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H E R S T E L : A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D

couectieve

isiConf raden

(d. B.) Verschenen is een verorde-
ning betreffende de totstandkoming
van regelingen inzake lonen, salaris-
sen en andere arbeidsvoorwaarclea
Om het grote belang hetwelk in het
bijzonder de werknemers bij die ver-
ordening hebben, volge zij hier.

Artikel 1. Tot het aangaan van collec-
tieve arbeidsovereenkomsten zijn de in de
wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
van 24 December 1927 (Staatsblad no
415) genoemde partijen, met inachtneming
van het bepaalde in de artikelen 2 tot en
met 4. bevoegd.

Artikel 2. (1) Collectieve arbeidsqver
eenkomsten mogen geen bepalingen be-
vatten, welke een wijziging van de loner
of salarissen afhankelijk maken van net
intreden van bepaalde omstandigheden
v/elke niet direct de tussen werkgevers en
werknemers bestaande verhouding raken.

(2) Bepalingen, als bedoeld in het eer-
ste lid, in bestaande collectieve arbeids
overeenkomsten treden buiten werking

(3) Het bepaalde in de vorige leden
vindt overeenkomstige toepassing ten
aanzien van niet bij collectieve arbeids-
overeenkomst geregelde arbeidsovereen-
komsten.

Artikel 3. Nieuwe collectieve arbeids
overeenkomsten, alsmede wijzigingen van
bestaande collectieve arbeidsovereenkom-
sten, behoeven goedkeuring, voor zoveel
daarbij loon- of salaris-regelingen zijn ge-
troffen, die een verhoging van bestaande
lonen of salarissen inhouden.

Artikel 4. Onder lonen en salarissen
worden de voor een bepaald werk vast
gestelde tijd- of stuklonen, alsmede sala-
rissen, met inbegrip van regelmatig te
rugkerende bijslagen en andere vergoe-
dingen verstaan.

Artikel 5. (1) Indien ter bescherming
van de arbeiders de regeling van de loner.
en salarissen, alsmede van andere ar-
beidsvoorwaarden, bij collectieve arbeids
overeenkomst noodzakelijk lijkt, doch eer
collectieve arbeidsovereenkomst niet tot
stand komt, kan de secretaris-generaal
van het departement van sociale zaken cl
een door hem aangewezen, onder hem res-
sorterende' instantie lonen en salarissen
of andere arbeidsvoorwaarden binder d
vaststellen. Hetzelfde geldt, voor zover
een collectieve arbeidsovereenkomst !o
nen of salarissen of andere arbeidsvoor
waarden niet regelt of de wijziging van
in bestaande collectieve arbeidsovereen-
komsten voorkomende bepalingen noodza-
kelijk lijkt.

(2) Het bepaalde in het vorige lid vindt
overeenkomstige toepassing ten aanzier
van arbeidsovereenkomsten welke niet bij
collectieve arbeidsovereenkomst geregeld
zijn of waarvoor een regeling bij collec-
tieve arbeidsovereenkomst niet getroffer:
kan worden.

Artikel 6. De secretaris-.generaal var
het departement van sociale zaken word'
gemachtigd aan de door hem ingevolge
artikel 5 aangewezen, onder hem ressor
terende instantie de navolgende hem
krachtens de Wet op het algemeen bm
dend en het onverbindend verklaren var,
bepalingen van collectieve arbeidsover
eenkomsten van 25 Mei 1937 (Staatsblad
no. 801) toekomende bevoegdheden over
te dragen:

1) op verzoek van een of meer der
daarbij betrokken partijen collectieve ar
beidsovereenkomsten of afzonderlijke be^
palingen daarvan, algemeen verbindend
te verklaren;

2) collectieve arbeidsovereenkomst er
of afzonderlijke bepalingen daarvan on
verbindend te verklaren;

3) de algemeen verbindendverklarine
van een collectieve arbeidsovereenkomst
of van afzonderlijke bepalingen daarvar
in te trekken.

Artikel 7. Een verhoging van lonen of
salarissen behoeft goedkeuring, voor zo
ver de verhoging niet uit een ingevolge
artikel 3 reeds goedgekeurde collectieve
arbeidsovereenkomst of uit beslissinger
krachtens de artikelen 5 en 6 voortvloeit

Artikel 8. De voor de uitvoering van
deze verordening nodige voorschriften
worden door den secretaris-generaal van
het departement van sociale zaken uitge-
vaardigd. Zij mogen, voor zover zij op het
bepaalde in artikel 7 betrekking hebben,
strafbedreigingen bevatten.

Artikel 9. Deze verordening is niet van
toepassing op de arbeidsverhoudingen in
overheidsdienst noch op de huiselijke
diensten.

Artikel 10. (1) Deze verordening is gis-
teren in werking getreden.

De volgende toelichting, waarvan
wij aandachtige lezing ten zeerste
aanbevelen, is verstrekt:

De totstandkoming van lonen, salaris-
sen en andere arbeidsvoorwaarden voor
groepen van ondernemingen was tot r.u
toe uitsluitend voorbehouden aan de rege-
ling door collectieve arbeidsovereenkom-
sten. Volgens de wet op de collectieve ar
beidsovereenkomst van 1927 konden co)
lectieve arbeidsovereenkomsten slechts
door de in de wet speciaal genoemde par-
tijen, in de regel de werkgevers- en werk
nemersorganisaties, worden gesloten. De
staat zelf was slechts bevoegd, wanneer
het algemeen belang het eiste, gesloter
collectieve arbeidsovereenkomsten of af-
zonderlijke bepalingen algemeen verbin-
dend, dat wil zeggen ook voor de niet
aangesloten ondernemingen verbindend,
te verklaren, de onverbindendheid var
collectieve overeenkomsten of van afzon-
derlijke bepalingen uit te spreken of ver
bindendverklaringen in te trekken. D€
staat had echter niet de mogelijkheid ze'.f
regelend in te grijpen in de totstandko
ming der lonen en arbeidsvoorwaarden.

De nieuwe verordening houdt in het al-
gemeen aan het principe vast, dat slechts
de partijen bij de collectieve arbeidsover
eenkomst, meestal dus de werkgevers- en
werknemersorganisaties, bevoegd zijn een
collectieve arbeidsovereenkomst te sliii
ten. Zoals echter het bedrijfsleven en de
economie van een volk door de staat
moet worden geleid, willen zij aan de be
langen van de gemeenschap geheel dienst-
baar worden gemaakt, kan ook de tot-
standkoming van de lonen leiding var
staatswege niet ontberen. De verordening
heeft dan ook de algehele vrijheid van dp
loonvorming door collectieve overeenkom-
sten in zekere mate moeten beperken. Zii
maakt collectieve arbeidsovereenkomster
afhankelijk van goedkeuring van hoger-
hand, voor zover zij loon- en salarisverho-
gingen betreffen. Bovendien verbiedt zij.
bepalingen op te nemen, welke loon- er
salarisverhogingen automatisch van voor
waarden afhankelijk maken, welke de ar-
beidsverhouding niet onmiddellijk raken,
bijvoorbeeld van de ontwikkeling van de
prijzen.

Dezelfde bepalingen als voor collectieve
arbeidsovereenkomsten gelden natuurlrk
ook voor arbeidsovereenkomsten, welke
op andere wijze tot stand zijn gekomen
Verder maakt de verordening alle andere
loons- en salarisverhogingen afhankelijk
van een vergunning, welke niet reeds aïs
collectieve regelingen aan vergunning zijn
onderworpen. De verordening vervangt
hierdoor 't tot nu toe geldend verbod van
loonsverhogingen van den Duitsen Hr>e
resgruppe-Befehlshaber van 17 Mei 1940
Zij verruimt echter dit verbod met inacht
neming van de door de prijsstriging ver
anderde economische en sociale toestan-
den in zoverre, dat zij loonsverhogingen
toelaat, wanneer zij goedgekeurd worden
door de staat, vertegenwoordigd door de
rijksbemiddelaars. Mede door de reed^
eerder uitgevaardigde verordening over
het verbod van loons- en salarisverlagin
eren heeft de staat het thans in de hand.
de ontwikkeling van de lonen naar bene
den en naar boven zó te leiden, als ge-
eist wordt door het algemeen belang, met
inachtneming van de belangen van df
werknemers. Evenals de staat ongegron-
de loonsverlagingen moet verhinderen
moet hij echter ook er op letten, dat on ge-
controleerde loonsverhogingen, welke hè4

algemeen belang schaden, achterwege blij-
ven. Dit sluit echter niet uit, dat bijvoor
beeld te laag gebleven lonen, ongerecht
vaardigde verschillen tussen het loonpeil
in de verschillende plaatsen of tussen de
verschillende leeftijdsgroepen en derge
lijke worden opgeheven. Steeds echter
moet er acht op geslagen worden dat on
gewenste terugslag op het oeconomisoh
evenwicht en storingen in de prrjsverhou
dingen worden vermeden. Natuurlijk ma E?
daarbij ook niet worden vergeten, dat.
evenals de Nederlandse oeconomie met
die van geheel Europa nauw vervlochten
is en vervlochten zal blijven, ook de lonon
en salarissen in dit algemeen kader moe
ten passen.

