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Openbare Leeszalen, Bibliotheken en Volksbibliotheken •In Nederlandsch -Indië
D e boekenstroom, die gedurende tal van jaren van
Nederland naar Ned. Oos.I-lndië heeft gev loeid, is
te ngevolge van den oorlog gest remd. In den boekhandel is de voorraad van Nederla ndsche boeken mei uitzondering van de schoolboeken, die inmiddels
in Indië zooveel mogelijk wo rden he rdrukt - langzaamaan geheel uitgeput.
Daarom zal het noo(lig z ijn na te gaan, waar in
dc behoefte van lectuur en studiemateriaal kan worden
voorzien, voorzoover zij ni et Ie ve rvangen is
door Engelsehe, Amcrikaansche en Ncdc rl.-I ndische
uitgaven, die door den boekhandel op -normale wijze
kunnen worden geleverd. Oe vraag s tellen, is haar te
beantwoorden daa r het ee nige adres is: De
Bibliotheek. Van een heid e n samenwerking de r
bibliotheken is in Indië nog weini g sprake. AI naar
het doel, d ... ! de op richter voo r oogen stond, verschillen
de bibliotheken in opz.et en boeken keuze. Bijna alle
soorten bibliot heken zijn in Illdié aanwezig.
Volksbibliotheken
Or. H. E. Greve schrijft in zijn boek Openbare
Leesmusea ell Vl}lksbibJio thekell: "Het is vooral ten
opzichte van de oudere volksbibliot heken dringend
noodzakelijk het afwijke nd karakter van Openbare
Leesmusea te doe n uitkomen. De groote misvatting
van hen, die zich door een zekere familietrek laten
misleiden om beide instellingen in nauw verband to l
elkaar te beschouwen, bestaat hierin dat men een
Publjc library, een Openbaar Lees{l1usea, beschouwt
als louter materieele uitbreiding van deze oudere
Volksbibliot heken. Echter is de tegenstelli ng niet a lleen
gelegen in de uitbreiding van boeken schat, uren van
opening, personeel en dergelijke, doch het onderscheid
tusschen beide is in de eerste plaats een principieel
onderscheid. De volksbibliotheek is dikwijls een
instelling van liefdadigheid, dat een openbare leeszaal
nooit kan zijn."
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Bij den opzet va n een vo lksbib liotheek weet men
reeds voo ru it dat de aanschaffing van lectuur,
onderhoud en pe rsoneel ni mm er uit de opbrengst der
leesgelden ku nnen worden bekostigd, zoodat de
kosten vooraf moete n worden geregeld door regeering,
provincie, gemeente of particu liere vereeniging, terwijl
Openbare leesza len mct een subsidie kunnen volstaan.
In Ned . Indië vallen onde r het bcgrip volksbibliotheken alleen de bibliotheken opgezet door VolksIect uur en in behee r gegeven aan de hoofden ~ r
vervolgscholen.
Ter voorziening in de behoefte aan lectuur onder
de Indonesische bevolking besloot de Rcgeering in
191 1 tot de oprichting va n Indonesische volksbibliotheken ove r te gaan . .
Aangezien het aan tal beschikbare we rken niel
toereikend was, wellden voorloopig alleen in .het
Javaansche en Soendaneesche taalgeb ied bibliotheken
opgericht. Geleidelijk aan kwamen ook de a nde re
taalgebieden aan de beurt. Thans zijn ongeveer 2.400
Indonesfsche volksbibliotheken over den geheele n
arch ipel .verspreid.
Teneinde de bib liotheken een geschikt onde rdak te
geven en tevens onder geregeld behee r te kunn en
brengen, werden ze in de openbare vervolgscholen
ondergebracht. Het hoofd der school is ambtshalve
belast met het beheer der bibliotheek. 'ten onrechte
trekken somm ige n uit de plaatsing dier bibliotheken in
de scholen de conclusie, dat ze voor de leerlingen der
scholen zijn bestemd. ' Niets is minder waar.
Weliswaar mogen de leerlill_gcll de voor hen geschikte
werkjes ---< de kinderboeken - gratis leenen, doch
deze boekjes vormen srechts een klein onderdeel van
cle geheele bibliotheek, die ten algemeenen nutte is
opgericht en du~ in de eers te plaats juist voor hun ,
die 'niet de schoten bevolken, is bestemd.
De a lgemeene leiding de r volksbibliotheken berust,
onde r het toezioht van den Directeur van Onderwijs en
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Eered iens t, bij den Hoofdaml>lcllaar voor de Volkslectuur en aanverWJnle aangelegenheden, die een
reglement op de \'olksbibliotheken en een instructie
van de beheerders vaststelt.
De cOnlröle op de juiste nalevi ng der voorschriften
geschiedt op tweeërlei wijze, ec rstens plaatselijk dOo r
de schoolopzieners, die bij hun inspecl ie de r scholen
tevens de volksbibliot heken aan ecn onderzoek
onderwerpen en verder aan de hand van registe rs van
uitleeningen, procC'Ssenverbaal van overgave en
overn ame van het biblotheekbeheer opgemaa kt bij
verwisseling van bibliothecaris, invelltarisstaten enz"
welke de beheerders ingevolge de betreffende
bepalingen bij het Kantoo r voor de Volkslectuur
moeten indienen.

Aanvankelijk kregen de beheerders voor hu n moeite
een belooning, waarvan het bedrag afhankelijk werd
rresteld van hun toewijding. La te r is dit stelsel
.
afgeschaft wegens bezuiniging op de begroohngsposten voo r de Volkshibliotheken. Te r s timuleeri ng
van de activ iteit der beheerders worde n thans premies
toegekend tot een totaal bed rag van f 900.- 's jaa rs.

.

In de laalste jaren va lt er een toenemende belang-

stelling voor werkjes over landbouw, veetee lt,
nijverheid en populaire wetenschappen te bespeuren,
doch romans en volksverha len blijven, zooa ls trouwens
ook in alle andere landen ter wereld- het geva l is, nog
steeds de meest gelezen boekjes.
. In aansluit ing aa n hetgeen we rd beoogd met cle
oprichting va n Indonesische Volksb ibliotheken gin g
Het gemiddelde aanta l boeken bedraagt thans, over ' de Regeering in 19 16 ove r tot oprichting van Nederalle iaalgebieden berekend, 500 per bibliotheek. landsche Volksbibliotheken, welke in beheer we rden
Aanvulling met nieuwe wer!(jes geschiedt eens per gegeve n aan openba re Hollanclsch-I nlandsclte scholen.
jaar. In 1940 zijn in totaal 20.000 nieuwe boeken Deze bibliotheken beantwoorden evenwel niet aan cic
gedistribueerd. VOOrts zorgt Volkslectu ur voor gestelde verwachtingen . De leeners bestaa n bijn a
verva nging va n si ukgelezen boeken. Er zijn in uitsluitend ui t onderwijzers en leerlingen der scholen,
genoemd jaar 30.000 door langd urig gebruik bescha- waar ze zijn onde rgebracht. Pogingen om bij de
digde boeken door nieuwe exemplaren ve rvangen. andere HolJ andsch sp reke nde ingezetenen meer
Alle ged ru kten, welke <Ic behee rders voór hun belangstelling voor deze Volksbi bliothekeà te wekken
administratie noodig heb~en, zoomede catalogi, kafi- leve ren hoogst zel.den bevredigende resultaten op, De
papier, lctter- e n numme ret iketten der boeken worden Nederlandsche Volkshihl iotheken krijge n s inds 10
eveneens doo r het Kantoor voo r de Volkslectuur jaar geen nieuwe boeken meer. Hiervan werden
inge richt 15 uitgebreide cn 131 normale.
verstrekt.
Verder werden in 1939 doo r 'dc Volkslectuur van
De Volksbibliotheken wo rden geopen d op dagen en
boekwerken
voorzien:
uren, door de behe-erders in overleg met de plaatselijke
autoriteitcn vastges teld . Iedereen van 'w elken lan daard
KazernebibJiotheken , . . .
105
hb rin ebibliot heken . . . ' . .
25
ook, kan boeke n ter leen onfvan gen, mits hij in het
Bibliotheek der ,Gewestelijke politie
105
ressort, waarin de biblioth eek gevest igd is, woont, tie
Hospit.alérl . . . . . , . . .
22
Hurj::(erlijke ziekeninrichting
7
lerskunsl voldoe nd e ma chti g is cn te goeder naa m
Parliculitre
id....
. . . ..
8
cn faam beke nd s taat, een en ande r ter beoordeelin g
J Pa rt.Onderw. inrichtingen 145
P.articuliere bibliotheek l Openba re Leeszalen . .
15
van den beheerder. Een zeer ge ri ng leesgeld wordt"
Vereenigingén . . . .
16
gcheven, n.l. 2 cent per boek voor tie eerste 2 weken.
Normaa lscholen en andere opleidingsscholen,.
13
Scholen voor kinderen valt Ambonneesche
Onder bepaalde voorwaa rden kan men de boekeIl
ChrÎstenen en Indonesische militairen
6
Gou\'cTl1cmelilskan toren
5
wat langer aanho uden, in welk geva l men voor el ke
J.andsopvocdingsgestichten
4
volgende weck 2 cent betaalt.
De Jeze'rskring de r Indonesische Volksbibliotheken
breidt zich geleidelijk ui t. Het gemi ddelde aantal
lezers en uitleen inge n bedroeg in 1940 respect ievelijk
140 en 800 per bibliotheek.
Uiteraard was bij de oprichting der eerste Volksbibliotheken, een zeer uitgebreide propaga nda nood zakelijk, ten einde deze nieuwe instelling in gang te
doen vinden bij de leesvaa rdige ingezete nen. In de n
Joop der jaren hebbe n de bibliotheken zich een vaste
plaats in het cultureele leven der bevolking verworven.
Bij wijze van reclame worden thans boeken lijsten
der bibliotheken aangeplakt op belangrijke bevo lkingscentra en gecircul eerd onde r de gegadigden.
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Totaa l .

476

Aan 1200 j avaansche volksbi bliot heken we rden 417
javaansche boeken in beheer gegeven. Aa n 400
Soendaneesche, 291 Soendaneesche boeken, aan alle
Volksbibliotheken, 282 Maleisclte boeken en nog 46
Maleischc uitgave n ex tra aan Ma leische en Madoereesche Volksbibliotheken, benevens aan j avaansche en
Socndaneesche hibliotheken op plaatsen van meer dan
50.000 inwoners ( ru im 800 volksbibliotheken) en
te nslotte 67 Madoereesche uitgaven aan 90 Madoereesch e Vo lksbi bliotheken . 626 Maleische volksbiblio_
theken 'werden in ge richt. Onde rsta and e tabel .geeft
een in zicht in de geografische verdeeling.

•

1 1937 1'938
Wcst-Java
Middcn-Jn\><l

Djokjakarla .

.
..

$ocrnkarta .

Oost-Java
Sumatra .

Borneo

Groolc Oost

466
475
73
94
6 10
359
60
198

1 1939

.4G6
475

468
476

73
94
611

96
608

359
60
197

71

I

362

58
197

1 2335 1 233' 1 2336

Het aantal lezers geert hel vulgende beeld:
1 1937 1 1938 1 1939

West-Java .

Midden-Java
Djokjakarht .

Socrakarta

Oost-J nva
Sumatra
Borneo

·· .

·
·

Grootc Oost

62636
78489
14274
17!523
76763

43165
7286

638 17
79972
13834

65 189
82802
13738

18772
77948

18560

42790

8110
18435 118637

83887
42428

8038
18302

1318560 1323880 1332944

Hel aan tal uitlecningcn van de onder rechtstreeks
beheer
staande
Indol1csischc
Volksbib liothekell

bedroeg: 1.834.868; 2.003.078; 2.140.659.

Openbare Leeszalen
Or. Grcve schrijft iu zijn reeds eerde r aangehaa ld
boek: " Waar de volksbibliot,heek met haar begrensd
program, haar eigen kri ng van belangstellenden,

bestaan moei van den geideiijkcil steun en de
onbaatzuchtige sympathie va n een beperkt getal
menschenvriendell, werpt het Openbaar Leesmuseulll
zijn algemeen nut, zijn algcrtleene strekk in g in de
weegschaal der in klinkendc munt om te ze ttcn
waardecring.
Eerder dan de Vo lksbibliotheek za l het vaste
inkomsten weten te winnen, wijl het er op wijzen kan,
hoe onmisbaa r deze zijn voor voo rtbestaan c~
uitbreiding voor ve~lzijdigheid en actualiteit.
Ligt in de bestemming het kardinale ve rschilpun t
tusschen Volksbibliotheken en Openbare Leesmusea,
een mede gewichtig punt van onderscheid ligt in
beider werkwijze. De groote omvang van boek'e nschat,
van ruimte n, van beheerende plichten, roe pt verschilpunten in het leven, die vanzelf uiikomen wanneer

~ V.

men beide instellingen aan he t werk ziet. Grooter
nauwkeurigheid en netheid, wel ovenvogen gerieflijkheden voor publiek en personeel, bewuste r eischen
aan practische inrichting van het gebouw gesteld".
In Ned. Indië zijn de openbare Leeszalen gegroeid
uit de oorspronkelijke bibliotheken, in de meeste
gevallen opgericht door de Loge der Vrijmetselaren.
Veelal on tvangen zij tha ns va n de gemeente, waarin
zij gevestigd zijn, subsidie.
Dr. Greve geeft in zijn boek de ve rhoud ing aan
tusschen de ve rschillende afdeelingen van een in 1890
in 25 Engelsche bibl iotheken gehouden enquête, dat
ook nu /l iet veel verandering zal hebben onde rgaan.
Theologie, Philo::;ophie, l{erk-geschiedenis .
Leveusbeschrij\'ingen . . . .
Gesch iedenis, Reisbeschrijvingen
Kunst, Natuurlijke histo rie. .
Opvoedkunde, Politiek, Handel.
Gedichten, Tooneel .
Mengelwe rken . . . . . . .
I~omans . . . . . . . . .

5.6 %
8.1 %
15.4 %
1.3 %
12.25%

3.35%
16.5 %
37.5 %

De afdeeling romans neemt de grootste plaats. in.
Van de opbrengst dezer afdeeling worden de kosten
voo r aanschaffing van ander lectuur betaa ld. Het
aanlal ·uitlecningen van roman s bedraagt volgens Dr.
Greve 70 - 80% van het totaa l aantal uiNee ningen.
Bezien wij de catalogussen van de Openbare
Leeszalen in Indië nader, dan zal het percentage
romans zeker hooger zijn. De uitleeningen worden
niet gespecificeerd naar de boekensoort, doch het
percentage der uitleeningen van romans zal beslist
meer dan 80% va n het totale aantal bedragen.
Voorzoover bekend, zij n Openbare Leeszalen
gevestigd in Malang, Semarang, Batavia, Medan,
Ma.kasser, Djokja, Soerabaia.
Openbare Leeszaal, Malang
Door sche nking van de boekwe rken uit de
Openbare Leeszaal en bib liotheek van de Maçonnieke
Loge kwam de Gemeente op I April 1930 in het
bez it van de bibliotheek, welke werd ondergebracht
in één de r lokaliteiten . van het Gemeentehu is. In
verband met het ontstane teko rt aan ruim te,. werd met
ingang van I Januari 1936 de Gemeentelijke
bib liotheek en leeszaal overgebracht naar de Gemeente-woning Ardjocnostraal 12, waar zij n\lg gevestigd is.
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BATAVIA, CHERtBON, SEMARANG, SOERABAIA, PADANG, BENKOELEN, TANDJONG KARANG, PALEMBANG
MEDAN, MAKASSAR, PANGKAL PINANG, BANDJERMASIN, PONTtANAK.

D upo nt linnen. Gegaran deerd insecten-vr ij
Kleuren-monster s op aa nvraa g
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In '939 wa ren in totaal 8890 boeken aanwezig in
dc volgende \'crdeeling:
Tooneelwerken . . . . . . . . . . . .
58
Gedichten enz . . . . . . . . . . . . .
66
Boeken uitsluitend te r inzage. zooals encrclopaediiin.
..
122
215
Geschiedenis . .
Ki nderboeken . .
44\
Populair wctenschappelijk
337
Romans . . . . . . .
6348
Duit:;ch .
322
Engebch
440
482
F ran:,cll .
. S890
Totaal.

=
De uitlcellingcn bedroegen in 1937 - 21655, in
1938-25664, in 1939-27952 boeken. In de leeszaa l liggen couranten en tij dschrif ten ter lezing,
waarvan een \'eelvuldig gebru ik wo rdl gemaa kt.

Openbare Leeszaal, Semarang
In 1917, bij hel 40-jarig bestaan der H. B. S. door
een schenking \'an de feestcommissie opgericht,
besch ikt deze Openbare Leeszaal thans o\'er 17500
boeken, onderverdeeld in: 10.000 romans, 6.500
popula ir wetenschappelijke we rken en 1.000 kinderboeken. Aan -+- 700 leden werden in 1940 ongeveer
85.000 deelcn ter lez in g uitgelee nd . Van de Gemeente
Sc marallg wordt jaarlijks een subs idie ontvangen.
Openbare Leeszaal, Batavia
Dit is eén va n de oudste openba re leeszalen ,
opgericht door de Loge in 1864. Hel aantal boeken
bedraagt momenteel I 1.000 dcclen in de Nederlandsche laa i en 5.000 in de vreemde lalt·n.
Openbare Leeszaal, Medan
Opgericht door cic Loge. De eers te catalogus in
1922 vermeldde 2267 Nederla ndsche, G75 Engelsche,
754 Fransche en 736 Duilsche romans. !Je eerste tien
jaren schommelde het aantal lezers tusschen 80 en
100. Na 1935 liep het aantal cont ribua nten op tot -+150. Meerde re boeke n werden noodig: geacht ell een
aparte afdeeling: kinderlectuur.
Door groote re toeloop was reorganisatie noodzakelijk, terwijl de behoefte ~te rk er wc rd gevoeld aan
een eigen loca liteit In April 1940 werd het eigen
pand bet rokken en was inrniddelds de boeken-voorraad belangrijk aangevuld en ee n leeszaal ingericht,
waarvan ee n d ru k gebruik wordt gemaakt en voorziet
zij uitstekend in de behoefte.
Het aantal boeken beslaat than s uit 4.000 Nctlerlandsche, 300 Engelsche roma ns en 350 kinderboeken,
terwijl hel aantal leze rs reeds mee r dan 475 bedraagt.
Openbare Leeszaal, Makasser
Opgericht in '938 beschikt deze Openbare Leeszaal
nog niet ove r boeken. In de leeszaal liggen de mcest
gangbare Engelsehe, Amerikaansche en Indische
tijdschriften voor een ieder vrij ter lezing en wordt
e.e.a. gefi nanciee rd door de Gemeente Makasser.
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Algemeene Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Djokja
Wanneer deze leeszaal werd opgericht, wc rd niet
medegedeeld. In 1940 we rden 2911 dee len uitgedeeld .
De boeken-voorraa d omvat 6.500 deelen.
.
Openbare Leeszaal, Soerabaia
Opgericht in 1920 heeft den bibliotheek een ru ime.n
vluchl genomen en werd door een groote jaarlijksche
aanvulling steeds ui tgebreid. Het aan tal beschikbare
declen bedraagt 30.000 stuks, terwijl hel aanta l
uitleen ingen van 116.000 in 1938 toènam tol 163.0~
in 1940. Van de leeszaal wordt een druk geb n Ilk
gemaakt.
Europ. Onderofficieren Vereeniging
"Ons aller belang"
. Opgericht in 1905 bevat de bib liotheek GG4 deelelI,
hoofdzakelijk romans en popu lair we tenschappelijke
werken.
Algem. Bandoengsche Coöperatieve Dienstverrichting
Opge richt in 1935 bevat de bib liotheek 6654
deelen .
Huurbibliotheken
In Nede rland is reeds vanaf de oprichting der
Openbare Leesza len strijd gevoerd lusschen de
huurbibliot heken en openbare leeszalen.
De eersten sierden zich op hel s tandpunt, dat zij
in . hun bestaansmogelijkheid we rden aangetas t
voo rnamel ijk door de uillecning va n roma ns ; tege n
de uillecning van an tler lectuur bestond geen bezwaar.
De laatsten wa ren van 1I1eening, dal zij geen
algemee ne ontwikkeling konden brengen zonder cic
uitleening van romans. Uit deze opb ren gsl kon verder
voor een goede aanvulling der Ope nbare Leesza len
worden gezorgd.
Op het gebied der romans zijn Huurbibliotheken
en Openba re Leeszalen concu rrenten en zullen dit in
lengte van dagen wel blijven ook. Dit heeft het
voo rdeel dat - ui l welbegrepen eigenbelang-, voor de
grootst mogelijke serv ice en voortdurende vernieuwi ng
zal wo rden zo rggedragen. Concurrentie houdt beiden
vol leve n en inspann ing.
.
In Nederlandsch Indië hebbe n de Openbare
Leeszalen jarenlan g geel! concurrentie, gehad, doch
sin ds een vijftal ja ren zijn goed voorz iene huu rbib'lioIheken opgericht door de firma G. Kolff 6: Co,
Balavia, Soe rabaia, Malang, Djokja, Madioen, Solo en
Boekhandel Visser Bandoeng.
Verder hebben Viribus Uni lis Batavia , Soerabaia ,
C. G. van Wijhe, Leesb ibliotheek Favoriet Batavia ,
meer of min uitgeb reide huurbibliolheken gevestigd
en daaruaast hebben nog enkele Iweede-handsche
boekhandelaren .een huurbibliolheck aemaakt van
in gekochte oude roman s. Deze laatsten zijn van
geringe beleeken is.

In de huurbiblio theke n in Ned. In dië zij n uilsl.u itend
romans in de Nede rl a ndsche, Engelsche en Fran sche
taal, jongens- eli me isjesboeken opgeno men, dit in
tegenstelli ng met de Openba re Leeszalen waar eve neens ook ande re, populair- wete nschappelijke lectuu r
aa nwezig is.

Schoolbibliotheken
Ter voorzien.in g in de lees lust der leerlingen va n
·Iage re- en middelba re scholen wo rden in de meeste
schoolbiblio theken
dezer
o nderwijs-gelegenheden
onderho uden.

Wetenschappelijke en Universiteits-bibliotheken
Citeeren wij Dr. Greve "Gaan wij da n voo reerst
na in welke o pzichtc n de wetenscha ppelijke e n
sl udiebibliol heek a fwij kt- va n Ope nba re Lees musea,
zoo merken w ij aanstonds op, dat ve rsch ill ende typen
van wete nschappe lijke bib liotheken zich voegen naar
;: de behoeften V~lI1 da t bet rekkelijk kleine re dee l cler
bevo lking, dat in de gelegen heid is zich door· voortgezette studie te bekwa men. voo r het vervullen van
beroep, waa rin de geestelijke o ntw ikke ling prod uctief
werkzaam wordt.
Zoo keLlllen wij de specia le ' vakb iblioiheek voor
enkele vrije induslrieele- en handelsberoepell, de
llib lio theek voor bepaalde categorieën van mensche n,
best uurs- en hande ls lichamen, de bibliotheek te n
diens te van studeerenden in enkele takke n va n Hooger
en Mid delbaar o nde rwijs, de Algemeene Un iversiteitsbibliotheek e n de e nke le groote cen trale boekendepöt's.
In Ned. In dW vn lle n o nde r deze g roep de voornaa mste biblio theke n. De l11 ees te dezer bibliotheke n
zijn echter a ll een toegankelijk voor leden, of a lleen
voo r personeel van cle be treffende dienst. So ms wo rd t
op s peciaa l ve rzoek c!oor de bib liotheca ris hierva n wel
a fgeweken, doch a ls regel geldt alleen voo r leden of
pe rso neel.

De vraag ;s gerechtigd, of hel in deze tijdeII.
waarin de benoodigde boeken niel meer op
de normale wijze klinnen \Vorden besteld,
niel g~lVe"sclit zou zlïn de bibliotheken fil eer
voor eell ieder . toeganke1lï " te steIlen.

Kon. Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen, Batavia
De eerste bib liotheek in In dië van be teekenis, we rd
in 1778 door het li d va n de Raad valt In dH: Mr.
J. C. M. Radermacher ges iicht, die terstond een
ve rzameli ng backen en handsch ri fte n scho nk . De
secreta ris van he l genootschap had de zorg voor de
bibliotheek, totdat in 1844 hiervoor een met f 50,'s maands bezoldigde secreta ris werd aangeste ld.
Deze biblio theek heeft in de loop der ja ren belangr ijke uitb reidin gen ondergaan en mag t ~ de bes te'
der bib lio theken van Indië gere k~n d wo rden . Z ij
o mvat tevens de bibliotheek de r Rechtshoogeschool
c n de r Li te raire Fa culteit. Het aanta l deel en bed raa gt
mome ntee l naa r schatti ng 300.000.
De eerste' cata lo"o us . van deze bibli ot heek werd iu
1846 cloo r P. Bleeke r uitgegeven. Een tweede ui tgave
ervan verscheen in 1853. Een nieuwe ca talogus
bewerkte Mr. J. A. van der Chijs ; deze werd in 1864
uit gegeven. Het ee rste ve rvolg doo r A. 8. Cohe n
Stuart, bevatte tevens de beschrijving der Maleische,
Javaansche en I<awi-ha nclschri ft en en verscheen in
1872. Hel tweede in 1877. Voor deze bibl iotheek, die
gele idel ijk zeer in omva ng toenam, we rd in 1916 ee n
"eschoold
bibliot hecaris, de heer P. Gediking, aa n geo
stelt!.. Momenteel verv ult Prof. Dr. A. J. Be rnet
J<empers deze fUllctie. In 1938 werd een ge ro neografee rde catalogus vervaa rdigd der boeke n bet reffende
land- en vo lk va n Ned. Ind ië (afzonde rl ij ke eilanden).
Ko rt geleden versclleen een ged rukte ca talog us van
de werken der rubriek F. G.: Geschiedenis. In de bibliotheek zelf is ee l! syste ma tische' catalogus der boe ken
aanwezig, ve r·de r ee n a lpl1 a betische catalogus en C\! I!
kl a pper op de rub rieke n, zoodat zo nder veel moeite is
na te gaan of over een be p aa l ~1 onde rwerp lec!uu r
aanwezig is.
In 1937, 1938 ( ' n 1939 werden aan het publiek te r ·
lez illo" verst rekt respec tiev<:lijk 2 1. I00, 22.200 e n
. 19.50'0 dce len. De leeszaal werd in deze j ar~n bezoch t
doo r 13.000, 14.900 en 15.200 personen. De bib liotheek werd in 193 7, 1938 en 1939 aa ngevuld met
4. 100, 3.500 en 2, 750 deele n.

(Wordt vervolgd)

JACOBSON VAN DEN BERG & Co.
blijven Uw papierleveranciers, Wij hand"ven onze service.

VESTIGINGEN IN N. O. INDIË
BATAV1A, SEMARANG, SOERABAJA, CHERtBON, BANDOENG, DEN PASSAR, MEDAN, PADANG,
PALEMBANG, TELOK BETONG, MACASSAR, MENADO. SAM.ARINDA, PONTIANAK, BANOJERMAStN.
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Nieuwe uitgaven
Adolf, R. en A. de Geus:

El.'l1voudiue IlIcctkundi""c

•
conslrucilcs, 2e d ruk. 8ata\'13, W.•
Vers luys
N.V.,
194 1, geiIl., 25 blz., 15.5 X 23 cm.
f 0.45
•

Akkerman, Ds. W.:

Een oproeping

God~.

Preekcn-

serie Vierde jaargang No. I. Bandocng, J. janse n,
Bengawanlaan 40, 10 b lz., 11.8 X 22 cm.
Per halfjaar f 1.Baan, de hl. A. en J. C. Bos: Meetkund e 1Ie.
Batavia, J. B. \Vollers' Uitg. Mij., 1941 , 120 blz.
,
f 1.50
Babyboek : Medan. N. V. Ocli Courant, 1940, gei l!.,
64 blz .. 23 X 3 1 CIIl.
f 4.Balkom, Guus van: Drie weken Du inre!. Batavia,
G. Kolft & Co., 194 1, gcill., 180 b lz.. 15 X 2 1 CII1.
_._:>
b f ??O e.
Benscho p, J. C.: Nat uurkunde voor het ambachtsonde rwijs in Ned. Indië, dl. 11. Batavia, N.V.
l\oordhoff-Kolff, 1940, 123 blz., ge ill., 15 % X 24
cm.
f 1.75
Bilt, F. A. v. d. e n G. j . H. A1a tthijssen: Handels kenn is (Voorbereid. Exam. Boekh. 6: Handelssch. )
3e d ruk. Batavia, J. B. \Volte rs' UiIg. Mij. , 1941,
2 18 hlz. + . 6 uits l. modelle n.
f 3.60
Boedijn, Or. K. B. cn J. R. Kuperus : Plant ku ndeH. B. S. UiIg. I, 4c druk. Batavia, J. B. \Volte rs'
Uitg. Mij., 1941, 147 blz. Ing. f 1.80 Oeb. f 2.20
Bonjernoor, K.: Cijfe roefeningen v. d. lagere school
in Ned. Indië, dl. 11 + Antwoorden. Ba tavia,
Noordhoff- Kolff, 1940, 34 blz .• 13Y2 X 21 V2 cm.
(Antwoordell f 0.20) f 0.50
BrummeJkamp, Or. J., J. J. Fa hrenfo rt en J:- O. M.
v. d. Werf: Land- cn vo lkc nkunde HA, 5c dru k.
Ba tavia, J. 13. WolIe rs' Uitg. Mij., 1941 , 1G4 blz.
Ing. f 2.35 Geb. f 2.70
Büchli, M. J. C. e n P. J. H. O. Schul: E ngelsche
teks ten ter ve rtal ing in het Nederl a nds , bewe rkl
doo r M. Hoogesteger. Batavia, Noordho.ff-Ko lff.
194 1,20 1 blz., 14.5 X 2 1 cm.
f 2. 10
.Oeze Oorlog: Wat zegt de Kerk er van? Batavia,
Bes tu ur de r Protestantsche Ker k in Ned. Ind ië.
J 94 1, 72 b lz., 15.5 X 23.5 cm.
f 0.75
DieIs, P. A. : Rek cllwerkboek 11 (4e Irj. ), ge druk.
Batav ia, J. B. Wo liers' Uitg. Mij., 1941, 32 blz.
f 0.27'
Emburg, P. J. van : De go ud mach ine. Batavia, G.
Ko lff 6: Co., 1941, geill., 152 blz., 15.5 X 21 CI1l.
.
Oeb. f 2.25
Enklaar, H. Hz n. en C. J. Engelen : Burgerlijke
bouwku nde deel I (tekst), 100 blz. en deel I
(platen). Batavia, Noord hoH- Ko lff, 1940, 24 b lz.,
geill ., 16 X 22 cm., comp!.
f 4.35

( verbeterde opgave)
Eykman, A. J. e n Dr. F. W . Stapel: Bekno pt lee rboe k der geschi edenis van Ned. In dië , 1Ge druk.
Batavia, J. B. W olIers' UiIg. Mij., 1941, 88 blz.
f 1.20
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"E 7": Vrouwen en s pionnage. Batavia. Kolff & Co.,
1941, 293 blz., 15.5 X 21 CIIl.
Oeb. f 4:90
Fa ber, G. H. van: De T Cli gger. Van mCIlSChell,
Gode n cn vulkanen. Soe rabaia, Drukkerij H. v.all
Ingen, \940, ge il1., 104 blz., 1 kaa rt , 1 2~ X
20 cm.
f 4.50
Groska mp - T e n Have, Amy: Hoc hoor t het eigcli- .
lijk? 4e druk. Batavia, Visser lC;: Co., 1941 , 25 1 blz. ,
16 X 24.5 cm.
Geb. f 4.25
Holla nd, Mijn Holla nd: Ged ich tenbundel. Soerabaia,
N.V .• Viribus Un itis, 10 Me i 1941, 48 blz., 11 X
19 c m.
f 1.50
Leesplan kje com plee t 111. letterB. Wo lters' Uitg. Mij., 1941.
f 1.60
Horle nsius, D. en A. A. va n Zwel : Overzicht van
het mensc he lijk lichaam en va n de dierkunde (3e
verbeterde druk). Bandoe ng, Visser &: Co., 1937,
55 blz., 14 X 21.5 CIIl.
f 0.60
Hoogeveen, M. B.:
doos je. Batavia.

J.

Hulst, W. G. va n de: Er op of er onder. Djocja,
Ribben s Boekendepöt, 194 1, geill., 110 blz.,
15.5 X 2 1 CIl1.
Geb. f 1.20
Indisch Vers lag 1940, dee l 11. Batav ia, Centraal
Kantoor v.d. Stat istiek, 194 1,549 blz., 18.5 X 2G
cm.
f 5.Ingen's, va n: Adresboek voor de suikerindus tri e in
Ned. Ind ië. Soerabaia, H. van Ingen, 8e jaargang
194 1, 172 blz. , 15.5 X 24 cm.
f 1.: In- en uitvoer van Ned. ~ ndië, 1940, Lal1(!cn van
oorsprong en bestemm ing (voorl oopige cijfers).
Ba tavia, Centr. Kan too r voor de Statistiek 1941,
126 blz., 20,5 X 29 cM.
f 1.50
Ja cobs, Fr. P. : Reke ntes ts, Proeve van wekelijkse
rekentests. Batavia, J. B. Wolle rs' Uiig. Mij., 194 1,
2e druk, 48 losse blaad jes +. 12 pags. a ntw. in
lIlap
f 0.95
jogjasche Oud-Leide naars: Leidsche herinneri n"cn.
Djocja, Kolff Buning, 9 1 blz., 16.5 X 24.5 ~cm.
Ing. f 2.25 Oeb. f 5.j onker, C. N. : De Nieuwe Wereldorde, 2e druk.
Bandoeng, De Nieuwe Wereldorde
Roemer
Vissche rweg 16, 194 1, geiIl., 99 blz., 13.5 X 20 cm.
f 0.75
Kaart der Ba lka nlanden, Schaal 1: 2.000.000. Soerabaia, H. van Ingen, 194 1,60 X 80 cm.
f 1.50
Koch- Charlouis, H. Mevr: Het tegc~woordige were ldgebeu ren volge ns he t Profeti sc h woo rd.
Malang, G. Kolff 6: Co., 194 1, 16 blz., 24 X 15 CI11 .
.
fQ~
Kramer, Dlet: Het ~~ h eill1 va n de ges loten ka mer.
~a n doeng! N. V. M]J . Vo rk ink, 1941 , 164 blz., 40
]11. , va n T lIl y Dalton, 15Y2 X 23 c]il . Geh: f 1.90

Kr~m~rf . ~.: B T~alfttud ie en Stijloefeni ngen 111.
a aVJa, . .
0 ers, 194 1, 104 blz.
f 1.35

Kuilll1an, Dr. L. W.:

Uitsloeling: en bloei van dc

Poll, G.: Frans cn Bert ie HlIiz inga. Batavia, G.
Kolff & Co., 194 1, geill., 156 blz., 14 X 20 cm.
Geb . i 2.25
Pos, A. : De waarheid on1lr('l1t Hiller. Djocja, ChrisKwee Tat T j hong: Over (Ic positie der lcptospirCll
pcrni, 194 1,28 blz., 19.5 X [5.9 cm.
f 0.30
in de Ilier bij chroniscllc uitscheidcrs (Proefschrift). Post, P.: De school der dc mocra ti e. "Ve rn icuwin g"
l3atavia, Olt & Co., 1941, 80 blz., 15.5 X 24 CIl1.
Practische bibl iotheek van de nieuwe school
Zonder prijs
No. 6. Batavia, J. B. Wolters' Uiig. Mij., April
1941,26 blz.
i 0.60
Lamain, P. cn R. Zijlstra: Langs rijpende veldelI
4 A, 5c druk. Batavia, J. W. Wolters Uit. Mij, . P rick van W ety, F.: Van Goor's Engels zakwoo r96 blz.
f 0.85
denbock Eng. - Nedcr!., Neder!. - Eng. 2e druk.
Balavia, G. B. van Goor tI( Zoncn, 194 1,671 b lz.,
Lama in, P. en R. Zijlstra: Langs rijpende velden
12.5 X 16 cm.
Geb. f 3.75
68. Batavia, J. B. Woltcrs' UiIg. Mij., 1941,
110 blz .
i 0.85 Romondt, V. R. van, W. F. Stutterheim en J. G.
Casparis. De werkzaamheden aan de oudheid te
De Landstorm in 12 caricaturcl1. Soerabaia, Boek h.
Socmberawan bij Si ngosaric. Batavia, Kon. Bat.
H. vall ingen, 1940, 12 briefkaarten, 10Y2 X ' I S CII1 .
Gcnootschap, 1940,36 blz., geil!., 22.3 X 30.5 cm.
i 1.rijstplant IV. Mededecling v.h. Alg. Proefstation
voor den Landbouw No. 47. Batavia, Depart. van
Eco n. Zaken, 1941,27 blz., 17.5 X 25 cm. f 0.40

!

