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Van de hand van kapitein R. Korte-
weg is een boekje verschenen; „De lOÖO
van Amahei". Het boekje bevat het aan
grijpende verhaal van het lijden en dul
den en ontbeeren van 1000 man Neder-

landsche krijgsgevangenen gedurende
den Japanschen bezettingstijd. De titel is
als een smartelijk symbool van onnoeme
lijk leed. Er zijn in de laatste maanden"
in Nederland en Indië verscheidene klei

nere of grootere boeken verschenen over
het leven onder het Japansche juk; „De
1000 van Amahei" is één uit vele, Het is
geschreven in een levendige stijl en het
spreekt in zijn eenvoud en onopgesmukt
heid directer tot het hart.
Over de beruchte „Ambonkampen" is

den laatsten tijd nogal het een en ander
te doen geweest. Kapitein Korteweg heeft
er gezeten met een groep van duizend
man en hij heeft gepoogd te beschrijven
wat deze duizend Nederlanders geduren
de hmi^ verblijf in de Ambonkampen van
de Japansche bezetters te verduren heb
ben gehad. Het ligt in de bedoeling van
den kapitein om, zoodra hij in October
weer in Indië teruggekeerd zal zijn, zijn-
ex-kampgerooten, die met hem de Am-
bon-ellende overleefden, een exemplaar
der brochure toe te zenden. De heer

Korteweg zal voor dit doel rond 600
exemplaren iioodig hebben. Hij heeft dan
nog 400 exemplaren over, die hij gaarne
ter beschikking wil stellen van hen, die
geïnteresseerd mochten zijn in meer
exacte gegevens over de Ambonkampen,
De hooge kosten in dezen tijd hebben
kapitein Korteweg voor de noodzakelijk
heid geplaatst een geringe retributie te
vragen en wel van 65 cent per boekje.
Wie een of meer van deze boekjes
wenscht, kan zich melden bij kapitein
R. Korteweg, Van Dijcklaan 6, Naarden,
Wy brengen dit gaarne onder de aan
dacht van onze lezers, omdat wij dit
boekje In breeden kring verspreid zou
den wenschen. Het Japansche beest-
mensch, namelijk, staat den gemiddelden
Nederlander nog al te vaag voor den
geest. Het moet hem ten voeten üit voor
het oog worden gebracht; men kan nooit
gènocg lezen over wat de Japansche
vijand aan ziekte, dood en ellende te
weeg heeft gebracht. Want deze Japan
sche vijand is slim en geslepen als de
duivel, hy heeft In Indië een chaos ge-
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sticht, welke hij nog altijd voedt langs
allerlei geheimzinnige wegen en kanalen, •
Hij maakt zich onmisbaar bij het invoe
ren van Japansche oorlogstactiek bij
Soekarno's extremistische legergroepen.
De geheele Soekarno-republiek is ont
staan bij de gratie van de Japanners, al
meenen figuren als De Kadt en Pieter 't
Hoen, dit te moeten tegenspreken. Het
feit is echter onweerlegbaar. Alle ellende,
welke wij op het oogenblik in Indië en
dan voornamelijk op Java en Sumatra
kennen, vindt haar oorsprong in de Ja
pansche activiteit ook na de capitulatie.
Systematisch hebben zij hun duivelsche
plannen opgebouwd en uitgevoerd. Wij,
in Holland, hebben ver van dezen strijd
ons verwijderd gevoeld. Het wordt hoog
tijd, dat wij ons eens goed indenken, wat
onze Japansche vijanden millioenen van
onze land- en rljksgenooten hebben aan
gedaan-

Zij, die, met blindheid geslagen, zich
verzetten tegen het uitzenden van Ne-
derlandsche troepen naar Indië, begrij
pen niet, dat deze ook tot taak hebben
voor goed met het Japansche beest-
mensch en zijn sateliieten af te rekenen.

Het laatste restje vao dit duivelsgobroed
moet worden uitgeroeid. Er moet geen
schijn van een kans meer zijn, dat de
moordenaars, de gele demonen van het
Japansche rijk, ooit meer een voet aan
don Indischen grond krijgen.
Wat kan er gebeuren, wanneer Soe

karno's republiek mocht blijven bestaan,
met betrekking tot de Japanners? Soe-
karno eischt honderd procent vrijheid
voor zijn republiek op. Het is dus heel
goed mogelijk, dat hij na verloop vac
eenigen tijd zijn land open stelt óók voor
Japanners, aan wie hij immers alles te
danken heeft. Welkom, vreemdeling!
Voor de ontwikkeling van mijn land, kan
ik de Japs niet miss;n. Wie kan Soe-
karno beletten, dit te zeggen? En dan
komen de Japs, sluwe handelaars, zooals
zij vóór den oorlog zijn gekomen, vlijtige
lieden, die zich in alle deelen van het
land vestigen zullen. Nieuwe spionnen,
nieuwe dwarskijkers, die wachten op da
gelegenheid hun slag te kunnen slaan.
Daarom moeten wij ons goed reallsee-

ren wie en wat het Japansche beest-
msnsch is, opdat ons verzet zoo heftig
mogelijk kan zijn tegen elke poging van
republikeinsche zijde de oude weldoeners
van Soekarno en zijn vrienden ooit nog
eenige kans tot machtsherstel te geven.
Boeken als die van kapitein Korteweg
kunnen ons daarbij van veel nut zijn.
Het verhaal van wat er gedurende een
periode van 17 ellendige maanden met
een groep van 1000 Nederlandsche krijgs
gevangenen is gebeurd, kan men als
schablone beschouwen voor hetgeen er
op andere tijdstippen op andere plaatsen
met andere krijgsgevangenen ia gebeurd.
En niei alleen in het relaas van krijgs
gevangenen dringt het Japansche heest-
mensch zich naar voren, ooft in de ver
halen van de Nederlandsche burgers, die
met den Jap in aanraking kwamen, vindt
men hem terug. De tierende, de klappen
en schoppen uitdeelende beul, die ster
vende menschen, zieken en gewonden,
zonder eten en drinken uren lang in de
zon liet liggen. Zij hadden hun speciale
elimineeringsmethoden: onmenschwaar-
dige behandeling, sloopende arbeidsom
standigheden, systematisch toegepaste
ondeiwoeding, volkom an ontoereikende
voorziening van medicijnon cn verband
middelen, Van dit alles vertelt dit aan
grijpende boekje. Onze dooden liggen op
Amahei, op Haroekoe, op Liang en Am-
bon. „.Ook voor hen, die cijfers kunnen
lezen, bevat dit boek oen schat van ge
gevens. Men leze het en herleze hot, op
dat men den Japanner leert haten en
vei-achten uit hot diepst van zijn hart.
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Waimeer de banden

geslaakt

KOiideu zijn

I
Het is geen nieuws, wanneer men van

de Nederlanders zegt, dat het niet moei
lijk valt hen in 't gareel te spannen voor
iedere beweging hoe verheven, hoe wijs,
hoe nuttig, hoe dwaas of hoe verderfelijk
ook, mits men zich maar de inspanning
getroost, met pakkende, dikwijls herhaal
de phrases en leuzen de argeloozen om
zich heen te scharen.