Terwijl de verordening aan de ene kant
het principe aanhoudt, dat de collectieve
arbeidsovereenkomst wordt gesloten door
werkgevers- en werknemersorganisaties,
legt zij aan de andere kant de grondsla-
gen voor de juridische mogelijkheid de lo-
nen en salarissen en andere arbeidsvoor-
waarden ook dan voor hele bedrijfsgroe-
pen te regelen, wanneer dit ter bescher-
ming van de bedrijfsgenoten nodig blijkt,

doch een collectieve arbeidsovereenkomst
niet tot stand komt of bij gebrek aan wet-
telijke grondslag niet kan worden geslo-
ten. De staat kan in dergelijke gevallen
op eigen initiatief en eigen gezag binden-
de regelingen treffen en wel voor hele be-
drijven, voor afzonderlijke ondernemingen
en voor afzonderlijke arbeidsverhoudin-
gen. Uitdrukkelijk is echter de bepaling
opgenomen, dat de regeling van staats-
wege geëist moet zijn door het belang van
de bescherming van de werkenden. De
staat grijpt dus in, wanneer gerechtvaar
digde belangen van de werknemers zijn
bescherming nodig hebben.

Tot het verlenen van de in de veror-
dening voorgeschreven vergunning zijn
op grond van een uitvoeringsbesluit van
den secretaris-generaal van het departe-
ment van sociale zaken de rijksbemidde-
laars bevoegd. Deze autoriteiten zijn te-
vens belast met de regeling van loons- er,
arbeidsvoorwaarden buiten het kader van
de collectieve arbeidsovereenkomst. De
aangeslotenen bij een collectieve arbeids
overeenkomst alsmede iedere werkgever
en werknemer kunnen zodoende zich in
de toekomst voor alle kwesties van loon.
salaris en andere arbeidsvoorwaarden tot
dfeze instanties wenden. Speciale richtlii-
nen van den secretaris-generaal voor de
rijksbemiddelaars verzekeren de uniforme
toepassing van de verordening. Nadere
mededelingen hieromtrent zullen later
nog worden gepubliceerd.

Bij verregaande inschakeling van de
rijksbemiddelaars bij de totstandkoming
van de loon- en andere arbeidsvoorwaar-
den was het consequent, aan dezen ook
de tot nu toe aan den secretaris-generaal
voorbehouden bevoegdheden tot verbin-
dend- en onverbindendverklaring van col-
lectieve arbeidsovereenkomsten over te
dragen. De rijksbemiddelaars worden
daardoor tot dragers van een hoogst ver-
antwoordelijke en voor het openbare le-
ven hoogst belangrijke taak. Kortweg ge-
zegd drukt op hen de zorg voor de verze-
kering van de arbeidsvrede.

De verordening is tezamen met de ver
ordening omtrent het verbod van verla
ging van lonen en salarissen geëigend de
nodige rust en orde in het arbeidsleven tf
brengen. De economische ontwikkeling er
de veranderingen in het prijsniveau heo
ben ook op het gebied van de lonen in df
laatste tijd een zekere beweging ieweeg
gebracht. De verordeningen scheppen de
vereiste juridische basis voor de maatre-
gelen, welke genomen moeten worden om.
met inachtneming van de sociale belan
gen van de werknemers, het evenwicht
tussen lonen en prijzen te doen ontstaan
en daarmede storingen in 't economische
en openbare leven te voorkomen, welke
tenslotte ook voor de werknemer? slechts
«chadelijke gevolgen zouden kunnen heb-
ben.

•**»

Men zal — na kennisneming van
verordening en toelichting — het er
over eens zijn. dat de verordening een
zeer belangrijke sociale materie re-
gelt. Het zal onze leden en lezers in-
teresseren te vernemen, dat de cen-
trales bij de totstandkoming der ver-
ordening zijn gekend en dat wij het
geheel met de inhoud eens zijn.

De verordening past aan bij in Ne-
derland gegroeide verhoudingen; zij
stelt voorop de totstandkoming van
door werkgevers- en werknemersor-
ganisaties gesloten collectieve con-
tracten. Lukt het. om welke reden dan
ook. genoemde groerven niet tot een
accoord te komen, dan is het uilege
van rijksbemiddelaars bevoegd bin-
dende regelingen te treffen: het vrije
initiatief voorop: dan, noodgedwon-
gen, vol^t de staat.

Dat wij ons over de gang van zaken
van harte verheugen, zal men begrij-
pen, indien men de sociale geschiede-
nis van ons land kent.

Ook de benaling dat de rijksover-
heid — de riiksbemiddelaars — uit-
eindelijk goedkeuring moeten hechten
aan de in de collectieve arbeidsover-
eenkomsten vastgestelde lonen, ach-
ten wij volkomen juist. Het ligt bin-
nen de opvattingen van het individua-
lisme, dat de één niets te maken heeft
met hetgeen de ander ten aanzien van
de lonen doet. Die ander heeft daar-
mede op grond van sociale en econo-
mische redenen wél te maken. Het is
sociaal en economisch onverantwoor-
delijk, dat, bijvoorbeeld louter op
grond van machtsverhoudingen, lo-
nen extra hoog of extra laag worden
bepaald. Daartoe bestond in het ver-
leden gelegenheid. De verordening
maakt daaraan een einde op grond
van de volkomen juiste overweging,

dat het bevoegde gezag de bevoegd-
heid heeft na te gaan of de loonvor-
ming blijft binnen de grenzen van het
algemeen belang.

Practisch zal het met de toepassing
van die bevoegdheid wel loslopen; de
leiders van de contract-groepen zijn
verstandige mensen, die hun verant-
woordelijkheid ten deze laten gelden.
Als regel zal het college van rijksbe-
middelaars zich met de voorgestelde
lonen kunnen verenigen, zoals ook de
commissie in zake verbindendverkla-
ring van collectieve arbeidsovereen-
komsten als regel geen bezwaar had

' '^'VTi-r) rïfi J-IT*^^"^*"^ mvi1r*-v»-v»£vp Jonptl

De verordening zal de totstandko-
ming van collectieve arbeidsovereen-
komsten bevorderen. Wij vertrouwen
dat die (groepen) werkgevers, welke
tot nu toe op eigen gelegenheid
„schutterden", thans bereid zullen
zijn tot het sluiten van een collectieve
arbeidsovereenkomst hun medewer-
king te verlenen.

De vakbonden zullen hun daartoe
waarschijnlijk spoedig de gelegenheid
bieden.

Met deze verordening is het loon-
stop-voorschrift gelukkig van de
baan. De mogelijkheid van loonsher-
ziening is aanwezig; de riiksbemidde-
laars hebben de bevoegdheid loons-
verhoging goed te keuren.

Doordat de prijsstijging loonsver-
hoging in tal van gevallen noodzake-
lijk maakt, vermoeden wij, dat de
riiksbemiddelaars binnen zeer korte
tijd te beslissen •zullen hebben over
meer dan één aanvrage tot loonsver-
hoging.

Wat kan men uit deze gang van za-
ken onder meer concluderen ?

Dat de vakorganisatie een zeer ge-
wichtige taak te vervullen heeft en....
dat het hoogst nodig is, dat alle ar-
beiders zich bij hun organisaties aan-
sluiten.

Worden zij materieel niet verplicht
tot aansluiting, aen morele plicht tot
aansluiting bestaat zonder de minste
twijfel.

Onze mannen en vrouwen zullen
goed doen dat aan hun ongeorgani-
seerde kameraden opnieuw en na-
drukkelijk voor te houden!

Geneeskundige verzorging van in Duits-
land werkende Nederlandse arbeiders en
hun gezinsleden.

