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AMBTELIJKE BOYCOT EN ZWARTHANDEL
HOE DE GEÏNTERNEERDEN GEVOEDERD WERDEN
In ons nummer van 15 Juli schreven wij
over de schandelijke wijze, waarop het
„Nederlandsche Roode Kruis" haar taak
onder de tegenwoordige omstandigheden
meent te moeten opvatten. Tot onze voldoening is daar terstond ingegrepen,
waardoor wij vertrouwen, dat deze misdadig-eenzijdige instelling van liefdadigheid in het vervolg een anderen koers zal
zeilen.
Wij stelden echter in dit artikel een
vraag: „Waar komen deze voorraden
vandaan? Bezit het Roode Kruis eigen
mogelijkheden voorraden aan de circulatie
te onttrekken en deze op grootscheepsche
wijze te hamsteren? Of gebeurt dit met
goedvinden van de distributie? Het lijkt
ons hoog tijd. dat dit eens uitgezocht
Wat wij vermoedden, maar wat wij in ons
vorig artikel nog maar als een vage moge
lijkheid konden aanduiden, is waar gebleken. De sabotage van het Roode Kruis,
deze vereeniging tot dienst aan de lijdende menschheid, steunt blijkbaar op
sabotage vanwege enkel ambtenaren bij
de distributie en het Departement van
Landbouw en Visscherij, beide lichamen,
die ingesteld zijn voor den dienst aan
het volk.
En dit niet pas sedert de laatste gijzelaars
werden gevat, o neen — dit spelletje werd
blijkbaar ook al voor de voorgaande groe
pen krijgsgevangenen en geïnterneerden
gespeeld. Want onze bewijzen beginnen al
met 4 December 1941. Bij staatsambte
en
naren zou men mogen verwachten
volksbelang
is
een
eisch
dat
heden
dit
gaat boven groepsbelang. En dit te meer.
daar het hier een groep betreft, die uitgesproken anti volksche neigingen vertoont. Bij bepaalde ambtenaren schijnt dit
echter een gevoel van bijzondere verwantschap en sympathie op te wekken.
Nu, ook wij gunnen een krijgsgevangene
zijn tabak en zijn reep chocola — maar
niet op deze slinksche manier en niet ten
koste van eigen volk. Laten dan de vrienden en partijgangers van deze heeren een
offer brengen, maar niet ons volk bestelen
om anti volk het leven te verzoeten!
En nu de bewijzen. Voor ons ligt het
afschrift van een brief van de „Neder
landsche Groenten en Fruitcentrale" van
4 December 1941, gericht aan het „Rijks
bureau voor de voedselvoorziening in oor
logstijd", een onderdeel van het Depar
tement voor Landbouw en Visscherij. afd.
Alg. Secretariaat.
Deze brief luidt als volgt:
Betr. Verzending van pakketten aan de
Nederl. geïnterneerden in Duitschland.
In verband met bovengenoemde aange
legenheid deelen wij U mede, dat wij
onderstaande firma's verzocht hebben, de
volgende leveringen te doen geschieden
aan de Coöp. De Volharding, Delftsche
laan 60 te Den Haag:
250 kg. ongepelde hazelnoten.
Stichting Uitv. Com. v. d. Nederl. Ver.
v. d. Handel in Gedroogde Zuidvruchten.
Specerijen en Aanverwante artikelen,
Secr. dhr. F. C. Kleyn v. Willigen, pa. fa.
P. Kleyn v. Willigen. Westersingel 16.
Rotterdam.

—

—

In ons vorige nummer brachten wij onthullingen over
de schandelijke praktijken van het „Roode Kruis". Inmiddels is daar ingegrepen.
Hier brengen wij eenige documenten over de sabotage,
die dit alles mogelijk maakte.
Een onderonsje van departementale en distributie ambtenaren. Men grijpe den draad en wikkele dit kluwen
verder af. Maar een verklaring over de aanwezigheid
dezer „onbekende" voedingsmiddelen mag niet achterwege

blijven!

250 kg. amandelen, Fa. Felix Cohen,
Rozenburglaan 17, Rotterdam. 600 pakken
a 3 ons vruchten met fondant. N.V.
Vruchtenconservenfabriek J. L. L. Tami
niau te Eist.
Wij hebben bovengenoemde firma's ver
zocht hun rekeningen bij U in te dienen.
en

Fruitcentrale.

De man, die zich voor deze zending ten
zeerste interesseerde, was de heer Wanne
van het Rijksbureau, afd. Specerijen en
Zuidvruchten. Hieruit blijkt dus, dat deze
zending van artikelen bekokstoofd is
tusschen een afdeeling van het Departe
ment en een afdeeling van onze distri
butie en dat wel van artikelen, die noch
in den vrijen handel, noch door de distri
butie te verkrijgen waren. En deze voe
dingrijke genotartikelen moesten hier
gezonden menschen worden toegevoerd,
terwijl de zieken in eigen land van dit
alles gespeend bleven. En niet alleen aan
gezonden, maar ook aan menschen. die
weinig uitvoeren, werden deze artikelen
aangeboden, terwijl onze jongens in het
Oosten, die de hardste ontberingen door
maken moeten, niet het minste van deze
„bewindhebbers" te verwachten hebben.
Deze wijze over onze voorraden te be
schikken is sabotage, is misdaad tegen
het volk gericht. Dit is zwarte handel met
officieele toestemming.
Bij deze hoeveelheden bleef het echter
niet. Reeds op 17 Januari 1942 moest er
meer voorraad zijn om de buikjes der
anti's te mesten. En dus schrijft het De
partement van Landbouw en Visscherij.
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening
in Oorlogstijd, Afdeeling Algemeen Secre
tariaat. bij hande van zijn secretaris Mr.
Th. M. Bautz. aan de Nederlandsche
Groenten- en Fruitcentrale, ter attentie
van den Heer Jansen, het volgende
epistel:
Ten behoeve van de Nederlandsche
krijgsgevangenen en geïnterneerden in
Duitschland en hier te lande zou ik het
zeer op prijs stellen, indien U nog eens
Uwe medewerking zoudt willen verleenen
tot het leveren van amandelen en hazelnoten in een hoeveelheid van 250 kg. van

elk.

Ook zou ik gaarne — zoo mogelijk —
een 300 kg. rozijnen ter beschikking willen
vragen.

Voor de te nemen moeite betuig ik U
gaarne bij voorbaat mijn dank.

■

De secretaris Rijksbureau
voedselvoorziening in oorlogstijd,

Aan dit schrijven is een telefonisch onderhoud op 16 Januari voorafgegaan. En
dus kan de Centrale reeds op 17 Januari

dd. 30 Maart j.l. verzoek ik U Uwe medewerking te willen verleenen tot het leveren van 300 kg. rozijnen ten behoeve van
de Nederlandsche krijgsgevangenen en
geïnterneerden in Duitschland en hier te
lande.
Voor de te nemen moeite betuig ik U bij
voorbaat mijn dank.
Voor het hoofd der afd.
bijzondere aangelegenheden,
J. H. Albarda.
en prompt op 9 April zijn de rozijntjes

geleverd:

Betr: Aflevering van rozijnen.
Met referte aan Uw schrijven van 8 dezer
deelen wij U mede, dat wij de firma F.
Cohen, Rozenburglaan 17 te Rotterdam
opdracht hebben gegeven een hoeveelheid
van 300 kg rozijnen af te leveren aan de
Coöp. De Volharding, Delftschelaan 58 te
's-Gravenhage, welke hoeveelheid bestemd
is voor de Nederlandsche krijgsgevangenen en geïnterneerden in Duitschland en
hier te lande.
Wij hebben laatstgenoemde Coöperatie
hiervan in kennis gesteld.
en

Betr.: Zuidvruchten bestemd voor de
Nederlandsche geïnterneerden in Duitsch
land.
Met referte aan het tel. onderhoud van
onzen heer Jansen op 16 dezer deelen wij
U mede, dat de volgende hoeveelheden
gedroogde zuidvruchten, bestemd voor de
Nederlandsche geïnterneerden in Duitschland te Uwer beschikking zijn gesteld:
7 balen van plm. 40 kg. ongepelde
hazelnoten bij de Stichting Uitv. Com.
v. d. Ned. Ver. v. d. Handel in Gedr.
Zuidvr., Specerijen en Aanverw. artik.
Secr. de heer F. C. Kleyn v. Willigen, p.a.
fa. Kleyn v. Willigen, Westersingel, Rot

terdam.

300 kg. rozijnen en plm. 185 kg. amandelen, bij de firma Felix Cohen, Rozen
burglaan 17 te Rotterdam.
Wij verzoeken U zich voor de levering
van deze hoeveelheden met bovengenoem
de Stichting in verbinding te stellen en
doen U ingesloten afschriften van onze
brieven van deze toekomen.
Hoogachtend,
Nederl. Groenten
en Fruitcentrale.

Wanneer wij, gewone stervelingen ons
eens tot de distributie moeten wenden,
dan duurt het eenige dagen, je soms

weken, voor wij een antwoord krijgen,
ook als het om spoedgevallen gaat, die
dringend voorziening eischen en waarvan
de gezondheid van b.v. moeder en kind
afhankelijk kan zijn. Maar hier. waar het
om de pensjes van jodenknechtjes gaat.
daar kan men zelfs al het voedsel verstu
ren voor de officieele schriftelijke aanvrage binnengekomen is. Zóó werkt onze
distributie.
Op 8 April volgt een nieuwe aanvraag
van het Departement aan de Centrale:

ter attentie van den Heer Jansen.
Onder verwijzing van het tel. onderhoud

Fruitcentrale.

En ruim een maand later blijkt ook dit al
weer opgeknabbeld te zijn en schijnt men
bij het departement er toe over te gaan
engros in rozijnen te gaan handelen. Al
die kleine hoeveelheden, daar heb je toch
niets aan, en het is nu eenmaal voor het
goede doel, dus waarom ook niet een
beetje meer. Het Nederlandsche volk
krijgt toch geen rozijnen, dus kunnen wij
de voorraad best een beetje beter aanspreken. En dus volgt op 19 Mei het vol
gende schrijven:

Ter attentie van den Heer Jansen.
Ter bevestiging van het tel. onderhoud
van hedenmorgen moge ik U verzoeken
opdracht te geven tot het leveren van
3500 kg. rozijnen, welke bestemd zijn
voor de Nederlandsche krijgsgevangenen
en geïnterneerden.
Lk zal het op prijs stellen indien de rozijnen
zoo mogelijk gaarne spoedig — bij
de Coöperatie de Volharding, Delftschelaan 58 alhier, worden afgeleverd.
Voor uw medewerking zeg ik U hartelijk

—

dank.

Voor het hoofd der afd.
bijzondere aangelegenheden,
.1. H. Albarda.
Het is genoeg. Wij scheiden er mee uit.
Deze wijze van handelen van Departement en Centrale kan niet door den beugel.
Wij wisten, dat dit alles in den democrati
schen tijd mogelijk was, maar dat deze tijd
nog altijd voortleeft onder leiding van de
Jansen's, Albarda's. Bautzen en niet te
vergeten: de Felix Cohens, dat wisten wij
niet. Ook hier dienen voorbeelden gesteld
te worden en het Nederlandsche volk
heeft recht op een verklaring.
Wij laten nóch onze zieke volksgenooten,
nóch vrouwen en kinderen nóch onze
frontstrijders boycotten door een onderonsje van zwarthandelaars. jodenknechten en Brittenvrienden!
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DIENENDE ARBEID KROONT
25 Juli was een belangrijke dag voor den
dichter kameraad George Kettmann Jr. en
zijn vrouw Margot Warnsinck. Want op
dien datum vierden zij een tienjarig
strijd-jubileum als uitgevers, n.l. als direc-

tie van „De Amsterdamsche Keurkamer".
Het behoeft hier geen betoog, hoe moeilijk het geweest is om zich in den
systeem-tijd als nationaalsocialistisch uitgever te handhaven. In dien tijd was dit
soort uitgeven zeker geen manier om gemakkelijk een boterham te verdienen, integendeel: het was strijd, strijd en nog
eens strijd. Kettmann en zijn vrouw hebben zich met onverwoestbaar idealisme
aan dien strijd gegeven, elkaar op gelukkige wijze aanvullend bij het moeilijke
werk. Zij hebben boeken uitgebracht, die
belangrijk hebben geholpen bij het verbreiden van onze wereldbeschouwing en
daar den dank van allen mee verdiend.
Het mooiste werk, dat zij voor ons volk
gedaan hebben, is het verzorgen van een
goede en volledige vertaling van het standaardwerk van het nationaalsocialisme,
het boek van den Führer: „Mem Kampf"
De oplaag is tot het 100ste duizendtal
reeds ter perse.
Maar daarbij is het niet gebleven en ook
in de toekomst is er veel moois te verwachten. Behalve „Bloed en Mythe als
levenswet" van Keuchenius, „Ras en Toekomst" door Hylkema en „Wonde Plekken" door G. P. Smis verschenen goede
vertalingen van enkele Duitsche werken,
door Ludwig
zooals „Pferdemusik"
Tügel, „Het liefdeleven van den mensch"
door Hugo Hertwig en „Zes eeuwen Engeland" door Anton Zischka. Een aparte
plaats nemen de gedichtenbundels van de
Keurkamer in tusschen al de decadente
rommel der intellectualisten. We herinneren aan „De jonge Leeuw". „Het Erf
aan Zee" en „Jong groen om den helm"
„Ochtendappèl", een
van Kettmann,
bloemlezing, „Viva la muerte!" door Steven Barends en „Zwart Cioud" door Rob
Delsing.
Van de goede ontspanningsboeken: „De
beroemde Joshua Benedict" door I lans
Erik Clausen (Johan Theunisz), de boeken van Nico Cramers en Liesbet Storm
enz. Er is geen beginnen aan om hier ook
al de politieke strijdschriften op te noemen, maar ieder weet, dat zij de beste
uitgaven waren op dit gebied en niet te
schatten actueele beteekenis hadden.
Xv is de Amsterdamsche Keurkamer in
den opgang. Weldra zullen verschijnen:
„De mythe der 20e eeuw" door A. Rosenberg, „Hermann Göring — werk en
mensch" door Gritzbaeh, het boeiende
oorlogsboek „Van Lemberg tot Bordeaux"
door Leo Leixner (een der weinige werkelijk belangwekkende reportages uit
dezen oorlog), „De weg naar de volksche
economie" door Werner Daitz, „Demonie
dezer eeuw" door Janko Janeff enz.
Allemaal boeken, die de geestelijk gewa-

pende nationaalsocialist behoort te kennen. Reeds deze korte opsomming geeft
de geweldige beteekenis weer van deze
uitgeverij: er staat op het oogenblik een
belangrijk deel van het allerbeste op stapel, dat de laatste paar jaar is verschenen
in de Duitsche taal.
En nu laten wij hier de voorgenomen
romanliteratuur nog buiten beschouwing,
maar het lijvige en rijk geïllustreerde
Keurjaarboek 1932—1942 vermeldt de beroemde namen van Hans Grimm, Bruno
Brehm, Friedrich Griese, Hanns Marschall
en nog vele anderen.
Maar daardoor moet de argelooze lezer
niet meenen, dat het echtpaar Kettmann-

—
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Groot

IDe

te krijgen.
Sinds kort hebben wij tot onzen schrik
ervaren, dat dit plan onherroepelijk in
duigen moet vallen, omdat Engeland over
een geheim wapen beschikt, waardoor het
tegen iederen hongersnood gevrijwaard is.
Zoo er al een paar levensmiddelentransporten de Britsche havens niet bereiken,
dan beteekent dit hoogstens, dat de variatie in het dagelijksch menu wat te wenschen over zal laten, maar honger? Geen
sprak evan!
Wanneer ooit Engeland het hoofd zal
moeten buigen, dan zal het hoogstens geschieden uit overvoeding.
Het geheime wapen van Albion is het
kippenei.
Terwijl andere volken zich op dezen
oorlog voorbereidden door het bouwen
van duikbooten en kanonnen, heeft Engeland, geheel in de lijn der pacifistische
wereldbeschouwing, zich reeds jaren tevoren onledig gehouden met het fokken
van kippen, milliarden kippen, die nu
milliarden eieren leggen, waarmede de
Engelsehen zich voeden.
Zij zijn zoogezegd ovophagen geworden,
zij kunnen zich naar de overwinning toevreten!
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verschillende huis-dichters

vverzen op den Führer en het Rijk bevat,
zzoo staat ook het heele program voor de

kkomende jaren in dienst van de Grootjji4ermaansche gedachte.
IDat beteekent opnieuw miskenning, verc dachtmaking, tegenwerking door de kleinzzieligen. Maar zooals de eerste tien jaren
r overwonnen werden, zoo zal ook het
ttweede tiental worden doorgezet.
rKettmann's immer revolutionnaire geest
sstaat daar borg voor!
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VUIL GEVENT!
Openlijk wordt in Hilversum met vuil gejoden-vuil, marxisten-vuil! In de

vent,
Germanje

Helm tegen helm, en hoog 't geweer, eindloos gelid
dat op één stapmaat schrijdt, zoo keert uit Oost en West
het onverwormen heer. En vanen rood als bloed
wapperen rood vooraan en op de tinnen rood,
in onvervaarden vrede boven 't eeuwig Rijk.
En grenzen worden banden tusschen volk en volk,
slagboomen breekt men af, versperde baan wordt vrij
en gonst van zwaar verkeer. Aldoor van kust tot kust
werpt elke zee een brug; door 't ongebaande ruim
zingt, beide wieken strak, gevogelt van metaal
't klaroenend lied van broederschap en vrij verbond.
Want volk blijft volk, en taal blijft taal, Gods tijdeloos
gewrocht van bloed en ziel, en Gods geheimenis.
Dit is de wet van 't Rijk, zoo spreekt het recht: een volk
bevecht geen volk, benijdt geen volk. de aarde is mild,
schenkt alle volkren brood en have, alle, groot
of klein, verheugt zich in hun menigvuldigheid
en velerhanden roem. Het Rijk is aller burcht,
doch gunt verwanten eervol eerstgeboorterecht.
Voor 't Rijk is elke Noordsche vaan gewijde stof,
het wapenschild, getuigend voor oorspronkelijk bloed
en adellijken stam; voor 't Rijk is Noordsche volk,
dat eigenaard in eigen spraak belijdt, een eer.
Gaafheid der volkeren is macht en duur van 't Rijk.
Welaan, mijn Laagland, Nederlanden bij de zee.
mijn weerbaar land, klein land met grenzenloozen faam,
welaan gij volkren alle, één in Noordschen bloed',
dankt in uw duur geluk 't ontzaglijk toekomstbeeld
dat onafzienbaar tijd en wereld grootsch beheerscht:
boven Germaansche volkren 't oer=Germaansche Rijk.
gegrond op 't onvervreemdbaar recht van volk naast volk.
Eerdinand Vercnocke,