Waar is het aantal religieuse en aan
verwante vereenigingen en groepjes van
allerlei aard zoo groot als bij ons? Waar
het aantal politieke partijen, het aantal
onderwijssystemen, het aantal omroep-
vereenigingen? Waar de liefhebberij voor
stakingen, voor petitionnementen, voor
massale vergaderingen en de daarbij he-
hooronde moties? Zeker, ook andere vol
ken kunnen op al die terreinen hun partij
mee blazen, maar toch maar weinig met
die virtuositeit van het onze. Het is een
kwaliteit als een andere, maar het is een
kwaliteit die gemakkelijk tot misbruik
leiden kan, ten nadeele van het volk zelf.
Te velen laten zich, onbewust van waar
het, los van de leuzen tenslotte eigenlijk
om gaat, spannen voor een wagen, die
naar zijn verderf voert.
Het was geen kunst met een solied

partijapparaat twintig of meer duizend
Amsterdammers naar de Apollohal te
sturen en éénstemmig te doen getuigen
van hun wil, dat de banden, die Neder
land en Nederlandsch-Indië aanéén
hielden, verbroken zouden worden. Daar
voor waren de geesten onwetend en cri-
tiekloos genoeg.
Wat er met Indië gebeuren zou, wan

neer die banden eenmaal geslaakt zouden
zijn, ja, daar maakten zij zich geen
zorgen over. De leuze van merdeka was
op zich zelf genoeg; hoe het Nederland-
sche volk en de Indonesische volkeren na
de scheiding verder zouden moeten gaan,
daar braken de twintigduizend zich het
hoofd niet over. Heeft niet iedere dag
aan eigen lief en leed genoeg? Wat zou
men zich dan bekommeren over morgen

en overmorgen?
Van wie'de al van vroeger gekende

leuze „Indië los van Holland" uitging,
is bekend; en van wie de huidige herha
ling onder anderen naam, is al even dui
delijk. Zij is geen piant van eigen bodem.
Niet anders dan onze nationaal-socialis-

len eertijds deden, halen onze commu
nisten hun leerstellingen en hun instruc
ties over onze oostgrenzen het land bin
nen, zij het ook, dat zij op wat verder af
gelegen bodem gekweekt en gevormd
werden. Bij hen sloten zich aan de
Nedoriandsohe vrienden van de felle
Indische nationalisten en dan, natuurlijk,
- men moet nu eenmaal tijdig probeeren
zijn concurrenten den wind uit de zeilen te
nemen .- diverse krijgsbroeders uit de
voormalige S.D.A.P. en een handvol'bona
fide Idealisten. Deze leiders van de menig
te , die achtei' hen aan liep, bekommer
den er zich evenmin als de menigte zelf

om. wat er van Indië worden moest, als
het eenmaal werkelijk en voor goed los
van Holland zou zijn.
Dat het op eigen beenen geen bestaans

mogelijkheid zou hebben liet hen koud.
Zij hadden er geen oog voor of wilden
het althans niet hebben, dat de buiten
wereld de producten van den midden in
het wereldverkeer gelegen Archipel niet
missen kan en dat een geheel op zich
zelf staand , ,vrij Indonesië" noch het
kapitaal, noch de economlsch-leidende
elementen heeft om de bodemrijkdommen

in exploitatie te nemen, het noodige ver
keer te scheppen en de industrieele ont
wikkeling ter hand te nemen. En zij
geven er zich geen rekenschap van, hou
onvermijdelijk het moest zijn, dat buiten
landers van verschillende herkomst zich
in grooten getale zouden opwerpen om de
bodenrijkdommen tot ontginning te
brengen. Verzet hiertegen zou niet baten,
de druk van buiten zou te groot worden.
En eenmaal hun zaken in Indië gevestigd
hebbend, zouden de buitenlanders hun
'belangen op een betere wijze gewaar
borgd willen zien, dan tot welke de
onvermijdelijk zwakke en Incompetente
Indonesische regeering zonder voldoend
centraal gezag in staat zou zijn. De bui-
tenlandsche invloeden op het hulpelooze
bewind zouden komen van de zijde van
het Britsche Rijk, van Rusland, van de.
Vereenigde Staten van Amerika, van
China, van Nederland, van Japan of van
wien ook en aan dén daardoor ontstanen

chaos zou alleen een eind komen, wan
neer één dier landen zich geleidelijk of
met een snellen greep van het bewind
meester maakte.

Zou een onafhankelijk Indonesië de
hulp en leiding van buitenlanders op cul
tureel gebied niet kunnen ontberen, een
hulp die gaarne gegeven zou worden,
maar de buitenlandache invloeden in bet

land des te grooter zou maken,

Een geheel op zich zelf staand Indo
nesië zou een doodgeboren kind zijn en
de met Nederland te verbreken banden
zouden al ras door drukkende banden

. vervangen worden.
En zouden de buitenlanders, tegen alle

verwachting in, het onafhankelijke Indo
nesië met al zijn rijkdommen aan zijn
lot overlaten, dan wacht het de anarchie
en de algemeene verarming.
Maar over deze consequenties hebben

de Nederlandsche apostelen van een on
afhankelijk Indonesië wijselijk gezwegen.
Na hen de zondvloed.

Zij hebben ook gezwegen over de con
sequenties, die de verbreking van de ban
den met Indië voor het Nederlandsche
volk zou hebben. Hoogstens hebben som-
mfgen hunner er bij voorbaat over ge
juicht, dat de veel gesmaadde „kapita
listen" dan ook niet meer hun in Indië
verdiende salarissen, pensioenen, tantiè
mes en dividenden zouden ontvangen.

Maar dat die „kapitalisten" hetgeen zij
verkregen hadden niet in den safe of
onder den grond wegstopten, maar óf ze
gebruikten om in nieuwe ondernemingen
in Indië te steken, en daardoor tot de
ontwikkeling van dat land en de welvaart
zijner bevolking bij te dragen, óf ze in de
meest uiteenloopende vormen onder het
Nederlandsche volk in circulatie bracht,
zoodat dat er ook in zijn geheel van pro
fiteerde, daarover geen woord. Evenmin
over het arbeidsveld, dat in Indië open
lag voor zoovele energieke Nederlanders,
die in het overbevolkte Nederland geen
bij hun levenskracht en bekwaamheid
passenden werkkring konden vinden,
maar dat voortaan voor hen verloren zou

zijn, met als gevolg nog meer benauwe
nis en ophooping in het moederland.

