
Stichting „Nederland ter Zee”
Voorgeschiedenis

' Ongeveer gelijktijdig werden, kort na het
uitbreken van .den oorlog/ te Soerabaia 'en
te Batavia voorloopigé cömité's. opgericht
met het doel, de Indische burgerij pp te wek-
ken meer belangstelling, te töonen voor het',
lot van ónze zeevarenden, vooral voor die-
genen onder hen, die door dezen oorlog vol-,
komen van hun huiselijken haard zgn afge-
sneden en ook In do plaatsen, waar zq voet
aan wal zetten'geen familie- of. vrienden-
kring vinden, waai zij na hun lange reizen
«enige rust ,en verpoozing zouden vinden.
Ook de ontspanning, waarop de zeeman'aan
boord van zyn schip onder de omstandig-,
heden, waaronder nu gevaren wordt,' zoo
veel recht heeft, kreeg aandacht. '.-■•. ~.

-

Belde cömjté's,-welke van elkanders, be-
staan niet-af wisten, wendden zich tot den
Commandant Zeemacht, die de. vertegen-
woordigers dier 'cömité's met elkander in
contact bracht. .'."s*. '. . • ■

' .Onmiddellijk werd besloten tot Volledige
samenwerking. Deze werd nog vergemakke-
lijkt toen achteraf bleek, dat beide cömité's
voortbouwden, op'een gedachte, welke het
eerst is opgekomen bö den heer L. A. van
Nifterik te Soerabaia, die zich met zjjne
cchtgenoó'e bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt, doch tenslotte Hot de conclusie
moest komen* het niet meer alleen af . te
kunnen: om onze, overal ter wereld varende,
schepen te kunnen bereiken,' was een we-
reldorganisatie " noodig.

De oprichting van een de twee cömité's
overkappende organisatie had geen zin, zoo
lang nog geen oplossing was gevonden voor
het vraagstuk, hoe de actie moest worden
gefinancierd. i-.,.
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Toen echter het plan er eenmaal was,
-werd aanstonds groote medewerking onder-'
vonden van de autoriteiten.

••In dit verband mogen in het .bijzonder
worden genoemd de heeren; ' .

Mr. H. J. Spit, vice-president van den
Raad van Ned>-Indië, Z.' Exc. Dr. H. J.

, 'van Moök, directeur van Economische
Zaken.Vice-Admiraal C. E. L. Helfrieh,
Commandant der Zeemacht, en A. F.
Vas pias, wd. president-directeur a der

Dank z\j de medewerking van deze
r.eeren werd bereikt, dat H. Ml de Koningin
uit de middelen van het Koningin Wilhel-
minafonds een bedrag Van' ƒ 50.000.— be-
schikbaar stelde voor de zeevarenden ter
koopvaardij, - van welk bedrag ƒ 25.000.—
werd gereserveerd vopr.de in Nederlandsch-
Indip op te richten organisatie. Door H, M,
<jë Koningin werd daarbg het 'verlangen
geuit, dat ook de
en vooij. het beoogde doel zouden* ; contrl-
bueeren, aan welk verzoek de scheepvaart-
maatschappijen prompt en jop royale .wljzii
.voldeden. , ' -..,'-.■■ * "

Eén dag .na het bekend worden van dit
verblijdende bericht,werd overgegaan tot de
'oprichting van de Stichting' „Nederland
ter Zee", welke naar werkzaamheden aau
ving met een kapitaal „ van ƒ 50.000.—,
De'Stichting'werd op 15 October 1940 op-
gericht door den heer J. Bósma Sr., gepeua.
schout-bij-nacht, die-zicb op verzoek van de
'beide voorloopigé' cömité's met de leiding
van de organisatie belastte. v

* De vorm van een stichting werd gekrt-

le. teneinde- rechtspersoonlijkheid te ver-
, krijgen, hetgeen o.m. géwenscht was in

verband met het beheer der geldmid-
,. ' delen.' ■' * *-,*..

*

- <

2e. omdat.reeds aanstonds werd beoogd.
..' een organisatie In hét leven te roepen,

'Welke ook na afloop van den oorlog
kan blijven voortbestaan. '

in den raad van bestuur der stichting
hebben thans zitting dé heerenj '~,.■■* ,"'
J. Bosma Sr., voorzitter; . . ,

W. van Enst, secretaris-thesaurier; J. '

N. E., van de Stadt, voorzitter, van het
, Werkcomité Batavia; .'"' ;U

• L. A. van Nifterïk, voorzitter van het
'. - Werkcomité Soerabaja; . >.'

J. 't Hart, vertegenwoordiger der Stichting,
. ' Singapore; • ■' . '

Raden Mas Toemenggoeng Moesono, Regent
,
; van Soerabaja, in het bijzonder in ver-

«.
met ket contact met Indonesische

•".-'• zeevarenden;
R. de; Grave,'* vice-voorzitter Werkcomité
"„ Makasser; ..'• 't.