GEHEIM WAPEN DER PLUTOKRATEN

asmogendhedcn, in het bijzonder dan
Duitschland met zijn duikbootcn, denken
Hngeland door een tegenblokkade klein

s

Warnsinck nu een gulden tijd wacht van
zoetjes op de lauweren te rusten. Integendeel: ook de komende tien jaren zullen
c door strijd gekenmerkt worden. Want
hheel de Keurkamer staat in het teeken
\ van Groot-Germanje en zooals het Keurjjaarboek met de kreet „Heil Hitler!" be-

Het is wel een beetje eentonig, maar
afdoende, en dan met een boekje „Hon-

derd eiergerechten" valt het heusch nog
wel mee.
En het zijn niet zoo maar een paar eitjes
in de week. neen, de getallen, die de
Engelschman per dag en per hoofd kan
verorberen of verzwelgen, mogen er
wezen, zijn nog veel astronomischer. wat
getal betreft, dan de vliegtuigen van
Roosevelt.

Wij danken deze trieste wetenschap, die
aan onze blijde verwachting op een overwinning der asmogendhedcn totaal den
bodem heeft ingeslagen, aan „Economisch
Mededeelingcn
Nieuws", Dagelij ksche
van den Economischen Voorlichtingsdienst te 's-Gravenhage.
In het nummer van 22 Juli j.l. lezen wij
onder het hoofdstuk Rantsoeneering:
„Engeland - Voedingsmiddelenindustrie".
Eenzelfde controle en rationalisatie
zal voor den eierenhandel worden doorgevoerd. In het eerste op 30 Juni 1942
afgesloten eierdistributiejaar werden in
totaal 2433 milliard eieren verdeeld, waarvan 1684 milliard in Engeland zelf werden gelegd."
Wat een kippenfokkers, wat een kippen!
Wat een eieren!
Wie de vreeselijke draagwijdte van deze

cijfers nog niet mocht beseffen, gelieve
even de volgende berekening met aandacht te volgen.
In 1941 werden gelegd en gedistribueerd

2433000.000.000 eieren. Het aantal consumenten stellen wij op 50.000.000 (bevolking- ;- vluchtelingen), dan krijgen deze
per jaar per hoofd 45660 eieren te eten.
dat is per dag dus 48660: 565 maakt
133 stuks!!!
Hoe wil men een volk uithongeren, dat
133 eieren per dag nuttigt?
Met deze cijfers voor oogen kunnen wij
de hoop daarop wel laten varen.
Het eenige nadeel schijnt te zijn, dat men
van tijd tot tijd in de rui komt, wat met
Churchill het geval schijnt te zijn geweest, telkens wanneer hij naar Roosevelt overstak, maar aan den anderen
kant wordt het kakelen er zeer door bevorderd, wat wij trouwens dagelijks kunnen waarnemen.

Zou er geen gevaar bestaan, dat Engcland's oorlogvoering door al die eieren
echter uiteindelijk toch meer geschaad
dan gediend wordt? Want wat te doen
als de soldaten er kippig van mochten
worden? Zooals de Britschc piloten dit
blijkbaar allang zijn. En wat te doen als
er een typische pluimveeïtis uitbreekt,
zooiets als een snotepidemie? Zouden
dan de glorieuze terugtochten niet in
gevaar komen? Wij wachten dringend op
nadere verklaringen.

uitstalkasten

van „De Boekenwurm".
Groest 17b, wordt dit drek openlijk te
koop aangeboden voor verminderde prijzen, maar met warmte aanbevolen. Daar
ligt het vuil, het vergif voor iedereen te
koop en te kijk. Nog steeds, nog altijd!
Tot op den dag van heden toe! Daar is
het een genot te zien, hoe er reclame voor
dit drek wordt gemaakt, hoe de jodenboekjes er bij hoopen voor het venster
liggen, aanbevolen, aangeprezen!
Daar liggen naast elkander, niet alleen
een roman van Alfredo Segre, getiteld
„Abram Lewis". maar ook „GhettoSchetsen", verhalen van het joodsche
volksleven door J. L. Perez, Seholcm
Aleichem en S. Dembitzer, en tevens
K. ter I.aan's „Joodsche Overleveringen".
Daar vindt ge bovendien: „Sexualiteit en
Huwelijk" (Indonesië) van S. van Praag
(Uitgeverij De Gulden Ster, Amsterdam,
en met een omslag om van te smullen!)
en „Een sprookje op Aarde" van Siegfried
van Praag! Daar liggen tevens de onvergetelijke boeken van Dr. Th. 11. van de
Velde: „De vruchtbaarheid van het huwelijk", „Geschikt of ongeschikt voor het
huwelijk", en „Voor toekomstige Moeders". Misschien krijgt men wel korting
bij afname van alle drie tegelijk!
En wilt ge soms iets anders? Bij De Boekenwurm (hoe is het mogelijk: in Hilversum! Daar zou je dergelijke uitstalkasten
toch niet verwachten, als je nadacht! We
vragen ons af, of er dan in Hilversum
geen gezag meer bestaat?) vindt ge ook
een roman van Hilge Kaarsberg: „Blank
en Bruin". Spotprijs!
Kan ook dat niet bekoren? Dan toch
zeker wat marxistische ghijn! En ge
krijgt er voor bijna niets de Letterkundige
Productie 1935. Het toegevoegde kaartje
vermeldt als aanbeveling 0.a.: E. du Perron, Vestdijk, Menno ter Braak. Een
fraai stelletje, zooals men ziet.
En als ge een letterkundige fijnproever
zijt. wel, dan is er te koop het werk van
W. Laatsman, zoowel „Door de Lucht"
als „Geuzeke Drei". Is dat niet wat? Een
man. wiens boek over Ilitler uit de circulatie moest worden genomen en die ge
hier lekker toch kunt koopen!
Zoo zien de uitstalkasten van De Boekenwurm te Hilversum er uit. Juli 1942! De
joden zijn weg uit de bedrijven, uit de
treinen en parken, maar openlijk en opzettelijk worden zij aangeprezen, ten
toon gesteld in de etalages. Dat is een
schandaal van de ergste soort. Dit is zoo
doortrapt schandalig, zoo openlijk saboreeren. dat hiervoor geen woorden te
vinden zijn. Het kan zijn, dat De Boekenwurm met smaak zit te graven in al dit
vuil, het kan zijn. dat de Ililversumsche
autoriteiten geen oogen hebben, maar wij
kunnen niet dulden, dat dit aan ons
Nederlandsche volk zoo wordt aangeprezen. Wij wenschen ons volk en vooral
onze jeugd niet langer met jodenvuil en
marxisten-drek besmeurd door de boekhandelaren van Hilversum. Want niet alleen De Boekenwurm, ook andere boekhandelaren in Hilversum munten uit in
dergelijke propaganda. Zoo zagen we elders de werken van den jood Querido
opzichtig ten toon gesteld. Llier kunnen
geen halve maatregelen worden genomen.
Zij, die met jodendrek leuren, willen het
volk vergiftigen en voor zulke lieden past
geen dwaze toegeeflijkheid. Weg er mee!

„GETEEKEND"
In een duister blaadje lezen wij: „De
Joden zijn door God geteekend".
Inderdaad — alleen niet duidelijk genoeg
en daarom dragen ze nu bovendien nog
een ster!

DE FÜHRER ALS FRONTSOLDAAT
Onbegrepen

rijpte in

I lij was een vreemde en een eenzame
onder zijn kameraden. Wanneer hij het
zelfde deed als zij, dan was het hun vaak
als deed hij toch iets anders. Zij kontien
hem wel eens verbaasd van terzijde aanzien, omdat hij wel dezelfde was als zij.
maar toch nooit ZOO werd. als zij eens
geweest waren, vroeger in tijden van
vrede. En kwam er zoo eens een oogenblik. Dat zij konden vergeten frontsoldaten te zijn. dan werden zij weer als

vroeger, maar hij niet.
Zijn kameraden gingen vriendschappelijk
met hem om. maar toch konden zij niet
goed uit hem wijs worden. Er ging iets
van hem uit, dat hen altijd deed voelen,
dat hij anders was clan zij. iets myste-

rieus.
De tiende compagnie was bij Fromelles
afgesneden. De Engelschen waren 's morgens de Duitse loopgraven binnengedrongen en in een verbitterd handgemeen met
de Duitschers gewikkeld. Om iedere granaattrechter werd verbitterd gevochten.
Eindelijk kwamen er pionniers aan te pas
en werd den Engelsehen de terugkeer
door spevuur belet. Velen van hen
hingen in het onder hoogspanning staande
prikkeldraad en gilden het uit. l it dit
gevecht zag toen destijds iemand Hitler
terugkomen. I let viel hem op, hoe bijzonder slecht deze er uit zag en omdat hij
hem kende als iemand die „nooit overdreef en over dergelijke situaties zich zeer
voorzichtig uitdrukte", kwam hij tot den
slotsom, dat Hitler „veel gruwelijks gezien
en zelf meegemaakt moest hebben", de
uitdrukking van zijn oogen in het geelmagere gezicht zeiden hem dit.
liet vreemdste vonden zijn kameraden,
dat de Führer al deze dingen doormaakte,
met een zekeren zakelijken ijver, als
had zijn lichaam met al deze gevaren niets
uit te staan en ging hem de dood, tlie
voortdurend aan zijn zijde ging, niets aan.
Zij zagen hem loopen, wanneer niemand
anders meer een pas durfde verzetten,
zij zagen hoe hij vaak een seeunde te
voren een plek verliet, waar direct daarop
een inslag neerkwam. Zij zagen eens, hoc
hij onder een hevig vuur, dat hun den
weg versperde, rustig achter een muur op
den grond lag te lezen en van tijd tot
tijd eens naar het ontploffen van de
Engelsche granaten keek en zij zagen
hem onder een kogelregen zijn weg verT

hem de Idee

volgen, dan plotseling stil staan om aandachtig een paar gesneuvelden te bekijken.
„Hij keek om zich heen en bracht het
hoofd naar voren, als een stuk wild dat
gevaar ruikt. Maar ondanks het gevaar
bleef hij bij tic tlooden staan." In het
kwartier hoorde men met een zekere
griezelige verbazing, dat hij naar de
tlooden had gekeken, omdat er reeds gras
op hen groeide. Sindsdien bekeken zij
hem met steeds stijgende verbazing.
Zootlra het aan het front roerig begon
te worden, was het ook met zijn rust
gedaan. Het werkte wel eens op hun
zenuwen. Zij lieten hem wel eens hun
eigen berichten overbrengen of dienst
doen voor iemand die met verlof was,
en zeiden dan: „Wanneer Hitler zoo stom
is. wij lekker niet." Zij dachten, dat hij
met alle geweld promotie wilde maken,
hielden hem voor een zonderling, lieten
hem 's nachts op de rattenjacht gaan, wat
tot zijn vaste gewoonten behoorde. Zootlra er bevel kwam, was hij er al van tloor
en dan zeiden zijn kameraden: „Die
Oostenrijker heeft natuurlijk weer geen
tijd om te maffen. Die doet nu net of wij
den oorlog verliezen zullen, wanneer hij
er niet bij is. Maar hij komt overal door;
hij is slim als een vos en weet precies het
oogenblik, dat je moet gaan liggen."
In deze dingen, waar zijn kameraden een
goedige spot voor over hadden, zien wij
zijn offervaardigheid en zijn ijzeren

plichtsbesef.
Ze hadden ook wel met hem te doen. Hij
nam nooit verlof, hij kreeg geen pakjes,
met Kerstmis werd hij vergeten en wanneer zij, wat zij gekregen hadden, met
hem wilden deelen, sloeg hij zoon aan-

bod af.
„Dat was heel eigenaardig met Hitler",

een ordonnans, „nooit wilde hij
iets van je aannemen. Een héél
enkele keer, als wij alleen waren, en ik
het hem erg vriendelijk vroeg, was hij er
toe te bewegen, en dan nog altijd maar
kleinigheden. Een paar lepels marmelade
of zooiets. Want daaraan gaf hij zijn
geheele soldij uit. De verstrekte sigaren
of sigaretten verdeelde hij onder zijn
kameraden, omdat hij zelf niet rookte.
Hoewel ik heel lang met hem samen heb
gediend, kan ik mij niet herinneren, dat
hij ooit een pakje of een brief kreeg.
Dikwijls vroeg ik hem, of hij heelemaal
geen familie meer had. Het antwoord
luidde steetls: Neen! Hij wist werkelijk
niet waar zijn familieleden zaten. Hij was
zoo arm als een kerkrat en toch verstond
hij de kunst zijn armoede achter een
hooge, mannelijke houding te verbergen."
Dat waren zoo dingen, die men niet goed
van hem begreep. Hoe kon iemand, die
niets bezat en niets was, zich zoo opofferen, alsof hij voor alles verantwoordelijk was?
Zijn kameraden waren beste brave frontsoldaten. Zij waren nog vrij van de
politieke besmetting, van het denken in
mijn en dijn, in hoog en laag, in wij en
tle anderen, op een paar uitzonderingen
na. Maar ondanks al het onbegrijpelijke,
zagen zij in hem toch hun besten ordonnans. Zij begonnen naar hem te luisteren,
ook naar wat hij op politiek gebied hun
vertelde, hij trok hun aandacht. En later
gingen zij er wat prat op, dat zij zijn
eerste toehoorders waren. Maar dat hij
tle Führer was, begrepen zij toen nog niet.
Niemand kon toen vermoeden, dat hij
getuige was van een geweldig gebeuren.
Een mensehcnhart versmolt met het geheel, waarvan zij slechts een deel waren.
Hier werd wil tot besluit, besef tot idee,
lichaam tot vorm van het groote geheel.
Een hand begon te handelen, een hoofd
te denken, een mond te spreken, altijd
voor het zelfde, voor allen!
Hier sprak hij voor tle eerste maal en
achter zijn woorden glansde reeds een

vertelde
eens

VERDACHTE BELEEFDHEID

werk.