De twintigduizend in de Apollohal wis
ten niet of wilden niet weten, dat zij
pleitten en juichten voor hun eigen werk
loosheid, hun eigen verval, hun eigen
verarming.
Zij, die de massa manupileerdcn, zouden

haar even gemakkelijk hebben kunnen
krijgen tot het onderteekenen van haar
eigen doodvonnis.

En hoe dacht onze Regeering over de
mogelijkheid voor Indië om geheel op
eigen beenen te staan?
In haar verklaring van 10 Februari '46

opende zij de mogelijkheid voor Indië
binnen een beperkten tijdsduur de be-

Dn vertcyeniootmUger van Nieuw-Guinea^ de heer KasiepOj en syri ndvUicur
kapitein Dc Bruin.



trekkingen met Nederland geheel te ver
breken. Deze belofte was in strijd met de
Grondwet, waaraan de regecring in haar
ambtseed trouw gezworen had en men
zou dus verwachten, dat zij de volkeren

van Indië als dermate geschikt voor on-
afhanltelijkheid aanzag, dat zij er do
schending van de Grondwet wél voor
over zou hebben. Maar zoo was het niet,

want officieel uitte de minister von Over-

zeesche Gebieden Ixigcmann zich over die
geschiktheid in de volgende bewoordin
gen;

„Het Ncdoriandsche element laat zich
niet verwijderen zonder noodiottige ge
volgen voor welvaart en cultuur. Daar
om mag Nederland zijn verantwoordelijk
heid niet prijs geven voor de toekomst
van Indonesië. Daarom snijdt Indonesië
in eigen vieesch als het den Nederlander
zou pogen uit te werpen uit zijn maat
schappij en zijn staat."
Zoo heeft dus de regeering-Schermer-

horn een toezegging gedaan, waarvan zij
wist dat zijp werd er gebruik van ge
maakt, Indië tot zijn verderf zou voeren
en die in strijd met de Grondwet was,
terwijl zij eveneens wist of althans moest
weten, dat die belofte in hoogo mate in
conflict was met de belangen van het
Nederlandsche volk. Met welke woorden

zal de historie, die alles beter overziet
dan de tijdgenoot, een dergelijk beleid
quaiificeeren?

Beloften, zoo gevaarlijk, onverantwoord
en ongrondwettig als deze, zijn ook door
volgende regeeringen moeilijk in te trek
ken. De huidige minister van Overzeesche
Gebiedsdeeien, Jonkman, zit er dan ook
mee en het is voor den gewonen burger
bezwaarlijk uit te maken, hoe hij er over
denkt. In de troonrede, gehouden bij de
opening der zittingen van de nieuw ge
kozen Kamer, wordt wel gewag gemaakt
van de radiorode van H.M. de Koningin,
gehouden op 7 Dec. 1942, waarin wordt
uitgegaan van de handhaving der Rijks-
eenheid, maar van de te kwader ure
gegeven belofte, waarbij Indië zich aan
het Koninkrijk zou kunnen onttrekken,
wordt met geen woord gerept. Dit laatste
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De druijers uan de r^kusleTuden ua7i Go«, het rijk op Celches, immr rfc conjerentic
unji Malino gehouden werd.

wel daarentegen in de kort aan do Troon
rede voorafgegane regoeringsverkiaring
der nieuwe regeering-Becl. En in een in
terview met een buiteniandsch journalist
zou. volgens dezen, minister Jonkman ge
zegd hebben zich te willen houden zoowel
aan de radiorede van de Koningin als aan

de Regeeringsverklarlng van 10 Febr. '46,
doch met het „accent" weer op eerstge
noemde. Dit nü is een onmogelijkheid,
men kan nu eenmaal niet tegelijk bin
nenshuis en op straat staan, onverschil
lig of men met of zonder accent werkt.
De memorie van antwoord van de Eerste
Kamer terzake van het wetsontwerp over
de instelling van de Commissie-Generaal
naar Ned.-Indië, ziet in een eigen staats
verband voor de Indische volken geen

tegenspraak met het voortbestaan van
het Koninkrijk, Dit lijkt duidelijk genoeg,
maar bij de mondelinge behandeling van
het wetsontwerp in de Iste Kamer er
kent de minister ..theoretisch" het recht
van afscheiding, al gevoelt hij practisch
blijkbaar nog zeer weinig voor de even-
tuecle gebruikmaking van dat recht.
Ingetrokken is dus de noodlottige be

lofte niet. En daar komt dan nog bij. dat
de luitenant-gouverneur-gencraai nog
steeds doorgaat iedere gelegenheid aan
te grijpen om het accent te leggen niet
op de Rijkseenheid maar op de mogelijk
heid, om niet te zeggen de wenschelijk-
heid, tot afscheiding. Ook daarvoor is de
hoogste verantwoordelijkheid bij de Re
geering.

Het Ui 9ndië
vóór,de bezetting van Nederland was

het in Indië mogelijk, zich op alle gebied
te verzekeren. Levensverzekering, brand-,
inbraak-, molest-, vrachtverzekering, te
veel om op te noemen. Op 15 Mei 1940
was plotseling voor de Nederlandsche
maatschappijen het contact verbroken

tusschen de directies in Nederland en

hun vertegenwoordigers hier. Dit bezwaar
werd vooral gevoeld door die maatschap
pijen, die rechtstreeks vanuit Nederland,
zonder wetteiijken vertegenwoordiger,
voor deze gebieden werkten. Hun cliënten
in den archipel waren op deze wijze vol
komen geïsoleerd.
In overleg met de Indische regeering

werd toen door de Indische Verzekerings
kamer besloten, deze maatschappijen als
„verweesde" maatschappijen te beschou
wen, totdat het contact met Nederland

zou zijn hersteld. De commissie Rechts
verkeer In Oorlogstijd werd aangesteld
ais voogd over deze maatschappijen. Er
werden zekere voorwaarden geschapên,
waaronder het voor de betrokken ver
zekerden mogelijk werd, hun premies
door te betalen, zoodat hun recht op uit-
kceringen bleef gehandhaafd. ,
In 1946, reeds direct na de capitulatie

van Japan, werden onder- auspiciën van
het Departement van Economische Zaken
stappen gedaan, om het verzekeringsbe
drijf in deze gebieden weer op te zetten.
In dezen tijd van centralisatie, waarin

lichamen als NIGIEO. NIRUB, NISO
en andere werden opgericht, kwam ook
voor het veizekeringsbedrijf in zekeren
zin een centraal lichaam tot stand. Wij
dienen hierbij echter voorop te stellen, dat
wij steeds twee hoofdgroepen van verze
kering moeten onderscheiden, namelijk
aan den eenen kant; Ie levensverzekering,

anderzijds 2e schadeverzekering.
Tot deze laatste groep behooren alle vor
men van verzekering, zooals: ongevallen-,
brandverzekering, enzoovoorts.

gegevens te verzamelen. Aan de hand
hiervan zullen straks de maatschappijen
hun uitkeeringen kunnen doen, nieuwe
posten sluiten, kortom weer op den ouden
voet hun werkzeiamheden hervatten.