'■-
Ir. J. A. A. Hoefnagels,'voorzitter Werk-

> • comité-Medan; ■>.'■ ,

Kapt. ter Zee C. H. Brouwer, in de plaatd
- ." van overste J. J. L. Willin'ge, die door

i overplaatsing zijn functie in den raad
van-besèuur moest neerleggen. .'-T^

■■'.'''De arbeid.
Het 1 eerste werk van den raad van be-

stuur was, een organisatie in het leven te
r.iepen in" de Vereenigde' Staten, waartop
de, bemiddeling werd ingeroepen van den
heer E. C. Zimmermah, handelscommissa-
ris voor Nederlandsen Indië te New York,
'die deze zaak met groote voortvarendheid
heeft ter hand genomen, zoodat daar reeds
op 13 November;het Nederlandsche zee-
manshuis door onzen gezant in de Veree-
ligde Staten kon worden geopend geheei
bekostigd uit vrijwillige bijdragen van den
Nederlandschen handel. Men herinnert
zich, dat'H. K. H. Prinses Juliana tijdens
Haar bezoek aan , Amerika.'ook het zee-
manshuis niet vergat..

i
>

In de. tweede plaats werd onmiddellijk
overgegaan tot een organisatie van boe-
kendistributie over de koopvaardijschepen,
waardoor de opvarenden eenige" ontspan-'
ring aan boord zouden kunnen genieten.
Deze' boekeninzameling werd geconcen-
treerd te Batavia; de distributie der boe-
ken geschiedde,-voor zoover de koopvaar-
dijvaart betreft, voornamelijk te Soerabaia.
Dit. was een zeer omvangrijk werk,. dank
zij dermate, waarin de.boeken werden af-
gestaan.

Allereerst moest orde worden geschapen
in' de enorme beschikbare li-
teratuur. Aanvankelijk leverde dit eenigo
moeilijkheden op, dat ook hier was de er-
varing de beste leermeester. Een Euro-
peesche kracht en een groot aantal oppas-

wprH?n', jn d'enït genomen. Dank sij
dp medewerking van de commissie voor j
het Rechtsverkeer in Oorlogstijd werd in
Batavia de beschikking gekregen over.
kantoorlokalen. Vervolgens werden de
boeken geordend en beoordeeld door lee-
raren van Middel Dare Scholen en andere
krachten, dié zich hiervoor vrijwillig;' en

belangeloos beschikbaar stelden. Deze "boe-
kencpmmissie, welker arbeiql wij kort ge-
laden nog uitvoerig' beschreven staat „on-
der leiding van den heer H. V, Quispel,,
die ook eenige malen door de radio eetf1

verzoek richtte, tot de om boeken
beschikbaar te.stellen..,-. 4 i;;:

s
»; •;

?. Deze boekeninzameling. geschiedt niet
uitsluitend voor de koopvaardij, doch
eveneens voor de Koninklijke .Marine en
onze strijdkrachten in Engeland, alsmede
voor ónze overige landgenooten, die tij-
't'ë'ijk in Groot-Brittannië. een toevlucht
moesten zoeken, m . •

~.

In de derde'plaats werd aanstonds een
aanvang gemaakt met de verstrekking van

, Kers'kisten aan : de koopvaardijschepen.
Hiermede belastte zich "het Werkcomité

Soerabaia, Een bijzonder moeilijke taak; als
men weet, dat het comité niet in alle ge-
vallen precies wist waar de schepen zichbevonden en maar op hoop van zegen naar
<?nkele buitenland iche havens, waarmis*-
tchien Nederlandsche schepen zduden kun-
nen liggen, Kerstkisten zond. Alles bijeen
werd het een groot succes, want uit een
groot aantal brieven van gezagvoerders
en opvarenden blijkt duidelijk hoezeer men
dezp verrassing op prijs heeff j gesteld.'Voor de drie hierboven genoemde doel •

einden was uiteraard reeds zeer veel geld
/•codigi Door'giften van vereenigingen en
particulieren was het''werkkapitaal intüs-
bchen aangegroeid tot f 60.000.—, waarvariechter tegen het einde van het jaar reeds
ongeveer ƒ 45.000.— was uitgegeven. In
verband- hiermede besloot de raad vanbestuur met den uitbouw der" organisatie
té wachten totdat een overzicht zou z\jn
verkregen omtrent de geldmiddelen, waar-
ever in de, naaste, toekomst zou kunnen
worden beschikt. In December werd, voor-
al dank zij de krachtige medewerking vanden heer Spit, vernomen dat H. M. de Ko-ningin andermaal / 50.000.—- uit het.Koaingin Wilhelminafonds 'jer . beschikking,
van de stichting stelde. De financiën"
vormden zoodoende niet langer een belet .-

sel voor een verdere „uitbreiding van hetwerkterrein der stichting.
Voor zoover betreft Nederlandsen-tndië

heeft de stichting thans werkcomité's inde havens Batavia, Soerabaia, Medan," Ma-kasser, Padang en Tjilatjap. Vopr zooverbetreft het buitenland, heeft de stichting,
afgezien van : de Vereenigde. Staten en Ca-
nada waar ook tehuizen voor zeelieden ter
koopvaardij werden gesticht, „filialen" inSingapore, Bombay en Bangkok. InAustralië geschiedt.de zorg-voor de zee.
varenden ter kopnvaardii'reeds door bet.sNetherland Relief.Fund". Over de vraag
of deze actie alsnog zal worden onderge-bracht bij „Nederland ter Zee"; vindt nog
overleg plaats met-den Consul Generaal
aldaar. In Afrika en verschillende Britsch-Indische havens zullen vermoedelijk reedsplaatselijke afdeelingen'zijn "opgericht. Hetis nll. bekend dat reeds .stappen zijn ge-

