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K R O M I E K
1. Sociale verzekering

In het Verordeningenblad is opgenomen
een besluit van den secretaris-generaal van
het departement van Sociale Zaken, houden-
de wijzigingen en aanvullingen van be-
staande wettelijke bepalingen op het ge-
bied der sociale verzekering.

In de eerste plaats wordt artikel 23, lid 3,
der Ziektewet, dat thans luidt: „met ziekte
worden zwangerschap en bevalling van een
gehuwde vrouw gelijkgesteld enz," gelezen
als volgt: „met ziekte worden zwangerschap
en bevalling gelijkgesteld."

In verband hiermee vervalt ook in andere
artikelen het woord gehuwde.

Verder wordt in artikel 53 bepaald, dat
de Raad van Arbeid ook bevoegd is de uit-
kering van ziekengeld en eventueel het ver-
lenen van verloskundige hulp geheel of ten
dele te weigeren, indien de ongeschiktheid
tot werken het gevolg is van een ziekte,
welke haar oorzaak vindt in een vecht- of
kloppartij, waaraan de verzekerde uit eigen
beweging heeft deelgenomen.

Voorts wordt voor de duur van een jaar
buiten werking gesteld de bepaling van ar-
tikel l onder primo en secundo van het
Koninklijk besluit van 10 Juli 1929 tot uit-
voering van artikel 101, derde lid, der Ziek-
tewet.

Deze bepaling luidt:
„De bedrijfsvereniging is bevoegd de toe-

lating van een werkgever als lid te weige-
ren of het lidmaatschap aan een reeds toe-
getreden werkgever op te zeggen:

1. Indien werkgever bij in kracht van ge-
wijsde gegaan vonnis in staat van faillisse-
ment is verklaard of hem bij zodanig von-
nis voorlopige of definitieve surséance van
betaling is verleend.

2. Indien de werkgever, nadat hij des-
wege in gebreke is gesteld, nalatig blijft om
enige geldelijke verplichting jegens de be-
drijfsvereniging, waarvan hij lid is of ge-
weest is, na te komen."

Vervolgens wordt bepaald, dat de leider
en de leden van een orkest als werknemers
in dienst van den exploitant, in wiens be-
drijf of in wiens naam het orkest optreedt,
onder de verplichte verzekering overeen-
komstig de bepalingen van de Ziektewet en
de Invaliditeitswet vallen, alles voor zover
het bestuur der Rijksverzekeringsbank niet
beslist heeft, dat het orkest overeenkomstig
de bepalingen der Ongevallenwet 1921 als
een zelfstandig bedrijf moet worden be-
schouwd.

Hetgeen voor de verrichting van werk-
zaamheden als bovenbedoeld wordt genoten,
•wordt als loon in de zin van de Ziektewet
en van de Invaliditeitswet beschouwd. Het-
geen voor de gezamenlijk verrichte arbeid
wordt genoten, wordt, voor zover niet blijkt
van een andere verdeling, geacht door leder
dergenen, die de arbeid hebben verricht
voor een gelijk deel te zijn genoten.

Ten slotte is bepaald, dat onder leerling
in de zin van het tweede lid, onder Ie van
artikel 2 Ongevallenwet 1921 mede wordt
verstaan hij, die tegen betaling van leer-
geld in een onderneming werkzaam is, hij
die al of niet tegen betaling van leergeld
als leerling ener instelling van technisch
onderwijs in een onderneming ten behoeve
van zijn practische vakopleiding werkzaam
is gesteld, alsmede hij, die aan een onder-
neming verbonden vakschoolopleiding ont-
vangt. In de vorenbedoelde gevallen wordt
degene, in wiens onderneming de leerling
werkzaam is, of aan wiens onderneming de
vakschool, aan welke de leerling opleiding
ontvangt is verbonden, als de werkgever
van den leerling beschouwd.

Daartoe is niet vereist, dat door of voor
den leerling met den werkgever een arbeids-
overeenkomst is gesloten.

2. Werkobjecten van de Opbouw-
dienst

Er blijkt in sommige gemeenten enig mis-
verstand te heersen omtrent de tewerkstel-
ling vari personen van de Opbouwdienst.
Met name bestaat niet voldoende duidelijk-
heid over de financiële regeling bij de uit-
voering van werkobjecten. Ten aanzien van
deze materie kan worden meegedeeld,
dat een nauw contact bestaat tussen
de Opbouwdienst en de Rijksdienst voor
de "werkverruiming.

Plannen van enige omvang worden door
deze dienst in overleg met de desbetreffen-
de afdeling van de staf van de Opbouw-
dienst onderzocht en zo nodig, verder voor-
bereid.

De berekening van de kosten' die belang-
hebbenden bij door de Opbouwdienst uit te
voeren werken zullen hebben bij te dragen,
zal op overeenkomstige wijze geschieden, als
gebruikelijk is bij de tewerkstelling van
werklozen door bemiddeling van de Rijks-
dienst voor de werkverruiming.

Aldus wordt getracht, te voorkomen, dat
om financiële redenen aan personeel van de
Opbouwdienst de voorkeur zou worden ge-
geven. Slechts ligging en aard van het werk-
object mogen de doorslag geven voor de
toewijzing.

Anderzijds zal in geen geval de kosten-
bijdrage van belanghebbenden bij uitvoering
door de Opbouwdienst groter zijn dan bij
uitvoering door werklozen.

De vrees, dat inschakeling van een groot
aantal werkers uit de Opbouwdienst zal lei-
den tot hogere loonkosten, is dus geheel
ongegrond.

Door samenwerking van de betrokken in-
specties van de werkverruiming met de
desbetreffende afdeling van de staf van de
Opbouwdienst, wordt de behartiging van de
wederzijdse belangen volkomen gewaar-
borgd.

Zulks is van bijzondere betekenis met het
oog op de voortzetting van werken, die aan
de voedselvoorziening van ons land ten
goede komen, doch die als gevolg van de
omstandigheden niet met het gewenste
tempo door werklozen uit de grote steden
kunnen worden uitgevoerd.

3. Gedemobiliseerden, opbouwdienst
en werklozenkas

DEPARTEMENT VAN SOCIALE ZAKEN
No. 755 W.V., afd. W.V. en A.B.

Betr.: Inschrijving bij de Opbouwdienst.

's-Gravenhage, 11 September 1940.

Een door mij ontvangen circulaire van de
Opbouwdienst geeft mij aanleiding er uw
aandacht op te vestigen, dat gedempbiliseer-
den, die werkloos worden en niet in Duits-
land geplaatst worden, zich, ook thans nog,
moeten doen inschrijven bij de Opbouw-
dienst. Alvorens uitkering uit de werklozen-
kas aan dergelijke personen te verstrekken,
dient u zich er van te vergewissen, dat een
dergelijke inschrijving heeft plaats gehad.
Uitkering uit de werklozenkas mag niet
worden verstrekt aan degenen, die, hoewel
daartoe verplicht, zich niet bij de Opbouw-
dienst deden inschrijven. Wel kan die uit-
kering worden gegeven aan hen, die voor
de Opbouwdienst zijn ingeschreven, zolang
zij daar nog niet geplaatst zijn, indien al-
thans aan alle reglementaire bepalingen vol-
daan is.

De waarnemend secretaris-Generaal
waarnemend hoofd van het departement

van Sociale Zaken,
w.g. Verwey.

4. Contact-commissie Mijnbedrijf
Maandag 16 Sept. 1940 vergaderde de Con-

tact-Commissie voor het mijnbedrijf.
Allereerst werden besproken enkele zaken

welke reeds in een vorige vergadering aan
de orde waren gesteld.

Dit betrof de tijdelijke verhoging van de
pensioenen en de verdere uitbouw van de
samenwerking van werkgevers en arbeiders
in het mijnbedrijf.

De behandeling van deze beide zaken
bleek te moeten worden opgeschort.

Ook werd gesproken over de stijging van
de levensonderhoudkosten voor de mijnwer-
kers in verband met de beëindiging van de
geldende loonovereenkomst op 30 Sept. a.s.

De directies bleken bereid de bestaande
loonovereenkomst ook na 30 September te
continueren. Het vraagstuk van de stijging
der levensonderhoudskosten zal door de di-
recties nader worden bezien. Ze hoopten
hun zienswijze nog vóór l October kenbaar
te kunnen maken.

Door de vakorganisaties werden nog
enkele andere zaken aan de orde gesteld.

Een belangrijke zaak is wel die van de
vakopleiding.

Namens de vakorganisaties werd er op
gewezen, dat bij de ambachtsscholen, met
name bij die te Heerlen, de laatste jaren
honderden leerlingen wegens gebrek aan
plaatsruimte moesten worden afgewezen.

Velen blijven nog een of twee jaar meer
uitgebreid lager onderwijs volgen, anderen
kiezen noodgedwongen een ander vak dan
dat hunner keuze, terwijl weer anderen
hier of daar arbeid aanvaarden waarvoor
geen vakkennis wordt vereist.

Die toestand is niet in het belang van de
betrokkenen en ook niet in het belang van
de streek. Evenmin is dit in het belang van
het mijnbedrijf, dat er toch ook de voorkeur
aan geeft zijn vakmensen uit de eigen
streek te kunnen recruteren.

Hoewel deze zaak misschien niet op de
eerste plaats en ook niet uitsluitend tot de
taak van de mijndirecties behoort, achten de
vak-organisaties ze toch van zo groot ge-
wicht, dat zij ze meenden te moeten aan-
snijden. Het betreft hier immers voor een
deel zoons van mijnwerkers en het lijkt een
groot sociaal werk hieraan aandacht te
betreden.

De Directies erkenden de betekenis van
deze aangelegenheid, weshalve ze bereid
bleken deze zaak met de organisaties nader
te onderzoeken.

Er zullen gegevens worden verzameld,
waarna deze zaak met enkele deskundigen
uit het bedrijf nader zal worden bekeken.

Vervolgens werden besproken enkele aan-
gelegenheden met betrekking tot de kolen-
voorziening voor de mijnwerkers.

Deze laatsten blijven hun deputaatkolen
ontvangen buiten de distributie om.

Er werd echter op gewezen, dat er moei-
lijkheden zijn met betrekking tot het ver-
voer. Nu het autoverkeer sterk is ingeperkt,
wordt het voor arbeiders die ver van de mijn
wonen moeilijker hun kolen te betrekken,
aangezien het vervoer met kar en wagen
veel duurder wordt.

In dit verband werd er op aangedrongen
de arbeiders in de gelegenheid te stellen hun
kolen van enkele maanden samen te laten
afhalen, zoals dat op sommige mijnen reeds
het geval is. pok werd gevraagd na te gaan
of het mogelijk is op enkele grotere stations
eeri kolendepöt te vestigen.

De Directies zullen ook deze zaak nader
onderzoeken.

Inmiddels werd de arbeiders in overwe-
ging gegeven met enkelen samen hun kolen
per kar te laten halen ofwel ze met meer-
deren gezamenlijk per trein te laten ver-
zenden/

Enkele kwesties met betrekking tot de
distributie werden vervolgens aan de orde
gesteld.

Ten aanzien van het extra rantsoen zeep
en vlees zijn reeds maatregelen genomen.

Diverse klachten van arbeiders of groe-
pen arbeiders over de extra-rantsoenen
zullen worden nagegaan.

Door arbeiders in dienst bij de W.I.M. of
bij aannemers bij particuliere mijnen was de
klacht geuit, dat hun over 16 en 17 Augus-
tus de extra-toeslag van 50 pet niet was
verstrekt.

De directies verklaarden hieraan een rui-
me toepassing te hebben gegeven. Alleen de
arbeiders die slechts zeer onregelmatig in
dienst zijn, hadden deze toeslag niet ont-
vangen.

Ze verklaarden zich echter bereid indivi-
duele gevallen nader te onderzoeken.

Een kwestie van groot belang voor vele
mijnwerkers betrof het vervoer van en naar
de mijnen.

De laatste tijd zijn er nogal wat arbeiders
aangenomen, waarvan verscheidenen geen
plaats kunnen vinden in de autobussen, aan-
gezien die veelal volledig bezet zijn.

Gedurende het gunstige jaargetijde kun-
nen dezen hun werk per fiets bereiken, doch
in de herfst en zeker in de winter wordt
dit uiterst bezwaarlijk.

In verband met de beperkte vervoerge-
legenheid per autobus werd het wenselijk
geacht het gehele vraagstuk van het mijn-
werkersvervoer nader onder de ogen te zien.

De directies waren met de vakorganisaties
overtuigd van het belang dezer aangelegen-
heid en zegden toe ze nader onder het oog
te zien.

Besproken werd ook nog de verlichting
van de badlokalen. In verband met de lucht-
bescherming zijn ook daar verduisterings-
maatregelen moeten worden genomen. Hier
en daar blijkt dat ongemak te veroorzaken.

Meegedeeld werd, dat deze zaak reeds de
nodige aandacht heeft en dat getracht wordt
bezwaren zoveel mogelijk te ondervangen.