ONTMOETING
de Soivj'et-Unie
1940 .... de eerste schoten vallen

in
10

Mei

gewonden.
de eerste dooden
—De Xederlandsche
sergeant Van H. hoort
en

en

het steunen en roepen van een gewonde.
Hij gaat er heen en vindt een zwaar gewonden jongen ff-Man. Zonder ook maar
een moment te aarzelen, neemt hij zijn
noodverband en verbindt den gewonde.
Eén van zijn kameraden ziet den sergeant
bij zijn werk en lacht hoonend: „Laat dien
rotmof toch verr
„Waarom zal ik mijn medemensen laten
liggen, als ik hem helpen kan?" is het
kalme antwoord.
De gewonde wordt weggedragen en naar
het lazaret gebracht.
Toen de hospitaalsoldaat terug kwam.
overhandigde hij den sergeant een envelop: „\'an den mof", bromde hij. Deze
opent vlug den brief. Een foto van den
jongen Duitscher. Aan den achterkant
staat: „Vielen Dank für Ihre Hilfe, Jan
Riedel, Heil Hitler!"
De oorlog was ten einde.
Het leger werd gedemobiliseerd, de soldaten waren naar hun haardsteden teruggekeerd. Ook sergeant Heil was naar huis
gegaan.
Na eenige maanden meldde hij zich bij
als
de Waffen-ff. Uit volle overtuiging
nationaalsocialist.
Maanden zijn voorbijgegaan.
Daar ging het door de gansche wereld:
„Duitschland heeft de Sowjet-Unie den
oorlog verklaard."
Nu brak voor Heil ook den tijd aan om
zich in te zetten voor zijn ideaal, en voor
de bevrijding van Europa van het bolsjewisme. Menig gevecht heeft hij al tegen
het roode gevaar meegemaakt.
Het E.K. Il en het Infanterie-Sturmabzeichen zijn de bewijzen, dat hij geen
gevaar ontliep.
In één der gevechten trof Heil echter een
vijandelijke kogel.
Een ff-Rottenführer zag hem vallen en
snelde op hem toe. Hij verbond Heii's
wonden en gaf hem te drinken en bleef
bij hem wachten op den Sanitiiter, die
den gewonde weg kon dragen.
In dien tusschentijd opende Heil de
oogen. Droomde hij, of was het werkelijkheid? Dat gezicht .... waar had hij
dat meer gezien .... dat kende hij toch?
Ja, plotseling klonk het zwak van zijn
lippen: „Jan Riedel".
Het was zoo, op 10 Mei 1940 vijanden, nu
strijders voor één zelfde doel, samen in
de drek van de Russische aarde.
Na zijn genezing kwam Heil bij zijn com-

—

A. KNIP
Arian Knip, lid der Xederlandsche ff, gevallen bij Stalino op
20 Juni 1942.
In een der vele mooie boerderijen, die de polder de Beemster
telt, werd Knip geboren en
groeide op van kind tot jongeman. De vrije natuur was zijn
speelplaats: later zijn arbeidsterrein. Toen hij hiervoor den
leeftijd had, trad hij in de gelederen der Nationaal-Socialistische Beweging en werd lid der
Nederlandsche ff kort nadat
deze werd opgericht.
Het was op een Zondag in Mei
1941, dat hij mij vertelde, niet
langer werkeloos toe te kunnen
zien, maar daadwerkelijk mede te
willen strijden aan de bevrijding
van Germanje van alles wat
vernietigend
volksvreemd en
was. Het waren maar weinig
woorden, geheel gewoon en geheel simpel. Het feit was. dat hij
ging in volle overtuiging van zijn
plicht. De afscheidsbrief van zijn
regimentskommandeur aan zijn
ouders getuigt van het vervullen
van zijn soldatenplicht.
Te vroeg viel hij. Hoe gaarne
hadden wij hem den eindstrijd en
het uiteindelijk resultaat gegund.
Zijn nog niet volvoerde taak
dient door anderen te worden
overgenomen. Zijn leven en strijd
zijn voor ons allen een voorbeeld.

nieuwe wereld, maar wie begreep tlit?
Te midden van dood en verderf kon hij
tegen zijn kameraden zeggen: „Jullie zult
nog eens van mij hooren, als mijn tijd
gekomen is". Hoe velen zullen daar niet
hun schouders over hebben opgehaald en
spottend gelachen?
Maar toen reeds was hün toekomst zijn
taak.
„Die doet nu net of wij den oorlog verliezen, wanneer hij er niet bij is!" Welke
diepe waarheid schuilt er in deze spotternij
!
Hij ging aan het front den dood nimmer
uit tien weg, tallooze malen strekt deze
tle handen naar hem uit, hield hem er
schier in gevangen, maar toch moest hij
hem loslaten, omdat hij leven moest voor
zijn volk, voor Cïermanje. Het bouwplan
lag klaar in zijn hart.
Met het besluit politicus te worden legde
hij den eersten steen van zijn wereld-

I

pagnie terug.

Menig staaltje van dapperheid heeft hij
nadien ondernomen met zijn trouwen

Duitschen vriend Jan Riedel.

ff-Mann Hendrik Smit,
Feldpostnr. 306298.

DE STEM DER

ff

lederen Zondag van 11.30 tot
11.45 over den zender Hilversum I, op golflengte 415 meter
Op 2 Augustus: Een Reportage
over „AVEGOOR".
Na U... neen heusch, na U...

3

VERPOLITIEKTE TENNISSPORT
gezuiverd

mogen vertier niet op de bij den tennisbond aangesloten banen en met bij den
bond aangesloten spelers spelen, en mogen geen tenniswedstrijden meer bezoeken. Wij moeten zeggen, dat deze maatregelen zeer ingrijpend, doch voorbeeldig
zijn, en metéén blijk geven, dat er een
krachtige leiding is.
Een jaar lang heeft men de gelegenheid
gehad zich aan te passen of liever gezegtl,
het normale verstand weer op te zoeken,
of wel, tot het normale denken terug te
komen, om dan den goeden weg te vinden; helaas, het was schijnbaar nog te
kort, of men had nog hoop 0p....
Van het Departement van Onderwijs,
Wetenschap en Kultuurbeschcrming was
een bevel uitgegaan, dat de politiek buiten de sport diende te worden gehouden,
dus dat, wat de hecren zélf ook wilden;
zoo zeiden ze slechts, maar hun daden
waren anders. Deze hecren haalden er
zélf de politiek in, men wenschte niet met
personen te spelen, die de ontwikkeling
van dezen tijd anders zagen dan zij. De
sport werd hiermede verkracht, maar dat
interesseerde hen, die zich zoo gaarne
sportman noemen, niet.
Men wenschte niet met een nationaalsocialist te spelen, en hierdoor nam men
stelling tegen het nationaalsocialisme, hetgeen in dezen tijd gelukkig niet meer
zal worden toegelaten. Vier spelers, die,
wat hun speclsterkte betreft, daarvoor in
aanmerking kwamen, gaf men de gelegenheid te toonen, wat zij wenschtcn, sport
of politiek.
Op vier achtereenvolgende tournooien
moest telkens één van deze vier spelers in
een dubbelspel met een nationaalsocialist
spelen. Dit was sportief volkomen verantwoord, omdat de aangewezen nationaal-

socialist kampioen van Nederland is, en
meerdere malen was. Drie spelers toonden in den aanvang karakter te bezitten,
doordat twee spelers aan tien voorzitter
van den bond toezegden te zullen spelen,
en één, door positief te weigeren.
Het toeval wilde, dat deze laatste speler
voor het eerste tournooi in aanmerking
kwam en desgevraagd bij zijn weigering
bleef. De eerstgenoemde twee spelers misten toen tle flinkheid op hun ingenomen
standpunt te blijven staan en toonden
hierdoor weer eens de slapheid, waarmede
onze jeugd is doordrenkt, en meenden,
het martelaarschap voor het nog socsende
gedeelte van ons volk weer eens op te
moeten nemen. De speler, die het eerst
moest spelen, en die een standpunt innam zonder ruggespraak met antieren te
houden en daarbij bleef, toonde nog
ecnigszins karakter, waarvoor wij, wat dat
betreft, respect hebben. Maar dat andere,
weekc, slappe gedoe past niet bij dat, wat
wij sport noemen.
Nummer vier van het gezelschap, die
eigenlijk wat zijn spel betreft nummer
één is, kunnen wij gevoegelijk ten opzichte van zijn opvattingen geheel buiten
beschouwing laten, omdat hij, naar men
zegt, geheel afhankelijk is van de joden
en tle anti-kliek, zooals zoo velen, wat
toch werkelijk ook weer stom is, daar hij
moet begrijpen, dat, mochten de Engelschen dan toch nog eens komen, de joden
hem héélemaal in hun macht hebben.
Maar laat hij rustig verder gaan in zijn
bedrijf de onwillige spieren van de onwillige vaderlanders te wrijven. Misschien
ontwaakt hij ook nog eens.
Zoo zijn tegen deze lieden dan maatregelen, als boven vermeld, getroffen. En
wel hierom. Om eindelijk weer terug te

BERECHTEN SABOTEURS SABOTEURS?

Het Bossche Hof is er niet om op voorbede van zijn advocaat-generaal aan
zwarthandelaars eerherstel te verschaffen,

Dat

men ten opzichte van dezen tijd,
waarin wij in zoo een razend tempo leven,
ook in de sportwereld vaak niet met
beide becnen op den grond staat, zal
velen bekend zijn. De voorbeelden daarvan zijn te over. Dezen keer zullen wij
ons bepalen bij enkele gevallen, die zich
hebben voorgedaan in de tennissport.
Dat deze tak van sport hoofdzakelijk in
handen is, en gespeeld werd en wordt
door een gedeelte van ons volk, dat ten
koste van de rest der gemeenschap kon
leven en, van den financieelen kant gezien, niets te klagen had en het nu nog
niet heeft, is algemeen bekend. Dat een
groot gedeelte van deze volksgenootcn
zich slecht bij dezen tijd, waarin moet
worden gewerkt, en waarin op den duur
niet meer geld en relatie, maar prestatie,
doorslaggevend zijn, kunnen aanpassen,
en mee kunnen komen, is reeds thans
duidelijk. Dat zij zich vaak, met hun bekrompen gedachten, maar ook door een
bewust niet willen begrijpen of zich van
dat, wat wij willen, niet op de hoogte
wenschen te stellen, een hard onzinnig, en
een voor hen zenuwsloopend stellingsoorlogje spelen, zien wij eiken dag. Dat zij,
en daarmede hun volk, uiteindelijk de

wrange vruchten zullen moeten plukken,
zal hun toch ook ééns duidelijk worden.
Wat de tennissport betreft, mag bekend
worden verondersteld, dat door den
Rijksgemachtigde voor de sport enkele
spelers, op grond van het negeeren van
de waarschuwing, uitgegaan van het Departement voor Opvoeding en Kuituurbescherming, inhoudende, de politiek
buiten de sport te houden, geschorst zijn.
Deze spelers, mede de beste tennisspelers
van ons land, werden voor tennis en alle
andere takken van sport geschorst,

IDar

Wanneer twee volwassen

werden door den economischen
rechter te Maastricht de fabrikant van
levensmiddelen W. J. Vr. uit Kerkrade en
diens zoon M. P. Vr. ieder tot ƒ 1000.
boete subs. 3 maanden hechtenis veroordeeld, wegens het koopen van
700 kg.
rundvleesch zonder afgifte van vergunning of bonnen.
Naar onzen smaak kwamen deze beide
onverlaten er nog bijzonder genadig af.
Zij betalen de boete en beginnen natuurlijk opnieuw.
Dat zou men zoo denken, maar deze
saboteurs der voedselvoorziening wisten
het nog handiger aan te pakken; zij kenden een adresje waar zij zelfs van het
betalen der boete nog konden afkomen
om van de drie maanden hechtenis nu
maar heclcmaal te zwijgen.
Met schaamtelooze brutaliteit gingen zij
in hooger beroep bij het Bossche Hof, dat
hen zoowaar, op voorspraak van den
advocaat-generaal, van het ten laste gelegde vrijsprak.
En vanwaar deze vriendelijke voorspraak
van den advocaat-generaal?
Vanwaar deze beminnelijkheid van het
Bossche Hof om twee zwarte schavuiten
vrij te spreken, waarmede dit rechtscollege den economischen rechter eens heerlijk in zijn hemd zet of min of meer voor

ontoerekenbaar verklaart?

—

Omdat meneer de advocaat-generaal „de
eer had" vrijspraak te vragen, omdat hij
aannam, dat de verdachten te goeder
trouw hadden gehandeld.
'Wanneer deze verdachten te goeder
trouw hebben gehandeld, dan gaat een
economische rechter deze menschen niet
-veroordeelen.
Maar wanneer dan een advocaat-generaal
goede trouw gaat aannemen, dan aarzelen
wij niet te zeggen dat hier bij hem van
kwade trouw sprake is. Want een kind
van een jaar of zes weet in deze dagen
waarachtig wel dat men welk artikel ook,
dat onder de distributie valt, niet zonder
bon kan of mag koopen. Dat dit uitdrukkelijk verboden is.
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mannen en dan
fabrikanten,
wel
nog
dit niet zouden
weten, dan zijn zij gek of kindsch en behoort hun het fabriceeren van levensmiddelen ijlings verboden te worden.
Wij vinden het optreden van dezen advocaat-generaal en zijn Hof een groot schandaal, temeer waar de kleine man, die
voor soortgelijke overtredingen, maar dan
van veel en veel kleineren omvang, terecht staat, het zwaard der gerechtigheid
altijd nog wat harder te voelen krijgt, dan
de groote boosdoeners.
Wie dergelijke dingen niet inziet, hij
moge zich op zijn onafhankelijkheid als
rechter beroepen, is niet langer voor zijn

...tot

de

„L.S.
Tot ons leedwezen moeten wij U berichten, dat onze vertegenwoordiger, de
heer M. A. Jacobson, U voorloopig niet
meer zal kunnen bezoeken.
Alhoewel wij verwachten, dat de heer
Jacobson zijn werkzaamheden t.z.t. weer
zal kunnen hervatten, moet toch ook de
dagelijksche gang van zaken zoo goed
mogelijk voortgang vinden, en wij hebben

zijn, zij zijn toch echte
zij
Nederlanders,
dragen toch, daar, waar
het kan, rood, wit en blauw.
Maar waarom wil men dan niet volkomen
Nederlander in de sport zijn; waarom wil
men daar zijn eigen taal verloochenen.
ware

Nederlanders

Men denkt daarmede zijn ontwikkeling,
zijn afkomst aan te kunnen toonen, zoo
ziek was men reeds, men zag niet meer,
dat men zijn eig n volk, zijn eigen taal
verloochende. De tijd van deze verdwazing zal, indien men het zoo frisch aanpakt als men het in de tennissport heeft
gedaan, spoedig achter ons liggen. Door
menschen die liefde voor hun land, volk
en taal hebben, was er bij het bestuur van
den tennisbond voor een jaar geleden
reeds op gewezen, dat het waardiger zou
zijn bij het tennisspel Nederlandsche
woorden en termen te gebruiken. Dat
vond men in zekere geestelijk-zieke kringen natuurlijk verre beneden hunne inteltectueelen stand. Dit „Nederlandsche
schip" was werkelijk van zijn ankers geslagen en dreef hopeloos rond.
Totdat er plotseling menschen opstonden,
die deze in werkelijkheid niet-waarachtige
Nederlanders hebben voorgehouden, wat
werkelijk Nederlandschis. Op den laatsten
dag der kampioenschappen dan, en verder
op alle tenniswedstrijden, moest en moet
er door den scheidsrechter in het Nederlandsen worden geteld. Toen de scheidsrechter in zijn landstaal telde, ontving
men dit met hoongelach. Onze eigen Nederlandsche taal werd bespot en daarmede toonde men hoe kleingeestig men
worden kan. Dit nu opende ons tle oogen
nog wijder en deed ons nog duidelijker
inzien hoe verdwaasd en hoe onwaar ons
volk reeds is en hoe ons volk vervreemd
is van eigen aard.

GEBREK
aan stijl

sterken.

Rechters, die dergelijke schurken de hand
boven het hoofd houden, staan zelf schuldig tegenover de volksgemeenschap, alle
schoone paragrafen hunner dikke wetboeken ten spijt.
om de voedselvoorziening
van mannen, vrouwen en kinderen van
ons volk gaat, dan hebben wij daar gladweg lak aan.
Wie dat niet begrijpen kan, ga heen;
voor hij weggejaagd wordt, en neme
vooral zijn versleten onafhankelijkheid
mee.
Wij stellen daar geen prijs op.

Wanneer het

terugkomt ...

gemeend er goed aan te doen in de tijdelijk opengevallen plaats van den heer
Jacobson zoo spoedig mogelijk te voor-

zien."
Verder wordt dan nog de heer Blom als
nieuwen „medewerker" aangekondigd.

De circulaire bevat tevens nog een P.S.,
waarin te lezen staat:
„Het huis van den heer Jacobson is sinds
16 Juli gesloten. Wilt u hiermede met
eventueel aan zijn adres gerichte correspondentie of orders rekening houden?
Deze worden n.l. niet doorgezonden."
Wij kunnen dezen pillentlraaiendc jodenknechten en oranjebolsjewieken, die zich
bij hun afnemers al snotterend verontschuldigen, dat zij de plaats van „den
heer Jacobson" niet tot diens triumphantelijkcn terugkeer onbezet laten, de verzekering geven, dat hun „medewerker"
nimmer meer in hun Cesarine Works
zijn eminente kwaliteiten zal komen ontplooien. Wanneer hij ooit weer aan het
pillen draaien komt, hetgeen wij betwijfelen, dan zal het ergens zijn, waar hij
met zijn gesmoes niet veel kwaad zal uit-

richten.

een normalen toestand in onze

sportgemeenschap. Op sportvelden of
waar dan ook in onze sportgemeenschap,
behoort een gezond sportleven te heersenen, vrij van alle politiek gedoe. Daar
moet een fundament worden gelegd voor
een physiek krachtig en geestelijk gezond
volk, hetgeen niet moet worden vergiftigd
door den politieken bacil. Zij willen toch
voor ons Nederland, voor ons land, voor
ons volk vechten. Zij willen toch echte,

en in hun „patriottische" gevoelens te

Jood

Te Hilversum is gevestigd de fabriek van
Cesarine-preparaten, die zich oorspronkelijk bezig hield met de vervaardiging
van hondenwaschmiddelen, doch zich de
laatste jaren ook toelegt op de fabricage
van allerlei middelen tegen honden- en
kattenkwaaltjes.
Dat deze fabrikanten met hun onfeilbare
geneesmiddelen er zelf, wat hun gezondheid betreft, erg vooruit op zijn gegaan,
valt moeilijk vol te houden, wanneer
men de van jodenmin druipende en door
Engelsche ziekte verwrongen gedachtengang ziet, welke spreekt uit een circulaire, welke zij onlangs aan hun afnemers
toezond:

komen tot

Met een variatie op een bekend gezegde
kan men tegenwoordig zeggen: van het
revolutionnaire naar het belachelijke is
slechts een stap.
Er zijn helaas in Nederland lieden, die
vaak vergeten, dat nationaalsocialisme
altijd beteckent: revolutie en strijd.
Deze revolutie en deze strijd mogen
nooit ontaarden in een gezellig verecnigingslcventje, waarin bijv. de brave burgers gelegenheid vinden hun talenten op
amusementsgebied te ontplooien.
Zoo zien wij nu gebeuren, dat de heer
.1. Rossen met plannen rondloopt om
voor den kring Utrecht der N.S.B, een
revue te organisecren.
In een oproep voor medewerkers, welke
geplaatst is in het Kringblad „De Werker", wordt de revue omschreven als
humoristisch met hier en daar een ernstige noot.
Er worden dames gevraagd voor het vormen van een balletgroep; hiervoor moeten de meisjes een foto inzenden.
Onze verbaasde oogen lezen dan verder,
dat het doel van deze revue o.a. is: propaganda voor de N.5.8., terwijl de oproep eindigt: Met Mussert voor Volk en

Vaderland.
Men zal het met ons eens zijn als wij zeggen, dat met dergelijke poppenkasterij
het nationaalsocialisme belachelijk gemaakt wordt.
I lier heerscht een volkomen gebrek aan
stijl, dat iederen nationaalsocialist diep
moet treffen.
Laten wij hopen, dat men van bevoegde
zijde zal ingrijpen en dat het revue-plan
geen werkelijkheid zal worden.
Er is heusch werk genoeg aan den winkel
om het nationaalsocialisme bij ons volk
ingang te doen vinden; met balletmeisjes
is dit echter niet te bereiken.