tot de oprichting Van eén werk-comité te komen, doch omtrent de opïrichting werd nog geen definitief bericht
l ontvangen, 'doordat de., communicatiethans meer tijd in beslag neemt dan vroe-
ge/. In elk geval blijkt wel, dat de stichtinglangzamerhand een wereldorganisatie isgeworden.. '

. Een zeer belangrijk onderdeel van hetwerk der stichting is de verzorging van heti Koopvaardij-kwartier, „ten aanzien waarvanI nauw.wordt samengewerkt met de Nirotn. '
j De aanvankelijke, stroom van critische op
merkingen over dit Koopvaardij-kwartier is
thans vrijwel opgedroogd, terwijl daaren-tegen het aan'al uitingen en waardeeringvoortdurend toeneemt. Het spreekt van zelfdat ook in dit opzicht hpt eerste begin het
moeilijkst was. Het streven is er echter op-gericht om het zooveel mogelijk eiken zee-man paar den zin te maken, zoodat steeii3naar verbetering werd en. ook wordt ge-
streefd. Suggesties zijn dan ook steeds wel-kom en gegronde pritiek kan slechts totbereiking van het beoogde doel geraken.

De plaatselijke acties.van dé verschillen-de werkcomité's loopen 'zeer uiteen. Zg om-
vatten o.a. bezoeken aan ondernemingen er-fabrieken; logeeren in de bergen;. auto-
tochten door de stad; bezoeken aan huisbij zich daartoe beschikbaar stellende fa-milies; organiseereh van gezellige avondenin zeemanshuizen; bioscoopvoorstellingen;
belangs'ellingen toonen voor zich in zieken-huizen bevindende opvarenden.

Het succes is reeds zeer groot. Niet alleenwat betreft het aantal particulieren dat zichgaarne met den zeeman wil bezig houdon
— soms overtreft'-de aanvraag naar hen het
aanbod! j— maar ook komt dit tot'uiting
in de waardeering van den zeeman voor "de
pogingen om hem 'zich zoo thuis mogelijkte doen voelen. ; i ~.

.Met talrijke organisaties wordt op zeer
aangename wijze samengewerkt, bijv. met
verschillende .afdeelingen van de C.0.V.1.M.
met de Stichting „Zeemacht", met de Ned.
Ind. Vereeniging Michiel Adraenz. de Ruy-
ter, „Onze Hoop" en met „Sterre der Zee".
Ook wordt in verschillende plaatsen steun
ondervonden van „Onze Vloot". En verder
dient hier natuurlijk nog melding te wor-
den gemaakt van .hetgeen de scheepvaart-,
maatschappijen zelf reeds voor al haar per-
soneel doen, wat ook ter zeerste wordt ge-
apprecieerd. " •V*r :'-;-y.'

-Het werkterrein der stichting wordt
voortdurend grooter. Het zal stellig . nog
eenige maanden duren, vóór de organisatie,
zooals de raad van be3tuur zich die heaft
gedacht,'zal zijn voltooid. "

.:;''•:=.

■Zeer verblijdend is daarom dé toenemen-
de belangstelling voor het werk der stich-
ting van de zijde der Indische burgerij, blij
kende o.a. uit het binnenkomen'van '. ver-
schillende groote en kleine giften van par-
ticulieren, dié daarmede blijk wenschpn te
geven van hun waardeering voor het werk
der stichting.'

Zéér groot is ook de belangstelling in de
planterswereld. Dit is nog dezer dagen ge-
bleken uit het resultaat van een enquête,
ingesteld door het Algemeen , LandbouwSyndicaat. Talloos zijn de ouuemeiningen:

j die zich van ganscher harte bereid hebben
verklaard zeelieden als gewaardeerde gas-
ten te logeeren te hebben.. -..-.'

Wat betreft de samenwerking met de vak-
vereenigingen, moge met. eere worden 'ge-
noemd de Vereeniging voor Gezagvoerders
en Stuurlieden ter Koopvaardij, welker

voorzitter, de heer C. M. Bakker," reeds ver-
scheidene, malen waardevolle adviezen 'heefl
gegeven aan den raad>van bestuur. 1.
'Dé heor'G. dé Raad'van* de'Vereenigi!l .?
voor Scheepswerktuigkundigen '~." toonde
eveneens zjjri belangstelling door zich'be-
schikbaar te stellen om op gezette ■ tgden
een toespraak.te houden'tot de zeevaren-
den voor de Nirom-microfoon. £■ ■ •''•;'.