Leertouwer, C., J. L. Dalmijn en J. M. Gerritsen:
Lezen en verstaan I (Taa l-leesboek). Batavia, j. [3 .
Ing. f
Geb. i
Ligthart, J., H. Scheepstra cn A. F. Ph. Mann :
cn Mi cll I, ISe druk. Batavia, J. B. Wolters'
Mij., 194 1, 44 blz.
i
W olt ers' Uitg. Mij., 1941, 142 blz.

1.25

1.50
Pim
Uitg.
0.60

Ligthart, J., H. Scheepstra cn ,A. F. Ph. Mann : Ol
cn Sicn I, 16e druk. Batav ia, J. B. Wolters' Uitg.
Mij., 194 1,80 blz.
i 0.70
Ligthart, J., H. Scheepstra en A. F. Ph. Mann : Ol
cn Sicn 11, 15e druk. Batavia, j. B. Woltcrs' Uitg.
Mij., 194 1,80 blz.
i 0.70
Ligthart, j., H. Scheepstra cn A. F. Ph. Mann : Ol
en Sicn IV, 15e druk, 84 blz., 194 1
f 0.70
Maar, Dr. H. G. de en j. E. de Maar: In~eiding tot
de En~e l se hande lstaa l I ( Handelsonderwijs) 10e
druk. tlatavia, j. B. Wolte rs' Uiig. Mij., 1941, 120
blz.
i 1.60
Maulana Sadr Ud-Din: De oorspronke lijkheid van
den Qur'a n. Batavia, Ahmadijah Beweging Indouesia, 1940, 67 blz., 16 X 24.5 cm.
f 1.Mensonides, S. S. : Het Wilhelmus, naar uitgavc
Geuzenliedboek van 1581, 2e druk. Batavia, J. B.
Wolters' Uitg. Mij., 194 1,30 blz. .
f 0.40
Nieuwenhuis, Dr. G. j. en H. P. v.d. Laak: Nederlands taal boek I A, 4e druk. Batavia, J. B. W olters'
Uiig. Mij., 194 1, 104 blz.
i 0.75
Noyons, E. C. en joh. Ktasens: Tweede cahie r v.d.
lage re klassen, Schrijfcu rsus voor de Ind isc he
school, 2e druk. Batav ia, j . B. Wolte rs' Uiig. Mij.,
194 1, 36 blz.
i 0.22·;
p agnol, M.: Me rlusse, Annotée pa r j. j. K. Kingma.
Batav ia, Noo rdhoff-Kolff 1941,88 blz., 13.5· X '9
cm.
f 1.45
Picard, Mr. H. W. J.: Jli liana de W elbeminde
(Na tionale Herdcn ki ng) . Batavia, Nirom, ' 941,36
blz., geil l. , 17 X 2 1 cm.
f 0.75
POlitiealmanak
1941.
~oekaboemi,
Drukkerij
"Oranje", 1941, 224 blz., 11.5 X 15 CI11. f 0.65

i

2.50

Roon, T . va n cn Ir. S. j . Richter: Natuurku ndige
vraagstukken 3e druk. Batavia, j. B. Wolters' Uitg.
Mij ., 194 1, 56 blz.
f 0.75
Scharringa, H.: Verzamcling cxa mcnopgaven. Voorhe reidend Engelschc handelscorrespo ndentie. Bata via, Noo rdhoff-KoHf, 1941, 107 blz., 13.5 X 2 1.5
cm.
f 1.35
Scharringa, H.: Ve rzameling exa menopgaven. Voorbereidend Ncderlandsche handelscorrespondentie.
Batav ia, Noordhoff-Kollf, 1941, 100 blz., 13.5 X
f 1.35
21.5 cm.
Scatt, R. f . M.: Hct schol op de Sloep, vertaa ld door
E. Eykcn . Batavia, G. Kolff tI( Co., 218 blz.,
15.5 X 21 cm.
Geb. i 4.50
Soedewo : Positieve Islamietische levenshouding.
Batavia, Ahmadijah Beweging Indones ia, 1941, 92
blz., 15 X 24.5 CIII.
i 1.Thorenaar-de Bree ! Kinderverzorging in oorlogs tijd. Poerworedjo, Drukkerij Yap, 194 1, 28 blz.,
14 X 21 cm.
i 0.60
Uhlenbeck, Mr. E. M.: Beknopte javaansche grammatica. Batavia, Volkslectuur, 1941, 107 blz.,
21 X 14.7 cm.
i 0.90
Uittenbogaard, W. en Dr. G. Alb. van Dongen :
English idioms. Batavia, j. B. Wolters' Uit. Mij.,
194 1,96 blz.
i 1.1 0
Vries, Anne de: De grote vecn brand . Djocja,
Ribbens Boekendepot, geill., 194 1, 3 1 blz., 15 X 20
cm.
f 0.45
Willems, B.: I3ennie van de Karavansera. Kerstspel
in 5 bedrijvcn. Djokjakarta, Canis ius Qrukkerij.
1940, 44 blz., 13.5 X 20 cm.
i 0.35
Woorden van H. M. de Koningin tot Haar Volk.
Soerabaia, Legioen va n dcn Geest, 1941, 28 b lz.,
15.5 X 20.5 cm.
f 0.75
Woordenboek voor de invoerstatistiek 194 1. Ba tavia,
Ccntr. Kan toor voo r cic Statistiek, 1941, 2 13 blz.,
20.5 X 29 cM.
f 1.Zwerver, H. de: Op .het knooppu nt der tijdcn.
Djocja, Ribbe ns Boekcndepûl, 67 b lz. , geil!.,
17 X 20.5 cm.
Ge b. i 1.50
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Uitgaven in de Inheemsche Talen
Abdoelgani Asik c.s.: Tiga sekawan 111 4e druk. Huid, paUe: Boeclak ngoerilingan cloenja diongkosa n
Batavia, J. B. \Volters', 1941, 40 blz.
f Q.15
koe soerat kabar. Balai Poestaka, 1941 , 126 blz.,
14.5 X 20.5 cm ., So('\\(!. Lal.
f 0.80
Achsien, A. A.: Koedoes da la lll gc lap goelil a.
Ojocja, Pc:roesa haan pcncrbilan KABE (Kolff Kagoe nan Djawi: Kampioen dening Karkono PartoBuning). 1941 , 88 blz., 13 X 18 cm., Mal. La t. f 0.40
koesoemo, Serie I. Djokjakarta, Kolff Run ing, 1941,
Adam, M.: Kcbcsa ran jang: hilang, Pcningga lan
32 blz" geil!., Jav. Lal.
f 0.25
Keizer Frans JOlCi. M.cdan , ,.Pedoma n Masjarakal", Ketjindoenan: Patjar koening Se rie 11, (Pelllbocnoe1939, 62 moe ka, dCllga n ga mbar. 11 X ISY2 cm.,
han dia tas panggoeng komeeli). Djocja, PerocsaMal. Lat.
f 0.35
haan pene rbi tan Kabe (Kotff-Suning), 1941, 61
Basa Djawi I, 3e d ruk . Balavia, J. B. \Vohers ' Ui ig.
bl z" 11 X 16.5 CIll., Ma l. Lal.
f 0.30
Mij ., 194 1,60 blz., Jav. Lat.
f 0.75 Lam, A.: Fadjar I. (Kitab batjaa n oen loe k anakBloklan: Primbon ocsada. 2c druk. Solo, Bockl!.
anak jang ba roe moelai beladjar mem bat ja dan
Sadoe-Bocdi, Poerwoclipoc ran 54, 1939, 20 blz.,
111 enoe lis hoeroef melajoe). Ba lavia, J. B. Wolters :
14 X 21 Y2 cm.
f 0.30
Uiig. Mij ., 1941 , 80 bl z., geil!., 14.5 X 20.5 cm.,
Boekoe Masakan: " Lekker eten" ...... mocal 226
Ma l. Arab .
'
t 0.30
rocpa-roepa reecpl lIlasakan BClawi, Ti onghoa, Leeuwen, Th. G.: Van LOlll bang PanjoclIl poctan.
Djawa dan Europa, kocwc-kocwc da n ijs-cream.
Batavia, Ba la i Poesta ka, 194 1, 36 blz., geil l.,
Batavia, Drukkerij "Sun rise" , 1939, 144 bl z.,
10.2 X 14,5 c m., Soend, Lat.
f 0.12
11 X 17 cm. , Mal. Lat.
f 2.Mol, Ir. G. A. de : Ka poe k. Batavia, W . Ve rstuys,
Boekoe Meliatin Kwa n 1111 o(:llioek petangkc'n 25
1941, ge il 1., 32 hl z., 14.5 X 21 cm., Jav, Lat.
roe pa penglial c· n. Bata via, Drukk erij "Su nri se",
t 0.45
1941 , 120 blz. , I kaart petangan dan 30 karloe
f 1.50 Sanif Soetan: Ngèlm oe tctoewoc ha n, Satavi<l, W.
Djawa, I1 X 17 cm., Mal. Lal.
Vers illys, 1941, geill. , 108 blz., 14.5 X 20.5 cm"
Boekoe pladjaran A. B. C. bergoe na boea l ana k-a nak
J.-'.
Lal.
0.90
aken me ngenallelIer Ollanda ba hasa Mela joe.
Sosro Danoe Koesoemo: Nabb i Moesa dee l I. SoeBatavia, Drukkerij "Sunrise", 1941, 80 blz, 11 X
rabaia, G. Kolff & Co., 1941 , 32 blz., 14.5 X 21
17 cm., Mal. Lal.
t 0.50
cm., Mad, Lal.
f 0.1 5
Boen Ong Kwa: II1110e lTleliatin ( pelangan) dari
tempo dahoc loe mcnocroe t pl'lIdapc:tannja ·keizer Sasro Danoe Koesoemo : Nabbi Mocsa deel 11. Soerabaia, G. Kolff & Co" 194 1, 32 blz., 14.5 X 2 1
Boen Oug ...... oe nl oek pe langkc n 40 roepa pC: llgliaten . Bata via, Drukkerij "Sunri se", 1941 , 183
Cl\l., Mad. Lat.
f 0.15
moeka, I krt. petangan 1 boc nkoes karloe, Sosro Danoe Koesoerno : Nabb i Moesa deel 111 cn
11 X 17 cm" Mal. Lat.
f 2.IV. Soerabaja, G. Kolff 6: Co., 1941, 14.5 X 2 1 cm. ,
Coorengel, G. B. : Kaijang kedelai pengoealka n
Mad. Lat.
deel 111 32 'blz. t 0.15
ekonomi ra'jat. Batavia, Bale Poesta ka, 1941 , 32
,Iecl IV 24 bl z. t 0. 15
blz., 15.3 X 22.5 cm., Mal Lat.
.
f 0.25
Dajoh, M. R. : Poete ra Boedim3n, Tjeritera Mina- Takdir Alishahbana, S. : Anak pcrawa disarall penjamoen. Batav ia, Balai Poes Iaka, 194 1, 120 blz.,
hasa. Batavia, Bala i Poeslaka, 1941 , 103 blz .,
14.5 X 20,5 cm., Ma l. La t.
f 0.60
Mal. Lai.
'
t 0.60
Tinggi
Loebis:
Katjang
go
rèng,
Tjerita
loe
tjoe.
Gazali, R.: Mangkoeto: Soc ntikan Ijatja r (Pokkcn- '
Batavia, Ba iaL Poesta ka, 1941,52 blz., 14.5 X 20.5
Propaganda) . Padang P andjang, Drukkerij "Tancm., Ma l. Lat.
f 0.30
dika t" , 1941, 26 hlz., 10.5 X 16.5 cm. .
f 0. 14
Hauw Biauw Seng: Yanan. Soerabaja, Tan's Druk- Tjan Kwan Nio: Bidadari e lm aoet. Malang, Paragon
Press, 194 1, J 48 bIz" 10.5 X 13.3 CIII., Ma l. Lat. ,
kerij, 1941 , 125 blz ., 10.5 X 16.5 CIl1 ., Mal. La1.

' ,'

';~

t

t

Per Kw.

0.50

t

D. de Boer, Tegal.
F. H. FeItkamp Cll W. J. Wijn. GolfreglclIJ cJl I
f 0.50
N. V. Mij. Vorkink, Bandoeng.
JO Manders. In Hollan d staat cell huis. In g. f 3.90
Geb. t 4,90
Drukkerij De Unit;, Batavia-C.
Hendrik van Loon. Invasie Ing. f 2.50 Geb. f 3.50
Beb Vuyk. De wilde groene geur van het avontuur
t 2.90

••

40

J.

H. Hooykaas- van Leeuwen Boolllkamp, De
Geb. f 2.25
g rote vonds t van Juut en Peter
Jan de Hertog. Holl ands glorie. Roman van de
zees leepvaart.
.
Johan Fah ricius. Hel e iland de r demolIelI.
Boekhandel Varekamp ·Co. Medan vraagt:
Huizin ga. Herfsttij der Middeleeuwen Nieuw of

Antiq.

"

0.35

Binnenkort zullen verschijnfm bij:
J.

,

.

Bos Schoolai las de r gehcelc aa rde.
Kout •

SO 'f~barl
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VOOR DEN BOEKHANDEL IN NED. OOST INDIE
UITGAVE: N. V. G. KOLFF & Co .• SOERABAIA

REDACTEUR G.OCKELOEN
ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR F 8.-

VERSCHIJNT MAANDELlrxs

Ol,l}elnlroaure leeszalen, Bibliotheken en Volks•
roilhii@~heken In Nederlandsch-Indië
Deze bibliotheek doet reeds jaren moeite alle
bocken, welke in Ned. Indië worden of werden
gedrukt, te verzamelen. Haar middelen zijn echter niet
zoodanig, dat zij alle boeken, die dikwijls buiten haar '
terrein vallen, kan aanschaffen. Aan Ie bevelen zou
het zeker zijn, dat doo r de ui·tgevers, drukkers en
diensten dan gratis een exemplaar wordt afgestaan,
zooals reeds vaak geschiedt.
Een ieder, die wel eens În de archieven - indien
zij deze naam verdienen - van heeren uitgevers en
drukkers heeft moeten zoeken. zal moeten toegeven,
dat een centrale bibliotheek van in Ned. Indië
ged rukte boeken van onmisbaa r belang is. Financieele
bezwaren kunnen hieraan niet verbonden zijn, het
kost slechts de moeite er aan te denken een exemplaar
naar deze bibliotheek te zenden.
Nog altijd bestaat de bepaling viJor de drukkerijen
van elk drukwerk een exemplaar in te leveren bij het
Hoofd v.h. Plaatselijk Bestuur, die op haar beurt na
inzage het ontvangen drukwerk moet doorzenden aan
deze bibliotheek. In de praktijk komt hiervan niet veel
terecht en blijft de inlevering dikwijls achterwege.

Departement van Verkeer en Waterstaat, Bandoeng
Naast de bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap dient de bibliotheek van- het Deparh:ment van
Verkeer en Waterstaat een eervolle plaats te worden
toegekend. Ontstaan u-it de bibliotheken van het
Departel1lent, 5.5., P. T.T. en Mijnbouw, later
uitgebreid met die van Waterkracht en Electriciteit
en de B. O. W., beschikt de bibliotheek over +
250.000 deelen. Keurig ingericht met meerendeels
stalen kasten. Uitstekend b ijgehouden catalogus,
systematisch op auteur, onderwerp en titel. In de
eerste plaats bestemd voor alle ambtenaren van het
Departement en voor de daaronder ressorleerende
~iensten, kunnen echte r ook particuliere personen van
de bibliotheek gebruik . maken. Op technisch gebied
vindt een ieder hier de beste boeken om de kennis van

zijn vak te onderhouden en uit te breiden. Naast de
boeken worden niet minder dan 350 tijdschriften
regelmatig ontvangen.
Andere wetenschappelijke bibliotheken, chronologisch opgenomen, zijn de vo lgende:
Kon. Natuurk. Vereeni·
ging, Batavia
Hoofdkantoor v.d. T opog rafische Dienst, Batavia
Kon. Magnet. en Meteo rol.
Observatorium, Batavia
Dienst
v.d.
Mijnbouw,
Bandoeng
Mil. Gcneesk. Bibliotheek,
Bala"ia
P roefstation
v.d.
Java
suikerindustrie, Pasoeroean
Depart. va n Econ. Zaken,
Buitenzorg
lloofdkantoo r van het Kadaster, Batavia
Dienst v. Volksgezondheid,
8atavia
Nederl. Ind. Artsenschool,
Soerabaia
Gewestelijke bibliotheek,
Ambon
Volkslectuu r, 8atavia
Volksraad, Batavia
Techn. Hoogeschool, Bandoeng
Centr. Kantoor v.d. Statistiek, Batavia
Kantoor v. Arbeid, Batavia
Depart. van Marine,
Batavia
Kir1ya Liefrink v. · der
Tuuk Singaradja
Middenslandsvereeniging,
Soerabaia
Ahmadijah Beweging Indonesia, Batavia
Cultuurtechnisch Instituut,
Menado
Java Instituut, Djocja
Gouvemeutskantoor,
Makassar

1850
1865
1866

1872
1882

Natuurwetenschappel ijk.
5.000 di. Landmeetk.
Geodesie.
Geophysica en
Meteorologie.
20.000 dl. Mijnbouw en
Geologie.
30.000 dl. Geneeskunde.

25.000 dl. Tropische
1887
1881
1905

Landbouwk.
NatuurwetenSChappen.
2.430 dl. Geografie.

7.600 dl. Geneeskunde.

191 1

7.500 dJ.

id.

1913
2.987 dl. Economie.
1914
1918
1918

5.000 dl. Ind. Cultuur.
19.6.52 dL Soc. Economie.
19.938 dl. Techniek.

1920

1921
1921
1927
1928

1929
1930

62.000 dl. Soc. Econ. Statist. Onderwijs.
.3.000 dl. Sociale vraag·
stukken.
9.000 dl. Ma rine en
scheepvaart.
Jav. en Bali·
neesche cultuur.
1.600 dl. Reclame en
Economie.
200 dl. Islam.
1.000 dl. Landbouw

1930
1935

1938

Adriani-Kruyt
Instituut,
Menado
1938
Gewestelijk
Bibliotheek
Residentiekantoor,
Ban·
djermasin
1939

5.000 dl. Jav. Balin. en
Madoereesche
cultuur.
Staatsrecht. taal
land- en volkenkunde.
650 dl. Residentie Menado.
3.019 dl. Rechtswetensch.
taalvolkenk.,
Geschiedenis.
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Hooggerechtshof, BatavÎa
Nederl. Zcndings\'creeniging. Bandocng
Raad van Justitie, Batavia
Proefstation West-Java,
Builenzorg

Bibliotheken, die
beantwoorden:

3.000 dl. Juridiscb.
500 dl. Theologie, zen·
ding.
400 dl. Juridisch.
3.000 dl. Cultu res.

de volledige vragenlijst

niet

Algem. P roefstation der A\"ros, Medan.
Uitgebreide bibliotheek betreffende o\'crjarige cultures.
(AII~tn roor leden).
Bur~erl ijke Veeartsenijkundige Dienst, BatavÎa.
Veterinaire handbibliotheek. (Dil'nsl gebruik).
Loge Sr. Jan, Bandoeng.
Maçonnieke werken. (Allern I'oor l eden).
Depart. van Financîi:n, Balavi:..
Bibliotheek. (Dienstgebruik).
Algem. Landbouw Syndicaat, BaI3\,ja-C.
Bibliotheek. (Eigen gebruik),
Raad nln J ustitie, SOl'rabaia.
Juridische bibliotheek. (Dien sfgebruik).
Opium en Zout regie, Bala\·ia-C.
Bibliotheek. (Diens/gebruik).
Inspectie v. Financitn, Dienst der Belastingen, Bata\·ia-C.
Bibliotheek. (Dicnsfgcbruik).

Voor zoover aan de hand der ontvangen opgaven
is op te maken, zijn naar taxatie, in Ned. Ind ië in de
bibliotheken aanwez ig:
Volksbibliotheken
Openbare Leeszalen .
Huurbibliotheken . .
Wetenschappelijke bibliotheken .

1.200.000 dJ.
72.000 dl.
50.000 dl.
1.000.000 dl.

Een respectabel aantal; Ier bepaling van een
verhoud ing zal onderstaande tabel goede diensten
kunnen bewijzen.
Bibliolhèque nationa le Paris
Openbare bibliotheek Leningrad .
Cong res c:n bibliotheek Washington
Openb. hibliotheek, New Vork . .
DritscJl museum, London. . . .
Harvard Universit}', Cambridge . .
Uni\"ersiteits-bibliothcek, Amsterdam.
Kon. bihliotheek, 's (jra\'~ n hage . .
Unit'en;iteits-bibliotheek, Leiden

4.500.000
4.300.000
4.2CX"J.OOfJ
3.350.000
3.150.000
3.120.000

dl.
dl.
dl.

dl.
dl.

dl.
1.260.<XIO dl.

1.100.000 dl.
1.1 00.000 dl.

Naast deze wetenschappelijke- en Un iversiteitsbibliotheken vÎnden wij in Ned. Ind ië nog de
particuliere leesgezelschappen en de bibliotheken der
Kuns tkringen. Zorgen de leesgezelschappen hoofdzakelij k voo r circulatie va n tijdsch rifte n, ook worden
door hen door bijvoeging va n é&n of twee romans in
de leestrommels, voor circulatie van boeken gezorgd.
De bibliotheken der Kunstkringen bevatten in hoofdzaak lectuu r op het gebied van kunst, muziek en
tooneel.

Provinciale- en Stadsbibliotheken
Deze zijn in Ned. In dië te ve rwaarloozen en kan
de naam biblioth eek alth ans in Oost-Java, na uwelij ks aan de geringe boekenverzameling wor:den
toegekend.
Dit is in het kort een overzicht van de in In dië
aanwezige bibliotheken. Als bijvoegsel werd een staal
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opgenomen van de geste lde vragen en de ontvangen
antwoorden.
Het belang der in Indië aanwezige bib liotheken ligt
niet in het feit of mijnheer B. Het lijk in het portaal of
Mevrouw A. Een liefdes-idylle in de woestijn ter lezing
kan krijge n, maar we l of een studeerende, een
bed rijfsleider, zijn lectuur ove r een bepaald onderwerp
kan bekomen. Helaas wordt de schat van boeken,
waa rin kapitalen zijn gestoken en die ve rspreid over
vele bibliotheken in Ned. Indië liggen. niet voldoende
ben ut. Een der voornaamste oorzaken is wel het
bezwaar na te gaan in welke bibliotheek ee n
gewenscht boek aanwezig is.
Aan dit bezwaa r wordt tegemoet gekome n doo r de
Centra le Catalogus, bewerkt en bijgehouden (kaa rtsyst.) door het Kon. Bataviaasch Genootschap. Deze
omvat de werken in verschillende bibliotheken - met
uitzondering van de natuurwetensch. werken - en is
min of meer. volledig voor zoover het bibliotheken
betreft, die zelf catalogi en aanwinstenlijsten bezitten.
De Kon . Natuurkundige Vereeniging heeft een Centr.
catalogus voor de tijdschriften op natuurwetenschappelijk gebied.
Beslaat er in Nederland een vereeniging van
Openbare Leeszalen en het tijdschrift Btbliotheekfe~el/, in Ned. Indië is er geen ve reeniging en geen
tijdsch rift waarin van gedachten kan worden
gewisseld.
Wanneer een vereeniging de r bibliotheken ter
sprake komt, moet de Vereeniging ter bevo rdering
van het bibliotheekwezen, die in 19 19 werd opgericht,
in he rinnering worden gebracht. Deze vereeniging
stelde zich tot doel:
a.

Het bevorderen van de oprichting van nieuwe en
ondersteuning van bestaande openbare bibliotheken, zoowel welenschappelijke- als volksbibliolheken.
b. He l bevorde ren van de central isatie van bibliotheken.
c. Het bevorderen van onderling uitleenverkee r
tusschen de in Ned. Indië aanwezige biblio the.ken.
d. Het bevorderen van internationaal ruilings- en
uitleenverkeer.
e. Het verzamelen en het bevorderen der bewerking
van bronnen-materiaal.
f.
Het stichten van een documentatie- e n wete nschappelijk inlichtingenbu reau.
g. Het stichten van een algemeen bibliotheek en
bureau-gebouw.
h. Alle verdere wettige middelen, die tot het doel
van de vereenigi ng kunnen leiden.
Dr. H. J. van Lu mmel heeft zeer veel werk voo r
deze vereeniging gedaan, doch door velerlei oorzaken
is de. Vereeniging o.a. doo r gebrek aan geldmiddelen
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opgeheven, alhoewel in 1920 een stubsidie van de
Regee ring werd ontvangen van f 12.000,- voor het
samenstell en va n ee n centrale catalogus der boeken
van in Ned. Indië aanwezige bibliot heken. Voo r deze
centrale catalogus werd het decimale systeem van
Dewey zooals dit is gewijzigd c.q. verbeterd door het
In st ituut Internationa le de bibliographie te Brussel,
gekozen. Een prach ti g, doch bewerkelijk systeem. Een
twi ntigtal bibliotheken namen dit systeem ove r. Tot
publicatie va n deze cent rale catalogus is het nooit
gekomen, cn wo rd t zij alleen van de tijdschriftenarti kelen door de Natuurwetenschappelijken Raad
bijgehouden.
Volgens vlu gschrift No. 1 van deze vereeniging,
werd de samenstell ing van een Indische bibliotheekgids voorbereid, waarin ni et minder dan 160 bibliotheken in Ned. Indië zouden worden opgenomen.
Ondanks alle moeite is het niet gel ukt deze
bibliotheekg ids te verkrijgen.
Het verbroken contact met Nederland .maakte rechtslreeksche ·informatie bij Dr. H. J. van Lummel onmoge lijk. Ook is niet na te gaa n welke 160 biblioth eken
we rden bedoeld, daar het aan tal, waarvan het bestaan
nu bekend is, veel geringer is n.1. 46. Van enkele
bibliotheken, die in het Vlugschrift w erden genoemd
o.a.:
Hist. Economisch Arch ief
Schoolmuscum
Juridisch Leesgezelschap
Vc reeniging v. Vrouwcnkiesrecht
N. I. M. van Nijverheid

kwamen de aanvraagformulieren onbestelbaar terug.
W anneer de op richting van ee n nieuwe vereeniging
mogelijk zou zijn, is het goed zich te realiseeren om
welke redenen de vo rige vereen iging ter bevordering
van het bibliot heekweze n de strijd om het bestaan
niet heeft kunnen volhouden. De voornaamste oorzaak
moet wel ge legen hebben, in het te hoog stellen van
het te bereiken doel.
Het st reven naar centralisati e kwam niet van de
bibli.otheken, doch we rd gezocht door de vereeniging.
De opgave aa n a ll e bibliotheken om hun catalogussen
te herzien en om te werken naar het Dewey systeem,
'w as te zwaar. De ve reeniging werd geen gelegenheid
gegeven om te groeien, doch werkte d irect op volle
toeren. Alhoewel personen van naam o.a. de directeur
der j avasche Bank, IC P. M., Factorij en zelfs de
Gouverneur Generaal van Limburg Stirum het
beschermheerschap aanvaardde, Dr. H. J. van
Lummel zijn volle werkk racht aan deze vereeniging
heeft gegeven, kon zij geen stand houden.

Een groot bezwaar, dat altijd zal blijven bestaan
voor Indië, is het repatrieeren der oprichters. dat
dikwijls op korten te rmij n moet geschieden, waardoor
er gee n gelegenheid is een gesch ikte opvolger te
zoeken, die met evenveel enthousiasme de vereenigillg
wil steune n.
Aanbevolen wordt daarom het begin der nieuwe
vereeniging, indie n de we nsch daartoe wordt kenbaar
gemaakt, zoo bescheiden mogelijk te houden. Een
zeer eenvoudig maandblaadje, dat de leden regelmatig
wordt gezonden, za l er toe bijdragen het idee
"vereenigi ng" warm te houden, terwijl mogelijk een
beg in zou kunnen worden gemaakt de nieuwe aanwins ten op kaartsysteem te brengen - op auteur en
onde rwerp - , clat aan alle leden kan worden
verstrekt. Na ee n jaar kan waarschij nlijk reeds een
inzicht worden verkregen of het systeem tot aller
voldoening werkt en kan er dan uitb reiding aan
wo rden gegeven door van bepaalde , veel gebru ikte,
boeken kaarten te ve~s tr ekke n .
W annee r in het maandblad een rubriek wordt
opgenomen van boeken, die in een bibliotheek dubbel
aanwezig zijn of voor het zuiveren van een bibliotheek
ter ruilin g worden aangebode n, biedt het maa ndblad
ook practische voordeelen. In een technische bibliotheek zullen cultureele boeken zijn, d ie daar niet thu is
hooren en door niemand daa r gezocht zullen worden .
Het omgekeerde ' komt nat uurlijk ook voor. Een
cultureele biblioth ee k zal een boek regelmatig niet
kunnen verst rekken, omdat het niet aanwezig is,
terw ijl het in de technische bibliotheek jaren
ongeb ruikt zal staan.
Het ges telde doel met het verzamelen van deze
gegevens en het publiceeren ervan was er op gericht
zoo mogelijk onderlinge samenwerking der bibliotheken in Ned. Indië tot stand te breng~n om daardoor
het vroeger boekefl-koopend publiek beter in de
gelegenhe id te stellen de benoodigde boeken te
verkrijgen; om daardoor als boekenverkoope r service
te verlee nen aan dit publiek, daar de boekhandel
momenteel nie t in staat is zijn volledige functie
normaal te verrichten; als boekenv riend om van de
schat van boeke n in onze bibliotheken meer te laten
profiteeren.
Het woord is thans aan de beheerders en bibliotl1ecarrissen, op welke wijze de ontwikkelde ideeën voor
uitvoering vatbaar gemaakt kunnen worden.

•

Mevrouw L. Bruin - Blom, Sultansboulevard 10,
Djokja, hee ft zich bereid verklaard op deze gegevens
verder door te werken en als voorloopig secretaresse
op te treden.
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Welk iaar
opgericht?

N:tanl Biblioth.
OPENB. LEESZ.:
Openb. Leesz. en
Bibliotheek

1914 (In '30

door de Ma~
connieke Loge:tfGenleCI1te Mig. overgedaan

Openb. Leeszaal

Adrcl'

Ardjoenol'trnat 12,
Malang

Belletrie

1!120

Ondomohell\wg 1S,

Openb. Bibliotheek
Openb. Lecszanl

•

Alg. Openb. Lees~
zaal en Bibl.
Europ. Onderoff.
Verg. "Ons aller
Belang"
Alg. B:tndocnl'che
Coöpernlieve
Oienslverrichtin g

WETENS. BIBL.:
Kon. Bnl. Gen. voor
Kunsten en \Vetenschappen
Centr. Bib!. Dept.
Verkeer en Walerstaat

Kon. Natuurk. Vereeniging
Hoofdknt. TOl).
dienst
Kon. Magnet. en
Meteorol.
Observatorium
Dienst Mijnbouw

I HltN
I Voor

1922

ja

1778

1924 (Door
samenvoeging
Bibl.
Dept. V. en
W.;
S. S.;
Mijnbouw;
P.T.T.; Waterkracht en
Elec. B.O. W.
1850

I 1865
1866
1872

1937- 136 dl.
1!l:lR- 322 "

Koningsplein,
t3via

Ba-

Bnndoeng

j:l

neemt toe

j.:l

I !laS-I-IIJ7 dl.
I !l:m-I :lOti

':ffi-116IN:1

:100111:

':l!l- J 31 NO?
'4U_ J 6:152:1

j:l

neemt toe

ja

Incemt lOc

i"""

Alleen 1*1- ' _
l'ch riftelL
Bellclrie

neen

neen

I!l40.. 1:142
jil

j<l

Il fXlll Ned .

:1000 Vr. 1.:Ileu
ja

ia

:1250

neemt toe

~ ., -

I 940-2!l1 1

ja
Onregelm.

ia

(jG·1

'3.'1-

149

'39-

173

'40-

neen

I 111,1.:11 (ralten)

1!l38-1523 dl.
1939- 345 "

6654

cat.:l-

1!lJS-41 00 dl.

'00000

catn-

jn

1 250001 )

jn

ja

20000
== 5000

Niet comp!.

'39-

ja
Ind .)

(

' Knar!
logus
I Kaart

(Ned.

Teelu!.

1939-3500
I 940-27!')()

logl1s

ja

ja

Observatorium,
BatavÎa

Geophysica
en Meteorol.

sinds ';{O
niet meer

'38- ± 150
'39- ± 170
'40- == 50

ja

ja

Mijnb. en
Geologie

ja

neen

'38-40

Natllurwetells,

gering

ja

bestendig

7470

j.40- 5845

± 20000

'39-20

'40-10

ja

214

':1.'1_ 8322

I 940-0eel1

Landmeetk.
en Geodesie

bouw, Bandoeng

necmt tOl.'

'39- 271;fl2

,10] "

Gebouw Verg. Koningsplein Zd, 11,
Batavia
Hoofdknt.
TOl),
dienst, 8nln\'ia

\ G~01.
v. d.
DienstM""um
vld Mijn-

ja

':18- 25044

neen

Bdlctrie

Bondsgebouw
O.A.B" Tjibeunjing
plantsoen Z. 25,
Bandoeng
S.S, werkpl. Kebon
Kawoeng,
8.:1ndoeng

':-17- 21655

Neemt
helangstelI, :lf
of tOl'

nel'rI

Gebouw LOJ.':e

Noord,

&t!lO dl.

':nW:I!I{'4()

R/ ledtn bk. ter
lrlln..: v tl1l tr:

1 Wof.Jtn alleen

:.!: .'15U00

neen

Mnkasl'er

Hoeveel din.
p. i, l1it~l.'!.

17:If)ll

Ojokj.:l

1935

198' 3))'407

Hoeveel din.
heeft Uw
Bihlioth.?

ja

Oude Loge gebouw,
B.:Ita\'ia

Aloon'~-slr,

1902

vlIltI

ia

"Oeli", Mcdan
1938

Wordt mb1.

r~,.:It'm. AIIU,.:t-

ja

Soer.:lbaia

B:tt. Leesbibliotheek

Heeft II een
catalogus?

neen

lIl.:lr.:lng

Openb. Leeszaal

Moeilijkheden mi
insecten?

m:m-

Bodjong 147, Sc-

1!l17

-

-

Bil11. gC5pecÎaliseerd?

<.s>

'37- 21000
'38- 22200
'39- I!l500

'38'39'40-

.......

