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Zoo populair, gezien en getapt als Jan
Fuselier, waa in den tijd toen „Bramme-
tje" zijn „Brieven van Buiten" schreef in
„Het Soerabaiasch Handelsblad", — dat
was zoo in en om den eersten wereld

oorlog —, zóó populair zijn „onze Jon
gens" van dit oogenblik niet, nog niet.
Mam- zij zullen het worden en, wij ge-
iooven zeker, reeds heel gauw. Immers,
de brieven uit Indië behelzen bijna alle
geestdriftige beschrijvingen van de hou
ding der Inheemsche bevolking overal
daar, waar onze jongens orde en rust
hebben hersteld én geregelde toestanden
in het leven hebben geroepen. Is er schoe
ner taak denkbaar voor een soldaat te

velde? Kan men in wapenrok, een betere
roeping vervullen?

„De Waarheid" wil dit wel doen voor
komen. Maar dit is do waarheid niet. Het
is Rusland, dat hier aan de touwtjes
trekt. Het zijn de communisten, die hier
hun duister bedrijf voortzetten. Zij nemen
het zoo nauw niet met de levensbelangen
van de millloenen Inheemschen, die hun
keren naar den terugkeer van geregelde
toestanden, voor het scheppen waarvan
onze jongens naar Indië gaan. Aan dit
communistisch gewroet wordt, naar onze
meening, veel te weinig aandacht besteed.
De communisten plaatsen zich tegenover
de democratische beginselen. Zy toonen
zich door een campagne als thans tegen
onze jongens wordt gevoerd, vijanden van
de democratie, hoezeer zij tegenwoordig
ook mogen schermen en eoquetteeren met

Het is in den laatsten tijd bij herhaling
gezegd, dat onze jongens niet naar Indie
gaan om oorlog te voeren tegen de „Indo
nesiërs", maar uitsluitend met het doel
om orde en rust te hersteilen overal daar,
waar die verstoord is door de extremis

ten en hun Japanache handlangers. Als
er van oorlog sprake is, dan is het van
den voortgezetten oorlog tegen den ge-
haten Jan, die er nog steeds op uit is on
rust te zaaien en het land, waarover hij
enkele jaren heerschte, in den meest de-
solaten toestand achter te laten. Om den
Jap en de extremisten in hun misdadig
bedrijf tegen te gaan, daarvoor gaan
onze jongens naar den Oost.
Intussehen gaat het communistische

blad „t)e Waarheid" voort met zijn cam
pagne de dienstplichtigen op te hitsen
niet naai- Indië te gaan. Met kennelijk
welgevallen publiceert het orgaan berich.
ten over dienstweigering en over wegge-
toopen soldaten, die van hun insche
pingsverlof gebruik hebben gemaakt de
beenen te nemen. Bravoe roept het blad
dan uit- Want het wil niet, dat orde en
rust in Indië hersteld worden. Rusland
is niet op orde en rust in Azië op dit
oogenblik gesteld. Dacht men soms, dat
het „olie-kapitaal" de eerste rol speelde?

het woord socialisme. De democratie

moet deze vijanden niet rustig hun gang
laten gaan. Ook het levensbelang van de
millloenen in Indië, die bouwen op de
Nederlandsche democratische beginselen,
gedoogt dit niet.
Onze jongens zijn ook niet populair bij

den heer Sjabrir. Hij heeft, namelijk,
weer laten doorschemeren, dat nieuwe
besprekingen niet zullen worden gevoerd,
zoolang er wordt doorgegaan met het
doen landen van Nederlandsche troepen.
Men zou dus moeten aannemen, dat
Sjabrir zelf over een apparaat beschikt,
dat in staat is orde en rust te scheppen
in Indië. Wij hebben in het onlangs vol
tooide eerste levensjaar van de republiek
gezien hoe het daarmede gesteld is. Orde
en rust in de republiek! Dagelijks wordt
er gemoord, geroofd, gebrandsticht en
de berichten over herstel en opbouw
treft men uitsluitend aan in de publica
ties van het ministei'ie van propaganda,
dat naar het voorbeeld van Hitler-
Dultschland werkt. Er is werk genoeg
aan den winkel voor onze jongens, voor
onze mariniers en voor onze Jan Fuse
liers, want er is nu eenmaal geen sprake
van, dat er geregelde toestanden ver

wacht kunnen worden, zoolang eon miin

als Soekarno het heft in handen heeft.
Ds. J, C. Koningsberger, die met onze

jongens als veldprediker in Indië mee
leeft als weinig anderen, heeft dezer da
gen in enkele bijeenkomsten voor de
achterblijvenden van Nederlandsche mi
litairen naar Indië het een en ander ver
teld over de wijze waarop onze jongens
daar, vaak onder de moeilijkste omstan
digheden, hun werk verrichten. In Hol
land geeft men er zich ternauwernood
rekenschap van wat deze niannen zich
dagelijks voor opofferingen moeten ge
troosten. 'Zware, vsiak zeer zware dien
sten worden van onze jongens geëiseht
en toch blijft het moreel van deze troe
pen goed. 'Want zij weten uit hun dage-
lijksche ervaringen, dat zij vechten voor
recht en orde. Zij, die de verschrikkin
gen van de terreur van de republiek van
nabij hebben gezien, weten dat zij een
grootsche taak te verrichten hebben: het
bevrijden van een massabevolking uit de
zenuwsloopende beklemming van diefstal,
roof en moord door misdadige elemen
ten. Het herstel van welvaart en geluk
van honderdduizenden weerloozen, dat is
het waarvoor onze jongens pal staan.
Wij moeten ons leeren indenken in de
sfeer, waarin deze jonge mannen leven,
strijden en denken en wanneer wij daar
in slagen, dan zullen wij hier in Holland
veel meer met onze jongens in Indië
meeleven en aldus tot veel gvootere waar
deering komen dan tot nu toe het geval
is geweest. Onze jongens in Indië klagen
over gebrek aan medeleven en waardee
ring in Holland. Dat mag niet zoo blij
ven, daarin moet ten spoedigste veran
dering komen. Wy kunnen van onze
waardeering, van onzen eerbied, zouden
wij we! willen zeggen, getuigen door, bij
voorbeeld, boeken, kranten en tijdschrif
ten voor onze jongens naar Indië te
sturen, zendingen welke zeer op prys zou
den worden gesteld, maar ook kan men
onze jongens tot grooten moreelen steun
zyn in de brieven, die men naar hen
schryft. Laten het brieven zijn, waaruit
blijkt, dat men beseft hoe moeilijk zy
het hebben, maar hoe mooi de zware
laak is, welke zij vervullen, laten het
brieven zijn met een beztolcnd woord, op
dat zy begrijpen dat wij hier in Holland
achter hen staan en dat wy bewondering
voor hen hebben. Onze jongens vei-dienen
het zoo dubbel cn dwars.