«
De wnd. secretaris-generaal, wnd. hoofd

van het departement van Sociale Zaken,
heeft aan de gemeentebesturen de vol-
gende circulaire gezonden:

Door den heer President 'Jakob, leider
van de Geschaftsgruppe Soziale Verwaltung,
werd mij medegedeeld, dat op grond van
een beslissing van den „Reichsarbeitsminis-
ter" van 28 September 1940 II 6 Nr. 1787/40
A, de echtgenoten en kinderen van Neder-
landse arbeiders, die in Duitsland werken,
wanneer deze zich als regel in het binnen-
land bevinden en niet.op grond van andere
wettelijke bepalingen recht op geneeskun-
dige behandeling hebben overeenkomstig
het bepaalde in Par. 205 der Reichsversiche-
rungsverordnung (R.V.O.), geneeskundige
behandeling kunnen genieten, evenals de
verstrekking van geneesmiddelen en kleine
heelmiddelen en, zo nodig, ziekenverpleging,
naar de rechtsvoorschriften betreffende fa-
milieziekenhulp en familieweekhulp en de
bepalingen der ziekenkassenvoorschriften.

Voorts is bij dezelfde beslissing van den
Reichsarbeitsminister bepaald, dat in Duits-
land werkende Nederlandse arbeiders, die
bij een Duitse ziekenkas verzekerd zijn,
wanneer zij wegens ziekte naar Nederland
terugkeren, de geneeskundige hulp ook hier
kunnen bekomen, indien de desbetreffende
Duitse ziekenkas in de terugkeer van den
betrokken arbeider heeft toegestemd.

De behandeling van verzoeken om voor-
noemde geneeskundige hulp of verpleging is
voor het gehele land opgedragen aan de
„Allgemeine Ortskrankenkasse" Jülich,
Rheinland. Om de behandeling van zaken
te bespoedigen, ts door de „Allgemeine Orts-
krankenkasse" in Jülich, met toestemming
van den Reichsarbeitsminister en van den
heer Prasident Jakob, een filiaalkantoor te
's-Gravenhage gevestigd, dat tot taak heeft
de verzekeringsrechten van de vorenge-
noemde personen en gezinnen te verzorgen.

Teneinde deze taak naar behoren te kun-
nen vervullen, is het beslist noodzakelijk,
dat door de gemeentebesturen alle noodza-
kelijke medewerking zo snel en doeltreffend
mogelijk wordt verleend. De filiaalinstel-
ling van de Allgemeine Ortskrankenkasse in
Jülich zal zich steeds rechtstreeks tot de
gemeentebesturen richten in de verwach-
ting, dat hierdoor een snelle behandeling
van alle aangelegenheden dezer verzekering
verzekerd is.

Ik verzoek u dan ook uw volledige mede-
werking er toe te willen verlenen en vooral
voor ren' snelle behandeling van de voor-
komende zaken te willen zorgdragen, waar-
bij er in het bijzonder voor dient te worden
gezorgd, dat gevraagde inlichtingen steeds
volledig en nauwkeurig worden verstrekt.

De waarnemend secretaris-generaal, enz.



HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D

Duitse reist

(d. B.) Onze leden hebben er ken-
nis van genomen dat enige leiders
van de Nederlandse werknemersbe-
weging, op uitnodiging der leiding
van het Duitse Arbeidsfront, een reis
naar Duitsland hebben gemaakt.

Die reis was interessant, reeds om-
dat wij daardoor in de gelegenheid
waren vergelijkingen te maken tussen
de sociale verhoudingen daar en hier.

Wij zullen ter voorlichting over die
reis een korte beschouwing geven.

Ter voorkoming van misverstand
zij allereerst opgemerkt, dat van
enige gedwongenheid geen sprake is
geweest: wij zelf hebben onze mensen
aangewezen.

Wat was het doel van de uitnodi-
ging ? Men wilde ons, in zoverre zulks
ui ongeveer 10 dagen mogelijk is, met
het „nieuwe Duitsland" laten kennis-
maken.

Dat doel is om meer dan één reden
te respecteren. Verschillenden van
ons kennen Duitsland, sociaal gespro-
ken, slechts van vóór 1933. Dat was
het Duitsland met zijn sterke, vaak
overheersende „vrije" en communis-
tische (marxistische) klassenstrijd-
vakbeweging. *) Die bestaat sedert
dien niet meer. Daarvoor is het „nieu-
we Duitsland" gekomen met zijn Ar-
beidsfront — waarin werkgevers en
werknemers verenigd zijn — zijn ka-
meraadschapsgedachte, zijn solidari-
teitsgedachte, de gedachte, dat het
algemeen belang gaat boven het indi-
vidueel, het eigen belang.

Wii willen en kunnen niet beweren,
dat die „nieuwe geest" reeds zo is
doorgedrongen, dat hij den laatsten
Duitser heeft „aangeraakt"; dat be-
weren ook de leiders zelf niet. Waar-
aan wij wél uitdrukking willen geven
•— en reeds gaven — dat is, dat die
geesteshouding zelf, én sociaal én
moreel, prima is. Dat kunnen wij, con-
fessioneel georganiseerden, met recht
en reden zeggen, omdat wij nooit an-
ders hebben gepropageerd, omdat
ons werk van 40 jaar door die geest
is geleid en omdat het sociale leven
van ons land de kentekenen van .dat
streven zichtbaar vertoont.

Wij verstaan het derhalve, dat de
mannen van het nieuwe Duitsland
met enige trots hun „model-bedrij-
ven" tonen; dat zijn die ondernemin-
gen, waarin de nieuwe geest gestalte
heeft gekregen. Het gaat er ons niet
allereerst om of er „meer of minder
Süortvelden zijn, ook niet of het aan-
tal model-bedrijven reeds groot ge-
noeg is, het gaat om de geest waarin
men werken wil en werkt, de geest die
levend maakt.

Men kan verschillend oordelen over
de vraag, of de wijze waarop, de weg
waarlangs men het grote doel wenst
te bereiken in elk opzicht doelmatig
is, — doch dan bedenke men, als Ne-
derlander, wel, dat het Duitsland be-
treft, dat het Duitsland betrof, het
Duitsland van na de oorlog van 1914-
1918, het Duitsland van Versailles,
het Duitsland dat aan de rand van de
afgrond stond.

Men kan daarom, zonder meer,
Duitse toestanden niet met Neder-
landse vergelijken, reeds niet omdat
beide landen de laatste 25 jaren onder
zo gans verschillende omstandighe-
den hebben geleefd.

Indien men, objectief, dat voorop
zet, dan kan men zeer veel waarde-
ring hebben voor hetgeen in het
nieuwe Duitsland, in betrekkelijk kor-
te tijd, reeds is tot stand gebracht.

Het reisprogram was gedifferen-
tieerd. Wij zijn ingelicht over bouw,
structuur, werkwijze, omvang van het

Arbeidsfront (± 30 millioen leden;
± f milliard mark contributie per
jaar). Men telt 1.500.000 medewer-
kers in het land waarvan ± 3 % be-
taalde krachten zijn. Veel aandacht
schenkt men aan leerling-werkplaat-
sen; men heeft baat met het organi-
seren van beroepswedstrijden, sport
en spel vraagt veel aandacht, zo ook
de kunst. (Het Arbeidsfront heeft in
Berlijn 3 eigen theaters). Aan de
volkswoningbouw —• er is een tekort
van een millioen woningen — zal na
de oorlog aanstonds daadwerkelijke
aandacht worden geschonken; men
denkt dan 300.000 woningen per jaar
te kunnen bouwen.

Zeer interessant was een voor-
dracht van den leider van het bureau
voor het plaatsen van arbeidskrach-
ten. •

Met argumenten, welke het over-
wegen zeer waard zijn, werd betoogd,
dat men de mensen niet zonder meer
vrij kan laten bij de keuze van hun
arbeid en bij de vraag óf en waar zij
werken willen; zulk 'n vrijheid wortelt
in het individualisme en komt in strijd
met: het algemeen belang gaat boven
het persoonlijk belang. Er zijn bijvoor-

beeld werken die in het belang der ge-
meenschap soms op afgelegen plaat-
sen moeten worden verricht; laat
men de mensen zonder meer vrij, dan
worden die werken veelal niet of op
onvoldoende wijze uitgevoerd.

Dat standpunt leidt tot een plan-
matige verdeling van de arbeid, tot
het gebruik van zogenaamde arbeids-
boeken desnoods ook tot arbeids-
dwang enz.- Door de oorlogstoestand
in het bijzonder moest men zich op 't
standpunt stellen, dat het economisch
leven even goed moest marcheren als
het leger.