?
?
900

neemt toc
Dicnsigebr.

neemt toe

ja

neemt toe

neen

neemt loc

,, '

Militaire Geneesk.'
Bibliotheek

~ 1882

I

Mil. Hospitaa l,
Weltevreden

I ja

Geneesk.

I ja

I

= 1400 p. j.

I~

30000

lJepart. van Econ.
zaken

1887

Orooteweg 20,
Buih:nzorg

Nûtuurwetcnscll appen

Proeistation v. d.
JaoJa suikerindustric
Bib!. v. h. Kadaster
Hoofdknt.

1887

Proefstation Hecrenstr. 49, Pasoeroean
Hfd. knt. v/h Kadaster, Rijswijks!r.
3, Batavia-C.
Hfd. knl. D. V. O.,
Batnvia

Trop. Landb.
Ind.

Oeneesk.

neen

N. I. A. S.,
baia
Amboina

Medisch

vroegerwitte
mieren
ja, 1.00 nu en
dao

jn

ja

7500

ja

Regcim.

2987

ja

neen

niet meer aan
gevuld sinds
1930
'3$- 329
'39- 283
'40- 224

±5000

Dienst der Volksgezondheid
Ned. Ind. Arlscnschool
Residentie Bibliotheek
Volkslectuur
Volksraad

1905
1911
1913
1914

Soera-

± 1918

Kant. V. d. Volkslect., Balavia

119181'19

Volksraad,
Hertogspark,
Weltevreden
Batavia
Zijvleugel Hoofdgebouw Bandoeng

Techn. Hooge
school, Bandoeng

1920

Centr. Kant. V.d.
Statistiek

1921

Centr. Knt.
Stat., Batavia

Kantoor van Arbeid

1921

Theresia Kerkweg

Dept. v.
Batavia

Marine,

1927

Kirtya Liefrinck v.
der Tuuk

1928

Middensfandsverg.
Soerabaia
Bib!. "Ahmadijah
Be~eging
Indonesla
Cult. T echn. Instituul
Java Instituut

1929

Dept. v. Marine
Ooenoengsari 67,
Batavia
Gedong
Kirtyn
Liefrinck van der
Tuuk, Singaradja
Middenstandsvereeniginf,
"Darus-Sa am Gn.
Kesehatan
4112,
Batavia
Kantoo r C. T. I.
Menado
Aloon 2 -Lor, Djokja

± 1930
1930
1935

Adriani Kruyt Inst., 11938
Menado

V.

Kantoor C. T.1.

d.

niet
noemenswnard
soms
ja

neen

vroeger wel

neen

ja

niel op
geven

in

ja

± 25000

I jn

I ja

ja

Soc. Econ. en
Stal.onderw.

ja

ja

Arbeidsproblemen

ja, insecten

neen, knar!
catalogus

co in het begin

ja

geen bijzondere

ja

zaken

Middens!. re- in
dame, econ.
Godsdienst I neen
Islam
Landbouw

Ineen

~av.,

I

Mad. en neell
alische cultuur
Literatuur
neen
betr. Residentie, Menado

I

te

I ja
Ja

'39- 35
'39-29 [
'40- 47

'38- 812
'39- 796
'40-1177
'38-4080
'39-49ï7
'40-3919
regelm.
'38- 553
'39- 566
'40- 384
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Nieuwe uitgaven in Ned. Indië
_ Bavinck, Prof. Dr. J. H.: Ziels;:org aan eigen zie l.
Djocja, Ribbens boekcndcpot. 1941 , blz. 32,
15.5 X 19.5 cm.
f 0.60
Beelaerts van Slokland, F.: De vijf dagen van
Nederland. Batavia, Volks lectuu r, ge il!., 10 Mei,
blz. 32, 20.5 X 28.5 cm.
zonder prijs

België in den oorlog. Balavia, Be lgisch Consula~.t,
1941, 2 kaarlen, blz. 95, 15 X 23 CI11. zonder PriJs

_ Broos, W.:

Een "zesdaagse" in

~e

wigwam. Djocja,

Ribben Boekendcpö l, 1941 , gClll. , blz. 228, 17 X
20.5 cm.
. geb. f 1.75

E

, ,

C,C

!"l;:T

Brummelkamp J., Or. J. J. Fattrenfort en J. O. M.
v. d. Werf: ' Land- en volkenkunde 111 A. Batavia,
J. B. Wolters' Uiig. Mij., 194 1, Se dr., blz. 200.
ing. f 3.- geb. f 3.35
COurt, J. F. H. A. de la en M. Rasjid: Ecn ni euwe

wereld 11, 3e dr., Ned. laai \', Ma l. sprekend en.
Batavia J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, blz. 72.

,

_r- .."l
gs~~
<::

f

0.60

Creutzberg, Ds. K. f .: Pinksteren 1941 (Prekenserie, 4e jrg., No. G). Ba nd oeng, Alg. Prot.
Publicatiebureau, 1941, blz., 11, 12 X 22.5 cm.
per half jaar f 1. Dobbenga, j. H. cn f. H. A. Claessen: Spel en
athletiek, 3e dr. Batav ia, 1- B. Wolters' Uiig. Mij.•
194 1. blz. 303 + uils!. tabel.
geb. f 3.50

r.hdo
~!"l;:t"

Dijk, A. van: Ons taalboek. Stel- en speloefen ingcn
voor H. I. S.• 3e deel, 4e ge heel omgewerkte druk.
Batavia, Versluys N. V., 1941 . geil l., blz. 17,

f

13.5 X 19.2 cm.

g

0.95

Dijk, A. van: Ons taalboek. Siel- en spelocfeningen
voor H. I. S., 4e dee l, 4e druk. Balavia, Versluys

=

N. V., 1941, ge ill. , blz. 182, 13.3 X 19 cm.

f

1.20

Eykman, Dr. j. : Wij bouwen verder. Maar op welken grondslag? Batavia, Drukkerij Unie, 1941 , blz.

f

16, 15 X 24 cm.

0.15

fokker, Dr. A. A.: Beknopte Maleische grammatica, 1941. Batavia, Volkslectuur, blz. li G, 14.5 X

f 0.90

20.5 cm.

-

Haan, J. en H. Uljee: In dische geschi eden is. Batavia,
J. B. Wolters' Uiig. Mij., 1941 , 4 druk, blz. 192.

f

2.60

Heide, van der Dirk: Mijn zusje en ik (Het dagboek
van eell gevluchten HolJ andschen jongen). Batavia,
G. Kolff & Co., 194 1, blz. 119, 13.5 X 20.5 CI11.
geb. f 2.50
Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, H. j.: De

groote vondst van Juul en Peler. Batavia Drukkerij
Unie, 194\, geiIJ., blz. 180, 16 X 23.5 cm.

.
.c

:ë
iii
E

""

Z

geb

f

2.25

Hope, A.:

The prisoller of Zcnda (Up-to-date se rie
C No. 2) Arranged by A. Huisman. Batavia,
Noordhoff-Kolff, 1941, blz. 190, 13.5 X 19.5 cm.
f 1.80

Kelling, Ds. F. E. T.: Elkcn morgen zijn zij ni euw.
(Preekcll-serie) Vierde Jaa rgang No. 5. Bandoeng,
A. P. Mabelis, Gelriastr. 18, 8 blz., 12 X 22 cm.
per halfjaar f 1.Kra~er, Diet: Lodew ijk de rattenvanger, 99 ili. van
Tilly Daltol1. Bandoeng, N. V. Mij. Vorkink, 1941 ,
118 blz., 15 Vz X 23 cm.
geb. f 1.90
Kuipers, Ds. Th.: De komende wereldheerscher
(Zaaierbibliotheek Xe j g. No. 4). Een verklarende
omschrijving va n het gehee le boek der Openbaring
van j oha nn es. Djocja, Chrisperni, 1941 , 107 blz.,
IG X 19.5 cm.
t 0.50
lange, Han de en Anderen: Goochelboek voo r
ie{~ereen. Soe rabaia, Gebrs. Graauw, 1941,609 blz.,
geJII., 16.2 X 25 CJlJ.
G.90
Leertouwer, C. en J. L. Dalmijn: Lezen en verstaantaalboek 111. Batavia, J. B. Wollers' Uitg. Mij. ,
1941,39 blz.
t 0.50
Het leven in Jogjakarta. Djocja, Vereeniging "Djocja
Vooruit" , 1941, 15 blz., 2 kaarten, 14.2 X 19.4 cm.
gratis
Loon, Hendrik \~l i1lem van: Invasie. Ecn ooggetuigeverslag van de Nazi-in.val in Amerika, 1941. Batavia-C., Drukkerij de Unie, 2 16 blz., 14 X 20.5
CJIJ.
geb. 3.50
Maulana Sadr Ud-Din: De oorspronkel ijkh eid van
de n Qur'an. Batavia, Ahmadija h Beweging Indonesia, 1940, 67 blz., 16 X 24.5 cm. (verbete rde
opname)
f 0.60
Nieuwenimis, Or. G. J. en H. P. van der Laak:
Nederlands taalboek 11 B. Batavia, J. B. WoJters'
Uitg. Mij., 1941, 4e druk, 77 blz.
t 0.75

t

t

Planting, H. en C. v. d. Togt: Nabij en ver. 11, 3e
druk. Batavia, Noordhoff-Kolff, 1941.
ing. t 2.95 geb. t 3.50
Post, P.: Geschiedenis onderwijs in deze tijd.
Batavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 24 blz.
t 0.60
Ritchi, L. P.: Algebra voor de C-afdeeling. Batavia,
J. B. WoUers' Uitg. Mij., 1941, 4e druk, 131 blz.
1.90
Roon, T. van en Ir. S. J. Richter: Natuurkunde I.
Batavia, J. B. Wolters' Uiig. Mij., 1941, 3e druk,
173 bl z.
2.Roon, T. van en Ir. S. J. Richter: Physica vraagstukken. Batavia, J. B. Wolters' Uitg. Mij., 1941,
0.75
56 blz.
Rijpma, Dr. E. en M. V. Roelofs: De ontwikkelingsgang der hi storie 11. Batavia, J. B. Wolters' Uitg.
Mij ., 194 1, 3e druk, 256 blz.
t 3.50
Rijpma, Dr. E. en M: V. Roelofs : Werkboekje bij de
ontw ikkeli ngsgang der historie 11. Batavia, J. B.
Wolters' Uitg. Mij.; 1941, 3e druk, 101 blz. +
uitst. tabel
f 1.30
Sikkes, J.: Kort ove rzicht van de Indische geschieden is. Batavia, j . B. Wolters' Uitg. Mij., 1941, 5e
druk, 24 bl z.
0.30
Steenderen, P. van en J. Toot: Gauw en goed V
(4e kl. ). Batavia, J. B. WoUers' UiIg. Mij., 1941,
2e druk, I G blz.
t 0.20
Steenderen, P. van en J. Toot: Gauw en goed VI
( 4e kl.) . Batavia, J. B. WoUers' Uitg. Mij., 1941,
t 0.20
2e druk, 16 blz.
Steilberg, C. Ch.: Krachtwerktuigen I Stoomketels,
2e druk, Leerboek ten dienste van het ambachtsonderwijs. Batavia, Noordhoff-Kolff, 1941,77 blz.,
t 2.80
geill. , 21 X 27. 5 cm.

t

t

t

t

Nieuwellhuis, Or. G. J. en H. P. van der Laak:
Nederlands taalboek 111 B. Batavia, J. B. Wolters'
UiIg. Mij., 194 1. 4c druk, 11 9 blz.
t 0.75
Nieuwenhuis, Dr. G. J. en H. P. van der Laak: Uittenbogaard, W.: COlll1110n things. Batavia, J. B.
Nederlands taalboek IV A, Batavia, J. B. Wolters'
Wollers' Uiig. Mij., 1941, 10e druk, 96 blz.
Uitg. Mij., 1941, 5e druk, 11 2 blz.
0.75
1.10
.
_ Vademecum. Vraagbaak voor iedereen. Malang,
Noyons, E. C. en Joh. Klasens: Oefencahier lagere
Reclame- en Uitgevers Bureau Varia" 1941 319
bl z., geill., 31 X 17 cm.
"
geb.
1.75
klassen (parallel-cahier). Batavia, J. B. Wolters'
UiIg. Mij., 1941, 3G blz.
t 0.10 - Verheyen, Mr. R. J. M.: De hinderordonnantie 2e
Noyons, E. 'C. en Joh. Klasens : Eerste cahier voor
dru k 1940 (Ordonnantie van 13 Jun i 1926 Staatsde lager.e klassen. Bafavia, J. B. Wolte rs' Uitg. Mij .,
blad 226 laatstelijk gewijzigd bij Staatsblad 1940
1941, 2e druk, 36 blz.
t 0.22'
No. 450). Soekaboemi, Politieboekhandel, 1940,
38 blz., 15 X 23 cm.
f 0.95
Peverelli, Dr. P. : Zuigelingen verzorging. Batavia,
J. B. Wotters' Uii g. Mij., 1941, 4de druk, 52 blz. Weinberg, J.: Het kleuteronderwijs. Batavia, J. B.
Wolters' Uiig. Mij., 1941 , 24 blz.
0.60
0.60

t

t

t'

t

t

N. V. INTERNATIONALE CREDIET & HANDELSV,EREENIGING "ROTTERDAM"
BATAVIA, CHERIBON, SEMARANG, SOERABAIA, PADANG, BENKOELEN, TANDJONG KARANG.
MEDAN, MAKASSAR. PANGKAL PINANG, BANDJERMASIN, PONTIANAK.

PALEMBANG

Dupont linnen. Gegarandeerd insecten-vrij
Kleuren-monsters ' op aanvraag
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Achsien, A. A.: Koedoes dalam gelap goe lita.
Djocja, Pcroesahaan Penerbitan Kabe, 1940, 95
blz., 14.5 X 20 cm., Ma l. (Lal.)
f 0.40
Adiwidjaja, R. I. en R. Kd. Dja jadiredja: Soember
a roem 3. Batavia, J. B. \Volters' Uit. t\'\ij., 194 1,
104 blz., \ 4.8 X 20.3 cm., Mal.
f 0.50
Aman: Pat ja wama 4. Balavia, 8alai Poesfaka,
1941, 16 blz., ge il!., 14.5 X 20.5 cm. , Mal. (Lat.)
f 0.10
Arifin Zeinoen:

Ajahkoe. Fort de Koek, Pen jiaran

lJ moe, 1941 ,80 blz., 11 X 16 CIIl., Jav.
f 0.20
Ay Ahd: Boeaja perempoean. Fort de Koek, Penjia ra n Ilmoe, 194 1. 72 blz ., 11 X 16 cm., Ma l.

(Lal.)
f 0.20
Babad Tanah Djawi XXV. Batav ia, Ba lai Poestaka,
\ 941,79 bl z., 15.3 X 22.5 Clll., jav. (Jav.) f 0.50
Babad Tanah Djawi XXVI. Bafav ia, Ba lai Poestaka,
194 1,79 blz., 15.3 X 22.3 cm., jav. (Jav.) t 0.50
Beelaerls van 8lokland, F.: Parah iangan (Soendaneesche ve r ta li ng va n De vijf dagen va n Nederland).

Batav ia, Ba la i Poesta ka, JO Me i 1941, 32 b lz.,
geil l., 20.5 X 28.5 cm.
zonder prijs

.,. .,.

Beelaerts va n Blokland, F.: Maleische vertal in g van
De vijf dagen van Nederland. ~anclji Po~staka.
Batavia Ba lai Poeslaka, 10 Met 194 1, ge tIJ., 32
-zonder prijs
blz., 20:5 X 28.5 cm.
Beelaeris van Blokland, F.: Kadjawen (Javaansche
vertaling van "De vijf dagcn van Nederla nd".
Batavia Balai Poestaka, 36 .blz., 20.5 X 28.5 C1l1.
,
zonder prijs
Boswinkel G. en ' R. Wignja dis astra: Malja IW,
Sasa la~ Ija rita I A. Balavia, J. B. Woltcrs' UiIg.
M ;j., 194\, 39 blz.
f. O .25
Chairat, D.: Tjinta pa lsoe. Fort de Koe k, Pe nJtaran
11moe 194 1, 80 blz., 11 X 16 cm., Ma l. ( Lal.)
,
f 0.20
Jusdja: Mc nanti Sroean da ri koeboer. Fort de Kock,
Penj ia ra n Ihnoe, 1940, 80 blz., 11 X 16 c m., !""lal.
( La':)
f 0.20
Ketjindoean. Patjar koening, Serie V, Kedjadian jang
anèh. Djocja, Peroesa haa n Penerbitan Kabe, 194 1,
68 blz., \ 1 X 16.8 cm., Mal. (La!.)
f 0.30
L Bermadoe. Djocja. Pe roesahaa tl Penerbitan Kabe
(Kolff- Bu n;ng), \ 941,68 blz., \ 3 X 18 cm. f 0.35
: :

,

. ,.,

,

Binnenkort zullen verschijnen:
BIJ DRUKKERIJ DE UNIE, BATAVIAJan Greshoff: Kalcnde r zonde r dagen, blauw linne n
me i s tempe l opd ruk, art istiek oms lag geb. f 2.90
Nicolette : Opschuddi ng in Muizenslad. Modern verhaal voo r ki nderen van 5-8 jaar, formaat (liggend)
29 Y2 X24 c m., met 11 platen tc r grootte van 1 pag.
in 2 kleuren
geh. f 1.50
Linthorst Homan, Mr. J. en Dr. J. Eykman: Stem men
uit bezet Nede rland
ing n. f 1.10
Jan den Hartog: Hollands glorie. plm. 480 bl z.,
in bl auw Iinu cll ste mpelba nd . mct stofoms lag
geb. f 6.90 ingn. f 5.Johan Fa bricius: Eil a nd de r de monen. plm . 420 blz.,
in geel linnen ba nd, met stofoms lag
geb. f 5.75 ;ngn. f 4.25
fa. NEIJENHUIS & Co., BANDOENG.
G. Seubring: Sche tsen uit het donkere werelddee l,
met fraaie omslagtee kening.
Mies Roelofsma : Met medewerki ng van T . L. G roencnd ij k, Hoofd cener H. I. S. te T jima hi, he t eerste
dee l eener leesse ri e voor het belangstellingsonderwijs "O nze O mgeving".
Dee l I, is getite ld : Va n kindere n, dieren e n p la nten.
Mies RoeJofsrna: Ukkipukki en de vissen.
He t ee rste deel va n een serie kind erboeken met
illus tra ties va n Tilly Da llon, waarvan ee n in drie
kl eurendruk.

Mies Roelofsma: Ukkipukki heeft ecn Haan.
Het tweede deel van deze lfde serie ook geillusl reerd
doo r Tilly Dallon. Hierna volgen nog 4 dceltjes
mei de avontu ren van Ukki puk ki.
R. S. van den Brug:

Ha ndleidi ng voor het fröbe len
voo r cle scholen in Nede r!. Ind ië. Dit boekje voo rziet in cen behoefte voor fröbelonderwijzeressc n,
moeders, en a llen die met kleine kindere n omgaan.

R. E. de Ma n-de Nes:

Oud Icerares Koken c n Voedings lcer aan de Goudasc hc Indus lrie e n huishoudsc hool. Ananas-recepten. Ongeveer 40 ve rsc hille nde recepten van de versc he a nanas, met gelegenheid
voo r de geb ruiksters om zelf aanleeken inge n Ie
maken.
.

T ippy Verbrugh : Oe droom va n Liesje. Een boekje
voo r klei ntjes. Ve rsjes besch rijve nde de droomavo ntu ren van T eddy-bee r - Pop en mee rde re
bekende n.
Van Rees: De herinneringen van een Indisch Officie r. Een beschrijving va n de militaire toes ta naen,
zooals die vroeger waren.
'
Mies Roelofs ma : .. Ma rjolijn". E~n boek voo r oudere
meis jes . De geschiede nis van een meis je dat haa r
leve n tracht te vull en met maatscha ppelijk werk,
doch haar geluk e lders vind t.
..

JACOBSON VAN DEN I!-ERG & Co.
blijven Uw papier!everanciers. Wij handhave n onze service.

VESTIGINGEN IN N. O. INDIË
BATAVIA. SEMARANG. SOERABAJA, CHERIBON, BANDOENG. DEN PASSAR. MEDAN, PADANG.
PALEMBANG. TElOK BETONG, MACASSAR. MENADO, SAMARINDA. PONTIANAK. BANDJERMASIN.
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O FFI C IEEL

O RGA AN VAN DE N EDER LA N DSCH

IND I SCHE

Jaargang

Pagina 1

FAS CI I) TEN ORG ANIS A T IE

VERSCHIJNT EENMAAL PER MAAND
REDACTIE EN ADMINISTRA TIE,
Van. Heutszplein 4 (paviljoen), Balavla-Centrum.
Telefoon Welt. 4104. Dit Orgaan wordt grq.t!',

toegezonden aan alle leden en donateurs der
Organisatie. Voor nIet·leden bedraagt de OOonnemenlsprijs I 2..50 per jaar biJ vooruitbetaling.

TARIEF VOOR ADVERTENTIES:
f 2.50
elke 5 woorden meer . . . . . . . . ,,0.50
Kleine advertenties I - 2S woorden..

ABONNEMENTSADVnTINTIES :
f 80.-, '/~ pag. f 45.-, 1/4 pag. f 25.1/. pag. f 15._, l/,~ pag. f 10.-. Voor regel-

'I, pag.

contracten wende men zich tot de Administratie

aanfluiting is geworden tot in de dage", zegt de Amel'Ïkaansche eco·
INHOUDSOPGA VE ,
Staten·Generaal, waar alleen partij· noom Norman Thomas - dien wij
Hiermede gaat bet eerste nummer be.langen mogen gelden", dat naar citeeren uit Snethlage, Democratie PlIg. 1 Ter Introd uctie_Vrijheid en Geug.
van ons officieel orgaan in zee. Ons de nieuwste leer "Jan Rap de baas en Dictatuur - "is er niet veel ove!'- Pag. 2 De weg ven het Fascisme _ Uit het
blad beoogt in de eerste plaats de · zal moeten zijn als finale evolutie tuigingskracht toe noodig om te be- Hoofdkwartier.
Pag. 3 On..:e Belijdenis - Om::e Beginselversterking van den band tussehen de der wereldgeschiedenis" ,en wij 7,jen wijzen, dat, indien de stem der meverklaring _ Breed. Basis - StuugevaariiJk?
door geheel Nederlandsch-Indië ver- om ons heen ontwrichting der pro- nig le de stem Gods is, God eenige
Pag. 4 Dingen die ons ergeren.
spreide leden onderling en in de ductie en der arbeidsmarkt.. ......... . vrecmde dingen zegt.· Er bestaat
PlIg. 5 Gedachten uit ons midden - Fa,.
t weede plaats· de propage~ring van
Het veelomstreden vrijheidsideaal, geen mystieke alchemie, waardoor cistisch Sentiment en Prllctisch Staat.beslel.
ons streven en bestrijding van alle
dat wij thans in beschouwing zullen . men de stemmen van vijfhonderd Pag. 7 WlIt de Indische Pers van o ns ..:egt.
individuen en partijen, waartegen de
nemen, . heeft twee aspectcn: de ge- dwazen of verkeerd ingelichte men- -Het Hemd.
N.I.F.O. uit hoofde van hare begindachte der volkssouvereiniteit en schen kan samensmelten en de stem PlIg. 9 Indische persstemmen over de N.I.F:O.
selen stelling moet nemen.
dcr wijsheid daaruit kan distilleeren. - W lIt ge beurt e r in Rusland 7
het economische stelsel del' vrije me·
-De toon van ons blad zal steeds,
dedinging. Het is onmogelijk in het Vijftig millioen Franschen, Brilten, Pag. 11 · Marxisme-Over de ·opleiding va n
tegen wien zij ook gericht is, binnen
bes lek van een kleine b:jdrage, beide Duitschers of Amerikanen kunnen Jong Nede rland.
de perken der
behoorlijl4t-eid blij-.
uitingen tot in de finesses te ontle- het mis hebben. Ten aanzien van
ven. Onze kolommen staan onder beden en wij moeten ons daarom beo nieuwe vraagstukken is het vrijwel minderheid van bezitters en een
. perkte vrijheid open voor ieder, die
zeker, dat de vijftig mlllloell de plank meerderheid van bezitsloozen? .. Uit
perken tot een ruwe schets.
het ';vel meent met de fascistische
zullen misslaan, danr vooruitgang de Democratie wOl"dt in · antw~rd op:
Wij weten, dat Rous::leau de volks·' door minderheden ontstaat".
leer, echter onder toepassing van ons
deze vraag het Socialisme afgeleid.
beginsel, dat overbodige en schade- souvereiniteit · heeft belichaamd in
Het parlementaire stelsel is in ver·
lijke vrijheid in de meeningsuiting hetgeen hij den algemeenen wil del"
Naar de gegeven opvatting is de band met de grondstelling gehouden.
volksgenooten' heeft genoemd en wij maalschappij niet anders dan het iedere partij, welke de vrijheid van
begrensd moet worden.
prijzen bet inzicht, dat hem dezen totual der individuen, waaruit zij op . het volk kan scheppen, te tolereeren.
algemeenen wil (volonté générale) eenpepaald moment is samengesteld. Om deze reden keeren wij ons tegen.
uitdrukkelijk
deed
onderscheiden Waartoe dit al niet kan leiden, geeft dat stelsel.
T/:
van den wiJ van allen (volonté de ons Rocco's deductie aan. Wij trcCCen
Het algemeene belang t.e. :~iii~~~;
tous). De eerste i~, in tegç nstcll:iJ.g ./.t.,n'·: 'l~~Nk aan den ,con8l1:tUtlÇlnp.e~ z~h.·I.S~\'\ me~ _ ~\~t _." bes\uit, v
~'5~~~'
~.
~~. - - -.
' . Jr..., ""
I
'i!u.J.4 cfen la.atste~ rucl dè :;om vall {I~ -I ien r'ge~ingsvOl"m: ~ cen stelsel van oogenblikkcJ'ijke meerderhe.ld
- "'z..oowe\ de. be\\3den\& a\a de oogin- W\\8ûitingen der menigte, doch bij is contröles en beperkingen om de onding. De maatschappij Is
.se\ver\tlanng van de. Nederlandsen ' d e vertolk-Ing van h e t ~1gemeene b e- rechtcn en vrijheden van het voIle leen de som van aanwezige indiviIndische Fascisten Organisatie, ~tel- lang. van den wàren Zin der samen- tegenovel' het vorstengezag veilig te duen, vprklaart het Fascisme met
len het welzijn van de maatschappij leving. Helaas echter wordt in de \ steIlen. De controleerende macht den meesten nadruk. De maatschapafb.an~lijk van de aanwezigheid verdere ontwikk~ling del' ?"ednchtc wordt hierbij in hatlden gesteld van pij is de oneindige reeks van opeenvan geZag en discipline. Dit en ons de algemeene wil steeds gemterpre- een kleine elite uit het volk . . Inlus- volgende generaties; zij vereenigt in.
absolute geloof in de meerwaarde teerd als een volonté de tous, als schen, als het waar is dat de sou- zich dus het verleden, het heden en
v an het persoonlijke leiderschap b~- een uiting dus van de meerderheid vereiniteit bij het volk berust, kan de toekomst. De maatschappij is er
ven iederen vorm van parlementrur van het moment,
het niet voldoende zijn, alleen te evenmin voor het individu, zooals
bewind, hebben een groot deel van
Het is onnoodig thans 1n den conlrolecl'en: regeering en volk moe- de Liberale Leer formuleert. Het inden storm der critiek aangetrokken. brcede te hetoogen hoe volslagen on- ten identiek zijn. De volkssouverei- dividu voor de maatschappij, is
'IS lot.. D e~ocl"a t'Ie geword cn, daartegenover de stelling van het
Het was te verwachten! Honderd- juist het is, het algemeene bel
ang niteit
vijftig jaar van waan7.Înn[~~ vcr- te vereenzelvigen met het moerdel" wclke de gehJkheld van aUG burgers Fascisme.
Om den zin der samenleving te
eerlng van de rechten en Vrijheden heidsbesluit. Daar .zijn onvel'ant- uitroept en het recht tot; mederegee·
van hel volk en vnn het individu kan woordelijke persorganen, massale l'en aanvaardt. Wanne~r l~tcr de beool'deelen, kunnen wij geen beroep
men niet aantasten zonder op verzet suggestie, bedrieglijke voorspiegelin. groote industrieele ontwlkkehng 50' doen op de meerderheid van het mo·
te sluilen. En zoo dit verzet wordt gen, kortzichtigheid en onverstand, ciale ongelijkhed~~ aanvaardt, moet ment, ,omdat immers het doel der:
gedragen door een diepe overtuiging, daar is ook economische gebonden- logisch een moeilijke vl'aag worden maatschappij tegengesteld kan zijn
past ons, hoe lijnrecht ons stan~- heid, om met overtuiging te kunnen gesteld, Als het waar is, dat cr ge- aan wnt nu prettig en voordeelig
punt ook aan dat der democratie gewagen, dat de meerderheid van lijkheid is voor ~l1e burge:s, hoe kan schijnt. Wij reserveel'en dit oordeel
tegengesteld is, jegens de weder· een licht te beinvloeden menigte in- dan de Stnat een economisch s~elsel vQor den compelenten leider! Dit is
partij de eerbied, dien men aan derdaad in haat' oordeel het alge- handhaven, dat ongelijkheden schepl? de beleekenis van ons gezag, dat wij
iederen eerlijken tegenstander vcr- meene belang zal dionen. "Hcden ten Hoe is het mogelijk, dat er is een niet aan de velon, doch aan den en·
schuldigd is. Hèm trcdcn wij tegemoel met het middel der argumen·
tatie, of op basis van koel welenschappelijk onderzoek, of op welken
anderen grondslag ook. Wij allen, die
ons niet hebben kunnen bepalen tot de
malcriccic gencugten van ons eigen
dagclijksche leven, omdat wij onbew ust aanvoelden hoezecr het individuccle belaug samengewevcn en ondergeschikt is aan dnt der maatschappij, wij :liJen hebben immel's,
korter of lungel', ook onder de bekoring gestaan van de [atn-morgnna
van het vrijheidsideaal van hel Liberalisme cn vun de DemocmUe,
Jo., [ala·morgnna, want nu reeds,
na een in den zill de!' wereldgeschiedenis kode spanne tijds, blijkt
tot welk een volkomen miSlukking
de idee vun vrijheid V001' uilen is
gedoemd. Bleef het bij cen ellkel fulen, wij ?..oudell woorden van deernis
kunnen hebben om wnt niet had
kunnen zijn, Doch een ungstwckltcn·
de vc!'wOl'ding heeft zich nIs hllu!'
mctgezel aangediend. Wij hooren
De wd. Hoofdlolder, Ma /oor Rhemr'lv,' , de eersle oponbare vergadering Vlln de Nilo in Hotel des Indos te Batevia
klagen, dul "de vudel'land~liefde tot
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Wêg ~Van Hel , Fascisme

Met de ' ,verklaring harer begiusclen beeft de Nederlandsch~Indische
Fascisten Organisatie in groote
trekken gezegd wàt zij wil. Zij heeft
daarmede geenszins haar laatste .
woorden gesproken, doch wcl haal'
voornaamste. De in dit nummer afgedrukte verklaring moet de basis
zijn waarop zij verder zal werken; de
belijdenis geeft aan in welken geest.

oogpunt dit voordeel, dat een groot
gedeelte del' Europeanen cn der
meer ontwikkelde Inlanders cn
Vreemde Oosterlingen knoopp.unten
van het . màatschappelijk verkeer
bezetten.

Dit geeft goede hoop voor het
welslagen van de methode der N. I.
F. 0.: de penetratie.
De N. I. F, O. wil geen regeering
De beginsel:verklaring moet gein- vormen, doch Fascisten. En gecn
terpreteerd' \vordên; 'zij kan op Fasisten t e gen de Regeering
verschillende wijzen wor- doch onder en achter haal'.
den uitgelegd, doch de richting is'
Fascisten moeten medewerkcn,
voldoende bepaald, Verder behoeft· ieder in eigen kring en naar eigen
de N.I.F.O. op korten termijn niet te vermogen.
gaan, want het Fascisme behoort niet
Fascisten vormen is echt,er niet
gedragen te worden door ee~ pro- gemakkelijk, doch de toevoeging gram, doch door enkele groote be- 7.eker niet van Nederlanders - zou
ginselen. Een jonge organisatie, als onjuist zijn. Een Nederlander- moge
de N. I . F. O. thans nog is, mag meel' geneigd zijn tot zakelijkheid
zich - 'na hare beginsel-verklaring dan tot het "brille" van den Ita- de rust gunnen die noodig is om liaan, het "spleen" van den Enwel ' overwogen de maatschappelijke gelschman of tot het "Draufgängertoestandcn verder te toetsen aan tum" van den Duitschel', maar het
hare beginselen.
Fascisme van de N. I. F. O. is dan
Doordat bij die toetsing vanzelf ook niet Italiaansch, Engelsch of
blijkt wat zij kan aanvaarden en . Duitsch.
wat zij moet verwerpen, verrijst geWat de N. I. F. O. wil, dat is een
leidelijk het beeld van de door de
N. I. F. O. gewenschte m&.atschap- bepaalde wereldstrooming, die nu
pelijlçe constructie hier te lande. De eenmaal den naam "Fascisme" gekreN . 1. F. O. komt niet plotseling met gen heeft, leiden over de beddingen
een papieren, nieuwe maatschappij, van de Indische maatschappij.
Wanneer die beddingen belemmedoch .zij gaat uit van de bestaande
rend
wer-ken, moeten zij gewijzigd
toestanden en verhoudingen en wil
daar op voortbouwen in fascistische worden of de' stroom langs andere
richting. Dit bedoelt dé N. I, F, O. kanalen worden gevoel·d . Overstroomingen moeten wij hier in Indië niet
met evolutie.
hebben; daarom moet en wil de
Aanstonds rijst echter de vraag, N. I. F. O. blijven binnen bepaalde
waar deze evolutie moet beginnen: grenzen: die (Ier wet en der behoorvan boven of van beneden?
lijkheid.
Echter geen kabbelend beekje of
Het beste zou zijn, wanneer van
een
binnen
sluizen
opgeborgen
' ---,..
tegelijk geageer.d zou
stroom.
Er
moet
in
het
Fascisme
al datgene wa~:rme<\e
Fir.èlSt zich niet kan vereenigen. vaart, be~eging, lfynamiek ziÜen)
Doch het beste is niet steeds bereik- Dat het eenige bochten schoon spoelt
baar. De 'N. 1. F. O. is reeds tevre- en een paar bruggen, waarover een
den, wanneer de hervorming der kudde het beloofde land van luiheid,
maatschappij van onder af begint, onverantwoordelijkheid en pensioen
niet dool' gewelddaden of onrust, binnentrok, wegveegt, is zeker .geen
maar door een verandering in de bezwaar.
Het Fascisme moet zuiverend
mentaliteit van rle leden der Indi·
werken.
sche samenleving. Wanneer alle leden der samenleving fascistisch
. In de N, I. F. O. is dan ook be~
denken, voelen en handelen, is het Iichaamd de wil tot zuivering y'an
doel bereikt.
. het individueele en maatschappelijke
Het Fascisme aanbidt echter niet
het groote getal, doch heeft wel een
bewondering voor persoonlijkheden ..
En met persoonlijkheden . heeft men
het groote aantal niet noodig.
Dus een dictatuur van "Uebermenschen" ? Geenszins, maar wel de.
sterke wil en de krachtige hand val!
hen, die op de knooppunten staan
van het maatschappelijk leven. De
massa moet geregeerd worden: in
het gl'oote kader · door ·de overheid, '
in kleiner verband dool' hen die aan
het hoofd van diensten, lichamen,
organisaties of groepen staan.
De
eneadl'eering . van
Nederlandsch-Indië heeft uit fascistisch

heid'~

Ook de nijheid, belicha3.md in het
economische stelsel van vrije concurrentie, znl nu de bandelooze over·
productie, un de ontwrichting" dcr
arbcidslllllrkt. na kapitaalsvernietiging op groote schaal, weinig OVCI'·
lulgde vel'dcdigers meer hebben. Decl'Îsis vun deze dogcn beeft dnar-

UIT HET HOOFDKWAR.TIER.

