
Cent ra l e  I n l i c h t  ingendienst  

C . I .  31707 Geheim. 

.Y 
's-Gravenhage 20 Juni  1932. 

bieden No.12 (van 1 6  Juni j.1.) van h e t  orgaan van de 

Jongeren Vredes Act ie .  

D i t  No. i s  bedoeld als propaganda-nummer tegen 

de 0-2 25 Jun i  a.b. t e  dei: Helder t e  o rganiseeren  f e e s t e n  

t e r  gelegenheid van  h e t  25 - . j a r ig  bestaan van den Onder- 

zee-dienst .  

Vermoedelijk z u l l e n  dus d i e n  dag eenige leden  

var1 deze o r g a n i s a t i e  ce den Helder ver toeven om d i t  or- 

gaan - en w e l l i c h t  nog andere propagandablaadjes - t e  

v e r  sp re  iden.  

In verband met  h e t  bovenstaande is  de CommanBant 

van tie Marine t e  den Helder d e z e r z i j d s  03 de hoogte ge- 

s t e l d  en z i j n  de pol i t ie -verb indingen  van den C.I. i n -  

Noord-Eolland verzocht h i e r a a n  hun aandacht t e  wijden en 

mij - zoo  mogelijk - nader t e  be r i ch ten .  

Chef C . I .  

Verzonden aan; 
Z i jne  Exce l l en t i e  den Min i s t e r  van J u s t i t i e -  
Zi jne  ExcelLentie den LIiiiister van Defensie 
i n  a l s c h r i r ' t  aan: 
Co!irnandan$ K o r p s  P o l i t  ie-troe-en. 
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PROTEST TEGEN HET ûUIKBOOT-FEE§T 

Protesteert tegen vlootbouw terwijl duizenden hongeren! . 
Op ~f Juni is er feest in Den Helder, want dan vloot zijn, zoo wordt beweerd en d u s . .  . . het wapen 

ivordt het r y-jarig bestaan van den Nederlandschen van den sluipmoord. 
ondcrxe-dienst herdacht. De plechtigheden zullen Sluipmoord is niet te veel gezegd. We herinneren 
worden opqeluisterd door hoog bezoek en toevallig mriar weer rian de geschiedenis, aan de torpedeering 
is er tegelijk ook de jaarvergadering van het Roode ‘,-an dc Lusitania, die I ~ O O  menschenlevens kostte, 
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GRONDSLAG : 
De deelnemers aan de Jongeren Vredes Actie vereeniga 

zich om, ondanks onderscheid van politieke of godsdienstige 
overtuiging, milieu en volksaard: 

I. Uitdrukking te geven aan hun ernstigen wil tot  den 
vrede, zich tegen iederen oorlog en oorlogsvoorbereiding LC 
keeren en naar ieders inzicht en vermogen deze ten stelligste 
te bestrijden; 

z. Zich gezamenlijk rekenschap te geven van alles, wat 
de opbouw eener internationale en op gerechtigheid gerichrr 
orde dient of belemmert, en van de oorzaken van oorlo& 
en de middelen, die ter bestrijding kunnen worden aangewenu; 

3. Stelling te nemen tegen die poliuek en mentaliteit, 
welke door hen ais een bedreigmg van den wereldvrede 
wordt beschouwd; 

Jonge menschen te doordringen van en gereed te ma- 
ken voor de verantwoordelijkheid, die n~ reeds dragen ui 
waartoe zij geroepen zullen worden m het leven der volken. 

4. 

Advertenties, proefexemplaren, adresverandermgen uicslui- 
.tend bij uen administrateur. 

Ue Schrijvers van artikelen u jn  persoonlijk verantwoor- 
delijk voor den inhoud hunner bijdragen. 

Anonieme stukken worden geweigerd. bij niet plaauing 
worut de copie aiieen . teruggestuurd, wanneer vuldoende 
postzegels hiervoor worden bijgesloten. bij weigering van 
artikelen is beroep op het Landelijk comi té  mogelijk. 

aan de torpedeering van zoovele honderaen passa- 
giers- en vrachtscnepen, van visscnersbooten, etc. 
biigassen zijn in oorlogsiijd ae  eeuwig-dreigenae ver- 
buk.iringsaood voor de Durgemevolking, ae duiiiboo- 
ten zijn het voor ieder, aie op zee is, militair or 
niet, neuti aal 01 oorlogvoerend. L)e ,,omeperkte a u i K -  
boot-oorlog ’, die Uuitschiana in aen wereldoorlog 
arkonaigde en die door de ancieren met gelijke munt 
wera beantwoord, areigt ieder met het cyniscne ,,spur- 
los versenkt”, zonder een spoor na te laten ver- 
monken. 

Wij protesteeren tegen het bestaan van zulk -;en 
menschonwaardigen dienst a l s  de duikboot-dienst met 
name is. Wij protesteeren er tegen, aat  net 
2s-jarig bestaan van zulk een aienst worat  ge- 
vierd, wordt gevierd in dezen tijd. Uuizenden men- 

when zijn werkloos, lijden honger en gebrek en de 
Nederlandsche regeering gaat voort met het bouwen 
van deze geniepige wapens. Had mnister  UecKers 
niet den euvelen moed op denzelfden dag, waarop het 
Nederlandsche petitionnement voor internationale ont- 
wapening te Genève werd overhandigd, zijn oorlogs- 
begrooting in te dienen, een begrooting, die een be- 
drag van bijna tien millioen gulden verslindt voor 
het militaire gedoe, waarvan ruim 4 millioen voor 
duikbooten? 

Dat  het militarisme niet schroomt zulk een ,,feest” 
te vieren, dat het zich nu in zijn ware gedaante ver- 
toont, niet van ,,noodzakelijk kwaad”, maar in een 

UIT DEN INHOUD 
Protest tegen het duikboot-feest (Sp.) ............ pag. 99 
Ook het Roode Kruis op  de bruiloft (Dirk Boer) ,, IOI 

‘s Werelds duikbooten-voorraad .................. ,, 103 

Wat Genève heeft ,,gedaan” (Sp.) .............. ,, 104 
Nationalisme als oorlogsfactor (studie-inleiding no. 

6, P. Eldering) ............................ ,, ros 
Democratie 5 48 (Hein van Wijk) .............. ,, ‘106 

hoera-stemming, terwijl duizenden in ellende ten 
onder gaan, het zij ons een spoorslag voor een krach- 
tige actie, tegen oorlog en militarisme in hun geheel, 
tegen het lafhartige duikbootwapen in het bijzonder. 
,,been eerewijn voor dit venijn”. 

- SP- 

GERECHTELIJKE MOORD. 

Zeven negers in doodsgevaar! We kennen ZO 

langzamerhand het wrede rassenvooroordeel, dat 
bij de Amerikanen t.o. van de negers bestaat. 

ïhans is er weer een moordproces gaande. De 
rassenhaat zal wederom zeven slachtoffers eisen. Wat 
is het geval! 

Zeven jonge negers worden ervan beschuldigd 
twee blanke prostituees te hebben aangerand. 

Leon Green te Madrid deelt dienaangaande in 

mcde: De jongens werden te Scottsboro ter dood 
veroordeeld. H e t  verhoor en het proces vonden 
onder zodanige druk plaats, dat er van recht geen 
sprake meer was. H e t  is aan geen twijfel onderhevig, 
dat de meisjes van verdachte moraliteit en reputatie 
waren. Bovendien is het zeer twijfelachtig, of alle 
acht jongens aan de aanranding hebben deelgenomen. 
Behalve de negers waren er ook blanke jongens, die 
a i s  blinde passagiers met  dezelfde trein in Alabama 
meer e den 

Hoe onbeduidend de getuigenissen ook waren, 
het doodvonnis werd toch uitgesproken, gebaseerd 
als het was op rassenvooroordeel, op de bloeddorst 
van de Amerikaanse fascisten. 

Indien niet ter elfder ure het onmenschelik voor- 
nemen wordt verijdeld zullen zeven jonge menschen 
op 24 Juni a.s. onschuldig den folterdood sterven. 

,,De Wapens Neer” van Juni ’32 het een en ander 

(Persdienst IAK). - 100 - 
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OOK HET ROODE KRUIS OP DE BRUILOFï 

kwart eeuw reeds het twijfelachtig genÖegen -kent 
om te weten dat ,,als ’t m3et” ook zij de beschik- 
kino; zal hebben over een aantal van die mechanische 
sluipmoord-apparaten ter bescherming van de Ne- 
derlandsche wateren en de zeeën rondom de Indische 
Archipel. En naarmate het in en om het Nederland- 
sche koloniale gebied gaat spannen, kan vorenge- 
noemd gedeelte der nationale vloot zich in een 
groeiende belangstelling; verheugen, zoo zelfs, dat  
,,onze” Minister van Defensie, Deckers, onlangs zoo- 
waar eens in een sportieve bui met een duikboot een 
aantal meters onder den zeespiegel is gaan varen. 

Maar wat  beteekent dit no< bij de zoete vreugde 
die de onderzee-dienst-militairen straks bij het zil- 
veren iubiIeum hunner hstelline zullen beleven! Tm- 
mers niemand minder dan Z.K.H. Prins Hendrik zal 
zy Juni in Den Helder een bezoek brengen en 
ongetwijfeld de duikboot-kapiteins zelf komen felici- 
teeren met het feit, dat hun en ,,onze” zoo uitermate 
nuttice ondernemine: de z c-iarige mijlpaal heeft mo- 
gen bereiken. En in dezelfde plaats zal hij de iaar- 
verpadering openen van.  . . . . . Het  Nederlandsche 
Roode Kruis, waarvan Z.K.H. voorzitter is. 

En zoo za1 het zijn, da t  deze maand Den Helder 
z daren vervuld is van nationaIe trots, van vreugde 
over de zoo alom beiubelde Averen bruiloft en het 
daaraan verbonden Koninklijk be~oek,  terwiil te- 
midden van dit alles het instituut der ,,nationale 
barmhartigheid” m.n. her Ronde Kruis de belanpen 
7;iner gewaardeerde dienstbaarheid ia1 besmeken. 

WannePr ooit OD diiideliike ~ ; i 7 e  de verbondenheid 
tusschen Roode Kruis en militairisme is eedernon- 
streerd, dan 7eker hier in Den Helder. H e t  is geen 
louter toeval dat bovengenoemde jubileum feesten en 

Terwijl in Genève een internationale conferentie 
wordt gehouden welke de basis moet leggen voor de 
internationale ontwapening, zal er en 26 Juni 
a.s. in Den Helder iets grootsch gaan gebeuren. Een 
onderdeel van een dier apparaten, welke tezamen 
het internationale militairisme vormen, n.1. de Ne- 
derlandsche Onderzee-Dienst, bestaat 2 5 jaren! Het- 
geen beteekent dat de Nederlandsche regeering een 

Zilveren bruiloft van het sluipmoord-wapen. 
,,De viering zal een eenvoudig karakter hebben”. 
Diner in de Marineclub à f 13.50 per couvert, 

met  wijn.” 
(Mededeeling in het Marineblad). 

de jaarvergadering van het Roode Kruis samenvallen 
op  dezelfde datum in dezelfde plaats. He t  militairis- 
me heeft juist bij zijn festijn het Roode Kruis noodig! 
Immers er zal een demonstratie worden gegeven van 
een ongeval met een duikboot, waarbij leden van het 
Roode Kruis zullen dienen te demonstreeren op welke 
wiize kan worden geholpen. Aldus een gemeenschap- 
pelijk programma-punt voor de deelnemers der jaar- 

HELDENDAAD V A N  EEN DUIKBOOT. 
Op een mooien zomermorgen verliet de visschersboot 

Victoria.een zekere haven waar Nelson graac kwam. om te 
waan visschen op de Labadie Rank. De bemanninq telde negen 
koopen. en dan was er noq een klein kereltje, een vrindie 
van den schipper. aan boord. Jat Tones heette. Hii hield 
onder zijn arm een beduimeld exemplaar van ,,Treasure 
Island”. 