De rol der

op Java

ir.

In een vorig artikel hebben wij de rol
der N.S.B. op Java geschetst en aange
toond, hoe wij zeit het bewijs hebben
kunnen leveren, dat er zich ónder de
N.S.B.ers Gestapo-iieden bevonden, zoo-
üat ook in ' Nederlandseh-Indië een
strenge en grondige zuivering zeer nood
zakelijk is. Wij schreven: wellicht zullen
deze misdadigers hun gerechte straf niet
ontgaan.
Waarom wellicht? Omdat na de capi

tulatie kostbare maanden verloren zijn

gegaan, gedurende welke onze uitsteken
de politie in Ned.-Indië onder het kort
zichtige regime van de Engelschen en
van Van Mook tot werkloosheid gedoemd
werd.

Ofschoon de leiding van onze politie in
de kampen geïnterneerd werd, heeft zij
niet stil gezeten. Integendeei! Het is ons
bekend, dat er met grooten ijver nauw
keurige gegevens verzameld werden van
alle verdachte elementen, zoowel van
NSB'ers als van andere misdadigers, po
litieke en crimineele, zoowel Europeesche
als Inheemsche. Deze gegevens leverden
groot en durend gevaar op voor onze
politiemenschen, daar de Japanners
voortdurend invallen deden in de kamers

en zalen en alles onderzochten, waarbij
meer dan eens bleek, dat zij door ver
raders op de hoogte gebracht waren van
bepaalde schuilhoeken. De gegevens had
den ook betrekking op hetgeen zich bui
ten de kampen afspeelde, daar er con
tact gehouden werd met -Inheemsche po-
litie-autoriteiten buiten, die aan onze
zijde bleven, zoodat ook bekend was, wie
zich buiten hadden misdragen. Dit con
tact bleef bewaard ondanks de scherpe
bewaking rondom het kamp, waartoe de
meest anti-Europeesch gezinde Hei-Ho-
soldatcn werden uitgekozen.
Toen door clandestiene radio-ontvangst

in de kampen vernomen was, dat Japan
gecapituleerd had en in spanning werd
gewacht op de radioberichten omtrent
plannen voor de bezetting van Java, was
de Ned.-Tndieche politie gereed voor
ocfie. De zuivering In eigen kring was
voorloopig uitgevoerd, het plan van ac
tie na overleg met de residenten vastge
steld, De verwachting was, dat de politie
en de militairen terstond na de eerste

landingen der Geallieerden, bevrijd zou
den worden om aanstonds hun taak op
te nemen. Ondanks veler verzwakte con
stitutie waren deze mannen — zooals

bijna alle Nedertandsche mannen in de
kampen — volkomen bereid zich in te
zetten. De politie had — door de contac
ten met de betrouwbare Inheemsche ele

menten bulten — onmiddellijk een aan
vang kunnen maken met de zuivering
der verjapanschte politiekorpsen en de
betrouwbare, tijdelijk tot werkloosheid
gedoemde Inspecteurs, hoofdagenten en
agenten zouden zich binnen enkele dagen
hebben aangemeld. Uen had onmiddellijk
de politieke en crimineele misdadigers In
en buiten de concentratiekampen kunnen
arreateeren eji de faacistisohe an terroris

tische „repochUeh" ware in de klem ge
smoord. Met de — toen nog niet in ben
den opercerende — Hel-Ho-gangstcra zou
den de troepen korte metten hebben
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KALI BESAR, Europeesche zakenwijk te Bnfavia,

kunnen malten en de politie zou gemak
kelijk in staat zijn geweest, het hEiar be
kende fijnere werk, het zuiveren van de
kampongs, te voltooien.

Kort na de capitulatie bevonden er zich
in en rondom Singapore ongeveer hon
derdduizend man Britsche troepen, waar
van er indien noodig gemakkelijk 10.000
of meer spoedig konden worden fngezet.

Doch neen! Het regime van de Engel
schen en van Van Mook schoof èn de
militairen èn het bestuurskorps ên de
politie opzij. De inspecteurs en hoofd
agenten mochten zoo'n beetje bewakings
diensten blijven verrichtén in de kampen.
Natuurlijk ongewapend, zelfs nog toen
de steeds driester optredende extremis
ten zich tot dichtbij de kampen begaven
en Europeesche vrouwen beroofden. Min
stens vijf maanden, ja soms langer heeft
het geduurd voor men begon de Neder-
landsch-Indische politie in te schakelen.
Ontelbare politieleiders, menschen met
tientallen dienstjaren, sommigen Ko
ninklijk onderscheiden voor uitmuntëhd
werk,heeft het regime ledig laten rond-
loopen. Tei"Wijl buiten de kampen de
maatschappij letterlijk schreeuwde om
menschen, die Indië door en door kennen,
die wisten wat er dadelijk gebeuren
moest, die handelend en leidend konden
optreden en „het vacuum" hadden kun
nen voorkomen!

Maar... Indië moest immers „los van
Holland"! En de fascistische terroristi
sche gangstei'-repoebliek moest Immers
de kans krijgen. Immers.het werk van
Terauchi, de onafhankelijkheidsverkla
ring van Indië, moest bekroond en tot
werkelijkheid geijin^kt worden!

En de politieke en crimineele gang
sters kregen vijf maanden lang de gele
genheid om — al naar aspiraties of bru
taliteit — onder te duiken in de kam
pong dan wel als volkomen gelijkberech-
tigden te gaan onderhandelen met de
vertrouwensmannen (?) van het onwe
tende en misleide Nederlandsche volk.

de capitulatie achter slot en grendel
gezet. Want de politie beschikte over
meer dan genoeg bewijsmateriaal. Dan
waren niet honderden, ja duizenden
kostbare Nederlandsche menschenle-
vens vernield onder de schendende,
moordende en roovende klauwen der
„Repoeblikelnsche" bandieten, dan
ware een zee van ellende bespaard
gebleven aan diegenen van de talrijke
landgenooten, die stiervan en nog
dagelijks sterven in de „Repoeblikein-
sche" kampen na maanden lang mar
telend, hongerend afwachten. Waar
blijven de doodenlijsten van deze
kampen? Is het waar, dat van de 1800
te Soerabala gekidnapte Nederlanders
er nog slechts 700 in leven zijn vol
gens „kabar angin" te Batavia twee
maanden geleden?

indien de Ned. Indische politie direct
ware ingeschakeld ^worden, dan wa
ren zoowel Soekarno als Hatta c.s.
als oorlogsmisdadigers en collabora
teurs gedurende de eerste weken né

Wat is het directe resultaat van het
uitschakelen der Ned.-Indische poiitie?
Dit, dat de poHfiefce eu crimineelo ver
dachten zich vrü hebben kunne» ver
spreiden over de maatschappij, dat velen
van hen de wifk hebben kunnen nemen
naar het buitenland, dat de opsporing
daardoor belangrijk bemoeil^kt is en dat
de zuivering ongeveer zeven maande^i ie
vertraagd.