'■ Opgemerkt moge,nog gorden," dat. uit-
eindelijk 'de stichting niet slechts beoogt
zich het lot 'aan 'te trekken van den zee*mt.n'
uit Holland, maar om iederen zeeman, die
er nu toa bedraagt dat Neerlahds vlag zich
op alle zeeën blyl't yerioonen. Ook alle ze<3-.
lieden der Indische scheépvaartmaatscnap-
pgen behooren zonder uitzondering .daartoe.
In dit beginstadium spreekt het echter' van
zelf, dat het eerst diegenen aan bod komen,
die geheel \en al van hun .

naa3te fa-
miliever wanten zijn versloken. Maar •' het
einddoel omvat allen. ''." ■,

' ! - ■
Het adres der Stichting is: Molenviiet

West 8, Batavia Centrum. *."•;,
Door de • directie de£ N. V. ' Koninklijke

Pakétvaart-Maatschappij werd ivoor ,' het'
werk der Stichting beschikbaar gesteld 'de
heer P.G.J. Muller, die tevens optreedt a!a
secretaris van het Werkco'mité Batavia der
s'ichting, en uitstekend wérk'heeft ver-
richt, tv f,. ■■;,■■-■ -

~. >* •» < 3v
Met deze uiteenzetting hopen wg de be-

langstelling 'Van de Indische burger-g voor
onze zeevarende Nederlanders nog meer ie
hebben gaande gemaakt. Het werk ' der:
stichting ren'het-lot vaa den zeeman ver-
dienen ons aller aandacht,' - zich, démó'n-
streererid in" de • beschikbaarstelling van
lectuur en of onthaal van den zeeman'om
hem voor eenigen tijd uit zijn werk te ver-
plaatsen naar een hartelijke qn gastvrije
omgeving, waar hg zich thuis voelt, ett niet
'ais een vreemde bezoeker. -'• '•' '

! Indië moet „koopvaardij-minded" worden
én het is, reeds op den goeden' weg. '-~.

Ontslagen bij de
B.P.M.

,1 '

Het Volksraadslid _de heer J. H, Smit
zond de volgende schriftelijke vraag in: •

Steller zou gaarne de volgende vragen tot
de Regeering willen richten: <t
a.' ,Is het der Regeering bekend, dat de

» B. P. M., bij ontslag van personeel, ook
' na 10 Mei-1940 vasthoudt aan artikel
* 1$ sub 3 harer algemeene bepalingen,

waarin is vastgesteld, dat de. aanspraak
van ontslagen geëmployeerdenop.vrg-

+ en. overtocht naar Europa voor zich-
zelf en hun gezin alsmede op reisgeld
gedurende .den'overtocht, vervalt in-

-—dien daarvan niet binnen zes maanden
gebruik wordt gemaakt,, terwijl de

: geldswaarde der passage niet wordt
..uitgekeerd?

b. Is de Regeering in staat en bereid de
maatschappg tot éen andere gedrags-

' lijn te brengen? *'

Ontwikkelingen
ontspanning

"In een tijd, waarin van het .leger belang-
ruk zwaardere diensten worden gevergd dan
in rustiger en vrediger dagen,' is het nog
meer dan gewoonlijk noodzakelijk-den goe-
den geest in, het Leger niet a*lleen té on-
derhouden, maar dien zoo mogelijk nog be-
ter; te maken. ~

"

• •-
~ -
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Dank zij de belangstelling'welke de bur-
gerij voor het leger heeft, is ér op'dit pust
reeds Verdienstelijk werk tot stand ge-
bracht, doch voornamelijk kwam deze-zeefte waardeeren arbeid het Europeesche eic-tnent in het leger ten goede.

Het is te begrijpen dat de ontwikkeling'
en ontspanning in het leger" fioe welkom
het particulier initiatief tèn déze ook mogezijn — wil de op'dit gebied verrichte arbeid
inderdaad alle landaarden in het leger in
geljjké mate ten goede 'komen —' niet uit-
sluitend aan het particuliere inzicht kan
worden overgelaten. .■■"•. , .»

In verband hiermede is thans bg' het D.,V| O. èen afzonderljjke, organisatie opgezetwelke de ontwikkeling en ontspanning dermindere militairen van alle landaarden zalbehartigen. Deze organisatie zal worden ge-
noemd „Kantoor O. & O." •

Het i 3 de bedoeling het daarheen te lei-
den, dat de soldaat de gelegenheid zal heb-,
ben zijn liefhebberijen te. blijven uitoefenen,''
zijn vrije uren nuttig te besteden en hem
de kans te geven zichzelf gezonde ontspan-
ning te bezorgen." '.'--',

In algemeeneh zin dus belast het kan-toor O. en O. zich met het scheppen van■Ie gelegenheid voor den minderen militair,
onverschillig van welken landaard hij mo-
ge zijn, zijn vrijen tijd op voor hem aange-
nanje en nuttige wg"ze te 'vullen, zijn zede-,
i'jke, verstandelijke ën lichamelijke ont-
wikkeling uit te breiden en de geestelijke
paraatheid van het leger in het algemeen
te 'verhoogen door het bevorderen «van een

kameraadschappelijken corps-
geest. . V- .•','. ï'\ ■ -'. .

