r■

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

van

Zaterdag 21 Juni 1941

de dames met de eetwagentjes volgden,
en de oude man had tot taak het eten
uit te deelen als ze op de plaats van

Invasie

on

brood, groenten, aardappelen;, kip en
visch. Natuurlijk werden op een gegeven

moment enkele artikelen erg schaarsch

vallend.

1

,

Dezer dagen hield .hij voor de
Rotary-leden en hunne dames een
causerie over dit onderwerp waaraan wij het volgende ontleenen
:

Engeland is niet allen „at war" maar
ook „in war" en het ,heele land is één
groot militair kamp. Vele dingen zijn
zoo vertrouwd geraakt met deze levensomstandigheden, dat zij geen aandacht
meer trekken. Men ziet ze overal!
A.R. P. (Air Raid waarschuwingsposten),
Auxiliary Fire Stations (hulpbrandweerposten), schuilkelders en opschriften
voor wachtposten ; van luchtbeschermings-personeel. Dan het onvermijdelijke luchtafweergeschut en zoeklichten,
militaire auto's en tanks, rijdende troepentransporten,
en burgerlijke
ongevallenposten, pillboxes, tankvallen,
prikkeldraadversperringen,
geweerstellingen,'loopgraven en zandzakken.

Op een middag in October

deed een
bij
Uien werden gebruikt
bom een garage op 80 m. afstand van bridge-wedstrijden, of ze als prijzen
bij opwerden
de school, waarop onze kinderen ginWie ik ook sprak, soldaten of Home
bod verkocht voor liefdadige doeleinden.
gen, in de lucht vliegen. De kinderen
Guards,
allen waren zeer Hevreden over
Een citroen was een bijzondere lekkerwaren allen In de klas en er niet op behet
wapen,
waartoe zij behoorden en
nij
dacht, maar zij wierpen zich prompt
vol vertrouwen in de toekomstige defenplat op den grond, toen het • gebeurde.
siemaatregelen, ingesteld tegen iederen
DE HEL VAN SOUTHAMPTON
Zij wisten Instinctmatig wat zij moesvorm van invasie. Het is nu geen geten doen. Een wéek-end in November
heim meer, dat in September vorig jaar
Op een Zaterdagnacht, dat Southampwerd het ons een beetje te bar en hadernstige voorbereidingen gemaakt waren
den wij voor de eerste en eenige maal ton aan zijn eerste, groote vuurproef voor een
directen aanval op Engeland
„a narrow escape".
werd onderworpen, stond ik daar op en het land werd
toen al er op ingesteld.
Als er bommen vielen, drong fcnze post.
Toen woonden wij op een farm.
Het
oudste dochter er.bij Ann, haar jonger
Wanneer we even vrij waren, stonden was grappig: dikke, blozende boerenzusje, op<aan uit.bed te kruipen en er we buiten om te kijken en te
luisteren knechten hun werk te zien doen, gevoor alle veiligheid 'onder te gaan lig- naar datgene wat 50
km verder gebeur- kleed in uniform met een geweer over
gen. Wij wisten hier niets van, tot Ann
de, of-we maakten het den telefonisten den schouder.
zich bij ons kwam beklagen. Ze voel- lastig,'van
wie we de laatste - berichten
U zag overal geweren in koeiende zich zeer verongelijkt.
wilden weten.
stallen, achter rijen heggen, tegen
Er is echter nog een andere zijde aan
Boven. Southampton was de hel losFord-tractors. In de kleine steden,
!

.

:

dezen totalen oorlog, die de menschen

gebroken.

den verstrijken.
Het volgende is een typisch staaltje
van de tragische advertenties, zooals
ze telkens in de bladen voorkomen. Dit
spreekt voor zichzelf en ik hoef er niets
bij te voegen.

neden en werden aan het werk gezet:
al het' verkrijgbare brood moest tot
sandwiches verwerkt worden en groote