Tenslotte werd nog aandacht gevraagd
voor de toepassing van de verlofregeling
voor de gedemobiliseerden. Deze zaak was
reeds eerder met de directies besproken,
waarbij werd meegedeeld, dat een regeling
zou worden getroffen waarbij zoveel moge-
lijk met de verlangens van de organisaties
zou worden rekening gehouden.

De organisaties vroegen thans naar de in-
houd van deze regeling. Ze zal aan de orga-
nisaties worden toegezonden.

5. De rechtspositie van het over-
heidspersoneel

Van bevoegde Duitse zijde geeft men de
volgende toelichting op de in Verordenin-
genblad no. 26 opgenomen en dezer dagen
gepubliceerde nieuwe bepalingen omtrent de
rechtspositie van ambtenaren en overig per-
soneel in openbare dienst.

De verordening is een algemeen voor-
schrift, dat de mogelijkheid moet scheppen,
de rechtsverhoudingen van in openbare
dienst aangestelden, leraren aan bijzondere
scholen en dragers van bepaalde ambten,
zoals b.v. notarissen en advocaten, aan te
passen aan de geldende staatsrechtelijke en
economische bepalingen.

Krachtens deze verordening kunnen de
rechts- en financiële verhoudingen, waar-
onder genoemde personen verkeren, in het
bijzonder de voorwaarden van aanstelling
en ontslag geregeld worden, zo nodig in af-
wijking van het tot dusver geldende recht.
De op zichzelf staande bepalingen zullen
worden gemaakt in de vorm van beschikkin-
gen. Deze beschikkingen kunnen in de Ne-
derlandse Staatscourant openbaar gemaakt
worden.

6. Onderhandelingen in de sigaren-
industrie

10 September 1940.
Aan het bestuur van de Nederl. R.K.
Vereniging van Sigarenfabrikanten.
p/a den heer mr. Steinkühler, secre-
taris. Keizersgracht 4, Eindhoven.

Aan het bestuur van het Verbond
van Sigarenfabrikanten in Nederland.
p/a den heer mr. Colenbrander, se-
cretaris, Blauwburgwal 6, Amsterdam.

Mijne heren,
Uw beide voorstellen
a. met mede-betaling door de werkne-

mers te komen tot een wachtgeldregeling
voor de sigarenindustrie;

b. het laten vallen van een loonklasse-
verhoging bij prijsstijging der sigaren,

gedaan in de conferentie d.d. 7 Aug. 1940.
en het in uw schrijven d.d. 29 Augustus j.l.

vervatte nieuwe voorstel inzake verlaging
lonen jeugdig personeel, hebben wij zeer
ernstig onder de ogen gezien.

Wij moeten u meedelen dat er onzes In-
ziens geen argumenten aanwezig zijn om
op deze voorstellen in te gaan, terwijl wij
ons bereid verklaren deze argumenten op
een door u te beleggen bijeenkomst nader
toe te lichten.

Uw eventuele uitnodiging dan gaarne
tegemoetziende, tekenen wij,

Hoogachtend,
Namens de drie samenwerkende
werkliedenorganisaties in de
sigarenindustrie:

J. GEMEN, secretaris.

Eindhoven, Amsterdam,
16 September 1940.

Aan de drie samenwerkende
werkliedenorganisaties in de si-
garenindustrie,

p/a den heer
J. Gemen, secretaris.

Eindhoven.

Mijne heren,
Hierdoor bevestigen wij de ontvangst van

uw schrijven van 10 dezer no. 2018 afd. G.
Het spijt ons, dat er naar uw inzien geen

argumenten aanwezig zijn op onze voorstel-
len in te gaan.

Wij vertrouwen dat een nadere bespreking
van een en ander, waarin wij onze voorstel-
len nog nader kunnen toelichten, tot het
gewenste resultaat zal leiden en nodigen u
daarom tot een conferentie uit op Vrijdag
20 September a.s., des namiddags te 2 uur
in de Industriële club, Jaarbeursgebouw te
Utrecht.

De agenda voor deze vergadering, waarop
ook punten voorkomen die in de vorige
conferentie niet zijn behandeld, vindt u hier-
onder.

Hoogachtend,
Namens de Ned. R.K. Vereni-
ging van Sigarenfabrikanten:

w.g. Steinkühler, secretaris.

Namens het Verbond van Siga-
renfabrikanten in Nederland:
w.g. B. Colenbrander, secretaris.

AGENDA:

1. Bespreking van de sigarenmakersionen
na de accijnsverhoging.

2. Bespreking inzake een wachtgeldrege-
ling.

V erzuim

identiteitsbewijs

De Rijksdienst voor de werkverruiming
heeft aan de gemeentebesturen het vol-
gende meegedeeld.

„In verband met de omstandigheid, dat
met ingang van l October aanstaande
iedere Nederlander in het bezit moet zijn
,van een identiteitsbewijs, vragen vele b;j
een werkverruimïngsobject tewerkgestel-
de personen te mogen verzuimen ten ein-
de zulk een bewijs te kunnen aanvragen.

Wij nemen aan, dat diegenen, die werk-
zaam zijn bij een object, dat in hun eigen
woongemeente gelegen is, en degenen, die
tewerkgesteld zijn bij een object, dat op
geringe afstand ligt van de plaats, waar
zij hun identiteitsbewijs moeten aanvra-
gen, in het algemeen slechts enkele uren
zullen behoeven te verzuimen.

Aan hen, die op grotere afstand van
hun woonplaats geplaatst zijn en die reeds
's ochtends vroeg vertrekken om het werk
tijdig te bereiken en die dus ook laat van
het werk thuis komen, kunnen meer
verzuim-uren toegestaan worden.

Wegens loonderving mag voor dit ver-
zuim een vergoeding uitbetaald worden,
berekend na#r het aantal verzuim-uren en
het voor dé betrokkenen geldende basis-
uurloon.

Deze vergoeding zal door de werklei-
ding uitbetaald en op de loonstaten ver-
antwoord worden.

Particuliere ontginners en dergelijke be-
talen in de kosten daarvan niet mee.

Het ligt voor de hand, dat in elk geval
afzonderlijk een redeljjk verzuim toege-
staan mag worden.

Daar hier geen algemene normen be-
paald kunnen worden, zal in elk geval,
eventueel na overleg tussen de betrokken
Inspectie van onze Dienst en uw College,
bepaald moeten worden, welk verzuim ge-
acht kan worden redelijk te zijn.

Omtrent tewerkgestelden, die in kam-
pen gehuisvest zijn of die zijn ingekwar-
tierd, ontvangen de daarbij betrokken ge-
meentebesturen nog een afzonderlijk be-
richt."

3. Bespreking inzake de loonregeling
voor het jeugdige personeel.

4. Behandeling van de lopende kwesties
inzake de plaatsklassenindeling.

5. Bespreking van de werktijdenregeling
tijdens verduistering.

6. Opdracht aan de Commissie van Voor-
bereiding van het aanvragen van algemeen-
verbindendverklaring van de collectieve ar-
beidsovereenkomst.

7. Bespreking inzake de definitieve va-
cantievergoeding.

7. Brooddistributie

De bedrijfsraad voor het stucadoorsbedrijf
wendde zich nogmaals tot het Centraal-Dis-
tributiekantoor te 's-Gravenhage, inzake het
verstrekken van extra broodkaarten aan
stucadoors.

Hieronder geven wij de correspondentie
weer, waaruit blijkt dat ingrijpende verbou-
wingen met nieuwbouw worden gelijkge-
steli. De beslissing hierover wordt genomen
door de leiders van de plaatselijke distribu-
tiediensten.

23 Augustus 1940.
Aan het Centraal Distributiekantoor,
Bezuidenhout 144, Den Haag.

Naar aanleiding van uw beslissing d.d.
13 Juli kregen wij van een aantal vakgeno-
ten de opmerking, dat er buiten de nieuw-
bouw, dat wil zeggen in het zogenaamde
burgerwerk, verbouwingen enz. ook vaak
zwaar werk verricht moet worden.

Alles bijeen genomen is het zo, dat het
verrichten van licht werk in het stucadoors-
bedrijf zo uiterst zelden voorkomt, dat wij u
beleefd verzoeken te willen bepalen, dat alle
stucadoors en stucadoorsopperlieden een
extra broodrantsoen mogen ontvangen.

U bij voorbaat dankzeggend, verblijven wij

Namens de Bedrijfsraad voor
het Stucadoorsbedrijf,

secretaris.

's-Gravenhage, 31 Augustus 1940.

Dep. van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart.

Centraal Distributiekantoor,
's-Gravenhage.

Naar aanleiding van uw brief d.d. 23 Aug.
j.l. deel ik u mede, dat na overleg met de
bevoegde instanties werd beslist, dat uitslui-
tend stucadoors in de nieuwbouw aanspraak
kunnen maken op extra rantsoenen brood
en boter of vet op basis van 50 pet.

Hierbij zouden ingrijpende verbouwingen
met nieuwbouw kunnen worden gelijkge-
steld.

Uit de aard der zaak moet ik de beslissing
in dergelijke gevallen overlaten aan de lei-
ders van de distributiediensten.

Het is niet mogelijk alle stucadoors voor
een extra rantsoen in aanmerking te doen
komen.

Het Centraal Distributiekantoor,
w.g. S. DE HOO,
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Eenheid

(d. B.) Er gaat een weldadige
roep om eenheid door het land. Van
verschillende kanten wordt betoogd,
dat vooral in deze grote en gewich-
tige tijd de Nederlanders schouder
aan schouder moeten staan, opdat 't
Nederlandse volk zijn veelzijdige taak
kan volbrengen.

Wij stemmen van harte met die
roep in en zijn gaarne bereid met de
middelen, waarover wij beschikken,
de tot standkoming van die eenheid
te bevorderen.

Men moet intussen, indien men
de totstandkoming van die eenheid
spreekt, behoorlijk onderscheiden.
Komt die „eenheids"-drang vanuit
een kring, waarin men letterlijk
niets nalaat om zich bij het overgrote
deel van het Nederlandse volk ge-
haat, immer meer gehaat, te maken,
dan ligt het voor de hand, dat zulk
een drang volkomen tevergeefs is.

Een waarlijk grootse, in de harten
van de Nederlanders gegrifte een-
heid stampt men niet uit de grond.

Indien een aantal mensen, min of
meer luidruchtig, tot eenheid manen,
maar daarbij verschillende, door ve-
len principieel niet in te willigen eisen
stellen, onder andere van staatkun-
dige aard, dan spreekt het wederom
vanzelf, dat zulk een pogen tot mis-
lukking is gedoemd.

Sommigen redeneren helaas: past
maar op, als wij de macht hebben,
dan

Ja, wat dan? Dacht men soms,
dat men het Nederlandse volk met
kracht van wapenen tot eenheid kan
brengen ?

Stellig, een minderheid kan een
schijn-eenheid forceren. Men kan
machts-posities innemen. Een min-
derheid kan het volk de mond snoe-
ren; kan desnoods dwingelandij uit-
oefenen, doch is dat de eenheid, die
het overgrote deel van het Neder-
landse volk begeert?

Men weet beter!
Wat dan wel?
Men beginne met het volk klaar

voor ogen te stellen wat men onder
„eenheid" — dat is iets anders dan
eenvormigheid — verstaat 1); men
beginne met zich enige tijd te gun-
nen en te geven om tot eenheid te
komen.

Toen het orgaan „De Nieuwe Ge-
meenschap" zijn actie begon, was het
er zich van bewust, dat het eerst de
geesten rijp moest maken voor de
nieuwe gemeenschap.

Laten wij met ,,de drie" erkennen,
dat wij in het verleden menigmaal en
in menig opzicht te veel naast in
plaats van mét elkaar hebben ge-
werkt; dat wij tégen elkaar in heb-
ben gewerkt, omdat wij elkaar on-
voldoende kenden en waardeerden.

Wij hebben waarschijnlijk wat al te
zeer op onze zelfstandigheid gestaan,
het kleinere belang niet voldoende
ondergeschikt gemaakt aan het al-
gemeen belang. Dat overdreven zelf-
standigheids-gevoel, met al zijn con-
sequenties in verschillend opzicht,
was misschien, veelal ongewild, een
gevolg van het individualisme, dat
zich gelden liet óók in en tussen de
sociale organisaties.

Indien men er toe komt dat royaal
te erkennen, dan is de weg gebaand
om tot een vruchtbare eenheid te ko-
men.

Om eens enige voorbeelden te
noemen: waarom zouden de vakbon-
den in een bedrijf, niet één orgaan
kunnen vormen met 't doel daaraan

een aantal bevoegdheden over te
dragen?

Dan heeft men, zodoende, een be-
langrijke eenheid tot stand gebracht.

Het Nederlandse volk, mag men
wel zeggen, staat op het standpunt,
dat er tussen patroons en arbeiders
een intensieve samenwerking moet
zijn, allereerst op sociaal gebied. Wat
belet ons eigenlijk „corporaties" —
of hoe men de organen noemen wil
— in het leven te roepen, waardoor,
binnen de grenzen van het algemeen
belang de bedrijfsbelangen en de so-
ciale belangen der werkers worden
behartigd.