;

De centrale organisatie is reeds bezig
met dé oprichting in de verschillende gar-
nizoenen van plaatselijke werkcomitéa,
welke zich tonder leiding van den,plaatse-
lijk militair commandant met de Ö. en O.
der militairen in den ruimsten zin des'
woords zullen bezig houden. "

*

Natuurlijk moet op betrekkelijk; be-.schilden schaaf worden begonnen: óp het
ougenblik echter worden reeds-van, Ban-
t'oeng. uit weekend uitstapjes ondernomen
in verschillende richtingen. , ,

;Zonder twijfel zal deze organisatie, waar
reeds herhaaldelijk overtuigend bleek,
aceveel belangstelling de burgerij .koes-tert voor de 'ontspanning.der mindere mihtairen, ook in de toekomst de 'sympathie
Lebben der burgerij en zullen velen de ge-
legenheid om — nd de centrale organisatie'
:in het leven is geroepen — in eigen krinrf
h-eraan mede" te werken, met beide handen
aangrijpen. "

HAAT EN HUICHELARIJAls de vos de passie preekt....
Mede 'naar aanleiding van den brief van

het-bestuur der C. O. V. betreffende uitin-
gen van gevoelens van Haat. jegens den
vijand, schrijft A.Was in het - 'Algemeen
Katholieke Weekblad voor Nederlandscli-
Indië „De Weg": •', '.'.;--■

Er is.onlangs een .protest opgegaan le-
gen sommige al. te platte en banale uitin-
gen van haat en wraak-zucht tegen

, de
overweldigers van ons Vaderland. Terec.it
werden zulke ontboezemingen veroordeeld
als gevaarlijke excessen, uitingen van Ver-
ruwing, en onbeheerschtheid, waartegen wc-,
in deze dagen bijzonder waakzaam dienen
te zijn. Ware innerlijke beschaving ve'r-

.loochent zichzelf nooit, zelfs niet in de
meest hartstochtelijke uitingen van de hef-
tigste gevoelens. ' ■•

Een frappant vóorbeeldwvan deze waar-
heid vinden we in Churehnl. Niemand kan
den vijand-zoo meedoog'enloos fel én strie-
mend afstraffen als hh, en toch blijft hij
steeds „every inch a gentleman", steeds
een heer van kruin. tot voetzool en daar-
om juist maken zijn woorden op een onbe-
vooroordeeld mensch veel dieper en blijven-
der indruk dan het hysterisch gebral en
gevloek uit Berlijn of Rome. ■■■�•..

Toch is dit euvel — achterbuurtmanieren
in de ontboezeming van overigens nobele
gevoelens — nog niet het meest verontrus-
tende in deze dagen.. "- ' \ '

- | Er zijn 'menschen, bij wie de geruststel-
lende'berichten, die «j uit het, vaderland
vernemen .een heel verkeerde reactie'. op-
wekken. , : och", zegt meu/„het schijnt .v>g-
al mee te vallen", én dan, is de. conclusie,
„nu. ja het gaat hierr zooals overal, ook
onder, de Duitschers zijn goede en slechte
elementen het is ten slotte niet eerlijk, allen
over één kam te scheren". . :'. :

Nu kan: het wel waai 1 zijn, dat in >elfi
gevallen zulk een oordeel voortkomt uit
een soort snobisme, de zucht om nu eens
cp te vallen en de aandacht te trekken dooi-
zich niet aan te sluiten bij de algemeene
opvatting. Maar toch'is zulk éeh oordeel •-'-

ei) vooral het uitspreken van zulk een met-
n!ng in het publiek — uiterst gevaarlijk er.
noodlottig. Het bereidt den weg naar bems-
ting: „het is zoo erg niet als we verwacht-
ten", en dan is het maar. één stap naar de
volledige overgave:. „het is wel geen ideale
toestand, maar laten we ons in" 's heme's-
naam maar schikken in het onvermijder
»jke". . •,

■'
\ v ;

We laten de 'waarde van de berichten
uit Holland nog buiten beschouwing, God
alleen weet, met welk een angstvallige zor£
de uitdrukkingen door de schrijvers geko-
zen zijn om toch maar zekerheid te hebben,
dat.zy de censuur zouden passeeren, of ook
om ons hier toch maar gerust te stelleu
over hun lot.

Maar de gevolgtrekking, die. wij hier in
enze lichtzinnige oppervlakkigheid uit de-
ze .berichten trekken: „ér znn ook goedo
Duitschers in Holland", is absoluut valsch.
.Het is wel mogelijk, dat onze landgenooteh
in het Vaderland meenen wat ze zeggen,
dat het optreden der indringers nog al mee-
valt, maar dit is een bewijs te meer voor de
HChijnheiligheid en verdorvenheid van het
nazi-regiem. •,■.••..,'.'•':•'■

,

•'.•; ''-•',

ft'.Er zijn geen goede, , geen . welwillende,
geen meelevende Duitschers ' in Holland,

een enkele uitzondering onder de gewonesoldaten, —j onschuldige slachtoffers van
de tyrannie — daargelaten. Maar niet on-
der leidinggevende, niet onder de verant-
woordelijke figuren. ' ■
- Wanneer We-dit beweren, laten we ons

niet meesleuren door verblinden haat, maar
juist ons nuchter- verstand, door bittere
ondervinding 'geleid, Waarschuwt ons tegen'
het dreigend gevaar van verleiding door
gehuichelde welwillendheid en vriendelijk-,
heid. Want we moeten er toch allen na
overtuigd zyn, de mannen, die nu leiding
geven in Holland, zijn uitgelezen partijle-
den Van de Hitlerbende. ~