Hetgeen gezegd werd over de bui-
tenlandse arbeiders was niet minder
van belang.

Men waardeert ten zeerste de hulp,
die door - buitenlandse arbeidskrach-
ten geboden wordt; men wil, in ruil
daarvoor, van waardering bewust
blijk geven.

Voorop gesteld werd, dat het eco-
nomisch leven in het land van waaruit
de buitenlandse arbeiders hulp komen
bieden, niet verstoord mag worden.

Air dat eenmaal vaststaat, dan zijn
de buitenlandse arbeiders als vrienden
welkom. Dat „vrienden", aldus dr.
Mende, bedoelt geen leeg woord te
zijn, men wil er loyaal naar hande.en.
Men gaat uit van de stelling: eerst de
mens, dan de economie. Dat stand-
punt moet men reeds aanstonds, bij
de keuze van de uit te zenden arbei-
ders innemen. Men moet, voor de uit-
zending, nagaan of de man gezond is
en of hij het werk aan kan, waarvoor
hij bestemd is. Klopt alles, dan wordt
de Nederlandse arbeider precies be-
handeld als de Duitse.

Men hoopte, dat de Nederlandse ar-
beiders dat standpunt zouden waar-
deren; het blijft natuurlijk mogelijk,

dat incidenteel hier en daar klachten
en wensen te uiten zijn; daaraan zal
ter dege aandacht worden geschon-
ken. Het vertrouwen werd uitgespro-
ken, dat de verhoudingen zo zouden
worden, dat de Nederlandse arbeiders
geheel vrijwillig naar Duitsland zou-
den willen gaan werken om daar de
eer en de goede naam der Nederland-
se arbeiders hoog te houden en te ver-
breiden.

Wij hebben kennis gemaakt met de
Duitse jeugdorganisatie, met de Duit-
se vrouwenorganisatie: gezien hoever
men reeds met het beroepskeuze-
werk gevorderd is, bezochten een ver-
blijfplaats van buitenlandse arbeiders
en spraken met enkele Nederlanders,
namen kennis van enkele filmen, be-
trekking hebbende pp het culturele
werk van het Arbeidsfront.

Alles bijeen: wij hebben er geen
spijt van aan de reis te hebben deel-
genomen. Het is de bedoeling van de
Duitse autoriteiten, dat onze volke-
ren, na de oorlog, in goede nabuur-
vriendschap met elkaar zullen leven.
Welnu, dan moeten wij trachten el-
kaar in alle oprechtheid te leren ken-
nen en waarderen.

Daartoe heeft de Duitse reis bijge-
dragen.

Het ware ons een genoegen, indien
wij in de gelegenheid werden gesteld
de leiding van het Duitse Arbeitsfront
te tonen, hetgeen wij in ons mooie
betrekkelijk kleine Nederland, in de
loop van tientallen jaren in sociaal en
cultureel opzicht hebben tot stand ge-
bracht.

*) In Duitsland was de invloed der in-
terconfessionele vakbeweging — anders
dan in ons land die der confessionele —
betrekkelijk gering.

Zó t«J Z.H. Je P

,GEEF VREDE, HEER, IN ONZE DAGEN"

Een gebed, dat duizenden moeten
herhalen, in vergadering en gezin

(A.) Zoals men weet heeft Z. H.
de Paus op 24 November, de wereld-
biddag, een plechtige H. Mis opgedra-
gen in de Vaticaanse Basiliek.

Na het Evangelie hield de
H. Vader in het Italiaans een in-
drukwekkende toespraak, die over-
ging in een hogepriesterlijke smeek-
bede — rechtstreeks van den plaats-
bekleder Christi tot den God-Mens en
tot God den Vader. Welk een ontzag-
lijke indruk moet dit gebed op de me-
nigte gemaakt hebben! Zou men niet
een stuk van zijn leven hebben willen
geven om daarbij tegenwoordig te
zijn ?

De plaatsruimte is helaas te be-
perkt om thans de gehele rede af te
drukken. Z. H. knoopte aan bij het
Evangelie van dé Zondag, dat sprak
over de verwoesting van Jerusalem
en over het einde der tijden: Hij ver-
wees naar St. Matheus (24, 6) „Gij
zult horen spreken van oorlogen en
oorlogsgeruchten. Hoedt u er voor,
dat ge u niet in de war laat bren-
gen ; maar dit is het einde nog
niet." „Neen," aldus Z. H., „de volein-
ding der tijden is nog niet gekomen."

Z. H. nam over de onuitsprekelijke
klacht van den Zaligmaker: „O, als
ook gij, en juist in deze dagen, erkend
had wat u tot vrede strekt.

„Da pacem, Domine, in diebus nos-
tris" schenk vrede. Heer, in onze da-
gen. En dan volgde het verheven en
aangrijpende gebed tot den oneindig
liefdevollen Koning-Christus, die de
smeekbede van het mensdom zal ver-
horen. De vertaling ervan ontlenen
wij aan de Maasbode:

Ja, onze Vader, die in de hemelen zijt,
o God, onze beschermer, richt Uw blik
op Christus, Uwe Zoon; aanschouw
de vuurrode tekenen van Zijn wonden,
waartoe Hem de liefde jegens ons en
de gehoorzaamheid jegens U bracht,
waarmede Hij zich in al onze weder-

waardigheden wilde maken tot onzen
Voorspreker en Verzoener.

O Jesus, onze Zaligmaker, spreek met
Uw Vader en onze Vader voor ons,
smeek Hem voor ons voor Uw Kerk,
voor alle mensen veroverd door Uw
Bloed.

O vreedzame Koning, Vorst des vre-
des! Gij die de sleutels van het leven
en van de dood bezit, ge«f de vrede
van de eeuwigdurende rust aan de zie
len van alle gelovigen, die door de wer-
velwind van de oorlog werden mee-
gesleurd in de dood, en bekend of on-
bekend, beweend of niet beweend, wer-
den begraven onder de ruïnes van de
verwoeste steden en dorpen, in de met
bloed besmeurde vlakten, op de van-
eengereten heuvelen, in de afgronden
der dalen of in de draaikolken der zee.
Moge over hun smarten Uw zuiverend
Bloed neerdalen, om hun mantels- wit
te maken voor Uw zaligmakend aange-
zicht.

Gij, liefdevolle vertrooster van de on-
gelukkigen, die geweend hebt bij de tra-
nen van Martha en Maria, toen zij
troosteloos waren door de dood van
hun broeder, schenk de vred evan ver-
troosting, van gelatenheid en bijstand
aan de armzaligen, die door de rampen
van de oorlog werden neergeworpen in
beproeving en smart, aan de ballingen^
aan hen, die gevlucht zijn uit hun va-
.derland, aan de onbekende ronddolen-
den, aan de gevangenen, aan de gewon-
den, die op U vertrouwen. Droog de tra-
nen van zovele jonge vrouwen, van zo-
vele moeders, van zovele wezen, van zo-
vele gezinnen, van zovele verlatenen;
verborgen tranen, dié neervallen op het
brood van smart, nadat men lang niets
heeft gegeten, in koude hutten, fcrood
dat verdeeld wordt onder de kinderen,
die meermalen naar Uw altaren werden
gevoerd in het nederige kerkje, om er
te bidden voor vader of voor den oude-
ren broer, wellicht gestorven, wellicht
kwijnend, wellicht verdwaald. Vertroost
allen met de hemelse gaven en met die
verkwikkingen en steun van de vrucht-
bare naastenliefde, welke Gij weet te
ontvlammen in de beminnenswaardïge
zielen, die in de noodlijdenden en onge-
lukkigen hun broeders erkennen en Uw
evenbeelden liefhebben. Schenk aan de
strijders tegelijk met de heldenmoed bjj
de vervulling van hun plicht tot aan het

hoogste offer toe, voor de verdediging
van het vaderland, die edele zin voor
menselijkheid, welke in ieder geval niet
aan de anderen doet wat men ook niet
zou willen, dat zichzelf of het eigen volk
zou worden aangedaan (conf. Math. 7,
12).

O Heer, moge de liefde van Uw god-
delijke Geest over de wereld heersen
en triomferen en de vrede van eendracht
en rechtvaardigheid onder de volkeren
en naties teruggeven. Mogen onze wen-
sen aangenaam en welgevallig zijn aan
Uw zachtmoedig en deemoedig Hart en
moge U jegens ' ons goedgunstig stem-
men het aantal en het devote karakter
van de heilige offers, die de gehele
Kerk, Uw Bruid, terneergebogen, door
U, zelf, Priester en Offer in eeuwigheid,
aan Uw goddelijken Vader opdraagt.