EEN LEEUW VAN JUDA
trance gebaard

in
In Zutphen wordt een tentoonstelling gehouden van werken van den „schilder"
H. v. d. Boogaard. Wij willen over het
werk van dezen man niet te veel zeggen
en liever een beetje dieper ingaan op de
gedachte, die daarachter zit, niet slechts

achter de schilderijen, maar ook achter
deze tentoonstelling.
Van den Boogaard is een schilder, die
zichzelf „modem-religieus" noemt en zich
dus een etiquetje opplakt, dat hem van
andere menschen, die ook schilder zijn,
moet onderscheiden. Alleen uit deze
wijze van zelfbetiteling spreekt reeds het
splijtzwammetje, dat deze man in zijn
hart en hersenen als een kasplantje verzorgt.
Maar, modern is deze kunst allerminst.
Zij gaat uit van een overwonnen standpunt, een goddank overwonnen standpunt, ook reeds overwonnen vóór de

komst van het nationaalsocialisme. Het
is kunst uit de oude doos, die ons hier
wortlt voorgezet, kunst van een stijl, die
reetls lang opgehouden heeft de geesten
te boeien: moeizaam decoratief gedoe met
lijnen en vlakken.
Maar het is bovendien geen kunst. I let
is kunstig. Ik kan mij indenken, dat deze
schilder voorkeur heeft voor de regenboog, want zijn schilderijen zijn uit vele
kromme en enkele rechte lijnen samengesteld.
Men wordt draaierig van al deze bogen.
En het is gelukkig, dat men in de expositieruimte stoeltjes geplaats heeft, want
al deze lijnen en om elkaar cirkelende
kleine en kleinste vlakjes geven je het
gevoel van te lang in een draaimolen te
hebben gezeten. Daarbij is tlit „symbo
lisch-contemplatieve kunst". Men moet er
uit leeren denken. Men moet door het
beschouwen gedwongen worden tot overpeinzingen, niet hoe of het het beste mogelijk is aan een Edammer kaas zonder
bon te komen, maar men moet aan
eeuwighcidswaarden denken, aan goed en
kwaad, aan machten der duisternis en
aan wrekende gerechtigheid. Het eenige
waarin deze „kunst" voor mij symbolisch
is, is het eeuwig in een cirkeltje ronddraaien van de geestverwanten van dezen
schilder, het nooit in staat zijn een frisschc, nieuwe, levende gedachte te aanvaarden.
Daarbij is wat hij schildert banaal. Teekenen kan de goede baas niet, dat blijkt
uit de schetsjes, die er hangen. Eenig
levend gevoel voor dat, wat zich om hem
heen afspeelt heeft hij niet, hij draait en

lastering, dit kwam uit den gezalfden
mond des rond-rond-rond-leiders).
„Belangwekkend" is deze tentoonstelling
ook als een politieke uiting. Zij wordt
gehouden in een kapel van de Walburgskerk te Zutphen, dus onder auspiciën vau
dominee en kerkeraad. Deze ongezonde,
onnatuurlijke en ondoorvoelde maakwerken staan hier in een kerkelijk interieur
en worden door de „herders" aan hun
kudde aanbevolen. Dit is een demonstratie, die aan den waanzin grenst. En dan
voelt niemand van deze geloovige heeren
wat de eerste de beste „heiden" wel zal
voelen: dat deze „kunst" hier niet op
haar plaats is. In een cerebrale, intellectualistische tentoonstellingszaal kan men
deze „kunst" bekijken, hier onder de
eeuwenoude gewelven der gothische kerk
met het witte licht tegen de omhoogstrevende pijlers vloekt zij echter en juist
hier bewijst zij haar waardeloosheid. Haar
geest is vreemd aan dat wat de steenen
te vertellen hebben over het geloof.
Maar hier wordt daar niet op gekeken.
Hier wordt een „moderne" schilder van
kerkelijke onderwerpen naar voren gehaald, omdat hij een richting aanhangt
met zijn cercbralcn in-tranee-geest, die volkomen in strijd is met de gezondheid,
waarheen wij weer onze kunst willen
teruggevoerd zien. Dit is een protest tegen
tle Kultuurkamer, die de schilders
„dwingt" zich te vereenigen. En die tentoonstellingen verbiedt. Het is bovendien
een demonstratie op zuiver politiek gebied, want tle redevoeringen van den
schilder-rondleider zijn dusdanig in elkaar
gezet, dat zij ophitsen tot verzet tegen
dat, wat in tlezen tijd gebeurt en daarmede tegen tle machtsinstanties van ti't
gebied. Dat laten dominee en kerkeraad
rustig toe, ja, zij doen er zelfs aan mee.
Want in de beroemde librije van deze
kerk ligt het boek, waarin Emma en Wilhelmina eens hun handteekening zetten.
Het ligt daar als eenig boek, opengeslagen op die ééne pagina ter aanbidding en
bewondering tloor de stomme kudden, die
hier tloor tien koster tegen betaling van
25 cent worden rondgeleid.

Kunst
Kunsienmakerij in de kerk: de „modermreligieuze „Leeuw van Judu"

draait, en bijna maalt hij. Hij schildert
„in trance" en eerst later zoekt hij de
bijpassende bijbelteksten, die hij al naar
gelegenheid verandert. Hij zelf is zoozeer
thuis in tic onderwerpen, die hij schildert,
dat hij deze uit een boekje op moet lezen,
wanneer hij zijn publiek rondleidt. Zelfs
stukken van recensies worden daarbij
voorgedragen met zalvende stem. En dan
wordt het geheel tot een smakeloozc
vertooning. Hier heerscht geen gezonde

PREEKTIJGERS
achter Sarah's rokken
De zoogenaamde oecumenische beweging,
welke voorgaf' te streven naar een christelijke wereldkerk, moet beschouwd worden als een der tallooze mantelorganisaties, waarmede het internationale jodendom onder Anglo-Amcrikaanschc „geestelijke" leiding zijn verovering der
wereldheerschappij trachtte te verwezenlijken.
Het politieke christendom, de vijand van
elk volksch bewustzijn, liet zich in liberalistische begoocheling maar al te gaarne
voor de zegekar van het toen nog in
vollen opmarsch zijnde Juda spannen.
Op een dergelijke conferentie in den
zomer van 1938 te Edinburgh gehouden,
verklaarden de daar aanwezige Jehovaknechten, dat „de kerk zich het recht
voorbehield, het volksche ontwaken in de
geheele wereld als het begin eener nieuwe
duivelsche daemonie te brandmerken",
terwijl men in de kort daarop in hetzelfde
jaar te Oxford gehouden conferentie zijn
deernis uitsprak met „de slachtoffers der
rasvervolging, die, van joodsche afkomst,
het christelijk geloof aanhangen".
Te Oxford, waar uitsluitend precktijgers,
vertegenwoordigers van het Wereldpro-

zoetelijke poses. En dan het portret van
„Christus als leeuw", hetwelk wij hierbij
afbeelden. (Neen, lezer, dit is géén Gods-

testantisme, aanwezig

waren,

wees een

tier vooraanstaande figuren der conferentie op tle merkwaardige overeenkomsten,
welke er bestonden tusschen „oerchristelijke en communistische religie"!!!
Men ziet, hoe hier de goddeloosheid werd
goedgepraat en op grond van oude verwantschap als volmaakt onschuldig werd
voorgesteld, terwijl ieder nationalisme
aan vernietiging en verachting behoorde
te wortlen prijsgegeven. Men begrijpt nu
ook. hoc in deze kringen jodenmin en
bolsjewistenaanbidding hand in hand
gaan, wat overigens volkomen logisch is.
Of men er het Christendom een pluim
mee op tien hoed steekt, laten wij maar
in het midden.

In

verband

met de bovengenoemde
„merkwaardige overeenkomst" valt nog
te vermelden, dat een Oostcnrijksch
kruismollcnblad opmerkte, dat het grootste gevaar voor het Christendom niet in
het bolsjewistische atheïsme school, doch
in het heidendom, terwijl in het „Euthcrisches Missionsbuch" van 1935 de volgende tloor een bisschop gegeven richtlijnen stonden vermeld:

(foto Zeylemaker)

geest, hier is muffe dorheid, doodheid.

Zoo nu en dan werkt deze schilder echter ook met rechte lijnen, die dan meestal
de „zoeklichten Gods" voorstellen moeten, zooals b.v. in No. 8 van den catalogus. Er zijn andere merkwaardige smakeloosheden, zooals de lichtuitstralende
baard van den vader, die den verloren
zoon in zijn huis opneemt, of de op zijn
kant gezette parketvloer, waartegen vier
jeugdige nymphen aan het dansen zijn in

1. Gij zult de joden vriendelijk groeten;
2. met zelfverloochening verdragen (het

scheen toch nog al moeite te kosten!
Storm);
3. door hoopvolle verwachting sterken;
4. met ware liefde verkwikken; en
5. door aanhoudende voorbede redden.
Wij komen hier zoo op, omdat in de stad
Zutphen oecumenische kerkdiensten gehouden plegen te worden, waar bijv. een
Gereformeerde preektijger bij wijze van
uitzondering ook eens brullen mag in de
Hervormde geloofsjungle.
Wanneer men weet, welke onoverkomelijke richtingsverschillen het Hervormde
Christendom van het Gereformeerde
Christendom scheiden, dan zal men zeggen: ze zijn daar in Zutphen al aardig op
weg naar de eenwording. Dit is natuurlijk
maar schijn, tle hecren zouden elkander
nog steeds verslinden, maar ze zijn oecumenisch in de sabotage van het volksche
ontwaken, zij zijn vereend in jodenwaan
en jodenmin.
Vooral natuurlijk in het laatste. Want
terwijl deze wekelijksche samenkomsten
in de Hervormde kerk tot voor kort
steeds om acht uur 's avonds een aanvang namen, beginnen zij, nu de joden na
acht uur hun huizen niei meer mogen
verlaten, om zeven uur.
En niet, omdat een stroom van door
doop van ras veranderde joden of jodinnen deze bijeenkomsten der eenwording

bezoeken, doch omdat twee, zegge en
schrijve twee gechristianiscerde Sarah's

en politiek moeten gescheiden
blijven, zegt men tegenwoordig. Dat beteekent voor de „anti's", dat zij vrijheid
willen hebben met hun kunst ook hun
politiek te bedrijven. Het schijnt ons
noodzakelijk, dat het Departement voor
Volksvoorlichting en Propaganda, dot
wèl tentoonstellingen sluit van schilders,
die wegens hun politieke overtuiging geen
lid van de Kultuurkamer willen worden,
ook eens een kijkje neemt bij het werk
van misschien wèl-ingeschrevenen, die
echter in hun werk hun anti-geest verkondigen en deze met hun woorden verduidc-

anders niet van de partij kunnen zijn?
Deze diensten werden o.a. ook bijgewoond
door verschillende verpleegsters uit het
krankzinnigengesticht aldaar, die, omdat
zij eerst om zeven uur vrij hebben, ze
niet meer kunnen bezoeken!
Wij vintien dit natuurlijk heelcmaal niet
erg. Wie den gehcelen dag bij krank-

werk heeft verricht, doet
zelfs beter dit dwaze sabotagegepreck
niet nog ten overvloede aan te hooren,
maar wat wij wel ergerlijk vinden is het
feit, dat tle preektijgers hier aan twee
jodinnen een „voorrecht" verleenen, dat
zij tientallen hunner rasgenooten „ontzinnigen zijn

zeggen".

Dit is een geraffineerd zich verzetten
tegen de betreffende bepalingen en maatregelen ten opzichte van de joden getroffen. Hier moet tegen opgetreden worden.
Wij krijgen langzamerhand genoeg van
dit gehits en gewroet in Jehova's naam.
Weg met de jodenknechten, weg met
deze preektijgers, de ondermijners van
onze volksche kracht!

HET BL A D

.

dat bijzondere aandacht wijdt aan het politiek, economisch
en kultureel gebeuren en dit in het licht
van den nieuwen tijd beziet.
UW BLAD!

Algemeen Handelsblad
Amsterdam
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BOLSJEWISME EN WETENSCHAP
Op tle Wereldtentoonstelling van 1937 te
Parijs kwam het bolsjewisme met een
inzending voor den dag, die duidelijk tle
bedoeling had. het menschdom omtrent
het ware wezen van dit beestachtige
systeem om den tuin te leiden. Het uiterlijk van het gebouw met zijn menschenpaar, dat dreigend sikkel en hamer aan
tle wereld voorhield, mocht al gedachten
aan revolutie wekken, van binnen was het
precies even „burgerlijk" ingericht als al
de overige paviljoens.
Een beeld van patriottische onschuld, dat

er geraffineerd-opzettelijk op berekend
was zich innig aan te passen bij de mentaliteit van het liberalistische burgerdom.
Daar binnen stond inderdaad Lenin, maar
niet als een van bloed druipende terrorist. Hier was een speciaal geprepareerde
Lenin te zien, een lichtelijk vergeestelijkte
volksleider, want in zijn hand hield hij
geen handgranaat of dolk, maar.... een

Lenin, de man met het boek, Lenin, de
man van de wetenschap, Lenin de philosooph. Niets geschikter om het intellect
gerust te stellen en onder de funeste bekoring van dit vermomde bolsjewisme te
brengen.

Reeds van den aanvang af beriepen de
marxistische klassenstrijders zich met
schier burgerlijke ijdelheid en voldoening
op hun „geleerden". De joodsche theoretici van het marxisme genoten een vereering. die bij die voor schriftgeleerden
en kerkvaders niet achter stond.
Op de meest rumoerige proletariërsbijeenkomst werden de namen van een Kautzky,
Engels, Marx enz. nog altijd met een
zekeren vromen eerbied op de lippen
genomen. De bijbel van het Marxisme.
Techniek en wetenschap zijn in handen van de
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„I let Kapitaal", bleef voor tle massa's een
gesloten bock in den meest uitgebreitlen
zin dcs woords, en waarlijk niet voor de
massa's alleen, maar toch werd het niettemin onder de heilige boeken gerekentl,
dat stellig voor het bock Genesis niet
onderdeed.
De klassentegenstelling tusschen proletariaat en bourgeoisie gold tegelijkertijd als
de tegenstelling tusschen weienschappelijken vooruitgang en een verleden dat
vijandig tegenover de wetenschap stond.
Dit aureool der wetenschappelijkheid
trachtten de marxisten ook nog te handhaven, toen zij zich met behulp van
Leninisme en Stalinisme van een wereldrijk meester maakten, als werktuig tot
het verwekken ecner wereldrevolutie. In
het kader der bolsjewistische reclame
prijkte de Sowjet-Unie als de ware staat
van den wetenschappelijken vooruitgang.
Anti-bolsjewistisch stond gelijk met anti-

wetenschappelijk.