Alle wegwijzers zijn weggehaald langs
de wegen en plaatsnamen zijn verwijDEATHS
derd of weggeveegd van stations en geBrown In November 1940.
bouwen. Dezelfde voorzorgsmaatregelen
heeft de burgerij genomen. AfgescheiThomas Brown of 17 c Newton Road.
den van het groot aantal mannen en B
and his wife, Mary, killed bij
vrouwen in de drie oorlogsdiensten, ver- enemy action. Also their children Joan
richten de meeste burgers extra-dienst and Peter.
buiten hun gewone werk.
NU OVER HIET VOEDSEL
Bournemouth had, toen wij het verlieten ongeveer 350 alarms gehad. Naar
gissing doorstond mijn vrouw er 275,
.Er is geen tekort, en voorzoover ik
terwijl ik er misschien 225 meemaakte. kan beoordeelen zal het ook niet zoover
Weinige van deze'bommen vielen op komen.
Verschillende dingen zijn geBournemouth, maar • wij hoorden de rantsoeneerd boter, vet, suiker, thee,
bommenwerpers bijna ieder oogenblik
passeeren op hun weg dieper het land
in of naar andere kustplaatsen vlakbij
zooals Cardiff, Bristol, Southampton. ;
:

:

De kortste aanvallen duurden misschien 5 minuten, terwijl |de langste
'een aanval op Bristol was, die duurde
van 6 tot 6 u. 45. Ik stond dien nacht
op iwacht en de Zoeklichten - volgden
de bömbers voortdurend, terwijl het
afweergeschut een intensief vuur onderhield. Men kon de vliegtuigen zelden zien, ofschoon het spoor dikwijls
zichtbaar was in de koude nachten
vanwege de condensatie.
Twee keer heb ik ze duidelijk overdag gezien, den eersten keer waren het

er 60, de tweede maal 21.

straat stond er naar te

kijken terwijl ze overvlogen.

Eens zag
ik een bomber neerkomen, (meestal
werden ze verdsr landwaarts aangevallen). Maar twee keer zag ik een spitfire „a victory roll" maken ten teeken
dat een vijandelijk vliegtuig door hem
was neergeschoten.
In Bournemouth ging alles normaal
gedurende raids, behalve dat politie,

soldaten en ander dienstdoend personeel stalen helmen opzetten. Wakers,
„roofspotters", brandblusschers, doktoren, verpleegsters, vele andere burgerdienstplichtigen bleven bij de telefoon
of namen hun posten in, maar winkels
bleven open, cinema's, theaters, dancings en al het verkeer ging normaal
voort. In cinema's en theaters was
men verplicht een air-raid aan .te kondigen. De manager stapt dan het tooneel op en zegt: „Er is juist luchtalarm geweest; zij, die vertrekken willen, kunnen het.doen; de naastbijgelegen schuilkelder is 50 yard rechts van
dit gebouw, maar wij vervolgen nnze
voorstelling". Zelden ging iemand weg
en gewoonlijk was het omdat er een kind
bij was. In den trein gebeurde hetzelfde. De trein stopt, de conducteur
kondigt een air-raid aan als volgt:
„Zij, die uit willen stappen om te schuilen kunnen dat doen, maar de trein zal
over 2 minuten verder gaan".
•

Men is vol vertrouwen ln het winnen
van den oorlog.
Hoe ? Daar houdt men zich niet mee
Twee eetwagentjes zouden naar Southbezig, men heeft het te druk, maar men
ampton • worden gereden om de menis zeker van de overwinning.
Engeland heeft vol vertrouwen in zijn
schen van de brandweer een hartversterking te geven.
allies, vol vertrouwen in Amerika en de
levering van oorlogsmateriaal, voorna■Vuurbrigades van verafgelegen plaatsen'als Reading ei» Brighton waren dien melijk van vliegtuigen, vol vertrouwen
ook in de voedselvoorziening, vol vernacht te hulp gekomen.
trouwen, dat de bombardementen, zullen
Terwijl we aan het werk waren, kwaafnemen door een verzwakte Duitsche.
men twee opvallend uitziende dames luchtmacht.
binnen, gekleed in blauwe uniformen,
Ten slotte heeft Engeland het volste
helmen op het hoofd, elk met een cigavertrouwen in de regeeringsleiders, in
ret.' Ze werden gevolgd door een ouden het bizonder in Churchill en zij worden
man in de Y.M.C.A. uniform en door er steeds aan herinnerd
een jongen van ongeveer 16 jaar met
„The King is still in Londen".
een frisch blozend gezicht.