Spreekt Gij tot de harten der mensen.
Gij beschikt over woorden, die tot het
hart doordringen en het wakker schud-
den, die het verstand verlichten, die de
toorn doen bedaren, die haat en wrok
blussen. Spreek dat woord, hetwelk de
stormen doet bedaren, dat de zieken
weer gezond maakt, dat licht is voor de
blinden en gehoor voor de doven, dat le-
ven is voor de doden. De vrede onder
de mensen, die ook Gij wilt, is dood;
wek hem weer ten leven, o goddelijke
Overwinnaar van de dood; en dat door
U tenslotte de aarde en de zee tot rust
komen; dat in de luchten de wervelstor-
men ophouden, die, de zonnestralen trot-
serend of onder dekking van de nach-
telijke duisternis, onder weerloze bevol-
kingen verschrikkingen, branden, ver-
nielingen en slachtingen veroorzaken;
de rechtvaardigheid met christelijke
naastenliefde moge aan de ene en aan
de andere kant de trillingen van de
weegschalen in evenwicht brengen; zo-
dat na wedergoedmaking van ieder
onrecht, na herstel van de heerschappij
van het recht, na het verdwijnen van al-
le tweedracht en wrok uit de gemoede-
ren, ui het serene zicht van een nieuwe
en eendrachtige welvaart, een ware en
geordende en duurzame vrede moge
herrijzen en herleven die op de weg
der eeuwen en in harmonie met het
hoogste goed alle volkeren van het
menselijk gezin onder Uw Rijk verbroe-
dere. Zo zij het.

Mocht dit gebed door duizenden en
duizenden opnieuw gebeden worden,
voortdurend.

Gezamenlijk, wanneer wij in verga-
dering zijn en in het huisgezin. ledere
dag opnieuw, met vertrouwen en vol-
harding. Totdat de dageraad der

' Nieuwe Gemeenschap gloort.



HERSTEL: ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD

Dec.: IVinclerliijsEacf boekjes

Op l Januari 1941 zal de Kinderbijslag-
wet in werking treden. De verzekering
ingevolge deze wet zal door de Bedrijfs-
verenigingen voor Ziekengeldverzekering
en de Raden van Arbeid (Het Rijkskin-
derbijslagfonds) worden uitgevoerd. De
werkgever, die voor de uitvoering der
Ziektewet is aangesloten bij een Bedrijfs-
vereniging of Raad van Arbeid, is auto-
matisch bij datzelfde uitvoeringsorgaan
voor de uitvoering der Kinderbijslagwet
aangesloten.

Laat ons thans enkele vragen aansnij-
den, die voor werkgevers en werknemers
die met de uitvoering van de wet te ma-
ken krijgen, van belang zijn.

Wie zijn werkgevers in de zin der
Kinderbijslagwet ?

Allen, die werkgever zijn in de zin der
Ziektewet en bovendien:

a. Werkgevers, dié in dienst hebben
uitsluitend arbeiders, wier overeengeko-
men vast loon in geld, verdiend in loon-
dienst van een of meer ondernemingen,
meer bedraagt dan 3000 gulden per jaar;

b. Werkgevers, die in dienst hebben uit-
sluitend arbeiders, die deel uitmaken van
de bemanning van een schip, dat de zee
bevaart en buiten het gezicht der Neder-
landse kust pleegt te gaan of ingevolge
de wet van 14 Juni 1930, Staatsblad no,.
240 schepeling zijn en krachtens artikel
415 dier wet aanspraak hebben op uitke-
ring, indien zij ziek zijn.

c. Werkgevers aangesloten bij de zoge-
naamde invaliditeitscoöperaties.

Wat zijn de verplichtingen der
werkgevers?

a. ledere werkgever, onverschillig of hij
al of niet tot kinderbijslag gerechtigde
arbeiders in zijn dienst heeft, is verplicht
premie te betalen over het totaal door
hem uitgekeerde .loon. (De berekening
van het loon vindt voor de premiebetailng
op dezelfde wijze plaats als voor de Ziek-
tewet, met dien verstande, dat voor ar-
beiders, die meer dan f 3000,— 's jaars
verdienen door den werkgever premie
moet betaald worden naar een .dagloon
van f 8,—.)

Deze premie zal voor het jaar 1941 be-
dragen voor de Raden van Arbeid l pro-
cent van het loon zijnde 0,94 procent als
bijdrage voor de verzekering en 0,06 pro-
cent als opslag voor de administratiekos-
ten. De bedrijfsverenigingen zullen dezelf-
de premie heffen met dien verstande, dat
zij als opslag voor administratiekosten
meer of minder dan 0,06 procent van het
loon mogen vragen.

De premie mag, anders dan bij de Ziek-
tewet, noch geheel, noch gedeeltelijk op
den arbeider verhaald worden.

b. De werkgever moet ten spoedigste
aan de bedrijfsvereniging of de Raad van
Arbeid, waarbij hij op l Januari a.s. zal
aangesloten zijn, opgeven hoeveel arbei-
ders hij per 5 December 1940 waarschijn-
lijk in zijn dienst zal hebben, die voor het
jaar 1941 voor kinderbijslag in aanmer-
king zullen komen.

c. De werkgever moet de aanvraagfor-
mulieren om een kinderbijslagboekje, die
hij naar aanleiding van zijn onder b be-
doelde opgave ontvangt, op 5 December
1940 uitreiken aan de onder b bedoelde ar-
beiders. (Het zal aanbeveling verdienen,
indien hij zo nodig die arbeiders behulp-
zaam is bij het invullen en opsturen van
het aanvraagformulier.)

d. Wanneer de werkgever na 5 De-
cember arbeiders in zijn dienst krijgt, die
nog geen aanvraagformulier om een kin-
derbijslagboekje hebben ingediend, casu
quo nog geen boekje hebben ontvangen,
laat hij hen zo spoedig mogelijk een der-
gelijk biljet invullen. (Deze verplichting
van den werkgever zal licht in het ver-
geetboek raken; het zal dus dienstig zijn
dat de arbeider hem daaraan herinnert.)

e. Ieder tot kinderbijslag gerechtigde
arbeider is in het bezit van 4 kwartaals-
kinderbijslaglijsten. ledere lijst heeft vier
bladzijden, de voorste bevat de gegevens
voor de bepaling van de kinderbijslag
van iedere maand van het kwartaal. Op
de kinderbijslaglijst vult de arbeider in
de naam en het adres van eiken werkge-
ver, in wiens dienst hij in het desbetref-
fende kalenderkwartaal gewerkt heeft,
de dagen waarop hij bij den werkgever
arbeid heeft verricht, of waarover hij,
zonder te hebben gearbeid, loon heeft ont-
vangen, alsmede het in dienst van den
werkgever aan loon ontvangen bedrag.
Al deze gegevens worden door den werk-
gever voor accoord getekend, terwijl hij
voorts op de kinderbijslaglijst invult zijn
bedrijfsnummer ingevolge de O.W. '21 of
de L. en T.O.W. '22, wanneer hjj bij een
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Raad van Arbeid is aangesloten of zijn le-
dennummer, wanneer hij lid is van een
bedrijfsvereniging, alsmede in beide ge-
vallen de naam van Raad van Arbeid of
Bedrijfsvereniging, waarbij hij is aange-
sloten. Bij arbeiders in maandloon ge-
schiedt deze invulling en voor accoord
tekening door den werkgever éénmaal per
maand, voor arbeiders in weekloon kan
men de verklaring óf éénmaal per maand
óf na iedere loonbetaling stellen. Voor
losse arbeiders zal men dit ongetwijfeld
na iedere loonbetaling moeten doen. Het
is van het grootste belang, dat de werk-
gever inderdaad de opgave van zijn ar-
beider controleert. Voor onjuiste opgaven
der arbeiders is hij door zijn accoordver-
klaring mede aansprakelijk. Ook bij het
invullen van dat gedeelte der kinderbij-
slaglijst, dat aan de zorg van de arbei-
ders is toevertrouwd, zal het zeker gedu-
rende de eerste tijd na de inwerkingtre-
ding der wet van het grootste belang zijn,
dat de werkgever den arbeider zo nodig
de behulpzame hand biedt.