Ze waren zoo wat een 1 2 0  mid van land. toen ze een 
’kanon hoorden losbrsnden. De kleine Tones sloe< ziin boek 
dicht op z’n duim. bi; wiize van bladleo<er. en holde de 
briig 00 tot vlak bi; den schimer. Tn de verte, tegen het 
licht der onderqaanrle 7011. zaren zii het silhouet van een 
ronderling schio. Eerst leek het eer. griisqeverfde kotter met 
de bezaan op. Maar de flikkerine van een tweede schot ver- 
ried ziin waren aard: het was een duikboot. De schipDer 
aarzelde, Zou hij qaan stil limen en vertrouwen op de oor- 
loqsgebruiken en de <oede trouw van den vijand? De levens 
van de bemanninq en ran  het kereltie dat aan zijn hoede 
was toevertrouwd waren ziin eerste pedachten. la. dat  was 
het beste. En hii eaf bevel tot stilliceen. De machines staak- 
ten haar qeboni. Maar toen de schuit doelloos lae te dobbe- 
ren, werd hi; bitter teleureesteld. H e t  kanon flikkerde O D -  
nieuw, en hij begreep d a t  hii tedoen had met een onverbid- 
deliiken opzet om ziin whip tot zinken te brengen en te 
rernielen. 

H e t  was een dubbeltje op zijn kant. maar hij wou het  
wagen, en niet één van ziin mannen die er iets tegen had. 
,.Met volle kracht vooruit,” klonk het bevel, en de Victoria 
schoot door het groene water huistoe. De duikboot opende 
een snelvuur uit twee ver-dragende kanonnen, en de eerste 
die viel was de kleine Tones. De  schipper hield stevig koers 
met Jen dooden iongen aan zijn voeten. Maar de duikboot 
I;eD snel in e n  overstelpte al maar door de hulpelome be- 
mannin2 met haar vernielend vuur. De tweede die er  aan 
oinz was de schipper. Een treffer schoot hem aan stukken. 
De bruo was één massa bloedig wrakhout en uiteeneescheurd 
vlresch. Daarna werd Aoor een bom de kleine machinekamer 
verbriizeld en de machinist gedood. De Victoria was aan de 
oenarie van +en viiand overqdeverd. De duikboot kwam áI 
dichter bii. en hield maar  niet op met vuren. De  bootsmaat 
en een ander machinist werden gedood en een ander ernstig 
oewond. De vier die over bleven trachtten te ontkomen. 
De boot wac in cplinters geslapen en zij sprongen, aan plan- 
ken vastreklemd, over boord. 

Zonder zich om de bemanning in het water te  bekomme- 
ren. stoomde de duikboot op, langszij de Victoria. en gaf 
haar den Tenadeslag door een paar bommen aan boord te  
plaatsen. Fen geweldioe ontploffing volgde, en het wrakhout, 
waarmee het water heinde en ver bezaaid werd, was het 
eenig overgchot van haar bestaan. 

(Uit ,.De Stille Hand” van Alfred Noyes) 
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vergadering en die der jubi!eumfeesten. Men moet 
elkaar toch terwille zijn? 

Het Roode Kruis is een onmisbaar onderdeel van 
het militairisme geworden. Het  is geboren uit zeer 
ideeële motieven van Henri Dunant, die begaan als 
hij was inet het lot der gewonden op de slagvelden, 
de stoot gaf tot de oprichting van het Internationale 
Roode Kruis, met geen ander doel dan gewonden te 
verplegen op eventueele slagvelden. Ware dit insti- 
tuLit zichzelf gebleven, niemana onzer zou zich er- 
tegen verzetten, integendeel! Doch het militairisme 
zag spoedig in, d i t  een dergelijk instituut groote 
militaire waarde kon hebben wanneer het onderdeel 
werd van de nationale legers en zoo was het Roode 
Kruis spoedig ondergeschikt aan de militaire wetten 
en reglementen, kwam onder rechtstreeksche leiding 
van hoose militairen en beteekende toen niet meer 
dan een willoos apparaat, belast met het medische 
gedeelte der oorlogsvoorbereiding. 

In  Nederland is het Roode Kruis zelfs nooit zelf- 
standig 2eweest. 

Volgens zijn reglement is dit instituut in vredestijd 
officieus, in oorlogstijd officieel onderdeel van het 
Nederlandsche militairisme. In zijn hoofdbestuur zit- 
ten thans maar eventjes 9 hooge militairen, terwijl 
de regeering het subsidieert onder voorwaarde, dat 
deze gelden alleen ten behoeve van ziin oorlogstaak 
mogen worden besteed. Immers het Roode Kruis 
kent ook een z.g. .,vredestaak” en het is uitsluitend 
deze welke bij de geregelde jaarlijksche collectes op 
zeer camoufleerende wijze naar voren wordt ge- 
schoven. Wanneer we de l exen  en opschriften mo- 
gen gelooven die bij deze collectes worden gebruikt, 
is dit wel ziin allervoornaamste arbeid. Dit is i e  
reinste camouflaye, hetgeen maar al te duideliik 
wordt bewezen door art. 4-d. van het reglement 
van het Roode Kruis waarin het volgende voor- 
kamt: ,,Voor zoover eez p e d e  vervullinc van zijn 
oorlogstaak daardoor niet in gevaar wordt gebracht, 

Lal he t  Roode Kruis naar vermogen kunnen mede- 
werken tot leniging van den nood bij rampen, bin- 
nenslands, enz.” 

Het Roode Kruis heeft dus in de allereerste plaat; 
een oorlogstaak, welke hij dient te verrichten onder 
leiding en bevel van de militaire leiding. Hetgeen 
beteekent dat niet de barmhartigheid de basis kan 
vormen voor zijn arbeid op de slagvelden, doch het 
militaire belang. Dit leidt tot de meest schrijnende 
wreedheid en bespotting van de meest elementaire 
begrippen van naastenliefde. Dit leidt er bijv. toe, 
dat de Roode-Kruis-zusters in oorlogstijd orders krij- 
ger. om na de slag in de allereerste plaats de licht- 
gewonden te helpen, omreden deze weer opgelapt 
kunnen worden tot bruikbaar vechtmateriaal. Dit 
leidt tot het in een proefschrift van Dr. de Winter 
vermelde, n.1. dat even voor een grooten slag een 
aantal Roode-Kruis-menschen en militaire artsen in 
de nabijheid der troepen moeten zijn om het ,,moreel”. 
en het vertrouwen der troep te sterken in den ver- 
woestenden aanval. Dit leidt er toe, dat lazaretten 
inplaats van liefdesgestichten in werkelijkheid repa- 
ratie-inrichtingen voor gewonde militairen worden, 
die onder het camouflage van liefde en barmhartig- 
heid worden verpleegd, om daarna opnieuw naar 
de hel te worden gezonden. 

Gewonden verzorgen met het doel ze opnieuw 
naar de slagvelden te zenden heeft met barmhartig- 
heid niets, maar dan ook niets te maken. Op deze 
wiize belangen van gewonden te behartiqen is Iieder- 
lijk gemeen en de verkrachting van alles wat naar’ 
liefde en mensch-zijn zweemt. Dergelijke practijken 
dienen we volkomen voor verantwoordelijkheid van 
het militairisme. dat krachtens zijn functie van moord 
en vernielin: niet anders kan handelen. te laten. Als 
anti-militairiqten wenschen vij ook deze weerzin- 
wekkende wijze van het oorlozsbedriif niet te steu- 
nen. On7e opvattingen van liefde en barmhartigheid 
zijn menschelijker! , ‘1 

,,RIDDERLIJKHEID”. 
O p  2 1  September r s r y  bracht de duitsche onderzeeër 

U 9, onder bevel r a n  den luitenant-kapitein Weddineen, i n  
het Kanaal, z 7 zeemiilen ten noordoosten van Scheveninqen. 
drie oude engelsche pantserkruisèrs: ,,Aboukir”, ,,Hague" en 
..Cressy” to t  zinken. 

Toen Weddingen deze drie schepen in de ochtendscheme- 
ring zag aankomen, mcende hij eerst met een voorhoede te 
doén te hebben, en besloot ?e hoofdvloot, die hij erachter 
vermoedile. aan te vallen. Eerst on het I g a t s t e  oogenblik 
keerde hii zirh teqen de kruisers zelf. daieliik besloten om 
er zoo moqeliik meer dan een te pakken te kriiqen. De  a i n -  
val op een aroeloos. groot en zeer l’anrxaam raren;l schiu is 
eenroudio. WeddinFen schoot een torpedo af OD den middel- 

. sten kruiser., de ,,Aboukir”, h i j  observeerde den treffer en 
zag hoe het schin langzmm op zij kwam te liggen en binnen 
33 minuten zonk. 

De kapitein van het zinkende ?chip kwam niet o p  de 
gedachte. J a t . e r  een duikboot aanwezig kon zijn. Hii meende. 
dat ziin schip op een mijn was qeloopen. Hii verzocht dx í r -  
om de beide andere schepen, hem r p  helpen, doch daarbii 
voor ziin boeg te blijven, opdat zij niet ook o p  miinen 
z o d e n  loopen. Dat was niet ero rerstandiq. want zelfs als 
er mijnen waren geweest, d2n had hi; toch niet kunnen 
weten, welke richting de versperring had. De ,.Hoaue” vol- 
deed intusschen aan h e t  verzoek, zette booten uit,  de be- 
manning stond aan dek met stoelen. banken. houten voor- 
werpen. om ze den in he t  water drijvenden matrozen van de 
,.Aboukir” toe te werpen. Op dit maenblik werd ook de 
,,Hooue” door twee torpcdo’s van den duitschen onderzeeër 
getroffen. En  nog eer de booren van de ,,Hague" met de 
zeredde manschappen van de ,,Aboukir” terugkwamen, weer- 
klonk ook aan boord van de ,.Hague" de kreet: Red je! Na 
tien minuten was het schip Perdwenen. 

Dat Je  commandant van het derde schip, de .,Cressv”, noo 
steeAs niet merkte wat er aan de hand was en wat het eenioe 
was mat hem te doen overbleef. is volkomen onbeori;neliik 
Zelfs indien hii  altijd no7 meende, Ja t  men met miinen te 1 
doen had. dan zou he t  juist geweeqt iiin, de7e oevaarliiki olaa:; 
700 spoedir moreliik te verlaten De menscheliik zoo verklaar- 
bare aandrift echter om de kameraden te  hutu te komen 
bracht hem er nu toe eveneens 7iin machine stop te zetten 
en booten uit te zetten. Zoo kreeq WedAingen een derde 
ecmakkeliilr Joel, den stilliqgenrlen kruiser kon hii met 7i:- 
laatste torpedo’s niet misien. Toen men van de ,.Cressv” uit 
de loopbaan der torpeAo’s bemerkte, werd weliswiar he t  
commando qeoeven: ,.Alle machinei met volle kracht i o o r -  
uit” y maar het was te !ast. Ook dit schip ken tede ,  dreef 
na eeniqen tiid met den kiel naar boven en zonk ten slotte. 
Op de watervlakve dreven nop slecht5 enkele booten en met 
den dood worstelenie menschen Weddingen had al ziin ze? 
torpedo’s verschoten en ging naar huis. 