Dat is eenheid; daardoor brengt
men de mensen bij elkaar die, natuur-
lijker wijze, bij elkaar behoren.

Wij noemden slechts enkele voor-
beelden op sociaal gebied.

Ook op andere terreinen — men
denke aan de staatkundige, culture-
le en economische gebieden — kan
men tot elkaar komen mits men zich
van stokpaardjes ontdoet — mits
men zich vrij maakt van individua-
lisme en eigenwaan, mits men wel-
bewust zoekt naar hetgeen ons allen,
goedwillende Nederlanders, bindt.

In de kring onzer katholieke werk-
nemersbeweging is men volkomen
bereid met overtuiging mede te wer-
ken met een streven hetwelk, met
behoud van onze geestelijke waarden,
gericht is op de grootst mogelijke
eenheid van ons Nederlandse volk.

Dat is eis van de tijd.

1) „De Unie" van 21 September noemt
drie grondslagen voor eenheid: Ie. onze
gemeenschappelijke geschiedenis; 2e. onze
gemeenschappelijke cultuur; 3e. onze ge-
meenschappelijke arbeid.

en

(de B.) De vorige week, midden
onder zijn werk, is Van der Linden,
de directeur van onze levensverze-
kering Concordia plotseling gestor-
ven.

Dezer dagen hebben familie en ve-
len van zijn vrienden hem ten grave
gebracht.

Een zeer wel besteed stuk gemeen-
schapsleven is ten einde.

Van der Linden was er een van de
oude stempel: taai, stoer, doorzet-
tend, koppig-vasthoudend, weinig
pratend, altijd werkend, deskundig,
optimistisch. Het was een organisa-
tie-man in merg en been; zijn liefde
voor de beweging sprak uit elk
woord, sprak uit elke daad; hij leef-
de in en voor de Beweging; andere

dingen interesseerden hem maar
matig. Concordia was hem alles. Dat
die mentaliteit, die geconcentreerde
werkkracht, waarvan telkens weder-
om heerlijk bleek, zo dikwijls hij met
ons overleg pleegde, tot de grote
3loei van Concordia heeft meege-
werkt, lijdt geen twijfel.

Van der Linden is eigenlijk 7 ja-
ren over zijn tijd; met de zestigjari-

;e leeftijd is eigenlijk het ogenblik
van scheiden aangebroken. Hij wilde
<ïhter van heengaan niet weten; dat

zou zijn dood betekenen, aldus was
xij van mening. Omdat hij tot de wer-
kers van het eerste uur behoorde, is
men hem ter wille geweest; hééft
men hem laten werken. Hij heeft zijn
doel bereikt: hij is onder, zijn werk,
tiij is op het sociale veld van eer,
kort, bondig, zonder één woord te
spreken, gestorven.

Wij allen buigen het hoofd bij die
gebeurtenis. Wij danken onzen door
en door trouwhartigen, ouden en be-
proefden vriend Van der Linden voor
illes, wat hij in vele jaren geweest
is voor de Beweging, voor haar le-
den, voor zijn vele, vele kameraden.

Bij zijn thans gesloten graf worde,
uit dankbaarheid en vriendschap, na-
mens tienduizenden de smeekbede
tot den algoeden God gericht: Heer,
?eef aan dezen trouwen dienst-
knecht, als loon voor zijn vele en ge-
wichtige arbeid, de zo begerenswaar-
dige, eeuwige rust.

Hij moge, aanschouwende het
Licht, m vrede rusten!

JEUGDWERKGEMEENSCHAP

JUretkenburg

In een vorig bericht vestigden wjj reeds
de aandacht op de jeugdwerkgemeenschap
„Drakënburg" te Baarn, alwaar de op-
bouw van een katholiek, nationaal cul-
tuurcentrum, ondanks de oorlogstoestand,
onbelemmerd voortgang vond. In een
tweejarige activiteit hebben de groepen
jeugdige werklozen die hier in ach-
tereenvolgende kampperioden vertoefden,
een verstrekkende voorbereidende arbeid
verricht. Wegenaanleg, bos- en akker-
bouw, drainering der terreinen, de bouw
van comfortabele werkplaatsen, dat alles
kwam gereed. Thans is men begonnen
met de bouw van het eigenlijke werkob-
ject; het gemeenschapshuis voor culturele
arbeid.

In grotere mate nog dan voorheen kun-
nen thans vakjongens uit de bouwbedrij-
ven in hun eigen vak tewerk gesteld wor-
den. Naast practische arbeid ontvangen
zij verdere scholing in hun beroep, plus
algemene ont'wikkelingslessen. Vakjon-
gens kunnen gedurende een half jaar blij-
ven, terwijl ongeschoolden drie maanden
blijven mogen. Bij het verkrijgen van
maatschappelijke arbeid kan de kamp-
periode onmiddellijk beëindigd worden,
zodat een verbUjf in het kamp geen hin-
dernis kan vormen voor het aanvaarden
van een normale werkkring, temeer niet,
daar de kampleiding een geregeld con-
tact onderhoudt met de bureaux voor
jeugdregistratie en arbeidsbemiddeling.

Lag het aanvankelijk in de bedoe-
ling om de nieuwe kampperiode te
doen aanvangen op 23 September,
deze datum werd na nader overleg
uitgesteld tot 30 September a,s. en
wel om alle kampgenoten in de ge-
legenheid te stellen hun identiteits-
bewijzen h» orde te maken, alvorens
naar het kamp te vertrekken.

Zonder de per l October vereiste
identiteitsbewijzen kan geen enkele
deelnemer in het kamp toegelaten
worden.

Officieel

Ie. Gelijk de leden onzer beweging
bekend kan zijn, waren de plannen
tot stichting van een rust- en vacan-
tieoord te Baarn zover gevorderd,
dat tot aanbesteding kon worden
overgegaan.

Tot ons leedwezen hebben wij van
het regeringscommissariaat voor de
wederopbouw bericht ontvangen dat
(tengevolge van gebrek aan mate-
rialen) thans geen toestemming tot
de bouw kan worden verleend.

Wij geven de moed niet op en zul-
len ons best doen om de zo nuttige
instelling zo spoedig mogelijk tot
stand te brengen.

2e. Wij waren voornemens weder-
om een grote kaderdag te organise-
ren, ter instructie van onze duizen-
den afdelingsbestuurders.

De huidige omstandigheden blijken
echter een beletsel daartoe.

Wij stellen ons voor, dat de Ver-
bondsleiding te rechter tijd, langs
schriftelijke weg, een speciale oproep
tot de onzen zal richten.

Inmiddels wordt het regelmatig
lezen van Herstel dringend aanbevo-
len.

3e. De vierde October eerstko-
mende is wederom een groot werk
der beweging voltrokken; op die dag
zal het nieuwe Verbondsgebouw, het
Huis van de Arbeid te Utrecht wor-
den ingezegend en officieel in ge-
bruik worden genomen.

Moge dit monument van de arbeid,
nieuw symbool van de kracht en de
durf onzer katholieke werknemers-
beweging, blijvend getuigen van de
goede geest, die onze beweging im-
mer heeft bezield!

Namens het bestuur:

A. C. DE BRUIJN, voorzitter.
J. A. SCHUTTE, secretaris.

O

Ingaande 4 October aanstaande
zijn de kantoren van het Verbond
(inbegrepen Ontwikkelingscentrale,
secretariaat Kanunnik J. G. van
Schaiklonds, Centrale Keiskas, Cen-
trale Propaganda-dienst, secretariaat
De Nieuwe Gemeenschap), alsmede
van Herwonnen Levenskracht, de B.
K. Bonden van naaisters en kleerma-
kers, bakkers- en slagersgezellen,
gevestigd in het nieuwe Verbonds-
gebouw. Adres: Oudenoord, Utrecht.

Wij verzoeken vriendelijk bij adres-
sering met deze adresverandering
rekening te houden.

Namens het bestuur:

J. A. SCHUTTE, secretaris.

N.V, De Centrale Volksbank Hoofdkantoor: Drift 8, Utrecht
Spaarbank der R. K. Arbeidersbeweging
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VT alter Breedheid

Na zijn eerste geslaagde novelle, die
't volk zowel als de letterkundigen bleken
te kunnen waarderen, schreef Walter
Breedveld een groter verhaal, de roman,
waaraan hij de zwierige titel gaf: „De
avond van Rogier de Kortenaer". Het zal
dit boek zijn, dat Breedveld reeds een tijd
lang van een vaste, ruime lezerskring ver-
zekert. De eerste roman van Walter Breed-
veld heeft om zo te zeggen alle kwalitei-
ten die tezamen een aangenaam, levendig
onderhoudend boek maken, het is 'n boek,
dat men leest alsof men een stuk van zijn
leven verder leeft, alsof het geheel tot
het leven van den lezer behoort dat hij
dit boek op dit uur en die levenstijd moet
lezen. Het is dus zeker een aangenaam
boek, het is vooral een goed lees-boek.
Sommige beoordelaars hebben het op de
eerste plaats een volks-boek genoemd: ze
bedoelden dan evenwel, dat het juist geen
boek zou zijn voor de hoogst-ontwikkel-
den, die zich in de inmiddels afgesloten
kapitalistische maatschappij immers
steeds boven „het volk" verheven voel-
den, ze bedoelden, dat de arbeider en de
landbouwer, de kapper en de timmerman
en al die goede krachten, zonder dewelke
zelfs die kapitalistische lieden toch niet
zouden kunnen leven, zo'n boek nog kon-
den begrijpen. We hebben reeds gezegd,
dat het een der verdiensten van Breed-
veld is, dat hij Nederlandse boeken
schrijft, in een door het ganse volk (en
daar hoort de professor bij naast den ar-
beider, en de timmerman zo goed als de
artikelen-schrijver) te begrijpen Neder-
landse taal. Die taal ontsluit het boek
inderdaad voor alle leden van het Neder-
landse volk, die hun taal voldoende mach-
tig zijn om een boek te kunnen lezen; doch
men kan daarom nog niet omgekeerd be-
weren, dat het geen interessant en aange-
naam boek zou zijn ook voor hen, die zelfs
een universitaire graad behaald hebben.
De eersteling van Walter Breedveld is
voor allen geschikt, maar ook voor allen
even onderhoudend.

Een der aantrekkelijkheden, die het
boek heeft, behalve dat het in een een-
voudige, onderhoudende en vaak boeiende
vertellers-stijl is geschreven, is de omge-
ving, waarin het speelt. Het is een bij-
zondere omgeving, waarin men niet iedere
dag kan vertoeven, die waar generaal Ro-
gier de Kortenaer zijn levensavond door-
brengt. En wie droomt niet eenmaal eens
op een landgoed te kunnen zijn, in een
oud fraai huis, waar de burgerlijke old-
finish meubelen vervangen zijn door eens
iets anders dan datzelfde, waar men thuis
en bij de vrienden reeds moe op gezeten
is? Het was geen eenvoudige opgave,
waarvoor de jonge Breedveld zich •stelde,
toen hij deze omgeving in een verhaal, een
boeiend, ja, vooral een spannend verhaal,
ging beschrijven. Alleen een zeer levendige
verbeelding van iemand, die bovendien
zo'n omgeving moet gezien hebben, kan
dit zo verwerken. Men kan opmerken, als
men dat wil, dat Couperus zo'n milieu
rijker, weelderiger, daardoor plastischer
en misschien waardevoller voor de litera-
tuur zou hebben beschreven, doch laat ons
dan ook erkennen, dat Breedveld het zo
vanzelfsprekend geschetst heeft dat min-
stens de aanwezigheid van 'n groten Cou-
perus in onze literatuur het ons anders
kan doen wensen. Laat ons bekennen, dat
Breedveld een goede dialoog schrijft, dat
hij een merkwaardig talent heeft voor het
opzetten van een navrant verhaal, en dat
hij in dit boek nergens vervelend of lang-
dradig werd. Laat ons ook bekennen, dat
hij zijn verhaalovergangen, die jonge
auteurs nog al eens moeilijkheden bezor-
gen, en waaraan zelfs geroutineerde
schrijvers als De Man en Gooien nog niet
steeds zonder kleerscheuren voorbij ko-
men, juist tot de kracht van dit boek
heeft aangewend. Hij is wél geslaagd
deze eerste roman van Breedveld, die ten-
slotte ook vooral een katholieke roman is,
dit predikaat bekronend in de bekering
van zijn hoofdpersoon.