Is het mogelijk dat de werkgever door
de aan zyn onderneming verbonden afde-
lingskas of als eigen risicodrager de wet
uitvoert? .

Dit is niet mogelijk. De wet kent deze
vormen van aansluiting bij een bedrijfs-
vereniging niet. In het algemeen zal de
betaling van de kinderbijslag niet via den
werkgever geschieden.

Wie zijn arbeiders in de zin der
Kinderbijslagwet ?

Arbeiders in de zin der'Kinderbijslag-
wet zijn allen die verplicht verzekerd zijn
ingevolge de Ziektewet en bovendien zij,
die:

a. in loondienst meer dan 3000 gulden
's jaars verdienen,

b. deel uitmaken van de bemanning
van een schip, dat de zee bevaart en bui-
ten 't gezicht der Nederlandse kust pleegt
te gaan; of ingevolge de wet van 14 Juni
1930 S. no. 240 schepeling zijn en krach-
tens art. 415 dier wet aanspraak hebben
op uitkering, indien zij ziek zijn.

c. arbeiders in dienst van werkgevers
aangesloten bij de zogenaamde invalidi-
teitscoöperaties.

Welke arbeiders in de zin der Kinder-
bijslagwet hebben recht op kinderbijslag?

De (naar schatting 160.000) arbeiders
in de zin der wet, die

a. in Nederland hun woonplaats heb-
ben;

b. op l Octobér 1940 een gezin hebben
van meer dan twee kinderen beneden de
vijftien jaar.

De gezinssamenstelling op l Octobér
1940 is voor het gehele jaar 1941 beslis-
send (de gezinssamenstelling op l Octo-
bér 1941 voor het gehele jaar 1942 enz.).
Het is dus voor de uitkering van de kin-
derbijslag over het jaar 1941 van geen be-
lang of na l Octobér 1940 kinderen gebo-
ren worden, overlijden, of ouder dan vijf-
tien jaar worden.

Heeft ook de gehuwde vrouw met meer
dan twee kinderen beneden de vijftien
jaar recht op kinderbijslag?

Ja, mits zij aan dezelfde voorwaarden
als hierboven voor den man gesteld, vol-
doet.

Vfrat is een kind in de zin der wet?

Een kind in de zin der wet is:
a. het wettige kind van den arbeider;
b. het gewettigde kind van den arbei-

der;
c. het wettige (voor)kind van de echt-

genote van den arbeider;
d. het gewettigde (voor)kind van .de

echtgenote van den arbeider. Pleegkinde-
ren, aangenomen kinderen enz. zijn dus
geen kinderen in de zin der wet.

Waarop heeft een arbeider, die een recht
aan de wet ontleent, recht?

Hij heeft recht op een kinderbijslag
voor ieder kind, dat hij heeft boven het
getal van twee en over iedere dag, waar-
op hij gewerkt heeft of waarover hij loon
heeft ontvangen.

Hoe groot is een kinderbijslag?

Voor arbeiders met een loon per dag
van f 4,— of minder f 0,10, van meer

dan f 4",— tot en met f 6,— f 0,15, van
meer dan f 6,— tot en met f 8,— £ 0,20,
van meer dan f 8,— f 0,25.

Een arbeider, die drie kinderen bene-
den de leeftijd van 15 jaar heeft en geen
enkele dag in een kwartaal gewerkt heeft
en ook geen loon over niet gewerkte da-
gen heeft verdiend, heeft dus recht op
niets.

Een arbeider, die drie kinderen bene-
den de vijftien jaar heeft, 14 dagen in een
kwartaal heeft gewerkt en f 50,— heeft
verdiend, heeft dus recht op Ixl4xf0,10
= f 1,40 kinderbijslag in dat kwartaal.

Een arbeider, die tien kinderen heeft
beneden de vijftien jaar, 15 dagen in een
kwartaal heeft gewerkt en f 638,— ver-
diend heeft, heeft dus recht op 8 x 75 x
f 0,25 = f 150,— kinderbijslag in dat
kwartaal.

Hoe wordt het aantal dagen, waarop de
arbeider gewerkt heeft, berekend?

In het algemeen moet men aannemen,
dat het aantal dagen waarop de arbei-
der in het kalenderkwartaal werkelijk
arbeid heeft verricht of, waarover hij zon-
der te werken loon heeft ontvangen, ge-
werkte dagen in de zin der wet zijn. Deze
algemene regel kent evenwel één uitzon-
dering en wel deze:

Over een kalenderkwartaal wordt over
ten hoogste zoveel dagen kinderbijslag
uitgekeerd als het bedrag van f 1,50 ten
volle begrepen is in het door den arbei-
der in dat kwartaal aan loon ontvangen
bedrag en nooit meer dan over 78 dagen.

Hieronder volgen enige voorbeelden:
I. De arbeider heeft in het kwartaal 78

dagen gewerkt en in het kwartaal aan
loon ontvangen f360,—; 360:1,5 = 240;
240 is meer dan 78, hij krijgt dus over
78 dagen uitkering. /

II. De arbeider heeft in het kwartaal
50 dagen gewerkt en in het kwartaal aan
loon ontvangen f 79,—; 79 : 1,5 = 52.
Volgens de algemene regel heeft hij dus
recht op 50 dagen (op 50 dagen heeft
hij gearbeid). Zijn maximumgrens is vol-
gens de uitzondering 52 dagen. Maar
aan die grens komt hij niet toe, dus krijgt
hij over 50 dagen kinderbijslag.

III. De arbeider heeft in het kwartaal
40 dagen gewerkt en in het kwartaal aan
loon ontvangen f 45,—; 45 : 1,5 = 30.
Volgens de algemene regel heeft hij recht
op 40 dagen (op 40 dagen heeft hij -ge,-
arbeid). Volgens de uitzondering is zijn
maximumgrens echter 30 dagen. Dus
krijgt hij over 30 dagen kinderbijslag.

Deze uitzonderingsregel heeft de be-
doeling om te voorkomen, dat er kinder-
bijslagen zouden gegeven . worden, die
meer bedragen dan het verdiende loon.

Hoe wordt de loonklasse, waarin de
arbeider valt, berekend?

De loonklasse waarin de arbeider valt,
wordt berekend door het loon, dat de ge-
rechtigde in een kalenderkwartaal heeft
ontvangen, te delen door het aantal uit-
keringsdagen. De wet spreekt over het
loon, dat de arbeider in het kalender-
kwartaal heeft ontvangen, niet over het
loon, dat hij over het kalenderkwartaal
heeft verdiend.

Dit betekent dus, dat de arbeider, die
de laatste week van het eerste kwartaal
werkt, maar zijn loon over die laatste
week pas in het tweede kwartaal ont-
vangt, dat loon in aanmerking ziet ko-
men voor zijn klasseberekening voor het
tweede kwartaal en niet voor het eerste
kwartaal. Dat betekent voorts, dat met
tantièmes, stuklonen, accoorden, provisie
enz. rekening wordt gehouden in het
kwartaal, waarin zij zijn ontvangen.

Zijn de rechten op kinderbijslag van de
tot kinderbijslag gerechtigde gehuwde
vrouw dezelfde als die van den man?

l

Neen. De gehuwde vrouw ontvangt
over een kalenderkwartaal slechts uitke-
ring over ten hoogste zoveel dagen, als
haar echtgenoot over dat kwartaal min-
der dan 78 dagen recht op kinderbijslag
heeft.

Voorbeeld 1. De man heeft 78 dagen
in het kwartaal gewerkt en de vrouw
heeft eveneens 78 dagen in het kwartaal
gewerkt. De man krijgt over 78 dagen
kinderbijslag, de vrouw krijgt geen kin-
derbijslag.

Voorbeeld 2. De man heeft 70 dagen
gewerkt en de vrouw 14 dagen. De man
krijgt over 70 dagen kinderbijslag, de
vrouw over 8 dagen.

Voorbeeld 3. De man' heeft 70 dagen
gewerkt en de vrouw 4 dagen. De man
krijgt over 70 dagen kinderbijslag, de
vrouw over 4 dagen.

Voorbeeld 4. De man heeft geen kin-
derbijslagboekje of hij heeft O dagen in
het kwartaal gewerkt en de vrouw heeft
78 dagen gewerkt. De man krijgt niets,
de vrouw krijgt kinderbijslag over 78
dagen.

Het ECHTE is niet te

Dat geldt zeer zeker ook voor ge-
neesmiddelen. Neem ASPIRIN dan
«reet U, het betrouwbaarste en
(uiverste middel te hebben tegen
Verkoudheid, griep en rheumatiek.