,~
..
Resumeerende de geschiedenis der,
Nifo, zooals deze zich de laatst~
maanden ontwikkelde, moeten WIJ
allereerst constntceren, dat onze
jeugctige organisatie sne! in kr~chten toenam. Na het aftreden van den
B
oprichter der Nifo: den heer De ree,
i
dien wi van deze plaats dank zeg' datgene, wat doo; b em v~or
gen vóor
de organisatie gedaan werd, drelg. , een,
de het toen stuurlooze scheepJe
moment zonder commandant verder
te koersen.
.
Oud-Majoor Rhemrev, Ridder der
M. W.O., een man van erkend loyale
en Oranje-gezi,nde richting, een m~
litair met zeêr eervol verleden, trad
kort daarop in de functie van waarnemend Hoofdleider (H. L.).
All~reerst werd met man en macht
aangevangen de innerlijke organisatie' op steviger basis te zetten. Als
resultaat zagen onze beginselverklaring, onze belijdenis en de instructie- .
bundel na enkele weken het licht.
Na de oprichting is de publiceering onzer beginselverklaring het beo.
langrijkste moment in de korte geschiedenis der Nifo te noemen. Het
voorbarig en meestal onjuist oordeel
van pers en publiek nopens de bedoelingen van het Indisch Fascisme
versterkte in niet geringe mate de
overheerschende wanbegl'Îppen betreffende onze organisatie.
Vol verwachting keek men uit naar
de openbaarmaking van onze beginselen.
Ieder onzer lezers kent uit de verslagen den uitslag van onze eerste
openbare vergadering te Batavia,
waar in Hotel des Indes door den
H. L., Majoor Rhemrev en de Raadsleden, dr. Ten Holder en Van Huut,
organisatie, doel en streven der Nifo
we.rden
uiteengeze.,t .
"

Het valt te .b,etreuren, dat de d90r
ons gegeven gelegenheid to.t het stellen van vragen 09rzaak werd yan
een eenigszin1l r1l;Dloerig slot, het~
geen v.oor den H_ L. de aanleiding
vormde om op de daaropvolgende
dl
openbare vergaderingen e gelegenbeid niet meer in het openbaar te
.
I
Soe
geven. Zoowel te BataVIa,
a s te S 'te
banlf, Bandoeng, BUI rfzorg en oekaboemi, hadden onze succesvolle
openbare vergaderingen voor een
zeer enthousiast gehoor verder een
ordelijk verloop. De Nifo neemt sterk
in ledental toe en steeds wint onze
beweging meer veld.
Ook Semarang is georganiseerd,
terwijl in andere steden honderden
aanhangers "'van onze mooie leer
slechts wac~ten op de komst van den
H. L.
De groote pers staat, in algemeenen zin, sympathiek tegenover ons
streven, al
ontbreekt het hier en
daar niet aan critiek; zoo deze echter
gezond is, ' kunnen wij een scherpen
toets slechts toejuichen.
Men hoede zich echter voor overdrijving, waarin men ten opziebte
van een jonge organisatie als de
Nüo gemakkelijk vervalt. De Nederlander is nu eenmaal critiscb, zoolang hij zichzelf niet daarin be~
hoeft te betrekken; want zelf-critiek
is bij hem een zeldzame eigenschap.
Dat in onze jonge organisatie
zwakke plekken zijn aan te wijzen,
wel niemand zal zulks beter beseffen dan wijzelf, doch Keulen en
Aken zijn niet op één dag gebouwd..
Wij zouden zeggen: geeft ons de
kans, maakt het ons niet moeilijker
door voorbarige en dikwijls onjuiste
critiek. Wij kennen geen eigenbelang
en strijden ten slotte voor een ideaal,
dat wij gemeen hebben met ieder
~~Y~.~l ~won~s.~yatt Ned~ch_ ( ___ . _ .
-llldie.
( ,
De bezetting va,n het hoofdkwartier is thans alsvolgt :
Hoofleider (waarnemend): Gep_
Majoor W. V. Rh e m l' e v, Hospitaalweg No 34, ·Tel. No 222 WIt.
Fascistische Raad: Mr. dr. H. A. L.
ten Hol d' e 1', Blitarweg No
2A; M. ·A. van H u u t, Bondo- .
wosoweg No 12, Tel. No 4736 Wit.
Algemeen .Secretaris: C. van
A I ten a, .8erang\Veg No 3.
Het hoofdkwartie~ ' (H. K.) is gevestigd: Van Heutszplein 4 pav.,
Batavia-C., Tel. 4104 Wl.

niet, dat zij voortvarend naar b~iten
optreedt, vóórdat zij weet dat een
groot aantal F a s cis ten haar
actie steunt, De N. I. F. O. begint
met individueel werk en .eerst wanneer dit 6"rondig verricht is, kan de
aandacht gericht worden op het bereikbai'e door collectief optreden.
De evolutie moet beginnen in .de
mentaliteit van ieder lid der samenleving: in de eerste plaats in de
leven.
mentaliteit van degenen, die zich
Er is in Indië nog zooveel t e zui- bij de N. J. F. O. hebben aangeslo.
veren op politiek, sociaal en econo- ten,
misch terrein.
Geen actie naar buiten, om innerDE AFG>EELINGEN
Men ,beginne . echter niet· bij zijn. lijke zwakheid te verbergen. Een
Ba t , a v i a. Afdeelings-Leider:
buurman, doch bij zichzelf.
oorlogs-cxpeditie, dat is het gewone, Gep. Majoor W. V. R hem r c v.
Men kweeke bij zichzelf aan een maar verkeerde middel om innerlijke Hospitaahveg: No 34, Tel. No 222
zin voor eenheid, eenvoud, waarheid, verdeeldheid tijdelijk te overbruggen. Weltevreden.
ridderlijltheid en kracht; voor overEen dergelijke tactiek zal de N. I.
B u i ten z 0 r g. Vool'loopig
gave aan een ideaal ; voor erkenning
F
.
O.
niet
volgen.
Eerst
innerlijke
A.
L.: Freiherr von 'Ende, Batoetoevan gezag .e n .discipline; voor .bereideenheid,
eerst
een
corps
vnn
voor
lisweg
1 B.
.
heid tot offer ten bate van het alge100% toegewjjde . en betr0ll:wbul'e .
Ban doe n g. Afdeelings-Lcimeen .belang.
Fascisten( en dan pas ~e krnc~tige, "der': A . J. S c h 0 0 f, TamblongEel'st dan kunnen wij beginnen actie naar !Juiten.
weg No 36;, Tel. 266ï; 1e Plaatsverv.
aan de zuivering van het lcven buiA, L.: S. J. A k 'k e I' n~ ft n, EnEerst d:m kupnen de leden van de gelbert van .Bevervoo~'deweg No 32
ten ons; mant' dan ook krachtig en
goed.
N. I. F. O. het zuurdesem vormen, A; 2e plaatsverv. A. L.: P. Visser.
G a l' 0 e t: Voorloopig A. L.:
Men verwachte van de N. I. F. O. waarmede alle .. groepen, partijen,
organisaties en diensten moelen L. Bendeier, pla Apolheck Eureka.
worden doordrongen.
S 0 e b ft n g . . Afdeelings-Leidèr:
Eerst
d;'m
lmn
de
publiek~
opinie
L.
C. M c 11 t i n g .
S::!cr~t:lr:'3voor t e . veel wonden geslagen in alle
het geloof hebben in de taak, welke Boekhouder P. & T. landen.
.
samenlevingen.
S 0 e kam ft n d i. AfdeelingsWij hebben begrepen, dnt vrijh~id de N, I, F. O. op zich heeft genomen.
Het Fascislnc bestnat niet uil Leider: L. 0 e n s t l' a, Hoofdcen droom en geen werkelijkheid is ,
Wij houden daarom der mellschheid cenige over de menschen uitge- boekhouder.
Se Ol a r ft n g. Afdeelings-Leieen nieuw gcloof voor, het geloof in strooide redevoeringen; dc m ender: ';rh. · V 1 a min g, Havenhet leidm'scbnp, opdat geen dool' het schen zolf moeten Fascist zijn.
vet'ledt'n toevertrouwde eullmu'wllurFascisme is niet een kwestie yan meester,
den w orde n vernietigd en opdat de mt'elocpen, maar VI\1\ medewerken:
••
•
toekoms l niet zal worden bclast Illet },'uscisme is gecn hoera-stemming,
De voor ons officieel orgaan beeen erfenis van voosheid en ellende, nmar de ruslige overtuiging en de
VOOI' de nms:m zij de leider de hoog- vatse wil om af te reken en met alles stemde stuItken. alsmede de klachten
ste mcnsch, VOOl' den leidcr de S.1,- wat niet goed, wat niet waar en niet ovcr het niet ontvangen van ons orgaan. gelieve men uitsluitend tc
menleviug cen God!
schoon is.
adl'esseel'en: Aan de redactie van
De taak vnn het Fascisme Hgt "De Nederlandsehe Leeuw", Van
E . F, JAHN.
niet bij den leider, doch bij de leden. Heutszplein 4 pav., Batavia-Centrum.

================;================ I

keliug het oordeel wenschen toe te
]tennen in hetgeen in den zin dcr
samenleving goed of slecht i:1. Men
heeft 011S gcvraagd, waar de grens
is tusschen gezag en tyl·anllie. Wij
7.ouden kunnen vragen, WUIlI' is de
gl'ens tusHchen vrijh~ld en bandeloos-
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BELIJDENIS

FASCISME is het geloof aan de
ideëele waarden in den .mensch en in
de samenleving.;
FASC!SME is de wjl tot zuivering
van het individueele en maalschappe·
lijke leven;
FASCISME is idealisme, is beweging;

FASCISME is een overtuiging;
FASCISME eischt eenheid, eenvoud, waarheid,· ridderlijkheid en
kracht;
FASCISME cischt overgave, zdfbeheersching'" cn het offer tcn b:'lle
van het algemeen belang;
F ASClS~IE cischt gezag en discipline;
FASCISME wil slimuleeren de beste instincten, gevoelens en tradities
:van een volk;
.
FASCISME wil saamhoorigheid,
dus geen rassen- of klassenstrijd.
In dezen geest wil het F ASCIS:p,.lE
de maatschappij hervormen.

ONZE
BEGINSEL VERKLARING
Ie. De Nederlandsch-Indische Fascisten Organisatie is de gedisciplineerde wil om te bereiken: een h armonische, krachtige en goed functionneerende maatschappij.
2e. Naar fascistisch inzicht, kan dit
doel alleen bereikt worden, wanneer
de geheele maatschappij wordt gesteld onder een krachtig en centraal
gezag.
3e. De N.I.F.O. \~'il stimuleeren elk
individueel en collectief streven, dat
tot haar docl bevorderlijk is; wil ver~
sterken alle rnaterieele factoren, die
opbouwend kunnen werken en zal
kraehtig bestrijden alles wat een harmonische en ·goed functionneercnde
maatschappij' kan schaden.
4e"" De N.I.F.O. is tegen communisme, ver
oor gevoeJ.·d m{etalismc en
democratie. De N.l.'F.O. i.s tegen versplintering, tegen het beginsel van
meerderheid , tegen algemeen k~es
recht en parlementarisme. De N.l.F.
O. is tegen iedere gezagsvel'Oederende of -ondermijnende actie en da9.(l.
5e. De N.I.F.O. aanvaardt de ba::;is,
welke de historie gelegd hecft voor
-de ontwikkeling van Nederland cn Ne:'
derlandsch-Jndië en wil daarop voort.bouwen volgens hare beginselen.
6e. De N.I.F.O. is een sterk nationale, loyale en Oranje-gezinde bewe.ging. Neclerlandsch-Indië moe t
blijven onder Nedel'land en Oranje.
7e. De middelen van de N.I.F.O.
zullen te allen tijde blijven binnen de
grenzen van de wet en de behoorlijkheid. De N.J.F.O. wil niet de revolutionnaire daad, doch de cvolutie. Deze
evolutie moet beginnen in de mentaliteit van ieder lid del' samenleving.
8. De N.I.F.O. wil samenwerken met
alle loyale bewoners en groepen van
Nederland en Nederlandsch-Indië.
ge. De Belijdenis en dcze Beginselen zullen worden uitgewerkt in een
progl·am.

de

Brccdc Basis
Wil :unv:'I:'Ird"n nis een (,·It.
dat in N.,d,·rhnd!l c h · l nJiê
wOI1('n:

EurOP,·;mcn. lnlanckrll.

Chineczcn ,m Vn'clIlde Oos·
h·rUntwn. "Iet r ... d JT \',ln on;:e
n('{!cI ;:" lIinu hier te 1.lnde onderwerpen wij Iliet meer aan
een dis.::ussie.
liet T',Isdsrne erkent _ de ned.::r;:c:tting~n als l'en f.·cr :'I.\nv.l;ud,·nde _ de rcehtmatl\lc
bc:lanlll'lI V;\II leder.:: nrO'·IJ .
De N,·d,·rl.lndse h-Illcll sdw
F.lSc: bten Oruanl~.ltk wi l hlIIlcnw('rkcn met .IUC 10)';11.:
(lr0<'JwlI .I,'r sJnWnkvill\l ,'n
",[('h
,,1\\1 N.' d .'rl.lndsd_
b"l.lnU nl,·( op d"n ,·ooru_ond.
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De afdeeling Semarang ter eerste openbare vergadering bijeen.

Waar blijve:1

STAATSGEVAARLIJK?
Meermalen heeft men het Fascisme als staatsgevaarlijk gebrandmerltt. Voorzooverre dit uit kwaadwilligheid geschiedde, beschouwen
wij dit stigmaliseeren als een poging
tot sluipmoord op ons eerlijke
ideaal; voru:zooverre het brandmerk
gegeven werd door hen die meenden
daartoe redenen te hebben, gell:.i:;l
het van onkunde.
Vooreel'st de vmag: bestaat het
Fascisme?

ten en tradities, dan spreke men
ove!' hel Nederlandsch-Indische, het
Nederlandsche, het Duitsl!he F.ascisme.
Nu zal het gecn lang bcloog behocven, dat het Fascisme als wil tot
nationaal herstel en tot nationalen
opbouw, kwalijk als staatsgevaarlijk
kan worden gebrandmcrkt.
Door dit nationalisme onderscheidt het zich van socialisme en
communisme, dic ook een wil tot
herstel en opbouw pretendeeren,
echter niet op nalionalen grondslag.
Hun i n l c rna t ion a I i s m e
is staatsgevaarlijk; hct berust op de
miskenning van de verscheidenheid
van volken en rassen, op de negatie
van het volksbelang als de voornaamste factor tot herleving, op de
n.o.ntnsUng van de grondslagen van
onzen r'n a t ion n 1 e n St3.at.

Bestaat er een Fascisme a ls wil
of als theorie, welke realisatie zoekt
buiten de grenzen van een bepaalde
volksgemeenschap? Is er iels gemeenschappelijks in het Fascisme
zooals dit tot uiting komt o.a. in
Italië, Turkije, Polen, DuitschJand,
Nederland, NederIandsch-Indiè?
Wanneer men het Fascisme ziet
als een sCberpe ontevredenheidsbetuiging aan de' - vooral in de
Kan de' u i t w e r kin S , die
vorige eeuw gegroeide - toestanden; als een antipode van democra- de fascistische wil in Ncderlandsch~
tische excessen; als een reactie op Indië zal vinden, wellicht staatsgede ontmanning der volkskracht ; als vaa rlijk geacht worden?
een tegenhanger van ongezond inHet zou zeer bevreemdend zijn a!s
ternationalisme; als de dageraad na iemand, buiten cen kleinen kring van
een schemeling van het gezag; dan ingcwijden, deze vraag bevestigend
kan men spreken van het Fascisme. of ontkennend zou beantwoorden.
Wanneer men het Fascisme be- Want dan vragen wij direct: wat
schouwt als den wil lot herstel - op wect U van onze· uitwerking af? Wij
nationalen grondslag - van 'S taat en he bben eenige punten naar voren
maatschappij, ook dan kan men van gebracht, doch steeds is er bij gehet Fascisme spreken .
zegd, dat wij geen stelsel of systeem
Fascisme aldus opgevat, is inter- willen en - behalve ten aanzien
nationaal, petgeen bewijst dal het van enkele hoofdpunten - princigeen toeval is, doch een historische pieel opportunistisch blijven.
en noodzakelijke go1fbeweging.
Dat kan ook niet anders. Wij vorMaar ieder land heeft zijn eigen mcn geen partij die gebaseerd is op
bodem, zijn eigen beddingen, zijn een dogma, dat is een waarheid
eigen bergen en klippen. Daardoor is "jenseits von Blut und Geschiehte".
het stroom verloop van het Fascis me Ons ecnige "dogma" is: de zaa.k
in ieder land anders. El' is geen moet goed, degelijk, snel, eenvoudig
uniform stelsel, dat opgedrongen en gocdk,?op loopcn .
wordt, doch ecn wil, dic - :r.onder
Ieder stelsel waarin wij dicn wil
tot transacties bcreid tc :r.ÏJn - zich zoudcn realiseeren, zou ecn obstakel
weet aan te passen. Fascis me betcezijn; iedcr politieIc, socianl of econokent hct rcveil vnn den volltsgeest.
misch systeem, cen blok aan h et
de volksziel. de volkskracht. En
been.
naarmale de voll'Cl'cn vcrschillend
Ecn soort program hebben wij nu
zijn, is ook het Fa:;c,isme verschillend. De wil tol den opbouw \'an ccn eenmaal noodig als richlpunt voor
gczonde en kracht igc maatscha ppij, ons strcven, doch onze dynamiek
uil zich in Nedcl'landsch-Indië gc- gant boven het program uit. Nooit
heel anders dan in Nederland, mag het fascisti sche "fclt sacré"
Duitschland of Italië. Dc zccr gc- gelmecht worden dool' de lettcr van
eomplicecrde slrncl uur van de Indi- cen program.
sche samenleving noodz:lakt ons tot
EI' zijn op onzc openb:!re bijeenelm meel' bez."\digd Puscisme, het- komstcn l>rogrampunlen genoemd;
welk daardoor echtcr niets VllU zijn cr Is 7.clfs getrncht daarin een sysinnel'lijlte kracht behocft in tc boc- tecm te brengen. Dat is alles h eel
teu.
,
goed, mits men begrijpc dat al onze
Men kan dus nict zoo ruG Plr spre- programpunten. systematisch beken V:ln h c t Fascisme. Sprcekt men :r.ien, los van elkaar staan en slechts
ovel' het Fascisme, dan spt'celd cmaneeren uit en terugvloeien in:
men over den wil tot opbouw: be- den fascislischen wil. Welkc punten
docll men de \l i t w C l' l{ i n g, de daaruit enmllccren, hangt geheel af
aanpassing UUll de nntiomtlc kl'nch- vun de omstandighcden en dc mnat-

de zwarte hemden, h eeren '2

schappeGjlte

toestanden, welke die

wil op zijn weg ontmoet.

Mcn zou dus wel zeer onvoorzichtig of kwaadaardig handelen, wanneer men het Nederlandsch-Indische
Fascismc staatsgevaarlijk noemde.
Men weet cr nog zoo goed als niets.
van af en zal eerst moeten afwachten in welke richting de Uitwerking
groeit.
Maal' intusschen kunnen wij alreeds de voornaamste naar voren
gebrachte punten, die - naar wij
kunnen verzekeren blijvend zijn
en dus boven opportunisme verheven, onder de loupe nemen.
Eenheid en samenwerking van
a lle deelen van het Nederlandsche
Rijk. Wat een défaitism.e!
Croot Nederland onder Oranje..
Hocsgosmogelijk !
Een lerachtig en ccntraal gezag.
Enorm staatsgevaarlijk!
Steun aan dat ·gezag. Wat een.
c0ml'9uniaten!
r:/' Bestrijding ván gezagsontlermij> - nende elementen. A la lanterne!
Weg met de verkeerde dClIlOcratie!
Daar komt de aap uit de rnou\v.
Want dat beteel,ent: weg met de
volkssouvereiniteit, . met het meerderheids-beginsel, met het .algemeen
kiesrecht, met het Jan en allemansysteem, met het parlement, met lieden uit de gevangenis en Digoel, met
baan tjesjagerij, groepsbelang en getransigeer. Dat is staatsgevaarlijk,
enorm staatsgevaarlijk, want op dat
Jan en alleman-systeem, op baantjesjagerij, groepsbelang en getransigecr is onze moderne Staat gebouwd.
Ik zou echter willen vragen: als
de Staat op ecn dergelijke door en:
door "boesoekc" basis is gebouwd,
is het dan gevaarlijk voor dien
Staat, wanneer wij die basis willen
verbeteren? ,Ja, in zooverrc iedere
zwarc operatie gevaarlijk is. Maar
wic haalt het in zijn hoofd den clûrurg, die naar zijn eerlijke overtlliging cn zijn beste weten bandelt.
voor den strafrechter te brengen?
Men zal zeggen: de chirurg is om
zijn diensten gevraagd en het Fascisme niet. Met Uw welnemen: de
Stunt kan niet
zelf beslissen; de
Slant is een rechtspersoon en moet
dOOI' physielce personen vertegen",('\ot'di~d
worden . Deze beslissen
voor hem en wanneer de beslissing
langs geoorloofden weg genomen
wOl'dt, hecrt de Stap..t beslist. HiermUl knn worden toegevoegd, dat een
dood:tieke vcelnl niet over zijn operatie beslist; dat doen degenen die het
i wèl met hem meenen. En het is
daverend staalsgcvnal'1ijk, dal het
Fascisme zoovccl mogelijk menschen
tracht te vcreenigen, die het wèl
mecnen mct Nederland,
Nederlandsch-lndi~, Suriname en Curaçao;
die toestemming zullen geven tot een.
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De grootste dwaasheid en het mis-

dadigste uitvloeisel van het Nederlandsche liberalisme is wel, dat het
Nederlandsche parlementarisme de
gelegenheid geopend heeft, dat enkele Inlandsche communistische misdadigers vanaf hun (goedbetaalde)
zetels de Inheemsche massa vrijwel
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bij langer verblijf reductie

onbelemmerd kunnen opzetten tegen
het Nederlandsche gezag. Het kamerlid Lau de Visser (C. P.) hield voor
de radio een rede. waarin o.m. het
volgende gezegd werd:
........ en waarbij alleen de cOmmunistlsçhe partij met haar Kamerfractie De
Visser en Wijnkoop zich consequent
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de zijde der tot zerzet gekomen marine-mannen plaatsten. Het is ook niet
toevallig, dat het aantal faillissementen van den kleinen middenstand
schrIkbarend toeneemt onder het wanbeheer van het groot-kapitalisme,
waarvan de rcgeering zich de uitvoerende macht toont.
Het is te verstaan, dat dc communistische partij en de revolutlonnair willende mo.ssa·s van het proletariaat, de
arme boeren en de ondergaande middenstand, hier en in Indonesië steeds,
meer tot verzet komen en er alles op
zetten om de golf 'der reactie terug te
dringen en in te dammen.
Hiertegen organiseert de communistische partij, . hier en in Indonesië, het
eenheidsfront van blanke en bruine werl<crs om uiteindelijk tegenover de dictatuur van het kapitalisme, die van arbeiders en arme boeren hier en in Indonesië, te kunnen vestigen.
Zij stelde op haar candldatenlijst, op
de tweede. vierde, zesde en achtste
plaats. strijders van het voor zijn
vrijheid vechtende Indonesië. naast de
meest bekende revoJutionnalre strijders
uit Holland".
De c o m m u n i s t i s c h e
partij Holland kondigt
dus open lijk de orga·
n i s a t i e aan van een
eenheidsfront
van
blanke en bruine werkers in Nederland en
N ede r I a n d s c hoi n d i ë om
tegenover de dictatuur van het kapitalisme (lees: het huidige Nederlandsche en Ned.-Indische gezag) de
dictatuur van het proletariaat te
kunnen stellen.
De manoeuvre om op haar candidatenlijst om de andere plaats een
inlander te zetten, .werd vanuit Moskou gedecreteerd en men kan ervan
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. verzekerd ziji1, . i:Jat. de-- Dèrde
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operatie, uitgevoerd volgens ee n eerlijke overtuiging en volgens geheel
opcnlijke en wettelijke methoden.
De musici, die hier in Indië het
staatsgevaarlijk tegen ons aanheffen, hebben bovendien 3 dingen over
,het hoofd gezien.
1. Indië is nog niet een geheel
democratisch bestuurd (kon ik maar
zeggen: geregeerd) land. De operatie
zal dus niet zoo ingrijpend en gevaarlijk zijn.
2. De kwestie: democratie, Volksrand e.d. is slechts secundair. Primair
is: hoe krijgen we de Mak hier gezond? Met kiesrecht cn Volksraad als hel kall; 7. 0 'n der wilspeiling als het moet. '
3. Dc staatkundige hcrvorming is
slechts één zijde van de fascistische
wilsuiting. Minstens cven belangrijk
is de uitwerking tcn aallzien van de
sociale en economische problemen.
Deze zal ons echter niet zoo direct
het stigma: sta a t s gevaarlijk bezorgen, temeer omdat wij reeds in
het openbaar gezegd hebben, dat wij
mct iedereen die loyaal is, willen
samenwerken en den privaten eigendom en het particuliere initiatief als
grondslagen erkennen.

binderd aan
wordt overg~leverd?
I s het niêt een ongekènd schan.
daal, dat de,:i,Eadio/ómi'oep controle.
commissie" ',"(Ei,)) Ubera.al-défaiti,s...
tische instelÏ.~~:4n · !li~t ~~erland):
geen bezwar~n ..~kte tegen de opruiende radiöredé d~ ."heeren" :Qe
Visser? Dat · men dit stel communis-tische misdadigers . óngemoeid zijn..
gang laat gaan-;~;rieUegenstaa.nde 4&
politieke en ~~oJlóIIi.ische chaos in.
Neder1and? .. ~
Dat een door H ·'·M. de KoniDgin.
benoemd minister van het Konin~rijk
der Nederlanden, Zijne El;c. Minister
Reymer, med~deeld,:, dat hij de op.ruiende taal van,_ den communist De:
Visser toe I a atb a a r achtte!
Is het dan niêt ~ W9nder,. dat er
onder de loyale Nederla..D.ders n9g
figuren gevonden worden, die ons
vooze en naar .·ontbinding voerendeparlementaire stelsel boven alles wil..
len handhaven?Minister Çolijn heeft in z\in re--geeringsantwoord . gezegd, dat het
kabinet het parlementaire stelsel
wenscht te handliaven en zie h....
zeI f eeIi" nationaai "karakter toezegt. Naar onZê- wening ,is hel begrip "Nederlandsch Nationaal" niet
te vereenigen met ons p~Iemenlai,e
regeeringsst~1seI.. ...dat door zijn Ube- ·
raliteit nimmer:' êêri nationaal karakter kan heb~: Dit
crisis-kabinet van OOniste.t: .C"I1lI!i''.,;M~';::;;;;~-'-i
geen zes ' maalJ,den kunnen handhaven. '
,,"~.~'
En wat dan? ~".'
.
Verdere radicalisatiè. Verdere ver-'
sChuiving naai:. Uiterst r~s:h4J en
links, naar de onaf'Y~ndbar~ grootebotsing, waaruit : .Q.~ nieuwe . geest . g~
boren moet worden. ·r;a.ten . alle nat iomlle ' partijen "'rustig a~~achten en.
eensgezind een :_ bló~ .,. y.ormen, zich
groepeeren rondr ~e~r s~'~~g~Zag om
voor de "coming ..events:' pa:raat te
zijn.
..~
Wij doen een beroep op ll11e loyalep.~rtijen om ond~rlinge gesclii.Ilen opzij te. zetten ;.e n· eendracIitig een
Oranje-blok te vormen tegen 'd e dreiging '\'an 'het door Lou d~ . :Visser
aangekondige Blank-SniIDè communistische front. : ..
'I

•

NIET TÄCTISCH

In de debatte~ . ~ de ''-:~egeer~gs
verklaring in de. T\yeed.e Kamer,. gaf
Minister Colljn een "sneer" aan het
adres van mr. Westermà.n, het nieu ...
we door de Nationala partijen afge-. .
vaardigde kamerlid. Hij zeide 'o,m,:
"dat het kabinet nationaal besef
zou missen, is een stelling, waartegen
niet in discussie getredt:n wordt. Regceren is een investie VlLD staatkunde, die bedrijft men niet · ~onder.voor
bereiding; dat vergèten personen, die
buiten
llet
staatkundig:
leven
3t::!nn". Deze opmerking van den ministerpresident ontlokte ......: ·vooral jn het
roode kamp - vroolijkheid in de Kamer. Wij vinde'n deze 'op goedkOOP
succes speculeerende woorden van
den heer Colijn. aM. het · adres van
den in staatkunde ' nog . ongeroutineerden mr. Westerman. een oprecht en boven a~leh ' t..yijfel de Nederlandsche NaUQna10 : zaak loyaal
toegewijd Nederlandër, ontactfscb.
Wij zouden d~n heer ·.~Çolijn willen
wijzen op de praetische stà.a.tkundlge·
"

.:

GEDACHTEN UIT ONS MIDDEN
Na jarenlang een hoogst twijfel·
achtig bestaan te hebben geleid, t rad
de Republiek der Geuniecrdc Provinci~n met den vrede van Munster
in 1648 uil het strijdperk van den

tachtigjarigen oorlog - met roem
en glans omstraald, als één der
groote mogendheden van Europa.
Deze roem werd betaald lUet het

bloed der Oranjes.
D rie eeuwen zien neer op de na-

k omelingen van het vol k der lage
landen, dat toen zoo groot was. Drie
eeuwen zien n eer op de verwording

en de ondankbaarheid.
Gij, zonen van het Geuzenvolk,
vervult het U niet met bitterheid,

dat de ontaarding zoo in onze gel ederen gevreten is?
Eéns sidderde het Engelsche volk,

toen onze vloot onder De Ruyter den
T heems-ketting doormidden brak en
Londen gedurende drie weken geb lokkeerd lag. Dat was een daad van
Hollanders!
Wat bleef er v·an ons dap-perè volk
bestaan?
En vergelijkt gij dit met de ii1ustrntles en hoffelijke commcntarcn in
Februari van dit jaar, verschcncn in
èuitci11~:'1(~3cl:e bl~clcn, o"cr Oll S , :Hollanders, van heden . Vervult hct U
n iet met bittcrheid, dat er in ons
volk zulk een ontaarding plaats kon
v indcn?
Maar a ls gij dan in verzet komt
en de rebellie der oude Geuzen een
vonk door Uw bloed slaat en gij in
U voelt den drang tot daden,
scbaart U dan aanéén, vereenigt U
zich in sterk verband en stormt in
breede phalanx los, n i e t op het
staatsgezag, n i e t op die organen, die wjj regeering noemen, maar
stormt los op den geest, vernictigt
den lamlendigen geest van Jan Salie, die in ons volk gevaren is en ons
gekluisterd houdt.

