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nieuwe blad opende zijn eerste jaargang met nO.2. Schouten schreef een
hoofdartikel, 'Onze naam', dat als een geactualiseerde beschouwing van
Groen van Prinsterer klonk, vervat in de korte, hamerende zinnen waarin
Kuyper zijn hoofdartikelen in De Standaard geschreven had:

'God schonk ons vele gaven.
Hij heeft ons Zijn wil geopenbaard.
Hij heeft ons Zijn geboden bekendgemaakt.
Hij stelt ons in staat, Zijn waarheid te kennen.
Hij gaf ons een rijk verleden, een historie vol roerende en ontroerende momen-

ten, vervuld van strijd en zegen, zegenin nederlagen, zegen in overwinningen en
uitreddingen ; een historie waarin telkens klaar is gebleken, wat trouw is en wat
zij vermag.

Hij schonk aan ons volk ons vaderland, ons staatsbestel, onze geestelijke
vrijheid, onze volksrechten, onze traditie, onze constitutionele monarchie, ons
Oranje-geslacht, onze geëerbiedigde Koningin.

Hij schonk ons dat alles, opdat wij het naar Zijn waarheid trouw zouden zijn.
Hij vraagt die trouwook nu, vooral nu, meer dan ooit nu, terwijlons land

bezet is, terwijlons volk zucht onder de tyrannie en het geweld van de bezet-
tende macht.

Tot die trouw willen wij opwekken en aansporen.
Voor die trouw willen wij getuigen en oproepen.
Werk met ons mede; steun ons, sterk ons, help ons.
Herneem u zelf, en sta er naar, mede aan anderen te geven wat zij van node

hebben om trouw te zijn ...
Trouw in de strijd tegen de aanslagen op het Christelijk onderwijs.
Trouw in de strijd tegen Winterhulp en Volksdienst.
Trouw in de strijd tegen de Arbeidsdienst en de deportage naar Duitsland.
Trouw in de strijd tegen het Naf.
Trouw op alle verantwoordelijke posten in het weigeren van medewerking

aan de Duitse maatregelen tot knechting en die tot inschakeling van ons volk in de
Duitse oorlogvoering. . . ,

'Zij zullen het niet hebben, de goden van de tijd.'
Laten wij trouw zijn aan ons Vaderlijk erfdeel, aan het pand ons toebetrouwd.
De Waarachtige en Getrouwe zij onze Toeverlaat, onze Helper.
Hij sterke en bekwame ons voor onze taak.

, Hij make ons trouw.
Zijn trouw warde mede in onze trouwopenbaar" -

dit was wat Speelman en de meeste van zijn hoofdverspreiders gewenst
hadden: een principieel en strijdbaar, zuiver anti-revolutionair geluid! Met
enthousiasme sloegen zij aan het werk voor het nieuwe blad dat in zijn

, Trouw, I, 2 (18 febr. 1943), p. 2.