EeniTe hollandsche visscherstrawlers, die in de nabiiheid 
waren, waaqden he t  niet hulp te  verlecnen daar zij meenden 
met mijnen te doen te hebben, maar vluchrten naar Scheve- 
nincen Eerst een vol uu r  later b q o n n e n  de hollandsche 
stoomvhepen ..Flora” en .,Titan” met het reddinqswerk. De 
en-elsche torpedobooten, die onmidde1li;k door de admiraliteit 
wer Jen  uitqezonden, arriveerden eerst drie uu r  na het laatste 
torpedoschot op de plaats des onheils. Zeiti? officieren en 771 
rnsnschaopen werden gered, 60 officieren en 1400 manschnn- 
pen, prootendeels reservisten, huisvaders, keerden niet weer. 

Nauweliiks een ander voorval in de oorloqeeschiedenis he- 
mikt 700 duidelijk a l s  dit, da t  althans de moderne. de tech- 
nische oorlog niet het  minste te  maken heeft met a1 de mooie 
frases van ridderliikheid, kameraadschaD, van eer enz., zooals 
zij juist door de verdediiers van den’oorioc met voorliefde 
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mobi l i sa t i e  voor  d e n  vrede.  

per jaar 

geeft de nederlandsche staat 
uit voor leger en vloot, dus 
voor 
oorlogsvoorbereiding 

dat is evenveel als de rijks- 
inkomstenbelasting in totaal 
opbrengt. 

- 

- 
dat is dan z.g. om onze veilig- 
heid te waarborgen. 
het komt ons echter voor, dat 
we er veiliger aan toe zouden 
zijn, wanneer deze honderd en 
twintig millioen gulden werden 
besteed om de West-Europee- 
sche volkeren beter op te 
voeden en in een grootsche 
propaganda-campagne over de 
ware oorzaken van de oorlog 
in te lichten. 
nu  moet de vredesbeweging 
het doen 

helpt die versterken! 

EN WIJ ? ? ? 
Wij moeten van dubbeltje tot dubbeltje ,,bedelen”. He t  moordend militarisme verslindt in Nederland millioenen ! ! 
En de vredesbeweging? Als u deze cijfers ,,ziet’*, zult u inzien, dat onmiddellijke hulp aan de vredesbeweging 
D R I N G E N D  noodig is. Doet het ,,NU”. Ons  postgiro-nummer is 164100. 
Stichting Comité ,,Mobilisatie voor den Vrede”, Da costalaan 52 te Rijswijk (Z.H.) Wij aanvaarden elk 
bedrag in groote dankbaarheid. Steunt niet het moordend militarisme, maar wel het heilbrengend vredeswerk. 

. 
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Welnu, cie, c arbeid is dc voornaamste taak van 

het Roo& Kruis, hiervoor moet alles onherroepelijk 
wijken. En naar dezen arbeid !lebben wij het Iioode 
Kruis te beoordeelen, ook al rept het in vredestijd 
niet over dit werk, ook al kan het Roode Kruis 
in vredestijd soms goed werk doen. Immers aan 
dit laatste ontleeni het zijn recht van bestaan niet! 
Evenmin a!s het leger als een nuttige instellins kan 
wurden beschouwd. omdat soldatcii wel eens nuttice 
arbeid verrichten. De werkelijkheid is en blijft, dat  
he t  Roode Kruis slaaf is van op moord en verderf 
ingestelde machten, reglementair hiervan onderdeel 
vorm t. 

Steun aan het Roode Kruis verleenen beteekent 
practische en moreele steun aan een oorlogsapparaat 
en elk orlzer die stellinq neemt tegen oorlog en oor- 
l o g ~ ~  oorbereidipz, onthoude zich ook van steun 
aan he t  medische gedeelte daarvan. Meer nog, het 
is mti-rnilitairistische plicht om aan de massa het 
nxkelijke karakter van het Roode Kruis te open- 
baren, de camoiifhge van dit militair instituut te 
verscheuren en den anti-oorlogswil der massa te 
richten on collectieve weigering van steun aan de 
bekende Roode-Kruis-collectes. 

De a.s. feesten in Den Helder, waaraan het Roode 
Kruis meewerkt tot het tvelslaren van een sluipmoord- 
jubileum en waarmee het op nazlite wiize zijn ware 
aard demonstreert. dit alles kan voor on$ niet an- 
ders dan een krachtke stimulans 7ijn tot wilskrach- 
tige actie teoen oorloe en militairisme, waarvan 
openbare stellinsname tepen de a.s. Roode-Kruiq- 
collectes zeker niet een onbelanorijk onderdeel is. 

Toonen we dit de e.\-. maanden, kameraden! 
Oldebroelr (Gld.), S Juni 1932. Dirk Boer 

’S WERELDS DUIKBOOTEN-VOORRAAD. 
Reeds in 1921 was OD de conferentie van Warhinn- 

torl de afschaffing van de duikboot hepleit, doch 
zonder succes. daar Frankriik tenen afschaffin? way. 
Het wilde zich neerleeoen bii de voorqestelde ver- 
houdino voor de Tlanqchepen en kruiqery. mits het 
in ruime mate hulpschepen en dli;kbnnten mocht 
bouwen. Met minder dan 36.000 ton wilde $et yeen 
genoeoen nemen H e t  oevolg. was natuurlijk. d a t  
oo!r de andere !aqdep hiin duikhootentonnase zip- 
gen opvoeren en sindcdien is dus de wedloop in 
snel tempo voortzezet 

OD de Londenrchp vlootconferentie van 1930 werd 
t u x h e n  Amerika, Enueland en Taoan een accoord 
bereikt. waarbij i l l e  soorten Cchepen werden be- 
perkt en maxima werden bepaald, die per 3 1  De- 
cember ~ 9 3 6  niet mochten zijn overcctreden. Voor 
de duikbooten bedraamt dit maximum yz.700 ton 
voor elk der drie landen en men plaatste de maxi- 
mum-tonnage per whiD OD 2000 ton. 

Frankriik en Italië kondes het niet eens worden 
saTen. TtaIië stelde 7ooals men weet den eiych: net 
zooveel als Frankrijk, waarteeen Frankriik zich ver- 
zette, 7oodat beide landen buiten de overeenkomst 
7ijn nebleven. Pooinoen om ze tot elkaar te brenoen 
en het Londensch verdrag tot een pact van vijf te 
maken, zijn alle mislukt. Ze bomven vrooliilr tezen 
elkaar op. 

Voloens het militair jaarboek vav den Volkenbond, 
1932, waarvan de oezevens cleput 7iin uit de op- 
garen der landen 7elf, is de toestand OD de in on- 
derstaand staatie vermelde data aldus, dat 24 lan- 
den in totaal 188 duikbooten bezitten, Sereed of in 

aanbouw of OP de begrooting gevoteerd en door het 
parlement goedgekeurd. 

De landen met de grootste aantallen zijn de vol- 
gende: 

Amerika 1 1 0 ,  waarvan 40 bestemd voor schrap- 
ping, totaal 80.680 ton. 

Frankrijk 110, waarvan 3 1  in aanbouw op 4 Sep- 
tember’ 1931, 97.875 ton. 

Italië 75, waarvan 29 in aanbouw op 2 September 
1931, 53.664 ton. 

Japan 80, waarvan in aanbouw op  I Juli 1931, 
terwijl voor 8 de gelden zijn gevoteerd; 2 2  zijn 
gebouwd in 1928-1929 en de rest in 1920-1926. 
Tctale tonnage 89.542 ton. 

Engeland 64, waarvan 7 in aanbouw of toegestaan 
op 4 Augustus 1931, 61.126 ton. 

NEDERLAND 3 1 ,  waarvan op 7 Augustus 1931 
9 in aanbouw, I klaar in 1931, 5 in 1932 en 
3 in 1933; totale tonnage 15.204 ton. 

Zooals men ziet is ons land nummer zes op deze 
illustere lijst. Daarop volgt Zweden met z z  exem- 
plaren. 

Frankrijk heeft zijn grootste duikboot der wereld, 
de ,,Surcouf” gereed, die men wegens haar grootte 
de ,,onderzee-kruiser’’ heeft genoemd. Zij is I 30 
Meter lang, meet 3500 ton of wel 1000 ton meer 
dan de grootste Amerikaansche duikboot. Haa r  be- 
wapeninq bestaat uit 14 torpedo-buizen en verschei- 
den stukken zwaar geschut. Aan de oppervlakte 
heeft zij een snelheid van r 9  knoopen, onder water 
van I Z  knoopen. 

~ 

* * *  
Die voorbereidin? van den duikbooten-oorloq kost 

behnlve duur geld ook kostbare menschenlevens. Men 
hekiike maar eens dit liistie: 
Tanuari 1932: de Britsche duikboot M 2 vergaan . . 7.4 dooden 
T u n i  1 9 7 1 :  de Rrirschc duikhoot Poseidon vergaan zo dooden 
Maart 1929: de Britsche duikboot H 47 vergaan . . Z A  dooden 
Oct. 1929: de Frnnsche duikboot Ondine vergaan 43 dooden 
Auq. 1928: de  Ttaliaansche duikhoot F 1.4 verzaan 3 1  dooJen 
Dec. 1917:  Ac Amerikinnsche duikboot S 4 vergaan 19 dooden 
r o z q :  J e  Rritwhe iiuikboot M r vergaan . . . . . . . .  6X dooaen 
1 9 i j :  .Je Rritsche T Z T  verzaan . . . . . . _ . . . . . . . . .  4 3  dooden 
1 9 2 2 :  J e  Rritsche Auikboot H 4 2  verqaan 
19’7: de Rritsche duikboot K < veqaan  . 

En dan praat men over redd;nostoestellen, over 
h u  Davis-apparaat, de 2.q. kunstlono, die zoo per- 
fect werkt. als. . . . Maar de duikbooten zijn ZOO 
inzericht, dzt  het eebruik vm deze apmraten voor 
het meerender1 der bemannino uitgesloten is. Zii 
zitten a12 ratten oDoeslnten, sterven een g.ruwelijken 

7 i i  on reddino. 7e klonnen, klomen, doch maar zel- 
den komt er antwoord en als er redding komt op- 
d?-en, is het memtal te laat. Dan komt er een 
kille mededselino der autoriteiten bii de ouders, de 
vrnuw en kinderen. Geofferd aan den oorlommo- 
loch, aan den waanzin van de moordvoorbereidinz. 

dnnd. sornc door wrstikkine. Dagenlanc soms hopen 

ITZERKP.MP DTKSMUIDE. 
3amenv.illend mer Je iaarliyksche Vlaamseh-aiitimilitairisti- 

v h e  bedevaart naar her TTicr-monument te DikvnuiJe. a m r k  
aldaar van 19-27 Aii-iistus een qroot ieu=dkamr, belegd. 
wnar Noord- en ZuiJ-Are-irrlandsche ionqeren vain zeer uit- 
renloonenJe richtinqen 7ullen vmenkomen. Onderwern van  
h-gprekinr zi jn:  ,.De str;;.lmidrlelen voor Vlaanrlerens bevrii- 
iiinr”. T.V.A.-ers uit Holland en  Vlaanderen doen e r  aan mer. 
evenzls socfalisrivzhe en kathnlieke sru6enten. de Jonze GiAs 
croeo e.3. Tiilichtinnen bii Oscar Guermonprez, Marniystr. 
.IQJ hs. Amsterdam C. T n  het volqend nummer meer hier- 
over .  
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DE DUIKBOOT IN GENEVE 
Het zou natuurlijk een wonder zijn, indien men 

het te Genève over de duikbooten eens was ge- 
worden, tenminste zoo eens, dat  het tot positieve 
resultaten leidt. Dat  ligt uiteraard meer aan de 
landen, die te Genève vertegenwoordigd zijn - en 
aan het volk, dat  zich door zulke ,,ontwapenaars” 
láát vertegenwoordigen - dan aan Genève zelf. 
Ieder vindt het wreed, dat in den oorlog zooveel 
schepen werden getorpedeerd, dat hierdoor zooveel 
menschen en materiaal zijn verloren gegaan, maar 
afschaffen. . . . dat is teveel gevergd. 