G--- - -"-'SleLt U zich niel langer tevredeu
met de phrasc.: het is n u eenmaal
zooals het is! Eischt, dat het anders
7.al worden en gij zult het krijgen.
Begint dan met van Uzelf te
dschen, dat gij anders zult zijn dan
gij tot nu toe gewecst zijt. Niet lan ger berustend, doch sti·ijdcnd om de
vonk van het oude Hollandsche
bloed aan te waltlteren tot een ~leilig
vuur cn gij zult beloond worden met
te kunncn gadcslaan, dat die vonk
ook in Uw naaste omgeving den brand
zal doen aanwakkcren, dic mettertijd ons gansche volk in lichter laaie
zal docn staan, brandend met dézen
cisch en dézc daad:
Leve Oranje, door het FMci sIH!:
tot een Groot Nederlalld !
resultaten vnn manncn als Mussolini cn Hillel·, beidcn in den aanvang
in staatkundig opzicht geheel onvoorbercide figurcn . Echtcr figure n,
die zich nict vcrdronken in theoreti sche s taatkunde. Onzc ~edel"lalld
sehe s taatkundigen hcbbcn eerst nog
te bewijzen, dat hun staallm nde tot
voor de !lIlt ie pl·aclische resultaten
voert. Het Nedcrlundsehe parlemel1 tal"iame hceft in hun,· decadentic ook
geleid naar een in pnrlemen tskr inC'<m on~e7.on de waardeel·jllg van hoogcn leeftijd, welkc tech Iliet altijd gezond verstand gat"alldcert.
En dot is het wat onze modemc
stun.tslieden in dc eel·fite plants nood iR' hebben. Gcell ingcwikkelde politjeke fOI·mulcs en gescherm met
staatkundc. Gezond \'cl"stnnd, nuc ht erhcid. ecrlijkhcid, geen eigcnbehlllg
doch bovenal doortnstendheid ell
moed, dut is het wnt dCII model'l1cn
stIlntsman m oet onderscheiden.
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worden voor de parasiteerende woe- welijks meer gezegd te word~n . keringen van het communisme, en Waar het leeft, is een vraag, die met
dat de overcultureelc cn decadente één woord beantwoord kan w orde n:
fascistisch sentiment leeft nam e lijk
menscl!lleid aan dc ziekelijke ui~was
door :
~
v e ·r a l !" Op straat e n in de
sen van harë beschaving dreigt tCIl
C. J. M. Krehe hme r de Wild.
'kantoren;
in paleizen, zoowel a ls ' in
onder te zullen gaan :
"the
slumps".
Overal, w~ar ~en
Wie op Maandag 12 Juni j.l. op
Toen D u i s t e r n i s de
onze Openbare Vergadering in Hêtcl Aarde bedc k te, en Don- schen verkeeren die van ldealis m e
des Indes te Batavia aanwezig is k e I' t ede V 0 I ken ... " Twin- vervuld, bereid zijn om het " e igen begeweest, heeft getuige kunnen ZÜn tig eeuwen zijn voorbijgegaan, zon- lang aan het Staatsbelang ondergeKortom, 6ver a l
van de spontanc demonstratie cencr der dat de mensehheid tot inkeer is schikt te maken .
waar
k
a
r
a
k
ter
hoogtij viert !
klcine, doch ovcrtuigde groep loyale gekomen.
Ten
slotte
een
persoonlijke
h erinVader landers, die gcdrcven dOOl" de
Twintig lange eeuwen van strijd
nering,
welke
ik
hier
gaarne
weer kracht van hun
ideaal, in wijdcn en worsteling,
van rassenhaat en
kring bekendheid wilden geven aan klassenstrijd, heboen nict slechts bet gevén wil; n iet omdat zij in eenig
de Fascistische Geloofsbelijdenis en beschamende beeld geleverd van een opzicht belangrijk is , doch uitsluihet beginselprogramma hunner poli- ncderlaag
op àlle frontet"; mate- tend omdat zij door haar eenvoud
maar daarom niet
ticke overtuiging.
rieel, cultureel, en moreel; t,doch te- een soberc minder
treffende
illustratie zijn
De drie sprekers welke toen het vens hebben wij nog nimmer zó6
moge
van
hetgeen
mij
ver gund was
woord hebben gevoerd, hebbcn ieder dicht gestaan bij de ontnuchterende
in eigen trant, doch a llen op ecn en eerlooze werltelijkheid dicr Oud- zoojuist over het Fascistisch Sentiwijze Ole aan duidelijkheid niets te Testamentische woord"en: " ...... toen ment te zeggen.
Het wijde asphalt van het Noordwenschen overliet, het vitale belang Duisternis de Aarde bedekte; e n
cindc ligt stil en verlaten in de kilgeschctst eeuer ingrijpende s t aats - Donkerte de Volken ...... "
"hervorming naar F ascistische beginWillen wij dién kant op? - Néén! le duisternis van den kouden Deselen; een belang, dat waarl ijk méér Duizendmaal neen! Nog is het cembernacht. - Als 'n huif hangt
is dan de kra cht eencr "o vertuiging, tijd. Nog heeft het communisme de de mist over de straaUantaarns, die
en gelijk staat aan een Nationalc ke rn onzcr volksgroepen niet . onge- ecn féëriek licht werpen op dcn voet
ruiterstandbeeld van den
Plichl!
nceslijk aangetast. Al is cr ontegen- van het
Ecn rc::;t:né t~ ::;~\·e !l V:'ol! h e t te!· ::cg~c1ij !;: l·ccds· veel bederven, en- grooten Zwijger, welks top zich ververgadering besprokenc valt buiten herstelbaar is het nog niet. Maal· lies t in de duisternis van het heme!het kader van dit artikel, en zou ons dan moet ook NU gehandeld worden, dole. - In de aeouslische galerij van
het Koninklijk Paleis weerklinken
slechts in een hel·ha ling doen vel"- NU, - vóór het te laat is!
hol
de voetst appen "der beide schildvallen, waal' VOOl" hen die niet op
W:lIlueer Gij "niet wilt, dat later
wachts,
die na 'n korte rust poos hun
onz~ bijeenkomst tegenwool'dig zUn
Uwe kinderen met gerechte minachgcweest, de Pers voel' ecn du idelijk ting Uwe nagedachtenis zullen gc- l'hylhmischen marsch hervaHen, om"
en vo!lcdig exposé onzer doelstellin- denken, omdat Gij te laf waa rt bet de verslijvende koude uit hunne lcgen heeft zorggedragen. Het zij mij I goed " te verdedigen, dat ons voor- den te verdrijven.
echtcr vergund. uit de dool' onzen geslacht met bloed en tranen beIn het nachtelijk UUi· hebben de
H. L. uitgesproken rede een punt te vochten heeft, welnu, s laat dan gedachten hun vrijen loop. De witte
releveer en, dat op mij a ls t oehoordcr de hande n ineen en hel pt ons red- muren van h~t Paleis rij7.en hoog en
een zeer bijzonderen
indl·uk heeft den wat te "redden valt!
steil op uit het plaveisel. _ Daargemaakt. Het belreft de dOOl· Maachter ligt onze geëerbiedigde Vor••
joor Rbcmrev zoo volkomen terccht
stin ter rust e. - Alom heersch1: dc
*
geponcer de stelling, dat het g r ondH et ·!de punt onzer beginselvel·- stilte.
motief waarop
de eenig-goede en klaring houdt in: "De N.I.F.O. is teNergens dreigt het geringste geharmonische staatsorde dient ge- gen iedere gezagsvernedel'ende of vaar.
toonzet te zijn, dat is.....vall•..het k 8-\_ -ondermijnende daad." Het wachtloopen is een bloote
Wij denrak ter.
formaliteit,
een ccremonie; eetr ll.p...."\
ken aan het Venezolaansch AvonKaràkter, beteckent oprechtheid, tuur, waarbij dè Gouverneur van een ditie . - En tàeh ........ .
onbaatzuchtigheid,
tocwijding
en Nederl2ndsch overzeesch gewest 7.ich,
Met 'n harden metaal klank stool de
trouw. Karakter. is zelfbcheer- zonder tegenstand te bieden, door 'n schouderplaat op de klein e "steentjes,
sChing, ridderlijkheid cn moed. _
handjevol struikroovers liet ontvoe- als ik mijn geweer aan den voet zet
Karakter sluit overgave niet uit. In- ren, terwijl hij zich bij terugkeer in en voor 'n wijle mijn post voor het
tegendeel, een kenmerk van ](aral,ter
Weer
bet moederland, na eervol on.tslag schilderhuis weer in neem. is het, te v e r t r o u w e n in
uit den Bestuursdienst le hebben ver- dwalen mijn gedachten naar Hare
een H . L., die den zodelijken moed l;:regen, omniddellijJe een ander hoog Majesteit, wier besche rming in dit
Ïleeft hiertegcno.... er
te s te llen, de staatsambt toegewezen zag.
nachtelijk UU t· aan m ij is toever"
volle, mOl'eele verantwoordelijkheid
trouwd.
En plotseling wordt het mij
Wij denken aan de evenzeer onuitvoor ons hoogste nationale goed op wischbare vlek
won
derlijk
te moede, a ls ik denk aan
op onze nationale
zijn schouders te nemen!
eer, welke de muiterij op een Ne- de hooge eer welke mij te beurt ge~
Ik sprak zooeven van "de cenig- derlandsch oorlogsschip daarop heeft vallen is.
gocdc Staatsordc". H et. is welhaast geworpen. - En ten slotte dcnken wij
Onbewust raakt mijn band h et
ondenkbaar, dat hij, die onze Gekoude
staal van mijn baj onet. Het
dan ook aan mannen a ls De Witt,
loofsbelijdenis gelezen en aandachtig De Ruyter, Van Schaffclaer en Van carillon van den Jaeobstoren speelt
in zich op·genomcn heeft, nog in twij- Speyck.
'n oude melodie. - Dan k linken tweefe l verkeert welke staatsordc hierhcldere k lokkeslagen dOOl" den stUDaar moet iets veranderd zijn .
mede werd bedoeld:
len Decembernacht.
Inderdaad: wij zijn lafaards geHet is de SLaatsOl·de van hct I{aOpeens vocl ik m ij onzegbaar
worden!
rakter.
blij
en bevoorreebt. Ik merk niets
Vaderlanders! Laat ons niet inHet is het Fascistisch Regime!
meer
van de w intersche koude.
dommelen in dc gevloektc " Inissez
NI ET SLEC HTS V EREENIGBA RE, DOCH
TEV ENS VOLKOMEN IDEN TIEKE
BEGRIPPEN

.

Hoewel bij hct ofCicicele uitspreken onzer bcgillsclverkJnring" op 12
Juni j.l. uitdl·u kkclijl{ is gestipulccrd,
dat wij allc Gcloofs l(wcslies vene
willen Houden van ons p l·ogmmmn ,
om de lwceledige redcn . dat wU den
Godsdienst le goed nchlen om in de
I}olitiel{ bet rokken te wordcn, cn omdat hct Geloof mcnschelijkcrwijs
dool' a lle ceuwen hcen lweedmch t
zal blijven za a icn, waar w ij ecu·
d r a c h t wenschcn te l<\veel.cn,
- moge ccn oud Bijbclwoord o ns een
waarschuwing zijn,
wclke nIs een
\'cl·manende stcm uit ecn vrocg vcrleden ons el·aan moge he rinneren,
dat onze huidige
Slllntsordc dom·
Jl:lI·lemenl:\ rismc,
ver-doo rgevocrd
IibemUsme ell partij-versnippering
cen vruchtbare bodem belooft. te

faire, laissez allcr"-sfeer t'an burcaucratie cn parlementarisme! _
Het oogenblik is nangcbl·okcl1 waarop de politiek van de vuist m ocl
ol'dcnén en rcddcn, wat do poli lick
van dc schrijftafel hoeft bedMven
en verlreden !
Wij w i I I e 11 geen hcrhaling
van Curaçao, noch dulden wij CCI!
recidive van hct beschamcndc drama
der .. Zcven"! Wij eischcn 'n NatioIl:l.al Réveil van het Ncderhmdsche
Volk cn ecn krachtige cn C!uergieke
Erwaelmngs-politiek van de Ncderla ndsche Rcgcering. - Dit t'crlangt
ons kar;·tktcl', dat een intcgrccrend
deel uitmaakt van het F a s ç slise h Scntiment.
Wat Fascistisch Sentiment
s,
behoeft na hcl bovcnstaande nau-

Wanneer ik hieraan thans na jaren lerugdenk in de nuchtere sfeer.
van ons warme, zon-gestoof de tropcnlanc1, kan ik hiervoor s lechts één
verltlaring vinden: "Het was F a s c i s t i s e h S c 11 t i men t" !
" Laat OllS a llen daar mede bezield
zijn. - Het is '11 beproef de loods in
de nauwe vaargeulen der parlementaire waddenzec.

r

I

I
I

Geen enkele. leeT ij o o l~
komen nieuw, in alle opzichten origineel ; zij zijn
alle Oer bon den met d e OOOTgaande en met de komende

begunstigt bij voorkeur onze

I
I
I

I

Adverteerders
•
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Koopt Nationaal Fabrika'at,
W áár het staat!

de graag geziene

o. m.

OLIVINE
PAL 'A I S
tla

R OYA L

Sociëteit "Concordia"~- Bandoeng

Laat Uw ' kleeding. zoowël Indische als
Europeesche. ~

de amusementsgelegenheid
van Bandoeng bij uitnemendheid

bij mij

maken.

concurreerende prijzen I

Fascistenuniformen ; rij pantalon
zwart hemd. . . ' . '
muts. . ' . . . .
waschbare oranje das

Café -Restaurant - Dancing -Ice-cream -Palace

.
.

.
.

.
.

T A I L L E U R S BED R
lederen Donderdagavond

G R00 T CON C ERT

SPECIAAL MENU

f
"
"
"

6.75 .
2.25
2.1.25

IJ

F

F. Th. HAKKAAR T

met versterkt orkest (12 musici)

Dien avond

Uiterst

OUDE HOSPITAALWEG 22 -

TEL. 738 -

BAND0ENG

I

à I 2.- per couvert

CQ:QcQccecceec~eceQCQ:cee~CQ:e~~~

FIRMA

H. P.J. STEEUNK,

Teleloon 1689

BATAVIA·CENTRUM

N.V.

Rijswijkstraat 26

,

ROYAL schrijfmachines
BARRETT & OHDNER
-<~---'- schrijvende telmachines
,
MARCHANT rekenmachines
ANDREW'S rotary duplicators
GLOBE WERNICKL stalen' archiefkasten
rakken, kaartsystemen . ~n brandkaste~

9

.

8"

HARLEY-DAVIDSON

fi

HET BESTE IS ALTIJD HET GOEDKOOPSTE

f;

3
i
f

8

H
0

8
~,

===~===e~==e=~~~=e:~:~e:=:e===:eg

HIENEKAMP
BANDOENG

-

O. HOSPITAALWEG 8

Er is een motorrijwiel, dat vol~
doet aan :llle eischen, die aan een
moderne machine te steJIen
zijn: souplesse. vaste liggjng op
den weg, comfott, groot: acalefarie-vermogen, eenvoud van
b 'e h a n del ing.
krachtteserve.
ontzagwekkende snelheid _ en
last but not least - duurzaamheid _ dus goedkoop_

Dit is de .. _.
Fa.

HARLEY~DAVIDSON

ROUS & MEEUWENOORD -

. RIjWIELHANDEL

~

DVAll

BANDOENG

Katja'-Wetan, nabij HOTEL PREANGER

•

Levering van .

Een RIVAL-RIJWIEL is goed, méér
dan goed, en kost slechts.

FASCISTEN - UNIFORMEN
- ...
' .

over geheel Indië
..

I

Bandoeng

.

.

.

_ f 70_-

Wij leveren . dit prima Hollandsche fabrikaat
sedert jaren over geheel indië
.'Vaagt Uw hals niet alln een of andet inferieut rijwiel!

1
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DE NEDERLANDSCHE LEEUW
EENHEID

,.

Eenheid is wellicht de grondsl
~an het Fascisme
r.:Tiet d
ag
.
'
e eenheid
.die verscheidenheid uitslu,·t d h
·d
,oede
~en h el, als orde, als harmonie in de
-;veelheld van toestanden en b
.
gen.
ewegm_

"", . -

I

, Eenheid als kracht.
1 De oo~pr?ng van die ecnheids_
t~nden~ lIgt In onszelf en het Fas_
Clsme ee~t ~e groote paedagogische
~ak. om ~ leder zijner aanhangers
dle mnerllJke eenheid aan te kwee.
ken. OnevenwiChtige, in zichzelf verdeelde .menschen, zullen zich trou;wens met tot het Fascisme geroepen
yoelen. Ook. de met scepsis geInfec_
teerden bezitten niet de innerlijk
kracht, die noodig is om goed Fascis~
te zijn.
Innerlijke eenheid is meer een
.kwestie van gevoel en bloed, dan
';van overweging en verstand. Het
-eerste leidt tot daden, bet tweede tot
-confereeren. Het is de tegenstelling
~an dictatuur en parlement; van
:groei en ontbinding; van beweging
·en rust; van leven en dood.
Die eenheids-tendenz tracht het
.Fascisme ook te realiseeren buiten
het individuè:ele leven, in het interindividueele, in de samenleving. Ook
>daar beteekent eenheid: kracht.
Echter ook daar veronderstelt de
-eenheid: verscheidenheid. Ons emb leem symboliseert deze synthese:
2even pijlen, maal' s aamgehouden
-door één stalen vuist.
Uit dezen wil tot eenheid in de samenleving emaneeren onze voornaamste programpunten.
O.a.
I I
Eenheid van alle deelen van
l'f bet Nederlands.che Rijk.
I,
Een éénhoofdige Regeering
i ~ over die tezaamgehouden deelen.
! '1
Eenheid in die Regeering door
~'
het.... verwerpen v,an de "trias
poUt\c.a", het ' beginsel van de

'-__ -=-

DR. LF. VaN PRITZElWITZ
v. d. HORST
CH I R U RG en
VROUWENARTS
Gang

Holle 3, Batcvia-C.

I INSTITUUT

"

.,.

..... 4 ! . ZS

Kwaliteit of Kwantiteit?
Hoe moeten wij onze o\>'ertuiging late n penetrcercn 1

Door de o\>'errcdingskrneht van
onze beginselen of door compromissen? D oor kw.,liteit of
kWantiteit 7

-.

E('n weg willen wij zeker niet :
dat is de pOlitieke weg . Wij
wenschen niet ee n ge middelde
te vinden met de politieke p.1r_
tijen. W ij gaan onzen elg<."n
weg. Wie niet mè t ons Is. Is
té~n ons.
Onze rechtsgrond Is w.,:m
noch waanzin. Hij is de overtuiging. dat ieder Ingezetene

_i-_""'
_'_"_'_b_'_h_O_
O'_'"_'_'_.'_'_
i"_·::.::.::.::.::._I_
scheiding van machten .
Eenheid van wetgeving en
uitvoering, door slechts te deeentraliseeren en te deconeentreeren voorzooverre dat ·noodzakelijk is.
In Nederland: eenheid van het
geheele volk, door een einde te
maken aan de verdeeldheid,
waartoe politieke partijen noodzakelijk voeren.
In Indië: eenheid van volksgroepen, omdat een volkseenheid hier te lande uitgesloten
geacht moet worden. De anorganische eenheid moet echter
bewaard worden door a l die
groepen te coördineeren door
een centraal gezag.
Eenheid ook op economisch
I·
h
· d d
geb Ie , oor rege lOg van et
contact tusschen arbeid en kapitaal en door het pa rticuliere
initiatief in beginsel te erkennen, doch door de schadelijke
zijde ervan te supprimeeren en
de krachten te richten naar één
inter-individueel en super-individueel doel.
Wil bet Fascisme echter ooit zijn
eenbeids-ideaal verwerkelijkt zien,
dan is in de eerste plaats Doodig een
volkomen eenheid in onze organisatie
zelf. Onze organisatorische slructuur
is· voor die eenheid een groote waarborg, doch in laatste instantie is het
niet de organisatie die de eenheid
maakt, doch de wil van de leden.
Hun wil tot eendracht is gebleleen ; mede daarin zit onze ltracht_
L'Union fait la force.

BLOM"

Rijswijk 11
Tel. Wl. 626

HET GROOTSTE EN BESTE INSTITUUT
voor Handelsonderwijs onder leiding van den Directeur,leeraar a.d. P.H.S.
Lessen cn Typen, Steno .. Groote" (aJle talen, ?ok Maleiseh) Boekhouden A en B, Talen en Handelscorrespondenue.
Ons Instiluut staat in rechtstreeksche verbinding met H.H . Werkgevers.
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OUDSTE NEDERLANDSCHE BROODBAKKERIJ
Tel e f 0 0 n 495
Batavia-Centrum
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HET HEMD
Neen, waat'de Lezer, ik zal U niet
verdiepen in gewaagde geschiedenissen, waarin bet hemd een hoofdrol
s~lt en die zijn er legio, noch zal
ik b voeren door machtige fabrieken, waar het hemd rus nijverheidsproduct der textielindustrie onder
rappe handen, duizenden raderen en
stangen en het gedreun der machines
geboren wordt; 'ook zal ik niet de
verheven taak van het hemd in zijn
omsluiering van het naakt voor U
bezingen, slechts vestig ik bescheiden Uw aandacht op de belangrijke
plaats in onze hedendaagsche samenleving, welke de kleur van het hemd
inneemt. Des menschens naaste is
zijn hemd. Berust wellicht daarop
het feit, dat men het zulk een voorname taak toebedeelt? Wij kennen
rood-, zwart-, rood-wit-en-blauw
gestreepte, groen- en geelhemden.
i.iepen in Io'rankrijk in 1789 de
vurigste republikeinen niet rond in
rood-wit-en-blauw gestreepte hemden om hun politieke overtuiging
kracht bij te zetten? En was het niet
onze onvergetelijke' bolsheviek, David
Wijnkoop, die zich voor het aangezicht der Sovietheeren te Moskou in
een karmozijnen chemise vertoonde?
Droegen de I{lu-Klux-Klan-vrienden niet het blanke hemd der onschuld?
En wat zegt gij van de .t hans wereldvermaarde . zwarthemden van
den Duce? De donkere dreiging voor
a lle "blanke" zieltjes. En laten wij
vooral het bruine hemd der HiLlel'ianen niet vergeten. 0, hoeveel
schoons biedt de geschiedenis van het
hemd niet den historieschrijver, den
poëet, den politicus, in boevele glorierijhe dagen speelde het niet de
hooCd1·01. Wut zegt gij bv. van ecn
s landaardwcrk "Het hemd in de
lierde del' Volkeren door alle Eeuwcn
hccn" met 20 gekleurde }ll'Cntcll in
24 dcclen?
Als ik tijd heb, begin ik er aan,
doch thans terznke.
De NiCo koos voor hanr hemd hct
zwart, een ltleur die, als gij onze Na-

tionale driekleur en het Oranje doet.
samenvloeien, verkregen wordt.
Het is echter niet van belangOntbloot, dat wij onze Inclische Fasdsti
wijzen' op het feit, dat 1iüD zwarte - ..,
hemden, ook die van den Duce,. laJJg
niet oorspronkelijk zijn_
Weet gij, dat op Vrijdag den 18en.
Mei van het jaar onzes Heeren 1849
binnen de muren van onze veste een
aantal sombere lieden in het Gouvernementshuis te Weltevreden bijeenJrwam, getooid in zwarte hemden?
Edoch, het was de verve van dCQ.
r ouw. Wel voelden in die dagen (Godlof) onze Nederlandsche ambtenaren.
sterker den band der natie dan thans,
doch van Fascisme waren zij nog ver
verwijderd.
Het was in die dagen gewoonte. bij
openbaar rouwbeklag het lijf in een
zwart hemd te hullen. De bovenvermelde bijeenkomst gold ook het
rouwbeklag over het "afster ven" van.
Koning Willem n. De t oenmalige
Algemeen Secretaris, C. Visscher.
schreef in zijn desbetreffende circulaire o.m. :
"dat het rouwbeklag en de huldebieding niet zullen geschieden door
aanspraken, maal' zullen bestaan in.
cene buiging, strekkende tot beves tiging van het doel der opkomst;
dat ane opkomenden in den zwa.
ren rouw zullen zijn gekleed, ieder
ovcreenkomstig deszelfs costuum.
uniform of kleederdragt; _
zullende ten aanzien van de civiele ambtenaren worden in het oog gehouden, dat witte of gekleurde onderkleeding door zwarte vervangen
worde".
Letterlijk genomen diende dus
zelfs de sous-pantalon der heeren het
zwart van den rouw aan te nemen.
Of de droefenis zoo ver ging, is on!!!J
echter onbekend .
Wij meenen hiermede aan de historie del' "Zwarthemden" een feit
toegevoegd te hebben uit de geschiedenis del' "Zwarte hemden", hetwelk
leerzaam is voor hen, die het Fasc~
me belijden .

J
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NIE·nw

LAAT

EN6 EL I NeD
.,

De nieuwe

U KLEEDE·N

CHEVROLET SIX
JUNIOR
met cen kortere wielbasis; kleineren motor
lager gewicht; geringer benzinc\'crbruik;
vanaf slechts f 2095.- (te Batavi.) geprijsd
èn toch:
in afwerking ell uiterlijk gelijkwaardig
aan de thans welbekende schitterende
CIl

CI1EVROLET MASTER SIX

'SNEL, ZUINIG EN ZACHT

ALS 'EEN MET RUIMEN WIND
ZEILEND JAC/IT.

f 15.,

. PRIMA TUSOR COStUUM
HEER' EN' ' KLEEDING'-

L~T
. ...

MAGAZIJN'
POSTWEG NOORD 1 TEL: 2960

--

HOTEL BiNNENtUW-!'''''1
'.

.. O
.,· "' ~

P~ODUCT VAr!

G[N[!lA[ ~:orOlli

.

.

.

.

,-

..

persoon

..- . -.'

een betrouwbare

PHHJPS ' ERRES
9

1

TELEFUN:KEN

op de gemakkelijkste betalingsvoorwaarden
vanaf f '801.- per maand

Pianohandel KOK

u-

~

~

WILT U

r=::r Radio

RIJSWIJK 19

,.

B..."l.ta.via.-C.

DAGKAM-ERS
vanaff4.50

.,

per

l

_

Kramat 19

naast de HARMONIE

tweedeli andsch~auto

koopen?

Door de velc· auto's van parrituliercn.
welke ik ten verkoop heb, ben ik meestal
in staat, zéér billijk, eiken gewenschten
wagen te leveren. 411c wagens zijn
g~heel nagezien, gekeurd cn worden
met 6 maanden garan.tic geleverd.

Aanvragen vrijblijvend!

AUTOHANDEL
NIEUW MERDIKA 11

W. ARK 'ES·
BANDOENG

KOOPT HET BESTE ,BIJ

ONDERLINGE HULP
NOORDWIJK 19

-

BATAVIA'C.
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IN DISCHE PERSSTEMMEN OVER DE NIFO
deren, dat een aantal jonge men.'
sChen,. voor wie het leven nog niel
ter klmme neigt, de kiezen op elkander klemt, de vuisten halt, de
borst uitzet, de beenen stram maakt
en zichzelf oprecht voorneemt, dat
dit veranderen moet!
Dat er een
nieuwe geest moet varen in ons volk!
Dat het uit moet zijn met den dans
om het gOUden kalf der democratie
en den afgod der evenredige vertegenwoordiging!
Dat ~r een einde
moet komen aan het onteerend gedaas in allerhande zoogenaamd vertegenwoordigende lichamcn door lieden, die 0 zoo behendig zijn in het
kleven aan hun stoelen.

•••

De fascistische beweghlg in Indië
(wij nemen dien naam IlU maar om
onze gedachten te bepalen; wij laten
geheel in het midden of het nationaal-socialisten of andere groepen
zijn, welke au fond ilet.zelfde beoogen doch die nu eenmaal, door den
splitsingsvloek, welke op' ons volk
rust, in veelheid ontstonden; och,
mochten zij eens inzien de dwaasheid,
de contra-dictio in terminis van een
gedeelde fasci stische beweging:)
pakt het anders aan dali de V. C.
destijds. En zij zal goed doen, schimpscheuten te laten afglijden . langs
haar koude klceren en zgn. gewetensvragen onbeantwoord te :aten. Zij
moet zich allereerst oeienen in innerlijke, karaktersterkende discipli-

ne.

•
••

Ind. P ost

Er zal mits deze groC}.' in rapport
blijft"met de realiteit dn de mogelijkheden van het oogenblik, best met
haar te praten vallen . H '!ar optreden
kan een prikkel zijn tot opgewekter
politiek leven, en de bestaande. partijen uit den dommel stooten, W.I. In..
dische sleur haar maar al te graag
"en al tc snel brengt en ,\)t "onscha••
delijkheid" voert.
Maar een beweging in Indië, noem
Nieuws V.d. Dag
het een Indisch fascisme, dat alle
•
loyale Nederlanders
aile loyale
De N. 1. F. O. vel'wer~t, - verder
Inheemsehen zou welen te doen aaande _ het bestaa;lsrecht van
ontgloeien voor zelfopoffering, voor :lke ~olksvertegenwootl~iging met
een zich zei ven geven ·aan dit ons deel aan de landsregeering en zal
sehoene land;
zou weten te doen zich dus houden buiten de politiek in
ontbranden van · een liefde die geeft engeren zin, welke stl'c<::ft naar het
zonder te vragen; zou leeren zich te bezetten van zetels in ,k vertegenwijden aan arbeid die zwoegt. ook woordigende Raadscolleges.
zonder groote belooning; zou weten
Van samengaan van di(! twee kan
te doen ontvlammen van onzelfzuch~ dus geen sprake meer zijn.
ti~e toewijding aan de gemeenschapDe N. I. F . O. speculeert. naar het
pelijke taak voor Nederlandsch-Indië; voorkomt, op den groei dcr gedachte,
een dergelijk "fascisme", dat gehoor- die inderdaad groeiende is, en waarzaamheid VOOl' het gezag kweekt, dat van zelfs Premier Colijn erkent, dat
zeltlucht brengt. en trouw aan hel de mogelijkheid niet me.::r verw.or~en
land onzer geboorte oC onzer vesti- kan worden. Men lez~ Pl' de orlefging, dit fascisme heeft Ievensva~ wisseling van Z. Exc. me~ Dr.
baarheid, heeft een toekomst, en dit Aalbersc maar op ne., wa~nn Dr.
fascisme zouden wij van harte toe- Colijn erkent, dat onder bedmg van
politieke gebeurtenissen het bestaan
juichen.
In de hoop nu, dat de Nifo zulk van het parlementaire I cgiem zelf
fascisme aan Indië zal schcnken, ligt ?Ou worden bedreigd. ~a.:.~ onze me~
hct gcheim van haal' aanvankelijk ning gaat het in de rlchtmg van dl"~
succes' doch dc beantwoording der politieke omvormingsproces, en WIJ
vraag ~f zij' dit vertrouwen waard zal kunnen dan ook niot nalaten ondcr
blijkcn, zal beslisscnd zijn VOOI' haar alle punton van de poiit!cke geloofsbelijdcnis del' N. I. F. O. l1it als het
toekomst.
A. I. D. meest_beteekenende te aanvaarden:
De e v o l u t i e. moet b~
••
in de moutallginnen
•
icdor lid del'
Zoo k:m het lJccn vcrwondcriu:;, teit van
baren, dat in dezen tijd wcderom po- samenleving.
Die evolutic is scdel'~ ?a.ng ~egon
gingen worden aangcwcnd cen verncn en hiel' en daar zoo mgr.IJPCnd,
nieuwingsbeweging vnn dCIl gl'ond dat ze het deel der monschhC1d, dat
af op te bouwen. Daar moeten tacl.i.: niet mee kan, vel's('el ~ doet. staan
tig procent van de mcnschcll in Indlc OVCI' haar snellen groei. ~IJ wennatuurlijk hartelijk of smalc~d om
sch en de N .I .F.0. de t oewiJdmg en de
lachen. Dat ligt nu eenmaal In ons krncht
toe om haur ~ultUl'eele en
karakter. Maar öe oceaan van ~a
. I 'ank betOl' te vol.,rellgen, dan
e
Cl b
tionalc
lamlcndigheid,
bnnghC1d, socla
de Vaderlnndschc
u
flauwhartigheid, lafheid, .krui.deniersloc h eoft gedaan, om aan die
tot
nu
mentaliteit, twijfelmoedlghcld, beoluUe nlee te werken.
sluitclooshcid om zIch heen voclend. ev
Djokjasch Dagblad
moet men Cl' zich nict ovcr vcrwon-

•

••

en

I

WAT GEBEURT ER IN RUSLAND?
Stalin, Molotow, Kujbischew en. de
andere groote leiders der SovJetregeering hebben gesproken en huc
redevoeringen waren alle op hetzelfde stramien geborduurd, n.l. dat
de economische politiek van Rusland
na beëindiging van het cerste 5jarenplan volkomen gewijzigd moet worden. In het nieuwe jaar zullen in
Rusland geen reusachtige plannen
meer worden uitgevoerd, de Pers
zal niet meer van een "hoeksteen"
van den socialistischen opbouw hebben te berichten. Het is gebleken,
dat de persberichten over den geweldigen vooruitgang der industrialiseering op den duur de massa niet
meer bedriegen kunnen over den
nood en het gebrek, die in het land
heerschen. Het is verder gebleken,
dat in den landbouw de mogelijkheid,
om collectief ten minste een deel van
de producten op de vrije markt te
brengen, tot een soort collectiefkapitalisme heeft geleid, waarbij elk
dorp er op uit was, zooveel mogelijk afleveringsorders te. krijgen en
met de industrie-trusts gunstige privé-leveringsverdragen af te sluiten.

-

Het beslissende oogenblik voor bet
Bolsjéwistische expc"riment is niet
de meer of minder volledige doorvoering van het vijfjarenplan. Het
heele tweede vijfjarenplan tracht rekening te houden met het feit, dat
de goedgeschooJde krachten ontbreken en stelt zich tot voornaamste
taak, deze Russische arbeiders te
kweeken, wier ontbreken zoo ontzaggelijk veel ontberingen aan de bevolking heeft opgelegd. Tegelijker~ijd
is het evenwel ook noodzakelijk, tenmin~te den ergsten nood, die tot "sabotage" gedwongen heeft, te Iem·
gen. Dat beteekent, dat Rusland in
elk geval voor afzienbaren tijd als
exporteur van levensmiddelen uit·
valt. Maar het ophouden van de Rus-sische dumping op dit gebied zal
meer dan gecompenseerd worden
door het feit, dat ook de Russische
import van machines en indusbieele
producten tot het uiterste beperkt
zal worden.

Voor het overige zal Rusland
meer en meer een steeds strenger
doorgevoerd streven vertoonen, in
zijn eigen behoeften te voorzien en
zoo zal het als afzetgebied voor inZeer zeker iS het niet geheel on- dustrieele producten uitvallen. Hoe
juist, wanneer de Sovjet-autoriteiten ver dit streven naar autarchie in
dit collectief-kapitalisme als sabota- Rusland gaat, bewijzen het best de
ge betiteld hebben, maar men moet geweldige fabrieken ter verkrijging
bedenken, dat de algemeene corrup- van kunstmatige rubber, welker intie , die van dit collectief-kapitalisme
richting, tenminste bij de tegenwoor.
het gevolg was, zoover glOg, dat de_ dige wereldmarktprijzen van rubber,
"plaatselijke autoriteiten, om zich het gewoon economische waanzin zou
minimum aan bestaansmiddelen op zijn, als niet voortdurend de gedachindustrieel of landbouwgebied te te voorzat van VOlledige autarchie.
verschaffen, tot deze soort sabotage
Nog heeft Rusland menschen noogedwongen waren.
dig uit het buitenland, : technische
leeraren en geschpolde arbeiders, om
Van twee zijden wil de Sovjetre- zijn eigen arbeidersmassa's, die
geering de "beginnende desorganisa- men uit de dorpen van het land
tie van den Russischen landbouw te- naar de fabrieken heeft ghaald, hel
,gengaan. Het eerste middel is de werk te JeererÎ .. ~Zek,er~.i-==-m"",---:
zoogenaamde totale reiniging van de vreemden, als zij zich ,",an hun taak
Partij, die in buitengewonen omvang hebben gekweten, laten gaan. Maar
ditmaal zal plaatsvinden en reed~ Rusland speculêert op bet voortduthans, voor de eigenlijke actie is be- ren der crisis in de Europeescbe langonnen, er toe geleid heeft, dat .~e den, welker legers van werkloozen
heele
bolsjewistische plaatsehJke het steeds nieuwe mdustrieele ingroepen, n.l. in de UkraÏne, in den stt:ucteurs . in de armen werpen. En
Noord-Kaukasus, in het Kubange- de overige wereld heeft uit de bittere
bicd en in West-Siberië uit de Partij ervaringen der laatste jaren nog
zijn geworpen. Daar een uitwerp~g steeds niet geleerd, welk een vitaal
uit de Partij niet slechts den politie- belang elk industrieland er bij heeft
ken dood, maar ook bijna den phy- om tegen te gaan, dat hWl geschoolsieken dood en de volledige econo- de arbeiders naar Rusland vertrekmische ineenstorting beteekent, be- ken. Feitelijk moest toch reeds de
ijveren allen, 4ie van eenige oppovestiging van een geweldige speelsitioneele neiging worden verdacht,
goedindustrie in Japan en Amerika,
zich op de meest slaafsche en deede vestiging eener chemische indusmoedigste wijze, zich aan het
trie in Engeland, den volkeren geheerschende Stalin-systeem te onderleerd
hebben, van hoeveel: belang het
werpen. Het werkt op den buiten..
is, dit. heengaan van geschoolde arstaander wel zeer beschamend, wanneer hij de verklaringen leest, wdke beiders tegen te gaS?,
Het is .thans onmogclijk te vooreens leiders van naam thans tegenspellen,
of de demoralisatie en de
over de leiding der Partij afleggen.
ontbinding in het
Russische volk
Zooals steeds, als de oppositie ver- reeds zoo ver is gevorderd, d:!t de
slagen was, nam de Iteersehende Par- verlichting, die door het eindîgen
tijleiding " de leidende gedachten der van den dwanguitvoer van levensoPPositie in haal' program op. Thans middelen, in de verzorging van de
kan Stalill zich -veroorloven, open- bevolking theoretisch doorgevoerd
lijk te verkondigen, dat Rusland zou kunnen worden, ook in de pracweliswaar zich industrieel modern tijk tot uiting ko"mt of in de zee der
heeft uitgerust. maal' niet in staat algemeene corruptie verdwijnt. Maar
is zich van deze uitrusting te bedie- het is in elk geval mogelijk, dat bij
nen.
Thans wordt openlijk toege- de lijdzaamheid van het Russische
g:even, dat tic deels werkelijk groot- volk de ijzeren vuist van Stalin en
sche, indust.rieele inrichtingen zoonIs der G. P. U. tot een zeker succes
de Steenkolen-Metaal Combinatie leiden. Voor het overige echter hangt
van Magnitogorsk, het textielcen- het succes of de mislukking van de
trum van Iwanowo-Wosnessensk, nieuwe Russische 'politiek der lntende tmctorfabriek te Leningrad, de siveering en kwaliteitsverbetering af
reusachtige automobielfabrieken van \'an het feit, of het den anderen machNisjni-Nowgorod
(thans
Gorki), ten gelukt de Europeesche crisis te
voor welker inrichting het volk jn- beëindigen of op andere wijze te ver·
ren en jaren honger geleden heeft, hinderen, dat Europeesche geschoo1waardeloos zijn, daar het met de de arbeiders hier in de Sovjet Unie
Russische arbeiders niet mogelijk is, hel zwaard helpen smeden, dat zich
van deze moderne inrichtingen partij later of vroeger tegen het overige
te trekken.
Europa zal keeren,
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VERMEERDER UW OMZET