Wetenschap

en

Kerk

De meedoogenlooze strijd van het bolsjewisme tegen het christendom, tegen elke
religie, tegen het geloof in een hoogere
macht überhaupt, werd gevoerd in het
teeken van den vooruitgang en in naam
der wetenschap. De volksmassa's der geheele wereld zouden van het religieuze
bijgeloof bevrijd worden door het wetenschappelijke wereldbeeld van het marxisme. Er waren ook professoren uit het
burgerlijke kamp die op grond hiervan tot
de slotsom kwamen: De kerk heeft de
wetenschap het ergst onderdrukt en in
haar ontwikkeling belemmerd. De geheele
strijd der Europeesche wetenschap voor
haar vrijheid en bestaansrecht moest

half=ontwikkelden gevaarlijk speelgoed:

tegen de kerk gevoerd worden. Dus moest
in tien staat der marxisten, waar de kerk

elke invloed op het politieke en openbare leven ontzegd werd, natuurlijk juist
daar het paradijs tier geestelijke vrijheid
ontstaan en tevens een opbloei en ontwikkeling tier wetenschappen als nooit
tevoren.
Wie onbevooroordeeld de geschiedenis
der wetenschap nagaat, zal moeten toegeven, dat er nooit een volkomen vrije
wetenschap bestaan heeft. Geen machtssysteem duldt een wetenschappelijke ontwikkeling, die voor zijn eigen grondslagen
gevaar kan gaan opleveren. Een absolute
objectiviteit van den staat tegenover tle
wetenschap was er nooit. Dat komt nergens duidelijker aan het licht dan bij het
onderzoek naar het jodenvraagstuk. Tientallen jaren achtereen werd aan de Duitsche universiteiten, en dat geldt op heden
nog voor de meeste elders bestaande
hoogescholen, een zakelijk onderzoek van
het jodenvraagstuk of zelfs maar een
wetenschappelijke behandeling van het
antisemitisme onherroepelijk en nadrukkelijk van de hand gewezen. Er bestond
nimmer een absoluut vrije wetenschap.
En wel allerminst in dat mengelmoes van
jodendictatuur en parlementarisme, dat
onder den naam van democratische vrijheid bekend staat. Wanneer dan ook de
bolsjewistische staat de anti-bolsjewistische wetenschap en haar vertegenwoordigers bestreed en de bolsjewistische wetenschap en haar vertegenwoordigers
trachtte te begunstigen, dan beteekende
dat in principe niets nieuws. Ook het
orthodoxe tsarismc begunstigde geen wetenschap, die zijn eigen geestelijken
grondslagen verdacht voorkwam.

zij voeren slechts de bevelen van Juda uit!

er niet om dat de staat leiding
wil geven bij de wetenschappelijke ontwikkeling, maar hóe hij dezen invloed uitoefent. Het wezen van den staatsinvloed
wordt daardoor bepaald, in hoeverre de
grondslagen van een bepaalden staat verwant zijn met of vreemd zijn aan het
wezen van echte wetenschap. De mate.
waarin de staat innerlijk verwant is met
of vijandig staat tegenover het wezen der
wetenschap, bepaalt den graad tier vrijheid of onvrijheid der wetenschap. Echte
wetenschap van groot formaat was steeds
de bewuste verovering der werkelijkheid,
een begripmatig beeld der kosmische

Het gaat

orde

en wetmatigheid, een geestelijk
systeem der natuur en der historie.
Staatsmachten, die zelf in die wereldlijke
wortelen,
en natuurlijke grondslagen
staan derhalve het meest vrij tegenover
de wetenschap. I loc meer echter de
staatsmacht op onnatuurlijke, bovenaard-

sche en illusionistische grondslagen is opgebouwd, des te meer ziet zij zich genoopt de wetenschap te knevelen en aan
banden te leggen, want hoe dieper de
wetenschap in de natuur en de werkelijkheid doordringt, des te eerder zullen deresultaten van haar onderzoek den vorm
gaan aannemen van aanvallen op de onnatuurlijke grondslagen van zulk een staat.
Orthodoxe hiërarchieën en theokratieën
staan daarom principieel vreemd en vijandig tegenover de wetenschap, en dulden haar slechts voorzooverre deze zich
ten bate hunner anti-wetenschappelijke
oogmerken laat misbruiken.
Nu brak het bolsjewisme met een staatssysteem, dat op feudaal-orthodoxen
grondslag was opgebouwd. Adel en klerus werden verwijderd en vervangen door
(Foto: „L.S.S.R. in construction."'')

De wetenschap is in handen van den bolsjewist slechts

een middel om de joodsche wereldbeschouwing van het

materialisme te doen zegevieren en de techniek tegen de
Europeesche kuituur in het geweer ie brengen.
(Foto: ..( '.S.S.R. in construction.")

marxistische functionarissen. Een magisch
absolutistische wereldbeschouwing moest
plaats maken voor het historisch materialisme. Zoo van buiten bezien een ontwikkeling, die stellig de wetenschap ten
goede moest komen. Het oude feudaalkerkelijke systeem met zijn magisch-religieuze voorstellingen vormde een scherpe
tegenstelling met het aan natuurwetten
gebonden wetenschappelijke wereldbeeld.
Het scheen voor tle wetenschappelijke
ontwikkeling nog veel schadelijker te zijn
en deze nog veel meer te remmen dan de
theorie van het marxisme, dat met de
wetenschap tenminste één ding gemeen
had: de aardschc wetmatigheid, de onvoorwaardelijke wereldlijkheid. Deze wereldlijke verwantschap van wetenschap en
marxisme gepaard met de zoo nadrukkelijk op den voorgrond gestelde wetenschappelijkheid der marxistische theoretici scheen aan de wetenschap ontegenzeggelijk veel gunstiger ontwikkelingsmogelijkheden te bieden dan het voormalige systeem van middeleeuw sch-abso-

Wetenschap

rWie

en

Wereldbeschouwing

nu de uiterlijke ontwikkeling der
wetenschap in de Sowjet-Unie gadeslaat,
zou kunnen meenen, dat de terroristische
mishandeling der wetenschap en de vernietiging van het grootste deel der mecst-

i

beteekenende wetenschappelijke krachten
slechts een tegenhanger was van de meedoogenlooze regeeringsmethodes op de
overige Russische levensgebieden. Wie
echter ook den achtergrond dezer ontwikkeling nagaat, ontdekt hier aan de hand
der vijfentwintigjarige geschiedenis van
de wetenschap der Sowjet-Unie een op
een wereldbeschouwing berustende noodzakelijkheid, welke het marxisme met
precies dezelfde consequentie tot een onderdrukking der wetenschap noopt, als
een staatssysteem, dat berust op een middeleeuwsch wereldbeeld.
Want: bij nadere beschouwing blijkt die
schijnbare verwantschap tusschen werkelijkheid en wereldlijkheid en het marxisme een fictie te zijn, een der grofste verwringingen en vervalschingen van natuurlijk-historische feiten.
In beginsel heeft het bolsjewisme het
marxistische wereldbeeld niet gewijzigd.
Leninisme
en
Stalinisme verschillen
slechts in politieke methode, maar niet in
theoretische beginselen, van het oorspronkelijke marxisme. En deze theorie is
reeds wat betreft haar economische opvattingen volkomen onjuist. Geen enkele
der zoogenaamde grondwetten in de
theorie van den rabbijnenafstammeling
Marx-Mordechai heeft tegenover de werkelijkheid weten stand te houden. De
waardetheorie, tle leer der meerwaarde,
de uitbuitingstheorie, tle wet van concentratie, tle verproletariseering, de profetie
van het „industrieele reserveleger" en van
tle in aantocht zijnde „Onteigening der
onteigenaars", kortom, ieder onderdeel
dezer als onwrikbaar voorgestelde economische wetten, kwam gezien de feitelijke
ontwikkeling, stuk voor stuk falikant uit.
Deze slechts voor een jood mogelijke verdraaiing der 1 legelsche dialectiek tot een
grondwet van den klassenstrijd, dit joodsche op de spits drijven van de waardetheorie van den jood Davit! Ricardo heeft
van het leven en juist van het „economische leven" de duidelijkste weerlegging en
correctie ontvangen. En tle moderne rassen- en erfelijkheidsleer heeft niet alleen
het spiritualisme in eiken vorm weerlegd,
maar tevens bewezen, dat de grondslag
tier marxistische philosophie, het historisch materialisme de meest onzinnige
vervalsching der werkelijkheid en misvorming van het leven is. Reeds de meest
bescheiden poging met de moderne wetenschappelijke methodes tle theorie van
marxisme te toetsen, leidt onvermijdelijk tot een uiterst gevaarlijken aanval
op het marxistische wereldbeeld. Daarom
moet een macht, die op een dergelijke
vervalsching der realiteit berust, in ieder
feitelijk onderzoek tier werkelijkheid en
zoodoende in iedere echte wetenschap
een gevaar duchten.
Aifred Rosenberg gaf eens van een uiterst
diep inzicht in het wezen van het joden-

Ihet

»

dom blijk, toen hij verklaarde: „De organische waarheid van den jood is de leugen". Dat geldt zoowel voor de leugen
van den doodgewonen sjacheraar als voor
die van den joodschen beursmagnaat.
Maar nog meer voor de geestelijke zijde
van het jodendom. Hier werd de leugenachtigheid dezer parasieten tot een gevaarlijke ideologie, tot een theorie: tle
leugen tot wereldbeschouwing en tle wereldbeschouwing tot leugen. Daarin ligt
datgene besloten, wat het bolsjewisme
dwingt tle echte wetenschap te vervolger,
en uit te roeien.
De marxistische leer is reeds in haar opzet een dusdanige vcrvalsching der werkelijkheid, dat zij het oorspronkelijke wetenschappelijke onderzoek evengoed moet
beletten als het thomistische systeem.
Het troostlooze beeld der Russische philosophie in tle afgeloopen 25 jaar levert
daarvan wel het beste bewijs. Na een om
taktische redenen ingegeven verdraagzame houding gedurende het eerste jaar,
begon toen een vervolging, die een werkelijk geestelijk leven en een wetenschappelijke kuituur in de kiem verstikte. De
wetenschappelijke philosophen werden
tot de vlucht of tot een karakterlooze
onderwerping gedwongen, dan wel in den
letterlijken zin des woord uitgeroeid. Een
bolsjewistische index verbande de meest
vooraanstaande philosophische werken
der wereld. De grootste Europeesche
denkers werden in tien ban getlaan en hun
plaats werd ingenomen tloor tle „klassieke
schrijvers" van het marxisme. Het oorspronkelijk wetenschappelijk onderzoek
naar de realiteit der dingen moest plaats
maken voor kunstig bedachte methodes
van citceren en interpreteeren. Gelijk een
middeleeuwsche „wetenschap" het hoogste
bewijs van haar stellingen niet in zelf gevonden feiten, maar haar bewijsvoering
aan den bijbel ontleent, zoo steunt tle
Sowjet-philosophie op citaten der marxistische profeten en schriftgeleerden. In
plaats van de exegese der Openbaring
verscheen die der heilige schriften van
het marxisme.
In plaats \an de Evangelisten Mattheus.
Markus. Lukas en Johannes kwamen
Marx, Engels, Lenin en Stalin.

Historisch Materialsme
Het hoogste wat de Sowjet-philisophie
in de laatste vijfentwintig jaar wist te
bereiken, bestond in min of meer geslaagde vertalingen van verschillende
Europeesche werken, en in een paar
zwakke pogingen Ilegel en Eeucrbach in

den zin van het historisch materialisme
te herinterpreteeren.
De dwangvoorstelling dat ieder natuurlijk
en geestelijk verschijnsel tot het historisch materialisme herleid moet worden,
heeft zoodoende tot een absurde begripsacrobatiek geleid, waarbij nu eens het
historisch materialisme zoozeer wortlt
uitgebreid, dat letterlijk alles daarin een
plaats kan vinden, dan weer de werkelijkheid zoo wordt verwrongen en vcrvalscht, dat zij in ieder geval een bevestiging wortlt van het historisch materalisme. Zelfs in takken van wetenschap, die
met wereldbeschouwing al zeer weinig
hebben uit te staan, zooals b.v. in tle
natuur en scheikunde beproeft men tle
..burgerlijke" vooroortleelen weg te retleneeren om maar tot een marxistische
scheikunde, een marxistische natuurkunde
of zelfs tot een marxistische wiskunde te
komen.
Bijzonder drastisch komt dit proces tot
uiting bij de marxistische geschiedschrijving. 1 let is eenvoudig een onmogelijkheid uitsluitend met het mechanisme van
„economische wetten" de in ras en ruimte
wortelende historische werkelijkheid te
begrijpen en te verklaren.
Den IJstijd met Marx, de verdere historische tijdperken met Engels en de 19de
eeuw met Lenin te verklaren, moet op
een volkomen mislukking uitloopen. En
hoe dichter men bij het heden komt, hoe
moeilijker het wortlt, in het bijzontier.
waar het er om gaat, de geschiedenis van
het bolsjewistische tijdperk te beschrijven. Want dan moet er tusschen Leninisme, Trotskisme en Stalinisme wortlen
heengezeild, optlat toch maar vooral de
geschiedenis der Sowjet-Unie niet slechts
de uitsluitende waarheid der marxistische
theorie bewijst, maar vooral de onfeilbaarheid van tle door Stalin gevoerde
politiek.
Wanneer Russische historici in dezen
doolhof wel eens het spoor bijster werden, heeft Stalin hen meerdere malen
voor het gerecht gedaagd, hen tle biecht
afgenomen en tot boetedoening gedwongen, waarbij hij hun in hoogst eigen persoon voorschreef, met welke ontdekkingen uit de Russische revolutie zij voor
den tlag hadden te komen.
De joodsche „professor" Friedland karakteriseert tlit wetenschappelijke gedoe van
bolsjewistische zijde wel zeer duidelijk
met de volgende woorden:
Het marxisme is niets anders dan tle
eenige en laatste uiting van echte wetenschap. Wanneer iets in tegenspraak is

met het marxisme, dan is het ook in
tegenspraak met de wetenschap in den
hoogsten zin des woords.
Ziehier het fundamenteele dogma der
roode schijnwetenschap, de dwingelandij
van het bolsjewistische geestelijke leven,
dat slechts een tegenhanger vindt in de
„kuituur" van den voormaligen JezuietenStaat van Paraguay en in een pausclijkcn
Syllabus.
Een op joodsche leugenachtigheid opgebouwde „wereldbeschouwing" kan vanzelfsprekend slechts door joden wetenschappelijk worden opgediend en vertegenwoordigd.
Slechts tle Talmoetllogika van den jood
vermag het geheele leven en de werkelijkheid dusdanig te vervalsenen, dat een en
ander met het marxisme in den zin van
„professor" Eriedland behoorlijk harmonieert.

De onderwijsinrichtingen, zooals hoogescholen, wemelen in Rusland daarom even
hard van joden, als de banken en beurzen
in de democratische landen. Deze verjoodsching heeft reeds zulke krasse vormen aangenomen, dat verschillende nietjoden joodsche namen aannemen om niet
al te zeer als vreemden op te vallen.
Aan het officieelc geschiedkundige tijd-

schrift „Istoritscheskij Journal" werken
71 joden mede. In het jaar 1940 waren er
699 joden als docenten werkzaam. Onder
de hoogepriesters der bolsjewistische wetenschap treffen wij vele namen aan, die
ons „vertrouwd" in tle ooren klinken:
Bernschtejn,

Bronschtejn,

Rozenbaum,

Wejsbrod, Kon, Epschtcjn.
Eisenstein, Wolkenstein, Weitzmann.
Zoo sluit zich de kring. Onder de marxistische ideologie kan echte wetenschap
zich evenmin vrij ontwikkelen en ontplooien als onder de heerschappij van
middeleeuwsche Orthodoxie. Slechts de
technische wetenschappen worden vrij
behoorlijk bevorderd. Maar niet uit een
kultureele behoefte, doch uit militaire
noodzaak.
De vervolging der kultuurwctenschappen
in de Sowjet-Unie vindt slechts haar
tegenhanger in de ketterjacht der middeleeuwen. Beiden, het middeleeuwsche
systeem en de bolsjewistische ideologie,
moeten tot dezelfde consequenties voeren, omtlat zij naar oorsprong wezensverwant zijn, omdat tle magische orthodoxie
evengoed als het marxisme afkomstig zijn
uit tle joodsch-oostersche wereld.
Rubinstejn,

Beitien komen voort uit een menschdom,
dat van nature parasitair is en elk zelfstandig scheppingsvermogen mist.
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WEERZIEN
„Nog is Polen niet verloren!"
Zoo heet het in het Poolsche volkslied.
Eens hebben Poolsche patriotten het gezongen, toen hun vaderland verdeeld was
onder Rusland, Oostenrijk en Pruisen.
Toen was het een bemoediging om het
geloof in de wederopstanding uit deze
dricdeeling en aan een herrijzenis tot een
zelfstandige natie niet te verliezen.
Na het einde van den eersten wereldoorlog, toen de Poolsche nationalisten uit het
het faillissement van Rusland, Duitschland en Oostenrijk hun eigen staat bijeengesehooid hadden, weerklonk dit lied —
thans kon het vrijuit gezongen worden.
Polen was niet verloren, Polen was herrezen.