De afschaffing van het duikboot-wapen is op de 
nog altijd doorsukkelende ontwapeningsconferentie 
voorgesteld o.a. door Amerika, Engeland, Italië (mits 
tegelijk met de linieschepen) Duitschland; terwijl 
zich tegen de afschaffing verklaard hebben o.a. Japan, 
Polen en Finland. Frankrijk wil duikbooten van een 
bepaalde tonnape internationaliseeren. 

Als we nu de verschillende commissie-stadia over- 
slaan komen we tenslotte terecht bij de maritieme 
commissie, die had te onderzoeken welke wapens 
het meest uitgesproken aanvallend karakter hebben 
en het gevaarlijkst zijn voor de burgerbevolking. 
Over die soorten zou men dan kunnen trachten tot 
een accoord te komen, hetzij om ze te verbieden 
of ze te internationaliseeren. Dit  was het compromis 
der z.g. kwalitatieve ontwapening. Dat  het heel wat 
voeten in de aarde heeft gehad, eer men tot dit 
compromis was gekomen. is voor ieder duidelijk. 
Vooral aan het Fransche standpunt: eerst veiligheid 
en dan ontwapening, werden hierbij concessies ge- 
daan. 

In die maritieme commissie had men het lieve 
leven aaande. Want  het is maar niet zoo eenvoudiy 
om vast te stellen, welke wapens het meest aanval- 
lend karakter hebben en het gevaarlijkst zijn voor 
de burgerbevolking. De mogendheden, die belang 
hebben bii het behoud van de duikboot beijveren 
zich om het verdedioend karakter van dit wapen 
aan te toonen, waarbii links en rechts naar a r w -  
menten werd qespeurd. Vokens Amerika en Japan 
waren linie-schepen verdedigend, voloens Frankriik 
en Tapan duikbooten, en voleens Engeland en Ame- 
rika vlientuie-moederschepen, 7oodat alle drie de 
cataporieëri, waarover de commissie debateerde door 
enkele landen verdedioend werden zeacht. ieder vond 
natvurl;ik het armment van den ander niet steek- 
houdend. FranLriik en Tapan b.v. met hun lance 
kustIiín en koloniën (voor Tanan denke men ook 
aan Sianohai!) meenden de diiikboot niet te kunnen 
misen ter veydedininp daarvan. Amerika achtte de 
moederschenen voor die-tiliven verdedivend, omdat 
Aie vliemtuigen kiinnen bergen. welke de PenieniPe 
diiikhooten v m  de andprpn kunnen bestoken. En 
rt;e lucht-aanvallen +poen dii;kbn,oten kiinnin OD hun 
beurt ook weer verdrdi-end 7iin. als de duikbooten 
met aanvallrn OD de slapkruisers Gin beqonnen. 
En 700 dachten de kleint;eq aan de mooie slacc- 
kriricers van de Prooten. die 7ij nnk 700 doloraam 
wilden hebben. maar niet kiinnen hetxlen en waar- 
twen zij 7ich moeten verdedioen met hun diiikbnot- 
ies, en de grooten konden niet toestaan. dat hiin 
mooie luxe speeluoed door de kleinties 7no maar 
als aanvalswapens werd gebrandmerkt. Want  we 

. .  

zijn toch met z’n allen, zooals we hier in Genève 
zitten, zoo vreeselijk vredelievend en we denken 
er niet over iemand aan te vallen. Al vertrouwen 
we elkaar overigens voor geen halve cent. 

Niet het karakter der wapens, maar allerlei strate- 
gische, financieele en andere overwegingen bepaalden 
wat voor een land aanvals- of verdedigingswapens 
waren. He t  is, zooals prof. v. Riel in ,,Kerk en 
Vrede” zegt, een armzalig gepeuter en een huichel- 
achtig geknoei. Als het toch nog tot vermindering 
der bewapening mocht komen, zal de bestaande be- 
wapening nog geraffineerder worden. zooals men 
b.v. kan zien bij den Duitschen pantserkruiser, waar- 
voor zelfs het zwaarbewapende Frankrijk zoo bang 
is als de dood. 

* * *  
De Nederlandsche delegatie heeft betoogd, dat 

duikbooten met geringe tonnage, geringe actie- 
radius, gerinee snelheid, geringe brandstofreserves en 
gering aan tal torpedo’s niet als aanvalswapens be- 
schouwd kunnen worden, indien tegelijk bepalingen 
worden aanTenomen, als in deel 4 van het Londen- 
sche vlootverdrag ziin vervat. Dit bepaalt, dat  de 
duikbooten ten opzichte van handelsschepen zich aan 
dezelfde repels van het internationaal recht moeten 
houden als oppervlakte-schepen; met name mag een 
oorlogsschip een schip niet tot zinken breneen, dan 
nadat tevoren passagiers, bemanning en papieren in 
veiligheid zijn gebracht. 

N u  Kikt ons het verschil tusschen aanvals- en ver- 
dediPinqswaDens een fictie, evenals dat tucschen een 
aanvals- en vrrdedi-inmoorloo. Als het OD oorloz 
aavkornt. i s  iedereen in verdedicine naar eigen oor- 
deel. en ;n den aanval naar de ngvattino van den 
ander Frt veel toruPdo’s 7iin er heusch niet modi- 
nm een schip tnt 7inken te  hrengen: één ooed me- 
lanceerde i< vnldnende! En d;e rvenschlievende be- 
Da1;nwn -raarover deel A van het Londensche vloot- 
verdram mteelit vraren er in den wereldnorlov ook. 
p a a r  n;evnand hield er 7ich aan. DiiitwhIand ver- 
nietiode de Ivsitania omdat die 7.i. diende voor 
het vervcpr vnn wanens en munitie naar de ceallieer- 
den en verdediode den moord met JP bewerinp- we 
hehhen dp nascnoiars tevoren uewaarschuwd (zie Hans  
Ste;nuth* ..Lusitqnia” T I  c namina’s moord-motbee- 
rino). Het tnrnedeerde neiitrale whenen. omdat vii- 
andive bonten wel neutrale vlaoum diirfden hiischen: 
hosDitaalcchPcen omdat die ook arel munitie en 
1evensmiddPlen vervoerden. En Fnoeland wanende 
7i;n kocnvaardii-schenen - ter verdediginq natuur- 
liik -. het wanende onk vicwh~rischeDen, d;e als 
lokaa c d;enden voor Du;tschP duikhooten en laatst- 
Penoemdcn in den Frond schoten Dat  men in een 
norlom met artikel 7c1nveel. hoofdstuk zooveel van 
dit of d a t  verdrag rekenine 7al houden, is boeren- 
bedroo. Dat  heeft 1914-1918 ons we1 anders ee- 
leerd en we weten ook, dat er bii degenen, die een 
oorlog ontketenen niets veranderd is. 

Door die schijn-arqumenten laten we ons niet 
van de wijs brengen: totale ontwapening is de eenige 
oplossing. 

SP. 
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OORLOGSOORZAKEN EM HUN BESTRIJDING 

EEN SERIE STUD I E- I NLEI DI NGEIU 

L 
Nr. 6. NATIONALISME ALS OORLOGSFACTOR. 

Het  nationalisme is een gewichtige factor zoowel 
bij het ontstaan als bij het voeren van oorloken. 
(.lp zichzelf zal het nationalisme geen oorlog doen 
uicbreken, maar samen met andere oorzaken werict 
het den oorlog in de hand en geeft er een meer 
verbitterd en iel karakter aan. 

He t  nationalisme, zooals we het in onzen tijd in 
verschillende volken zien leven en sterker worden, 
is eigenlijk een vorm van moderne afgoderij. Het  is 
eeii geestelijke strooming van menschen, die het 
eigen volk stellen boven alle andere (in zooverre 
komt het overeen met wat men chauvinisme pleegt 
te noemen) maar die ook onverbrekelijk verbonden 
is met de staatsidee, machtsbesef en drang naar 
grooter macht. H e t  is daarom veel gevaarlijker 
dan chauvinisme. 

Chauvinisme heeft een sterk belachelijke kant. 
Een Amerikaan, die voortdurend zit te zwetsen van 
zijn ,,country” waar alle dingen ,,the biggest in th: 
world” zijn, is een lachwekkende verschijning. Maar 
het feit, dat sedert den oorlog in de Vereenigde 
Staten de middelbare en hoogere scholen de ge- 
woonte hebben ingevoerd om de week te be,’ vinnen 
met het hijschen van de Amerikaansche vlag, een 
korte toespraak of een patriotisch lied, waarbij dan 
de leerlingen opnieuw hun trouw aan den staat be- 
tuigen, dat feit is geen belachelijk, maar een zeer 
ernstig en eigenlijk een tragisch verschijnsel. 

Nationalisme en chauvinisme zouden niet ont- 
staan zijn als ze niet geworteld waren in de mcii- 
schelijke natuur. We moeten hun oorsprong zoeken 
in de gehechtheid van den mensch aan de plaats, 
wáár, de omgeving waarin, en de menschen waar- 
onder hij is geboren en opgevoed. 

,,De liefde tot zijn land is ieder aangeboren” - 
dit woord zou niet zoo vaak. geciteerd zijn, als er 
geen waarheid in lag. De mensch hceft nu eenmaal 
he t  vermogen en de behoefte om zich te hechten 
aan wat hem nabij is, een gehechtheid, die des te 
hrerker wordt, naarmate datgene, waaraan hij zich 
hecht, hem meer bevredigt. Moe kan b.v. een rooker 
gehecht zijn aan zijn lievelingspijp en een ongehuwde 
alleen wonende juffrouw aan haar hondje, kat of 
kan ar ie. 

Zoo hecht zich de mensch aan zijn geboorteplaats 
en des te meer, als hij na zijn geboorte in dit plaats 
blijde, zonnige jaren mocht doorbrengen in een sym- 
pathieke omgeving. Deze gehechtheid kan uitgroeien 
tot liefde, waaraan men echter niet den naam vadcr- 
landsliefde moet geven, omdat we hier alleen nog 
maar hebben de liefde tot wat de Duitschers: ,,Die 
engere Heimat” noemen. Van lokaal patriottisme 
zou men hier ’kunnen spreken. 

Deze liefde tot het eigene en best bekende heeft 
meestal ook reeds als keerzijde een zekere onver- 
schilligheid, minachting of afkeer tegenover het 
vreemde. De scheldwoorden, die de bewoners van 
dicht bij elkaar gelegen dorpen of stadjes weder- 
keerig voor elkaar bedenken en de kloppartijtjes, die 
de jeugd kan ondernemen, zijn daarvan de bewij- 

zen. Komen er dan nog economische geschillen bij, 
dan kunnen er kleine oorlogen geleverd worden 
tusscheii cie bewoners van dicht bij elkaar gelegen 
steden, zooals in ons land dan ook in vroegere 
eeuwen meer dan eens geschied is (Utrecht tegen 
Wijk bij Duurstede; Rotterdam tegen Oordrecht 
etc.). ì i ie t  lokaal-patriottkme kan dien scrija dan 
aanwakkeren en er toe bijdragen, hem opnieuw te 
doen ontbranden, biaasbaigdiensten te verrichten. 