DOOR RECLAME
LAAT UW RECLAME-DRUKWERKEN BEHANDELEN
DOOR EEN SPECIAAL DAARVOOR INGERICHTE DRUKKERIJ

DRUKKERIJ DE UNIE

DRUKWERK MET BOVENSTAANDE
.TJ AP· IS KWALITEITSWERK

IS VOLLEDIG INGERICHT VOOR HET VERVAARDIGEN VAN MEr R . K LE URE N W E R K
BIJGESTAAN DOOR EEN MODERNE INRICHTING VOOR CL I C H t· FA B R I CAT I E
=

STEUNT NATIONAAL FABRIKAAT
LAAT DAAROM UW WONING INRICHTEN DOOR

H. ET BINNENHUIS
NOORDWIJK I .IA BATAVIA-C. TELEFOON WL. 808
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OE EENIGE FEILLOOZE.
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VOOR CLICHÉ'S
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MARXISME
WIE WAS KARl MARX7

Het woord "Marxisme", weergevende hel begrip der oorspronkelijke

sociaal-dern,ocl'atischc leerstellingen,
wordt in onze organisatie nogal
veelvuldig gebruikt. De Fascistische

leer bestrijdt o.m.

het Marxisme,

zijnde deze leer in strijà met hare be-

ginselen.
Het "Marxisme"

or.t1ecnt

zijn

naam aan !{arl Marx, den grondves-

ter van het theoretisch socialisme,
de verderfelijke leer, die de Statea
aan

den

rand
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van

den

afgrond

bracht.
Wie wns Kart Mnrx?
Wij willen trachten hieronder in
beknopten zin ter leering van onze

lezers antwoord bp

deze vraag te

geven.
Karl Hcinrich Marx, Duitsch socialist en philosoof, is den 5den Mei
1818 te Trier geboren als de zoon
van een Joodsch advocaat. In 1824
ging het gezin echter tot het Christendom over. De jonge Karl studeerde te Bonn en te Berlijn rechten, geschiedenis en wijsbegeerte. In 1841
behaalde hij den graad van doctor
in de wijsbegeerte.
In 1842 werd Marx medewerker
van de "RI,leinische
Zeitung", die
echter wegens haar radicale richting
in het volgende jaar werd verboden.
In den zomer van
hetzelfde jaar
trouwde hij met Jenny von Westphalen, de dochter van een hooggeplaatst ambtenaar. Nadat zij in het
laatst van 1881 was overleden, overleefde Karl Marx haar slechts vijftien maanden.
Reeds in de "Rheinische Zeitung"
was een ietwat socialistische de:1kriChting, zij het in philosophischen vorm, onmiskenbaar geweest.
Hoewel Marx het daarmede niet eens
~ Was, weigerde 11~i . deze denkbeelden
~ veîooI~ft, .v aorn\1"eenaîëp::) gaände studie had gemaakt. Te dien
einde vertrok hij in 1843 naar Parijs, waar de socialistische beweging
toen haal' hoogtepunt had bereikt.
Tezamen met Aroold Ruge gaf hij
daar
de
"Deutsch-franzoesische
J'ahrbuecher" uit,
waarvan echter
slechts één nummer · verscheen. Sedert 1844 gaf hij de "Vorwaerts" uil.
Op verlangen van de Duitsche regeering werd Marx in 1845 uit Parijs
verbannen. Hij begaf zich naar Brussel, waar hij ziçh met Engels aan
de practische agitatie wijdde. Engels
had hij in Parijs lecren kennen:
In 1847 verscheen van zijn hand
~,Misèrc de b philosophie", een antwoord aan Proudhon. In 1848 stelde hij met Engels het ·bekende "Communistische Manifest" op. Na het
uitbreken van de Februari-revolutie
werd Man.: dictator van den "Geheimen Bond. Hij wilde zich naar Parijs
begeven, maar werd gevangenge-

nomen en naar Duitschland gezonden. Ook hier brak revolutie uit;
Marx richtte te Keulen de "Neue
Rheinische Zeitung" op en werd ecn
van de leiders van de revolutkmn:lire beweging in de Rijnprovincie.
Toen de Koning van Pruisen jhet parlement ontbond, spoorden Marx cn
zijn vrienden aan tot niet-betaling
van belasting en tot gewapenden tegenstand, Marx werd aangeklaagd
wegens hoogverraad, maal' door een
partijdige jury vrijgesprolcen. In Mei
1819 werd hij echter uit Pruisen VCl'bannen. Ook te Parijs, waarhecn hij
was uitgeweken, mocht hij niet blijven, zoodat hij besloot, zich te Londen te vestigen. Daar heeft hij zijn
geheele verdere leven doorgebracht.
Hij was op allerlei letterkundig gebied werkzaam, schreef vooral voor
Amerikaansche dagbladen en stond
in verbinding met de revolutionnaii-e
vluchtelingen uit alle landen. In dezen tijd verscheen van zijn hand o.a.
"ZUl' Kritik. der politischen Oekonomie".
In 1864 wist hij te bewerlten, dat
op een meeting te Londen werd besloten tot de stichting van een internationale arbeidersvereeniging, die
in 1866 volgens
zijn onhverp tot
stand kwam en tot 1872 door hem
werd geleid. Hij streefde naar oe op·
richting van een revolutionnaire
sociaal-democratische arbeiderspartij
als tegenwicht tegen de volgelingen
van Lassalh. Een dergelijke partij
kwam inderdaad tot stand in 1869
door toedoen van Marx's vriend en
leerling Liebknecht.
Marx hield zich verder bezig met
het schrijven van zijn groote werk
"Das Kapital", dat echter onvoltooid
bleef. Den 14den Maart · 1883 overleed Karl Marx te Londen.
Mar x 's lee r s tel I i n-

gen
Wij besluiten met een exposé van
Marx's leerstellingen ' te geven, dat
in verband mèt het bestek van di ..
artikel natuurlijk
slechts de zeer
groote lijnen aangeeft.
Allereerst moet
dan de theoric
van de materialistische opvatting der
geschiedenis worden genoemd. Marx's
voorgangers hadden als einddoel
steeds voor oogen gehad de kunstmatige vorming van een nieuwe samenleving. Dat kunstmatige is voor Marx
onjuist: de kiemen voor de ontwikkeling eener andere maatschappij
zijn reeds in onze eigen samenleving
aanwezig. De weg, dien de maatschappij heeft af te leggen, is op geen enkele manier te veranderen. Alle
uitingen van het menschelijke le. .·en
worden bepaald door de economische
beweegredenen en de materieele
grondslagen onzer samenleving. Die
grondslagen liggen besloten in de
productiewijze, in de organisatie der
samenwerking vap. de factoren der
productie.

'W ONING-INRICHTING
EETKAMER
KANTOOR·ZITKAMER
SLAAPKAMER

120"
150"

--_.

KAMERS COMPLEET

230'?~ ·

50092

EIGEN ONTWERPEN
IN EIGEN WERKPLAATS EN VERVAARDIGD

o N DER·

VOL LEG A R A N TIE

Toko VlD POL
NOORDWIJ

De spil der fascistisch.e
leer is haar opvalling fan
den Staal, diem wezen, taak
en grenzen
Waarheden, die ook thans nog
deels erkend moeten worden en ten
slotte tot den ondergang zullen leiden der toegepaste sociaal-democratie en op wier puinhoopen de nieuwe
leer, de Fascistische, geboren werd.
Marx's leerstellingen vormden een
theorethisch idealisme, dat voor de
19c eeuw moge gelden, doch zeker
niet voor de twintigste. Onze eeuw
staat in het teeken van het gezag,'
in het teeken van de rechten van het
Fascisme, het is de eeuw van den
Staat.
Marx's leer· zegt verder:
"Deze economische verhoudingen
brengen de menschen tegenover elkaar it:l vijandige productie-betrekkingen: de klassenstrijd. De klassentegenstellingen zijn ontstaan door de
vorming van het persoonlijk eigendom. De gang der ontwikkeling
zal dan als volgt zijn: de kapitnlen
hoopen zich
op in steeds minder
handen (concentratie), het kleinbe·
drijf verdwijnt, de tegenstellingen
worden s t eeds scherper. ~en slotte
za.l, volgens Marx, de tijd komen, dat
het proletariaat, aat steeds groeit,
de macht in handen zal nemen, nadat de concentratie der bedrijven en.
de algemeene verarming tot een ca·
tastrophe hebben gevoerd."
Wat de zege van het proletariaat
zou beteekenen, ziet men in Ruslat;ld,
waar alles wat inhoud geeft aan een
hoog, cultureel leven, vernietigd
werd. Waar het ontzettend lijden
van een millioenen-volk onder de
tyrannie van een misdadige rltinderheid, als riiteihdelijk resultaat van 'de
Marxistische leerstellingen, tegelijkertijd hare scherpste tegenstellingen vormt. De door Marx zoo gevreesde gevaren van den Kapitalistischen ' Staat zijn in een Fascistischen Staat ondervangen omdat
die staat absoluut is en indiv~duen
en groepen slechts relatief zijn.
Een zeer bekend onderdeel van
Marx's theorie is nog de leer van de
meerwaarde, die....:..... in 't kort gezegd
behelst, dat
aan de arbeiders
slechts een deel van de door hen
voortgebrachte waarde wordt toegekend.
Met de theorieën van Marx. zijn
J::!.ng niet alle Socialisten het eens.
Vooral de Revisionisten achten bewezen, dat de door Marx voorspelde
wordingsgang der maatschappij niet
bewaarheid
wordt.
Ook Marx's
waardeleer wordt door een deel der
sociaal-democratie niet meer erkend.,
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naar hunne meening het beste zouden dienen afvaardigde, dan zouden
wij ons hierbij moeten neerleggen_
Nu daarentegen door de verkiezing
van een staatsgevaarlijk geïnterneerde te Digoel gebleken is, dat bij de
communisten geen gemeenschapsbelang, doch slechts , klasse-belang
op den voorgrond staat, zal toch bij
velen Uwer de overtuiging postvatten, dat dit Algemeen Kiesrecht ons
niet de juiste mannen op de verantwoordelijke zetels brengt.
Zullen. wij in -het- vcr-volg staats- ....
gevaarlijke individuen met een minimum van kennis over ons aller belangen laten delibereeren?
Realiseert U zich, dat U bovenstaande vragen bevestigend zult
moeten beantwoorden indien U niet
actief wenscht deel te nemen aan de
behartiging van onze Staatsbelangen?
.r
Ook in Indië zijn wij thans op een
punt gekomen.. waarop wij ons moeten afvragen: zijn wij door afzijdig,heid eigenlijk niet medeplichtig
aan een ollgewenscht verloop van
vele kwesties op politiek gebied ?
Vele jaren hebben wij slechts toegezien hoe kleine minderheden hunne
verderfelijke propaganda maakten
tegen de Staatsorde. Nu is het genoeg geweest!
Wij doen hiermede een beroep op
Uw -aller medewerking om hieraan in
den vervolge paal en pèrk te stellen.
Sluit U aan bij onze Ç>rganisatie.
- - - -- - welke hare krachten zal wijden aan
waarachtige belangen van het
OVER DE WELDADEN VAN de
Nederlandsche Rijk.
HET ALGEMEEN KIESRECHT
Zegt niet: Wat kunnen ''lij er tegen
doen?
Dengenell, die het welzijn van ons
Draagt
ook Uw steentje bij aan
land ter harte gaat, hebben gedurende de laatste jaren vele teleur- het groote werk van heropbouw van
stellingen op dit gebied moeten on- het Koninkrijk der Nederlanden!
dervinden.
Mcn heeft er zich in geschikt, dat
sinds eenige jaren een tweetal comOvertHiging of Ge'tveld?
munisten, als gevolg van het Alge·
meen (gedwongen) Kiesrecht zich in
' Langs \\'elkcn wcg tr.lcht dc
N. l. F. o. I~aar doelelndcn tc
onze Volksverteg enwoordiging in het
"crwe:::c nlîn...~ n ? Door ovcrMoedcrland hadden genesteld. De
mlgin{J of door {lcwcld?
jongstc verlüezingen hrachten den
Zondcr c cni{lC rcstrictlc: nlct
communisten een groot succes door
door (Jc wdd. maar dooT ecn
krachtige o\·crruiÇlinÇl.
het ' feit, dnt zij in verdubbclde geDus g ccn r.:,,·olutk. maar
talen in de nieuwe Tweede E:amcr
C\'oll1tic.
zitting zullen hebben.
On:::c m lddden zijn en bHi\'cn
volkomen we ttclljk. I-ctgccn
Indien hct Algemeen Kiesrecht
l<racht cchfl"r nlct uitsluit.
ons de overtuiging had gegevell, dal
G cen (JTC( p n."IolT dc macht.
iedere bevolkingsgroep naar eigen
doch pcnctrach!.
politieke overtuiging hare candidaten die het l a n d s b e l a n g
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HEDEN- EN VOLGENDE AVONDEN:
UFA'S BUITENGEWOON
BEKOORLIJKE
OPERETTE-FILM

MET:

LlLJAN HARVEY
WILLY FORST
WILLY FRITSCH
DE PERS EN BEZOEKERS ZIJN ENTHOUSIAST OVER
DEZE AMUSANTE FILM

VERWACHT:

ICH WILL NICtlT WISSEN WER DU BIST
LIANE HAlO

,

HEDEN- EN VOLGENDE AVONDEN I
DE

GROOTSCHE
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De F.O.I.N.1. en Holhind.

zooals ir. Mussert dat heeft toegezegd. nen

dat de t,oestand op het Indisch Fascistisch terrein den laatsten tijd wel
zéér verwar.d is geworden,
E~ ik wil hierbij op aen voorgrond

stellen. dat ik elke medewerking daaraan of schuld daartoe met álle kracht

dienen; er kan met de· Foini en

Ik had dit ook via Uw afdeelings- m~t onze Indische fascistische gedach-

Een Oogenblik Geduld!
En Op de Plaals Rust!
Géén onzer zal willen ontkennen.

..

leiders kunnen d·oen. doch ik prefereer te niet worden gemarchandeerd. en ik

a ls vurig strijder vobr de Einheids~ zou het niet willen bestaan .. Over U
gedachte ruiterlijke taal en -een onom- en Zonder U" te handelen. 0 n z e
komen . naar Indië, WIJ gaan ons in
wonden zeggen. hoe ik erover denk. opvatting van het absolutisme js an~
Indië vestigen, zoilder daarbij rekening
Wie zich va~ N .S.B.-zijde daarilan ders, dan' onze b~strijders gaarne zegte houden met de hier reeds bestaande
mocht stuiten. die doe dit. doch toont gen; dat weet Gij allen.
fascistische strooming, welke door de
dan tevens geen · goed fascist te, ;rijn,
Daarom. vertrouwt op Uw Leidrrs.
beginperiode he.en was en zich rur,tig
doch eng-N.S.~:er:
zooals Zij op U vertrouwen.
en z~nde[ misbaar verder ontwikkelde
Fascis~en, ik reken op U: Voodoo.Denk niet. dat de organisatie, welke
iIÎ de GOEDE richting,

pig Op de
ligt niet in mijn bedoeling op wij allen met zoeveel zorg hebben epcle gebouwd, als handelsobject zou kunImmers vanaf den aankomst in Ban- het "wa :l.fom" de N.S.B. toc!! tC't
doeng van den ' oHic.iee:len vertegen- stichting . .V-é"!!l ar.-t eo:li ngen ove rSJing
woordiger van de Nationaal~Sociali s ti~ vel:per in te' gua.'1; iK BETREUR'H,ETt
verwerp.

Het

sche 'Beweging (Leider ir. Mussert) FEIT en dat is V 00..... O:.!J,
voor Nederlandsch-Indië heeft een aan- de F'oïni, vok:t.lu;,~~'!.
genaam contact met dezen bestaan. re-

indien

f,,:,;dst~n

va n

di.ger voor Ned,-Indië werd daarbij op weest, dat ik U op het oog en blik toe28 November overeengekomen, dat rO'ep:
van de zijde der N.S,B. geen afdeelinEen OOfjenblik Geduld!
sen zouden worden gesti~ht, alvore-ns
Op de Plaats Rust!
de F.O.l.N .l. tot volkomen overeenDit MOET voor U allen duidelijk
stemming met de Leiding der N.S.B.
zijn!
Ik draag U daarbij op U

IC ol1thot1~

t1{deelin- den van alles. wat zweemt naar afaan de fascistische gegen is overgegnun en dat de Holland- breuk doen
àachte.
schc fascistische beweging van ir.
Gij hebt mijn nndere instructies af
Mussert de Eenheidsgedachtc Qeweld

dat toch tot de stichting

V i1D

heeft mmgednan door het zuiver Hol- te
londsclt

standpunt in te nemen: \V'IJ zijn

wacht.en.

De Hoofdleider.

Commissie

UT RECaT DiT cl? juiste

Nederlan dsche Leeu.w " ("Over Ons en Indië te verspreiden, dan wel of prijS
Zonder Ons" en "Opgepastr·). waar- werd gesteld op medewerking van
in het standpun t der F.O,I.N.1. werd "Ons in Indië". ~
IJitceng ezet. dat ik onverzwakt blijf
Welnu. l ascisten. Iezers van ..D e
handhaven.
Nederlandsche Leeuw", ons telefo,
Met den Officieelen VCJ;tcgenwoor- nisch onderhoud is van dien aard ~e

Ten zeerste wordt door mij betreurd.

Rust! .

D.V.G.,
Werk voor een ·
.
.

. ~ suJteerend in een aanvaarding 'door ons I !Duhûde hcdt gt:vond.::n . dan lIl ;;:: n~ -.o- """"') f .u oe!!.
re
. , ' ... ..~. .
_, . _"~ ' ",, 'r'"-8~
• -.'
'. "
I
Nationaal-Socialistische Beweging. onwêêt , -dat het bdië-véln-.i.:n·en- t enI 9
der bemerking, dat dit program geheel
niet mee.,: nei: h~~Iii~-"·l:!:l.-~eèe:t is.
gericht was op Ned erlan.d en met geen
Doch r..:.:ijn. v:ö.zti! r:::('.t::u,ll'l1. diJt het
enkel woord in het Program melding
onverant woord.eHj;~ g {:sc tu t t~r Ln m ('er~
werd gemaakt van Nederlandsch-lndië,
deie opzichten ...-~tB N .S.B,··Fwpa gande Oyerzeesche. Gewesten of de Kolo~
diste'ri uit moest ~.:jn, was v?or mij
niën.
aanleiding. dat ik Din ..dag 20 dezer
Waardoor het imperatief moest wor- telefol1isch contact zocht m~t ir. MU!r
den geacht. dat er e~n program zou
sert, . den .Algemeen. Leider va n deko~en, s~ec ifj ek voor NederlandschN.S.S"., teneindë: te wl!ten of wij " FiIndië. hier opge$tefd 'en hier aangepa$t
!iaal-Politiek"
voor Indië hebben te
aan het Groo t_Nederland$ch~Geheef.
verwachten, met andere woorder... dus:
lk verwijs hiervoor ' naar. ~~ beide of het in de bedoeling ligt de superio~
artikelen in het vorig nummer van "De riteitswaan van Hollf\ nd verder over

zou zijn gekomen.

Plaa~s

welke gebaseerd zullen

op het .. zéér spoedige bericht".

'

• __

,-~ __...._"",.~.:, .• -,~,"".;f!;~.~!.~,(!jI!!~~1lI!l

derlandsche . Lêeu~v" (C~lDulaiie ' yan
I n komens. pag: 7) h a dd çn wij h et over
't Hospit~al te Tandjong -Karang, dát
zich in 1932 als medicus ' heeft aangemeten .de gepensionneerde-generaaldokt'!r Krol met een pensioen van
9800 's jaars 'en NU . daarbov~nop·
weer een tractement van f IJ 00 plus
f 200 autotoelage, vrij wonen, vrij edkoelie." vrij watpc ·e.d,
Het ' "N ieuws van den Dag" had
eenige dàgen later . hetzelfde bericht ,!.n
ontving een antwoord van den ad ministrateur van deze philantropische instelling, dat er van Gouve rnementswege géén subsidie worp,t verstrekt. doch

r

alleen .. iets" wordt betaald voor de
pleging van behoeftigen.
Heerlijk, dat woordje "iets'· ..... ,
knaap had kunnen schrijven "gegarandeerd minimaal f 20.000" vo::>r behandeling van wat S.S,-personeel. wat politie aldaar en de kolonisten van GedOllg-Tataän.
We lezen dan verder:

·geelt .zulks ten ov:e",jè~
nen doo, d. zellbewuste
dat "het Bestuur van elk particulier hospitaal·toch zeer zeker' het 'recht heeft.
den voI,gens zijne inzichten meest geschikten geneesheer-.directeur te benoemen, ook indien deze candidaat reeds
tóevallig een pensioen geniet:~
" Men ziet, hoe dit pensioen van f 750
per maand hier en bagatelle wordt beh.::mdeld. De teekenen des tijds worden
in Tandjong Karang .blijkbaar nog altijd
heel erg.sleçht verst<\an."
Volkomen juist. Nieuws-redactie.
deze zelfbewuste k';aap blijkt inder.daad in het Luilekkerland Tandjong.I:<arang nietS te weten van de teekenen
des tijds.
En dat moet hem dan maar op een
of a~1dere wijze behoorlijk worden bij~
gebracht. En hem niet alleen. doch óók
zijn bestuur. dat heftig op z'n teêntjes
schijnt te zijn getrapt. omdat .. zoo·n
k rant" zich eèn oordeel aanmatigt. en
6ók
gepensionneerd-genetaal-'d okter
Krol zelf, Al hebben wij niets tegen deze I) aesculaap en is het ongetwijfeld

"Het Planters-hospitaal van Tandjong Karang is overgenomen van het
Gouverne,ment: terwijl bij" ' notarieele
acte werd bepaald, dat het Gouverne- een c hilrmant en knndig mensch: een
ment recht heeft op 112 bedden en miprettig superieur en al zoo meer.
nimaal 20,000 verpleegdagen per jaar.
Maar dr. Krol DIENT TE BEGm}uitsluitend voor behoeftigen.
PEN . dat hij plaats moet maken. en
" Deze 20.000 verpleegdagen werden Ibe,gdjpt
hij het niet. dan moet er ingeelk jaar overschreden. en de bedragen,
grepen worden.
welke het hospitaal uit 's Lands kas
En wa a rom kunnen de D.V.G.:'
ontving, kunnen derhalve niet als su bsiautoriteiten daaraan niets doen?
die wor,d en beschouwd.
Om die notarieeIe acte?
"Uit het bovenstaande blijkt duideBijzondere lijden vragen bijzondere
lijker dan uit ons eerste entrefilet, dat
de D,V.G.-autoriteiten in zake de voorzieningen.
kwestie-Krol werkelijk niets kunhen
DIT IS EEN BIJZONDERE TIJt),
doen.
- As-

.'

,.

Stud entiekooz'e PoHtiekelingen.
In hef ~s neutraal aangekondigd.
maar marxIstisch uieuw Indisch blad
•.Indië-Expres"
waaraan alle
zouden
dc me~ste
- komt op 10
rubri ek .,lndom siverhandeling v<,or
' .. over de. lnlandsche Studentenbewe\9in9, welke verhandeling hierom 1.00
(merkwifardig i'S. omdat nóg nie~ zóó
duidelijk tot uiti ng werd gel:ora( ht.
welk een gevaarlijk stelletje Studentikooze Politiekelingel.l aan de Indische
Hoogeschol~n wordt opgeleid.
En stra)(s met certificaat jes van .,zal
j!! je best doe·n. jongen " op de samenleving losgelaten. .
Nadat ' de schrijver, teekene nd met
R.H.K., in een aanloopje aan zijn artikel heeft medegede~ l d , dat het heel
natuurlijk is .,dat studenten niet zeh.i eil
de baanb rekers zijn van ingrijpel,de
staatkundige hf' rvormingen en zelfs
"van groote omwentelingen" - gaat U
even op zij - "omdat zij de no'od"9'
kennis en ontwi~keJing 'bezitten :;,m
toestanden des iands te kunnen beoprdeelen en peilen en in ha ar meest rt:èe·
len vorm te leeren kennen" , lezen wij
dan verder dat 10 ~eptember l YLo
werd opgericht de .. I:'erhlmpoenan 1"1' ladjar-l.Jeladjat' Indonesia", welke haar
ontstaan had te danken aan .. de SChriJnende toestanden in onze koloniale samenlêving "', dat deze studentench-\b op
"nationalen grondslag staat en het beginsel der K.oloniale Antithese aanhangt ".
De knapen hebben het druk gehad;
voor pretmaken - \V~t trouwens pas
bij deze baanbrekers in de laarste
- is geen tijo en men

,

Foini - Lied.

..aangeraden wdd een eenheidsfront
voor de Aziatische vrauwen om
Woorden:
Muzie":
een nationale opvoedi ng te ijveren", en
Koos Fcenstra.
Har r y d e H a a n.
tenslotte aan den afgevaardigde werd
VCi"zocht het imperalisme ter sprake
I '
brengen.
Het
vaandel
hodg,
het
zwart
en het Oranje;
In dien tijd werd de Partai
Deez'
kleuren
naast
het
rood
en
wit en blauw,
Indonesia opgericht. welke zich
Het.
Z.WART:
symbool
van
eenheid
onzer natie,
doel stelde een Dominion.:Status, maal"
ORAN JE, als een blijk van V~rstcntrouw I ..daar moesten de studentjes niets van
Wij dulden niet meer eenige verdeeldheid,
hebben en zij vonden dat de dominionGeen tweespalt die ons volk versnippert, splijt;
status een phase is. geschikt oni. zan) bis
.
Wij
eischen orde, tucht en samenwerking,
der "meer te passeeren, he,tgeen in een
)
Gehoorzaamheid;
ook
aan
het
staatsbeleid!
,
Ulotie werd vastgelegd.
In 1932 werd op een congres vastgelegd . dat de vereeniging een uitgeIJ
~proken politiek karakter zou krijgen.
Wij zullen vechten voor onz' idealen I
in 1933 werd vastgelegd. dat de ReWij h;'uden vol. den .tegenstand 'ten spijt
geering straf optrad. enkele leden <:JrDa'n
zal ons Volk tenslotte. ook ontwaken,
resteerde en enkele bladen in beslag
En
komen
wij als winnaars uit den strijd.
nam.
Opnieuw
gesterkt
de onderlinge banden,
Onder deze omsta ndigheden we rd
Groot
Nederl~nd ontwaakt en is paraat:,
een nieuw clubje opgericht, dat zich
) bis
Tot heil van ' t volk, voor God en voor Oranje,
met de belangen der studente n zelf be)
Tot
zegen
van
den
Nederlandsehen
Staat.
zig houdt en .. Unitas Studiosorum Indonesiensis" gedoopt werd.
.
III
De verhouding is niettegenstaande
deze versnippering toch keu rig in orde.
Sluit U aanéén, gij strijders der F.O.I.N.I.,
zoo besluit deu sch rijver, omdat vele
let op Uw zaak en smeed een hechteq band, '
leden van de P.P.P.l. tevens lid zijn
Die Oost en West onbreekbaar samen binde
van de USI.. ...... .
Met ons geliefde kleine Nederland! .
Doordrillg een ieder van onz ~ overtuig.i~g:
Dat eendracht komen zàl en komen moèt !
Strijd mee! Sta pal! Wees trouw aan ons beginsel) bis·
Uit de lélatstc zinsnede van het ver·
. Be.zeg~l dit met den Fascisten f:roet!
:)
haal· va n deze n, in de !:Jdië-.t:::xpre$
sch rijvend en stude:J! ;:ijn wc gelijk aan
de \" eet ge.komen. dat P.P .P.1. en U .S.I.
Bandoen'"g, Febr, 1934 . .
ei genli jk één pot lH~t zijn. nJ. een club
va n baanl--r,zkc!';:; en !Ial;o~\ ale voorvech ters, welke in L;,:boc\! Jant 's preken
Red. Neder!. Leeuw. '- Boven.s taand marschlied zulle;). de afdeelînS: l~ _.
over imperialisme en ook de wereldbinnenkort
vrede
" . door h C't vorme n'
va"
Vr o\\,-"c.:,
1•..!g ,
het tweede je.ugdcongres werdelI
Wie dan in nummer (;?
zwaarwichtige boomen opgezet over tijJ hehben. Me; die wereldvrede dan !
.. eenheid van bet vaderlana, eenheid
Ove rigens ll~ oCt het be ni euwen waf
van nationaliteit en e.enheld van taa l ' !;et jaarve rslag voor! 934 gaélt zegllen:
en met · een dergelijk programma voor nl. dat de Regw';nu' zoo pas heelt 10(QI,
den boeg begrtj9t de lezer wel, dat lllen ten zien . diJt wel vêél mag, ma.lr toch
geen tijd heel[ gehad om aan een pret- niet ailes. dat vijf baanbrekers even
moesten preventie "c a <!. n no. zes voor
'Men kan een bepaalde ~erdienste :.liet kerel is. dàn zegt hij desnoods, dat hij
je of een verzetje te denken.
Op 1 Januari 1930 heeft men den den rechte r zal v ~ r schij llen. omda t ..hH ontzeggen aan .den hoofd muiter 'Bos- het niet zeggen wil.... .......
grooten s)ag geslagen JU de jellgdbe- ToOg geen nlim en scherp inzicht had hart en wel speciaal voor 'diens ho.uding
Een dergelijke liitdru kking was. voor
weging door d~ stiChting ~an de Indo- om tijdens de ontwak ing vml de natie en uitlatingen tijdens de behandeling het H.M.G. natuurlijk niet gepermitin het voorste gelid te staan" , en dat der séhandaal-zaak va n .. De Zeven teerd en wèr.-3 dan ook door den presinesia JVloeda.
Toen is de inlandsche st udent~nwe- maatregelen werden getroffen om stu- Provinciën '" voor het Hoog Militair dent niet toegelaten, doch ze had tot
.
reld niet op lauweren gaan rusce~~, dentiekooze polit iekelingen. als ze het Gerechtshof. .
gevolg, dat de president de Wilde .nog
want - aldus z'rtikel _ .. met het be- à'l te kras .maken . zonder meer Veln 'de
l'oen sergeant Isbrücker voor de eens herinner.de aan zijn eed en dat
. reiken van dit doel ':";a's het werk :van schoolbanken te verwijde ren? Zou dat rechtbank verscheen, stelde Boshart de deze getuige zich daarop töch wel weer
P.P.P:I. geenszins teneinde" ,
er in komen?
vraag of getuige nog wist. dat de ofti - iets herinnerde.
kig, we waren er a l bang voor, dat
H et is allemaal verschri kkelijk ge- I cieren een kaartje legden en een wijnDeze "officier" heeft bovendien '''erjongelui uitgestudeerd waren en
wichtig. dit deftig doe:l van studenten tje dronken, aldu.s demonstreerend. dat klaard, dat hij aan een korporaal had
Plannet)'e van, eenheid van vaderland- maa, vele n d er knapen moes ten d aar-' zij. het zoo ' wel goed vonden. zooals het opgedragen de zaak in de machinekanationaliteit-en-taal hadqen 0~,gege- 1 bij bedenken. dat ze studeeren van een ging.
mer .. draaiende" te' houd~ ........ .
ven.
beurs' van ons en U w belastinggeld .
De sergeant. verkla.arde zich daa r~
"Hoe is het mogelijk, meneer. dat U ,
De leden , zoo gaat oe schrijver ve;r·· Hoewel dit natuurl ijk nog geen aan lei- mede .... : .. :. met beZig te hebben .g e- die zoo ontwikkeld is. dit alles niet hebt
zien aankomen", aldus vroeg Boshart
der, moeten worden. opgeleid tot na- ding behoeft te zijn om U niet aan te houden.
..
tionale voorvechters en ze moeten
blaffen.
'
Waarop Boshart. (ongetWIjfeld te- nog aan boord aan dezen :,officier"; gesluimerenà" krachten hunner natie
M
I ' h
.
t
d 'é leurgesteld, dat sergeant lsbrücker niet tuige beeft dit bevestigd.
...
aar a s Uit et vorens aan e 0:- n naar de officieren heeft" omgekeken of
Dat weten we tenminste allemaal.
plooien en in de juiste banen leiden , ding voor ons. fa scisten. duidelijk is.
waren
.
van
dezen
wellicht
alsnog
orders
'
Maar we weten bovendien. äat Bosvant w,', ,'n de voo"t, gelederen wil- dat moet d· t toch w,l ,"n' ,c h,
'
..
Ij .
rpf'" •.: verwachten). opmerkte: IK weet het
len staan tijäens de onfwa~ing van een contröle op het Hooger Ondérwijs wcl, maar ik wou eens hooren of ser- hart heeft geze.gd met een pistool in
zijn hand te hebben gestaan e n niet eetlS
natie, mo,ten een ruim en scherp ill~ en . .. ... even sch"p, cont,o-I, op do - geant lsbrücker h ct ÓÓ k nog wist.
tc hebben gewetcn hoc je met zoo·.rt
zicht hebben. daar zij' anders slecht~ centen die hun pl,'cht teg,no e d
Zoo heeft Boshart nog een andere ding moest otl1gaan .. ...... .
.
v r e
gevaar opleveren......
onze Indische gemeen- verdienste gehad. nl. door zich k:waad
En dat een andere beklaagde voor
Ob zoo, en dus maakten de stud!?n-I ",h"p, niet
. Enk at,Il dat te m<lken en den offi cier van den
tjes in 1931 eerst uit, dat het criterium
iet, dan g één Hoog e r 0 n- M .S. D. de Wilde. die "vele" muiters het H.M.G. verklaarde in negen iaa r
der vereeniging zeer subtiel w;\s
er w ij s.
de hand schudde en .. verheugd was dat f,·een spuit (geweer) in =ij n . . . handen te
het al of niet aan poli tiek doen
men er het leven van af had gebracht" . hcbben gehad, laat staan er mede ie
vraagstuk.voor de P.P.P.l. JVocht zijn .
-hbb toe te voegen, dat er voor hem zestien hebben geschotcn . . ...... : .. .
Wat een gevechtswaarde!
De vereeniging moest het nationa ,l ljaar op het spe l stond en dat officier
paedagogisch karakter blijven behoude Wilde niet kon volstaan met te zegWat een .. militairen"!
den en zij behoefden er zich gee n gezij die vóór de
ik weet het niet zeker: a ls hij een
Wat een .. . ...... schandaal!
-b welensvraag van te maken of haar
H oogescholen in Indië
handeling al dan niet "politiek" werd
realis"c,.,,,, I
gcnoemd.
tenslotte h ebben te
Zoo werden de studentjes li d van
de voordeelen opwegen tegen
het Lahore-comité en .. ook hier hoor- I polit iE,kc nndecle'n .
de men de stem van de P.P.P.L luide
Z. in de Java-Bode.
klinken", waarbij de vraag over den
wereldvrede kort werd bea nt woord:

M""nn'en van de .Zeven.

Fascisten, Koopl bij . Fas.c isten!

aan de maatregele~ die door de st~te9ische ligging van de buiten Ba..
ropa gelegen deelen van het Rijk noodzakelijk zijn en i~ verband met de
politieke wereldconstellaHe ach ten w ij' het nog {anger uitstellen van
. deze maatregelel'. een gevaar voor de ongerepte en bestendige instand..
houding van het Rijk.
i\rtikel 181 van de Grondwet d~ent strikt te worden gehandhaafd.
Staatsburgers die zich hieraan niet onderwerpen worden geatra~ en
. vervallen verklaard van hun Staatsburgerschap. Zij, die ~nderen hinde-rl:n dan wel oemoeilijken in het uitoefenen van hun weerplicht worden
te dezen aanzien gelijkgesteld met hen, die zich aan die weerplicht niet
cnderwerpen.
Dit houdt in schrapping van art. 183 der Grondwet. over de vrijstelling
van den krijgsdienst bij ernstige gewetensbezwann *).
De ontwikkeling van de politieke internationale ve~boudingen dringt
tot schrapping van art. 186 der Grondwet. dat luidt: .. De. diwstplich·
tigen te land mogen niet dan met hun toestemming naar Ned.·lndië.
Suriname en Curaçao worden gezonden".