■

Maar het was geen dank voor de goedgunstige beschikking van de geschiedenis,
die uit het gezang klonk. Het was een
bruisende krijgszang, kolkend van verlangen naar gebiedsuitbreiding, een hooglied van zelfoverschatting en aanmatiging.
Het is anders gekomen, dan de Polen
zichzelf voorgerekend hadden. En wanneer thans heimelijk nog gezongen wordt:
nog is Polen niet verloren, dan is het óf
wel bange hoop of wel bewuste miskenning volgens de Coué-methode van den
waren toestand, die daaruit spreken.
Want Polen is verloren. Reddeloos verloren, omdat het zich willens en wetens
stortte in een avontuur, dat slechts in
het verhitte brein zijner fantasievolle
staatslieden een succes beloofde te worden. Dat uitgerekend in het Poolsche geval de keerzijde van de medaille het beeld
van den ondergang van deze natie ais
staat en als volk vertoonde, hadden de
Warschausche gentleman-gokkers kunnen
begrijpen. De fout, die Beek c.s. in den
zomer van 1939 begingen, was de grofste
en tle tlomste van de misgrepen, welke
diverse Europeesche staatslieden gedurende dezen oorlog deden.
Misschien zal het sommige landgenooten,
die nog onder den indruk zijn van het
verlies van Indië, niet duidelijk zijn, waarom de domheid van Beek en Smigly-Rydz
zooveel erger was dan het falen van Colijn. Om alle misverstand te vermijden,
één opmerking ter zijde: wat domheid
aangaat of wat betreft de hardnekkigheid
op een verkeerd ingeslagen pad voort te
schrijden, behoefden Colijn en Van
Kleffens niet voor Beek of Smigly-Rydz
uit den weg te gaan. Het verschil ligt niet
de verstand-kwaliteiten van genoemde
heeren — het ligt in de door ras en geschiedenis bepaalde principieel verschillende verhoudingen tusschen het Nederlandsche en het Duitsche volk eenerzijds
en het Poolsche volk anderzijds.
Het conflict Nederland-Duitschland, dat
wij voornamelijk danken aan Colijn—
Van Kleffens en paladijnen bracht aan
het Nederlandsche volk het einde van
zijn staatkundige zelfstandigheid en den
ondergang van zijn overzecsch rijk. Maar
de oude generatie, door wiens kortzichtigheid dit geschiedde, kon niet bevroeden, dat de staatkundige ineenstorting,
welke zij veroorzaakte, den weg zou kunnen banen aan een nieuwe toekomst voor

lImDe

onze

volkskracht.

De ezelstrap

Poolsche grootmogendheden hadden
echter één ding op hun vingers kunnen
natellen, n.l. dat niet alleen de Poolsche
soldaten, maar het gehcelc Poolsche volk
hun eventueele vergissingen met het leven
zouden hebben te betalen. De conflictstof, die aan de Duitsch-Poolsche grens
lag opgehoopt, was zoo groot, dat de oorlog nooit gedaan kon zijn geweest met het
verlies door Polen van Dantzig, den Corridor en Oppcr-Silezië, indien de Poolsche
wapenen onverhoopt de zwakkeren mochten blijven.
Men kan de redenen van de Duitsche verbittering tegen de Polen in twee groepen
scheiden. Ten eerste is daar de kwestie
van de grenstrekking in 1919, de behandeling van de Volksduitschcrs en de hebzucht, die reeds het oog wierp op de landen tot aan den Oder. Wat de Polen in
1919 gepresteerd hebben, was het trappen
met den poot door een ezel tegen den
halfdooden leeuw. Afgezien van de lafheid was het een stommiteit, want de
halfdoode leeuw was twintig jaar later
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weer springlevend en had niet vergeten
of vergeven. De haat tegen de aanmatigende Polen was in 1939 zoo groot geworden bij het Duitsche volk, juist nadat
deze smadelijke Pooltjes alle aanbiedingen van Duitschland om de hangende
conflicten in der nrnne te regelen, hoogmoedig verwierpen, dat niet eens de
bloednacht van Bromberg noodig ware
geweest om bij de Duitschers het besluit
te doen rijpen, na de militaire afrekening,
dit ver boven zijn stand levende Poolsche
volk terug te plaatsen in de positie van
Slavisch hulpvolk, waartoe het krachtens
aard en aanleg en getuige zijn geschie-

denis bestemd

was.

Dit alles hadden de Warschausche diplomaten van te voren kunnen bekijken.
Daarbij kwam dan nog de tweede reeks
van wrijvingsmomenten, die van geopolitieken aard zijn. Polen ligt ingeklemd tusschen Duitschland en de Sowjet-Unie. De
geschiedenis bewijst, dat het Poolsche
volk staatkundig zelfstandig was in tijden, dat genoemde nabuurvolken ofwel
politiek zwak waren of wel zoo zeer
elders gebonden waren, dat tle Polen in
tle schaduw van tle wereldpolitiek on-

gemoeid een eigen bestaan konden voeren. Ook deze ervaringen en feiten
negeerde tle Warschausche politiek, hoewel zij juist voor onzen tijtl weer van

kracht schenen te zullen worden. Want
zoowel Duitschland als de Sowjet-Unie
waren weer krachtig en indien deze landen met elkaar den strijd zouden aanbinden, dan kon dit alleen op Poolsch
grondgebied, terwijl Polen zoowel bii een
Duitsche als bij een overwinning van de
bolsjewisten, het kind van tle rekening
zou worden, nog geheel afgezien van de
tot werkelijkheid geworden eventualiteit,
een deeling van Polen als tusschcn-oplosing tusschen Duitschland en de Sowjet-

Dienend hoeten
Want, en hier zijn wc bij het tweede
ervaringsfeit aangeland, de Polen konden
weten, dat het Derde Rijk niet van zins
was zich in het Westen te binden, maar
dat het de Sowjet-Unie als zijn voornaamsten tegenstander zag.

POLEN
Pilsoedski, die met Duitschland tegen de
Sowjet-Unie wilde strijden, was verstandig. Beek, die tegen Duitschland wilde
strijden, zonder van Moskou garanties te
hebben ontvangen, was lichtzinnig. Dat
de Sowjet-Unie haar macht naar het
Westen wilde uitbreiden, had Beek reeds

tot voorzichtigheid moeten manen, hierbij
nog geheel afgezien van de woede der
bolsjewisten over de nederlaag, die het
Roode Leger in 1920 voor Warschau van
Pilsoedski-Weygand ontving. Er is in
1939 door de Poolsche voormannen met
vuur gespeeld en de Poolsche natie, die
met geestdrift de wapens tegen Duitschland opnam, boet thans voor deze lichtzinnigheden.
I let is inderdaad niet teveel gezegd, dat
de Polen thans boeten. Hun lot is hetzelfde als dat der Russen: een Slavisch
hulpvolk in den dienst van de Europa

bestierende Germaansche volken.
Zoo zijn de Polen, die er enkele jaren
geleden nog van droomden, geheel Silczië
en Oost-Duitsehland tot aan Stettin te
kunnen inpalmen, weer op de plaats gezet, waar zij als slaven hehooren te staan:
namelijk die van een hardwerkend, maar
in een ondergeschikte positie verkecrend
hulpvolk.
Welken indruk maakt Polen thans op den
Nederlander, die er verblijf houdt? Er is
heel veel veranderd, er is ook zeer veel
ongewijzigd gebleven tijdens de bezetting.
ITcf kenmerkende van Polen was het bestaan van een schijnbaar op West-Europeesch peil staande, sterk Fransch bcinvloede bovenlaag op een volk. dat in
grauwe ellende leefde, die voor de dofberustende Slavische volken zoo typeerend is. Deze bovenlaag, die begrijpelijkerwijze, sterk joodsch doorzult was, en
die het in tic voor-oorlogsche jaren veel
en veel belangrijker vond aan buitenlandsche politiek te ..doen" en de glorie van
haar land het best gediend achtte met het
voeren van een hoog woord te Gcnève,
in plaats zich te wijden aan de emancipatie van hun achterlijk volk — deze
bovenlaag heeft in het huidige Polen geen
taak meer. Thans is elke Pool een Pool
en dat beslist over zijn positie.
De joden, die in het oude Polen, vooral

Meikever vlieg!
Eén, die zichzelf in zijn (nieuwe zwarte) hemd zet
De Nederlandsche journalisten krijgen
„De Nederlandsche Journalist" toegezonden, het orgaan van het Verbond van
Nederlandsche Journalisten. Tot zoover

is alles dik in orde, in zooverre we den

inhoud buiten beschouwing laten. En dat
hebben wc tot heden dan ook gedaan,
vol begrip voor de eigenaardige moeilijkheden aan de redactie van een dergelijk
orgaan verbonden. Maar dan moet het
toch niet al te gek worden en niet hcelemaal verzieken tot een lamlendige echt
democratische wijlen-dc-unic-gccst.
En dat is met no. 11 van tien 2cn jaargang van Hooimaand (Juli) 1942 beslist
wèl het geval. Dat zit n.l. zóó:
In no. 10 had „collega C. Wiedemeijer
Hzn." een „zeer manlijk artikel" gepend,
gericht tegen den Telegraaf-koelie Pasquino. De kwaliteiten van deze bijdrage
mogen aanvechtbaar zijn, de strekking er
van was dit zeker niet.
Pasquino alias Lügcr is een onbekeerbarc
en verwoede anti, een misbruiker van het
vak voor allerlei geniepige ophitsende
stukjes. lemand, die tle grenzcnloozc gemeenheid had om van den grooten Knut
Hamsun te spreken als van „Knut HandsUp"
omdat de geniale schrijver zich
aan den kant van het nationaalsocialisme

—

schaarde.

Wij begrijpen, dat de jodenvriend Lüger
daardoor onthutst was, maar hij had niet
op moeten vallen door deze laaghartigheid. Sindsdien is hij niet veranderd, althans niet verbeterd. Zijn moeizaam in
elkaar gezette dagclijksche gifhoekje in

„De Telegraaf" levert daar op gezette
tijden het bewijs van. Maar Lüger heeft
vrienden, waarop hij te allen tijde kan
rekenen, zooals wij zullen zien.
liet was echter onvermijdelijk, dat op een
of anderen dag een collcga-van-dc-nicuwcortle tegen dezen „collega" in het krijt
zou treden. Of dit optreden meer of minder gelukkig was, kan als niet ter zake
doende buiten beschouwing blijven.
Uiterst merkwaardig is echter no. 11 van
het orgaan, dat een zeer slap orgaan
blijkt te zijn. Want er heeft ondertusschen blijkbaar een stille kracht gewerkt
uit niet nader te noemen regionen, waardoor de dappere heer hoofdretlacteur
I. Learbuch zich plotseling van tle betrekkelijkheid van alle waarden bewust is
geworden.

Hij doet een beroep op den „scherpzinnigen lezer", die al „zal hebben opgemerkt, dat W.'s stukje als „ingezonden"
werd geplaatst, waarmee te kennen werd
gegeven, dat de inhoud er van niet met
ons inzicht strookte."
Elink zoo, dappere ridder, neem maar
openlijk distantie van die vuile nazi's, die
tien braven Pasquino zoo onrechtvaardig
bekladden. Deze houding siert den karaktervolle!! journalist!
En welk een karakter. Luister slechts
naar de hoofdrcdactioneele verklaring
waarom het „herroepen" stukje werd geplaatst: „De omstandigheid, dat Pasquino
in sommige bladen reeds eerder werd
aangevallen, was aanleiding om Wiedemeijers ontboezeming een plaatsje te

economisch, de eerste viool speelden, zijn
verdwenen. De meesten zijn naar het oosten van het Generaal-gouvernement overgebracht, waar zij ghetto's bewonen. De
achtergebleven joden dragen de davitlsster als kenteeken en worden als goedkoope verplicht werkende hulpkrachten
bij den stedelijken reinigingsdienst e.tl. ge-

bruikt. Hun oude positie is dus totaal
gebroken en het vermoeden schijnt gerechtvaardigd, dat het Generaal-gouvernement in komende tijden nog verder van
joden gezuiverd wordt.
Op het platteland heeft de uitbanning van
juda een saneerenden invloed gehad. Bovendien was het één der voornaamste
zorgen van het Duitsche gouvernement,
de agrarische productie aanzienlijk te
verhoogen, zoowel door intensiveering
van de bodembewerking als door de
weder-ingebruikneming van braakliggende
gronden. Het ligt voor de hand, dat een
en ander den Poolschen boer ten goede
komt, ofschoon dit geenszins betcekent,
dat tle Poolsche landbouwer thans op
Midden- of West-Europeesch levenspeil
zou zijn aangeland. I let is trouwens duidelijk, dat dit nooit het geval zal zijn,
want met den besten wil van tle wereld
kan uit een Slavischen boer niet een landbouwer van het slag als bijvoorbeeld onze
Groningsche Hoogeland-boeren worden
gemaakt, eenvoudig al niet, omdat de Slavische mensch innerlijk niet de mogelijkheden bezit zich tot zulk een hoogte te
verheffen. Na den oorlog mag dan ook
een Germaansche kolonisatie in tle Poolsche landbouwgebieden verwacht worden. Deze zal niet alleen dit gebied, dat
met het zwaard veroverd werd, ook door
ploeg en spatie in bezit nemen voor het
Germanendom, maar tevens er voor borg
staan, dat deze rijke landbouwgebieden
op de juiste wijze bewerkt worden en een
maximale opbrengst hier ten nutte van
de Europeesche voedselpositie geoogst
zal

worden.

Toch zal er niet één Pool zijn, die er
niet diep van doordrongen is, dat er
andere tijden zijn gekomen. liet Poolsche
volk moet leeren werken en begrijpen,
dat met tien nieuwen tijd een rangorde
tusschen de Europeesche volken is ingevoerd, waarbij tle scheppende en arbeidzame Germaansche volken eenige sporten
hooger op de ladder zijn komen te staan
dan de luie en achterlijke Slavische
volken.

geven." Een klinkend argument en een
heerlijk alibi: de Echte Nederlanders
mochten anders eens denken, dat de Heer
Learbuch tegen Lüger was begonnen!
Wat zou er dan van de zoo plechtig met
Nederlandschcn Groet onderteekenenden
Heer, die beslist het woord kameraad
niet gebruikt als het niet heelemaal onvermijdelijk is, terecht komen a 15....
nietwaar?
Daarom papt hij nog even ijlings met
Pasquino aan, want tenslotte beter blooJan dan doo-Jan!
Daar gaat-ie dan, het papier is geduldig:
..Als men onze meening vraagt, (daar
zijn wij nu meteen van genezen!) wel. wij
gelooven, dat men persé in Pasquino's
moeizame dagelijksche werk meer wil
zien dan Pasquino zelf. En dat men nu
eens op moet houden met het zoeken
naar spijkers op laag water
omdat er
andere en belangrijker dingen te doen
zijn."
Wij gelooven graag, dat Lüger liefst niet
„veel" in zijn zwaren arbeid ziet. Het
publiek — en tlat is de hoofdzaak
heeft door de practijk geleerd er iets
achter te moeten zoeken. Dat is een
echte oude Telegraaf-traditic en de voornaamste reden van het publiceeren van
deze grollen. ledereen weet dat. Alleen
de heer Learbuch „gelooft" het niet en
meent alles met den mantel der liefde te
moeten bedekken. Ondertusschen laat
Pasquino achter dezen mantel af en toe
een vergiftigen spijker in het lage water
tier publieke opinie vallen. Laat-ie fijn
zijn!
Gaan wij over tot de belangrijker dingen, die er te doen zijn, maar niet zonder
er aan te herinneren, dat nationaalsocialisme een zaak van karakter is en dat
vooral voorlichters, publicisten en andere
leidende persoonlijkheden daar af en toe
blijk van dienen te geven. Contributiebetalen alléén is niet voldoende.

—

—

DE PUDDINGKONING
Een treurspel
Een soldaat, die geen honger heeft, is zijn
lijfelijk einde nabij. Zoolang gezond, is hij
een I lollebollegijs. Van nature en uit beginsel voelt hij tle roeping om te eten, te
eten zooveel hij kan, te eten wat hij kan.
Prop een soldaat in de kazerne met eten
vol, tottlat de soep in zijn ooghoeken
parelt en tle aardappelen in zijn oorschelpen kruimen. Geef hem bonnen en geld
om een banketbakkerij onder vuur te
nemen en het resultaat zal eiken burgerman tot in de astrale vezelen zijner ziel
schokken. Een schare sprinkhanen kan
een koolveld niet brandschooner kaalgevreten verlaten, dan de krijgsman de van
bleeke leegte blinkende taartenschotels
blinkend gelijk een skelet in den maneschijn
aan hun eenzaam lot overlaat.
Nootlig een soldaat uit Zondagsmiddags
een vorkje mee te komen pikken. Hij
komt, wat dacht ge, hij komt, maar na
eerst in tle kazerne zijn maaltje cenpanssoep brand- en braakvrij achter de kiezen
te hebben geslagen. Bij de hoogst onvoorzichtige opmerking der gastvrouw „wees
nu niet zo kwasie bescheiden, een soldaat
lust wel wat, joh, doe maar net of je
thuis bent" zal hij terstond een frontaanval maken op vleesch en groente
openen, in een bliksemsnelle omsingeling
den inhoud van de aardappelschaal buit
maken daarna een doorbraak door de
pudding forceeren en tenslotte in storm
de compöte nemen Haalt de gastheer een
uurtje laten een laatste flesch uit een
heimelijken hoek, dan zal hij niets nalaten om ook hier van zijn innemend
karakter te doen blijken. Worden er
zoutjes of gebak gepresenteerd, dan wacht
hij met nauwvcrholen ongeduld op de bel
voor tle tweede ronde. Op den terugweg
naar de kazerne maakt hij in halven looppas een omweg om in een cafetaria een
stamppot of op zijn minst twee broodjes
belegd te snappen. Nauwelijks heeft hij
zijn hoofd door de kier van de kamerdeur
of zijn eerste vraag is waar ze zijn brood
en worst gelegd hebben.
Tegen honger helpt maar één remedie:
eten. Dat is grauwe theorie. De groene
praktijk van den oorlogstijd leert, dat
elk lekker hapje aan de distributieketting
ligt. Het nicuw-testamentisch verhaal van
het brood en de visch, die zich plotseling
zoo maar vermeerderden tot onafzienbare
hoeveelheden, heeft menigen soldaat het
water om de tanden doen komen en aan
de verleiding blootgesteld zijn religieus
standpunt te reviseeren. Maar zijn aangeboren doodnuchterheid zei hem instinktief hetzelfde als wat de Romeinen bedoelden wanneer zij het over non bis in
idem hadden: hetzelfde foefje gaat nooit
twee keer op.