Ned.-Indië werd gelukkig gemaakt met
een „Military Police", Britten onder
Britsch commando, welke een totale mis
lukking werd.Want hoe zou men eenig
succes kunnen boeken, wanneer men
noch de volkeren, noch de talen, noch de
zeden, noch de geëigende methoden kent?
Zoo kon men b.v. de M,P. de kampong
in zien gaan op zoek naar wapens, met
voorop een Inheemsche tolk, dié luidkeels
uitriep: — Menschen, stop je wapens
weg! Er wordt naar gezocht!

Zoo kon het gebeuren (later, toen de
N.-I. politie werd ingeschakeld, nog
steeds onder Britsch commando), dat een
Britsche patrouille onverrlchterzake te
rugkeerde uil de kampong, uocn de kort
daarop ageeronde Ned. patrouille een
rijke voorraad wapens meebracht.

Ook is het te Batavia gebeurd (Ta-
nah Abang), dat de volkomen onbetrouw
bare T.R.I., welke ook in het M,P, korps
werd opgenomen, zich in de kampong
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Het ontwapenen, doch dat een Ned. poli
tiepatrouille èn de wapens opspoorde èn
twee extremisten arresteerde.
De Britten wisten, dat de Ned.-Indi-

ache politie efficiënt werkte, want er
heeft vóór den ooriog voortdurend con-
tanct plaats gehad tusschen de N.-I. po
litie te Batavia en de Britsche te Singa
pore (en elders).

Ware de Ned.-Indische politie direct in
geschakeld, dan hadden ook de millioe-
nen-diefstallen in Priok (door en met
medewerking der Britten, zie de publi
caties in „Het Dagblad" in Batavia) niet
kunnen plaats hebben. Het la het werk

der N.-I. politie, dat hiervan nog eenige
tonnen aan waarde konden worden gered.
De zuivering in Indië berust thans bij

de NEPIS. Doch de domme (of sluwe?)
repatrieeringspolitiek resulteerde in het
ontmoedigen en afstooten van hondorden
bekwame, leidende Nederlandscha krach
ten, En zoo ziet men, dat de NEFIS te
kampen heeft met gebrek aan personeel
en moet werken mot tal van ambtenaren,
die niet geheel voor hun taak berekend
zijn. Dat daardoor nog meer vertraging
optreedt en er fouten worden gemaakt,
is reeds overtuigend bewezen.

W. V, B,

UeMf-atUruj. luin, den Particulieren Handel
Dr. W. A- F. Stokhuyzen, Voorzitter der

Importeursorganisatie (Nivig) te Bata
via, heeft aan een verslaggever van Ane-
ta verkiaajd, dat maatregelen ter her
vatting van den particulieren importhan-
del in een vergevorderd stadium van
voorbereiding zijn. Als richt-datum is
gedacht aan 1 Januari 1947. Op dien da
tum zullen de Overheidsmonopolles
(Nigieo en Nirtio) officieel in llijuidatie
treden.

Er zijn reeds, voor het eerst door mi
nister Vos, stappen gedaan om het ge
centraliseerde inkoop-apparaat in Ame
rika op te heffen, teneinde in U.S.A.
(hetzelfde geldt voor Engeland) het par
ticuliere initiatief weer in te schakelen.

Een Ingrijpende stap als de overname
van deze belangrijke tak van het bedrijfs
leven door het particuliere apparaat hier
te lande, zal geleidelijk moeten plaats
vinden. Verschillende artikelen zijn reeds
uit de Nigieo „losgeweekt" en aan den
vrijen handel overgedragen; meerdere
artikelen zijn nog in bespreking. Eer
lang hopen wij een belangrijke stap te
kunnen doen. Dan zal, als de besprekin
gen met het Departement van Economi
sche Zaken tot resultaat leiden, het ge-
heele distributie-apparaat der Nigieo door
een paricuiiere combinatie worden over
genomen. Het ligt in de bedoeling om
regionaal alle belanghebbenden in hunne
onderscheiden functies, ten volle in te

schakelen. Vermoedelijk zullen daarvoor
dezer dagen in den Grooten Oost, aldus
dr, Stokhuyzen, ook met de Chineesche
en Indonesische belanghebbenden bespre
kingen worden gevoerd over de vraag
hoe dit te regelen valt.
Toch zijn deze maatregelen, hoe be

langrijk ook, nog maar een begin. Het
uiteindelijk doel is. dat het particuliere
apparaat evenals vroeger,zijn volle ken
nis en verantwoordelijkheid mobiliseert,
teneinde de volledige taak van impor
teur, welke een zeer ingewikkelde en om.
vangrijke is, te hervatten, d.w.z. vanaf
den aankoop in het land van oorsprong
tot en met het brengen bij den tusschen-
handeiaar in Indië.

Ook voor den leek is het duidelijk, dat
deze taak voor een, in vier oorlogsjaren
kapotgeslagen en geruïneerd bedrijfs
leven, niet gemakkelijk valt; goederen
voorraden zijn verdwenen, gelden zijn er
niet meer of zijn geblokkeerd, een groot
deel van het personeel is gesneuveld,
omgekomen in kampen of voor herstel
van gezondheid naar elders gezonden. De
verhoudingen hier te lande zijn nog niet
zóó aanlokkelijk, dat grooten drang be
staat tot terugkeer, Velen zullen in het

geheel niet kunnen terugkeeren en de
werkgever zal redelijk voor deze men-
schen moeten zorgen; kortom, financicelo
rehabilitatie is noodig en het is uiteraard
duidelijk, dat de Indische Regeering dit
inziet. Keulen en Aken zijn niet in één
dag gebouwd, maar vorderingen worden
gemaakt.
Op een ander ding wil ik U nog wijzen,

aldus dr. Stokhuyzen. Een besluit tot
het weder op de been helpen van een
belangrijk stuk bedrijfsleven is ook psy
chologisch van zulk een gioote beteeke-
nis. Ik heb dat in de practijk gemerkt.
Hoe lang heeft men niet rondgeloopen
zonder perspectieven? Thans is weer uit
zicht op werk en op normale verhoudin
gen, Dit heft don mensch op en het zal
niet nalaten gunstigen invloed op het ge-
heele maatschappelijk bestel uit te oefe
non,