De maatschappijen hebben hun archie
ven teruggevonden na de Japansche capi
tulatie, doch in een meer dan .wanorde
lijken staat. De augiasstal moest eerst
geheel schoongemaakt worden en op
orde gebracht. Het is te begrijpen, welk
een tijdroovend werk dit is. Nu blijkt, dat
de archieven vrijwel volkomen intact zijn.
Dit is vooral van belang voor die ver
zekerden. die hun polissen gedurende
interneering, krijgsgevangenschap of
rartipokkerij verloren hebben. De maat
schappijen kunnen de belangen van hun
cliënten, aan de hand van hun archieven,
gelukkig nog nagaan.

Beschouwen wij nu eerst de groep
ievensverzekering.
De levensverzekering-maatschappijen,

die hier voor dsn Japanschen inval reeds
een wetteiijken vertegenwoordigerhadden.
zijn Inmiddels weer op eigen initiatief
aan hef. werk. Dit bestaat in hoofdzaak

nog uit voorbereidende werkzaamheden.
De Indische verzekeringskamer voei't
nog steeds besprekingen in Nederland cn
in het buitenland, teneinde alle mogelijke

Wat betreft de uitkeeringen en spe
ciaal uitkeeringen van oorlogsschaden,
hiervoor bestaat in groote lijnen reeds
algehoole overeenkomst tusschen de
maatschappijen. In verband echter met
vele monetaire moeilijkheden, devlezen-
bepaüngen. enzoovoorts. is het thans nog
niet zoo eenvoudig, definitieve regelingen
hiervoor op tc-stellen. Men zal zich mis
schien nog herinneren, dat betreffende
het actief en passief ooriogsrl.-iicü. nog
juist voor den Japanschen Invul, bljzon-
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dcro maatregelen werden afgekondigd.
De Indische verzekeringskamer was daar
bij uitgegaan van de ovoi-weging, dat het
vraagstuk van het oorlogsrisicö een
steeds wisselend aspect heeft vertoond.
Met andere woorden is gebleken, dat zoo.
wel burgers ais militairen gedurende den
modernen oorlog aan risico's van gelijke
grootte blootstaan.
De bovengenoemde bijzondere maat

regelen behelsden nu. dat alle onderscheid
tusschen actief en passief oorlogsrisico
vei-valt, waarbij alle oorlogs-, molest- en
luchtvaartschaden in principe worden

erkend. Naast cenige clausules over de
manier van uitkeering werden deze twee
pricipes samengevat Sn een reeks bepa
lingen.
Dit alles is dus vastgelegd en men be

hoeft zich dan ook geenszins ongerust
te maken, dat de geldigheid van de aan-
spraker^ er ook maar oenigszins bij in
geschoten is. Trouwens de buitengewone
soepelheid, die thans door alle maatschap
pijen aan den dag gelogd wordt, is wel
een bewijs, dat men gaarne behulpzaam

zal zijn. zooveel als in het vermogen der
maatschappijen ligt. Zooais gezegd, zijn
de groote moeilijkheden op monetair ge
bied, biokkeeringsbepaiingen en dergelij
ke, echter wel oorzaak van een zekere
vertraging in de afwikkeling. -
Op het gebied van schadeverzekering

ia de toestand geheel anders. Wij zijn
hier dus aangeland bij de tweede hoofd
groep van verzekering. Op dit gebied
kwam al spoedig do noodzaak naar voren,
deze groep te centraliseeren. Zoodoende
werd er een stichting in het leven ge
roepen onder don naam van Bataviaache
Verzekcrings Unie. Hierin zijn thans 78
verzekeringsmaatschappijen vertegen
woordigd. Deze maatschappijen zijn ver
spreid over den geheelen wereld en wa
ren allen reeds vóór de Japansche bezet
ting in Indic werkzaam. De B.V.U. is be
gin Februari van dit jaar haar werkzaam
heden begonnen en heeft thans, naast hel
centraal kantoor te Batavia, agentschap
pen te Soerahaja, Makassar en Mcdan.
Het schadeverzekeringsbedrijf ge

schiedt op dezelfde condities als voor den

oorlog en in wezen is er eigenlijk geen
verschil met den toestand van vroeger.
Alleen wordt het bedrijf nu gemeenschap
pelijk uitgevoerd. - De afwikkeling van
schade, die betrekking heeft op .de afge-
loopen oorlogsperiode, is zeer moeilijk.
Veelal ontbroken gegevens, terwijl zich
alle mogelijke grensgevallen kunnen voor
doen, zoodal de vraag rijst, of een zekere
schade al dan niet onder een polis valt.
Een ieder wordt aangeraden, dergelijke
gevallen met den desbetreffenden assu
radeur te bespreken, die terzake het noo-
digo zal verrichten, om tot een oplossing
van de kwestie te komen. Dit geldt dus
in het bijzonder voor die.verzekeringsge-
valien, waarvan de looptijd geheel of ge
deeltelijk in de oorlogsperiode viel.
Ten aanzien van nieuwe zaken is de

rehabilitatie van dit gedeelte van het ver
zekeringsbedrijf reeds in vollen gang. Wel
spreekt de thans gevoerde krapgeld-pe-
riode natuurlijk een geducht woordje
mede, doch voor urgente gevallen staan
aan de B.V.U. zeer groote bevoegdheden
open.

Gerechten op Bali
Dat stelselmatig terroristen uit Java

op Bali doordringen, waartegen Neder-
landsche land- en vlootstrijdkrachten
drastische maatregelen nemen, is op
nieuw bewezen door een poging van de
republikeinsche „expeditionaire macht"
om Negara, op de Westkust van Bali, te
veroveren.

Volgens de Regeeringsvoorlichtingsdienst
is de eerste afdeeiing van de „Indonesi
sche" strijdkrachten, die was samenge
steld uit alle strijdorganisaties en die was
onderverdeeld in drie afdeelingen, in den
nacht van 1 Juli uit jonken op de verla
ten kust van West-Bali aan land gegaan.

Enkele eenheden rukten onmiddellijk
op in de richting van de bergen, terwij!
de hoofdmacht de komst van plaatselijke
gidsen afwachtte, die echter niet ver
schenen.