EEN

GEVAARLIJKE STAD

Zelfs in een hotel te Londen sliepen
slechts 6 personen in de lobby gelijkvloers, maar zij deden dat meer om het
geraas, dan om het gevaar te vermijden.
Natuurlijk sliepen duizenden te Londen
lederen nacht in de ondergrondsche
Ktations en anderen in schuilkelders,
maar Londen is gevaarlijk, meer dan
iedere andere stad in het land. Wij
hebben nooit eenig directe ondervinding van brandbommen gehad, maar
nu en dan de trilling van brisant bom-

mascot van een tank-brigade geeft .blijk van zijn ingenomenheid met die
vertrouwe nspositie

Serviërs Geëxecuteerd

In Bezet Nederland

Londen, 20 Juni (Reuter). Volgens een telegram uit Zagreb aan het

Nationale solidariteit
ltaliaansche nieuwsagentschap
S!tef a n i zijn 14 Serviërs in de nabijheid
Inlichtingen uit de eerste hand tooncn
van Komar in het Travnik-district in
opnieuw aan, dat de geest van nationale
Joegoslavië geëxcuteerd.
solidariteit, van samenwerking en van
Zij werden beschuldigd een levensmidonderlinge hulp tegen de bezetters
delenconvooi van de „Oestadji" vanuit groote
afmetingen heeft aangenomen
een
hinderlaag te hebben beschoten.
Nederland, aldus seint het A.N.P. ons
Hoewel niemand van de Oestadji's ge;
uit
wond
Londen.
wordt verklaard dat deze
«strenge maatregel" genomen werd om
Een ieder, die iets tegen de nazi's
als voorbeeld te dienen en dat, wanneer
een soortgelijk incident zich in de toe- wenscht te ondernemen, krijgt van
komst zou voordoen, zelfs een zwaar- ganscher harte steun van zijn landgcsp'ióhnagebende. Zijn mijn eigen kinde- dere straf zal worden opgelegd.
nooten, niet alleen van vrienden of
ren daar wel veilig ? Hoe ik in Nederdoch ook van
volslagen
„Voor iederen gedooden Oestadji zul- bekenden,
land ben gekomen, dat zal ik je later
len 100 Serviërs worden doodgeschoten". vreemdelingen. Zij riskeeren bij hun gewel eens vertellen".
vaarlijk avontuur de veroordeeling tofc
De indruk vervaagt
een langdurige gevangenisstraf.
:

Er leefde in Indië een Duitscher.....
Hij scheen een goedaardig Man, maar.

..

.

