
KADERBIJEENKOMST DER N S en N 

TE MAASTRICHT 

Goed geslaagde en druk bezochte bijeenkomst op het Vrijthof 

Zondagmiddag om drie nar is op het Vrijthof te Maastricht de �Kreistag der N S D 
A P gehouden die zich kenmerkte door zeer groot deelneming en belangstelling en die 

buitengewoon geslaagd genoemd kan worden - v 

Aan deze bijeenkomst namen deel de partijfunctionarissen der N de �Bund 
Dentsche Maedel dØ Hitlerjugend de N de W en andere afdeelingen der 
N de Nationale Jeugdstorm benevens andere organisaties der Duitsche en Neder - 

landsche partij benevens een groot aantal belangstellenden 
Onder de aanwezigen merkten wij op Hauptdienstleiter F Schmidt den Beauftragte 

tragte in de provincie Limburg den plaalsvervangenden leider der N den Commissaris 

ris der provincie den KreJsleHer der N Quandt benevens vele autoriteiten uit de 
� weermacht en de partij 

Onmiddellijk by aankomst bemerkte men dat er 

i» de hoofdstad van ons gewest iets bijzonders 

stond te gebeuren De route van het station naar 

het Vrijthof was omzoomd door vanen met de 

teekens der Duitsche partij en der N Van verschillende 

schillende huizen woei de partij vlag en door de 

straten trokken reeds in het begin van den middag 
groepen of individueele leden der partijformaties 

Tegen drie uur concentreerde de -groote drukte 
zich rond het Vrijthof waar de gemeente-politie 
evenals op andere belangrijke punten der stad 

voor een passende verkeersregeling had gezorgd 
Begeleid door muziekkorpsen trommels en hoorns 
ƒbrokken de formaties in gesloten gelederen en 

in volmaakte orde naar het Vrijthof 

.  De achterzijde van het plein was afgesloten door 
een groot podium met spreekgestoelte dat kwistig 
was versierd met bloemen groen en vlaggen terwijl 

wijl het terrein zelf was omgeven door de bekende 
vlaggen der partij Ben breede haag belangstellenden 

den omgaf het terrein der bijeenkomst Een luidsprekersinstallatie 

sprekersinstallatie zorgde dat het gesprokene in 

wijde omgeving kon worden gehoord 
Voor het podium waren een aantal eereplaatsen 

gereserveerd waarop eehige oorlogsgewonden hadden 

den plaats genomen 

DE OPMARSCH 

Klokslag drie uur marcheerden de verschillende 
formaties op de maat der marschen van een militair 

litair muziekkorps het plein op Zonder aan de 

anderen afbreuk te doen meenen wij te mogen opmerken 

merken dat de opmarsch der B en van den 

Nationalen Jeugdstorm een bijzonder goeden indruk 

druk maakte 
Toen alle afdeelktgen stonden opgesteld betraden 

den de autoriteiten het terrein Eerst brachten zij 

den groet aan de oorlogsgewonden en daarna namen 

men zij hun plaatsen in op het podium 
Terwijl allen met opgeheven arm den groet 

brachten marcheerden de vaandeldragers met de 

vlaggen der verschillende formaties op 
Onmiddellijk daarna opende Kreisleiter Quandt 

d« bijeenkomst Hij heette allen welkom en gaf hØt 

woord aan den heer Van Geelkerken plaatsvervangend 

vangend leider der N 

REDE VAN GEELKERKEN 
Deze ving zijn rede aan met er opte te wijzen dat 

het den nationaal steeds weer een behoefte is te 

getuigen van zijn levensbeschouwing Daarorn aldus 

dus spreker staan wij ook thans weer hier Want 
wij eischen niet alleen bet recht op haar uit te 

lØven maar ook ons volk daaiftaa te leiden 

Twee jaar na Mei 1940 staan wij hier als vrije 

mannen Ondanks het dat men aan de overzijde 

zijde zekeren heer Biesterfeld tot vice-admiraal 
en generaal-majoor heeft benoemd � zulk» maakt 

op ons geen indruk Wij gunnen degenen die ons 

het recht ontzeggen hier het woord te voeren het 

genoegen met dergelijke menschen een oorlog te 

willen winnen Deze heer Biesterfeld heelt zijn 

vaderland verraden en het onze verkocht aan Engeland 

geland en Amerika Deze benoeming is niet minder 

der dan een beleediging voor allen die thansaan 
de fronten hun leven inzetten Het recht om "hier 

het woord te voeren ontleenen wij aan het aandeel 

deel dat onze mannen thans leveren in den strijd 

tegen het goddelooze bolsjewisme zij het dan nog 
slechts een bescheiden aandeel en den dienst dien 

zij daarmede ons volk bewijzen 
Temeer is het noodig dat wij hier spreken omdat 

eØn deel van ons volk nog steeds niet begrijpt 

waarom het in dezen oorlog gaat Men wilde er 

slechts buiten blijven en geeft Duitschland er de 

’schuld van dat wij in dezen strijd betrokken 
werden Duitschland echter heeft nimmer den 