Het moet voor den schrijver van „De
avond van Rogier de Kortenaer" niet ge-
makkelijk z;;n geweest ineens van uit het
boeiend milieu van dat boek, waarin hij

. zo vele fisuren had opgeroepen en had

Overspannen zenuwen
Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig
weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent

levend gemaakt, naar een heel andere
omgeving over te gaan, minder boeiend
reeds voor een verbeelding schraler dan
de zijne: het burgerhuis van een secreta-
rie-klerk, die evenwel nog een Zondag-
schilder met talent blijkt te zijn en naar
een scheepswerf en haar klanten in Bom-
mel. Natuurlijk is de levendige fantasie,
die den jongen schrijver in goede mate
toebedeeld werd, niet alleen in die mid-
dens kunnen blijven, maar zij is gaan
zwerven door vele burgerlijke en kruide-
niers-milieux. In „Gerda Göppertz", zoals
deze, zijn tweede roman, naar de heldin
van het boek, genoemd werd, schildert
Breedveld vele milieux, die waarin dorps-
no'tabelen leven, en die waarin kinderloze
echtparen het leven zoek brengen, de mid-
dens van weduwnaars met kinderen en
die waar de lingerie-waren worden gepro-
duceerd; het is één aspect van dit boek,
dat in zijn aantal bladzijden nog heel wat
uitgebreider is dan de eerste roman. Het
is misschien wel het meest bijzondere as-
pect er van, want het maakt de roman
„Gerda Göppertz" zeker erg interessant.
Er zijn niet veel boeken, waarin zo veel
huizen en kamers en lieden van allerlei
slag, tegenwerkende tweede dienstbodes
en liederlijke jonge bazen, beschreven wor-
den, en dat alles nog maar even terloops.
Want het boek steun vooral op de hoofd-
persoon, het meisje Gerda Göppertz, dat
na de dood van haar vader, en na een
kansloze liefde voor een zwager, in dienst-
betrekking gaat, daar haar avonturen
meemaakt, ten huwelijk wordt gevraagd
en weigert en verder gaat en weer wordt
aanbeden om al weer te moeten beken-
nen, dat haar liefde die van den ander niet
beantwoorden kan. Er komen in dit ver-
haal niet zoveel markante en tegen elkan-

der botsende personen voor als in „De
avond van Rogier de Kortenaer", en ook
is de hoofdfiguur Gerda Göppertz niet zo
doortastend en zo van avonturen omge-
ven als de oude generaal, maar dat pleit
voor de zuivere intentie, waarmee de
schrijver het meisje heeft willen tekenen.
Gerda Göppertz is- een meisje, zo als er
misschien, ja wellicht velen zijn, ze is ech-
ter geen generaal. Generaals zijn er maar
weinig (anders moest Breedveld er nog
maar eens een opzoeken); als de oorlog er
geen over onze grenzen had gebracht zou-
den niet zo velen er in werkelijkheid ooit
een gezien hebben. Het kan, dat er lezers
van het eerste boek zijn, wie Gerda te tam
lijkt, en zeker hebben zij in zo ver gelijk,
dat het verhaal niet zo levendig is gewor-
den als dat avonturen-rijke leesboek; an-
dera verdiensten evenwel zijn Gerda be-
schoren: psychologisch is de figuur van
dit meisje beter verantwoord (geef toe
dat ze soms slap is maar beken dat ze
steeds het meisje Gerda Göppertz bleef)
dan de bekering van den generaal De Kor-
tenaer. Gerda Göppertz is intiemer- en
warmer dan De Kortenaer. De schrijver
had het boek echter korter moeten ma-
ken, het zou bepaald in de eerste helft
moeten zijn bekort. Indien Breedveld zich.
na zijn succesvel debuut, te weinig tijd
genomen heeft voor zijn tweede roman,
zal hij reeds weten, dat voor een schrijver
tijd wel geld is, maar dat haast zeker
geen geld betekent. De schrijver had zich
lange tijd moeten nemen voor dit boek,
hetwelk niettemin weer bevestigt, dat we
in dazen jongen schrijver een werkelijk ta-
lent moeten zien, die zijn beloften reeds
voor een deel heeft ingelost. In de lange
verduisterde avonden van deze oorlogs-
winter zullen de boeken van Breedveld
voor velen een uitkomst kunnen zijn; wie
begint met „De Kortenaer" zal vanzelf
ook naar „Gerda Göppertz" grijpen; dat
hij dan leze met een hart meer dan in lees-
honger. Beide boeken zijn geïllustreerd en
prettig gedrukt, uitgegeven door Urbi et
Orbi te Utrecht.

PAUL HAIMON.

GIOTTO
't Gebeurde op een echt Italiaanse zo-

mernamiddag, toen de zon de felheid van
haar stralen aan het temperen was en
het zacht glooiiend heuvellandschap in
een schat van- kleuren werd gedompeld.

Cimabue, de beroemdste schilder en de
-trots van Florence, liep door de velden en
terwijl hij de schoonheid van de natuur
diep ademend in zich opnam, werd eens-
klaps zijn oog geboeid door een kleinen
schaapherder, die voorover in het gras
lag en met heel de aandacht van zijn
kleine jongensziel figuren tekende op een
stuk steen, schapen, bomen. De legende
verhaalt, hoe Cimabue onder de indruk
van de bijzondere gave van het kind met
de ouders overeenkwam, om den jongen
mee te nemen naar Florence, opdat hij
daar een goede opleiding zou ontvangen.

Deze aantrekkelijke legende heeft zich
de eeuwen door gehandhaafd, terwijl
vaststaande feiten van het leven van
Giotto zeer karig zijn. Hij is geboren om-
streeks 1266 in de buurt van Florence.
Rome, Assisi en Florence bezitten kunst-
werken van hem en met name Padua,

waar hij de Scrovegni-kapel door zijn
prachtige reeks fresco's tot een ju-
weel van schoonheid heeft gemaakt.

Giotto is een vernieuwer geweest in de
kunst, hij heeft richtlijnen aangegeven,
waardoor Florence een eeuw lang toon-
aangevend was voor Italië's kunstenaars.
Wat was dan dat nieuwe? Giotto heeft
zich eenvoudig bezonnen op de werkelijk-
heid en deze gerealiseerd op de wand en
het paneel.

Er lag een Oosterse sfeer rorid de Ita-
liaanse kunst van de 13e eeuw en vroeger.
Byzantium scheen het ideale kunstcen-
trum voor de Italianen en de Byzantijnse
stijl werd ijverige beoefend en nagevolgd.
Strak is de kunst, scherp omlijnd, orna-
mentaal. De abstracte idee wordt weer-
gegeven, personen, omgeving, architec-
tuur, alles wordt ornament. Ook Cimabue
schildert op deze „Griekse wijze". Giotto
ontdekt <4lveer de ruimte. Hij plaatst zijn
personen in een sfeer, waarin ze zich
vrij bewegen kunnen, terwijl zich een ge-
beurtenis ontwikkelt waaraan door ieder-
een ten volle wordt deelgenomen. Elke
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beweging, elke handeling is gemotiveerd.
Er is geen zweem meer van verstardheid
of conventie. Eenvoudig is Giotto. Niets
staat er te veel. De natuur gebruikt hy
alleen maar als het nodig is zjjn toneeltje
in een juiste sfeer te plaatsen. Veel fi-
guren heeft hij ook niet nodig, elk heeft
zijn eigen gemotiveerde rol en is zeer
juist getypeerd. Aantrekkelijk of char-
mant zijn ze niet, hun bouw is grof, maar
hun hooggespannen innerlijk leven uit
zich in de krachtige blik van hun ogen.

Giotto was ook architect. Hij heeft de
campanile van de dom van Florence ge-
bouwd. Daarom zijn zijn fresco's zo mo-
numentaal en zo volledig in harmonie
met de ruimte, waarin ze zich bevinden.

De fresco's van Padua, die in de oor-
spronkelijkste staat verkeren, kunnen ons
het beste een indruk geven van Giotto's
grootheid.

In 1300 werd de arena van de oude
stad, tezamen met het paleis, aangekocht
door Enrico Scrovegni, rijk als hij was
door de vele schatten, die zijn vader bij-
een gewoekerd had. Op dat terrein heeft
Enrico toen in 1303 een eenvoudige kapel
laten bouwen, toegewijd aan de H. Maagd,
om zo enigszins voldoening te geven voor
de misdaden van zijn vader. De kapel, be-
staande uit één beuk met een simpele
ronde overwelving, waaraan alle archi-
tectonische versiering ontbreekt, schijnt
reeds van te voren bestemd geweest te
zijn voor een algehele beschildering. Aan
weerszijden gegroepeerd in die rijen van
zes fresco's, heeft Giotto het leven van
Maria en Christus verhaald, terwijl de
triomf boog de verbindende schakel vormt.

We zullen één van de fresco's, waarvan
ieder voor zich een juweel is, uitkiezen
om een nadere kijk op den groten meester
te krijgen: „Judas' kus".

Temidden van een menigte opgeheven
vuisten, lansen en felle ogen, speelt zich
op de voorgrond het adembenemend mo-
ment af tussen de twee mannen: Christus
en Judas. Aller blikken wachten gespan-
nen dit langgewenste ogenblik af, volgen
begerig elke beweging. Petrus alleen
vindt nog tijd om zijn machteloze woede
op Malchus te wreken, terwijl een ander
de mantel van een wegvluchtend apostel
kan grijpen. Het is donker, luguber en
stil. Judas wil Jesus geheel omvatten en
tegen zich aandrukken, maar Jesus is-
sterk en doordringend. En tussen deze
twee koppen, die elkaar geheel trachten
te peilen, grijnzen de grote neuzen en de
Qynische monden van twee Joden, die zich
naar voren hadden weten te dringen, om
toch maar niets van dit prachtig schouw-
toneel te missen. Giotto heeft geen na-
tuur, geen architectuur nodig om deze
scène in een bepaalde sfeer te brengen.
Tot het nodige heeft hy zich beperkt,
daarom is dit fresco zo sterk. In heel zijn
frescoreeks heeft Giotto dit doorgevoerd,
hij gebruikt maar weinig personen, zo
mogelijk dezelfde in de verschillende fres-
co's, die hij typeert door een bepaald ge-
kleurd gewaad of door een ander attri-
buut.

Door zijn oog voor de ideale werkelijk-
heid is Giotto baanbreker geweest, hij
blijft ook ons bewondering afdwingen,
door zijn sterke bezieling en zijn geniaal
opgebouwde, verhalende composities.

E.
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OOK hef vlees op Je l»on

Ofschoon de distributie van levensmid-
delen in het algemeen gelaten en met be-
grip van de noodzakelijkheid ervan is aan-
vaard, maakt ons op rantsoen stellen van
vlees toch nog al indruk.

Het is begrijpelijk, omdat géén artikelen
als de uit het vlees bereide bouillon en jus
ons in staat stellen, om de meeste andere
spijzen een geur en smaak te verlenen die
nooit vervelen. Ook het vlees zelf vormt
een smakelijk en geliefkoosd gerecht, en
daarbij komt nog, dat men het beschouwt
als een voedingsmiddel van buitengewone
waarde en met bijzondere versterkende
eigenschappen.

Ofschoon niet ontkend mag worden, dat
vlees en waardevolle eiwitbron is met veel
minerale zouten en vitaminen, wordt in
het algemeen de waarde van vlees toch
geducht overschat. Niet onwaarschijnlijk
dat dit nog een overblijfsel is uit de tijd,
dat vlees een gerecht was, uitsluitend be-
stemd voor de tafels der rijken.

De gezondheid en werkkracht der vege-
tariërs zijn bewijs genoeg dat men vlees,
als 't moet, volkomen kan missen, ook al
is het misschien nuttig er een bescheiden
gebruik van te blijven maken. De vijf ons
per week, die ons toegemeten worden, zijn
voor onze werkelijke behoefte ruimschoots
genoeg.

Van het vet, dat voortaan ook slechts
op de bon verkrijgbaar is, en met behulp
van wat vleesextract, Maggi's Aroma er
dergelijke stoffen welke nog in de handel
zijn, en met verschillende tuinkmiden,
kunnen wij ons uitstekend redden, om een
smakelijke jus en middagmaal te berei-
den. Hun, die over een tuintje beschikken,
willen we erop wijzen, dat het sap van de
Lavas- of Lubbestokplant, die bij kweke-
rijen en waarvan het zaad bij zaadhande-
laren verkrijgbaar is, één van de belang-
rijkste grondstoffen vormt voor de in de
handel zijnde spijzenaroma's. Het meebra-
den of (in soep b.v.) de laatste tijd mee-
trekken van wat blad of een stukje sten-
gel (vooral niet te veel, de geur is sterk)
is voldoende, om flauwe, slappe spijzen
een verrassende smaak te geven; door het
mislukken van één proefje moeten we ons
niet uit het veld laten slaan. Het aanplan-
ten van zo'n struik, die winterhard is, is
dus alleszins aan te bevelen.

Zoals bekend, valt schapenvlees buiten
de distributie. Zij, die menen niet of moei-
lijk buiten vlees te kunnen, mogen dit als
een buitenkansje beschouwen. Naar mij
uit verschillende opgevangen gesprekken
bleek, is dit echter maar ten dele het ge-

» val. Schapenvlees, zo hoorde ik o.a. kla-
gen, kun je toch niet meer dan een keer
in de week eten, dat staat toch direct te-
gen!

Het was zeker geen beroeps-kokkin die
zo sprak, iemand blijkbaar, die-maar één
methode van klaarmaken kende. Wie niets
anders van schapenvlees weet te maken
dan een gebraden koteletje, zal inderdaad
er al gauw beu van zijn, evengoed als van
ander vlees, dat steeds op dezelfde manier
opgedist wordt. Het is juist de afwisse-
ling, de verandering van spijs, die eten
doet.