De F. O. I; N. I.
.heeft als

Le~dend

Een Volk. ELK VOLK, heeft noodig voor zijn

Beginsel:
zedelijk en lichamelijk

welzijn:
a. een krach,tig Staatsbestuur op fascistische basis;
b. orde en tucht;
c. zelfrespect van de nafie;
d. solidariteit van aUe rassen groepen en bevolkingskiassen;
e. het voorgaan van het ALGEM.E EN BELANG boven dat van het
individu of van de partij;

en steil in hare Richtlijn~n o.m.
de volgende KERNPUNTEN:
1)

Een der primaire voorwaarden aan de leiding te stellen, met name die
de: des:mndigheid, brengt mede, dat de beslissing inzake a lle óclangen.
~elke in hoofdzaak betrekking hebben op é.é.n gebiedsdeel, _ door de
gl::zagsorg'aner. in het betreffende deel wordt genomen ,

doel van' de volkshuishouding is tene rationede voorziening in .reke..
hJke behoeften.
Eene rationeele voorziening in redelijke behoeften is alleen mogelijk bij
instandhouding van het particulier initiatief. Dit vere.iscbt de erkenning
door het Rijk van het persoonlijk eigendomsrecht. In wezen is het per..
sOQnlijk eigendomsrecht evenwel een op grond van nuttigheidsovet'We-gjngen dOOl' h.et Rijk afgegeven besJ.:hi.kkingsmacht over economische
gov.deren, waaruit volgt, dat deze beschikkingsmacht te allen tijde . door
bet Rijk kan worden ingetrokken of gewijzigd, indien de aanwending
va n deze beschikkingsmacht in strijd komt met bet doel van de ,volks~
huishouding of met de belangen van het Rijk.
H~t Rijk moet zorg dragen dat het volksvermogen wordt belegd op een
wijze, welke ten volle rekening houdt met de belangen van het Rijk.

~)

}iet Rijk erkenne voor eiken Godsdienst vrijheid van belijdenis en vrij ~
heid van uitoefening, zoolang en voorzoovel' dCLe niet in strijd ItomCll
met de ,belangen van het Rijk en zorge voor het bren.gcn van het inzicht
en de erkemdog, pat in el' door de Rijkseen heid de eenige mogelijkheid
te vinden is voor eene harmonische onfwikheling der onderscheidene, in
ht:.t Rijlf bestaande, Godsdiensten, ,......, Het Rijk onderdrnlcke elhe anti~
godsdienstige propa:ganda, op welke wijze ook gevoeïd. H et Rijk dra gc
zorg, dë\t de ontwikkeling der Kulturen del" tot het Rijk bchoorr.ndc "o!~
ken zicL. harmonisch voltl'ekt cn in. dcnzdfde ll zin <l Is ten aanzien van
de Godsdiensten is gesteld.

E lk bedrijf moet staan on'dçr bescherming zoowet van den Sta,at als van
allen die in het bedrijf werkzaam ::ijn ..
Stakingen en uitsluitingen moeten als nadeelig 'voor de volkshuishouding
.:L\ als gevaarlijk voor de Rijkseenheid verboden worde,:!.
.
G eschillen moeten worden opgelost zC3cle:, storing van het bedrijf.

10) Het Rijk 'geve leiding aan de dynamische ontwikkeling van het econo~
misch leven, voorkome schokken door te sneUe' vervanging van het oude
door het nieuwe, doch eveneens het voor de welvaart schac!elijke te
vasthouden aan oude vormen en methoden.

Het Rijk, o'n\vattende de gebiedsdeelen' in' Europa, Aziê en ' Ameril,a. is
en blijft een en ondeelbaar,
.
Het Rijk richt zijne leidin,g op het ongerept handhaven van de Rijkseen·
Leid als orunisbare voorwaarde voor den grootst mogelijken bloei zoowel
van het Rijk .zelve alsmede van dien van elk zijner d ~elen.

2) De F,O.I.N.I. wcnscht handhavin.g van de historische leidersfunctie van
bet Nederlandsehe volk in het Rijk,
3)

i)

• 5 ')

O'ler den. Regeeringsvorm voor de in EUl'opa. ;:0

Ä!rI<!l';i~a

gc1c!Jen

;

lingen en hwtne

6)

7)

H~t

. 8)

11) De door "oorgaande generaties verworven geestelijke en stoffelijke
van geslacht op geslacht met behulp
.waarden wo rden middels
de . doelstelling en de funcü,
van het individu
de aanvaarding, de
" a n de opvo'edJllg zijn

telg uit het H uis Orllll jc.-Nas.2;J.:t, ~taancli: ~tnarl~illf'·teJ,..
ten (!ünz.icn áier ondcroöJ.:beidcne dcelen.

in Ned~rland sc h·lndië versterking van .het Centra,,! gC7.ag, afscha ffing
"er op Westersch-deruocl'atischen leest geschoeide instcliin9'!1l, instelling op corporatieven basis van de vertcgcnwoord igin.9 van het cultureele, sociale en economische leven van V/este..""$ch karal;:t~}·, ililn well(e
vertegenwoo rdiging uitsluitend · actief deel kan worden gt!11 0men d oor
. staatsbu:rgers.
Zij, die geen staatsburger zijn ~d oor ~e:boort &. ulln cn rIet staa tsbu rger·
fochap verkrijgen, iI\dien ;dl tCIl genoe.ge en fif beoordeelin g dei' R egee.:
ring voldoende waarbor,gen kunnen geven voor de: ric:htige na nwenrling
van het te verleenen staatsburgerschap.
.
D e niet·staatsburgers worden geregeerd middels organen en/ of iJlstel·
llngen. welke zich 'zoo nauw mogelijk aansluiten bij de levende tradities
van de autochtone en van de historische rechten vcrkregen hcbbende
bevolkingsgroepcn in het Rijk,
Staatsburgerschap gaat verloren door natuurlijke oorzaken of door inttekking va nwege de Reg eering bij n ~ct.richt ige aanwendin.g 'daal'van ,
De verdediging van het Rijk tegen aanvallen dient zoo krachtig mogelijI(
te worden voorbereid. Speéiale aandacht dient hierbij te )Vorden besteed

Werkt mede aan de Industria-,
lisalie van dil mooie land!
DRAAGT

lang

EEN

VILTHOED

IN

INDI Ë

VERVAARDIGDE
••

VAN

verworven geestelijke en
- waat'den, . welke:.
en zooveel als mogelijk verdiept van zin, aan het nagmacht
d ienen te worden overgedragen 'als de grondslagen . VOOl" verderen cut~
tUl'eelen, sodalen en econOlCischen bloei van het Rijk ,en zijne bevolking.
VOL'm,

~ :')

Het is een RijksbeIang van primaire beteekenis, dat daarvoor in

aanmer~

kmg komende, onvoldoend(. ontgonnen of onontgonnen gebiedsdee1e.it
op Westersche wijze ,worêen geexploiteerd. Het Rijk leic!e, stimulel!rc:. en
::teune daartoe eik initiatief in deze richting, ook dan wanneer rentab.i1i~
telt op korten termijn niet 'is te verwachten,
, 1iet Rijksbelany brengt mede. dat aan dergelijke migratie in de I!erste
plaats en in hoofdzaak wordt deelgenomen door zijne bevolking.
1)(:. mogelijkheia tot en de omva ng van deelname aan de migratie binnen
het Rijlr van niet tot de Rijksvolken behoorenden blijve van geval tot
~eval ter beoordeeling del Regeering.
.)

Dit beteekent niet, dat bekleeqers va n een ambt bij den openbaren eeredienst (predikanten . p"riesters) verplicht zijn aan krijgsdienst deel te D~
men. Hun vrijstelling is thans ~eeds geregeld bij de wet, voorzien in
art. 182, lid 2 der GrO:ldwet.

-

Koopt een

NEDERLANDSCH RIJWIEL,
Koopt een

WURBIK

Ze doen in niets onder voor Europceschen Import
doch ziJn belangrijk goedkooper en In ;ille voor..
aanstaande Dames- en J-1eere n-zaken

verkrljgbaar.

Vraagl gewoon: een Würbik-hoed ...

Vertegenwoordigers:

STOLK &. DE JONG

Waarom

•

IS

het leger duur?

Hollandsche Mentaliteit.

BATA VIA,
vreemde natie en onze eigen Holland~
Een WILLEKeURIGE Zaterdag- sehe marÎne aan de andere zijde.
En daar doen zeer velen onzer aan
avond.
De bezuinigingsmaatregelen. welke schap, eigenschappen van· %oo'n groot
Het Capitol-tecras.
mee.
ten opzichte van het leger werden '9e'- belang voor den soldaat zijn, hem
Na een warmen, vermoeienden
Hij. die geregeld omgaat met den
nomen troffen dit in zijn slagvaardig- moeilijk bij te brengen: ja blijven hem een heeclijk, frissche avond. De
HoJlandschen fuselier. weet dat het
heid en paraatheid. een zeer gewaaÇld dikwijls vreemd.
ren fonkelen aan het firmament.
hart van ·een fuselier hierdoor gevoelig
3. De gehuwde militair wordt in uit de verte klinkt ons reeds ::~~:~~;: wordt getroffen. V.oelt GIJ niet. wat
experiment; voor insiders des te ont~
stellender omdat aan de dure 'romp meerdere of mindere mate in beslag de m.uziek, afkomstig van het
het zeggen wil voor een Holla:J.dschcn
slomp, die de huwelijken van mindr.re genomen door zijn hUiselijke beslom~ van CapitoL Het is er dezen
jongen ODl als een paria verwijder.d te
en zorgen, wat voor m,onig-I vol. Tusschen de nontonnende
worden? Het is' natuurlijk niet noodig,
militairen geeft, niet de minste
kan vormen ~m zi;:}:t ge~ ders buiten staat een viertal fuseliers. dat de HoJlandsche fuselier of matroos
king werd opgelegd. Wat deze . , een 'n
uitvloeisel van ethische en kerkel:jk(' heel aan zijn werk te geven. Zeer
Hollandsche Jannen, Ook zij
in elke gelegenheid' dès 'vermaaks toepolitiek, den lande kost, zonder VON ker is het een' feit dat gehuwden meer~
van .de forsche
gang heeft. l\:1.aar indien men de be.<ie landsverdediging dan ook maar l1ct dere malen aan den dienst
afgewisseld door een moder.nen jazz~ manning van vreemde en Hollandsche
minste' nut af te wérpen. moge uit h.et zijn door redenen. verbËmd
Schlager,
oorlogsschepen e'rgens binnenlaat. dan
a een kort, ondërling gesprek
voeré men deze toestemming ook convolgende blijken.
met huiselijke omstandig~eden.
den zij binnen en zetten zich in
sequent door, En dan Jaat men onten
À. Huwelijken der nlindere Eur, 'mi~'
4. De Militair Geneesk. Dienst
der uiterste hoeken neèr; zij
Hollandschen fuselier ook binnen.
litairen.
zwaar belast met de zorg voor de ge~ zon d er eemg
" mIS baar een IUJ,?ngos,
",
Fascisten, op ons rust ook de plicht
Een Eur, soldaat 2e kJ. heeft een zinnen der mindere militairen. ae,we-I De djongos verdwijnt.
om op te komen voor onzen Holland. minimum soldij van f 22 .50 's maands gen nog van de meerdere uitgaven.
Even later komt de zaalchef
schen Jan. Hij heeft te veel voor Indië
en kan het als soldaat 1e kJ. t~t een terwijl de behandeling der buiten
gedaan dan dat hi! nu als een paria
maximum brengen van 48 gld. .
nende gehuwde militairen omslachtiger
Een kort gesprek"""
beschouwd zal worden.
Een Eur. brigadier heeft een min. Îll 9an voor de kazernebewOriers,
En ' de JANNEN VERLATEN
Ik roep U dan ook op om, waar dit
van f 39. een max. van 57 gld.
5. Het aantal deelnemers aan de me~ MET BESCHAAMDE GEZICH- noodig is. in den lires te springen voor
Als verdere inkomsten genieten alle nage der ongehuwde militairen wordt TEN HET TERRAS: .... :
onzen Hollandschen fus~lier. ~Gebeder zooeven genoemden. een voeding~ steeds kleiner. met gevolg oneconomi~
WEGGESTUURD ..... .
•
geld. dat met het garnizoen varieert en scher en uiteindelijk onmogelijk~be*
* *
op ong~veer f 15 per maand kan
. heer. terwijl het aan de gehuwden uitBATAVIA.
Wij zouden aan het bovenstaande
den gesteld en een kleedinggeld van gekeerde voedinggeld hooger is dan
ZONDAG~AVOND 4
nog iets willen toe:voegen: .
f 3.30.
hetgeen aan den ong ehu\,:,den deelne- Rl 1934.
Ook het" Legerbestuur kan medewerMaar als dE':ze menschen
mer der menage toekomt, Gevp.lg:
Het Capitol-terras.
ken om een einde te maken aa~. alziJ·n en dat is, dank 'ziJ' de
hoogere kosten.
••"
n·,'enl"J'k 'e,ug
' 'e b ren gen de
Op de reede van Priok liggen t w'han,
ee
Gouvernement · ingestelde fokpremie. . 6, Het is in vele gevallen gebleken Fransche en twee Eogelsche oo"og', 1
. awaze weJ;"ing van den
in het algemeen van .den
wel bijna altijd het geval. dan wor- dat de voeding va n de n gehuwden s ol~ scheperi. De geheele stad is vol passa~
soldaat.
den deze inkomsten (gerekend op een da at OI\voldoendc was. bijv. w :}nne ~ [ gi erende matrozen. die in auto's en
gezin van vrouwen drie kinderen ) ma n en vrOLlW spilziek zjj n .. de man bussen .de stad doorkruisen. Het Ca~
Het geve den plaatselijk militairen
verhoogd met gezin en
een dron kRard is. die :: ijn cc h ~ g en oo t e pj tol ~ terras .geeft ee~ verbroe.dering
commandanten opdracht besprekingen
46 gld.. huisvesting f 20. water en het huishoud gcM onthoudt er: z.. iJl wil zicn van de Engelsche, Fransche en te voeren met eigenaars van ge.1egenlicht f 7-.50 of totaal 73.50 gld, Dat' ik onmiddeliijk toe9 :";V~ 1l . dat waar- J-I O LLANDSCHE MARINE. Hoe heden als Capitol e.d. 'of deze accoord
dus. begrijp goed. een pre mie.
sehijnlijk in de nJ c.:ste gcv:lllen de ge- meer tjap-Koentji en Kloster-Bier aan- kunnen .gaan met toelaten van mindere
huwde e-:l. bet..!::: ...·l~ plct~i~:!r verzor- gedragen wordt. des te beter wprdt de militairen, . wanneer .dergelijke bezoe::
bedraagt ongeveer het dubbele van
eigenlijke soldij eens brigadiers. en
zai hebben cl;:./: I. k ongd m wde. '1crstandhoudi~g.
·
kers zich behOOrlijk'koom::e~n~~,~:;;.~
Ontzaggelijke premies op huwelijken. van mlnclçre militairen.
De kazerne Is een kampong . Is de mindere militair overbetaaJd7

I
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.zooev'ee~n, efJ~;~::~,~:~ I
..
.. el!d~ '1
de kortingen. waataan
kazerr.e wm~
'''e,den
onde,
,- .,
'
d
I
d
Iagere an sIenaren v
ziJ'n verzo r9 i n~ ,.ic .. :> o.' tr"• rc('~t
"en
"J'n
I ht s op d e so Id IJ
'-" De .admi::1istratic i.s dOO f het stel~
worpen. sec
'gepast wordt de
I
d
verhouding nog dwazer. \
sel der gehuwde: milH el ~en met e aa ngever betaalt zijn gehuwden w,,,knc,' lkleve van v~\edi nggc .~~n ~1\S cn zoo,
st3ndplaatstcelagcr.,
.dn =:crtoe lIa, gen
'
d'Ige van
mer ongeveer h et d nevou
I
vergoedingen huishu ur. ...\· ~te r, "' lt
ongehuwden? . .
t (I
Het is dan ook begrijpelijk.
verstrekking en van rîj!!t en zou I n~
.een ·.pas 'geïmporteerde Jan. 'de
lalldsche gehuwden) enz. enz, l.ope~
schoenen nauwlijks ontwassen.
loos inge;wikke1d gcworden.
recruut dikwijls nog. onvol d oen d e
8. W anneer ten sIot t e d e me I ee"
.- de hoogte van militaire begrippen.
lnlandsche . vrouw gehuwde millliere
bekend met 's lands taal. zeden en ge~ den wensch' te kennen geeft van
woonten. oogenblikkelijk met een
op Europ. verlof gebruik te
andere Inlaridsche joffer een huwelijk
maken . moet hem worden voor~
pleegt. ter verdubbeling zijner inkom~
de bezwaren. die aan het
sten.
medenemen van zijn lnlandsche echt~
Wat zijn de: nadeelen, ja gevaren genoote en zijn niet op eèn Europ. savan het hoogst kostbare stokpaardje menieving ingestelde kinderen naar
..Het huwelijk voor den minderen mili- Holland verbonden zijn. Hij wordt dus.
tair."?
men. hem eerst op a·Beriei manieI, De geweldige kosten. bedrögende
tot het huwelijk heeft verlokt min
gemiddeld 2Yz X 's mans soldij.
meer geforceerd tot of het ach.ter1a~
van ziJ'n gezin voor een half jaar
2. De gehuwde woont buiten het
1
1
(wat een opvatting!) dan w.e tot ver~
kampement . . dik.wijls in particu iere
van de banden met het oude
huisJ'es in de kampong ver van de ka~
'iJ'n ouders en naaste fami Iie. D at
zerne verwiJ'derd met als gev.o Ig:
de man nà zijn pensionecring aan d e
a. In geval ... on a I arm. waar het kampong vast zit. behoeft geen nader
dus op aan' komt de troep in den kortst
betoog,
mogelijken tijd. gewupen d bij d e han d
Als eeni9 voordeel tegenover al dete hebben. moeten de gehuwden s ~ 11 'k
voo r st 1I k door patrouilles uit hun ze zeer ernstige nadeelen zou n~eJn
huizen worden opgehaald (oannem.en~ kunnen aanvoeren. dat in de laatste
de dat ze daar te vinden zijn. wan~ er jaren het 'percentage geslachtszieken
bestaat voor die menschen geen enite~ afnam, doch is dit voornamelijk niet
Ie contrölc). een tijdroovende geschie~ toe te schrijven aan de betere bestrij~
denis. een bespotting voor een behoor- dingsmethoden op dit gebied en voor~
lijk werkend g e zag s 0 r g a a n en zeker aan de voort reffelijke organisa~
slfE:hts aonneme.1iJk voor een' phtte- tie in dezen van 'den Mil. Geneesk .
lands~schlltterijtje.
Dienst?
•
b. Hij vertoeft per dag slechts en~
kele uren in de kazerne, alleen om den
8, Huwelijken der mindere Inheemdienst mee te maken. Militaire be~rip·· sche militairen.
Een verschilpunt met hun Europecpen, kazernetucht, orde en regelml'lat.
collega's is, dat ze in dc kazerne
saamhoorighcidsgevoc1.
komeraadp

.,.,
' ek een d.n, u,'t"oe,en,
"
•
Het publiek vindt dit schitterend. applaud isseert mee: laat meer bier aandragen voor de ,dappere landsverdedi~
gers. Nieuwe groepen matrozen wor~
den meI open .'men ontvangen.
's Avonds laat duurde het feest nog
door. totdàt de gedachte aan de laa$ste sloep ook den laatsten matroos naar
Prïok terugrieP: .... ,
•
• ..
Ziet hier, fascisten; in allen eenvoud
geschetst het groote verschil in behan~
delin.g van onze Hollandsche Jannen
aan de eene zijde en ,de Marine van

van de ziJ'de
militaire au..
. om voorbeeldig te straffen:
.
opdat de kwaden het niet voor de goe~
den bederven.
Wordt echter streng.de hand gehouden aan \vering van den minderen mi~
litair. dan vaardige de pJaats. mil.
commandant een verbod tot bezoek .uit
voor all e militairen, al of niet in uniform. zoowel voor minderen. als voor
onderofEfcieren en officieren,
Wij zijn ervan overtuigd; dat een
dergelijk optreden van de zijde van het
Legerbestuur door leder reditgeaard
vaderlander gebillijkt, neen: toegejuicht
zal worden.
Red. N, L.

v.erblijven met hun dikwijls zeer lIitge~
breid gezin .
.
De nadeeJ.en genoema onder 3, 4, 5,
6 en 7 gaan ook ·voor den lnh, gehtlw~
den ten volle op. die onder 2 slechts
ten . deele. Wat betreft I de kosten.
deze zijn niet zoo gemakkelijk te be~
rekenen .. daar huisvesting. water licht.
voeding gezin in natura worden ge~
noten. Ook hier zou rn2:n veilig tot de
slotsom kunnen komen. dat de gehuwde; met 3 kinderen gemiddeld het dllb~
bele inkomen heeft van zijn ongehllwden collega. Ongehuwde lnlandsche
soldaten komen dan ook practisch niet
v~or en de productie van nakomelingen onder de hoede van de Kompenie
schijnt zoo voordeelig te zijn. dat ge~
1-innen van 5 lot 7 kinderen heusch
gcen zeld:aamheid zijn.
Van een kazerne met een militair
cachet, met stramheid en netheid is
geen sprake meer, het is .een kampong
met een stel scheeuwende. onhebbelijke. sloerie.s en k;nderen. Wil een kaaf
ethicus of zedelijkheidsapostel aanvoe~
rcn. dat door het huwelijk het meoree1
....an den Inl. soldaat zoo gestegen is,
dan moet ik hem teleurstellen. lntegen~

deel. De ontucht onder
jeugdige ka:.
zernebewoners (er zijn kin der e n
tot 18."'.
jaa~) is. ,zoowel onderling als
met de ouderen zeer groot. Verkwan~
sela rij van mi.nderjarige meisjes vindt
plaats. Hoe kan het moreel niet anders
dan dalen. waar de intiemste huiselijke aangelegenheden voor de huisgt'!nootcn zichtbaar, voor de omstalldf"r:'
slechts bcdekt door een groen gordijr.tjc geschiede·n.
.
. ...
Men breke met deze belachelijk im~
moree.ll!. hoogst kostbare instd""9,
welke geld verslindt. dat op andere
wijze zoo goed besteed kon wordE':n.
Men zal genOeg recruten . voor het leger kunnen krijgen ook 'zonder huwe-'
lijkspremie. ja: met huweliLksverbod, .
Wanneer me-n bedenkt dat een .lnh
soldaat wiens prestaties in hèt garni.
zoen niet bovel! die ....an een hui$jon~
gen uitgaan tot 50 gld. inkomsten kan
hebben. terwijl zijn soldij van 10.50 tot
24 gld, varieert. moet men tot de. .;;Iot.
som komen. dat de gehuwde militair
van het Indisch leger Zeer ovetbet."ild
is. de ongehuwde niet.
Em...
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Oe afdeellngslelder van Cherlbon had ons Woensdagavond 21 Pebr., even voor
het afsluiten van dit oraaan, moeilijk een meer onutellender tijding kunnen brengen
dan het overlijden vall den pl. v. Afd. Leider van Cherl bon, den heer ,. J. v.n 0 ••
Paseist van Os kennen wij al hed wtlt langer dan van de propaganda.vergaderlng
In November ·tc Chel'1bon. toen hll na afloop opsmnd en aanving met te zeggen, •
- Mag ik U ccn vr,lag stellen 1
- Dyn zou Ik U willen vragen: mag Ik toetreden tot Uwe organisatie 1 .
Wilt U mij msehrJjven .. I. lid 1 Want In
beweging .zlt lets moo.s" en daaraan
wil Ik gr,i,ig m+:dew .. rken:
.
Z6ó Wi\S Koos Win O s ; zó6 Is hU altijd geweut. Bnthouslast · 1.E.V:er, enthou·
slast K.N.U:er. de laatste mOl .. nden enthousiast fa scist. E.n ccn viln het goede slag.
~ ~ n die wij juist. waar wij nog zóóveel werk voor den boeg hebben, niet konden mlss.en.
' WII wisten dat Fdselst van Os niet sterk w~s: wij misten hem ook op onze
laatste prop.... ~and ... verglld~ring In Cherlbon; wij betreurden het ten zeerste omdat
het altijd w~er opnieuw een genoeQen Is een oud vriend als van Os te ontmoete n; niettegenstlande ziln uezondheids.toestand: opgewekt. vroolijk. vol moed om
den dag van morgen en overmor~en In te gaan.
En wJj vernamen dlell Zondagmorgen, dat fa , elst .van Os m6ést mankeere:n,
omd<lt hiJ zIe' was. L)i'larn~: dOlt fOlselst van Os het minder goed maakte. Om thans .
te verne men, n.. el'll ziekte van' tien dage n Is fase lsc van Os .nIet meer ..... HIJ
ruste in vrede!
.
Wij be/r, uren dlt · heeng~;m voor onze Organls~tle. voor on~ moo e, faseJstisehe
beweging. e n daarn .. ;.st voo r tijn lieve vrouwen kinderen.
Moge zij de kracht vi nden dit lIerlies te dragen en moge ~iI 'daarblj van ons de
verzekering .. <Innemen. dat Fascist ,. J. van Os bij de Fo!ni in dánkbarc herinnering
1:.. 1 blijven.
Het Hoordkw .. rtler.
.

H'
I U, heeft
U angst zich bij' ons aan
e d cet ons genoegen d at U tin d e-'
sUlten.
oveçweegt de consequenties
b
hl. vraagt zich 2 f : .
. 'tisd,eegint de U toegeworpen Pastishandschoen op te nemen. Het is
M ag 1'k • overwegende de vele gcoote I1
•
de AN~ST voor onze - ernst t;fie
C~twaren op maatschappelijk, economIsch en zelfs huiselijk terrein. fa&ds- hiertoe heeft gedwongen. Onder Uw
tlsch gaan denken en handelen? ,
lachen om en spotten met ons FascisMag ik in elDst gelooven aan ook me in Ned . Indië. was en is niets aomaar eenige kans van het Fascistisch dees als an.9st verborgen. En laten
streven in Ned. lnditf 1
U zeggen dat die angst een w.,k •• lijke
En dan is Uw gedacHt . antwocrd: reden van b~staan heeft. want het
Ik durf niet te gelooveri en ik durf niet Fascisme speelt niet met
de conseQuenties aanvaarden.
maar doet met aaden.
Wij b~grijpen Uw. an'g st en
Wij ,zullen Uwe angst in den eerstteeren die. wij vragen niet van U ziCh volgenden tijd nog beduidend doen
over die angst been te zetten. wij vra- 1genemen, totdat wij U straks (voor
gen van U nog· geen daden: wij hebben U plotseling) al d,ie angst weer zullen
Uwe sympathie. UWE d.a den zullen
ontnemen.
komen als WIJ straks do'or, ONZE
daden Uwe angst voor U zullen hebOmdat ....:.. .U straks op het toppunt
l:.en overwonnen. Wij' zijn' tevreden
Uw angst onze vrienden 'MOET
Er is gejuich in het Hollandsche rooerme~, dat U met on~ medeleeft, onze worden of verdwijnen. Wij gunnen U de kamp. De roode vlaggen en vaannadere kennismaking volgt binnen Jii~t nog hoogs.tens twee jaren van angst. dels kunnen onder "schetterende .fanfares wordeQ. geheschen.
te langen tijd.
De opruiers en de roode volksmennm kunnen
gnuiven en ,;eh in
de handen wrijven van ingebeelde ·pret.
U heert ' zoove,e1 gehoord over het
U twijfelt aan ons? U denkt dat
want '1-;' eer eens kunnen zij zich verInd. Fascisme. U heeft onze kinder- toch te zwak zijn en te weinig se,icus:71 beelden een s tapje te zijn genaderd tot
ziekten meegemaakt, is verontwaar- U twijfclt a'a n onze nlacht om ons
hun groote dDel: .. D e r 0 0 <;I ere v 0digd geweest over de . gedragingen van s en in daden om te zetten? U
I u tie ... ·
.
Baby, doch U heeft niet aan zijn bedje eraan of de nuchtere Hollanders
De Fascisten in Nederland zijn tot
gestaan, U heeft niet meegeholpen l . bloc" Fascistisch kunnen gaa n. denken verworpelingen verklaard.
innerlijk oerkrachtige Baby door zijn en voelen?
Geen Nederlandsch ambtenaar kan
kommervolle ziektemaanden heen te
U Twijfelt . of iet s in staat is de meer lid zijn van. een ' Fascistische or_
l>c1pen. U twijfelde, en zwaar. aan zijn muren van U we democratische. soci 1J - ganisatie in Nederhmd. op poene van
herstel.
.
listÎsche of conllnunislisc: hc 'bOHwsclell broodeloosheid.
. U hadt in zoover gelijk. Baby
lon" v,,, te werpen?
N atuurlijk vraagt ieder normaal denzwaar ziek, het mes is diep in de wonU twijfelt era an dat inderdOl<ld ': 00 ken d mensch zich af: .. En de S.D.A.P.
iets 0 n lil 0 9 C J i; ie s ~m.! !~';1'I~~ . ij ~lC- dan? Ook verboden?"
den. moeten worden gezet. m.aar
.. ;''";":ter.
?
niet. want· ons

Uw

"Verzamelen Geblazen".
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Organisatie nog zoo jong zijn •. nog betrekkelijk in de kinderschoenen staan:
Misschien, omdat men ons als Partij
nog niet heelemaal au serieux neemt.
Maar AL~ wij ~tgroeien, en zoodra
de heeren politiekers gaan merken dat
wij LEVEN. zoodra het groote publiek
,gaat zeggen: "Die Fascisten hebben
toch eigenlijk gelijk!!" och. dan.zal men
ook hier wel trachten een zelfde lijn te
trekken als in Holiand. Da,n zal men
ook hier wel trachten de Regeering te
bewerken.
Fascisten. moeten wij ~ns door .die
gedachte laten intimideeren? N.een, en
honderdmaal neen!!!!! Er .is nog altijd
een goed Hollandsch spreekwoord dat
ze.gt: .. Het bloed kruipt, waar ~ het niet
gaan kan." Dat geldt ook
Fascisten! Denkt Gij, dat
tenar~n. voor wie · nu

doortwijfelen .
hij u. S.
kan voortgaan met haar on- seling geen
Men kan dien menschen het Li,lm~'~
U doet niet nuders. Goed ... U
I derg rondsc he actie. kan voortgaan met schap
ontzeggen .. .': .. men kän
nog eenige. h oOgStC:1S twee jaar ooor- haa r opruiingspolitiek, kan voortgaan
,
met haar revolutionair werk. kan voortFascistisch sentiment ·ontnemen.
twijfe·Jen. maak cr bl·a.1f .;ebru ik
zij zullen blijven haken en verlangaan met het Volk langzamerhand te
Tegen dien tijd staat U voo. ee!1 0 n- leiden naar Rusland . .
gen naar hun Fascisten-organisatie,
·g et w ij fe.l d feit en Vé!!t 1':::
WantdeS.D.A.P.heeEteentegroo- omdat die LEEFT IN HUN HART!!!
meer te t\vijfden, wa nt d.:-:.n is inmid- te macht in het .parlement. De S.D.A.P.
•
de!s reeds m~t U a fge;:~ke!i.à .
knn te v~eJ vrag en stellen : en obstrucFascisten in Indië! Wat leert ons het
tie voeren en de kiezers ophitsen.
Hollandsche voorbeeld? '
.
F ascisten!!! Het GAAT hier niet" om
Het leert ons dit! Dat wij, voor alles.
een speciale partij! Het .gaat hier niet onze eigen Organisa.tie innerlijk zoo
ENTHOU SIAS~"iE
o m de N. S.B. Het eenige .doel is.· om hecht en sterk mogelijk moeten maken.
Wij verheugen on s als wij zien. 1100- het FASCISME te treffen. om
Dat wij ons ploeten aaneensluiten , alle '
U kunt nog geen enthousiasme voor
ons toorien. U is nog te lauw . weet ren. lezen . hoe weinig waa rde U nog F ASCISME den doodssteek te. ge'• ." . I eventueele persoonlijke geschillen en
gevoelens laten wegvallen. dat wij ons
nog te weinig van ons mooie streven hecht aa n ons groote enthousi"t sme. den genadeslag toe re brengen.
moeten vereenigen tot één hecnt en
a f? :Toch heeft U . diep in Uw ha rt en hoe gij ' dit onderken t. Grinnikt lustig Fascisme. dat in Nederland groeit
sterk front. Dat werklust, plichtsbehersens. een sympa thie v~or ons, een doo r. praat rU!itig o ver " F ascisme . in alle andere partijen' dreigt te
gelen .
trachtlng en 'gehoorzaamheid aan de
begin, een symptoom van enthousias- blik ". ov er "Operette-uniformen",
..
Import-Fascisme"
en
verder
over
DAT
moet
;
gekneveld
,
DAT
LE7iding,
boven aan ons programma
me voor ons Fascisme. '
.
U
maar
wilt.
.
geknakt.
Om
dat
Fascisme
te
verpletmoeten
staan.
Dat. orde. tucht en disHet . is a an ON S en thousiasme dit
Laten
wij
U
inmiddels
de
verzeketeren.
daartoe
trekt
alles
wat
gescheicipline
ons
doel
en ons . streven moeten
symptoom te doen aangroeien. het is
den
was,
één
IiJ·n.
zijn.
Dat
ons
optreden
naar ' bl~iten zoo
geven , dat wij enthousiast werken
aan. ons den eenmaal ingeslagen weg
Communisten.
Sociaaldemocraten, moet zijn dat het. een roep van 1:?ewonverder te ma rcheeren, daarbij . zood a- a an Uw e destructie; dat wiJ' U ' niet Katholieke staatspartij. Anti-revolutio- .d ering a fd wingt aan het pub liek. Dat
r,ig handelende, zoodanig onze hooge onderkennen, dat wiJ' U hoogst se ~ :eus nalren.
.
Lib eraa,I V rijzinnigdemocraat.,. WIJ.. d oor on s voor b ee Id ,an d eren . b eprincipes in practijk breng ende, dat U nemen, maar tegelijk weten dat U (!"'..;~t all es wat . parlementair heet. : ....... het teren moeten trekken. Zoodat men het
tenslottc Uw inmiddels a angegrc.eid l:lw slappe gcpr a at. Uw gebrek n n loopt alles. te hoop. om dat Fascisme. straks niet aandurft onze Organisatie
enthousiasme bij ons onderbrengt.
enthousiasme, Uw slechts denken aan dat LEEFT in het Volk. te vertrappen. te verbieden. omdat een verbod een
. Daarop wachten wij. Wij ha a sten Uw eigen belétngetjes c.q. baantjes ) Het FASCISME. DAT immers is
. kreet van verontwaardiging zOll ontqevaar. dat dreigt voor zetels en
lokken aan het Indische Volk.
U niet. wij wachten EN DOEN IN- Uw tijd heeft gehad. veel te lang
MIDDELS,
T.h.,
Goed, Mijne Heeren. wij gunnen U beurzen. het FASCISME dat
Fascisten, werpt van U af ALLE
nog hoogstens :2 jaren. onze jaren \'.:\ n Çlroote bezem om den
lauwheid. staat pal voor Uw Oraanien stug werken gaan
Aua iasstal te reinigen.
satie. werkt in Uw' Afdeeling, in U",
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! enthousiasme
middels ook voorbij. De vruchten daar- LEN ze niet. de heeren
qroep met ijver en lust, vervult de taak
van zult U straks tot ~w spijt wel
Dat LUSTEN ze niet!!
U door Uw Leid~r opgedraaen. Pro.
moeten proeveH en ze zti!len biJt«d er uit mct die Fascisten!
pageert het Fascisme in Uw eigen
voor U .
DAT is de groote dwang op de Ne- kring. Vertrouwt op U w Leiders.
Auto- en Fiets _ Vlaggetjes Wi;'zulJen U echter l'eeds nu teleur- derlandsche reHecring uitgeoefend.
WEEST FASCIST!!
indien U zoudt veronderstell en waarvoor de Regeering heeft moeten
En wa~ht dan maar gerust: .den aan.
verkrijgbaar Ban het
U, tegen dat ti' het cinde ziet na- buigen.
val af! Want, als wij allen VAST gederen, llOg altijd naar ons kunt over..
looven. DAT de toekomst ons is, dan
'Io.open, U zut
I het . natuurlijk probeeZal die anti-fase,'s,,'sehe ···,'nd
OOk' lSd eoe
' koms t ons. W ant WAT men
11
...
' zoo cl e tegenwoordigè me- hier naar Indië overwaaien? Ik voor m"J'. ook doe' en WAT men 00 k UI'tden k t,
d at IS
,,','n, he, .,'nde
al zIJn:
..
toe,
h d maar gelukken zal het U ni('t zal heusch' niet zoo ve-"ond.rd
uv
Z
voor
ons
een
dergeliJ'k
panne',',
'AAN
ONS
FASCISTEN DEN
als
ook
omdat U dan op'om' 'egen he' PAS· op het vuur staE\t. Misschien nog niet ST"AAT!! " "
C IS M E . daar valt nict mee 'te mar~ d'
d
h
Irect. om at men ier nOj:! · niet zoo
"AAN HET ' FASCISME. DE.
- Teha. - veel last van ons heeft. Omdat wij. als TOEKOMST!!"
.....: Ar;J. _
den en .
hard ~e roeren) laten wij
met rust in Uw twij fel. T \\~ ij
lelt rustig door. WIJ zullen inmiddels
voor de daden zorg en. waardoor W IJ
voor U Uw twijfel zullen overwinnen .
Wij weten zelfs Uw twijfel te wa ardee-ren en zijn overtuigd dat .onze twijfelaarsvrienden zich straks misscllien
wel onz~ hechtste vriènden zullen toonen . als de tijd daa r is.