Een Verhaal uit het
Werkelijke Leven

Hij ergerde zich.wel eens, wanneer hij
in de Indische dagbladen een afkeurend
oordeel over de Jodenvervolgingen in
Beieren of Weenen las. Dat was, zo
De heer D. K. Wislenga schrijft in
meende hij, natuurlijk weer de voorin„Waarvoor wij Strijden", het orgaan
genomenheid van de Joods-Bolsjewistische pers in dit demo-liberale land.
voor leerlingen van het Christelijk
„Greuelmarchen" !
Onze gemoedelijke
Lyceum te Bandoeng
gastvriend reisde met verlof naar het
Ik wil beginnen met een verhaal, dat „Heimat". Wie zou het hem misgunnen ? Hij huurde een étage in Keulen.
echt gebeurd is.
Hij installeerde zich behagelijk. Nu
Er leefde in Indië een Duitser. Het hij uit eigën • aanschouwen van het gewas in 1938.
weldige peil, dat de-Duitse eultuur had
)
Hij oefende een eerzaam beroep uit. bereikt, kunnen genieten !
Hij had vrouw en'kinderen.
En toen ?
Hij was lid van de Duitse Club. Voor
Op een mooie, koude herfstavond zag
de gezelligheid. Daar dronk hij zijn bierhij
plotseling iets dat hem tot in het
tje en speelde op een vrije avond met
van zijn wezen i'schokte. Met
diepst
vrienden een partijtje biljart. Hij genoot
moeite
scharrelde hij voor zijn auto
van de vrede, de vrijheid en de voorenkele
tientallen
liters benzine bijeen,
spoed, die de rechtvaardige en wijze regering van onze Koningin aan al haar genoeg, om naar Nederland te vluchten.
onderdanen waarborgde.
Brief van Verlofganger
Toen kwam Hitier aan de macht.
Alle Duitsers
werden „gelijkgeschaWat had hij gezien ?
|
keld". Ook de Duitse Club. Dat wil Laat hem
het
zelf
vertellen
in de
zeggen zij werd een onderdeel van de
brief,
die
het
hij
vrije
Nederland,
uit
heel de wereld omspannende „Auslandsorganisation" (buitenlandse organisa- aanstonds na zijn aankomst aldaar, aan
een met
tie). Zij moest
meewerken aan het schreef: hem bevriend Duitser in Indië
groot-maken van Duitsland, het nieu-,
we heldendom bevorderen, het „gast„Op die avond wandelde ik op de
land", waarin zij leeft, bespionnerenven'
Ilohenzollernbrug. In eens komt
zich gereed maken voor de revolutiondaar een heel lange stoet van zware
naire overneming van dc macht over de
vrachtauto's, de eerste en de laatste
zestig millioen mensen, die in dit land
bezet met S.S.-mannen, tot aan de
wonen.
tanden gewapend. Al de andere volOnze vriend betaalde zijn zware congestuwd met Joden, mannen
en
tributie en bezocht de vergadering van
vrouwen van elke leeftijd. jNaast den
de „Ortsgruppe". Wanneer hij vanwege
chauffeur een S.S.-man, die een
kiespijn de /vergadering moest verzuimachinegeweer op zijn „lading"
men en hij had vergeten, , dit tijdig te
richti'llet was duidelijk te zien, dat
melden, schreef hij de volgende dag de
ze zó uit hun huizen waren weggenederigste verontschuldigingen en sprak
haald. Zij hadden geen tijd gekrede hoop uit, dat men aan zijn strijdbare: 'gen. zieh tegen de kou te beschermentaliteit heus niet zou twijfelend tmen,door jassen of mantels. EnkeWanneer er • gestemd moest
>len hadden een bebloed gelaat. De
stemde hij precies, zoals zijn consul
•meesten zaten stom voor zich uit te
het hem voorschreef. Ook had hij een'
staren. Anderen gilden luid. Aan
jjroot bedrag betaald aan de organisatie
sommigen kon men in het geheel
in Duitsland, die zijn stamboom had
niet zien, dat ze Joden waren. Wat
nageplozen en het bewijs had geleverd,
hebben deze mensen voor kwaad gedat hij „rein-arisch" was. Op de stamdaan ?
boom van zijn vrouw was een vraagteken
blijven staan, achter de naam van één
Het publiek stond zwijgend te kijken.
harer acht betovergrootmoeders. Zij Men is hier aan zulke taferelen gewend.
werd ervan verdacht, een Joodse te zijn Van kennissen hoorde ik, dat er in Ocgeweest. Dat baarde hem groot verdriet,
tober ' 1933 veel erger dingen gebeurd
want nu stond het niet'boven alle twij- zijn. Toen zijn alle synagogen in heel
fel vast, dat zijn drie kinderen het on- Duit.schland in brand gestoken op één
vermengde „arische bloed" (de enige dag. Wat de Indische bladen ervan verwaarborg voor eer, trouw en moed), in telden,
was maar één tiende van de
de aderen hadden.
werkelijkheid. De „Hitlerjugend" is één
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.worden?
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LONDEN,

De

thermosflesschen met thee,, met kokend
water bijgevuld.