Lel op den oranjeband.'

Hoe komt de tot kinderbijslag gerechtigde
arbeider aan zijn kinderbijslag:?

De tot kinderbijslag gerechtigde arbei-
der ontvangt een kinderbijslagboekje, dat
is een omslag met vier kwartaalskinder-
bijslaglijsten. Op iedere kwartaalskinder-
bijslaglijst staat het adres van de Bedrijfs-
vereniging of Raad van Arbeid, aan wie
de arbeider zijn lijst moet inzenden. Hij
moet dit doen zo spoedig mogelijk na het
verstrijken van het kwartaal. Binnen 3
maanden na inzending van de lijst ont-
vangt hij het hem toekomende bedrag.

In de loop van het kwartaal vult hij zijn
kinderbijslaglijst in. Op iedere dag dat
hij gearbeid heeft, of zonder te hebben
gewerkt loon heeft ontvangen, zet hij in
de voor die dag bestemde kolom een
kruisje. Voor iederen werkgever, bij wien
hij werkt, gebruikt hij een nieuwe regel
op de lijst. Hij vult de naam van dien
werkgever in de daarvoor bestemde ko-
lom in. Als hij loon beurt, vult hij in de
daarvoor bestemde kolom het ontvangen
loon in en laat hij de lijst door zijn werk-
gever aftekenen.

Verandert het adres van den arbeider,
dan vermeldt hij dat op de voorzijde van
de kinderbijslaglijst. Het behoeft geen
betoog, dat het nauwkeurig invullen der
lijsten van direct financieel belang voor
den arbeider is. Daartegenover staat dat
hij zich bij valse opgave schuldig maakt
aan een : straf bare handeling.

Hoe komt de tot kinderbijslag gerechtig-
de arbeider aan zijn kinderbijslagboekje?

Op 5 December 1940 kan hij van zijn
werkgever krijgen een formulier „Aan-
vrage om een kinderbijslagboekje" (is hij
op 5 December 1940 niet in loondienst,
dan vraagt hij een dergelijk formulier
aan den eersten den besten werkgever
bij wien hij in dienst treedt). Dit moet
hij onmiddellijk invullen en opsturen aan
het adres dat bovenaan het formulier
vermeld is. (Op het formulier staat
rechts onderaan een hokje met het op-
schrift: „In te vullen door het gemeente-
bestuur." Hiervan behoeft de arbeider
zich niets aan te trekken. Hij ga vooral
niet met het formulier naar het gemeen-
tebestuur van zijn woonplaats). Hij ont-
vangt dan van de bedrijfsvereniging of
Raad van Arbeid, ̂ tan welke hij het aan-
vraagformulier heeft opgezonden, vóór l
Januari 1941 de eerste kwartaalskinder-
bijslaglijst en zo spoedig mogelijk daar-
na het boekje met de drie overige lijsten.

Het boekje is zodanig van omvang, dat
daarin tevens de rentekaart kan bewaard
worden.

Kan de tot kinderbijslag gerechtigde
arbeider zijn recht op kinderbijslag-,
verspelen?

Ja, indien hij geen redelijke medewer-
king verleent tot het verkrijgen van de
inlichtingen, die voor een juiste beoor-
deling van het recht op kinderbijslag no-
dig zijn.

Heeft de arbeider recht op beroep, wan-
naar hij zijns inziens niet de kinderbijslag
krijgt, die hem toekomt?

Ja, hij heeft beroep bij dezelfde colleges,
waarbij hij in beroep kan gaan ten aan-
zien van de Ziektewet.

Verliest de arbeider, die krachtens indi-
viduele of collectieve arbeidsovereenkomst
recht heeft op een kinderbijslag, door de
invoering der kinderbijslagwet dit recht?

Dit recht verliest hij niet, tenzij de ar-
beidsovereenkomst gewijzigd wordt.
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'S HUKUCVbEN

V leesloaje soepen, Lraeliligr

en voedzaam

Afgezien van de rantsoenering zullen
ook de thans geldende prijzen van vlees
de meesten van ons wel genoopt hebben
om, zo al niet geheel vleesloze dagen in te
voeren, dan toch zeker het vleesgebruik
belangrijk te verminderen. En inmiddels
is de looptijd van de vleesbon nog weer
met enkele dagen verlengd.

In vroeger artikelen over stamppotten
en andere vleesloze maaltijden hebben we
er reeds op gewezen dat, al moge deze
vermindering van het vleesrantsoen aan-
vankelijk wat onwennig en enkelen mis-
schien zelfs onaangenaam aandoen, onze
gezondheid, ons gevoel van welbevinden
en onze werkkracht er niet in het minst
door aangetast worden. Eerder is het te-
gendeel waar.

Alleen moeten wij, huisvrouwen, leren
om zonder vlees, vleesjus en vleesbouil-
lon en met. slechts een beperkte hoeveel-
heid vet spijzen klaar te maken, die ge-
zond en voedzaam en tevens van goede
smaak zijn. De andere leden van het ge-
zin moeten daartegenover hun best doen
om aan die nieuwe gerechten met andere
smaakjes dan die ze al zo lang^kennen,
zonder vooroordeel gewend te raken, er
om ook eens blijk te geven van enige
waardering voor het resultaat van de
inspanning van moeder, om, in deze moei-
lijke omstandigheden van de maaltijder
het beste te maken wat er van te maken
is.

Blijven zeuren om gewaardeerde, meer
voorbije dingen uit het verleden verzuurt
slechts nutteloos het heden; en het leven
is kort.

Al klinkt het velen misschien wat
vreemd in de oren, toch kunnen ook soe-
pen zonder vlees heel smakelijk zijn; zo-
wel dunne soepen die we als voorgerecht
eten, als de dikke soepen, die hoofdspij?
moeten vormen. Waar we de opwekkende
smaak van vleesbouillon missen, moeten
we voor de smaakgevende stoffen en zou-
ten onze toevlucht zoeken tot allerlei
kruiden en groenten; aardappelen en
peulvruchten, al of niet tot puree gewre-
ven, verschillende soorten meel en andere
grfttterswaren zorgen met verschillende
groenten in hoofdzaak voor de voedings-
waarde.

Tot de kruiden voor dit dbel zijn te re-
kenen uien, knoflook (een half teentje is
meestal al voldende), selderij, lavas of
lubbestok (een klein stukje stengel óf een
weinig blad, de smaak, ongeveer als de
sausaroma's uit de handel, is heel sterk),
kervel en peterselie. De beide laatste
mogen nooit meekoken maar worden,
goed fijngehakt, juist even voor het op-
scheppen door de soep geroerd.

De smaak wordt beter, als men de ge-
snipperde uien en knoflook even in wat
vet of boter langzaam braadt; beschikt
men erover dan voegt men, als ze licht-
bruin zijn, nog een paar tomaten erbij en
laat deze gaar worden, waarna men alles
door een paardeharen zeef of vergiet
•wrijft en bij de gewassen en in stukjes
gesneden groenten voegt, die 'men inmid-
dels aan de kook gebracht heeft.

Naast de genoemde kruiden zijn worte-
len, bloemkool of een andere koolsoort,
koolraap, tomaten, schorseneren, asper-
ges, prei, de aangewezen groenten om
soepen een opgewekte smaak te geven en
tevens om de voedingswaarde te verho-
gen. Met groenten moet men hierbij niet
te zuinig omspringen; dat behoeft eigen-
lijk ook niet, omdat men voor soep nooit
de eerste soort groente moet nemen, de
mindere kwaliteit is er even geschikt
voor. Een voorbeeld hiervan vormen de
losse spruitjes die hoogstens de helft kos-
ten van de prijs van de stoofkwaliteit.
Een dike soep kan daardoor tevens een
goedkope maaltijd worden, zonder aan ge-
zondheid en voedzaamheid in te boeten.

Wie in het volle seizoen de moeite ge-
nomen heeft om tomaten tot puree in te
koken, beschikt nu over een goedkope,
heerlijke grondstof, om smaak aan soe-
pen, sausen en vele andere spijzen te ge-
ven.

'n Uitstekende soep voor vleesloze da-
gen is ook de van regeringswege inge
biikte tomatensoep. Evenals bij andere
soepen moet men, om er een voedzame
hoofdspijs van te maken, de nodige gaar-

VOORRAADVORMING
van Jozo en Nezo is verstandig, in ver-
band met stagnatie in aflevering by
eventueele vervoersmoeilijkheden.