Evengoed als rundvlees en varkensvlees
kan schapenvlees echter tot allerlei sma-
kelijke gerechten bereid worden. We moe-
ten er soms wat extra moeite voor doen,
maar de uitkomst loont die moeite.

Vóór alles moeten we bedenken, dat het
wenselijk is, dat schapenvlees altijd heet
wordt opgediend, en dat de schaal en
liefst ook de borden, voor het eten warm
gemaakt worden. Dit is gewenst, omdat
het schapenvet spoedig stolt, waardoor de
smaak minder goed uitkomt en het vlees
minder sappig lijkt dan het in werkelijk-
heid is.

Net als kalfsvlees en varkensvlees,
maar in tegenstelling met verschillende
soorten rundvlees, moet schapenvlees al-
tijd volkomen gaar wezen als het op tafel
komt, op welke manier het ook bereid
wordt.

Verder is schapenvlees, veel meer dan
ander vlees, dankbaar voor kruiden en
specerijen. Weinig vlees is lekkerder dan
schapenvlees dat, na gezouten te zijn, met
een klein beetje gemalen foelie ingewre-
ven en daarna in azijn gelegd wordt of
jn karnemelk, waaraan een-enkel laurier-

DEN TJTBECHTSCHEN DAMES
onzen hartelijken dank voor de mede-
deeling, dat uit hygiënisch oogpunt
Jozo of Nezo onontbeerlijk geacht
wordt voor het zouten der spijzen. Er
bestaat dan ook geen zuiverder zout.

f laai ons voor de Kinderen L

De man, die deze woorden tot lijf-
spreuk had, was Friedricht Fröbel,
een beroemd Duits pedagoog. Gebo-
ren in 1782, gestorven na een vrucht-
baar leven in 1852.

Hij was de zoon van een predikant,
had een verdrietige jeugd, heeft zelf
geen kinderen gehad, doch zijn arbeid
is. duizenden „vreemde" kinderen én
hun moeders ten zegen geweest en
is dat nu nog.

Dat hij, tijdens zijn leven, lang niet
altijd begrepen werd, dat zelfs zijn
Kindergarten (is gelijk aan: ideale
bewaarscholen) werden verboden,
behoeft ons niet te verwonderen.
Miskenning, verdachtmaking, be-
spotting is nu eenmaal altijd het lot
van mensen, die hun tijd ver voor-
uit zijn. Zo een was Fröbel er. Want
al zijn eminente ideeën omtrent het
nut van handenarbeid voor alle kin-
deren, rijk en arm, op alle scholen,
zowel lagere als middelbare, begin-
nen nu zoetjesaan gemeengoed te
worden van iedereen, wie de volks-
opvoeding ter harte gaat.

Ik denk wel eens, hoeveel woorden
worden talloze malen en door Jan-
en-alleman uitgesproken, als bijv.
Fröbelschool, Montessoriklas, zon-
der dat men er aan denkt, of slechts
bij benadering weet, dat achter zul-
ke woorden het geladen leven, de
grote mensenliefde schuilgaat van 'n
diepzinnig denker, de rusteloze ar-
beid van een geniale vrouw. Dat wij

blaadje, een peperkorrel, een kruidnagel,
een paar schijfjes ui en een paar snipper-
tjes knoflook toegevoegd zijn.

Om op azijn te bezuinigen nemen we
een kom, waarin het stuk vlees past. Ge-
heel onder de azijn liggen is niet nodig,
we draaien het vlees dagelijks een paar
keer om en laten het drie dagen liggen.
Daarna wordt het gebraden en vervolgens
gestoofd. We voegen by het stoven de
kruiden toe en een gedeelte van de azijn.

Een ander smakelijk schapengerecht is
haché ervan. Wanneer we, behalve de uien
en bijbehorende kruiden, tomaten erbij la-
ten stoven en er rijst bij geven, is het een
feestmaal; een heerlijk avondschoteltje
ook, voor wie in de steek gelaten worden
door de broodbon.

Even fijn is rolpens van schapenvlees.
Voor het maken daarvan zijn geen dar-
men of pens nodig en men behoeft ze ook
geen dagen of weken in azijn te zetten.
Om ze de volgende dag te eten gaat het
heel eenvoudig als volgt: Bij l pond vlees
heeft men nodig l snee oud brood, een
beetje peper en noot en gemalen foelie,
2 theelepels zout en azijn. Het in stukjes
gesneden vlees wordt, met de kruiden en
zout vermengd, pl.m. l uur in water ge-
kookt. Daarna laat men het koud worden
en snijdt het in dikke plakken. Deze legt
men een nacht in half bouillon (van het
vlees) en half azijn. Voor het bakken wor-
den de stukken eerst door bloem gewen-
teld.

Voor haché, rolpens en gehakt zijn vol-
strekt niet de dure stukken van rug of
bouten nodig; even geschikt ervoor is het
goedkopere vlees.

Dit zijn slechts enkele smakelijke scha-
penvleesrecepten; andere hopen we binnn-
kort te geven.

WILMA MÜNCH.

even

thans speciaal de aandacht vragen
voor Fröbel komt, doordat in ons
land het feit herdacht wordt van
„een eeuw Fröbelonderwijs".

Als we op de illustraties en berich-
ten in de krant afgaan, zouden we
welhaast gaan geloven, dat 't mens-
dom van heden nergens meer be-
lang in stelt dan in de oorlog en des-
zelfs gruwelen. Een mens wordt door
zijn krant meer beïnvloed dan hij
denkt. Wie vandaag aan de dag niet
oppast, gaat dingen mooi noemen,
die hij feitelijk verafschuwt. Daar-
om, welk een verademing om thans
ook in de krant te mogen vertellen
over een werk des vredes. Een werk,
dat geen vernietiging nastreefde,
maar slechts beoogde: ontplooiing,
groei, bloei, geluk; een werk, dat in
waarheid de leus mocht voeren:
Freude, Friede, Freiheit! Het levens-
werk van Fröbel.

Ach, hoe gaat dat. Het engeltje in
de wieg vinden we alleen maar lief.
De dagelijkse luiers accepteren we
graag. Ja zelfs kunnen we in hart-
grondige bewondering staan voor 'n
„mooie luier", zijnde het zekere be-
wijs dat de kleine gezond is en ge-
noeg naar binnen krijgt. Doch als de
tijd komt van het kruipen, van het
lopen, het klimmen, dan beginnen we
al eens te praten van „verdraaid
lastig" en „kun je dan nergens af-
blijven"? Er valt al eens een tik op
een mollig handje. Terwijl daar
eigenlijk een heel natuurlijk groei-
proces aan de gang is. Een jong
schepseltje is zijn krachten aan 't be-
proeven, zijn spieren aan 't sterken,
zijn zintuigen aan het oefenen
't Mag niet 't Kan niet Nou
moet het uit zijn

„Man, wat vind je, zou ik niet eens
aan de zuster gaan vragen of Bert-
je een plaats kan krijgen op de be-
waarschool? Er is geen huis met
hem te houden En opgeruimd
staat netjes " Dan gaat Bertje
naar de bewaarschool. Lelijk woord!
Niet zo heel erg, als het een goede
zaak geldt. Als zuster of juffrouw
inziet, wat een kostbaar materiaal
moeder haar toevertrouwt. Als ze
maar geen te grote klas onder haar
hoede heeft, waardoor Bertje num-
mer zoveel wordt. En als ze zelf Frö-
bel, wiens volgeling ze zich noemt,
begrepen heeft.

„Laat het kind spelen en niets dan
spelen tot zijn zevende jaar.

Laat hem aan uw hand -zoeken en
vinden, zelf ontdekken en uitvinden,
maar vooral met eigen handen wer-
ken.

De opvoeder is verplicht het kind
in het volle bezit van al zijn vermo-
gens te stellen en hem niet eenzij-
dig maar alzijdig te ontwikkelen."

Fröbel geeft zijn kinderen geen
kant-en-klaar speelgoed, waar ze
pas wat aan vinden, als ze 't uit el-
kaar kunnen halen („vernielen"
noemen de grote mensen dat). Weg
met auto's van blik en poppen, die je
niet aan en uit kunt kleden! Hij laat
spelen, dat is w e r k e n , met blok-
ken en blokjes, met legstokjes en
staven en ballen en ringen, waarmee
ze wat kunnen maken, echter niet
na-maken, wel opbouwen, scheppen!
Hij roept het kleine kind bij de le-
vende natuur, onderwijst het op de
wandeling en gebruikt spaarzaam de
prentafbeelding, want er is zoveel
meer, zoveel beter en nodiger aan 't
jonge kind beneden de'zeven jaar te
geven.

O, Bertje zal het goed hebben bij
de zuster. Maar wilt u wel geloven,
dat ik hem toch met lichte weemoed
zie gaan? Niet, als hij enig kind was;
dan had hij omgang met kleine mak-
kers te zeer nodig voor zijn opvoe-
ding. Doch nu hij er nog drie boven
en drie onder zich heeft

Ik droom soms:
Wat zou het fijn zijn, als moeder

niet, gelijk thans het geval is, over-

belast was met huishoudelijke ar-
beid. Hoe heerlijk, als ze hulp kon
nemen (betalen!) voor het ruwe
werk, als ze de was buiten de deur
kon doen, zodat ze zich meer dan
thans met de beste wil mogelijk is,
aan haar hoogste en schoonste taak
kon geven: een echte moeder te zijn
voor haar kinderen. Een moeder, die
tijd heeft om met de kleintjes te wan-
delen, te spelen, om aan de groten
leiding te geven. Maar dan moest ze
ook, dan moesten alle moeders een
prettig licht huis hebben en een
;uin

Vrome wensen ? Of zal de nieuwe
tijd dit alles brengen?

Voor het zover is, zullen nog wel
duizenden kindertjes van met werk
overladen moeders ter bewaarschool
ijgen. En als ze daar dan blijde kleu-

terjaren hebben, is dat voor een niet
jering deel te danken aan het onver-

moeid idealistisch streven van den
.modernen" pedagoog Friedrich
Fröbel.

C. BOUDENS-VAN HEEL

Naschrift. Nu moet mij nog iets van het
hart. In een overigens vrij vaag artikel
van de hand van mr. Dijkstra in De Weg:
De vrouw in ons midden, vraagt de schrij-
ver: „Is het niet zo, dat de agenda's der
damesbijeenkomsten plegen te prijken
met „afternoon tea, excursies en bridge
drives", of hoe attracties met Amerikaan-
se opdirkerij verder mogen heten? Had
mijn vrouw in haar vrouwenclub niet ver-
zet aan te tekenen tegen het voorstel van
de bestuurstafel, om de eenvoudige bur-
gervrouw het bridgen te leren?"

Ik meen zeker te weten, dat het in onze
kringen niet zo erg was. Wel heb ik de
indruk, dat men, ook bij ons, meer en be-
ter leiding had kunnen geven op allerlei

ebied. Wat de babyverzorging betreft,
heeft men tijdig het juiste inzicht gekre-

en, getuige de talloze geslaagde moeder-
cursussen. Doch om ter zake te blijven
zijn er door Vrouwenbond, K.A.V. e.d. ooit
essen, cursussen gegeven, tentoonstellin-
gen gehouden tot heil van de kleuters? De
Dewaarschool moge voor veel moeders een
uitkomst zijn, er blijven toch de vrije mid-
dagen, de Zondagen, de vacanties, die nut-
:ig en aangenaam doorgebracht moeten
worden!

Een puntje ter overweging tegen de tijd,
dat we weer gaan vergaderen??

C. B.-v. H.
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag.

Weense partij.