In een tijd van wereld-schaarschte aan
goederen, zooals wij thans — zonder twij
fel tijdelijk — beleven en van een devle-
zenposltie voor dit land, welke voorshands
ernstige observatie vereischt, kunnen be
paalde directieven t.a.v. export en import

niet gemist worden. De ondernemer is
zich daarvan niet alleen bewust, maar wij
hebben begrepen, dat wij daarin een
werkzaam aande.el moeten nemen. De
wijze, waarop dit moet geschieden in
nauw overleg met de Overheid, stippelt
zich langzaam maar zeker uit. Ander
maal: naast erkenning van een zekeren
vorm van richtinggevende economie, is
laakbeperking bepaald geboden. De Over
heid moet leidinggevend zijn. doch geen
uitvoerder. Behoudens enkele bepaalde
bedrijven, die geleidelijk door de omstan
digheden ontstaan zijn, is een Staat geen
„ondeiTiemer". Ik weet maar al te goed,
dat hiertegen e.e.a. niet uitputtend be
handeld is, maar ik stel daartegenover,
dat ik in den loop van vele jaren proef
ondervindelijk tot de conclusie ben ge
komen. dat deze uitspraak juist is. Wij
hebben vóór den oorlog in den Pacific in
de practijk meegemaakt, dat overleg tus
schen Overheid en bedrijfsleven tot een
goede resultante kan leiden, maar die
resultante gaat zonder twijfel naar een
vrijwerkond bedrijfsleven, dat ricbtlijnen
van algemeenen aard heeft op te volgen
en natuurlijk moet zorgen, dat hare be
langen coördineeren mot 's Landsbelang.
Een Overheid, die „onderacmer" wil wor
den, heeft daarvoor In het algemeen niet
den inslag; zij kan zich moeilijk een effi
ciënt apparaat vormen met de levendig
heid des geestes en het opportunisme dat
voor den koopman noodig is. Dat geldt
zoowel voor den groot-importeur als voor
den winkelier en voor den kleinen „job
ber".

„Gelukkig is", aldus dr. Stokhuyzen,
„dat ik dit kan uitspreken, juist op een •
oogenblik, dat een groot en log Over-
heidsmonopolie gedoemd is te vevdtvij-
nen. Het was geen punt van meenings-
verschil tusschen Regeering en ons. Ik
hoop gaarne, dat deze noodzaak tot te
rugkeer naar het economisch normale
niet zal nalaten invloed uit te oefenen op
andere Overheids- en semi-Overheldsln-
stituten, waarvan de tijdelijkheid wel eens

In dc Chinevachc r-.nkcnwgk is het nxet'mi-ndcr druk. ffier ^tot men Kongsi Besar,
een CMneesche jvijk, icciar de nijvere Heden uit het Rijk vun het MiddoH

hun zaken drijven.



drei^ te worden „Ie provisoire qui düre",
ook al erken ik gaarne, dat geen ijzer
met handen te breken is".
Wij vroegen den Nivig-voorzitter naar

zijn oordeel over de wonseheiijkheid, uit
gesproken in een motie te Malino, om
Indonesiërs in do staven van maatschap
pijen op te nemen. Dr. Stokhuyzen gaf
ten antwoord; „Ik heb die bereidheid
onzerzijds reeds eenige keeren vóór den
oorlog uitgesproken. Ik herhaal, dat ik
gaarne dit streven niet alleen zal steunen,
maar ook zal bevorderen. Wij zullen het
doe! moeten bereiken langs evolutionnai-
ren weg. Wij zullen moeten onderzoeken
voor welke takken van het bedrijfsleven
de kinderen des lands meer of minder
geschikt zijn of geschikt zijn te ihaken.
Ik besef, dat dit noodig is, willen wij den
geest van den nieuwen tijd niet alleen
onderkennen, maar daarvan ook met de
daad blijk geven."

Ter

OTerdenkiug

,J)0 moderne koloniale staatkun

de verlangt den steun van allen -

oolc wanneer zy slechts hun sympa

thie bieden - en heeft een zedelijk

recht dezen te vorderetij omdat de

Westersohe gedachte in het Oosten

een streven naar emancipatie, voor

uitgang en zelfverwezenlijking heeft

gewekt, hetwelk zonder de erva

ring, leiding en raad, te geven door

de beste krachten, waarover de

koloniale naties beschikken, meer

onheil dan zegen zal brengen. Den

geest, dien het opriep, behoort het

Westen te leiden en te heheerschen,

zoolang dat noodig is.

Wil- die leiding krachtig en doel

bewust zijn, - en man bedenke,

dat onzekerheid en aarzeling nim

mer tioodlottiger zulleii zijn dan

jnisi in een overgangstijdperk als

dat, waarin de koloniale staatkun

de thans verkeert - dan is bovenal

een volksovertuiging iioodig, die

dit beleid grondvest in den wil cn

hot vermogen der natie, op een

rotsvasten bodem,waar part^-poli-

■tiok zich onthoiiclt."

(A.D.A.de Kat Angelino in

ISSO op blz, 39, ]c deel, le ge

deelte, vatt zijn hoek:

„ataatkwndig I>eleid pn be

stuurszorg in Wederlandsoh-

JndiS".)

De Rubbercultuur in ludië
Tot en met Mei 1946 zijn door het Nc-

derlandsch-Indische Rubber Fonds hoe
veelheden rubber opgekocht tot een to
taal van 17.000 ton, waarvan tot den
Isten Juni van dit jaar 8.000 ton werd
uitgevoerd, welk cijfer ongetwijfeld hoo-
ger zou liggen, indien meer scheeps-
ruimte beschikbaar zou zijn geweest. In
de maand Juni wist de Nlrub de hand
te leggen op 6.400 ton, welk cijfer voor
Juli ongeveer 7.000 zal bedragen.

De algemeens verwachting is dat in
de restfferende maanden van dit jaar de
maandeiijksche productie zal worden op
gevoerd tot 8.000 ton, terwijl bij, de jaar
wisseling een totale maandeiijksche op
koop van rond 10.000 ton wordt verwacht.

. Hieraan zij toegevoegd dat het grootste
deel van de rubber, welke thans door
de Nirub wordt verzameld, afkomstig is
van de bevolkingsrubbercultuur in Bor-
neo. Op basis van een maandeiijksche
productie van 8.000 ton zou de jaariijk-
sche opbrengst van het Nederlandsche
deel van dit eiland kunnen worden bere
kend op rond 96.000 ton per jaar. Maar
de voorooriogsche productie van dit ge
bied rond 1 0.000 ton was, kan worden
gezegd dat met de rehabilUeit van de
rubbercultuur in BorneO reeds groote
vorderingen zijn gemaakt.

De rubberonderneming, waarop de
werkzaamheden thans reeds zijn hervat,
mot het doel ze gereed te maken voor
een spoedige hervatting van de produc
tie, beslaan een oppervlakte van totaal
8000 hectare. Zij bevinden zich hoofdza
kelijk in Borneo en in de Riouw Archipel.