—

—

Organiseeren.

..

In de twintigste eeuw planten brood en
visch op het droge zich niet meer voort;
een ander toovcrwoord is van noode. De
soldaat heeft het gevonden. Dit toover-

van

hartstocht

woord heet „organiseeren". Gij meent dat
woord te kennen, tle klank komt u bekend voor. Gij zijt lid cener organisatie
en u hoorde over „georganiseerd overleg"
spreken. Maar als twee hetzelfde zeggen,
bedoelen ze iets anders. Uw organisatiebegrip is alledaagsch. Het woord „organiseeren" in den soldatenmontl heeft
magischen klank:
daardoor harsten
schakels in een distributieketting, daarvoor springen sloten open zonder door
een sleutel aangeraakt te zijn, daarvoor
worden brooden onder geheimzinnig gedoe over de toonbank van een bakkerij in
een acte-tasch geschoven, daardoor bezwijken slagersvrouwen plotseling voor de
onweerstaanbare verleiding en geven een
worst prijs zonder bonnen te verlangen,
daardoor .... ach, te veel wonderen zijn
bereids geschied, om alles te vertellen.
Het is een tooverwoord, en zijn wonderen
zijn talrijk genoeg om een nieuwe secte
te stichten en de godsdiensttwisten na
driehonderd jaar pauze opnieuw in het
lichtontvlambare Avondland te doen op-

laaien.

„Organiseeren", driemaal gebenedijde
klank! Uw koninkrijk is gekomen, van de
Noordzee tot voor de tinnen van Moskou
en de wonderwerking ervan is bekend aan
hen, die de wacht houden te Kirkencs als
aan hen, die in Lybic het woestijnzand uit
hun laarzen schudden.
Dat zijn looneelen.

..

In het hart van dit koninkrijk ligt een
stad, haar naam is Klagenfurt. Bij die stad

ligt een kazerne, haar naam is
Lendorf. In die kazerne liggen soldaten,
hun naam is: Germaansche vrijwilligers.
Zij zijn gekomen van verre stranden, van
Noorwegen, uit de Nederlanden, Zweden
en Denemarken. Zij zijn gekomen om
soldaten van hun ideaal te zijn. Maar ook
zij weten: bij brood alleen kan de mensch
niet leven. Daarom wordt er in de
kazerne ook warm gegeten: eiken dag
één keer en een paar maal in de week
zelfs twee keer daags. Maar ook bij
stamppot, vleesch, aardappelen en soep
alleen kan de soldaat nog niet bestaan.
Hier duikt een probleem op. Zijn oplossing heet: organiseeren. Ge moet hen
zien als zij Zaterdagsavonds, zoo tegen
zeven of acht uur van den uitgang naar
de stad terugkeeren. In hun uitgehuilde
buik klotsen Stammgerichte, puddings,
pannekoeken, Brühcn mit Brühen ohnc
Einlagc, Kaffee mit Kuchen, Gulasch met
maccaroni of aardappelpuree; klotsen
tegen hun maagwanden met het zangerige rhythme als waarmee tegen zonsondergang de branding haar goh/a?? op
het strand laat glijden. Soldaten zien er
uit, alsof zij een Sinterklaas visite moeten
afsteken, pakjes, niets dan pakjes: brood,
roggebrood, bloedworst, zure zult, potten
jam en kunsthoning, blikjes sacharine,
pakjes pudding en vla, haringsla bij het
kilo gekocht, kartons melkpoeder en

en

wraak

doozen vol met gebakjes en taarten. Komt
ge een uur laten in de kazerne dan treedt
een wonderbare geur uit vele kamers u
tegemoet. Daar worden op electrische
kookplaatjes aardappelen gebakken, hecte
bliksem gekookt, daar wortlt brood geroosterd, daar wortlt pudding in alle
geuren en smaken bij liters tegelijk toebereid. Daar wordt gegeten met een graagte
en lust, daar wordt gesmuld aan gebak en
slaatjes, tlaar wortlt geschranst met een
energie, dat niemand die het niet te zien
krijgt, wil gelooven, dat deze mannen om
twaalf uur warm gegeten hebben, dat zij
daarna in tle stad hoeveelheden hebben
verslonden, die bij een burger het ingrijpen van een maagspecialist onvermijdelijk
maken, tlat in de kast een homp brood,
een kluit boter en een bal gehakt hun
laatste uur liggen te verbeiden. Dat zijn
tooneelen, die men een burger kan vertellen, die men hem kan schilderen, maar
tlie hij zich nooit heelcmaal zal kunnen
voorstellen, al haalt ge er een schuttersmaaltijd van Frans Hals als klassiek voorbeeld bij.
Tromp

kon meer!

De man, die het eerst op de idee van de
pudding kwam, is uit het land der schuttersmaaltijden, een Nederlander, drager
van een beroemden zeeheldennaam en
een zéér, zéér groot „organisator" voor
het aangezicht des hecren. Tromp had een
kookplaatjc. bakte aardappelen en roos-

terde brood. Dat kan iedereen, Tromp
kon meer. Hij ontdekte dat men in de
stad puddingingrediënten kon „organiseeren". Hij kookte pudding, eerst voor
zich zelf, toen hij aan de eerste proeve
niet bezweek mochten zijn kamergenooten
mee likken. Het voorbeeld vond navolging. Ook anderen gingen pudding maken.
Maar Tromp kon nog meer: volgens een
nooit tloor hem aan tle openbaarheid
prijsgegeven procédé knutselde hij met
aangelengde melkpoeder, sacharinc en
puddingpoeder, kookte het papje en het
resultaat was zoo overheerlijk, dat geen
andere puddingkok mee kon komen.
Tromp was tle ongekroonde puddingkoning geworden. Maar, zooals gezegd,
Tromp komt uit Nederland: zoodra zijn
faam zich door de kazerne verspreidde,
was de eerste steen voor zijn handelshuis
in pudding". De
gelegd: „Tromp N.V.
biocide
tic
handel bereikte
op,
hantlcl
ongekende hoogten. Spreek met Tromp,
het komt in orde. Voor één geheele
rijksmark wordt ge bezitter van een eetketeltje verrukkelijke snecuw-gekoelde
pudding. Smaak naar keuze!
Weldra moest Tromp als een paard werken. De bestellingen stapelden zich tot
papierbergen op. Tromp mengtlc, lengde
en kokkerelde elke vrije minuut van zijn
soldatenbestaan. Hij kwam niet uit, maar
schoot uren aan tijd tekort. Goede raad
was duur. Om tien uur moet in de kazerne
alles „vlak" liggen. Maar Tromp wist ook

—

hier tle juiste „organisatie"-formule:
nauwelijks was tle Unterführer von Dienst
voor de „Stubenabnahme" op tle kamer
geweest, of Tromp was al weer uit bed,
hing een deken voor de deur, zoodat geen
licht op de gang kon schijnen en kookte
pudding; hij kookte pudding tot twaalf
uur, kookte tot twee uur, kookte zoolang,
dat tle bestellingen van den dag afgewerkt
waren. Tromp werd mager en bleek van
het werken, van het tekort aan nachtrust, maar in één week tijds was hij een
gefortuneerd man. Zijn roem tleetl hem
tle tlas om. Er werd over hem gesproken,
met bewondering voor zijn begaafdheid,
met waardeering voor zijn talenten. Er
werd veel over hem gesproken, te veel
zelfs; ooren, die het niet hadden mogen
hooren, vingen er iets van op. En op een
kwaden nacht werd hij gesnapt. De puddinghandel werd hem verboden en voor
straf dat hij 's avonds na tienen rontlgespookt had, moest hij den volgenden
nacht van twaalf tot vier uur elke drie
minuten voor de kamer waar de Unterführer von Dienst slaapt, den tijd afroepen: „Es ist zwölf Uhr" en zoo tot vier
uur toe.

Wraak

is

ook

zoet

Goede naam waarborgt kwaliteit. Tromp
wist, voor dat hij om twaalf uur begon,
dat hij om kwart over twaalf al in bed

zou liggen. Alleen maar een kwestie van
„organiseeren". Vlak bij de U.v.D.-kamer
is de kamer van een Untersturmführer,
die een gerenommeerde liefhebber van
een ongestoorde nachtrust is. De listige
Tromp begon zijn straf om twaalf uur
precies. In plaats zich voor de U.v.D.kamer op te stellen om zijn nachtelijke
aankondiging uit te schallen, raakte hij
ietwat uit den koers, zoodat een deel van
zijn stentorgeluid het slaapvertrek van

den Untersturmführer binnen trilde. Hij
legde het oor op het sleutelgat en hoorde
hoe de Untersturmführer zich in bed omdraaide. Om drie over tw aalf stond hij er
weer: es ist drei Minuten nach zwölf Uhr.
Met iets meer kracht wellicht had hij
het geroepen, want ook de Untersturmführer draaide zich met iets meer kracht
op het stroo om. Om negen over twaalf
draaide de Ustuf zich niet alleen om, hij
vloog het bed uit, rukte de deur open en
vroeg naar het verstand van tien schreeuwer en wat zijn gekrijsch te beteekenen
had. Tromp melde model, dat de U.v.D.
hem had opgedragen elke drie minuten
tusschen twaalf en vier uur luidkeels den
tijtl af te roepen. De Untersturmführer
steigerde en hij klom omhoog in zijn
toorn, gelijk een Indische fakier in een

r

omhooggeworpen touw. Nooit tevoren in
tle Duitsche legergeschiedenis heeft een
Untcrführer zoo de huid volgescholden

gekregen, wertl zoo geestelijk verminkt
als tlezc U.v.D. door den Untersturmführer. Tromp lag al lang „vlak" en
droomde van komende tijden van ongestoorden puddinghandel, toen tle L'stuf
nog steeds den U.v.D. van het nut van
zijn ongestoorde nachtrust aan het overtuigen was en tic kazernemuren trilden
ontler het geweld van zijn steeds feller

wordende

verwijten.

Tromp's puddinghandel was lamgeslagen,
maar hij had zich gewroken.
De eer van den puddingkoning was gered.

ff-Schutze IL W.

van Etten.

DETROUWE KNECHT

zijn van
geïnspireerd,

Er

die redacteuren, die zoo

Er zijn van die bladen, die zoo doordrongen zijn

van een bepaalde geestesgesteldheid,

dat het is of de Engelsche
pluteocratie

Judeo-

cer, voorzichtig, zelf

in aan het woord is.
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IN DEN HOUTTUYN

laagt.
Dit als embleem voor de serie, de uitgevers hebben echter nog een eigen, zakelijk embleem, te vinden in den naam
van hun firma „Templum Salomonis",
Salomon's tempel. Het Hollandsche embleem, tlat hier in bewuste tegenstelling
tot het „nieuwmodische"
Nederland
wordt gebruikt, is gekoppeld aan den
jood; De Tuyn van Holland gelijkgesteld
met den tempel van Salomo. Bijna symbolisch voor een bepaalde geestesgesteldheid, in dit geval echter beslist een uitdrukking voor de strekking van tle in
deze serie verschenen en te verschijnen
geschriften.
Dit uit zich in de eerste plaats al in het
commercicele. In den „Templum Salomonis" weet men van snijden. Een hoekje'
van 44 pagina's voor ,/' 2.50 is wel een
beetje naar den kant van de prijsopdrijving. En al wordt het dan nog zoo mooi
in „half-perkament" gebonden, dan is tlat
nog geen reden om op deze onbeschaamde
manier te overvragen. Wij zijn er echter
van overtuigd, dat juist deze geweldige
prijs voor de geweldige meesterwerken
een geweldige reclame is in de kringen
waarvoor dit boekje bestemd is. Want
daar leeft men van den zwarten handel
en alles wat duur is is daar bijzonder in
trek, zijnde het op de laatste exemplaren

Het deeltje van deze serie, dat hier voor
ons ligt, is geschreven door Dr. .1. Romein
en draagt tot titel: „Beschouwingen over
het Nederlandsche Volkskarakter". Jan
Romein is ons wel bekend. Communist,
bolsjewist, internationalist
jodenen
vriend bij uitnemendheid. Hij was bovendien prof. aan de Amsterdamsche universiteit bij genade van den jood Wijnkoop
en zijn bende.
Een man dus, die nooit iets begrepen
heeft van het nationale gevoel, nooit
eenige waarde gehecht heeft aan het begrip „vaderlandsliefde", laat staan dan
dat hij ooit iets te maken wilde hebben
met bloed — hetzij dan in de kelders
der G.P.Oe. te Lemberg — of met bodem.

GRONINGEN

Telef. 876

*
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we vergast op

honderd

van een dergelijk „geleerd"
schrijver geen rekening wenscht te hou-

behalve dan om ze te laten onteigenen,
om er roofbouw op te plegen ten bate
van zijn vriendjes in Moskou.
En tleze man zal ons nu eens haarfijn vertellen hoe het met ons Nederlandsche
volkskarakter gesteld is!
Je moet maar durven.
Deze hooggeleerde, die zelf over totaal
geen karakter beschikt, zal ons volkskarakter onder het mes nemen. De man,
die „karakter" omschrijft met „aanpassing
aan tle omstandigheden", die dus zelf bekent een draaier, een opportunist, een
lammeling zonder ruggegraat te zijn, die
zal ons moeten voorlichten over tien aartl
van ons volkskarakter.
Zoo kunnen wij in tlit boekje over het
volkskarakter tlan ook heel wat lezen, dat
meer het karakter van den schrijver belicht, tlan dat van ons volk. Het karakter
van den man zonder eergevoel, zonder
hooger gevoel zelfs, van tien volmaakten
materialist, die onzen tijd tot voorbeeld
wil zijn. Het karakter van tien parasiet
op tle karakterwaarden van ons volk, van
den man, die „liever bloó Jan dan doó
Jan" is, die uitgaat van het standpunt van
„hebben is hebben en krijgen is de kunst",
alle uitspraken die volgens hem typeerend
zijn voor ons volkskarakter.
Romein ontkent ook heclemaal niet, dat
hij eigenlijk nooit voor het „volk", als in
zich afgeronde eenheid ten opzichte van
andere volken geloofil heeft. Op pag. 15
schrijft hij b.v. dat hij „tot voor kort het
bestaan van een volkskarakter meende te
moeten ontkennen". Let wel, niet de eerste de beste man van de straat, maar een
„professor in tle Yaderlandschc geschiedenis" kende tot voor kort niet alleen
het bestaan van een eigen volkskarakter
niet, neen, meende in volle overtuiging
dit bestaan te moeten ontkennen. Wat
later verandert hij de formuleering van
zijn bekentenis met te zeggen, tlat hij niet
kon „gelooven aan de mogelijkheid het te
leeren kennen, indien het tlan al bestond".
Dit boekje is, onder het mom het volkskarakter te willen behandelen, niets anders dan een pleidooi voor het ongebreidelde individualisme. Niet wat ons bindt
wordt hier naar voren gebracht, maar
dat wat ons scheidt. Het is de geest van
Nederland, van het intelleetualistischindividualistische Nederland, die hier
naar voren gebracht wordt, de geest, die
onze honderd en één politieke partijtjes
en kerkelijke genootschapjes deed ontstaan. Het is geen onderzoek naar het
waardevolle in heel het volk, maar naar

.