Wit: Schallopp; zwart: Blackburne.
l e2—e4, e7—e5. 2. Pbl—c3. Deze zet

is vrijwel even goed als Pf3; alleen blijkt
uit de ervaring, dat zwart na Pc3 wel iets
gemakkelijker spel heeft dan na Pf3.
2 Pg8—f6. 3. f2—f4. De pion mag
niet genomen worden, daar anders door
e5 het paard naar g8 teruggejaagd wordt.
Anderzijds moet zwart echter oppassen,
dat hij niet b.v. met d6 in een slechte va-
riant van het geweigerde koningsgambiet
terecht komt. 3 d7—d5! Het juiste
antwoord, op fe5: kan nu Pe4 volgen, 4.
d2—d3, d5Xe4. 5. f4Xe5, Pf6—g4. 6. d3—
d4, e4—e3. Zwart moet er voor waken deze
vooi'uitgeschoven pion niet te verliezen;
er dreigt thans Pf2, waartegen, wit zich
met Pe4 verdedigen kan. Ook 7. Lc4, Pf2.
8. Df3! is mogelijk. Wit offert dan zo de
kwaliteit, doch verkrijgt een kansrijke
aanval. 7. Pgl—h3. Hier staat het paard
niet zeer goed. 7 Lf8—b4. 8. a2—a3,
LJb4—a5. 9. b2—b4, La5—b6. 10. Pc3—e2
dekt pion d4; wit's stelling wordt steeds
slechter. 10 a7—a5. 11. Lel—b2,
0—0. 12. Pe2—g3, a5Xb4. 13. a3Xb4, Ta8
Xal. 14. Lb2Xal, Pb8—c6. 15. c2—c3.
Wit dreigt met Le2 het paard op g4 on-
schadelijk te maken, waarna pion e3 wel
verloren zal gaan. Op tijd echter weet
zwart leven in de brouwerij te brengen.
15. .:.... Pg4—f2! 16. Ph3Xf2, e3Xf2t. 17.
Kei X f2, Pc6Xe5. Pion d4 staat gepend.
Materieel staan de partijen gelijk. Wit's
stelling is echter nog lang niet veilig. 18.
Lfl—e2, Dd8—h.4. Als zwart niet direct
aanvalt weet wit zijn spel toch nog be-
hoorlijk te ontplooien, waardoor zijn na-
deel verdwijnt. 19. Thl—f l, f7—f5! Weer
een goede zet, die in dergelijke situaties
veel voorkomt. Niet alleen treedt de pion
zelf actief op (er dreigt al direct f4 met
stukwinst) maar tevens kan nu ook de
zwarte toren aan de strijd deelnemen. 20.
Kf2—gl, Lc8—e6. Om eventueel Ld5 te
kunnen spelen. 21. Kgl—hl (nu dreigt na-
tuurlijk de5:) f5—f4. 22. Pg3—e4. Op 22.
de5: volgt fg3:. 23. h3, Lh3:! 24. gh3:,
Dh3: mat. 22 Pe5—g4. 23. Le2Xg4.
24. Ddl—b3t, Kg8—h8. 25. Pe4—d2, c7—
c6!

Een leerzame zet; Lb6 staat buitenspel,
maar kan nu op diagonaal h2—b8 ge-
bracht worden, waar hij punt h2 gaat be-
dreigen. 26. c3—c4? Beter en consequen-
ter was Pf3, waarmede de stelling nog
wel te verdedigen was. (zie diagram no.
271).

No. 271

a b e d e f g h

...... • BI

" '

a b c d e f g h

Stelling na 26. c4

26 f4—f3! Wit kan die pion nie
goed slaan; op 27. gf3: volgt Lc7 met d<
onweerlegbare dreiging Dh2; op 27. Pf3
volgt eveneens Lc7 met dreiging Lf3: ge-
volgd door Dh2:; op Ph4: volgt dan Tfl
mat; op 28. h.3 volgt Dg3 en op 28. gl
volgt Lf3: 29. Tf3: De4. 30. Kg2, De2
met torenwinst.

27. g2—g3, Dh4—h3; 28. Tfl—f2, Tf8—
e8. De dreiging Tel is thans lastig te pa
peren; 't beste was nog Dbl, maar ooi
dan is het spel verloren.

29. Db3—dl, Dh3—g#t! en wit gaf hè
op; na 30. Tg2:, fg2:t. 31. Kg2:, Ldl: im-
mers is hij een volle toren achter.

+ Pijn - Pijn - Pijn

Door hun uitdrijvende- en pijnstillend
werking helpt hierbij altijd veilig en

vlug als geen ander een poeder of cache
van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stu
8 et. Doos 45 et. Caehets, genaamd „M\jn
hardtjes" Doos 10 en 50 et.

Vrij fcijn joncj

V E R S L A G V A N E E N V I J F D A A G S E

Leve de K.V.C.!!

Ja, 't is echt waar, wat er laatst in de
/'rouwenrubriek stond. Als meisje is het
noeüijik om toestemming en gezelschap
e krijgen voor een vacantietooht. Met

de toestemming liep het bij mij thuis
toga! los. Maar m'n ene vriendin mocht

niet mee, omdat ze te jong was; de ande-
re niet, als we de Moerdijk over gingen;
de derde... enfin, ten laatste bleven Nel
•n ik over. Natuurlijk kregen we de no-

dige preken: over soldaten, over landmij-
nen, over slecht weer, zuinigheid, zonne-
brand en nog meer. De dagen van voor-
>ereiding waren overigens heerlijk. De

post bracht de lidmaatschapskaarten van
de Katholieke Vacantiehuizen Centrale,
het fleurige vlaggetje, de nauwkeurige be-
3chrijving, niet tekening, van een slaap-
zak, die we mee moesten brengen. Ge-
ukkig had mijn moeder nog een over-
compleet gordijn liggen van Brabants
bont!

Ie dag .

Donderdagmorgen 7 uur.
Dan ben ik nog druk bezig met mijn

rugzak, mijn boterhammen. Voor de laat-
ste keer wordt mijn fiets aan een inspec-
tie onderworpen; de veldfles gevuld; het
fototoestel omgedaan. Half acht ben ik
reisvaardig. Nel staat al voor de deur,
eveneens gepakt en gezakt en na omhel-
zing van vader en moeder vertrekken
we, nagewuifd door alle leden van het

ezin. Allereerst gaan we ter kerke. In
de St. Lambertus aan de Hoflaan te
Rotterdam is een H. Mis om half negen.
Daarna naar Gouda. De lucht is somber,
nier en daar een stukje blauw, gelukkig
geen regen.' We peddelen met flinke
snelheid. In Gouda moeten we schuilen
voor de eerste druppels, maar even later
breekt de zon door. In de richting Utrecht
ontmoeten we veel trekkers en treksters,
die we groeten als oude bekenden. Als
we in de Domstad arriveren, zoeken we
de Weerdsingel op onze plattegrond en
zo komen we aan ons Ie vacantiehuis.
We bergen de bagage, knappen ons een
beetje op om daarna weer de fiets te
nemen en Utrechts mooie omgeving te
verkennen. We gaan naar Bilthoven om
een paar baantjes te zwemmen en boven-
dien brood te kopen voor ons avondmaal.
Dan naar de Biltse duinen, waar we te-
midden van hei, dennen en mieren onze
boterham met hagelslag opeten. Tegen
de avond bekijken we de stad Utrecht.
Als we in de buurt van de Dom zijn,
staan we ineens voor een etalage met
kostelijke hummeltjes: beeldjes, schilde-
rijtjes. Er is nog een andere met allerlei
prachtige religieuze voorwerpen en een
met zalige boeken, 't Is de winkel van
Van Rossum. Als ik ooit rijk word...
Aangekomen op de Weerdsingel klim-
men we naar ons knusse dakkamertje
en gaan we vlug onder zeil. Morgen een
lange tocht voor de boeg.

2e dag.

Heerlijk uitgerust vangen we om hall
zeven de reis naar Vught aan, na eerst
naam, datum van aankomst en vertrek
beroep en nationaliteit ingevuld te heb-
ben in het gastenboek en onze schuld
te hebben voldaan. Het is nog stil op
straat; de lucht is vochtig; het beloof'
een mooie dag te worden. We trappen
naar Wijk bij Duurstede, steken met de
pont de Lek over. Dan naar Tiel. Weer
met een pont naar Wamel. Vervolgens
recht op Den Bosch aan. We passeren
Dreumel, Heerenwaarden, Rossum, He-
del. Drie keer moeten we een verzame-
ling kilometers omröden, twee keer we
gens een opgeblazen brug, een keer voor
een niet-ontplofte bom. In Vught vragen
we de weg naar Huize Rouoouleur. He
ligt 5 minuten fietsen buiten het dorp
We zijn uitgehongerd en na onze kaar
afgegeven te hebben, vallen we op de
lunch aan. Onze bagage brengen we in
het ons aangewezen kamertje en legigen
de slaapzak vast klaar. Dan weer er o]
uit naar de Ijzeren Man. Het is een groo
meer, waar je kunt zwemmen en roeien
Onze fietsen pootten we aan de weg nee
en we liepen het hele meer rond. He
werd een zalige wandeling. Verschillen

e foto's gemaakt. Om 6 uur Vught-
'aarts voor de warme maaltijd. Achter-
f geloof ik, dat we schandalig hebben
eschranst: soep, aardappelen met kom-
•ommer en roerei, pannekoek met appel-
noes. Wie doet je wat! Even nog het
orp in om kuch voor de volgende dag
n te slaan. Bijtijds naar kooi.

3e dag.
Om 7 uur de reis naar Ginneken aan-

aard. Eerst op Oisterwijk aan om er
e „duizendjarige lindeboom" te bewon-

deren (viel tegen). Toen naar de vennen,
vaar we genoten hebben. Geen sterve-
mg te zien. We hebben daar samen ge-
eten aan zo'n grote plas, waarin water-
elies en plompen, op de achtergrond bo-
nen; het gezang van de vogels, het ge-
uis van een windje dat het water deed
impelen, dat was alle geluid. Verder
iepe stilte. Hoe onbeschrijflijk heerlijk!
fan Oisterwijk naar Tilburg. Een bezoek
gebracht aan het dierenpark, waar we
als K.V.C.-leden reductie kregen. Toen óp
Breda aan. Druk verkeer onderweg. Al

gauw waren we op Bouvigne, ons laatste
acantiehuis. Daar heerste een zenuw-

achtige drukte. Want 's avonds zouden
:e meisjes van de dienstbodencursus uit
frankrijk terugkomen. Alles was in de
sveer om hun een feestelijke ontvangst
e bereiden.

4e dag.

Om half acht naar de Mis in Ginneken.
De kerk draagt nog de sporen van de
oorlog, gelijke vele gebouwen en huizen
zelfs in de kleinste dorpen. Na 't ontbijt
de bossen in. We marcheren flink door,
ontmoeten zo nu en dan een fietser. Door
de drie „eeuwige laantjes" komen we op
de „grote stille heide". Nel orgelt het op
de mondharmonica. Ik zing. We genieten
van de zeldzame rust en picknicken. Als
iet naar onze smaak te druk wordt, gaan
we terug naar Bouvigne. Daar treffen
we het juist, dat de autobussen klaar
staan om de meisjes naar hun ouderlijk
luis terug te brengen. Onder veel be-
angstelling en gejuich vertrokken ze, de
jrote strohoeden in triomf mee. Tussen
;wee haakjes: ook op Bouvigne weten
ze, wat koken is. Wel is het ons beko-
men.

HET VERLOSSENDE
ANTWOORD OP

KWELLENDE
VRAGEN

Moderne Apologetische Encyclopedie

door

Prof. F. Otten en Prof. J. Verhaar

De grote vaagbaak voor het katho-
lieke huisgezin. Standaardwerk

400 blz. groot formaat

Prijs slechts f 2.90 ing.
In prachtige band f 3.90

In de boekhandel en bij

UKBI ET OKB1, ONDIEP 6,
UTRECHT
Giro 315927

5e dag.

De dag van het vertrek. Geen van twee-
ën hebben we zin en het sombere weer
moedigt ons niet bepaald aan. Na het
ontbijt tijgen we naar de hei om een
stukje herinnering mee te nemen. Het
had die nacht hard geregend en in een
minimum van tijd waren onze schoenen
en kousen doorweekt. Allebei voorzien
van een grote bos gingen we terug om
de rugzakken in te pakken, de hei ach-
terop te binden, brood te kopen, kaarten
terug te vragen, schuld te voldoen en
afscheid te nemen van dit gastvrij echt
„tehuis". Donkere hemel, nu en dan een
bui, wind tegen. Eenmaal over de Moer-
dijkbrug gunden we onze uitgeputte le-
dematen enige rust om dan weer met
vernieuwde moed de strijd tegen de wind
aan te binden. Bij Dordrecht rustten we
nog een keer en dan rij-den we in een ruk
door naar Rotterdam, dat wel een schril-
le tegenstelling vormde met de ongerepte
schoonheid van de hei, de vennen en de
bossen.

Door onze ouders met zo'n hoeveelheid
enthousiasme begroet, alsof we jaren af-
wezig geweest zijn. De roodpaarse hei
wordt dankbaar in ontvangst genomen
en we raken niet uitverteld over al wat
we met weinig kosten gezien en genoten
hebben.

B E N I K ? ?
ITc werd in het jaar 185Jf te Streh-

len in Silezië geboren uit een fami-
lie die grote mannen voor de weten-
schap had opgeleverd. Ik studeerde
aan de universiteiten van Breslau,
Straatsburg, Freiburg en Leipzig.
Mijn onderzoekingen en ontdekkin-
gen lagen vooral op net terrein der
immuniteit en het grootste resul-
taat mijner onderzoekingen was het
geneesmiddel „Salvarsan". In 1908
werd mij de Nobelprijs toegekend.
Ik stierf 20 Augustus 1913.

Wie ben ik?

Het is niet meer dan natuurlijk dat
wij op het artikeltje handelend over
Metchnikoff onmiddellijk laten volgen
een beschrijving van zijn tijdgenoot Pro-
fessor Ehrlich, den groten onbekende van
dit artikel.

Liet Metchnikoff zich bij zijn studie
van de immuniteit vooral leiden door de
gedachte dat het de cellen van het mense-
lijk lichaam waren die hier de grote rol
speelden, Ehrlich zocht het meer in de
lichaamsvochten en daarop was zijn
studie dan ook ingesteld en meer spe-
ciaal vermoedde hij dat de werking der
immuniteit een chemische was. Ehrlich's
studie was er speciaal op gericht wat er
nu eigenlijk gebeurde wanneer bacteriën
in het lichaam kwamen die giftstoffen
afscheidden en wat er gebeurde, wanneer
anti-giftstoffen werden toegevoegd om
de werking van het bacteriën-gift op te
heffen. Ehrlich stelde zich dit voor als
een chemische werking.