Zoodra nu in een land de bewegingsvrijheid ge- 
makkeiijker en grooter wordt, zal die gehechtheid 
aan het lokale uitgroeien tot  liefde voor het natio- 
nale. Dan spreekt men van vaderlandsliefde, wat 
echter ook hier weer een vrij onjuiste benaming 
is, omdat die liefde zich niet allereerst richt op het 
land, maar op de menschen, die, dezelfde taal spre- 
keiid, dezelfde zeden hebbenu en ongeveer dezelfde 
mentaliteit bezittend, binnen dezelfde landsgrenzen 
wonen. Dat  dit zoo is, dat hier de gehechtheid aan 
de volksgemeenschap veel sterker IS dan die aan 
het land, blijkt hieruit, dat wanneer uit een land 
eenige honderden gezinnen verhuizen naar een ander 
land, deze personen geen last van heimwee krijgen, 
op zijn hoogst alleen verlangen naar de geboorte- 
plaats, waar ze dan in sommige gevallen begraven 
willen worden. 

Deze vaderlandsliefde is nog geen nationalisme 
en kan zeer goed gepaard gaan met  eerbied voor 
en zelfs liefde tot  een andere volksgemeenschap. 
Een Franschman moet eens gezegd hebben : ,,Chaque 
honime a deux patries, la sienne et puis la France” 
(Iedereen heeft twee vaderlanden, zijn eigen en dan 
Frankrijk). Er is een tijd geweest waarin het woord 
gold voor allerlei Nederlandsche en Duitsche intel- 
lectueeien. 

Sedert het opkomen echter van de moderne Sta- 
ten zicii we hoe in Europa, waar de internationale 
g:dachtc door d: Hervorming en het Protkstantisme 
toch al schade geleden had, in  vele landen de va- 
derlandsliefde tot nationalisme verwordr. Men acht 
niet alleen het eigen volk h o o p -  dan andere, maar 
men Lcgint  ook te gelooven in een roeping van dat 
v d l i  o m  andere volken te overheerschen. Streven 
naar macht en he t  aanschaffen van machts- en ge- 
weIJmiddelen gaat daarmede gepaard. Vooral intel- 
lectueelcn zijn dragers van het nationalisme. Volks- 
liederen, (niet in den zin van voorheen, als uit het 
volL. geboren liederen) maar officieele nationale hym- 
ncn worden gedicht, 3oms op bstelling, en getoonzet. 
In d i e  landen begint het geschiedenisonderwijs met 
de vaderlandsche geschiedenis. Dichters bezingen de 
groote Jaden, vooral de oorlogsdàden van het voor- 
geslacht. 

De Engelschen beschouwen zichzelf als bedoeld 
in de zaligspreking van Matth.  V : 5 :  ,,zalig zijn 
de zachtmoedig,eii, want zij zullen het aardrijk be- 
ërven” en ze zingen bij voorbaat reeds: ,,Rule Bri- 
tannia, Britannia rule the waves”. Onder de Duit- 
schers komt het 5ezegde op: , , j a  fürwahr, am 
Deutschen Wrsen wird noch mal die Welt genesen” 

~ 
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en men zingt daar: ,,Deutschlaiid, Deutschland über 
alles”. In Rusland schrijven en drooinen dichters en 
staatslieden van het heilige Rusland, bestemd om 
een Heiland der volken te worden. 

Zoo krijgt dat nationalisme een religieus karak- 
ter - ik zei reeds dat het een vorm is van moderne 
afgodsdienst - en de nationale kerken, vooral de 
l’rotestantsche, doen waklier mer om dit nlitiona- 
lisiiie te Versterken. 

Zoo wordt het in de 19‘ eeuw vooral kuiisc- 
matig gevoed en als de wereldoorlog uitbreekt, 
komt het aan den dag, hoe sterk dit nationalisme 
is 5eworden. Dan gaan zelfs bij de internationale 
hocialisten de nationale belangen boven alles en ze 
zullen met geestdrift naar de grenzen gaan. En na 
den oorlog wordt het nationalisme waklier ook in 
landen, die er vroeger maar zwak mee behept wa- 
ren, als b.v. de Vereenigde Staten en Italië. Het  
heeft een sterken invloed op de jeugd, die geen 
andere, hoogere idealen kent en iets wil hebben 
om voor te vechten, te leven, te sterven. Met zijn 
militair vertoon, zijn symbolische dracht en groet, 
zijn strakke discipiine wordt het nationalisme in 
eckele landen tot  een geweldig oorlogsgevaar e n  zen 
van de sterkste oorlogsfactoren. 

Vandaar dat iedere werkelijke pacifist (di. vrede- 
stichter) van dat nationalisme lieiinis dient te ne- 
men o m  het dan des te beter t t  kunnen bestrijden. 
Het  beste boek dat ik hierover ken is dat van den 
Anierikaanschen hoogleeraar Carlton I. Hayes, waar- 
van een uitnemende vertaling verschenen is bij den 
Neur-Gekt-Verlag in Leipzig. Het is getiteld .,Na- 
tionalisnius” en het bevat ren rijiic opgave van 
andere literatuur. .Als men het bestelt bij onze 
Duitsche geestverwanten, bij den Verlag ,,das An- 
dere Deutschland” Berlin W 57, Biiiowstrasse r o l ,  
krijgt men het tegen iagerc prijs (r 1 ‘Marl<). ::.j 
Rotterdam. I’. Eldering. 
.) Te  b ~ t c l l e i i  via liet N e d .  Uureau voor Jongeren Vredej  
.Actie t e  Oldebroek. Ked. 

DEMOKRATIE 48.  
L)z regering voii Papen verheugde de wereld niet 

een verklaring, waarin zij de huidige lirisis i n  Duits- 
laiìd toeschreef’ aan Versailles, he t  parlement, (ie 
werkloosheidsuitlieriiige~i, de morele verwording van 
het driitsche vo!k door weldadigheid, khsscstrijd, kui- 
tuurhlsjen-isnie, vrijdenken en Marxisme. Daarte- 
genover riep zij het duitsche volk op, om hierte- 
genover, gebaseerd op de grondslagen der onveran- 
derlikc. !iristelike wereldbeschouwing he t  nieuwe, her- 
boren Duitsland op te bouwen, tot een weerbare 
nationale eenheid. 

De Sozialistische Arbeites-Zeitung, he t  dagb!ad 
der Scrialistiese Arbeiders-Partij, had de euvele moed. 
c m  deze verklaring JIS openlik fascisties en de inen- 
taliteit dezer regering als een gewelddadige arontu- 
rierimentaliteit t e  definiëren. Het blad werd dus 
voor. een week verboden, ingaande 7 Junie. 

Toen dit vermoedelili ter redaktie 21 bekend was, 
kwam 7 Junie nog een nummer uit, waarin liet vol- 
streli t  oni’ascistiese karakter der regering kon worden 
gedemonstreerd met een in aanbouw zijnde nieuwe 

noodverordening 
welks op T-ollionien demoliratiese e n  ,,onveranderlik 
kristzlike” wijze Iiec verbod zal bevatten van de 
kummunistiese partij, de komrnunistiese jeugdbond, 

de vrijdenkelsverciiigingen, alle anti-fascistiese af- 
weerorganisa ties en de Deutsche Friedens-Gesellschaft. 

Tevens wordt de werklozensteun opgeheven, ter- 
wijl de werkiozen gedwongen zullen worden naar 
de liefdadigheiúsinstanties te gaan,, en de dwang tot  
,,vrijwillige arbeidsdienstpliclit” zal worden inge- 
voerd. 

De SXZ publiceert dan stukken uit een geheime 
memorir - precies zo’n Geheimdcnlischrift, als die 
va11 Grociix tcgcn Polen, in 1 9 r 9 !  - ditmaal va11 
de heIcii Walier Korodi, politiek leider vaii de Ber- 
liner BörsenLeitung, en de zxrijksweergeneraal v m  
Stulpnagei, e:vencens Aldaar werkzaam, beiden advi- 
seurs van gciieïaal von Schleicher, diktator in hope 
van de duitsc republiek. Daarin wordt geëist van 
de Duitse regeriilg - en deze eis zal spoediger in 
vervulling gaan, dan de militaristiesste optimisten 
hopen: 

de Deutsche Friedens-Gesellschaft worde ontbon- 
den, voor het gehele rijk; haar blad ,,Das Andere 
Deutschland” worde verboden, voor het gehele rijk, 
en de leiders moeten als hoogverraders worden aan- 
geklaagd. (Er lopcn nog een rijtje processen wegens 
Iarxiv:rraad, J7.t lian er dus nog best bij!) O m  her- 
haling te voorkomen moet ten spoedigste een wet 
gereed komen (bij noodverordening in te voeren!) 
ter bescherming tegen landverraad. 

Wi j  zullen binnenkort \vetc11, ol’ de publikatie vaii 
uit  geheime, hoogst kristelike ciokument aanleiding 
zal worden tot démentis met  lict w w r d ,  en uitvoe- 
ring inel: de daad. Wij zien de toistaiid iii Duits- 
land met spronc’en verergeren; wij verwachten het 
ergste. Maar indien dit gebeuren Lal, en het aan 
onze vrienden en medestrijders, wier rnoeilike werk, 
- ongehoord bemoeilikt door her smadelik tekort- 
>cllietei1 der vredesbeweging en dzr arbeidersbeweging 
in het buitenland! - wij altijd !net de grootste eer- 
bicd hebben gevolgd, en wier moed wij altijd heb- 
be11 bewonderd, - waiiiieer he t  hen onmogelik zal 
worden gemaakt, de strijd voor een inder  Duitsland 
binnen de grenzen van he t  huidige Duitsland te 
blijven voeren, dan hopen wij in staat te  zijn, Aan 
ons protest tcgen det_e terreuï 1.iracht bij te zetten, 
door erïoor te zorgen, dat de strijd, in Duitsland 
vernietigd, hier met dubbele kracht wordt voort- 
gezet! 

? . 

Hein  van Wijk. 
- . 

D I V E R S E  DIMGEW 
I 

EUITSE KORRESPONDENTIE. 
Hct gaat  goed, 7-rieiidcn. Ik heb a1 talrijke aanvragen \.oor 

De taal hoeft  geen bczwaar te zijn: verscheidene lianic- 
LorrebpoiiCciicic me: o n z ~  s:rijdgznoren uit h i t s l a n d .  

1-3.ien buden hui l  hulp \-oor vertaling al aan. 

WIE KAN EEN GAST HEBBEN? 

iiiaXeii. N‘ic liaii l iaar eep. of meer dagen herbergen? 

,,DE ZEVENSPRONG”. 
DI: , pioiiiersjeu;dher~er~ ,,De Zevensprong” te Petten is 

tc k l e in  gcworcien. Win1 Wi‘iese doet nu  cen beroep op allen, 
di, de Zevcniprong kennen (en dus waardeerenj, te lielperi 
bij het pliatsen \‘ai1 I j t 3  ioten :I ja ct.  (prijzen: karnpcer- 
en t r ~ i i : < c r s b e n o o d i ~ d h e d e n j  of gelden tc icorten op  post- 
rc1ieni:ig 1Sc969 vali  \Vim ’Wiese te Dirks!iorn. H e t  doel is: 
<ie ~ O L I I V  \-an ?en i:ieuv:e Zevensprong. 

H. 13. 

. .  . Een Duits iiieisje 15 v a n  plan een reis door Holland 12 

Opga\ en bij Harry Uosrnan, Xiijelierstraat 13, Haarlciii. 
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Dé 1- V. A. - Zomerconfeí-entíe 
IS OM REDENEN VAN DOELMATIG- 
HEID UITGESTELD TOT NADERE AAN- 

DE, D O C H  I N  SOESTERBERG WORDEN 

EN GAAT SPAREN! 

KONDIGING EN ZAL NIET IN SPEUL- 

GEHOUDEN. ZEGT H E T  VOORT - 
I 

H E T  VOLGENDE NUMMER 
verschijnt 7 Juli a.s. en zal 8 pagina’s tellen. Daarna 
verschijnt weer een groot nummer op 28 Juli a.s. 