Zg zijn niet alleen met hart en ziel sver-.
knocht aan het regiem, zy zijn niet alleen
diep doorgedrongen in de theorie en ge-
schoold in de methode, maar hun trouw is
jarenlang beproefd in de meest volkomen
overgave van hun wil aan die van. hun
leider. Zijn wil, zijn willekeur in hun hoog-
ste wet altijd en in alles. • '

Zy zg"n veel erger dan'karakterloos, z\j
zijn gewetenloos, bereid tot iedere misdaadtot ieder verraad. Ja, zelfs met geraffi-
neerde, zelfdwang hebben zij het hoogste ot-ter gebracht: het pruisisch-brutale machts-vertoon te onderdrukken, om.in staat te
zijn, wanneer hun Führer dat vraagt, op
te treden met gluiperige vriendelijkheid en
valsch vertoon van mild begrepen. .

Vergeten wy het nooit: zij zijn de waar-dige rotgenooten van de vijfde colonne uit
de Meidagen: die degelijke kooplui, dio
gemoedelijke dikzakken, die gezellige bier-buiken, die vertroetelde vluchtelingen, die
onze gastvrijheid misbruikten, om onzen
jongens hun kogels in den rug te schieteü.Ja, we doorzien hun zoet gefluit en ge-
fleem, hun gedraai om zich aan te passen
aan de Hollandsclie mentaliteit, hun „hu-
maan optreden tegen de onzen in de con-
centratiekampen". Zij zien nu in: hun lom-
pe vergissing tijdens den inval, door hun
struikrooversmanirren in de jacht op. ón-
ze Koningin, door hun beestachtigen moord
op de duizenden Rotterdammers.

Nu begrepen z\j hun' misrekening: zoo
kunnen zij de Hollandsche trouw niet
murw slaan. En daarom komen ze hu als
de .vós, die de passie preekt. Daar komen
ze. de kussende Judassen en feemelendo
Farizeërs, de zalvende predikanten ' van
ret „positieve christendom," de meeslee
pende leeraren -van de nieuwe . orde, de
godlasterende profeten vau het nieuwe
rijk, sprekend in naam van den vader der
leugentaal, in nacm van hem,' voor wien
nooit een belofte heilig was, die ons in' de'
meest ontroerende verzekeringen eens be-
zwoer, dat hij onze neutraliteit zou-eer-
biedigen. .

• " . .'

Zullen wij, nuchtere-Hollanders, w\j, die
hier in, ons vrije. Indië nog ! vrij kunnen
denken en spreken, ons door zulke mannen
laten bedreigen, zullen we, na alles wat
we hebben ondervonden, ons nogmaals la-
ten verraden? . '."*■■

We hebben niets van de overweldiger}
te verwachten als'onderdrukking en ver-
volging. Let op hef einde: het zal en kan
niet zijn een vrij Holland *?s vriend,-bond,
genoot en beschermeling van ee'h machtig
Duitsch wereldrijk. Maar het einddoel zal
en kan niet; anders zijn, dan: volkomen in-

schakeling van Holland in het hazisysteëm,
wcar ; geen plaats meer is voor .de' HoJ-
landsche vrijheid, geen plaa's meer voor de
christelijke levensopvatting. Ê

"We waren steedsizoo trotsch op- ds
uitingen van het'machtig katholiek orga-
nirme van óns Vaderland. Maar zuilen we
dart 1 met berusting toezien; wanneer-dat.
ai'es met den ondergang bedreigd wqrdt?

Pantseren wij, dan' ons* hart tegen alle
weekhartigheid,'■ tegen alle ' berusting, te-
gen alle verslapping van onze. strijdvaar-
digheid, tegen alle instemming met een
ichijribaar\ gematigd e"n bezadigd oordeel
ever de overweldigers in berichten uit het
Vaderland. " V» '-; -

'

Verdraagzaamheid ia hier uit den booze,
zoolang we in.de kerk bidden: '• ',

„drijf .Satan en de andere bóoze geesten,
die tot verderf der zielen over dé werel-J
rondgaan, door de goddelijke kracht in de'
hel terug.'Amen!" -
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(Inderdaad. De vgand is en blijft de
vijand. Overal en öp ieder', uur. — Red.
Sum. Post). • ; . *.»■

10Februari 1837
Het is vandaag (zoo- schrijft de „Java-

bode" van 10 Februari) precies honderd-eneer jaar geleden', dat de nog niet eens
zeveotienjarige, Prins ' Willem Frederik
Hendrik der Nederlanden, een kleinzoon
van Koning Willem I. te Batavia voet aan
wal zette. En dit feit is daarom zoo belang-

omdat hijgde eenige Oranjetelg is ge-
weest die een bezoek aan' Nederlandsen-.Indië heeft gebracht. -