Ten aanzien van de bevolkingscultuur
in den Riouw Archipel kan worden me
degedeeld dat iedere controle hierop ten
gevolge van den smokkelhandel op Sin
gapore volledig ontbreekt. Door deze
smokkelhandel gaat niet alleen het uit
voerrecht van 20 cent per kilogram ver
loren, maar bovendien beteekept het een
gevoelig verlies aan buiteniandschc de
viezen,

de vooroorlogsce productie geschat werd
op 7.000' ton per jaar. Tot nu toe is ech
ter nog weinig van hervatting van den
rubbevtap te merken. Bij d ebezetting
van Banka werden enkele honderden
tonnen oude voorraad aangetroffen. Deze
zijn goeddeels opgespoord cn voor een
deel ook aangekocht. Nieuwe rubber kon
practisch nog niet worden opgekocht.

Wei is onmiddellijk nadat de pacifi
catie zulks toeliet, een begin gemaakt
met. die maatregelen, welke voor de, re
habilitatie van de rubbercultuur noodig
zpn.

Zoo is een vrij groote hoeveelheid ma
terialen, benoodigd voor de rubberpro
ductie en verwerking, naar Bangka
overgebracht en beschikbaar gesteld.

Men is tot de conclusie gekomen, dat
het areaal ér goed voorstaat. Ook de
mogelijkheden ter verwerking van de
latex tot een exporteerbaar product zijn
hier zeker niet ongunstiger dan elders.
Voorheen is Bangka eigenlijk nooit zoo
ver geweest dat het rubberproduct van
daar afkomstig rechtstreeks naar Ame
rika kon worden vei-zonden. Eerst moest
er In de reprocessing- en sortatie-inrich-
tingen van Singapore nog heel wat aan
de Bangka-rubber gedaan worden.

In verband hiermede is thans voor de
rehabilitatie van de bevolkings-rubber-
cultuur op Bangka een plan uitgewerkt,
dat voorziet in de zorgvuldige toewijzing
op crediet van rubber-bcreidingsmateria-
len aan de tuineigenaren, het herstel van
een remilling-fabriek en een aantal roek
huizen, uitbreiding van het aantal be
schikbare roekhuizen en voorlichting in
alle havenplaatsen aan den handel ten
aanzien van de wijze van aflevering, sor-
tatie en verpakking van do te exportee
ren rubber. ,

In samenwerking met de Algemeene
Volkscredietbank zuilen credleten ver
leend worden aan bezitters van rubber
tuinen en rookhuizen.

Voor den oorlog bedroeg de rubberpro
ductie van deze eilanden 7.000 ton per
jaar.

Het bevolkingsrubberareaal van Banka
bedraagt ongeveer 20.000 ha., waai"van

Op Bangka produceerde de bevolking
rubber van zeer slechte kwaliteit, Met
een goede voorlichting, waarmede reeds
een aanvang is gemaakt, wordt de ver
wachting gekoesterd dat de bevolking zal
overgaan tot een betere verzorging van
haar product, /

In de bevrijde gebieden verdringen de inheemschen zich voor de poliklinieken.

i k-



„Binnen Japanscli

prikkeldraad^''

„Verzen", vnn Willem Brandt.

UilffeveriJ Jacob van Cumpen,

Amsterdam.

Achter bet pseudoniem Willem Brandt
verschuilt zich de oud-hoofdredacteur

van de „Deli-courant", Wm. S. B. Kloos
ter. Dg auteur was indertijd medewerker
aan „Opwaartsehe Wegen", publiceerde
in Nederland de gedichtenbundels „Oost
waarts" en „Tropen" en in Tndië een bun
del poëzie getiteld „Pacific", Hij werd
bij het uitbreken van den oorlog met
Japan als officier voor speciale diensten
toegevoegd aan den staf van den later
door den Jap vermoorden generaal
Overacker. Toen de vijand Sumatra bin
nenviel, trok hij met de troepen naar

het achterland, de bergen in. Bij het ver
vullen van een opdracht viel hij in han
den der Japanners, die hem op do voor
malige standplaats van den Controleur
der Karolanden, Kaban, Djahé, in de ge
vangenis wierpen. Toen begon de lijdens-
tocht naar dc verschillende concentratie
kampen ter Sumatra's Oostkust. Van de
gevangenis op de koele Karo-vlakte, ver
huisde hij naar de snik-heete moerasstre
ken van Belawan Deli, het concentratie
kamp Unie-Kampong, vervölgens werd
hij met vele anderen ondergebracht in de
St, Jozefsschool tc Medan. Hier nam hij
deel aan oen anti-Japansch complot. Dg
meeste zijner vrienden moesten door hun
activiteit het leven laten. Nogmaals ver
zeilde hij in het concentratie-kamp Unie-
Kampong, daarna werd hij gezonden
naar het kamp Belawan Estate (Camp 5)
bij Soengal. Vandaar werd hij gebracht
naar het werkkamp Aëk Pamienke, gele
gen in het landschap Koealoe en Dei-
dong, 37 km. van de voormalige bestuurs-
vestiging Rantau Frapat, oen trooste-
looze rubberplantage van de Asahan Cul.
tuurmij. Dan wordt hij eindelijk gebracht
naar Si Ringo Ringo vlak bij evenge-
noemde standplaats van den bestuurs
ambtenaar, een verlaten rubberplantage.

'  ', • V* •

Achter prikkeldraad.

weinig opwekkend omschreven als de
Doodenvallei. In October 1945 werd de

dichter door de Geallieerden bevrijd. Het
was de hoogste tijd.

Alle verzen in dit werk zijn geschre
ven in tropenkampen onder de moeilijk
ste omstandigheden. Zij zijn doordrenkt
met weemoed, „Waer sal 't henen" met
ons gevangenen van den niets ontzien-
den, sadistischen Jap en met Indië? Sterk
is in hem het heimwee naar Holland,
naar Holiand's waaiwind en naar Hol-

land's klei en in de diepste ellende staat
het oude land en zijn schoonheid hem
voor oogen. Maar Indië is zijn tweede
vaderland, dat hij heeft leeren liefheb
ben

De poëzie uit den bezettingstijd in Ne
derland was doortrokken met den zuur-

deesem van het verzet. Anders dan de
vaderlandsche verzetspoëzie is deze bun
del vooral een historische documentaire,
getuigend van het lijden van de Wester-
sche gemeenschap in Nederlandsch-Indië,
gedurende de bezetting door de Japan
ners.

Indië heeft weinig dichters opgeleverd
en dat is niet verwonderlijk. Het was niet
het dichterlijk-droomerige type, dat naar
dc Oost trok; men had wel wat anders

te doen dan verzen maken en zoo waren
de poëten „few and far between".
Wiilem Brandt is één dier weinigen

en hij heeft in zijn vers den bitteren en
heroïsohen tijd van Nederland's zonen
en dochteren binnen Japansch prikkel
draad vastgelegd; trieste regendagen en
martelingen, vuil en ongedierte, epide
mieën, honger en dood. Maar men leefde
verder in een diep vertrouwen op de uit
eindelijke victorie, die de uitredding zou
brengen uit het dal der schauwen des
doods.