Kleine Nederiandsche patrouilles, die
behoorden tot de eenheid van de „Roode
Olifant" (voornamelijk ex-krijgsgevange
nen uit Siam) begonnen een gevecht met
150 goed gewapende manschappen, die zij
wisten uiteen te jagen, Een groote hoe
veelheid wapenen werd buitgemaakt.
Met versterkingen uit Gilimanoek en

Negara werd een flankbeweging uitge
voerd. Het resultaat hiervan was, dat een
hoeveelheid wapenen en ultrustingsstuk-
ksn weiden buitgemaakt, terwijl een aan
tal pemoeda's werd gevangengenomen.Bij
hun ondervraging kwam het aanvalsplan
aan het licht, dat door 9 pemoeda's aan
de stad was gezonden. Er moesten moei
lijkheden worden veroorzaakt, waarna
vitale punten zouden worden aangevallen.
Voorbereidingen weiden getroffen om

de tweede afdeeiing, welke naar men
verwachtte, op dezelfde plaats zou lan
den, een zeer warme ontvangst te berei
den. Wel werd een vloot met pemoeda's
waargenomen, doch er werden geen lan
dingen uitgevoerd, waarschijnlijk omdat
de tevoren afgesproken lichtsignalen ont
braken. De vloot trok zich terug.
Tegen den ochtend werd alarm gebla

zen in verband met de aanwezigheid van
00 pemoeda's, die klaarblijkelijk behoor
den tot de achterhoede van de eerste

afdeeiing. „Roode Olifanten" gingen op
nieuw het veld in en in een zuiverings
actie, die op den volgenden dag werd ön-
dernomen en waaraan 300 Balineezen

vrijwillig deelnamen, werd een aanzien
lijke hoeveelheid landmijnen, geweren,
machinegeweren en propaganda-mate-
riaal buitgemaakt.
Een derde afdeeiing, die ten oosten

van Negara zou landen, is nooit versche
nen, omdat de „Kortenaer" inmiddels op
het tooneel verscheen.

Dc gevangen genomen pemoeda's zijn
thans ondergebracht in een militair
kamp, waar zij goed worden gevoed en
geneeskundige behandeling genieten.

Van de Redaetietafel
Bij de Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij,

in Den Haag is, typografisch keurig ver
zorgd en geïllustreerd met tal van
interessante foto's en welsprekende tee-
keningen, een boek verschenen, waarin
herinneringen zijn vastgelegd aan het
vrouwenwerkkamp „Kampong Makassar
West-Java". De schrijfster van dit boek,
dat het licht heeft gezien onder den titel:
„Het. verbluffende kamp" is van de hand
van mevrouw Ko Luyckx, ex-geinterneer-
de van het kamp Makassar. Bij onze
lezers henoeven wij mevrouw Luyckx niet

als schrijfster te introduceeren. In den
loop van dezen jaargang zijn van haar
hand tal van bijdragen verschenen over
het Roode Kruis-werk in Indië in ons

blad en wij weten uit talrijke brieven
hoezeer deze bijdragen door haar ievcn-
digen stijl en haar bezielejid woord in
breeden kring waardeering hebben ge
vonden.

Dit boek draagt dezelfde kenmerken.
Het is geschreven met hart en geest. De
suggestieve stijl maakt, dat men alles,
wat er in beschreven wordt, voor zijn
oogen ziet afspelen; men leeft alle ge-
.beuitenissen mee, men deelt in het liet
en leed, — meer leed dan lief —. van
alle kampbewoonsters. Dit boek is een
brok historie uit den Japanschen bezet
tingstijd, nauwkeurig vastgelegd, van
documentaire waarde, een boek van dra
gen en dulden, maar ook van heroïsche
kracht.

De illustraties werden ter plaatse ge

maakt door mevr. VogeIaar-"Weber. Een
gedeelte van de opbrengst dezer uitgave
komt ter beschikking van de Oost-Indi
sche Kamer van het Nederiandsche Roo

de Kruis.
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Over do geheele bracdte is hier dc wey door torroristfu uoruleW, nxaar wiet uerHoe
van den uitlaat fnuam ook ie bestwurswagan er door.



De olicTeldcn vau het Palcinbangsclie

De bekende raffinaderijen in Piadjoe
en Soensfiigerocng, die respectievelijk
behooren aan de Shell en aan de Stan-

dardoil, vertoonen heden ten dage door
hun werkeloosheid een troosteloos beeld.

Terwijl het aantal Nederlandsche en
Amerikaanschc technici en bedrijfsem-

ployées, die in Batavia wachten op het
moment, dat zij het werk op de raffina
derijen kunnen hervatten, toeneemt, zijn
er aanwijzingen dat hun verblijf in Ba
tavia voor onbepaalden tijd verlengd zal
worden.

Da hoofdoorzaak hiervan is de mili

taire toestand op Sumatra, die niet plot
seling zal veranderen. Op Sumatra, dat
nog steeds bezet wordt door één Brltsche
divisie — de 26ste Britsch-Indische Divi
sie — wat te weinig is, zijn nog geen
nieuwe troepen ingezet. Het aantal
Nederlandsche militairen op Sumatra,
vrijwel uitsluitend ex-krijgsgevange
nen, is zeer gering. Terwijl de evacua

tie der Japanners zorgen baart, is het
altijd de opvatting van de Britten ge
weest geen enkelen Japanner uit de om
geving van Palembang's raffinaderijen,
die aan den oever van de Moesi liggen,
te evacueeren alvorens andere middelen
voor een veilige bewaking van de raffi
naderijen aanwezig zijn.
De vervanging van Japanners door een

bataljon Ghurka's, die onlangs plaats
heeft gehad, is een uitvloeisel van deze
handelwijze. .

De bedrijfsleider van het „Zuid Suma
tra Olie-depot" was tot op heden de Ja-
pansche burger K. Soki Aoki, die met
1257 Japansche technici, 1000 Indonesi
sche, 600 Chlneesche en 45 Britsch-Indi
sche arbeiders er in slaagde de olievelden
van de Shell in Piadjoe redelijk door te
laten werken. Deze staf is ongeveer de
helft van het vooroorlogsche personeel
van Piadjoe, toen de raffinaderijen nor
maal functionneerden. Op het oogenblik
produceert zij slechts chemicaliën voor
het zuiveren van water. Ofschoon zij niet
in goeden toestand zijn, kunnen de raffi

naderijen van Piadjoe binnen zeer korten
tijd weer beginnen en maandelijks 125.000
ton produceeron tegen voor den oorlog
150.000 ton.

De olievelden van Soengeigerong zijn
thans buiten werking. Op zijn minst zijn
vier maanden reparatie noodig om maan
delijks een totale productie van 60.000
ton te kunnen bereiken.