-

In een enquête overdag genomen in
air-raid schuilkelders met accommodatie
voor 16000 personen, werden slechts 364
aanwezigen aangetroffen.

overal weer zag-men in winkels en
op banken mannen hun werk verrichten in uniform, hun geweren
achter de toonbanken en niemand
zag er zorgelijk uit of vond het ongewoon. Dat waren slechts enkelen
van de 1.700.000 van de Home Guards.

nooit zullen Vergeten, en die de kreet
Op een gegeven moment werden we
om vergelding voor hen, die verantdoor onzen sergeant opgecommandeerd
woordelijk zijn Voor dit alles, steeds om drie dames,.die in*de cantine bezig
luider doet klinken, naarmate de maan- waren, te hel
We gingen naar be-

Darlan zet Burgemeesters af

Ge zoudt denken, dat deze goedaardige man nu wel voor goed van zijn nazigezindheid
genezen ?
was
Luister
!
maar

Arbeiders en armen weigeren een gelLonden, 20 Juni (Reuter). Radio- delijke belooning te aanvaarden zoodra
Parijs maakte heden bekend dat een zij bemerken, dat zij voor een nationaal
doel hebben gewerkt.
tiental burgemeesters en wnd. burgemeesters door admiraal Darlan van hun
In Nederland las hij trouw zijn par- functie is ontheven. Een van hen is
tijbladen en stemde hij geregeld op Zee- ontslagen wegens weigering om te wersen af. De propaganda van Goebbels ken voor „den nationalen wederopbouw"
Papierfabriek
Atjeh?
hamerde weer dagelijks haar leugens in en weigering om de nationale vlag te
zijn-gewillig brein. Onmerkbaar kreeg leenen voor een bepaalde plechtigheid.
Aneta seint uit Medan, dat er volgens
zij hem weer beet met haar slimme rede „Deli-Crt." een goede kans bestaat
deneringen. Het vergif van leugen en
Een ander werd ontslagen wegens het op de
verwerkelijking van het vroeger
'haat deed zijn werk. De felle indruk was voortdurend critiek uitbrengen op de
spoedig vervaagd. Hij zag 'zich weer omautoriteiten en het aannemen van een reeds Destudeerde plan tot oprichting
ringd door allerlei (denkbeeldige)
vij„onjuiste houding jegens de regeering". van een papierfabriek in Atjeh.
anden. Elke Jood, dien hij ontmoette,
wekte weer een gevoel van walging bij
hem op.
'

in

Sprinkhanenplaag in Egypte

Om het kort te maken
De eerste
Ca ï r o, 20 Juni (Reuter). Er
avond, dat hij, van verlof terug, in zijn
heelt
een inval in Egypte plaatsgehad
huis zat, kwam zijn zwager hem verdoor
groote zwermen sprinkhanen uit
welkomen. Deze uitte voorzichtig eenige
de
Oostelijke
woestijn.
bedenkingen
tegen de theorieën en
Deze zwermen, die in sommige gevalpraktijken van nazi's. Vol trots schreef
onze vriend de volgende dag naar len vier kilometer lang en 1 kilometer
Duitschland '„Ik heb mijn zwager toen breed zijn, vallen de provincies As wan
en Kena in Beneden-Egypte aan. Het
bij de kraag gepakt en het huis uitgezet. Wie niet vóór Hitier is, met hem Ministerie van Landbouw heeft onmiddellijk groepen volledig uitgeruste deswil ik niets meer te maken hebben".
kundigen uitgezonden om deze plaag te
Even was hij diep geschokt geweest ia bestrijden.
De onder-secretaris van het Ministerie
zijn geloof. Maar nu was hij boven de
twijfel uitgekomen. Weer was hij bereid, van Landbouw zal persoonlijk de maatde bevelen van zijn organisatie te ge- regelen tot uitroeiing der sprinkhanen
hoorzamen, ook wanneer die van hein leiden.
zouden eisen, Joden te treiteren en h»t
Nederlandse gastvolk te verraden. Hij
was zijn plaats in de „vijfde colonne" PHILATELISTEN WINDEN ZICH OP
weer waard !
L' o n d en, 20 Juni (Reuter). Een
?roote opwinding ontstond onder de
Twee Conclusies Berlijnsche philatelisten toen tijdens een
postzegels een
executoriale vendutie
Dit ware verhaal leert ons twee din- roode
Mauritius-zegel werd ontdekt
gen : :
aldus meldt het D. N. B. uit Berlijn.
bestaan in
Er
geheele
Ten eerste: De Duitse propaganda slechts elf exemplarendevan dezen wereld
zegel.
slaagt erin, zelfs welwillende en heel
De zegel werd verkocht voor 27.000
gewone mensen ervan te overtuigen, dat
mark.
het Joodse volk moet worden uitgeroeid,
omdat het een gevaar voor de wereld is.
Dit is de theorie.