oorlog gewild Het wilde slechts zijn socialisme 

verwezenlijken den arbeider de plaats geven die 

hem toekomt en het maakte daartoe het persoonlijk 

lijk en groepsbelang ondergeschikt aan het algemeen 

meen belang 
� De vijanden van thans hebben de verwezenlijking 

king van dit socialisme willen verhinderen omdat 

zij inzagen dat wanneer dit in Duitschland slaagde 

de het vroeger of later ook in Engeland en Amerika 

rika zou slagen Tegen dit socialisme heeft het 

kapitalisme den strijd aangebonden En Churchill 
en Roosevelt hebben onsj»iet in het onzekere gelaten 

laten Bij herhaling heroen zij verzekerd dat 

Duitschland uitgeroeid zal worden en Berlijn de 

residentie zal worden van Stalin 

Wanneer er thans onder u zijn aldus vervolgde 

volgde de heer van Geelkerker die in stilte met 

de vijanden heulen maar naastenliefde prediken 
ƒvraagt men zich af wat voor christendom zij toch 

wel belijden Spreker las hierna een liederlijk 

-briefje voor dat was gezonden aan een vader 
wiens zoon in den strijd aan het oostfront is gesneuveld 

sneuveld en waarin deze voor landverrader werd 
uitgescholden - 

(De toekomst van ons volk zal slechts in en door 

hØt nationaal socialisme veuig gesteld kunnen worden 

den Wfeint het heeft alleen nog maar arbeidskracht 

kracht over en zal het nooit meer zonder andere 
kunnen stellen minder nog kunnen leveiï in vijandschap 

andschap met anderen In het groote geheel van 

den wordenden Germaanschen statenbond zullen 

wij � aldus spreker � onze offers dienen te brengen 

gen ons echter ook met alles wat het begrip vaderland 

derland inhoudt geborgen weten in dat groote 

geheel .  Daarom � zoo spoorde hij zijn gehoor 
aan � bekent kleur De beweging heeft vele 

hoofden en handen noodig Zorgt dat Nederland en 

de toekomst van onze kinderen niet verloren gaan 
door eigen schuld Strijd met ons in de rijen met 
Mhissert dus met Hitler voor ons vaderland . . . .  !? 

Houzee 

REDE VAN HAUPTDEENSTLEITER 
SCHMIDT 

Hierna hield Hauptdienstleider Schmidt een i 

rede waarin hij er op wees dat de wereld zich 

reeds in 1914 vergiste Zij had gehoopt dat toen 

de internationale Marxistische idee Duitschland 
ten gronde zou richten maar de Duitsche soldaatgreep 

greep naar het geweer 

Het jodendom � aldus spreker � wist evenwel 

wel een binnenlandsche crisis in het leven te roepen 

pen Sindsdien zijn wij verstandiger geworpen 
Millioenen menschen hebben moeten bloeden 

voor deze joden Thans rekenen wij met hen af 

(Geroep bravo 
Nu hebben wij te maken met een wild geworden 

den Engeland dat Keulen onlangs bombardeerde 
ook met hen die zich hieraan schuldig maakten 
zullen wij eens afrekenen Duizendvoudig zullen 

wij ons laten vergoeden wat hier werd misdreven 

ven en ik kan den heeren wel verzekeren dat 

zij de in puin geworpen huizen en kerken zelf 

weer zullen moeten opbouwen en er desnoods de 

sfeenen voor mee moeten brengen 

Waren het niet Duitsche soldaten die in Frankrijk 

rijk met levensgevaar kerkbranden bluschten 
Deze lieden noemen zich christenen doch zij zijn 

slechts vervuld van haat Wij hebben de Engelschen 

schen die toch eeh Germaansch volk zijn nimmer 
gehaat � wij wenschten slechts een redelijk stukje-brood 

je-brood Zij haatten ons echter omdat wij nationaal-socialisten 

tionaal-socialisten waren Omdat bij ons den arbeider 

beider zijn eer werd teruggegeven alleen wij niet 

alleen willen dat de arbeider werkt maar ook 

dat hij gezond is en op» den ouden dag van een 

pensioen kan genieten Zulks past den heeren 
kapitalisten niet en daarom haten zij ons zooals 

zij den arbeider verachten Daarom werden wij 

een �gevaar en kan men zeggen dat wij Engeland 

land en Amerika hebben geprovoceerd 

Gelukkig echter weten wij ook dat de stem van 
Churchill en Roosevelt niet die van de arbeiders is 

maai die van een kaste waarin de Joden den 

boventoon voeren Sedert 1919 is de stelling verkondigd 

digd dat godsdienst opium is voor het volk In het 

Rusland van 1941 vreten de nïenschen elkaar als 

dieren op Daarom is ,  het Adolf Hitler en niemand 

mand anders die thans dŁ cultiïur van het avondland 

land verdedigt Senmaal zal oö dØ dag kömØii 

waarop die briefschrijver waarover ook kameraad 
Van Geelkerken sprak tot de overtuiging zal komen 

men dat in het oosten gevallen mannen geen 

landverraders maar helden waren 
Men kan beter zijn stem en zijn arm verheffen 

tegen het bolsjewisme dan hen te bestrijden die 

tegen het bolsjewistisch monster vechten 
Spreker deed tot slot een beroep op de nationaalsocialisten 

socialisten van beide volken zich door niets meer 
te laten scheiden want gold vroeger het parool 

�Duitschland ontwaak thans luidt dit �Europa 
ontwaak 
Na een driewerf �Sieg Heil op den Fuehrer 

werd de bijeenkomst gesloten met het zingen der 

volksliederen 