Copie voor het volgend nummer uiterlijk Zaterdag 2 Juli 
verzenden naar  de redactie: Bankastraat 36, Haarlem. 

AFDEELINGEN EN ;>ISTRICTEN 
Z O M E R T O C H T  DISTRICT OOST. 

Het Distr. Oost gaat deze zomer een mooie tocht onder- 
nemen. 

Zooais jullie natuurlijk allen weten is het hard noodig, 
dat de J.V.A. propaganda gaat voeren o p  het atteland. 

te  bewerken, gaan we een week fietsen. 
We komen bijv. ’s Maandags o p  een nader te bepalen 

plaats bijeen, en gaan vandaar de Achterhoek in. We hebben 
de Achterhoek uitgekozen o m  dè volgende z redenen: 

Ie. Zijn er veel bijna onbereikbare gehuchten, dorpen en 
ook nog steden. 

ze. Hebben we reeds enkele contactpunten in eenige plaar- 
s a ,  n.1. te Winterswijk en te Almelo. 

We zullen dan ook trachten in deze twee plaatsen een 
goede bijeenkomst te beleggen. We hebben dan 2 avonden 
gevuld. Overdag kunnen we de door ’t L.C. uitgegeven pam- 
fletten verspreiden. 

Her  programma wordt dus niet overladen. We kunnen 
nog heerlijk genieten van de mooie omgeving. Er  gaan 
tenten mee, voor jongens en voor meisjes, tevens hebben we 
een Leiderskaart voor de Jeugdherbergen. Alles is fijn in 
orde, als nu maar . .  . . de aanmeldingen bij me binnenkomen. 
Denkt niet, dat  je je vacantie er voor moet opofferen; neen 
vrienden, dit wordt een vruchtbare week vol kameraadschap 
en intens medeleven. Laat nu deze &e opwekking genoeg 
zijn om de zaak te doen slagen. Dan kunnen we afspreken, 
dat  jullie geen circulaire van me krijgt; dat bespaart ons zeer 
veel tijd en geld. 

O m  je niet aan één week te binden, geven we de keus 
tusschen de week van 24-30 Juli en die van 21-27 Aug. 
Zijn er veel aanmeldingen, dan gaan misschien beide weken 
door, anders één. Alle opgaven naar mij. Daarbij te vermel- 
den : 

I. Jongen of meisje. z. Bespeel je een instrument. 3 .  Kun 
je een inleiding houden en waarover. 4. Breng je een tent 
mee. 5 .  Naam en adres duidelijk. 6 :  Welke week prefereer je? 

Zurphenschelaan 41, Deventer. 
District Noord-Holland. Secr. Jan Bakker, Ged. Oude Gracht 
72, Haarlem. 

De volgende distr. best. vergadering wordt  op I O  Juli (dus 
niet 3 Juli, zooals eerst was afgesproken, te Alkmaar gehouden. 

Agenda: 
I .  Opening, notulen, mededeelingen, ingekomen stukken. 

2. Nieuws uit de afdeelingen. 3. Wat zullen we in de komen- 
de maanden gaan doen? 4. Rondvraag. 

Willen de afdeelingen, die iets op deze vergadering be- 
handeld wenschen te  zien, dit even voor 25  Juni aan Jan 

Wanneer er nog menschen zijn, die mee willen werken aan 
de actie in den Helder (colporteeren o p  25 Juni, en voorbe- 
reidend werk), laten deze zich dan in verbinding stellen met 
Geert Oeljee, Weezenstraat 28, den Helder. Er zal daar veel 
werk te verzetten zijn, Propagandamateriaal is e r  voldoende, 
wij moeten zorgen dat  het gebruikt wordt. 

Vrienden, dit is een pracht-gelegenheid o m  je activiteit te  
toonen. Pak aan! 

O m  nu de streken, die onbereikbaar zijn voor de a P 1  deelingen, 

Laat het opgaven regenen! 
Jo v. d. Vijver Jr. 

Bakker opgeven? 

Kiek de Boer, distr. vert. 

O N Z E  BELANGRIJKSTE TAAK I N  DEZE TIJ- 
DEN VAN LMAATSCHAPPELIJKE E N  POLITIEKE 
ONZEKERHEID IS: 

H E T  VORMEN VAN EEN ONVERZET- 
TELIJKEN ANTI-OORLOGSWIL I N  DE 
MASSA!! 
O N Z E  BEKENDE DUBBELTJES-BROCHURES 
ZIJN DAARVOOR H E T  BIJ UITSTEK GE- 
SCHIKTE MATERIAAL! 

Nog voorradig en inmiddels herdrukt zijn de vol- 
gende uitgaven: ,,JAPAN-CHINA” - , ,OORLOG? 
. . . .NEEN!” - ,,WAT IS E N  WIL DE JONGE- 
REN-VREDES-ACTIE?” - ,,WIJ E N  DE NATIO-  
NALE VERDEDIGING” - , ,OORLOG E N  GE- 
SLACHTSDRIFTT’ - ,,DE WAARHEID OVER 
H E T  R O O D E  KRUIS”. 

* $. x- 

Vanaf 20 J U N I  a.s. verschijnt ,,VREDE E N  MAAT- 
SCHAPPIJ” een studie-brochure over de maat- 
schappelijke grondslagen eener oorlogslooze samen- 
leving met artikelen van Drs. G. F. Fortanier: 
, ,ECONOMISCHE MOGELIJKHEDEN I N  H E T  
T H A N S  BESTAANDE STELSEL” - Dr. Emile 
Merle: ,,DE COOPERATIE E N  DE VREDE” en 
Hein van Wijk: ,,VREDE D O O R  SOCIALISME”. 
Prijs verm. 3 1  cent. 
Een geschrift van 56 pagina’s, in stevig linnenper- 
singbandje, keurig uitgevoerd, D A T  ELK SERIEUS 
LID DER J.V.A. DIENT T E  BEZITTEN. 

IETS NIEUWS E N  ZEKER IETS FIJNS zijn onze 
Das-uitzekomen ansichten in twee-kleurendruk uit- 

:> >> :> 

.. 
gevoerd, bedoeld als propaganda-materiaal tegen 
H E T  ZILVEREN TUBILEUM DER NED. ONDER-  
ZEE-DIENST (een kostelijke karikatuur-teekening 
van Wijnand Phielix) en tegen de a.s. ROODE- 
KRUIS-COLLECTES (suggestieve teekening met op- 
schriften ,,ROODE KRUIS E N  MILITAIRISME 
ZIJN EEN - WEIGERT STEUN!” (prijs 5 cent 
per stUk - IOO stuks f 4.-). 
De ONDERZEE-DIENST-KARIKATUUR hebben 
we tevens laten vervaardigen op piakbiljetten van 
I O  bij I (  c.M. (handig formaat) welke we tot uiter- 
lijk I’ Juli kunnen le;eren! HET IS N U  TIJD OM 
DAARMEDE TE WERKEN!! 
PLAKMATERIAAL TEGEN DE ROODE-KRUIS- 
COLLECTES in formaten 12 bij 19% C.M. (f I.- 
per IOO stuks) - 18% bij 33 C.M. (f 2.50 p. 50 st.). 
Alles in twee-kleurendruk met suggestieve teekening 
van Wijnand Phielix! 
COLPORTEERT TEVENS KRACHTIG MET ,,DE 
WAARHEID OVER H E T  R O O D E  KRUIS” (IO 
cent). 
ALLE SOORTEN ANTI-MIL. INSIGNES, SLUIT- 
ZEGELS, ENVELOPPEN, J.V.A.-SCHRIJFPAPIER 
en -ENVELOPPEN, FIETSVLAGGETJES, WITTE 

Nederlandsch Bureau voor Jongeren-Vredes-Actie 
te OLDEBROEK (Gelderland) 

Giro-no. 5 ~ 5 4 0 .  

COLLECTE-BLOEMEN. 

EEN VAN O N S  VOOR DE RADIO. 
Zaterdag 23 Juli a.s. spreekt Wijnand v. d. Leeden des 

middags voor de V.A.R.A. Nadere berichten volgen. Belegt 
luistermiddagen. 

District ,,Oost”, Javastraat 27, Zwolle. 
De conferentie, o p  4 en 5 Juni j.1. te  Oldebroek gehouden, 

is schitterend geslaagd. Prettige geest, breede en pittige in- 
leidingen van Ds. de Haas en Piet Kuin. Laten wij zoo 
voortgaan, lui. Nog enkele zulke conferenties en de J.V.A. 
is jeugdbeweging! 

De eerstkomende districtsbestuursvergadering is o p  3 Juli 
a.s. te  Deventer. Zorg, dat je aanwezig bent. Er  is heel wat 
werk t e  verschuiven. 

Roe1 van der Kolk. 
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J. V. A.*ORKEST 
Te Bilthoven bestaat een J. V. A.-orkest 
dat uitbreiding behoeft. Muzikale leden van 
afdeelingeil uit het Centrcimdictrict worden 
DRlKGEND verzocht zich aan te sluiten! 
GEEN PIANISTEN! O p g a v e  bij 

Frank Onnen, 
Rembrandtlaan 88 

Bilthoven. 

Amsterdam. Sear.  Heerenstraat I I (C) .  
De sreunboiinen \-oor het prop. fonds zijn gereed! Wie 

kans ziet e r  wat te verkoopen, vrage een boekje in kommissie 
bil H c n n ?  Peeks. Joh. Vermeerstraat 77b. 

Willen de le2cri. die hun kontributie nog niet betaalden, 
deze gehcel of gedeeltelijk storten o p  gem. giro J. rsoo? 
Denk c r  itan. dat de kontributie nu 30 ct. per maand is. 

Agenda. 
Zaterdag 1 8  Juni. Kolporragetocht. Samenkomen half drie, 

Muiderpoortstation. 
Woensdag 2 2  Juni. Ledenl.ergadering in Michel Angelostraat 

95 Zuid. Op de agenda o.a. bespreking v. à. door het be- 
stuur ontworpen richtlijnen voor de aktie in de komende 
inaanden. en waarschijnlijk een lezing van Cees Jesse over 
,,afschaffing privaat-grondeigendom”. 

Zaterdag z f  Juni. Kolportapetocht naar Halfweg. Sanien- 
komen kwart over twee eind Hoofdweg bij de  Haarlemmer- 
weg. Haarlem komt ook 

Zaterdag z Juli. Kolportagetocht. Samenkomen Linnaeus- 
straat hoek Oosterparkstraat. 

Leo Vlaskanip, Sekr. 

Uit de  inhoud van 

Het JUNI-NUMMER can 

8 E V  R IJ D I N G :  
Gezag en Vrijheid, een wíjsgeeríge 
r e c h t v a a r d i g i n g  v a n  h e t  anarchisme;  

b r i e v e n  uit Japan over ’ de vertvíkke- 
língen in het verre Oosten; een be- 
langrij ke beschouwing over Rusland. 
over sexueele problemen; boekbe- 
sprekingen, 

Vraagt proefnummer 
’ 

Abonnement f 1.50 per halfjaar. 

Administratie 
Wognumerstradt 17 

A msterdam-N 

Arnlitm. Sckr. Pr. Hendriklaan IO,  Velp. 
Naar de districtsconiercntie in  Oldebroek zijn 9 leden 

niecgewecst. Het  waren tiine Jagen. Jammer, dat niet nieer- 
deren \‘an cie partij waren. 

Door ecn \,ergissing v a n  deti marktmeester, die meende, 
dat we niet op  ,ie markt verschenen, konden we Zaterdag 
niet on7c nieuwe stand yeen plaats krijgen. He t  spijt ons 
erg \.oor de  ieiicri, die ve r~ee t s  naar de tent gezocht hebben. 
De v o l ~ c i i J c  week hopcii we aanwezig te zijn. 