De toestanden van de olievelden loo-
pen zeer uiteen. De olievelden zijn voor
het grootste gedeelte in Indonesische
handen, terwijl eenige van de Shell-olle-
velden in de omgeving van Djambl be
waakt worden door de Japanners. De
schade aan de olieve.lden is over het
algemeen niet aanzienlijk. De zwaarste
schade werd aangericht toen op 1 April
19-16 Indonesiërs de' olievelden bij Talan-
gakar in brand staken. ,
De olievoorraden op de raffinaderijen

van Piadjoe en Soengeigerong zijn nog
aanzienlijk. In Piadjoe waren begin Mei
aanwezig: 11.700 ton ruwe olie, 6000 ton
petroleum, 1.400 ton dieselolie, 125,000 ton
zgn. „mobiloii" en 1.620 ton smeerolie. In
Djamfai bedraagt de voorraad ruwe olie
21.000 ton, in Mangoendjaja 7.000 ton en
in Soengeigerong 76.000 ton. ,
Het is bekend, dat de Indonesiërs in de

omgeving van de olievelden van Man
goendjaja een „oiielndustrie" hebben ge
vestigd, "die volgens het Palembangsche
blad „Sumatra Baroe" voldoende benzine,
lampolie en stookolie levert om te „voor
zien in de behoeften van Zuid. en Mid-
dsn-Sumatra, maar transportproblemen
veroorzaken moeilijkheden".
Niettemin is het den Indonesischen re

publikeinen toegestaan maandelijks de
volgende hoeveelheden te gebruiken van
de voorraden te Piadjoe: 200 ton gasoline,
300 ton lampolie en 20 ton smeerolie, wat
precies de helft is van wat zij gevraagd
hebben.

Ook het Zd. Sumatraanscho hoofd

kwartier van de Brltsche Marine mag
naar behoefte benzine en petroleum uit
deze voorraden gebruiken.

Hier Batavia

is

)>
U kuni LjiheJkixi'

Door de koptelefoon hoor je een klik
— aan den anderen kant wordt de tele
foon van de haak genomen. Dan begint
't. Dan is de man in de telefoon weer

voor een paar minuten bij zijn vrouw In
Holland op bezoek, een zoon praat met
zijn moeder, en een hond in Amsterdam
zet zijn kop scheef — tenminste dat zei
den ze van den anderen kant van do
lijn — bij het hooren van het familie-
fluitje van zijn baas
„Een paar minuten, die zoo machfig .

veel beteekenen, maar waarin eigenlijk...
niets wordt gezegd: „Kun je me ver
staan?" Alles is hier goed, hoor"...
„Wat zeg je?" „Je stem is niets veran
derd... komt prachtig door".
Ja, Amsterdam komt hier weer prach

tig door. - En Barneveid, en Eysden en
Valkenswaard. Net ais voor den oorlog.
Alleen vóór de verbinding toen voor
het publiek werd geopend, was er bijna
een heei jaar van experimenteele ge
sprekken aan vooraf gegaan. En nu?
Op 28 Juni j.1. was er nog niets.
Op 29 Juni werd een zender opgesteld.

Een van de leden van de technische staf
van de P.T.T. kreeg er opeens plezier in;
zette de radio aan en relayeerde P.C.J.
over den nieuwen zender terug naar Hol
land. En den volgenden dag kwam er
een telegram uit Nederland terug: Ont
vangst goed.
Toen was de technische dienst niet

meer te houden. Na luttele weken van
experimenteeren was de verbinding weer
tot stand gebracht, Over een goede week
zult U van uw bijkantoor in Amsterdam
dagelijks de beurskoersen kunnen hoo
ren, of uw familie verblijden met do.
mededeeling, dat u spoedig naar Neder
land hoopt te Skymasteren.
De aankieeding van de studio laat op

het oogenblik misschien wat te wenschen
over. U telefoneert tenslotte nog van een

hutje op de hei van het Koningsplein.
Voor materiaal-voor-geluidsdichte-tele-
foonceilen is de import-prioriteit voorioo-
pig nog nul. Maar wat doet het er toe.
U kunt spreken. En dus mag het ook
niet hinderen, dat tijdens de experimen
teele gesprekken van de afgeioopen da
gen in een andere barak achter het
studiohutje op de Koningspieinsche wil
dernis, de technische dienst nog mee
luisterde. Niet dat ze nieuwsgierig zijn
naar wat we te zeggen hebben. Voor hen
is de verloving van Mlentje tenslotte
niets meer dan modulaties, kiiocyclea,
uitvallende zenders, hinderlijk geruisch
en andere storende factoren.die zij alie-
maa! netjes onder den duim houden om
er de gouden stem uit te voorschijn te
tooveren.

De dotuseressen vnn den danetroep van dmi Aramponi van Bons fCvlebesJ gaven
t^dena de conferentie fe AfdliHo, een voorstelling in don twtn van het xvjembad.

Hoeveel zoo'n gesprek u straks zal kos
ten ie nog niet bekend. Het Hoofdbestuur
van de P.T.T. hier heeft wel alles in
het werk gesteld om de tarieven tot een
minimum te di'ukken en heeft bovendien
voor militairen in actieven dienst een
speciale reductie voorgesteld.
Het woord is thans aan de„dG8botref-

fende instanties". Het zou bij het enthou
siasme van den onvermoelbaren techni-
scben dienst van de P.T.T. een waardige
pendant zijn, wanneer de verbltiding, die
zoo razend snel lot stand is gebracht, in
derdaad ook binnen ieders bereik komt

-  l* . ,



Ambarawa
(Vervolg.)

De schrijver van dit artikel, heeft

de daarin beschreven gebeurtenis

sen persoonlijk meegemaakt. Sij

was een toegewijde illegaal werker

en ha ia een der weinige burgers,
die uit handen van H. M. de

Koningin het Ridderkruis der Mil.

Willemsorde mocht ontvangen.

Hel neerdalen van de parachutes op
de aloon-aloon was een onvergetelijk mo
ment. Degenen, die naar huis wilden, kon
den gaan. Niemand belette zulks. De
Indo-Êuropeesche vrouwen, die een te
huis op Java hadden, worden door de
Jappen uit de kampen naar huis ge
stuurd. Doch ook de anderen hadden on

beperkte bewegingsvrijheid; er kwamen
mannen op zoek naar hun vrouwen en
kinderen.

Op 20 September arriveerde het Rapwi
contact-team onder leiding van wlng
commander Tuil.

Tezelfdertijd was Lady Mountbatten
met gevolg op Java aangekomen. Zij
reisden zonder gewapend escorte in 3
auto's en Lady Mountbatten bezocht op
24 September Ambarawa en Eanjoebiroe
en zegde alie hulp en medewerking toe.