Op 9 Februari 1837 arriveerde hg aan
boord van het fregatschip Zr. Ms. „Bello-
na" op de reede van Batavia;, Den volgen-
den morgen ging de jeugdige Prins met
kapitein-ter-zee Arriens, die.de leiding en
verantwoordelijkheid van deze "reis droeg,
aan wal,om zich naar de stad te pegeven.
Hij .vertoefde- er slechts enkele dagen, om
daarna een uitgebreide reis over Java-en
d "or den Archipel aan te vangen. Tal van
ontvangsten' bij inheemsche, vorsten, para-

dp», diners, bals en vuurwerken werden te
z'jner eerè-gegeven. Nu en dan'leverden die
echter wel eens moeilijkheden op, daar men
eigenlijk niet ingesteld' was op bezoekers
van koninklijken bloede. ' 3

Op 22 Augustus keerde Prins Hendriv
naar Batavia terug. Toen begonnen daar
de'feestelijkheden. Op 24 Augustus had eed
groote parade op het Waterloo-plein ter
gelegenheid van den verjaardag ~van den
Koning plaats. ;' •

Ook legde hij den eersten steen ' voor
den bouw van de Citadel „Prins Fréderik".

Later werd de. Prins waarschijnlijk doorhet overladen programma' en de vele feeste-
lijkheden ziek en vertrok hg naar Buiten-,
zorg, om daar tot rust te komen. Op '20
September scheepte hg zich wéér in aau
boord van de „Bellona", en vertrok naar
Nederland — prachtige herinneringen aan
en een groote. liefde voor het mooie ovti -
zeesche deel van het Koninkrijk meene-
mend. De belangstelling voor Indië heeft
I'rins Hendrik.zijn geheele leven behouden:
door zg'n bemoeiingen werd in 1850 begon-'
nen met de tin-exploitatie op Billiton en de
oprichting van de Stoomvaart'-Maatschappij
„Nederland" werd dpor hem warm aarlbe-
volen. Kort vóór zijn dood, in 1877, legde
hij nog groote belangstelling aan den dag
voor de plannen voor een haven' bij Priok.
De verwezenlijking heeft hg echter niet
meer mogen beleven.. ' >,: , ■

DE AMBULANCE-AUTO’S
VOOR DE STADS-EN

LANDWACHTEN
, W\j vernemen, dat het Centraal Comité

voor de Stads- en Landwachten met voort-
varendheid bezig'is de reeds door de in-
leggers der Postspaarbank voor dat doel
beschikbaar gestelde rente ever 1940 om
tè zetten in ambulance-auto's. Met de
General Motors werden te dien einde
onderhandelingen geopend en een schema
is samengesteld voor 6 groote . en 50 klei-
nere wagens, waarvoor'het tot nog toe-
verzamelde bedrag toereikend zou zijn.
• Uiteraard wórdt daarna nog de goed-
keuring van het Legerbestuur vereischt.

: Er. zijn- echter meerdere wagens noodig
en die spaarders, die nog geen gelegenheid
vonden een \ machtigingsformulier, welke

,óp alle postkantoren verkrijgbaar zijn, ' in.
te vullen zullen zich ongetwijfeld gedron-
gen voelen ook hun bijdrage voor ditmooie
en nuttige doel te leveren. Zoóals vanzelf
Spreekt zijn de 'geringste bedragen , aan
rente welkom!

,

. Zij,' die de rente over, 1940 reeds in hun
boekje hebben laten bijschrijven, kunnen
volstaan het bedrag der rente bij hét
postkantoor óp te nemen en. daarvoor
pestwissel te zenden aan'den .Directeur
der' Postspaarbank te Batavia (C) onder
vérmelding op den postwissel van: „Ren-
te 1940 — Weerbaarheid".

Ook de.aandacht van firma's en instel-
gen, welke een zekerheid bJJ de Postspaar-
bank deponeeren voor ■ Telegraafcrediet
wordt' nogmaals op deze actie gevestigd.
De hoofdkantoren zouden tevens hun
agentschappen kunnen machtigen de ren-
te op hun Zekerheidsboèkje-Telegraaf be-
schikbaar te stellen. Werd over de rente
reeds, gedisponeerd dan zal een postwissel
van harte . welkom zijn. •

De stand is thans circa f 118.000.—,
bijgedragen door ruim 17.000 inleggers der
Postspaarbank. De .actie wordt voortge-
zet! ' '.. i ■;••„•.' ' hï-.:* "

AMERIKAANSCHE MARKTENGESLOTEN
Reuter seint uit New Yprk dat heden, -12Februari,'alle Amerikaansche markten ge-

sloten zijn, » ,';'.•
.

'
'

'~

Wallstreet.
\

-

,*

*

»_«£ s s.lOFeb. HFeb.
Cit. Service '

* '
' 4% 4 '"'.