■

Zij, die na ons komen, zullen zich ont
zetten over deze getuigenissen en
wellicht zullen zij er leering uit trekken.
Wij wenschen dezen bundel in handen

van iederen Nederlander, die belang stelt
in de Overzeesche Rijksdeelen en dat
behoort ieder waarachtig Nederlander te
doen. G, L. T.

Iedere geallieerde soldaat kan U ver
tellen -van de ENSA, de Engelsche-
artistenoi'ganisatie, die tot voor aan het
front kwam om de vechtende soldaten
gezonde ontspanning te brengen. Die
ernst en vroolijkheid bracht daar waar
juist de behoefte hieraan het grootst was.
Onze Nederlandsche soldaten hebben
zich afgevraagd of zij dit ook niet kun
nen hebber.

Doch niet alleen de „jongens" in den
troep hebben zich dit afgevi'aagd, maar
ook de werkers, die belast zijn met de
„Welfare".
En nu hebben de Burger- en Militaire

Welfare-Instanties de handen ineengesla
gen en is de Nederlandsche ENSA ge
boren en gedoopt.
N.l.W.A, is haar naam, hetgeen beteer

kent Nederlandsch Indische Welfare
Artisten.

De NIWA is militair, het is een korps
en' het gaat mee naar de voorste posten.
De NIWA zal vliegen rijden va
ren desnoods loopen.

De NIWA wil er bij zijn. Want dit is
waar gebleken, dat de soldaten recht
hebben op ontspanning, dat goede ont
spanning betere soldaten van hen maakt
en dat een dergelijke organisatie even
belangrijk is voor heileger als kanonnen.
Maar ook de burgers zullen van de

NIWA profiteeren, want de NIWA komt
overal en waarom zal zij dan ook
niet wat afwisaeiing fjrengen in het een
tonige en vermoeiende bestaan van zoo-
velen, die strijden op. een ander front?

Artisten zijn niet zoo rijk gezaaid- Hier
zit er een achter e(}n mitrailleur, daar
werken er op een kantoor en ze

voelen zich zoo machteloos. Natuurlijk
treden zij op, maar het wordt hun zoo
moeilijk gemaakt. Nu weer is er geen
begeleider, tegenspeler, instrument, dan
weer hebben zij geen vrijen tijd om zich
voor to bereiden of te treden.

De NIWA gaat nu probeeren deze men-
schen vrij te maken, bij elkaar te bren
gen, middelen te geven, en de kans om
vreugde te brengen aan anderen.

Maar hier is medewerking voor noodig.
Op de allereerste plaats van die troepen
commandanten, die „hun" artisten, waar
de troep zooveel plezier van heeft, moe
ten willen afstaan. Maar wie wil dit niet

als er een groot belang mee is gediend.
Want straks krijgt immers de troep meer
en betere ontspanning er voor terug.
De NIWA gaat ook artisten werven in

Nederland, goede artisten, die Indië niet
zoo gemakkelijk bier zou krijgen.
Het begin is gemaakt en goed gemaakt,

want het huis van de NIWA is de

schouwburg in Batavia. Daar heeft zij
ruimte, middelen om te werken en sfeer.
Kan zij zich ergens beter thuis voelen?
Hier is dus het centrum van de mu

sici, acteurs en actrices, zangers en zan
geressen, decorateurs, schrijvers van
liedjes en libretto's, reclameteekenaars
en andere enthousiaste artisten.



De ITIoesi gflinilacht niet meei*
•Er is een tijd geweest dat de Moest

glimlachte,'de rivier die'het eenmaal zoo
welvarende centrum van Zuid-Sumatra:

Paiembang beheerscht, Toen scheen de
Toen scheen de tropenzon op een leven
dig water, waar duizenden ranke bootjes
lagen en vele groote schepen in en uit
voeren. Dat was in den-tijd dat Paiem

bang het Venetië van Sumatra heette,
aldus Wm. S. B. Klooster in „De Kle
wang" van begin Augustus.
Dat waren de dagen van rijkdom en

levendige handel. Nu glimlacht de Moesi
niet meer. Wij hebben er onlangs geva
ren, vergezeld van een Japansch escorte,
want zonder zulk een escorte kan men

zich in Paiembang niet buiten de „con
cessie" begeven. (Zoo noemt men daar de
beschermde wijk). De Moesi was geel-
grauw en dreigend. Er lagen maar weinig
scheepjes, zooals vroeger. Er was maar
heel weinig vertier. De enkele schepen
die langs voeren, met een roodwitte vlag,
dreven daar als roestige verwaarloosde
gevaarten, met een bemanning die nogal
loom over de railing hing. Alsof men
eigenlijk zelf niet wist waarom men daar
voer. Er is wel wat handel op Singapore,
maar vergeleken bij voor den oorlog Is
alles dood. En wat er nog is wordt ge
terroriseerd door de T.R.I., die ergens
langs de Moesi douanerechten heft, voor
het Indonesische leger. Het is er overi
gens, sinds de groote schietpartij van P
Maart volkomen rustig. Maar deze rust
beteekent niets goeds. Het Is eenvoudig
de handhaving van een onmogelijke toe
stand, en het langeaam dieper worden en
doorrotten van het oeconomisch verval.

Ruim duizend Europeanen en ander
half maal zooveel Iftus wonen in Talang
Semoet en daar komt men niet uit. Het

is een kleine concessie, volkomen afge
sloten van de rest van de stad, waar de

Repoebiik het heft in handen heeft. De
weg naar het vliegveld kan alleen met
een gewapende macht in convooi worden
afgelegd. Buiten de concessie bevinden
zich enkele enclaves welke tot voor kort

voornamelijk door Japanners op order
van de geallieerden werden bezet, waar
onder de olieterreinen. Het meerendee!

der Jappen is nu echter geëvacueerd,
waarna de geallieerde bezettingstroepen
eenige uitbreiding ondergingen. Op de
olieterreinen werken nog wel Japanners,
maar er bevinden zich ook geallieerden
en Indonesiërs. En de Hollanders hebben

of krijgen er een „finger in the pie". De
indruk van de raffinaderijen op Pladjoe
Is overigens gunstig. Wanneer dit weer in
bedrijf zou kunnen worden gebracht
ware het mogelijk binnen korten tijd 75
pCt. van de vooroorlogsche verwerking-
capaciteit te bereiken. Van de vier groote
distilleerderijen is er een in 1944 door
bombardementen verwoest. Seingei Ge-
rong heeft meer geleden en zal langer
tijd noodig hebben om weer op gang te
komen.

Wat in Paiembang, waar de Europea
nen onder zoo moeilijke omstandigheden
leven, opvalt is de uitstekende geest die
er heerscht. Men heeft er werkelijk alles
gedaan om het leven zoo aangenaam mo
gelijk te maken. Men zit er niet bij de
pakken neer en doet wat er gedaan kan
worden.