Hieruit blijkt dus wei, dat in September
1945 in de omgeving van Atttbarawa geen
sprake was van een vijandige gezinde be
volking. Een groote steun voor ons was
Z.K.H. de Sultan van Ujokja. Hij hielp de
geïnterneerden overal. Hij gaf een
hotel, hij zorgde, dat de doortrekken-
den onderdak en eten kregen.
Het is voor ons zeer te betreuren ge

weest, dat de Manghoe, die zoozeer met
ons meevoeide, vlak vóór de capitulatie
door de Japanners uit den weg werd ge
ruimd en vervangen door een onder Ja-
panschen invloed staanden vorst,
De arme plattelandsbevolking was ech

ter zeer belust op de bezittingen der ge-
interneerden, ruilden kleeren tegen eten,
want kleeding en linnengoed waren drin
gend noodig voor de bevolking.
Zelfs voor de begrafenissen was er

geen witte „kain", zoodat het heilige
ritueel niet kon worden nagekomen.
Ook de bevolking had ontzettend te

lijden gehad van het Japansche schrik
bewind, en hoele kampongs waren uitge
storven. Overal op het platteland en in
steden heerschte onveiligheid en gedu
rende deze periode vormden zich groe
pen „have nots" tot rampokbenden.
Het liep tegen de Poeasa (vastemaand)!
De kampen, die onvoldoende bewaakt

waren en alleen door een „fedek"-om-
wanding met wat prikkeldraad van de
bewoonde wereld gescheiden waren, wer
den 's nachts beslopen en de koffers met
de armzalige overblijfselen van de vrou
wen gestolen.
Het handjevol overgekomen mannon

liep wacht, maar zij waren niet bewapend
en waren onvoldoende in aantal.

Gaandeweg namen de moeilijkheden
toe. De Nica kwam op Batavia met Van
der Plas. Deze hooge bestuursambtenaar
was met de idee gekomen, dat hij slechts

met zijn baard te wapperen had en de,
Javanen zouden hem inhalen, doch merk-,
te mi, dat de Javanen hem niet lustten.

De republikeinen begonnen een cam
pagne tegen de Nica. Nog steeds was er
geen tegcnpropaganda!
De republikeinen trachtten een legale

beweging te ontketenen, doch zij bedien
den zich van alles, en zoodoende werd
deze in wezen volkomen aanvaardbare

beweging oncontroleerbaar.
Allengs begonnen de rood-witte vlag

getjes te verschijnen,
Republikeinsche propagandisten reis

den rond en belegden vergaderingen.
De jeugd, door de Japanners georga

niseerd in verzetsorganisaties tegen do
Nederlanders, werd opgeroepen.
Aangemoedigd door het optreden van

enkelen, die konden doen en laten wat
zij maar wilden, ging de jeugd meedoen.
Javaansche intellectueelen, die met de

Japanners hadden samengewerkt en met
boter op het hoofd liepen, gingen voor
aan. Zij waanden zich reeds in de gevan
genis, en zagen nu hun kans. De' merdi-
ka-beweging verspreidde zich snel door
gebrek aan weerstand.
De Javanen los van de Japansche ter

reur, uit het evenwicht, beangst voor de
wraak der Hollanders, afgunstig op de
hulp aan de kampbewoonsters, werden
„branie".

Het rood wit en blauw verdween om

])Iaat3 te maken voor het rood-wit.
Er werden betoogingen gehouden,

waarin vrijheid werd geëlscht op grond
van het Atiantic-charter.

Engelsche en Maleische opschriften
verschenen. De Engelschen werden ver
welkomd als de bevrijders van het ge
knechte Java. Zij werden in de positie
geplaatst Java van een z.g. Hollandsche
kolonie een onafhankelijk rijk in de ge
meenschap der vereenigde volkeren te
maken. En de Engelschen lieten zich dit
aanleunen! Het handjevol Engelsche of
ficieren, dat op Java kwam, wenschte
zich niet in te laten met politiek.
Teneinde de merdika-beweging te be

spoedigen, werd door de Soekarno-groep
de gedemobiliseerde heilio's weer opge
roepen. Er werden 400 van deze knapen

naar Ambarawa gezonden cn aldaar ge
legerd, Zij maakten zich In naam der
republiek van het gezag meester. En toen
begon de terreur!
De Sultan van Djokja zond Javaansche

pleegzusters voor hulp in de kampen. Zij
werden door de-optredende en zich orga-
niseerende pemoeda's bewerkt en ge
dwongen te vertrekken. De Indo-Euro

peanen werden bewerkt om partij te kie
zen tegen de Nederlanders. De anti-Ne-

derlandsche elementen onder alle bevol

kingsgroepen vereenigden zich in do-
republikeinsche beweging. Zij konden als *
collaborateurs hiervan slechts voordeel

hebben. 'n-
Het door de Jappen gestrooide zaad

om allo Westersche invloeden uit te

roeien begon vrucht te dragen.
De Javaansche christengemeente, de

missies en voornamelijk de zeer versprei
de en tijdens de bezetting gegroeide Am-
bonneesche Pinkstergemeente werden ge
boycot.
' De Rapwi begon met de evacuatie van
de kampen, en in Midden-Java waven
zeer veel plaatsen met hotel- en zieken-
bulsaccomodatie om de kampbewoonsters
op verhaal te laten komen. In Magelang
werden groote hospitalen Ingericht. In
Semarang en Magelang kwamen djige-
lijks op de vliegvelden militaire vliegtuf-
gen met voorraden.

Ambarawa zelf had geen vliegveld on
bleef daardoor min of mejir geïsole&d
en profiteerde minder dan de andere
plaatsen van den aanvoer, mede doordat
het autotransport volkomen in de war
was.

De Jappen beheerden het autopark. Zij
maakten pleziertochtjes, reden zooveel
mogelijk wagens kapot, iieten deze zon
der smeerolie loopen en de hoeveelheden
vuile benzine, die verstrekt werden, wa
ren ergerlijk-
Het was sabotage! GÓed gecamoufleerd

lijdelijk verzet.
Eind September kwam het tot de eerste
openlijke botsing!
Op aanstichting van enkele Japansche

soldaten en door het onhandig optreden
van opvliegende Rodde-Kruishelpers,
werd een relletje uitgelokt.
De door de pemoeda's opgerichte

„bambiejieken" van het volksleger wer
den er bij gehaaid. Het R. -K.-gebouw
werd bestormd en geplunderd.
Wing-commander Tuil wist erger te

voorkomen. Inmiddels waren de pemoeda-
comité's steeds Invloedrijker geworden.
Dooordat er niet tegen hen opgetreden
werd — dus door gebrek aan weerstaiid
— namen zij geleidelijk de bestuursfunc
ties over.

(Wordt vervolgd.)

Ben van de evacué's uit midden-Java

ba aankomst te Batavia.