Mct Kerk  cn  Vrede en I.A.M.V. wordt overleg gepleegd 
onitrc‘nt nauwere ,amenwerking. 

ViA Cobi \lolenaar is rcn uitnoodiging ontvangen om 
deel t e  nenieii a a n  het werkkamp [e Hoppstadten a.d. Nahe. 
Er bestaat in de afd. Arnhem wel eenige animo voor. Is er 
gecri riio;:iijkli:id om niet leden van andere afd. samen te 
reiren, b.\-. tot Keulen? Verder per fiets. 

Minke van Hussel. 

Bussum. Secr Boerhavelaan j3 

O p  de laatst: best. verg. werd besloten medewerking te 
verleenen aan de Vredesmeeting, waartoe de Alg. Ned. Vr. 
Vredebond ’t initiatief nam, en die denkelijk 30 Juli gehouden 
zal worden. 

Plannen hiervoor zijn in de maak. 
Zondag 19 Juni fietstocht met afd. Baarn en H’sum. Brood 

mee. Vertrek Bussum 9 uur op het viaduct. Al is ons ver- 
trouwen wel eens beschaamd, we rekenen op  iedere J.V.A.-er. 

Laar ’t een dag van kameraadschap worden. 
Maandag 27 Juni 8 . i l  uur studiebijeenkomst ten huize van 

Wiin Mervelman, Huizerweg 44, waar underget. de brochure 
van Van Warmelo: ,,Wat een volgende oorlog zal zijn”, be- 
spreekt. 

Bij mooi weer speciale attractie!! 
Colporteeren. De eerstvolgende weken met No. i z  van V.S. 

Zet je bchouders er onder, jongens. 
Adri Lenselink. 

Deventer. Secr. Ziitphenschelaan .+r.  
Terwijl i n  de verte gejoel, geschreeuw en muziek, als j e  

het zoo k u n t  noemen, hoorbaar was, stapten i r  jonge men- 
scheil Donderiiaga\,ond 9 Juni de heerlijke koele wind tege- 
moet. 

Kermis i n  Deventer. Een heele week gejoel, geschreeuw en 
beschonken nianncn cn ’:rouwen. Helaas nog vele. Hiervoor 
kan o n s  geëerd Gemeentebestuur wel verlof verleenen; een 
jeugdbeweging echter, die nier wapperende vlaggen en onder 
het zingen van 1:ederen &or de Deventer straten wil trekken, 
moet  het  zingen laten. Waarom? 

We hebben een heerlijke avond gehad. Jammer, da t  er 
maar I I waren. 

Konien de wegblijvers ook eens?! 
Jo v. d. V., Secr. 

Dordrecht. Secr. Sophiastr. 7. Aantal leden 39 (donateurs 9). 

He t  bestuur is thans definitief als volgt vastgesteld: 
Voorz.: h las  Lange, Celebesstr. 56 rd. 
Penninsm.: Jane Dubbeldam, Zuidendijk 61. 
Secr.: Leo r an  Hoek, SophLstr .  7. 
Brochure depoth.: Karel van Hechten, De  la Reijstr. zo. 
Archil,.: Locs Hanhart ,  V. Bleijenburghstr. 12. 

Agenda: 
Maandag 23 Juni Colportagetocht. Samenkomst 7.1 y U. 

Stationsplein. Voor degenen, die niet eerder kunnen, 8.1f o. 
bij de reclamezuil o p  het Borneoplein. 

Donderdag 23 Juni Openbare Vergadering in samenwer- 
king met Kerk en Vrede, I.A.M.V. e.a. 

Spreker Ir. Hondius over ,,Militaire voorlichting”. 
Zondag 26 Juni Fietstocht naar Barendrechtsche Brug e.o. 

Sanienkomen half drie o p  het Stationsplein. 
Dinsdag r8 Juni Debatingavond bij Max Lange, Celebcs- 

str. 116 rd. inleiding van Leo van Hoek over: De Invloed der 
Traditie op jeugd, nienschheid en Maatschappij. Aanvang 8 
uur. 

Met de colportage gaat het tegenwoordig schitterend. Van 
de leden. die toegezegd hadden Vrijdag I O  Juni te komen, 
is er $én gekomen. We gaan dus een grootsche toekomst 
tegemoet. Vrienden, laat zien, dat  je iets voor je idealen 
over hebt, a i  v izd je colporteeren dan blijkbaar een corvee. 

Komt  Maandag 23 Juni. 
Leo van Hoek. 
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- ,- VREDESSTRUD 

Benut de zomermaanden voor een krachtige, 
grootsch-opgezette colportage met ,,VR EDESSTR I J D”! 

Emmen. Sccr .  J f i h i .  huitcrnian, Bargerineer. Aantal leden 17. 

We hebben thans onze eerste huishoudelijke verg. gehad. 
Het bes tuu r  werd taniengesceld als volgt: 

Mej. L. Heiinen, j e  Kruisdicp, Nw. Weerdinge, Voorzitster. 
Johs .  Iiuitcrniaii. Bargermeer, gem. Emmen, Secretaris. 
C.  J .  Borst, Dordschedwarsstr., Eniiiien, Penningmeester. 
P. Lleiiiteina. A l l x .  Eniiiien, Depothouder. 
Vcrder werd de te  volgen gedragslijn besproken en o.a. 

be5lotcn de afd. Emmen \ ‘ an  Kerk en Vrede tot sanienwer- 
king u i t  te I iodigcn. Op de volgende verg. zal alles verder 
ui tgewerkt  worden. E r  /.al gecolporteerd worden niet he t  
anti-duiLbuot agirat ie  Iicinriier van Vredesstrijd. 

Johs. Kuiterman, secr. 

Enschede. Secr. Pathmossingel S6. 

Door veranderingen i n  het  bestuur is dit n u  als volgt  
sanicnsesteld : 

Voorz.: Jan de Jong; Secr.: Dini Oostcrveld; Pennm.: 
Haris  Tijs; DepOt: Olga van der Hoeden; ?de Voorz.: 
I. Keiizer; zde Secr.: Heiini t e  Riet;  zde Pcnnni.: Greetje 
de Groot. 

Onze propaeaiida-coniniissie is nog steeds op donateurs- 
jacht. We licbben er nu al  34. O o k  heeft -ze ons een paar 
nieuwe leden bczorcd. Gaat zoo voort, flinke werkers. 

Zaterdag 1 1  Juni onze propaganda-tent op de Markt  ge- 
opcnd. H e t  is een fijne ten t .  Er  waren lang niet alle J.1T.A.- 
ers vercegenwoordigii! Iionicii dc thuisblijvers volgende week? 

Woensdag I $  Juni Lezing door  Mej. Herman de Groot. 
Onderwerp:  ,.Hoe tiiericn wij de wereld”. 

Dini Oosterveld. 

Vervolg .,NU”. Weg ons tekort! 
Ui’e schrijrcri I O  Juni. ’ r ra~lspor t  vorige V.S. f 33.7). 

Ontvangen (kas en giro) ,Ì 8 . 0 ~ .  Totaa l  ,f 4 1 . 8 ~ .  E r  111oct en 
zal dus nog komen /. 18.23 (niinimum). Giro en adres be- 
kend! Bijlaze ‘,NU” kon iner vorige V.S. niet nice. Oorzaak 
onze [,gratis!) drukker. E u  is bijlage ,,NU” bij je Vredes- 
strijd. Vooruit, oris tekort moet ruim er uit. 

T r u u s  v. d. Leeden-te Boekhorst. 

Den Haag en Omstreken. Secr. Sterinstraat I 14, Schevenin- 
gen. Giro 99433!! Bibliotheek Twentstraat so. Brochuredepôt 
Hobbeniastraat 14. 

O p  ,de Iaatitgehouden !cdenvergadering is breedvoerig ge- 
discussieerd over de al of niet wenschelijkheid van toetre- 
ding to t  het  comic6 van  actie tegen de Kol. Tentoonstelling. 
De bezwaren betroffen voornamelijk de eenzijdige samen- 
stelling van dit comité. Tenslotte werd besloten (21 S C .  voor, 
2 blanco, I tegen) in het comitb zitting te  nemen. 

Besloten is verder niet voor de tweede maal een Roode 
Kruis rcrgaderiiig t e  organiseren. H e t  lijkt ons rationeeler 
de actie direct o p  ,,het groote publiek” te richten door mid- 
del van plakbiljetten (de nieuwe zijn prachtig!), auto’s en 
wa,qcns, die we op  de spitsuren door de binnenstad laten 
rijden. Laat  ieder die adressen weet van personen die een 
biljet willen ophansen, ui zelf wil plakken (arbeidersbuurten 
vooral) dit  onniiddellijk a a n  mij opgeven. 

Agenda: 
Dinsdag 1 1  Juni. Roode Kruis collecte. Weiger steun! Wek 

een icder o p  niec te  steunen! 
Woensdag z z  Juni. Colporteeren. Dit moet beter gaan. 

8 leden hebben zich reeds opgegeven. Zorg dat  dit  aantal 
ver overtrofien wcrdt. Samenkomen S uur  o p  R e p t e s s e -  
plein. 

Zaterdag zy Juni. Fietstocht naar het Westland. O p  ver- 
zoek! Verzamelen 2 uur  Valkcnboschplein. 

Zondag 3 Juli. Pamfletten verspreiden bij de jeugddienst 
in de  Willeniskerk. E r  moeten minstens zo verspreiders zijn! 
Bijccnkonieri 9.32 v.111. bij de Willcrnskerk, ingang Nassau- 
laan. 

Kees Tybout.  

Haarlem. Sehr. G e i  O u d e  Gracht 34. 

inleiding o p  1 2  Juni uitnemend geslaagd. 
Begunstigd door schitterend weer is onze waiideltochc me: 

John Pront  besprak \’nor ons de wegen tot vredesopbouw. 
V a r  is er van <ie mas53 t e  verwachten, de taak r an  kern 

cn leider, de waarde cicr deinokratie, kapitalistiesc e n  sosia- 
listieie deniokratie. 

Het ii ceii prachtdag seweest, zo  iiiecr! 
l i a a r  om tc  bcsiniicn nu  ook wat positiets. 
Zaterdag 2 j junie  grote kolportagetocht in samenwerking 

Halt drie ve r t r ck  per fiets van J e  Amsterdanische Poort. 
Dit wordt nog verder hesproken op de ledenvergadering van 

Woensdag z z  Junk, waarvoor nog konvo rerschijnt. Op deze 
verjiadcring zullen enkelc nieuwc bestuursleden moeten wor- 
ctcn ;ckozcn, zorgt \-oor kandidaten. Verder nog enkele zeer 
bclaiii.rijke punten betreffende onze afdeling. 

nict Anisterdam, te Halfweg. 

KO Lennings. 



VREDESSTRIJD = 
Hilversum. Secr. Orchideestraat I 3. 

I n  samenwerking met de afd. Bussum en Baarn organi- 
seeren wij o p  Zondag 19 Juni a.s. een fietstocht naar den 
Dolder e.o. De Hilversummers komen daartoe o m  9.33 voor 
de St. Vituskerk bijeen. Brood meenemen. O m  I O  uur zijn 
we dan bij de Lage Vuursche, waar afd. Baarn zich bij ons  
kan voegen. 

Zaterdag 18  Juni: colportage met ,,Vredesstrijd", 7.30 uur 
verzamelen bij Jo Krop, Neuweg 94. 

Johan Hellinga. 

Hoogezand-Sappemeer. Secr. Stationstraat 53. 
Onze colportagetocht naar Kiel- Wierdeweer is schitterend 

verloopen. Wij hebben 60 brochures verkocht en de tocht 
was 6é.n en al gezelligheid. 