Ehrlich redeneerde als volgt: Wanneer
de door bacteriën afgescheiden giften zo-
danig zijn, dat zij de cellen van het men-
selijk lichaam aantasten, dan ontstaat de

ziekte. Het is dus nodig, een zodanig te-
gengift toe te passen, dat wel het bao-
teriëngift neutraliseert, maar dat van de
andere kant geen schadelijke invloed of
althans zo min mogelijk uitoefent op de
lichaamscel. Ehrlich streefde er zelfs
naar een stof te vinden, die voor alle mo-
gelijke bacteriëngiften deze eigenschap
zou vertonen, een z.g. eenheids-antigift.
Werd dat gevonden, dan was de genezing
van een willekeurige ziekte al heel een-
voudig. Wat voor infectie-ziekte het dan
ook zou zijn, toediening van dit een-
heidsgeneesmiddel zou het genezend re-
sultaat bewerkstelligen.

De lezer ziet, dat de taak die professor
Ehrlich zich stelde niet gering was, al
moeten wij er ter desillusie onmiddellijk
aan toevoegen, dat hij daarin niet is ge-
slaagd.

Voor zijn proeven gebruikte Ehrlich de
zogenaamde trypanozomen-infectie, een
der heftigste die er bestaan. Na vele mis-
lukkingen is hij er tenslotte in geslaagd
een middel te vinden, dat deze trypano-
zomen onfeilbaar doodde, en dat niet
nadelig was voor de menselijke cel. Dat
was dus een grote overwinning. Verdiend
was het succes overigens wel, want dit
middel was het 606e achtereenvolgens ge-
produceerde middel (na 605 mislukkingen
dus) en werd dan ook het „Ehrlich 606**
geneesmiddel genoemd. Als geneesmiddel
tegen vele tropische ziekten deed het
reeds aanstonds uitstekende diensten en
later nog bij vele andere ziekten. Het
product veroverde de wereld zQ het dan
onder een naam die minder herinnerde
aan de vele vruchteloze pogingen van
prof. Ehrlich, namelijk „Salvarsan", wel-
bekend uit elke apotheek, en waaraan
ontelbare mensen hun genezing te dan-
ken hebben.
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Geeft het een ere'
plaats

Met hoeveel ontroering zullen
de getuigen -van Golgotha van
Christus' kruisdood verhaald
hebben. Bij hun prediking, bij
hun gesprekken in hun familie-
en vriendenkring was telkens
weer het kruis het middelpunt
waarop de aandacht werd ge-
vestigd en waaraan het diepe
mysterie der Verlossing onver-
brekelijk werd vastgekoppeld.

Ademloos zullen de eerste
christenen hebben toegeluisterd
en in die apostolische harten
groeide de liefde en de verering
voor het aanbiddelijk kruis van
Christus steeds groter uit. Wan-
naar zij in hun donkere schuil-
kelder en in de muffe catecom-
bengangen hun heilige diensten
vierden, terwijl hun vervolgers
als speurhonden hen trachtten
op te sporen, dan voelden zij
zich gesterkt en getroost door
het H. Kruis, dat eens hun Ver-
losser droeg, Wiens voorbeeld
zü wilden navolgen.

Het heilig Kruis! Dit was het
enige dat zij bezaten. Geen ker-
ken of kapellen, geen openbare
bedeplaatsen, geen uiterlijke
Godsdienstviering duldden de
felle Christenvervolgers in het
Romeinse Rijk.

Het dierbaarste, wat de eerste
Christenen bezaten, moesten ze
besloten houden in hun hart.
Geen kruis stak als in onze da-
gen van de top der Godshuizen
tegen de lucht af, geen kruis
hing beschermend in de woon-
huizen. Maar des te dieper plant-
te zich dat kruis in hun hart,
des te scherper stond het afge-
tekend in hun fantasie.

Ook voor ons blijft het waar,
dat het H. Kruis de bron blijft
van onze verlossing, het teken
van onze bevrijding uit de sla-
vernij, het symbool van ons ge-
loof.

Voor ons praktisch geloofsle-
ven zitten daar de volgende con-
sequenties aan vast:

Allereerst, dat wjj ons diep
doordringen van de betekenis
van het kruisteken, dat in ons
christelijk familieleven goddank
zijn plaats nog heeft weten te
handhaven. Maar dat kruiste-
ken dient dan ook bewust en
correct gemaakt te worden.

Zo gemakkelijk wordt dit tot
een loutere formaliteit, waarby
elke innerlijke diepte van de
geest ten enenmale zoek is. Het
dient daarom correct te worden
verricht, niet slordig of onbe-
holpen. En in dat opzicht blijft
dikwijls veel te wensen over.

Ten tweede zal het kruisbeeld
een ereplaats moeten innemen
in onze woningen. Moderne men-
sen met moderne woningen schij-
nen maar al te dikwijls, ook al
is er nog een kruis aanwezig,
de ereplaats toe te kennen aan
mondaine, smakeloze beeldjes
van danseuses en revue-girls.

Geeft het kruis een ereplaats
in uw hart opdat uw handelin-
gen daarop steeds ingesteld
mogen zijn. Geeft het een ere-
plaats in uw woning als een blij-
vende herinnering aan onze ver-
lossing. Het zal ons sterken in
het geloof, ons vrijwaren van de
smetten van het heidendom en
kracht schenken tot goede da-
den, ook in de moeilijke tijden
die wij thans beleven.

N. B., pr.

A. G. v. d. Linden "f
Midden in zijn werk, juist een

dag in het nieuwe Verbondsge-
bouw waarin ook Concordia haar
kantoren zou vestigen, geïnstal-
leerd, werd Van der Linden, de
directeur onzer verzekerings-
maatgchappij, door zijn Schep-
per opgeroepen tot een beter
leven.

In hem verliest in de éérste
plaats de instelling aan welker
hoofd hij stond een bekwaam,
overtuigd en toegewijd leider.

Zfln verscheiden treft niet min-
der onze hele katholieke arbei-
dersbeweging.

Immers, hoe bekwaam een
verzekeringsman hij ook was en
hoezeer de belangen der hem
toevertrouwde instelling hem
ook ter harte gingen, v. d. Lin-
den zag zijn werk steeds in het
raam van de doelstelling onzer
gehele arbeidersbeweging, welke
hij met hart en ziel was toege-
daan.

Al was v. d. Linden directeur
ener Verbondsinstelling, er is
alle reden hem in onze diocesane
pagina speciaal te gedenken.

Van der Linden was een der
onzen; kwam, evenals de instel-
ling waarover hij de leiding had
uit het aartsdiocees, uit de
Utrechtse bond.

Vooral in vroeger jaren was
hij, als een der werkers van de
eerste ure in de Hilversumse be-
weging en niet minder als be-
stuurder en voorzitter van onze
diocesane bond, bij de actie en
de opbouw onzer beweging zeer
nauw betrokken, en meermalen
de verdienstelijke stuwer daar-
van. Zo onder meer bij de reor-
ganisatie van de Utrechtse bond
in 1918. Onze overleden vriend
was een bouwer.

Daarvan getuigt zijn werk in
Hilversum (de coöperatie Help
U Zelven), zijn jarenlange lei-
ding van de grote Limburgse
coöperatie te Heerlen en niet
minder de voortreffelijke wijze
waarop hij onzen helaas te vroeg
overleden Grundmeijer aan Con-
cordia verving.

Van der Linden was een le-
vend voorbeeld van de culturele
betekenis onzer katholieke ar-
beidersbeweging en heeft door
zijn welbesteed leven getoond,
waartoe ook een arbeidersjon-
gen in staat is.

Niet minder wat door de ar-
beiders in georganiseerde sa-
menwerking kan worden tot
stand gebracht.

Wij bidden dat de Heer van
leven en dood onzen goeden
vriend reeds moge hebben bin-
nengeleid in Zijn Paradijs.

Centraal Advies-
bureau Den Haag

Bij deze wordt aan alle belang-
hebbenden medegedeeld, dat de
zittingen van het Centraal Ad-
viesbureau te Den Haag, in den
vervolge om zeven uur zullen
aanvangen.

Men neme hiervan goede nota.

ai ons uSi de af de Ilngen f er ore I&

ALKMAAR
Wij beloofden in ons berichtje

van vorige week u een nadere
uiteenzetting te geven van doel
en streven van de diverse instel-
lingen welke in de R. K. Volks-
bond zijn ondergebracht. En dan
zullen wij het eerst beginnen
met onze mooie instelling Her-
wonnen Levenskracht. Deze in-
stelling stelt zich tot doel uit-
zending naar sanatorium van le-
den en/of huisgenoten, die door
de vreselijke ziekte van t.b.c. zijn
aangetast, alsmede versterken-
de middelen te verstrekken.

Hoewel Herwonnen Levens-
kracht met vele financiële moei-
lijkheden te kampen heeft, heeft
zij in de lange jaren van haar
bestaan al veel leed in diverse
huisgezinnen verzacht. Zij streeft
er echter voortdurend naar alle
patiënten te kunnen helpen,
vooral wat de uitzending betreft
naar sanatorium. De wachtlijst
is nog steeds overvol, zodat hier
actieve hulp van de zijde van
onze leden zeer noodzakelijk is.
Deze instelling is toch bij uitstek
een inrichting waarin de chris-
telijke naastenliefde zo zuiver
tot uitdrukking komt en waar-
in een ieder in de gelegenheid
wordt gesteld dit op een gemak-
kelijke wijze ten uitvoer te bren-
gen, door zich op te geven als
stuiver-vrijwilliger, waarvoor u
tevens een bijzonder mooi Zon-
neboek ontvangt en waardoor u
op de hoogte komt met de mooie
inrichting van het sanatorium
Berg en Bos.

Indien u nadere inlichtingen
hieromtrent wenst, kunt u zich
vervoegen bij de plaatselijke be-
stuurders dezer instelling: G. v.
Slingerland, voorzitter, Kenne-
mersingel 26 I en H. W. Koop-
meiners, secretaris-penningmees-
ter, Metiusstraat 2.

In ieder geval vertrouwen wij
dat onze leden thans met meer
belangstelling deze instelling
zullen gaan bezien en hun fi-
nanciële steun in de vorm van
een bijdrage van 5 cent per week
zullen schenken, opdat door ver-
eende krachten de wachtlijst tot
een blanco velletje kan worden
teruggebracht. Daardoor verricht
u tevens een echte daad van
christelijke naastenliefde.

DELFT

„Kunst voor allen"^ kunstafde-
ling van de kath. Volksbond,
opent dit jaar het speelseizoen op
Zondag 20 October a.s. Dan zal
des namiddags om drie uur in
Stads Doelen worden opgevoerd
door de N.V. „Het Residentie-
Toneel" (directeur: Dirk Ver-
beek) het beroemde werk van
Vondel: „Lucifer".

Nieuwe leden kunnen deze uit-
voering reeds medemaken, indien
zij vier maanden contributie vol-
daan hebben. Nadere inlichtingen
worden gaarne verstrekt aan het
secretariaat: Laan van Over vest
45.

HAARLEM
Alle leden van de bestuursraad

loyale afnemers van onze Coöpe-
ratie Arbeid Adelt U.A., met als
gevolg, sterke propaganda voor
onze eigen zaak in de diverse
vakafdelingen en in de toekomst
alle leden lid van onze coöperatie.
Dat is het ideaal waarnaar ge-
streefd moet worden.

Wü zouden dan niet de kleinste
coöperatie zijn, maar een van de
grootste van Haarlem.

Bestuurders en leden der ka-
tholieke arbeidersbeweging, wat
staat u thans nog in de weg om

als lid toe te treden?.

WÖMO

In de laatste algemene leden-
vergadering van Arbeid Adelt,
waar behalve het algemeen over-
zicht, dat zeer gunstig was, het
financieel resultaat ook een gun-
stige uitslag gaf, kon wederom
6 procent dividend worden uit-
gekeerd.

Door als lid toe te treden ver-
sterkt u onze organisatie, stelt u
voor u geen enkel risico van fi-
nanciële aard in welke vorm ook,
omdat onze coöperatie met uit-
gesloten aansprakelijkheid is. Be-
taalt geen hogere prijs, omdat de
prijzen gelijk zijn aan die van an-
dere coöperaties en redelijk en
billijk zijn. U kunt ten allen tijde
verzekerd zijn van prima kwali-
teit brood vervaardigd van de
beste grondstoffen.

Moge dit alles een aansporing
voor u zijn om spoedig als lid
toe te treden. U kunt zich daar-
toe opgeven by een der lopers of
in het gebouw St. Bavo, Smede-
straat 23.

HEILOO.