£eep^ <5c iMut UUeAingeti
Directie Joh. van Wieringer, Makelaar
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uKUNT leiding geven

Elke mensch Is gereaakc op MSémenleving". De
aatkiur heeft ddn ook aan eiken enenseh de eigen*
schappen van het in groepsverband»levende wezen
meegegeven. Dat wil zeggen: dat in ieder meuch
alle eigenschappen om leiding te geven in de kiem
aanwezig ziJn. Ook in UI U kunt dus leiding
geven. U bent er toe geschapen. Alleen
sómmige eigenschappen Ir) U moeten (o( ontwik*
k^iog worden gebracht, en een bep&slde kennis
moet worden vergaard....

Oalmeijer's schrjfrelijke cursus ..Efficiency Tech*
nick" verschaft U deze ontwikkeling.
Meer arbeidsvreugde en opvallend betere presta*
nes van Uw atdeeling of bedrijf zijn al zeer spoedig
het resullatiT. zoodra U Dalmcijer's wetenschappe*
lllke bedrijfsleer gaat besrudccren.... Inderdaad:
ü kunt Iriding geven, mits U dezen iarercssanten en
belangwckkcndrn^schriftelijkc cursus In ..Elficlency
Techniek" aandachtig volgt. Hij stelt U in staar,
in eigen bedrijf of daarbuiten de bedrijTsuiikomsten
zoodanig te verbctercri. dat het een ieder opvalt.
Behoeft hel nog betoog, dat cr aan leiders van dit
gehalte aan alle kanten een dringende behoefte
Is. en blijven zalf Dat zulke chefs • in elk bedtijf
welkom zijn? Dat zulke persoonlijkheden de pret
tige et) belangrifke en goed betaalde posities zul
len gaan vervullen ?
Wilt gij Uzelf zulk eet; prettige cn royale
levenspositie veroveren, cn van vele anderen de
arbeidsvreugde verhoogen?
Wees dén ook zoo energiek onderstaandcn BON
in te vullen en te posten • U zult later oog
leenlQcnaal met voldoening en vreugde aan dit
moreent terugdeokea....

SLA UW VLEUGELS UIT!

Menig n)cn&ch blijft zijn gehcele
leven lang als een gevangene rond*
loopen, terwijl hij • in figuurlijken 'va<. ■
2ln • vleugels heeft. Sla gij Uw ■
vleugcis uit. De moderne toegepaste
psychologie van Dalreel)er's schriFteliikc cursussen
leert U dat. • zooals 30 jaar van verrassende suc*
cessen overtuigend hebben bc^'ezcn.

TEST UZELF

Wat weel U van: iralningscurvcn. stophcrlogcs.
bet Dedauz*ti|dsstudiesystee/n. de cyclograaf. ge
staffeld tijdloon, het Rowensstclsel. prccesioeslag,
Welfarewcrk, proreotietcsts. productietests, graplii*
«cbeconttólc. priemkostcn. de P.F.-tneihode enz. enz.
Wanneer U van elk dezer oaderwerpcn niet
het ontstaan en het juiste gebruik kent. denk
dan niet meer. dat U van de nodsrne efficiency
techniek op de hoogte bent. maar volg dc gron
dige schriftelijke Dalmeijer-opleiding; „Efficiency
Techniek".

CartUt 100937. bótkhoa.

dte. atkfUfl:

mWêAnrrf iS pnes*t tf
ffniil lapt'lfertl

metit tp/tkti, dér 6lo«f

de rn «rwtrrJ« ti, Thani

éen cA. door

otf/n long IA prM»

tlv^ tirlrhrrn. M/jw

eui «en groot levgAAltMUfptAit m Ik
het PolUdig pteiroa*>tH bma diitetit tH
peoeaioO'heodtn."

Curil3tt0S204.vHeg-
fecAnicus. scheijft:
„Uw cursus geeft
den bedtijfileider
veel steun, daor luj
hem 2ijn moedijk-
heden leert kennen
en nonffteft hoe dese

Cursist i0349tl.

deiJfsUider. schry/f;
..Ik ben ZOOIzoowelmeal-

^OSf!

kunnen tierden opgelost. Hef ü
een cursus juist voor onsen mo
dernen lijd."

schofipelijk als pees-
tefijk vooruitgegaan.
Geestelijkben iknaar
het oordeel uan an

deren een krachtige
persoonfykhecd geworden. Maaf*
schappelijkben ik van asslsrenf-cAef
op^ukfcmmen fot bedry/sfctcfer *•

dcse lijn ojkntppcn e.u.b.)

Zcndl mQ jaÜcIiIIa*
g*A «v«r Uw euavi .SFfleltrKr T«sfi«

NAAM? •

STRAAT; No.-»»..

AORES:

/inuulien in JJRVKteUert a.u.b.)
Nj in.vllma op<«nd*A met 15 «t* ««n oetttvecU
MA OALmIUEPS cursussen. A(d.
Kannin9<onew, 152. Aa«m»Z. U kunlooh pir eri«t
»eiir<j»«o, j)i U dit bFid niet »ii1 bneKa^iflen

BILLITON-BEDRIJVEN

iV.Y. Hollaudsclie IHetalInrgische
Bedr^Ten
Hooldk.ntoor; LYCEUMPLEIN 19, TEL. 13 34 40
'S-GRAVENHASE

F.bH.k; WESTERVOORTSCHE DIJK 67 d, TEL. 1540
ARNHEM

Pfoducenle van;

TIN

BilÜton Tin gegar. 99,9% Sn.
Tulp tin gegar, 99,85% Sn.
Lam en Vlag Tin gegar. 99,5, 99 en 98% Sn.

Maagdeiyk Bloklood

Merk „Tulp" (min. 99,9% Pb)

Legeerlngen

Tinsoldeer in blokken en staven
Witmetaal

Drukkerij metaal
Hardlood.

Bronslegaeringen

Dlrersen

Calciumarsenaat

WoHramverbindingen
Vanadiumverbindingen
Bismulh

.-.'m

Hoe vindt U ze?
Naaldhakken en verhoogde zolen: de
dames zullen piois dat ontbrekende
„Ietsje' langer worden... „Plaiform-
soles" zult U zien: diarmanre con-

trasteerende kleuren, vierkante neuzen
soms, naaldhakken, die we voor som
mige gelegenheden allemaal we! zul
len dragen en waar men blijlcbaar
heel gemakkelijk op loopt...

Wat zullen we dankbaar zijn. nis deze modellen uuk
hier komen... cn wat zullen we ze goed verzorgen...
Koesteren! TANA krijgen ze; de schoon
heidskuur voor elk modieus schoenrjc!

Thans, mnah ftorhetn, sriderom
uhsliiiltnd l erkri/ghaar bsj de uhoea-
bramhe. ... ajr' het merlotpig aag
bepakt.
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