Preft. Cities 55% 55%Shell Union lli/8 n%Socony Vacuüm ... 8% 8%Standard OU of New Jersey' 34% 34'/g ..
Tidewater 9% qu.
Bethlehem Steel . " ' 82ex 80Republic Steel 19% is.-uU. S. Steel . ... , 623/4 60%Anaconda ' . > , 24% 23%Kennecott ?• 32% 32%Intern. Nickel 25% 24%Southern Pacific 9% 8%Union Pacific 79% 79Chrysler Corp. i' 65% 65%General Motors 44% 43%ex ..Hudson Motors l 4 4Curtiss-Wright .8% 8%Douglas Aircraft •.

' 69 68%United Aircraft. « 37% 37%I>u Pont de Nemours * 148% 146General Electric f * *37% 32% IStandard Brands \* -6% '6%Corporative Trust 2.36 2.33Slotstemming • ■ ■ 290.000 '.
Omzet .

"''

onregelm;
10. Febr.: opening vast. ■ . ;•*
11 Febr.: opening flauw, y', „ '"T
12 Febr.: markt gesloten. v,

DAGELIJKSCHE INDISCES
GOEDEREN.

11 Febr. 12 Febr.
Beden' "*

, 178.5 178.3
Onteren

t
> 178.4 178.5,

Vier weken geleden'. 180.2 180.0
5t weken geleden' 171.5 171.1
Baai» 18 Beptember 1931 100.- ,100.-

AANDEELEN. 'i%~"[
• De gemiddelde aandeelkoersen vol-
gens de Dov> i'met-berekeningen tijn:
*

• '10 Febr. 11 Febr.
Industrie (30 fondsen)l2i.l9 122.61
Bporen fl9 „

) 28.28. 27.92
PubL Util. (15 „ ) 19.89 19.61

De rubbermarkten
SINGAPORE.

'._.:,„„ :■» 12Feb. 12Feb.
'■.—' ..'• open. slot

Sheets spot 36% 36%
Maart 36% 36%
April-Juni '36% 36%
Juli-Sept. 35% 35%
f.o.b. Feb.-Mrt. 37% - 37V*
Blankets Feb.-Mrt. 33% —

*

Bark Feb. Mrt.
, 26% —

12 Febr. open.:.prüshoudend. ,

12 Febr. slot: pr\jshoudend. , i''■''•,'
LONDEN.

;.."■' 11 Feb. - 12 Feb.
Koop. verk. koop verk.

Opening
Markt ' :■: 12% — 12%
Sheets spot prysh. — t prjjsh. —

St. rib. spot. 12% 12% 12% 12% !
Mrt : 12y2 12% 'lZ>lit 12»Vw
April-Juni 12% 12% 129/ie 12»/ie
Juli-Sept. 12T/ie 12Pln 12% 12%' .
Oct.-Dec. \ 125/,„ 12% ,12% 12:/i«

11 Febr.: Na' prijshoudend verbeterde de
markt verder in verband met dekkingen en
schaarsch aanbod. Het slot was stil.

12 Febr.: De markt was ten voTTe prijs-
houdend op handelsdekkingsvraag en gere-
serveerdheid van de verkoopers.

LONDENSCHE EFFECTENBEURS
Londen, .12 Februari (Aneta Reuter'».*

De stemming op de Effectenbeurs was apa-
thisch in verband met de politieke onzeker-
heden, doch er was geen verkoopdruk.

Goudgeranden waren ongeveer 1/8 lager.
Kaffirs, Olies en Engelsche Sporen brok-
kelden alle af, doch de Industrials herstel-
een gedeeltelijk tegen het slot, ofschoon
zonder materieele

#

toename van'de belang-
stelling. :' ■-, • .1 .

De beurslui markeerden algemeen den
pas.,. '. ': il :.:•;. "s< •■":''•,", ' '' :'■*•-'. V''

Japansche Obligaties trokken ietwat aan. .

ZILVERMARKT BOMBAY
Slotnoteering in rupees en annas.

&.'*'■<? -:
;. *•' ' 12Feb. HFeb.

Cash; . ;•
" W-' , • ' «"VVerr. 21 Fèb. ''M/i. -'"'". «/, _■

Verr. 25 Mrt. 63/ j «3/.: ■
11 Fèbr.: markt gesloten. -~'.

.

•
12 Febr.: pryshoudend. ;.-■ Ck

OPBRENGST LANDSMIDDELEN
_••.-. Batavia, 13 Pebr. (Aneta). De opbrengst van de. landsmiddelen in December 1010bedroeg ƒ 52.500.000— tegen ƒ 57.3ÖÖ.ÖÖU.— in December 1939.'

L .
eg

-~cer *«».*»■
io<»o*n het totaal WaS in 194° de '°P*>renSBt ƒ 612.100.000.— tegen ƒ 536.300.000.—'in
Specificatie: ' i, December 1940 December 1939 Totaal 1940 ''Totaal lïtt<JBelastingen: 28.800.000- 360.100000.- .■• 303600.0001''Monopolies: |.300.000.- . 38.700.000— 39.100.00Q-Producten: . 7.200.000— 15.100.000— ' 77.800.000— . . 63.850.000-Bedrijven : ;,: -■ 7.660.000—. 7.700.000.—- 86.800.000— «3.000.000-Diversen: „5.60^.000^. 2^00.000-, 48.700,000.- 46.800.000-
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