ENTHOUSIASME

Fo·.·n.- •Speldl-eS

I

I.'ell.n

•
H 00 f d k war t ler,
Ban do eng.

""'0\)'

6

VergeliJkende
.. Aan d' Amstel en aan 't y , daar doet
•
.
. zich heerlijk ope'
.. Zij. die als Koningin, de Kroon draagt
van Europe!"
. (J. v. d. Von·del?)
~ ........... De wijze. waarop Amster,
.. dam onder een volstrekt democratisch
"bestuur naa r den rand van een ban"kroet is gedreven. is kensçhetsend
"voor de hyper-democraten ."
. (Z. in de Java-Bode. 4 D ec . 1933.)

Beelden.

Het Fascisme. dat terug wil naar
eenvoud. Het Fascisme. dat in eere wil
herstellen het nationaal gevoel. Het
Fascisme. dat aan de jeugd wil hergeven oude idealen. Het Fascisme.
dat aandringt op EENHEID en
KRACHT!!! He~ Fascisme. dat propage,,' KRACHT DOOR EENHEID.

Indisc he Nederlanders. op voor het
Fascisme!!!! Men zal U voorhouden,
de toestanden kunnen worden I,erzien en verbeterd door het wegnemen
excessen. ·

taÎre richtingen . welke schuldig staan .
Het is het SYSTEEM dat zoo fnuiFASCISTEN VAN IN DIE! !! I !!
kend werkt. AI die richtingen, al die
ACCEPTEERT
GEEN OPGELAPpartijen. zij za gen niet of zij wilden
TE
DEMOCRATIE!
EISCHT EN
niet zien, zij . beseften niet of w ilden
EJSCHEN
DE
WEDERGEBLIJFT
DE
NATIONALE
KRACHT
DOOR
niet beseffen, dat Amsterdam de trotBOORTE VAN DEN STAAT,
sehe, bloedde uit duizenden wonden. NATIONALE EENHEID.
EISCHT .. ·....... HET FASCISME:
Zij w i I cl en niet erkennen. d:lt zij
-lip verspilden . eh verbrasten het erfdeel.
hun door de Vaderen nagelaten, dat 1-------------------.-:--------------zij 51 e c h t e rl::ntmeesters . warell.
zij beseften ni et. of wilden niet besef.
fen in hun politie.kc roes. da t éé~~,~;,II ·~14~l[
de afreken ing za l worden gevraagd
Dat het één.lJlaal uit' zal zijn met hr.t
Onze kleedij wordt door buitenstaan- van innerlijke en karaktersterkende
politieke spel , dat spel waarin ZIJ het dees in een min of meer belachelijk dag- discipline,
lich t gesteld.
.
He. zwarte hemd is noodig als een
volk .hebben medegesleept. NOG wilOok
·onder
hen.
die
zich
met
de be- openhJke getuigenis van ons ideaal.
Ien zij niet erke nnen. dat eenmaa l datzelfde Volk . dat zij n u nog voor hun glnselen en de doelstelling van het fas- Het ~ij voor ons een syDibool. het zij
cisme wèl kunnen vereenigen. zijn her teeken, dat voor ons het leven nog
Z!tgekar - gespannen. hallden de oollen
er velen. die .het zwarte hemd overbo- likt ter kimme neigt. Het zij voor ons
achten. Zelfs ziJ·n e~ personen. die de aansporing om niet ·te verslappen in
zal opengaan en dat DAN datzclfde
Volk voor hen zal staan en hun zal
niet willen aánsluiten. omdat onze staatkundige aspiraties. H et iij
afvragen: .. WAT HEBT GIJ GEbevreesd zijn te worden verplicht. het citerlijke teeken. dat wij de kruideDAAN MET ONS ERFDEEL ·??
in d ie kleedij te vertoonen.
mcrsnil!ntaliteit van twijfel en besluiteEens zal die tijd komen : onherroeHet dragen van het zwarte hemd is loosheid over noord hebben gezet, dat
yoor een fascist niet v~rplichtend; ec h- w ij het schipperen ~n ~et marchaqdeepelijk. En dim ...... wee hen! !
hen, .... , .... a ls het' Volk van A,nst"., I ter is het wenschelijk. dat het gedragen ren moe zijn.
dam zal gaan begrijpen . dat Amster- wordt op bijeenkomsten, waar geH et zwarte .hemd beteekent. dat w ij
dam tot den bede lstaf werd gebracht vraDgd wordt dit te doen.
behooren tot de Gideons bende. die.. bet
door de vampyrs der Demo·cratie.!!!!!!!
Het dragen van het zwarte. hemd is durft bestaan den goeden ouden HolOok het Nederlandsche
we nsche lij k, in de eerste plaats: om de landschen geest van weleer te doen her~
zal eenmaal aanvangen den opmarscn ren heiCl van ons denken naar buiten te leven!
De J..
naar Amsterdam!! Ook daar za l
tnonell. in d,e tweede plaats: opda~ wij
Che.ribon.
Febr.
1934.
maal de politieke Augiasstal worden ons kun nen oefenen in het doorvoere;J
gereinigd ......... !
_ __ __ __ _ __ __ _ _--.:_ _ _ _. _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

,',

Zwarte Hemd.

De dichtregelen werden geschreven
over Amsterdam. ten tijde van de oude
Gilden. toen werk lust. geloof. eenvoud.
orde. disciplin e. oVJ!rheid. gezag ..... .
nog woorden waren van beteekenis,
nog niet tot een aanfluiting waren geworden. Toen de groo t ~eid van een
stad. ee~ gewest, toen de eer va n het
Gilde. de liefde voor hel handwerk
nog deel uitmaakte van het goede.
fiere~ koppige H ollandsche karakter.
Toen de Nederlandsche werkman nog
niet verpest en vergiftigd was
politieke leuzen: toen er ondanks
ver~chillen fn geschillen. toch éénheid
was: Toen men nog trotsch was den
Nede riandschell> naam te dragen' toen
de grootheid van Amsterdam nog iederen Amsterdammer aan het hart ging:
toen het Bestuur over de KOOPMANST AD Amsterdam nog in hand en was
~·an hen. die over het wel en wee van
een KOOPMANSTAD konden 00.:deelen, Toen er nog niet werd geGeve God. dal het niet te laat mogt>
knoeid en gemarchandeerd voor een zijn.
vijftig of honderd stemmen méér. toen
•
er nog ni-et voor het behoud van een
• •
H et is niet onze bedoeling de beraadszetel chapeau-bas behoefde
En als wij o ns dim even afwenden ~ui niging s voc·rstel1en Ideflburg te beworden gespeeld voor iedere
van de .. Koni!lgin wm Europa" e n on- sprcken. doch wij w illen a lleen .... ragen:
te of npg op te richten
zen blik laten gaan over .. den G ordel
Is een soldaat zonder geweer en baToen
niet cie
.. dan ·ziet ons oog Qo k inner en m1.mitie nog wel een krijgsman?
en de
en
t.~i:':I( e;;l:'n Väl l ""rvilJ.
1s een lege.r zonder kanonnen 'en an-

De Slooping van Ons Leger.

en deen
en en de opme-maars
Zl1urbiers
rkraaiers e:l. de leuteraars en de
roe
massavleiers het roe r in ha nden had~
den. Toen Ams·te rdam nog niet va,n
uit fantaarn palen werd geregeerd.
toen nog g~en Tribunes en Voorwaartsen en Volk vrije lijk de geesten konden vergiftigen.........
·
Toen ' nog geheel de wereld in eerbied opzag tot H oll ands eerste koop~
manstad ..... . ........ ,...
Toen droeg Amsterdam met recht
den fieren naam van Koningin Van
Europa!
..

kcal,eel. dat v echten om oen buit.
kiezersgevlei . de verwording.

legerpredikanten, zwaar als hoofäoffi-.
cier vermomne pastoors en dominee's;
voor elk van onze .divisietjes ééQ paar.
Wij drijven niet den spot met het
loof. verre van
zullen den

· 1~;·~E~~~~;~:m~0~d~e~r:n~e:~~1~v~00~rE~~~·

en kunnen
l
'
. cl worden
d· d
nog we een weer- gedragen. Doch in vre estij. IS eze
lux e van -4 hoofdofficieren met het oog
. Dan zien wij ook hier d ie 0':'01''''- 1 De ex-G.G. I.denburg heeft den treu- cp's lands beroerde pecuniaire omstanarmen der Democratie zich slingeren rigen moed gehad, gesteund door par- d igheden tè grijs (traktementen va';!
om het lichaam der Gemeenschap, .
lementaire trawa nten .de Ind ische wcel
1150 per hoof.d plus de noodige rèîsarmen, die zoeken en tasten en grij oen macht tot een bespotting te· willen ma- en. verbijfkosten). Zij reizen alleen de
en vasthouden, w a t zij kun n e n · ken.
groote garnizoenen af. waar onze milipen. D an zien wij ook hier die '
De Kon. Milit. Academie wo.rdt ge- tairen zeer zeker net als ieder burger
pige verdediging van eige n- eu
s loten, waardoor een arbeidsdébouchée zijn geestelijke verzorging zal kunnen
belangen, a ls de pest werke nd op
den jongeren wordt · ontnomen ten fc:- vinden.
.
belang der gemeenschap.
veure wellich t van enkele hooge vriendDoor de voorstellen staat zoowel cleDan zien wij ook hier het
jes. die nu nog wat kunnen aan blijven. rkaal als .. rood·· Nederland te gnuiven ·
chandeer om zetels in a llerhande
Maar onaanÇJ~(ast bleveI?
.
De·ch "wij in Indië" zullen uiteindelijk
den. het ·gekonkel om plaatsen in com- Z. Exc.'s kerkelijke stokpaardjes:
een leger krijgen van uitstekend geestemissies en coll eges. Ook hier het .. Heb1, H et belachelijk en .onzinnig
lij~verzorgde Jannen met hoopies snet* *
ä ugeln" na,ar kiesvereeniginge n. ook instituut · van den gehuwden minderen rende vrouwen en kinderen. doch met
Maar de Derr:.ocratie is gekomen. d '!
dat onderling verdeelen van ze- mi'litair.
onvo!dgende ,krijgsuitrusting.
ook hier het regeeren van
2. De geestelijke verzorging
v a I s c h e Democratie . De tallcoze
~ fm tevreden en ontevreden partijtjes: dc
ook hier de praktijk, van
..Tan'·· . zijnde 2 legeraalmoezeniers en

I
snc,a'ceh"

. welgedane en de armoed ige. de condemocratie.
!!!!!!!!!!!!!~!!~!!!!!!!!!!!!~I---------------fessioneele e n de niet-geloovige, de
Dan zien wij ook hier. dat die dekalm e en de rumoerige. de zwarte en moc ratie larie is. zicn wij ook hier dat
de vuurroode. de rose e-n de neut rale.
de brutaalsten en alleen de
Een courantenbericht :
BLO E MEN H A N ·D E L
En die all en hadden te lonken en te
maar wat te vertellen hebb en.
De hoeveelheid geconfiskeerde
glimlachen en te knikken eu een révezien wij ook hier. dat de ziekte inge leverde wapenen heefc reeds
lence te mA ken. en toezeggingen te
Amsterdam. waara an o ns Va- bazlngwekkende afmetingen •• ng eno· I, '
doen en te protesteere n VOOI' hun kic~
te gronde gaat, naar deze G' c- ",en.
BANDOENG
zet·s en hun a,lIl hang en voo r. ....... ·
raming
is overges Iagen en ze met d
enE e n voorloopine
..,
Winkel:
Braga 39, Tel. 2139
E
hun eigen zakken en hun aanzielI . n
noemt ISO-machinegeweren, vele
Eigen
Kweekerij:
Tel. No. 758
dat alles moest~n zij doen. die Volks~
bed reigt.
zenden geweren. meer dan 80.000 pavertege l1 woord iijcrs 0 111 toch als jeblieh
Nóg· zijn wc niet zoo diep gcw"-·, I tronen. groote hoeveelheden handgr" ..
1l1flar die!! zetel (en die zitti ngsgelde n ) ken in den poel van de , democratie : in naren. bommen: sabels, bajonette n. rugtt' behouden, En zij. die het best kon- het moents van het par.lemenwrisme. z.. kken en .. nde re uitrtlstingsnikken.
den vleien en sjac heren. of den groot- als ginds in ons oudc Vaderland. Nog In gebouwen. wa.. rin h"ndelaren In le.• opzetten en h c:: is het niet tc laat. om terug te kcere n vensmiddelen gevestigd w iu e'n . werden
s ten 1Il01l(I, kOHUen
op dcn goeden wcg. Nóg kunnen wij neheele veldtelefoon- en telegraafinminste gcwetens I)eZW;l<lr cl e cl en
..,
rr
Ik bi k
Gewesten ·redd en ".,u ecn wissen stallaties aangetro en, we'e ij baa r
zij ko nd en het grootste
v<lll ionde,g'\n!l'
I
··d .
k·
den buit binnen sleepen, Zij kond cr.
r\!e( s geruimen tiJ 10 wer lOg waren
.
gewecst.
Een vas ' e ha n cl . een s'cr
met rec ht spreken vmt .. de tastbare
k'e. reIDc
SPECIAAL ADRES VOOR
voordeden va n de De mocrat ie!" ZIJ hand is daartoe noodig . D ie hand!.. . ...
Dat was niet in hèt ka mp van comORCHIDliEËN
konden met innige overtuiging spreFA SCISME!
munisten ......... . alléë:n maar bij de soken van ONZE belangen."
Indië!!!! Hoort mlar de stem van het cialisten in Oostenrijk. de vrienden van
VERSIERINGEN VOOR ZALBN)
Eu meent
dat ;tllcen de Fascisme!!!! HET FASCISME. DAT den hoogstwelgestelden . docter Henri
BRUILOFTBN EN PARTlJEN.
ROODE. de
BRENGEN WIL EN BRENGEN Pola~ van den Diamantbewerkersbond.
elementen d <léll'va n de schuld drngen. KAN DE WELVAART VOOR die het prachtig vindt. dat de a rme "anderen" met de kastanjes bezig iijn!
het ziJ'n teil slottc alle parlcmcn- IEDER!!1
N cen,

"ABUNDANTIA"

Bloemenmanden.
Bouquetten.
Grafkransen. - Planten.

•

I

•

Grimmige Mopjes.
In t~.!n tijd als deze mag er nog wel
een klein beetje humor in het leven zijn.
Desnoods wat grimmige humo.r. waarbij
ge. geachte leze r. uit verbazing dan ,,"el
uit ergernis met den vuist op tafel slaat.
maar ge kunt er in ~eder geval een beetje Om lachen en een beetje kwaad om
worden, H ET IS HUMOR ISTISCH,
Lees maar verder:

Maar betalen de Europeesche locl.n 11
en eventueel glaswerk stukslaande
ncodigden niet de brekage met een
hóórlijke winstmar.gè?
'vVaar blijven wij öan met onze
van Europeesche. Soos en Steunt
tionaal Fabrikaat!
Middenstanders van 8andoeng,
lol 15 Februari a .s. k unl U legen deze uilersllage p rijs
op Uw saeek!
een AG FA BOX CAMERA 6 x.9 koopen, waarmede U de
Het is in een tijd als deze mogelijk.
C oli;n. de 6terke. heeft in d. ~eo~:,~i~: 11
<l;ndigste kiekjes kunt maken, U . omvangt dan ·tevens nog gratis
dat van militaire zijde - je moet het Kamer gezegd. "den vinger
het ilardlge· foto-Ie,e rboekit:: .;De Fotografie in een 'nontedop".
met de ambtenarij voorzichtig a, nl"g' l rend aan den pols t~ hebben" en hij zal
Ve~ge·e[ tevens niet een AGFA ISOCHROMEfILM 6 x 9 te ·
gen. want je weet . niet of je het cp den toeslaan als er reden voor is. Als
b.estelle,~ à 90 Ct. .
háls van den plaatselijk militairen COnt- Regeering slaat. zal Zij raak slaan. :zonmandant of van den eerst-aanwezend
Verkoop
uilsluilend à co~lanl
d
der aanzien des persoons . ....... .
"
genie-o f -zoo-iets 0 f van {Je inten ance
moet schuiven. daarom ·
wij
Fijn!
maar: _ dat "van miiitaire
planWaarom kreeg Hen~i Polak geen
nen zijn uitgebroed om in
op z'n hoofd. toen hij het geweld
Botauio.[ .'
Bl!ndoeng
een militaire limonadefabriek op ~e zet- O ostenrijksche socialisten, ve.,h"",dijkle l!
en onaángename dingen zei voor de.
Ien.
Machines en zoo zijn bestel-j,
vrieilde Oostenrijksche regeering?
Fondsen komen van de militaire soWaarom kreeg · miqister de r,__ _" , ; : : : : : :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ;
cieteit, waarvan nog niet is
geen .. .... eh . . ... . vermanin.g, omdat
w,'nsl nu . ,'g'nl"J'k, ' van
Exc. met een beJ'aarde Fransche
.
'
w,', d.
van
minder~
militairen? :;an~ alle
had ·gekeuveld. die achteraf bleek
_~·_M._U
------:-----.-~
die er consumptie gebruiken en aan
nali stie~e bedoelingen te hebben?
·
-i
welvaart bijdragen? maar in ieder
Waarom voelt Z. Exc. niet met
·1 Elk Fascist isch Boek
NIET van de directie der militaire
v.ing er aan den pols of het toch niet
cieteit. wie de furictionaris dan ook
ter is van Gelderen maar weer naar
"
Alle Fascisüsch e lectuur
een groot garnizoen is.
Indië terug te sturen en a ls de professor
Het ge~9lg van deze militaire limona- nie t wil werken ond er den heer van
Kan . door ons .wordè n Qeleverd
de- en a jerbJandafabriek is. dat de
wellenstein hem dan maar pensioen
I
dere militairen voorloopig wel
aan te kondi gen? dan kost he t In dië
W ij berekene~ vbor Europa ord~rs
extt:a'tje uit de kantinekas zullen
tenminste niet elke 1l.1aand f liDO, vrij
ti
gen in den vorm van
van kortinge n... . .. ...
verbetering kegelbanen e.d. en
Waarom heeft Z. Exc. dc ·wm munis~
.. 0 .
SC
p r IjZen
I
natuurlijk wel zoo'n stille
.
bladen in Hollanr{ nog niet
!
I'
hcogerhand kcmt. dat óók de
t geslagen? Moeilijk kan \'lor-I
f
porc.o .
I
ren-thu is bet best en het
den aa ngenomen, dat der.e drul,$ch Cèn ! :
J
eigen fabritage ' kunnen
lieflijk geluid .laten hoo~en !
i
ä.ángezien deze fabr icage
I
W aarom kreeg wèl MU 5sert ('cn tik
heeft van be lastingdienst
op he t hoo fd en waarom llii.: t.:rrm5ti~
ge gez~gsond erJl1jjners in
50I
.
Grimmig Mopje. dat
cialisten, ona fha nkelijk sodau' .. cam...
.~.; ....,< ............" , ..-- .--- " .•.-""-\,..,......-"-''''1:'-......'''''---.. ..._-_._'..-...........,--"..-:.
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Fcmlahandel Luyks
'.
. . __-"-,. .
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H 11an cl h e
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Boe kh a n de I VORKINK
B'd
I
.
-} an oeng . .

H:. .:Xd.
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. dat_de. vele en Jot
"'co, de,. Iwee lieden aan de ""diè, uren f 23000 kosten. en past op ho!n
maatregelen toe welke voor hun eene
straf zijl)., en voor anderen eene les? Is
het niet dringend noo.dig dat zulke in
overdaad en lichl,innigheid rollende
lieden. en met hen dàt deel van het publiek. hetwelk dezelfde immoraliteit of
amoraliteit vertqont in financiee l opzicht. die les krijgen?
En wat zegt men van een departement van Oorlog. waar men . meer nog
dan bij burgerlijke departementen, Ofdelijkheid , nal!wgezetqeid en ook ·mo...
reele discipline verwacht, en in casu
zoo slap is?
leder jaagt achter den dief die fIOD
of f 1000 stee It. 0 f uit boe ken doet verdwijnen. H et is noodig dat er althans
eenige openbare afkeuring komt voor
persenen die op niet-strafbare wijze
tienduizenden guldens doen ·verdwijnen.
Zijn
altemet vogelvrij?
Goedleveranciers'
zoo. Java-Bode!

~L geeft ke~ni5 var. hct

"

met kort'verlof yall den AL.; é!:s ~i?n s
pl~a tsverv . treedt op f.. ï)l~H:..k"''''"Q'J: t.
PAT!. VOOl' de ;::'~~";:;lI ,~\e;i r. (, v",n
qewonc agenctilPtH1:C:! ut> d:· ";'~l·~!.
11 Febr, had de '""albi" voo n'~u\Ve
leden plaats. F f. cl;?; Haa.:;, mr. .... .
en Taat hiel den ca:.1se~eë.r:. over ciiverse
actueele ond erWerpl::îl. Op 27 Febr.
wordt een studiea vond gehouden. waarop ook de donateurs en hunne dames
welkom zijn. Adres Secretariaat:
Schel!er. hotel Löw Patio
TJILATJAP meldt een goede stemmi"ng. een voortdurende st ijging van het
leden tal en veel belangstelling voor de
propagan.da-vergadering van den 24en.

mr.

Wij zijn àl te twijfelmoedig geworden, te klein van hart, en wij hebben
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FAN
SIN"
.

Banljeuj 62
Telefoon 20 ,
C
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BANDOEN .

Bandoeng biedt U s t eeds
het bes t e van het bes t e,

Laai FAN SIN"

E iken avond ( behalve .Maan- .
dag en Dinsdag) . Con eer t
en d a n s~muziek van het uitstcekend orch est onder leiding van

Specialiteit
in
Avondkleedi~g.
Nieuwste stoffen
steeds~ voorhanden.

' - , ERlCH NECKHElM,

"

I

. Onze Coupe is
. onberl· Sp e l·IJok •
Onze afwerking
prima.

- :

In den na-av: ond · optreden
van p r ima ar ti sten,

.

U KL EED EN!

0

n z e

priJ z e ' n

nation~~a<~I I;;::::::::::::::~~~I~o:n:o:V:e:r~l:r:O~f~f~e:n:o~~

niets
zoo neodig
een sterk
bewustzijn
dat als
niemand
hindert,
anderer gèvoe! volle re~ht tot .ontplooiing .geeft. maar ons doordringt van de
krach tige overtuiging: de plaats te beUit
houden welke wij in het koor der vol.·
BATAVIA. Op 17 Januari jl. in ons ken hebben bezet.
. Z. irl <je Java-Bode.
Clubgebouw een zeer geanimeerde be ...
sloten ledenvergaderinÇ!", waarbij onze iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiii
Hcofdleider. Na mededeelingen A. L..
hm:dt Groepsleider Ouen een
over het Duitsche Nat ionaal-Socialisme.
Het Rijksbelang gaat boven het bijwaarin in hoofdz<lak tot uiting komt,
hetgeen in . Duitschland dank zij eens- zonder belang van een ·bepanld gebiedsge.:iTldllcid. op org;.misarie-gebied werd deel en boven groepsbelang, groe:JSbereikt. Een interessilnte lezing welke belang boven persoQnlijk belang.

de Afdeelingen.

had, H ie rna werd door on- ~~~~~~~~~~~~~~~~~
veel Hbijval
zen
. L. op
kernachtige wijze uiteengezet . dc taak, welke ons in onze organisatie. voer 1934 wordt opgelegd. Gememoreerd mag nog worden het drin ...
gende beroep door fó1scist Ockersc op
EflJ,,'cJc- jn:cr:dcrs. Copy moest worde Leid ing gcdna n. toch vooral de dis. den nangehoud<n, Ie vecl stof. te weicipline in onze organisatie zoovecJ mo . . nig plaats. Volge nde maal.
gelijk toc te passcn. in her belang van
Copy voor het volgende nuntmer
haar eenheid.
uiterlijk den 10en Maart in te dic;ncn:

Dl S T R I B UT l E K A NTO OR

BOTTER
BANDOENG

Te lefoon 2504

Dezer dagen Opening onzer

LUn[HROO 'm
op Tamblong 19, Bandoerig

Correspondentie.

Agent der BAnDOEnGS[HE mELH~[EnTRALE
1..._ •••

I,

jogd verpesten" wanneer in
Op 3, 22 en 3 1 Januarj · G,'o.'psl.;schoolboekje gesproken wordt over
dees-vergaderingen, waarbij de
goeden God:
komst steeds bijna 100% was. V eel
en dat de .burgemeester vann .j~::~:~:llangrijkS besproken en afgehandeld.
ra den, graaf de Marchant d
Op 1 Februari oprichting. van een
bourg. den 15en Februari uit zijn
kern van de Fascistische: G.arde, vorwordt ontslagen, a lleen omdat hij
mende de 1e Brigade. De eerste
ning en hebben bereids plaats
w il zijn van de N.S.B.
---------'-------1 onder instructeur Rambonnet, oudreserve-luitenant van het Hollandsche
leger.
Ook de Jeugd-Organisatie, onder
voorloopige leiding van 'den af,l ..,H"g,,- 1
secretaris. heeft haar aantal leden in
WAAROM moet een O ml,'.na,,,1
.. afgeloopen weken met 100 % zien
eigenlilk failliet gaan. zoo vroegen W IJ
zoowel in de afdeeling , )..,a(I-I(1
in het voeig nu mmer van "De Neder- 'Storm" (16 tot 21 jarigen) I
landsche Leeuw".
afdeeling .. Padvinders" (12
Deze kwestie beeft ook de aandacht qen) onderwijl door de J.
getrokken van "de Java-Bode", welk hard wordt gewerkt aan het tot ;~:~~I
blad de volgende staaltjes geeft van het komen van een goed gefundeerd
D.V.O.:
ment en werk-programma.
De heer G. W, Snel. hoofdcommi~s.
Voor den a.s. propaganda-avond bui-

LOGEERT TE RANDOENG IN

HOTEL

nu

NARIPAN 6-l2.

Aangename
Faillieten.

fl

tijdeeft
f 13000
schulden
te maken.
H
kans gezien
in betrekkelijk
550, waarvan f 340 in handen.
Hij gaat fa illiet, wo'rdt door de
riteiten overgeplaatsf naar Batavia
het bureau van den onderinspecteur
.militaire administratie.
Men doet 'pogingen. dat geen
d wang op hem zal worden toegepast;
van de zijde der Weeskamer zal dit .
ker niet worden gesteund.
'Enfin: hij is nu v rij van inkomstenbelasting - hetgeen velen hem benijden
- en is nog steeds in· 's Lands dienst.
Zijn collega, de heer Masius heé ft
kans gezien bij een salaris van f 431
netto. rond f 10.000 schulden te maken,
J kort voor zijn pensionneering.
. Ons werd medegedeeld - wij konden dit deel van het bericht niet controleeren - dat hij bij i}et D.v.O. is herplaatst als daggelder op f 100. boven
n pensÎpen.
Nu wilden 'wij alleen maar vragen:
WaRlleer )1erstelt men de oude,

f

z9

.n

PA VILLON
RUSTIG EN GOED
PRIMA KEUKEN
KAMERS vanaf F 5.-

De Eigenoar-:8ebeerder.

F. SC Hl L D.

Bij langer verblijf red u c ti e.

beIBngstellin~i': ~!;I:~~~: I;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~;;~~~

meer
dan 200
aanvragen van
ten
gewoon
veel
kwamen binne~ , terwijl dagelijks
méér intradLict'ie!çaarten worden
strekt.
Bij besluit van den AL. trad
Re.gl. van Tucht en Orde voor de afd.
Batavia in werking op 5 Februari 1934.
BANDOENG. Een uitstekend ge·
slaagde besloten ledenvergadering op
F ebr. met introduc'tie. waar causerieën werden gehouden over: fascisme
l'n na L-s ocialis me. in- en uitw. p ropaganda . onze g rootste fom 1'0 ellkele
mededecling cn vrt n den H .L . ','C ï J iens
touCilee. V oor het eerst hmc:.t ci e af.decling s-bëmd het s ~ riH lid cl!!" a fd ee!ing Bandoeng te;l gel,~(m;; de·H.lr.re,'l.d
en daverend. met een ;i~tig marseh.
rhythme. D,~ ec~ o;:,t';"~ f:;sc:$t Harry
de H aa!l }.e:A Î.K~'e,Hr.::I '!C:~t' de a fd.
onder h«::ld:! . L·..(hn-:: :~:; t <':1:. a floop.
C HERIBON . m>: ::\~ ~l ... t .cvcrlijden
cl
1 A'
,
0
d
'f.:l.n <10
F::L'n .droevig c o

Géén

goed fascist kan door Bandoeng rijden of hij· vult
olie en benzine .bij op Kat ja - Kat ja Wetan
(Groole Poslweg Oosl) 105 bij TOKO BARQE.

Géén ·goed fascist kan. in

Bandoeng wonen of hij is klant
van Toko Baroe voor olie, benzine, banden, auto-'
opderdeelen.

Géén

onderdeel of Toko 'Baroe heeft het in
En tot billijken prijs.

voorra~d.

Géén. oude,

verlegen auto-handen; steeds ' versche stock
in diverse merken.

f.~~L;v~an~~.~,~,~p:v~';;;;~'~-C~,~j~.~,.~v~.n~'~~'~',:'n~~~.;nl!~;;:::;~~~;;;;~~~;;~~~~=::;~~;;;;~~~~

of meer doodconcurreeren, nu
dit afzetg ebied wor,d en w egs edronge'n en dat het geld op' deie wijze
gespendeerd?
.
Batavia-couranten. mogen \vij op U w
steun 'rekenen om. dit g rimmi ge mopje
en ,deze . luxe-hobby teg.en te gaan?
Van Baaien. spréék in je V olksraad l
Onder deze rubriek behoort ook th uis
het geval van den heer K. der Inspectie
va n de Scheepvaart , die met buiten ~
landsch verlof verlof gaa t en volgens
zijn sa laris een Ie klas- hut op de " Johan
van Oldeba rn eveldt " kreeg toegewezen .

H et Secr. H bld. me~dde.
W esler-Su ikerraHi na derij te A ,n" e<d a m 'r egelmatig ad vcrt!.!crd c (en
in den tijd va n de herrie: suikerbiet
H ollan d of süikcr!"Îct l:it Indië ). de
gen de sloga ns :
" Koopt slechts ' het Vaderlandsch
prodl,lct". en
.. Koopt geen buitenlandsc he suiker';;
Het Vaderlandsch product is suiker
l~i t Rusland. in deze ra ffinaderij verwerkt , het Buitenla ndsch product is de
suiker va n Java ... . .. . ..
Deze behoorlijke ambtenaar wijst het
got!vernement erop. dat hij met genoe-. . Zal Indië ook géên Buitenla nd zjjn?
gen in deze beroertIe tijden 2e kla s :
reizen en vrailgt er zelfs cm , daarbij
De heer de H oog: .,je hooggeachte
aan voc.end geen bijpassing van het vOOizitter van het l·. E.V. met een vrijverschil te bedoelen, zoadat het gouver ~ wel dictatoriale ,macht in het Verbond
_ (tus~chen haakjes: hee lemaal geen
nement minder voor hem behoeft uit
geven.
schande. integendeel. en het, l.EV . .
Antwoord: tid a-bisû . U MOET Ie lukgewenscht met dezen V oorzitter)
klas reizen.
vertelde van zijn bezoek a an den H aag .
De b~ave ambtenaar wendt zich en .daarbij: dat minister Colijn uiterst
daarop tot de Maatschappij Ned erland toegankelijk is .. ..... ..
of het niet mogelijk is hem toch 2e klas
De hecren Bakker. de R,,,v".,
passage te geven. Welke oolijke maat- Lonkhuyzen en dr. Goote. drie b"kc,ndle
schappij het voorstel c:veneens van de Indische vakvereenigingsleiders en.
hand wijst: argumentatie: waarde heer. laatste ex-idem, beamen dat volkomen .. .
' t is voor ons toch 66k veel orccc;"" I de heeren kregen ' tien minuten en
bijzondere gunst nog eens twee erbij,
méér dan minder te .ontvange·n.
Is het geen Grimmig Mopje. dat en tenslotte werden ze erop a ttent
iemand. die tweede wil reizen . eerste maakt . dat ze a l vijf minuten teveel
viln den minister in beslag hadden
opgedrongen krijgt?
.... .......
Tja . en waarom zouden wij in deze
T
oega
nkelijk blijkt du s voo.
rubriek geen melding maken van de
scherming van Nederlandsche_ of ging vatbaa r!
Europeesche industrie door '~;,n~~:~~;
der.Societeit .. Concordia" tc E
Vindt ge.

,

'.

EEN NATIONAAL,
EEN INDISCH. FABRIKAAT!
.I
Wacht U voor nàmaak.
Let op bovenstaand inerk.
Agenten op alle Hoofdplaatsen.
Ledikanten. Staalmeube'len.
IHospitaal- Meubelaii.

I

Dit va
bestuur
dat ontje. presidium
staat
n onzennl..Bandoengschen
KilwKoning, den heer J. van de n Bos. bestelt servies en glaswe.k van Japan.
Omdat het zoo goedkoop is natuurHjk en de exploitatie-kosten der komaf'bola daardoor kunnen worden gedrukt.

~~~:~~::~~~~;r.~I,:;~

mig
Mopje,
dat
1I
David
Wijnkoop.
Staats-ondergraver,
sche Staat wordt betaald met f 4000 '
jaars en vrij reizen in de 1c klasse
boden te spuwen, a l kost het n",d'e
spreekt over .. killdervergiftiging

N. V. lngenieurs- en Handelsbureau K ERNER.
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