Het Hotel Smit, van de Bapwi, is het
beste van het tegenwoordige Indlë. Wij
hebben zelden zulk een actieve en goede
Welfare-organisatie aangetroffen als

juist in Paiembang, waar - de It. v. d.
Pluym en zijn medewerkers zooveel pret
tige afleiding weten te scheppen, dat het
leven in de concessie voor militairen en

burgers nog zoo kwaad niet is. En dit is
belangrijk. Want zoo behoedt men de
geesten tegen moedeloosheid en verslap
ping. Zoo voorkomt men verveling en
zoo blijft daar over de Hollanders in Pa
iembang een geest vaardig van opgewek
te afwachting en concentratie van ener
gie voor beter tijden. Er is veel goed ver
maak in Paiembang en de militaire can-
tine zoowel als de „artistenkeet" „Chez
Corneiile" waar Oom Karei den scepter
zwaait beginnen ook elders in Indië al
een zekere vermaardheid te krijgen. Ik
onthul U een primeur wanneer ik in dit
verband vertel dat nog kort geleden in
de Moesiveste een nieuwe dans werd ge
creëerd, de Palembang-slide, waarvan
kenners beweren dat zij de uitvinders
(„miss Clara and partner") een wereld
naam belooft te bezorgen, Maar ook de
opvoedende en ernstige kant van Wel
fare wordt er "niet vergeten. Wij hebben
er een prachtig concert van serieuze
muziek bijgewoond. Het is daar dus wel
uit te houden. Onze militairen hebben er

een goede legering en er wordt best voor
hen gezorgd, al zijn het er niet zoo veel
op het oogenblik,
Maar het is tenslotte toch oen kamp,

waar men niet uit kan tenzij onder escor
te. En aan den anderen kant van de

ongelukkige grenslijn tusschen de con
cessie en de Repoebiik heerscht veel el
lende. Nu de ladangs pas geoogst zijn
gaat het nog al wat de voedselvoorzie
ning betreft, althans in de stad zelf. Op
10 km. buiten Paiembang wordt echter
honger geleden. Er is een merkwaardig
verschil in physiek tusschen de Inheem-
schen buiten en binnen het kamp. Die
zich in de concessie bevinden en er wer

ken zien er uitstekend doorvoed uit. Vele

van hen komen oorspronkelijk uit Java,

ze werden door de Japanners tijdens <de
bezetting naar Sumatra gevoerd en ge
ronseld voor slavenarbeid aan de beruch

te Zuid-Sumatra-spoorlijn, waarbij, ook
zooveel van onze krijgsgevangenen het
leven hebben gelaten. Ze hebben met
onze mannen samengewerkt en samen
geleden. Nu zijn ze weer bij ons. „Van
de Republiek moet ik niets hebben", ver
klaarde een hunner, „want tenslotte
heeft Soekarno ons hierheen gestuurd."
Het is een voor de republiek pijnlijke
opmerking. Maar zij is juist.
Er komen steeds meer aanvragen van

Inheemschen en Chineezen om in de

concessie opgenomen te mogen worden.
Want al moge het rustig zijn in Paiem
bang, er heerscht nog altijd terreur. MeA
kan niet ontkennen dat de republikein-
sche leider van dit gebied, dr. Gani, zijn
best doet orde en rust te handhaven. Hij
Is er in geslaagd het Volksfront geheel
op den achtergrond te schuiven en staat
volkomen achter Sjahrir. Een gematigdè
figuur. Maar hij beschikt niet over een
goed en betrouwbaar gezagsinstrument
en over krachten om tot iets te geraken
dat op politieken en oeconomlschen op
bouw gelijkt.

Het is toch min of meer een eenzame,
ondanks zijn groeten aanhang. En mis
schien ook wel eenigszins een. gevangene
van diegenen die, zonder behoorlijk poli
tiek en oeconomisch inzicht maar alleen

levend volgens de domme slogan, elk
contact met de Nederlanders onge-
wenscht vinden. De domme slogan, die
elk verder nadenken verbiedt, heerscht
in Paiembang. Men ziet het meer dan
elders op alle muren en schuttingen:
„Down with Imperalisméa „100 pCt. Mer-
deka or Bloodshed". En het

wemeldt van verregende en verschoten
rood-witte vlaggen. Maar de toko's zijn
leeg, de pasar ligt er stil en armoedig,
alles ziet er verwaarloosd en gehavend
uit in het gebied buiten de concessie. En
de Moesi stroomt daar geel en onheilspel
lend doorheen on glimlacht niet meer...

.iiiüilaSsi
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Onae mariniers in aotle met de „basoeka", een der modome wapens, waarmede efj
zijn nitgeruet.
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ZEKERHEIDSSTELLINGI
'^ELASTtNGEN ■

ACCOUNTANTSKANTOOR
BERT G. VAN HAARLEM
ACCOUNTANT en BELASTINGCONSULENT

OEN HAAG ROTTERDAM-C
35 Surinsmestraai 35

TeleL 114253en 114254
4a Kon. Emmaplein 4a

reieloon 21530

W.J.Inneinee& Zonen n.«.

Begrafenis
Transport
Crematie

Den Haag Denneweg 71.73 Telefoon 115940*

Haarlem, Kinderhuisvest 29 - 33, Telefoon 10 4 41

VEILINGZALEN „'t CENTRUM"
Koninginnegracht 5, 's-Grovenhoge, Tel 114436, b.g.g. 773964
A. F. M. DEN EXTER. Bcëed Makelaar

UtitinqM. en tarudilri ap. tik (^e&ied

(j.eltq£nheid
tol Ui&Jungon win qoede^tn

NEDERLANDSCHE
HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V.

(DEVIEZENBANK)
Hoofdkantoor; Amsterdam

Kantoren in binnen- en buitenland

Alle bankzaken, o.a. financiering van lm- en Exporten
Bemiddeling bij het zoeken van nieuwe zakenrelaties

in binnen- en buitenland

(Contact-Bureau)

Drie-maandelijksche cursus
fot opleiding voor de tropen

CUSUSGELD F 125.-

IndISClie School voor nieuwe cursue
flu6ISJGS 6D VrODWCn 16 September
Wesleinde 46. Den Haag Spreekuur; Woensdag 2-4 uur

Telefoon 330695

SeichermvroLwa H.M, d« Koningin DireCtnCe L> S. D. AAerkuS

99

B»

Singel 460 Amsterdam, telefoon 48590

Chr. J. Bolle, Veilingmeester-Toxoteur

*

Het adres te Amsterdam voor betere

InboeclelTerkooping^eu
Regelmatig veilingen

Inbrengen van goederen dogelijki

Taxatiën op ieder gebied

HUWELIJKS
CADEAUX

bij

KOCH

TALM NIET!