Verbinding

met de Zee

:

Naar de „Deli-Crt." verneemt, zal vermoedelijk over eenigen tijd worden overgegaan tot den aanleg van een we*,

—

lcopende van het Gouvernements hars.

:

,

Thans is de algemeene opinie in
Engelanti, dat een poging tot invasie
den duur van den oorlog aanmerkelijk zou bekorten en om deze reden
zou zoo'n poging welkom zijn, vooral bij het groot aantal troepen in
het land.

en

in
Terpentijnbedrijf
Takengong
(Atjeh) naar dé kust aan de straat van
Malakka, waardoor een snellere en goedkoopere afvoer van de winningsproducten verzekerd is.

:

|

j

VERLANGEN NAAR INVASIE

:

zoo waren een paar maanden lang haast
geen eieren te krijgen, verder uien, sinaasappels en ander fruit. Het isi niet
waarschijnlijk dat er voor het einde van
den oorlog nog bananen in Engeland te
krijgen.zullen zijn.

men gevoeld. Een bom zal zelfs tot
5 km. afstand een huls doen schudden.
Mijn vrouw en de kindéren hebben ze
meegemaakt, zoowel vlakbij als verweg

;

Eenige weken geleden geerde van
verlof uit Bournemouth (Engeland)
waar hij ruim zes maanden vertoefde
terug-, de heer W. p. Miller, administrateur van de cultuuronderneming Een tol (Djember).

ledereen op

dronken ze gauw even koffie. Dan reed
<ie jongen voorop met een niuturfiets,

1

:

gb

.De correspondent te Djember van
de ~Indische Courant" schrijft:

"

bestemming waren.
Ze verdwenen in de duisternis, rijdend
met gedempte lichten, de eeuwige cigaret tusschen hun. lippen, op weg naar
een der hevigste luchtraids, die Engevleesch en spek, maar er is voldoende land ooit
heeft meegemaakt.

Alles went, ook de Nachtraids
„At War" and „in War"

OCHTENDBLAD

Terwijl wij de eetwagentjes oplaadden,

pudrukken uit Engelands Hoofdstad
Met Ongeduld wacht men

—

.van

—

Ten tweede
Het Duitse Rijk treedt
zo wreed tegen de Joden op, dat eea
overtuigde
aanhanger van Hitier, die,
onvoorbereid, deze terreur te aanschouwen krijgt, er onpasselijk van wordt.
Alleen wie sinds 1933 de storm der verschrikking met sprongen zag aanzwellen
tot een orkaan van bloed en roof, moord
en brand, kan er ooggetuige van zijn,'
zonder aan alles wat . heilig en goed is
te gaan twijfelen en zich ervoor te
schamen dat hij een mens is. Dit gelat
de praktijk.
:

SPITFIRE-TREIN VERLOOT
Kortgeleden werd te Semarang een
electrische trein ter beschikking gesteld van de Vereenigde Prins Bernhard en Spitfire Fondsen.

De Vereenigde Fondsen besloten dit
speelgoed te verloten. Van de loten
voor deze loterij werden ook te Batavia
eenige

Gister had de trekking plaats en de
prijs viel hierbij op lot No. 230.

Beëediging te Paramaribo

In tegenwoordigheid van militaire en
civiele autoriteiten en onder groote publieke belangstelling werd de vroegere
vertegenwoordiger van. de K.L.M. te Paramaribo, de heer van O.i van
D e 1 d e n, Donderdag als luitenant
beëedigd, aldus seint Aneta ons uit

Paramaribo.

Aan deze indrukwekkende plechtigheid v.'erd deelgenomen door Infanterie
,en pantser-eenheden.
,

honderden verkocht.

Voor

abonnementen,

klachten omtrent de
bezorging
van het
bat aviaascii

!

N I.E UWSB L A W

gelieve men zich te
wenden tot den Agent,
den heer

j.
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