Icacheltmcderrj, ijzerwaren,
gereedschappen
ALBERT CUYPSTRAAT 63
TELEF. 26932
AMSTERDAM.Z.

den met dat, wat wij allen gemeenschappelijk hebben en tlat uit ons bloed ontstaat. Het is zoo makkelijk, lichtelijk
spottend te zeggen:
„Heel het prachistorische vraagstuk of
liever tle reeks prachistorische vraagstukken: waar de hunnebedtlen- en klokbekervolken vandaan komen en waar zij
gebleven zijn, heel het vraagstuk of we
nu echte Germanen zijn en zoo ja, wat
dat dan zeggen wil, dan wel of wij een
mengsel zijn van die nog oudere substraten plus Germanen, plus Kelten, plus
Alpinen. kortom heel het netelige en m.i.
onoplosbare rassenvraagstuk met de al of
niet kenbare raskenmerken, kunnen wij
voortaan in tlit verband, hoe belangwekkend ook op zichzelf, met rust laten."
Natuurlijk is het makkelijk om de bron
van ons volkskarakter te negeeren,
natuurlijk is het voor een professor in tle
vaderlandsche geschiedenis van communistischen huize beter terug te grijpen op
de geschiedenis van het Nederlandsche
volk „sinds dit samenhang vertoont".
Want tlat ontlast hem van de noodzakelijkheid terug te grijpen op den oorsprong van ons volk en geeft hem demogelijkheid slechts die periode te beschouwen, die voorloopster, voltrekster

en doodgraafster van het democratische
Nederland was. Het ontlast hem bovendien zich met een wetenschap bezig te
houden, die waarachtig niet uit tle laatste jaren stamt, maar die door mannen
als Romein altijd genegeerd is. omdat zij
gevaarlijk was voor hun doelstelling, of
wij deze nu theocratie of communisme of
kapitalisme noemen.
Men wil zich nu eenmaal niet met onze
oudste geschiedenis bezig houden, met

den tijd, toen de staatkundige „natie"
nog niet haar vaste grenzen om het
„volk" meende getrokken te hebben, met
den tijd, toen men nog wist, dat in het
land van Kleef, in Oost-Eriesland, mannen en vrouwen van hetzelfde bloed
woonden, met den tijd, toen het Nedcrlandsch nog Nederduitsch heette. Met
den tijd ook, toen het verschil tusschen
den bewoner van Arnhem en dien van
Keulen minder groot was dan tusschen
dien van Arnhem en dien van Den Haag.
Deze banden mogen niet meer opgerakeld worden, niemand mag tot de overtuiging komen, dat deze banden nog
altijd bestaan ondanks onze eenige honderden jaren oude „Nederlandsche
natie".
Zoo te schrijven is niet een eigenschap
van Romein alleen, het is een kenmerkende eigenschap van alle anti-schrijvers.

CV. SPAARBRIEFBANK

Alle ■oorten sleutelt. Lipt, Vale. enz. Sloten,
reparatie, veranderen, plaatsen, baarden en

— BRUGSTRAAT
Autom. Telef. 26019

worden

houding

Nationaal Sleutel Bedrijf

Firma F. Wierema & Zoon

wing en

aanhalingen uit alle mogelijke boeken om
te laten zien, dat de schrijver heusch een
heeleboel gelezen heeft.
Het is niet verwonderlijk, dat de geestes-

Wat er bij alle papierschaarschte
toch nog maar kan verschijnen
In het jaar des Hecren 1942 verschijnt
bij de firma Burgersdijk en Nierraans te
Leiden een serie boekjes, tlie gezamenlijk
den titel voeren van „In den llouttuyn".
Als embleem wordt tle „Hollanilsche
Tuyn" gebruikt, tle timheining met de
wapens der Hollantlsche steden, waarbinnen tle Hollanilsche wapenleeuw met
dreigend zwaard iederen aanvaller be-

het bijkomstige in ieder individu van dat
volk. En daarbij blijft dan het grootste
deel van ons volk geheel buiten beschou-
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In de Corso Cinema aan den Klarcndalschen weg te Arnhem draait op het
oogenblik de film „Bleeke Bet", dit Jid-

disch product van vóór 10 Mei, waarin
het complete jodenaquarium nog weer
eens als vanouds op liet witte doek komt

aangezwommen.

Wij begrijpen waarlijk niet. waarom dit
weerzinwekkende filmproduct met zijn
zuippartijen en zijn reclame voor tle Britsche vlag nog niet verboden is. Maar wat
ons nog meer verbaast en ergert is het
feit, dat de directie van dit theater, die
den Nieuwen Tijd heet te zijn toegedaan,
zijn bezoekers niets beters weet voor te
zetten dan dit walchelijk staal van joodsche filmkunst.
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COLA
FiINA

DE NEDERLANDSCHE
VATENFABRIEKEN N.V.

Jodenfilm draait nog!

ROZENGRACHT 168/1 80 AMSTERDAM C
TELEFOON 31300 4130'

VOLGESTORT KAPITAAL 1 208.000

I DRINKT

Diploma Eerste Ned. Slagers*Vakschool

de hooggeleerde professor Jan
Romein is er een buitengewoon goetl en
uiterst geslepen voorbeeld van. liet wordt
hoogste tijd, dat dit soort humbug eindelijk eens uit onze boeken verdwijnt.
Het wordt hoogste tijd, tlat het schrijven
in dezen zin, die slechts een opruiende
zin is, niet meer toegestaan wordt. Hier
ligt een werk voorliet Departement voor
Volksvoorlichting en Propaganda. Waarbij dan tevens de aandacht gevestigd wordt
op tle andere deeltjes van deze serie,
verschenen in den „Tempel van Salomon".

„EDELWEISS-DE VLIJT"

„DE TOEKOMST"

Gevestigd te 's-Gravenhage

VLEESCH HOUWERIJ

Maar

1

TWENTSCHE

TRICOTAGEFABRIEK
ALMELO
Fabrikanten van alle soorten Tricot
onder- en boyengoederen

Xoêstöij&tfima

] NEDERLANDSCH FABRIKAAT rIzijnendeXoêstöijßroncMtis^
ver-I

f 1■

■

fl

HJ8 prijs

120MODELKAMERS I

I Door

onze groot* voorraden zijn wij nog iteeds
in «tsat tegen zeer logen
te

leveren.

I
I

I

I mTOßaal

JAC. H. BEZEMER

Import • Export
LAND- EN TUINBOUW-PRODUCTEN
Handel in pootaardappelen
TELEF. 4181
ZWIJNDRECHT

hinderlijke verschijnselen van
en dikwijls ook door ont-l
slijmvliezen Daarom is
zelf te beI het noodig niet alleen de kwaal invloed
op
gunsligcn
een
maar
tevens
strijden,
lde slijmvliezen uit te oefenen en deze bestand
Dat
maken tegen schadelijke invloeden.
aandoor
geneesheeren
Silphoscalin, het
den
bevolen middel, op probate wijze! Let op
verpakking.
groene
lnanm Silphoscalin en op de

lzwakte, prikkelbare
Isteking aangedane

I
Ite
/doet
I

180 Tabletten

Makelaarskantoor
K. J. HAMMINGA
(lid Ned. Bond v. Makelaars)

Oude Boteringestr. 37?, Groningen Tel. 26606
Bemiddeling bij aankoop en verkoop, huur en verhuur
Bezorging van assurantiën en hypotheken

a f 2.10 Geïll. brochure gratis

I verkrijgbaar in alle apotheken en

drogisterijen.J

Steenhouwersbedrijf en Grafmonumenten
CORDES
DEN HAAG Tel. 330410

J.

-—

TOONZALEN

L. v. Eik en Duinen

—

GRAFMONUMENTEN
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Benthuizerstraat 91 Telefoon 41386
ROTTERDAM
HILLEGERSBERG
Dorpsstraat 76
Telefoon 43781

BROOD- EN

LEVERANCIER DUITSCHE WEERMACHT

Groenten-, Fruit- en Haringgroothandel

Telefoon 3314

HANS GIESENDORF

Roermondschestraat 15, Venlo

Uw adres voor
BETER BROOD EN BANKET

RIJSDUK'S SLAGERIJEN
ROTTERDAM

RATELBAN D, Steenstraat

-

ARNHEM

■

Willem v. Zuylenstr. 13, TeL 37118
Mathenesserweg 80
Dorpsstraat 84, H'berg, Tel. 45002

TELEF. 26084

H» "§fc

N.V. BENNINGA's
Friesche Margarinefabrieken

Bakkerij
S. RIEMERSMA

Niet alleen op het werk maar
J)/ook daarbuiten. Als goed vakman en bewust arbeider geeft U
'w/aan Uw werk en Uw gezin Uw
volle toewijding. Zorg daarom
dat Uw oude dag verzekerd is
en Uw gezin niet voor noodelooze zorgen kan komen te
staan. Sla spijkers met koppen
en sluit NU een passende levens-

LEEUWARDEN (Holland)

Gijsb. Japicxstraat 5
LEEUWARDEN

'f/

H. VAN DER MEULEN

'

LEEUWARDEN

GRONINGERSTRAATWEG 42, Tel. 5796

BEZOEKT HET

BIEREN EN LIMONADES

SCALA THEATER TE UTRECHT

Volkorenbrood bevordert gsmjSr
de Volksgezondheid

Arbeiders Levensverzekering Mij.
ST

*zó&t£^^

Mij. voor Meel- en Broodfabrieken N.V.
Vijzelgracht 28 - Tel. 37296

FA'dam,

alle gewenschte inlichtingen.

DEVENTRALE"
-—
—Solide

RIDDER
Rijswijkscheplein

-

RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG

„NEUTRAAL

Groote Markt 7, Groningen, Tel. 387
Zalen voor vergaderingen en partijen

Damrak 8

KLAUSE

—

Den Haag
Verkehrslokal der Wehrmacht

—-

Logies met uitst. ontbijt
Diverse bitters ƒ 0.20
M. W. KABE—KOCH

2 min. v.a. CS.

/ 2.—.

Prima dagschotels
Koffie en thee ƒ 0.20
Telefoon 4540}—17510

ASSEN
In Café-Restaurant „CENTRAAL"
wordt voor U gezorgd

S'

Carolieweg 13, GRONINGEN, Tel. 86xJ
M. H. BRONGERS

T. o. 'T GERECHTSHOF
TELEFOON 26002

fCafé=Eeötaurant
-

Lunchroom

-

-

KEUZE

-

Lingerie

-

Peignoirs

HUISHOUD G O E D E R E N

r

i

-B. v. OPSTAL„DE IJSBEER"
Restaurant

Café K. Kcrp
Antoniuxplein 4

Overtoom 87 a Amsterdam
Telef. Café 81576, Rest. 84817

BLERICK

Dagelijks concert

A. M.

2 aparte Diner zalen

Heineken' s Bieren

E. Koot —v. Groningen
KAL VERSTRAAT 160 AMSTERDAM TELEFOON 37895

Keizerstraat 30
SCHEVENINGEN
Telefoon 552686

„i^nraalberë"

Ie Klos Hollandschc Keuken

Bewindvoerdster

RUIME

ELZENGA
"EST.

MAISON VAN SANTEN

Dameskousen

HOTEL-, CAFE-RESTAURANT
H. G. KLAASSEN

Coulant

VERZEKERT WERKEND NEDERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING

AMSTERDAM. Bezoekt Hotel Café.Rest.

CAFE-REST. „DE POOL"

CAFÉ
MARKT

/spijkers met koppen.

Specialiteit Indische Rijsttafel

VENLO

WIJNEN EN

J. L.

De modernst ingerichte zaak van Amsterdam

GEDISTILLEERD

GUBBELS

SCHALKBURGERSTRAAT 473
TELEFOON 390538
DEN HAAG

-

GRONINGEN,
Heerestraat 69-71
Tel. 28841 en 28842

Bewindvoerder
v. d. Hurk

Voor Bureau-artikelen, Papier- en Schrijfwaren
is

bet adres:

N.V. Kantoorboekhandel Th. J. de Koning

-

Noordeinde 10
Telefoon 117672-117673
Filiaal: Goudsbloemlaan 3
Telefoon 330263

—

DAMES en K.INDERKLEEDING

HOTEL CENTRAAL
MARKT 22

J. MATTHIJSSE

.

HInSCH&Q
AMSTERDAM

Dfrfi HA AG
HAARLEM

ftf|

|

EBmBS
3»C6AIK3TIM

BILDERDIJKSTR. 207 TeL 81253

TEL.W4Ö2

EB

MES & BRONKHORST
STEEN EN CFFSETDRUKKERIJ

11

Bouw- en Betonbedrijf
ENSCHEDE
GEBR. DE HERDER

--

■■

BAU-UND BETONARBEITEN
Telefon 309 14 (nach 18 Uhr 861 40)
Amsterdam C

Kantoor: Tel. 2121

Broekheurnerweg 46a Tel. 2121-3737

TOPS & JANSEN

■■

—

■■

-

*"

Keizersgracht 382

Uitvoering van alle Bouw- en Betonwerken

TRANSPORT- EN AANNEMERSBEDRIJF
J. W. ARENDS & C°.

FIRMA

Kantoor: Zeelsterstraat 101, Tel. 2734, EINDHOVEN
belast zich tevens mei alle voorkomende transporten voonde Wehrmacht

Fa K. VELDHUIS EN A.
ENSCHEDE

-

ZÜIDERHAGEN

SCHILDERSBEDRIJF

VERHUIZINGEN

-

EN

22

JOOSTENS
TELEFOON 5881
GLASWERK

TRANSPORTEN

WÊmÊÊÊÊ

Burgemeester Amersfoordtlaan 20a.
Tel.: 68.52. Na 6 uur 455 en 6856
BADHOEVEDORP

wMÊÊÊÊÊ?%WfiW

ÉBBp^ÉP

N.V. AANNEMERSBEDRIJF v.h. JOH. A. YENS Kzn.
Badhoevedorp, Schuilhoevelaan 57

Zaandam, Tuinstraat 48

.

.

Telefoon Sloten 6807 (K 2978)
Telefoon 4979 (K 2980)

BETON,- SPOOR,- RIOOL- EN WEGENWERKEN

*biNISCfj

BUREAU

NGFRIAN D

vpKL m\
ms
§m *J L■
%f%
Vm\
TEL! A-9AO NEDERLAND WSmmm
I/> 1%-ify «MIiMEINDHOVENGRONDWERKEN
WEGENBOUW
UITVOEREN VAN

ONTWATERINGSWERKEN=OPMAKEN VAN

PLANNEN EN KOSTEN BEGROOTINGEN VOOR_
ALLE CULTUURTECHNISCHE WERKEN
EXPLOITATIE EN BEHEER VAN BOERDERIJEN

SW\

J

W

=

—

ONTGINNINGEN BOSCHBEZITTINGEN
■

ssjsjjgijßfj

Het «dres

LINGEN

voor SCHRIJFMACHINES. HERSTEL.
en STENCILWERK is nog steeds

M. ZEILMAKER,
Telefoon
Marnixatraat 7 — Amsterdam
N.5.8.,

—

48616

Nederl.

Leverancier Hoofdkwartier
ff.
Staf. en Heerbankwartier W.A., Nat. Jeugdatorm.
Reeda 7 jaar adverteerder in de Nat. Soc. Pers.

Leeren jaasen vakkundig repareeren. Opnieuw
kleuren, uw oude jas inruilen enz. Leeren
jasten en korte en lange mantela, renveaten,
rijbroeken.
GAZENBEEK'a speciaalzaak voor beroepa. en be»
drijfakleeding, Twijnatraat 61, Tel. 16146, Utrecht.

&fina
Militareffekten

BOEKSTEGEN
für die Deutsche Wehrmacht

Verkaufstelle der Reichszeugmeisterei
Alle #*Artikel

DEN HAAG, Noordeinde 52, Rut 115330

GEREEDSCHAPPEN
voor alle ambachten met merk

waarborgen hoogste kwaliteit

-

-

88
AmsterJum. Tol. 17841 30760
Indiv;dueele behartiging van Uw belangen

Rokin

ALBERT SCHUIJER

ANTIQUAIR

Speciale koopjes in Paarlen en Juwelen
Nieuw en antiek Zilverwerk
Lange roten 43, DEN HAAG, Tel. 115281

Eén ding is zeker
Voor mijn lijsten naar Reeker

-

KANTOORBOEKHANDEL G.
JAN EVERTSENSTRAAT 126
Telefoon 84012

-

Opger. 1850 Eigen Atelier
Kalverstr. 1, Tel. 37658
DEN HAAG, Hoogstr. 23, Tel. 111757

12

I. BEEKHOF

Nu weer een gezonde, opgewekte

AMSTERDAM

Modemagazijn
v. d. KAM
Steenstraat 19

J. A. SMITS

—

ARNHEM

- AMSTERDAM
—

WILLEMSPARKWEG 166

TELEFOON 24790
Uw adres
voor schrijfbenoodigdheden en vulpenhouders.

AMSTERDAM

Ondragelijke zenuwpijnen.
vrouw.

Mevrouw P. H. te B. schrijft, dd. l-5-'4O:

flpMs $S*|

ROELOF CITROEN

AMSTERDAM.

KALVERSTRAAT/SPUI

VULPENREPARATIËN

Telefoon 22608

Juwelier

ijiiiinaviaajißaissK»

Assurantiën
Eduard Wessing & Zoon

JUWELIER

ZONDER PUNTEN

HOR

JËÈtagss|ft

Mgm&f W%
Pfm
M

b en
Jat jjj ij w advertentie heb gelezen,
want ik leed aan ontzettende zenuwpijnen. Ik kon
geen enkele nacht slapen! Tot mijn groote vreugde
hebben mij de Ovaaltjes buitengewoon goed gehol3pen. Ik ben nu weer een gezonde, opgewekte vrouw."

Bij rheumatiek, ischias, spit, verkoudheid, griep, zenuw- en

de Ovaaltjes van het Trineral Agentuur Deze
hebben geen schadelijken invloed op hart, maag en darmen Neem
direct de proef! Origineele verpakking van 20 tabletten slechts 60 ets.
In alle apotheken en drogisterijen verkrijgbaar
Trineral Agentuur, Nassaukade 37 3, Amsterdam.

hoofdpijn helpen

Hoofdredacteur: Nico de Haas, Amsterdam. Verantwoordelijk voor de advertenties: Reinier van Houten te Amsterdam. Uitgever: Uitgeverij „Storm", Hekelveld
Drukker: N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld 15, Amsterdam. K 113.
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