Zaterdag a.s., dus 18  Juni, colportagetocht o p  de fiets 
naar Slochteren. Vertrek om kwart  voor zeven vanaf begin 
Slochterstraat. Opgegeven hebben zich hiervoor de meisjes: 
Tj. Brekers, Rika Hateboer, Julia van Geuns, Pie Vos, Catth. 
Vierkant. en de jongens: Joh. Rekwinkel, Arnold v. Geuns, 
Geert Brekers, Wieborg. De andere leden zijn ook welkom 
hoor! 

21 Juni verg. in het bekende gebouw. Ik  hoop, dat  er 
nu meer ieden zullen zijn. 

Secr. Jac. N. Pronk. 

Meppel. Secr. W.B.str. L I .  

Lui, de afdeeling moet beter worden. O p  een laatste verg. 
waren e r  maar 19 leden. Colportage en onderlinge geest zijn 
onvoldoende. Laten we probeeren wat dichter bij elkaar te  
komen. H e t  bestuur zal in de toekomst enkele fietstochten 
organiseeren om o p  deze wijze een hechtere band te vormen. 
O p  onze vergaderingen is het  bestuur de afdeeling en de 
afdeeling het bestuur. Hec bestuur boomt en de afd. zwijgt, 
terwijl het andersom moet wezen. 

We moeten een dichte strijdgroep vormen en geen ver- 
spreide horde! 

Rotterdam. Tijd. secr. Beukelsweg 98b. 
Door afwezigheid v a n  Jan Schilpervoort, tot 26 Juni, is 

Pim Eldering tijdelijk secretaresse. Adres Beukelsweg 98 b. 
O p  de laatste bestuurs-wijkmeestervergadering, waar ieder- 

een aanwezig was, zijn veel practische beslissingen genomen. 
De wijkmeesters brengen jullie allemaal een statuten en 

huishoudel. reglementboekje, dat tevens dienst doet ais bewijs 
van lidmaatschap en welk pracht-exemplaar jullie voor slechts 
I O  centen moet koopen (dit van hooger hand). Tevens kun 
je dan vast (en doe het nu!) geld geven voor de reiskas voor 
de uitgestelde conferentie in Augustus. 

Jan Harteveld. 

Moet ik nog eens zeggen dat we Zaterdag op de markt  
st,ian en mer de Oorlogswaarccfiuwingsdienst rijden, dat er ge- 
colporteerd wordt, dat je ook in eigen kring daadwerkelijk 
vrcdeswerk kunt doen, b.v. door de menschen om je heen 
o p  te  wekken geen geld t e  geven aan collectes tot aanmoe- 
djging van  de gewapende dienst vih een of ander, ik weet 
niet precies hoe het heette, maar in de afgeloopen week 
heeft het plaats gevonden! 

E r  is werk voor ieder, werk dan ook! 
Joop Landré. 

Ter Ape]. 
Woensdag 8 Juni goede vergadering gehad. Pol. overzicht 

Sjoerd. Inleiding Jan Spreeuwers over B. V. L. Tot slot 
gevolksdanst. Opkomst weer dezelfden tot m'n verwonde- 
ring. Ik had gedacht, dat  het duidelijk hoorbaar oefenen 
met de Duitsche kanonnen te Meppen voor alle leden een 
aansporing zou zijn te komen. Zooiets doet je toch denken 
aan de jaren vlak voor 1914. 

Volgende vergadering z z  Juni. O p  de agenda staat behalve 
pol. overzicht en inleiding het instudeeren van een of meer 
volksdansen .onder leiding van Lien Vuurboom. Komen jullie 
dan allen. 

Onze penniiigmeesteressd deelt mij mede, dat de bodem 
van de schatkist zichtbaar wordt. Wie weet een middel om 
hem re vullen? 

Kor Mook. 

Zwolle. Secr. Wim Sasbinder, Groeneweg 79. 
Na de jongste vergadering is het bestuur als volgt: 
Roel van der Kolk, voorz.; Wim Sasbinder, secretaris; 

To de Groot, penningmeesteresse; Corry Worst, ze secreta- 
resse; Piet Tjalsma, Te bestuurslid. 
Maandprogram: 

rasani. 

buiten). 

Maandag 13 Juni: pamfletten verspreiden bij circus Sar- 

Vrijdag 17 Juni: Inleiding van Piet Tjalsma (bij goed weer 

Donderdag 2 3  Juni :  Plattelandscampagne t e  Heerde. 
Zondag 26 Juni: Dagfietstocht ev. met Kampen, Apeldoorn 

Donderdag 30 Juni: Ledenvergadering. 
Onthou deze data, menschen! 
De markttent wordt opnieuw geplaatst. Opgaven voor 

medewerking aan Wim. 
In verband met den ernstigen toestand tusschen Japan en 

Sovjet-Rusland in Oost-Azië is besloten het plaatselijk comité 
van actie nieuwe geest in te  blazen. 

en Deventer naar Oldebroek. 

Roei. 

v a r  de mi;< van f. 24.- c-ornpleer me'r stokken 



E e n  prachtig boek om te bezitten: 

Het werk van Käthe Kollwitz 

MET EEN INLEIDING VAN JOS. DE GRUYTER 
61 REPRODUCTIES. PRIJS. GEC. F 3.50, GEB. F 490 

Unaniem geestdriftig beoordeeld ! 

t 'i 

FRANS COENEN: Dit  is een bundel, die men 
telkens weer begeert te zien. omdat geen men- 
schelijkheid grooter kan zijn dan deze. 

DE STROOM: Zoo 'n  waarlijk verrijkend boek, 
waarover wij ons nu eens spontaan en sterk ver- 
heugen, omdat onze wereld zonder dat boek 
wezenlijk armer zou zijn, is deze Nederlandsche 
uitgave van het werk van Käthe Kollwitz. 

NIEUWE ROTT. C R T  : D e  uitgever behoort succes 
te  hebben met de  uitgave .... Men mag verwachten, 
dat een talrijk publiek van de  gelegenheid gebruik 
zal maken, om deze, zeer goede, reproducties 
van het bewonderde werk zelf te  bezitten. 

Dr. K. F. PROOST: Moge  dit werk - een vlam- 
mend protest tegen een moorddadige wereld - 
door velen gezien en doorvoeld worden. H e t  i s  
meer zeggend dan dikke boeken met lange be- 
toogen. 

HET VEILIG SPOOR: D i t  i s  het groote, het ont- 
zaglijke in Käthe Kollwitz: dat haar kunst zuiver 
socialistisch is, en tegelijk van een alomvattende 
rnenschelijkheid ; dat haar kunst van onzen ti jd is, 
en tegelijk van een bijna klassieke evenwichtigheid. 

NOOIT MEER OORLOG! 

LITHO VAN K A T H E  KOLLWITZ 

PRIJS:  per ex .  slechts f l.-; 3 ex. f 2.40; 5 ex. 

f 3.75; fr. p. p. f 0.10 extra. Formaat 47 X 75 c.m. 

O p  veelvuldig verzoek hebben wij besloten deze 

prachtige litho van Käthe Kollwitz afzonderlijk 

in den handel te  brengen, en wel tegen den 
uitzonderlijk lagen prijs vsn slechts f 1. - per ex. 
(De prijs van de  origineele gesigneerde litho 
bedraagt f 30.-.) Laat deze gelegenheid o m  

één der schoonste litho's van Käthe Kollwitz 
voor-.zoo'n luttel bedrag te  bezitten, niet voorbij 

gaan. D e  oplaag i s  beperkt. 
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F LAS: 

Liefde in de Portieker 
Een onmisbaar boekje voor ieder, die belang stelt 
in de  politiek-economische en cultureele opbouw 
van Sovjet-Rusland. Aan de hand van de  resoluties 
en redevoeringen der onlangs gehouden 1 7 e  
partijconferentie, geeft de  bekende deskundige 
Mr. J. Huijts een helder en volkomen objectief 
overzicht van de  doelstellingen van het tweede 
vijf-jaarsplan ( 1  933 - i 938). 
I N H O U D :  -- 
DE RESULTATEN VAN 'T EERSTE 5-JAARSPLAN. 

DE V O0 R NAAMSTE ALGEMEEN-POLITIEKE 
OPGAVEN VAN HET TWEEDE 5-JAARSPLAN. 
1. D e  definitieve liquidatie van de kapitalistische 
elementen. 2. D e  klassenstrijd. 3. D e  opheffing 
van de  tegenstelling tusschen stad en dorp. 
4. D e  staat. 

DE VERBETERING V A N  DE LEVENSVOOR- 
WAARDEN VAN DE WERKENDE BEVOLKING. 

ECONOMISCHE PROBLEMEN. 
1 .  D e  technische reconstructie. 2. Machinebouw 
en electrificatie. 3. De ontwikkeling van d e  indu- 
strie. 4 D e  landbouw. 5. Het transportvraagstuk. 
6. Complexen en kombinaten. 

VOORWAARDEN VOOR DE VERVULLING VAN 
HET TWEEDE 5-JAARSPLAN. 
1. H e t  kader. 2. Goederenomloap. 3. Geld- 
huishouding. 

D e  UdSSR EN DE REST VAN DE WERELD. 

Verr r i lgoaar  n e ken boekhandel en bil de uitgevers 

DE BAANBREKER N.V. SERVIRE - DEN HAAG 

ZOO JUIST VERSCHENEN. ING. F 1.50, GEB. F 2 .2  

..Deze roman geeft een klaar en scherp beeld var 
vandaag, met dwingende consequenties. M e n  kan er 
tegenover staan als vijand, maar niet onverschillig.. 
Een ,,meester" in een fabriek wordt verliefd op  eet 
jonge arbeidster. Z i jn  burgerlijk-gelukkig familie 
leven kan noch wi l  hij echter prijs geven. Zoo blijí 
voor hun liefde slechts de  toevlucht in de portieker 
de  cafétjes en d e  parken en dijken bij avond.. 
He t  meisje staat heel zuiver tegenover hun verhoL 
ding. Z i j  heeft alle adel van de  eenvoudige-die 
geen-corruptie-kent. Z e  i s  l iefdevol èn strijdbaar, er 
zich duidelijk bewust dat haar vriend staat aan ee. 
vijandelijke l inie: die der bazen en bezitters; hij kar 
er niets aan doen. Maar  zij weet, dat, tenzij hij d c  
kant der arbeiders zal kiezen, zij hem zal moeter 
prijsgeven bij d e  aanstaande staking. Haar klasse 
bewustzijn, een prachtig bewustzijn van menschelijk, 
vrijheid, waaruit zi j eerst een ontroerende offer 
vaardigheid jegens hem put, geeft haar dan ooi 
den moed tegenover hem t e  staan: niet persoonlijk 
vijandig, maar klasse-vijandig .... 
Drager van de  tendenz van dit boek i s  echter nie 
het meisje, maar de  man, die door haar alles me 
andere oogen i s  gaan zien en to t  de erkenning i 
gekomen: ,,O God, i k  s t a  a a n  d e n  v e r k e e r  
d e n  k a n t "  - om het met  ,Gorter's woorden t 
zeggen. H i j  mist echter den moed om zich los tr 
rukken uit de  klasse, waarin hij geplaatst werd. H: 
vertegenwoordigt een categorie die duizender 
o p  h e t  o o g e n b l i k  w e l l i c h t  m i l l i o e n e n  tel 
Z i j  komen tot  geen keuze metterdaad. Slechts it 
gedachten. Z i j  vegeteeren dadenloos verder in hui 
tweeslachtigheid : gebroken en onbruikbaar ...." 

ALBERT HELMAN in ,,DE GROENE" v. 21 -5-'32 