Nu Uw schonltijd voorbij is, kunt ge U gaan voorbereiden
Op Uw toekomst. Die ligt voor ondernemende Jonge mer»sen
In de luchtvaart - En dus studeert ge verder bij hel enige
instituut In ons land dat zich gespecialiseerd heeft op
luchtvaartonderwijs.

Vraag daarom nog vandaag geheel vrijblijvend Inlichtingen bij:

SINGEL 98e I.S. L O. AMSTERDAM.C

Hel instituut, speciaal voor luchtvaart-onderwijs

Sludieleiding: H .H. de Kaf, Kellenbach,
Ir. Legger en v. Hattum

Instituut voor Sohriftelijk Luchtvaart Onderwijs
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Ja! M<n lax^ért U naar Uw spreken. Men bepaalt Uw naar Uw wöórdeo...
Scbat men U hoog? Schat men U laag? Het haoQt af van de wkjze^ waarop QlJ

Uw gedachten ea gevoelena weet te uUcn...
WUt gi) slagen in het leven, dan moeten de belangrijke aenichen uit Uw omgeving

' Uw waarde HOOG schatten Dit bereikt meo echter niet met wat ».haodlg aondweik*'.

(ianffi aett lijn afknippen OM.b.j
) UIIM 2«n4l mij b»il«lo«> Uw «ilt4«br*ia«

brpchw* a«tr <.Vtl> «e'*b«rk,
daoktA «n er4<ti*e1t* l*v«niku"it".

NAAMi -- - -••

StRAATi - - No
AORESi -

rlnuulten <n DRVKletUri a.M.b.)
N* irt.uKlna o?s«Ad«n .nel 15 ct a.n paiti.fl.ll
■en OAIMEIIEDS CURSUSSEN, Ald „iNls.e
Ronnlnglnniw. 182. Adem.Z. U Suni ®oli ®i,ef
ichrti.dn, ®1i U dtl bied niet «lil bBScbedig.n.

SU UW VLEUQELS UITI

nieuwe schoentjes...
Zoowel in Amerika, Frankrijk als in
Engeland blijft de „open-back" vooreerst
de groote mode. Ook de Nederlandsche
vrouw zal die model met veel vreugde
dragen. Geheel „nieuwe" schoentjes zijn
het, met een geheel nieuwen pasvorm...
Slippen künnen ze niet en... zij hebben
de snoezigs te kleuren.

Indien ze ook hier komen, zijn ze welkom !
Wat zullen we er dan goed voor zorgen.... met TANA
natuurlijk: de schoonheidskuur
voor alle fijne dacnesschoentjes!

Thans, tvtnals vaothnn, tvederom
uitsluuend vtri rolbaar de schatn'
branche,... zg btt i»eerhopii nog
beperkt

Ne. 64

Het IS oavoldoende als raen zegt: ..die Is niet op 2l}n mondje ge-
valleo". Neen, wéérlijk goed sprekeo Is eeo Vunst. looaU goedschrih
ven of leckeneo een kunsi Is. Wie vooruit v/ll komen MOET
die kunst bcbecfschen. Dit geldt voor iedereen. Zoowel voor den
zakenman als voor den leeraar. xoowel voor den ombtenaar al$
voor den makelaar of den vertegenwoordiger. Het geldt öók
voor UI Lcerc daarom beter spreken'
Dalmetjer's Cursus helpt U daarbij. Dalmeijer s schriftelijke cursus
geeft U vrijmoedigheid en «Ifvertrouwen. Uw woord krijgt een
sympathieke en meeslepende overredingskracht. Door toepassing van
de moderne psychologie van deze cursus wordt U een bekwaam
spreker en een krachilge persoonlijkheid. De macht van hel woord
eo de macht van dc persoonlijkheid, beide openen U ongedachte eo
verblijdend wijde perspectjeven.
Tienduizenden In Nederland en Nederlandseh.Indlü vonden dien weg
saar persoonlijkheidsontplooiing en een rijkere toekomst. Duisenden
brieven vao darrkbarc eursisteo eo. ex-cursist en bewijzen dit met on
twijfelbare zekerheid. Énkele zinnen uit deze brieven drukken wij
hiernevens voor U a/... Laten zij U een aansporing zijn het geluk
en de vooruitgang te vlndu. door ontplooiing van Uw innerlijke
krachten, evenals de schrijvers dezer brieven dal deden. Wiii U
daadwerkelijk vooruitkomeB? Is dit U èrost? Vul dan nu éérst onder,
staaodeo BON lo. De eerste slap op den weg naar een blijdere, lich-
tere toekomst van vooruitgang naar voortuigaog. Is daarmede gezet.

Menig acnseh blijft zijn
geheele leven lang als
een gevangene rondloopeit.
terwijl hlJ — In figuur
lijken zin ^ vleugels heeft.
Sla gij Uw vleugeb uit. De
moderne toegepaste psychologie van
Dalmeijer's schriftelijke cursussen leert U
dal. — zooals 30 jaar van verrassende
successen overtuigend hebben bewezen.

CttiUt t04907.
bt}féir1kuit 4tkf^f(r

teiuUtif. eai tk

mtl U» ean<a M
UttAl. U Pttbla(ft»e.
Myn *«riU aptudtn
alf Vt(j Sprtker hjd
pint» in dr hoedêAtp-
htii MQ poorUllte mi

cz!
vf'ffttk/lnp.

Tevtfx* M Ik cp d«*n byeenkamat ttn
tprfkUuft etmió h*'f «»r.
Alk* I* srtt gord ptitropm."

Caeslst 105245.
winkelbediende,
schrijft: ^VrlJ te
kannen en fe Jnr-

ven sprekert, die
grcoie en varlg
begeerde schat,
heeft Uw cursus r»!J gebracht
Uw leasen tljn fn dén woord
schitterend."

BILLITON-BEDRUVEN

N.y. IIolland§che Metallurgische
Bedryren
Hoo(dl(.nleor: LYCEUMPLEIN 19, TEL, 1S34 40
'S'GRAVENHACE

Fabrl.k; WESTERVOORTSCHE OIJK 67 d. TEL, 1540
ARNHEM

Proe/ucenfe van:
TIN I

Billifon Tin gegar. 99,9% Sn.
Tulp tin gegar. 99,85% Sn.
Lant en Vlag Tin gegar. 99,5, 99 an 98% Sn.

Maagdeiyk Bloklood
Merk „Tulp" (min. 99,9% Pb)

Legeeringen

Tinsoldeer in blokken en staven.
Witmetaal
Drukkerij metaal
Hardlood.
Bronslegeeringen

Diversen

Calciumarsanaat
Wolframverbindingen
Vanadiumverbindingen
Bismuth
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Voor adverteoHee weode men dcb tdtslaiteod tot bet Bureau Bouwmeester en v. Leeuwen, Hcereogracbt 60. Anuterdin,
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