Een nieuw vaandel
Het is de leden bekend dat

onze afdeling begin 1941 twintig-
jaar zal bestaan. Het bestuur
heeft zich tot taak gesteld de af-
deling bij deze gelegenheid een
vaandel of vlag aan te bieden.
Deze opzet schijnt te zullen sla-
gen. De prezen zijn aangekocht
en bij den secretaris te bezichti-
gen. Ie prijs dressoir, 2e prijs
eetservies, 3e prijs ontbijtservies,
4e prijs theeservies en 50 andere
prijzen, waaronder kistjes siga-
ren, chocolade, schilderijen, de-
jeuners, puddingvormen etc. etc.,
gewoonweg een prachtcollectie.
De lot^n — slechts 1000 stuks —
zijn voor twee derde reeds ver-
kocht en vele afdelingen zegden
reeds toe, dat zij de loten voor
hun rekening zouden houden.
Doch een tiental anderen lieten
nog steeds niets van zich horen.
Laten ook zij, evenals nog enkele
lotenhouders in onze eigen afde-
ling, zo spoedig mogelijk voor af-
dracht zorg dragen, opdat deze
actie een geslaagde moge wor-
den. De trekking zal dan niet be-
hoeven te worden uitgesteld en
kan dan vóór l November 1940
plaats hebben. Denkt u er dus
even om?! Loten zijn nog ver-
krijgbaar bij: H. Pel, secretaris,
Sch. Hondsbosschelaan G 49,
Heiloo.

NAALDWIJK

Voor de leden van onze afde-
ling wordt in samenwerking met
de St. Jozefgezellen een ontwik-
kelingscursus georganiseerd.

De cursus omvat lessen in
maatschappijleer en Nederland-
se Taal. Op dit terrein is voor
de leden van beide verenigingen
geweldig veel te leren en dat in
het bijzonder voor bestuursleden
ook van onderafdelingen en in-
stellingen.

Wil onze Volksbond in de toe-
komst kunnen beschikken over
mannen die verantwoordelijkheid
durven aanvaarden (en dat moe-
ten wij toch allemaal, dan moe-
ten zij door deze cursussen daar-
voor worden opgeleid. ,

Een grote taak wacht ons,
geeft u daarom spoedig op voor
deelneming voor één of voor
beide cursussen.

Onkosten zijn er hoegenaamd
niet aan verbonden, grijpt deze
gelegenheid met beide handen.
Beseft uw plicht.

De lessen worden gehouden
in de Gezellenzaal op Maandag-
en Dinsdagavond.

Inlichtingen en opgave bij den
secretaris en voorzitter, Van
Lijnschootenlaan 51 en 13.

VELSEN
Het aantal bij de gemeente-

lijke arbeidsbeurs ingeschreven
werkzoekenden is de vorige weefe
tot beneden de tweeduizend ge-
daald. Er zijn ditmaal maar wei-
nig bijzondere opmerkingen te
maken. Over het algemeen bleef
de stand ongeveer gelijk, ook
wat de arbeiders in werkver-
schaffing betreft. Op het ogen-
blik zijn bijna zevenhonderd en
zestig personen op deze wijze
aan de slag.

Oproep aan de K. K. jongelin-
gen en jongemannen

Zo juist is voor de tweede
maal een driejarige cursus van
het R. K. Werkliedenverbond
besloten met het afnemen van
de examens.

Een nieuwe cursus gaat weer
beginnen. De winter met zijn
lange avonden nadert. Wij moe-
ten ontspanning hebben. Maar
ook ontwikkeling brengt ont-
spanning. En juist dit kunt u
bereiken met het volgen van een
cursus van het Werkliedenver-
bond.

Het plan is, om in October te
beginnen. Maar dan moet gij u
zo spoedig mogelijk opgeven.
Het is een prachtige gelegen*
heid die u hier geboden wordt.
Maakt daar gebruik van.

Vraagt inlichtingen aan de vol-
gende adressen: Jac. Beemster,
Elzenstraat 26, IJmuiden-Oost;
P. de Jong, De Ruijterdwarsstr.
21, IJmuiden-Oost; C. Oudt, Ha-
gelingerweg 339, Driehuis.

YTaar men verwacht

vroren

BEVERWIJK. Het afdelings-
bestuur heeft van de bevoegde
autoriteiten toestemming ont-
vangen voor het houden van de
Sociale Zondag op 6 October a.s.

De dag begint met een H. Mis
met algemene H. Communie, Te
half twaalf een bijeenkomst in
het K.S.A.-gebouw, waar de
zeereerw. heer dr. A. A. Olierook
het onderwerp zal inleiden: „Ook
een in rampen gedompelde we-
reld wordt door Gods hand be-
stuurd en geleid. Des avonds te
7 uur worden alle leden verzocht
in het Lof in de St. Agathakerk.

Het onderwerp dat wordt in-
geleid en speciaal de inleider
zelf waarborgen een alleszins
doeltreffende en aangename by-
eenkomst.

Niemand verzuime daarom
aanwezig te zijn.

CASTRICUM. Netlerl. R. K.
Volksbond. Zondag 29 Septem-
ber a.s., des middags 3 uur, zal
er een- bestuursvergadering ge-
houden worden in het Jeugdhuis.

Wordt
Stuivers
Vrijwilliger



HERSTEL: ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD

Haast niet te gelooven
dat hij 'n breuk heeft!

KijU eens wat hjj heft en sjouwt!
Ook hij draagt een Brooks Lucht-
kussenverband! Ook hij paste mijn
methode toe ! Hij wierp zijn
breukband weg ! Waarom U dan
niet? Waarom laat U zich dagelijks
nodeloos kwellen door systemen, die
uw breuk alleen maar kunnen ver-
srgeren? Ook U kunt weer werken
als voorheen, wacht geen dag lan-
ger. Hier is uitkomst voor u!
Trek voordeel van de

1O dagen grat is proef
GRATIS iNFORMATIE-COUPQN.

C. E. BROOKS (107 B) Singel 25, Amsterdam
Zendt mij in onbedrukte enveloppe zondei
kosten of verplichtingen Uw geïllustreerd
boek en volledige inlichtingen over Uw

Breuk verband-Apparaten.

Naam:

Adres:

(Duidelijk schrijven s.v.p.;

Probeer het geheel
voor mijn reke-
ning volle tien da-
?en. Ik kan U dit
aanbod doen, om-
dat ik weet U te
kunnen helpen.
Vraag nog heden
mijn rijk geïllu-
streerde brochure
aan en stuur de
gratis coupon in

BLOEMBOLLEN VOOK KAMER EN TUIN
Recl. Coll. 25 Hyacinthen, 25 Narcissen, 60 Tulpen (namelijk 15
enkele, 15 dubbele, 15 Darwin en 15 Triumph), 100 Crocusjes, 100
Iris, 100 BI. Druifjes, 100 Sneeuwroem, 100 Anemonen, 50 Scilla's
sn 50 Bosch-Hyacinthen plus 5 Tros Narcissen voor schaal of
schotel gratis voor slechts f 2,—. Postgiro 281767. 100% garantie.

WALRAVEN's BLOEMBOLLENBEDRIJF
Kweekerij Brouwerslaan - Hillegom

T O N E E L L I E F H E B B E R S
VRAAGT TER INZAGE:
DE SOLDATENDOCHTBR, vrolijk spel in één bedrijf voor

l dame en 3 heren prijs 75 cent
De HAARKUUK, klucht in één bedrijf voor 4 heren of

l dame en 3 heren prijs 75 cent
RIDDERS ZONDER VREES OF BLAAM, vrolijk spel in

één bedrijf voor 7 heren prijs 75 cent
DE PANTOFFELHELD, revueschets in 2 taferelen voor

l dame en 2 heren prijs 75 cent
UITGAVE: T O N E E L F O N D S „ V A R I A "
HEERENWEG 66 — UTRECHT — POSTREKENING 347954

ZANGKANARIES
Zangmannen ƒ 1,25, Seyfert-

mannen ƒ 1,50. De beste zang-
seyf ertmannen ƒ 2,—. Oranje,
bruine en witte kanariezang-
mannen ƒ1,75. Zang wordt ge-
garandeerd. Kanariepopjes ƒ0,25
kleur ƒ 0,65. Zebravinken, teel-
baar f 2,— per paar. Parkieten
teelbaar, ƒ 1,05 per paar. Prima
Gem. Vogelzaden f 1,30 p. 10 p.
Fijnkwekerij Nico Borneman,
Merelstr. 31b Utrecht Tel. 13617

maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

moet en za! een belangrijke
taak hebben bij de weder-
opbouw.

Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte l

BltjH ook NU trouw lid en
verbruiker van :

R. R. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER u,
Kruisstr. 54 • L. Vrouweplein l

T I L B U R G

Gebruikt bij. Uw ontbijt steeds

A.H.O.
G L O R I A K O E K
Neemt proef met onze andere

A.H.O.-ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
Emniastraat 35

TILBURG

BEENLUDERS zóó

helpen
wij ook

U!BEENVERKORTING WORDT
ONZICHTBAAR. ELASTISCHE
GANG, GEMAKKELIJK EN
ll<"HT. D. Rijksp. 457.390).

In alle g&.allen van verlammingen en andere voet- en been-Iijden. bij alle
been-verkortingen geeft onze gepat. Extension-Aerozuig-Prothese: al-
geheele verlichting, grootste zekerheid bij het loopen, volkomen onzicht-
baarheid van het lijden!!! GEEN kurkschoen meer. die voet en been
verzwakt! De moderne wetenschap kan een ander mensch van U maken!!
ledere winkelschoen te gebruiken! Aanbev.doorH.H. doctoren en technici
over de geh. wereld. Voor namaak wordt gewaarschuwd!! Voor lijders
rijkgeïll. brochure no: 32 gratis bij:

EXTENSION, 3eHelmersstr.23,Tel.: 82468, Amsterdam
Ook iedere moderne lage schoen h te gebruiken

Deze polshorloges naar keuze
voor dame of heer zijn tijdelijk

1000 Polshorloges tegen n ongelooflijk lage prijs l
Tijne ankergang Onbreekbaar glas
Radium «ijzerplaat • Verchroomde kast

Zwitsersch fabrikaat

Garantiebewijs voor 5 jaar

verkrijgbaar 6 \ 3>-4i='3)

A L S GRATIS P R E M I E
ontvang' ieder een mooie leeren armband.
Hetzelfde horloge, docb ui luxe uitvoering
langwerpig model, onbreekbaar £
glas als heerenpols of zakmodf»!
Profileert ran deze aanbieding die slechts
10 dagen geldt Zendt ons deze advertentie
jitgekmpi toe met Uw nauwkeurig adres en
opgave ^an t ^erlangde horloge Toezending
onder rembours (26 cent vracht)

^4-ranJ Vcxomp/oir \_slnmersel a C/ tor/c

H O M E R M S b A A N 83

itoersei

P O S T B U S 44

orlogena

U T R E C H T

-OIERCURIUS
Instituut vooi
Schrifte!ijkonderwijs(i.S.O.)
STATIONSPLEIN 17bis, Utrecht.

Telefoon 13714.

MONDELINGE en SCHRIFTELIJKE opleiding~iu de volgende
vakken:
BOEKHOUDEN
NBDERLANDSGH
FRANSCH
DUITSCH
ENGELSCH H
Algemeene Handelskennis voor MIDDENSTANDSDEPLOMA
MONDELINGE opleiding voor:
STENOGRAFIE )
SPAANSCH practijk-diploma
SCHOONSCHRIJVEN )
MAOHINESCHR1JVEN (ƒ7,50 per volledige cursus)
OOK REPETITIE-CURSUSSEN.
VRAAGT GRATIS PROSPECTUS met vermelding: mondeling
of schriftelijk.

practijk-diploma

AUGUST DE LAAT
de Humorist en Voordrachtkunstenaar bjj
uitnemendheid voor B. K. uitvoeringen.
Vraagt conditiën s.v.p. voor optreden
alleen. Prijzen tn Duo, of Trio, uiterst
billijk. Driemaal vereerd met een Konink-
lijke dankbetuiging. Adres:
Korvelseweg 133 - Tilburg - Tel. 8536

DA l II RBA MIV ATEUER.KCRKELUKC KUHST<PR.MARiANNELAAN174

VOORBURG ÏH. Ml fk ELKE M ?;i£TÜI<"«EfiABANDEEftD MANPWERU .|Vtl 9 IV EB k I\ Ei l l t1OO.=„o«.

Het voorspellen van de toekomst met behulp van GEWONE speel-
kaarten door CASSIEU J. SMIT. PRIJS 30 CENT. — Overal waar
menschen bij elkaar ztfn, is iemand die de toekomst kan voor-
spellen welkom.

„ G O O C H E L E N D O O R I E D E R E E N " .
Eenvoudige trucs voor amateur-goochelaars, door CASSIETJ
J. SMIT. PRIJS 30 CENT. — Met dit boekje zult u in staat ója,
een gezelschap eenigen tyd aangenaam bezag te houden! Franco
toezending van beide boekjes volgt direct na ontvangst van 60
cents en 5 cents verzendkosten, totaal 65 cents per postwissel of
op postrekening 21664 van: P. J. W, Jongeneei, speciale voor-
drachtenhajidel, MARKT 41, GQUDAé