Uit thuió
Den Haag!
De kerk van Sint Jacobus aan de

Parkstraat is open. Een werkster ma-
noeuvreert met de stofzuiger. Sint
Antonius en Gerardus Majella, juist
de twee Heilgen, die we op het ogen-
blik hard nodig hebben — hoe kan 't
bestaan! zouden mijn jongens zeggen
— nodigen tot een kort bezoek. Een
gebedje, een kaars.

Schuin tegenover is het gebouw van
de A.N.W.B. Daar wordt — tot 4
Januari toe — een tentoonstelling
gehouden van Volkskunst en Am-
bachtskunst. Toegang vrij.

Er is een vaas van mergelsteen uit
Valkenburg; een werkmandie, ge-
vlochten uit halmen van Veluwse
zandhaver; een Twentse muts van
ragfiine tule in doorstopwerk; kapjes
uit Staphorst, met de hand beschil-
derd.

Er is nog meer.
Een stoof met oude motieven in

houtsnijwerk. Nu zie ik weer de ka-
mer-van-mijn-grootmoeder met de
prachtige roodkoperen doofpot. Ik
zie, hoe zij de test met de gloeiende
slof aandraagt om mijn kleine koude
voeten te koesteren. Neen, centrale
verwarming is niet in ieder opzicht
winst!

„Vindt u dit niet mooi?" vraagt
het meisje, dat desgewenst inlichtin-
gen verstrekt. „Het is door een boek-
houder gemaakt in zijn vrije tijd."

„Ten avend huistoe" lees ik onder
een innig houten beeldje,en 't is wel
zeker, dat bij dit werk de grens tus-
sen huisvlijt en volkskunst is over-
schreden.

Het kruissteekborduursel uit
Friesland, hier tentoongesteld, is
meer typisch dan kunstzinnig te noe-
men. Juist met de kruissteek zijn zelfs
door de kleine talenten heel wat
mooiere effecten te bereiken.

Makkumer en Workumer aarde-
werk valt er te bewonderen; men ziet
voorbeelden van Hindeloperkunst.
Onze oudvaderlandse nijverheid is
vertegenwoordigd door een gevari-
eerde collectie nijpen uit Gouda, door
heerlijk Noordhollands zilversmeed-
werk . . . .

Bij de afdeling Ambachtskunst
treft het onmiddellijk en het doet ons
hart goed, zoveel vertrouwdklinkende
namen te vinden: Levigne, Charles
Eyck, Piet Wiegman, Wim Harzins:.
Hildegard Brom-Fischer is er met
haar uniek borduurwerk; Johanna
Brom met wonderen in email. In ce-
ramiek, plastiek, op het gebied van
handweefsels, smeedwerk is er veel
fraais te aanschouwen.

Over het kleine stationnetje, waar
ik moet overstappen, hangt een ellen-
dige duisternis. Ik denk aan De
Spooktrein, dat aardige griezelstuk:
alleen kan ik thans niets aardigs,
alleen maar veel griezeligs ontdekken.
Het is te koud om buiten een half,
uur te lopen ijsberen, dus de wacht-

kamer in! Een bar ongezellig hok in
dat driekwart donker.

De weg naar huis is lang en open.
De wind maakt het voortgaan moei-
lijk. Ik hoor water ruisen. Zoeklich-
ten weerkaatsen in een grote, grote
plas aan mijn rechterkant. O, als ik
de dijk niet van haver tot gort kende
— zo draai ik mezelf op — dan stond
ik morgen in de krant onder de ru-
briek: Door de duisternis misleid, te
water geraakt en . . . . verdronken.

Nu hoor ik een vliegtuig....
straks gaan ze schieten . . . .

In huis. Als de kamerdeur open-
gaat, stroomt mijn ziel vol zaligheid.
Schijnt de lamp altijd zo warm over
de tafel? Is er anders ook die stille
bedrijvigheid in het avonduur? Zitten
ze dan ook, net als nu, zo toegewijd
gebogen over hun werk? Maar wat
is dat iets onzegbaar heerlijks, een
eigen thuis . . . .

De breinaalden tikken, de zaag
kerft door het triplex; het ruikt naar
vernis, naar lijm, naar vers hout.

Is dat roodbruin van de eekhoorn
wel goed?

Zou ik het ledikantje nog een wit
biesje geven?

De gehaakte bal is haast klaar;
het poppenlijf groeit met elke toer,
God zegene het eerzame handwerk!

En bij de schoorsteen daar staan
de schoenen op een rij: maat 19 tot
maat 33.

Bommen en granaten ? Mijnen ? Sin-
terklaas zal komen!

Di stribu tie ? Bon n en ? Punten ?
Schaarste? Duurte? Hij zal rijden!

Kinderlijk vertrouwen wordt nooit
beschaamd.

En Sint Nicolaas begrijpt zijn tijd;
dat is iedere tijd; dat is onze tijd. Nu
dit jaar zelfs zijn schijnbaar onuit-
putteliike geldmiddelen niet toerei-
kend blijken te zijn, koos hij zich on-
der de groten nijvere trawanten. Die
maken voor hem ,,het speelgoed v/on-
dernet", waar de kleinen zingend om
vragen. Daarmee is de illusie gered:

De zak van Sinterklaas,
O jongens, jongens, 't is zo'n baas!

Daardoor ook kan de grijze Bis-
schop getrouw blijven aan zijn hoge
taak: geluk te brengen aan allen. Aan
de kleinen het kleine geluk van te
ontvangen. Aan de groten het grote
geluk te mogen geven van „het werk
hunner handen".

Men spreekt dezer dagen veel over
herleving van' het oude ambacht. Men
juicht elke poging in die richting toe.

Ervaren onderwijsmensen bepleit-
ten reeds lang vóór 10 Mei de invoe-
ring van practische handenarbeid op
de scholen. De nieuwe toestand, waar-
in we sindsdien geraakt zijn, kan
onderwijshervorming op dit gebied
verhaasten, evenwel ook vertragen.

Van huisvlijt (handenarbeid) naar
volkskunst.

gekookte groenten aan toevoegen, alsme
de vet, aardappelen, gort, rijst, haver-
mout, vermicelli, macaroni, gries-, tarwe-,
aardappelmeel of andere grutterswaren of
wel een of ander soort peulvruchten. De
laatste kan men gewoon gaarkoken tot
erwten- of bonensoep, maar men kan ze
ook als bindmiddel en tevens ter verho-
ging van de voedingswaarde aan andere
soepen toevoegen. In dit geval kookt men
ze eerst gaar, wrijft ze door een vergiet
of paardeharen zeef en doet de puree dan
met het kookwater in de soep.

Griesmeel in soep kan als volgt aange
wend worden; wat melk met een stukje
boter erin wordt aan de kook gebracht,
griesmeel erin gestrooid en tot een dikke
pap gekookt. Van het vuur genomen,
roert men er dan een geklutst ei, wat
zout, peper en noot of fijngehakte peter-
selie door. Met een lepel steekt men hier-
van balletjes en laat die nog even voor
het opdoen in de soep meekoken.

Bloem en aardappelmeel die men als
bindmiddel of als voedend bestanddeel
aan de soep wil toevoegen, moet mei:
eerst met wat koud water of melk glad
roeren. Bloem kan men ook als volgt be-
handelen; men smelt wat boter of vet in
een pannetje, roert er wat bloem door en
bakt dit even samen. Dan voegt men er
onder roeren wat soep bij en giet alles
tenslotte in de pan met soep en laat deze
onder roeren nog even doorkoken.

Havermout strooit men eenvoudig dooi-
de soep en laat ze meekoken. De vlugko-
kende H.O. en Quaker is in weinige minu-
ten gaar en geeft daarmee weinig gevaar
voor aanbranden.

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat het
meekoken van beentjes, vooral als ze
merg bevatten, vet en andere voedings
stoffen aan de soep toevoert en de smaak
ten goede komt.

WILMA MÜNCH.

K*.
Timlnli»

Ott
0»r-e»tuw«

Van volkskunst naar ambacht»*
kunst.

Het lijkt me geen onmogelijkheid»
bij goede leiding, die sluimerende ta-<
lenten weet te ontdekken. Dat dd
school hierbij in de toekomst een
voorname rol zal spelen, is wel zeker.
Voordien echter zal er nog wel wat
„gepraat" worden.

Daarop zullen de moeders niet
wachten. Die moeten alvast in de
kleine, huiselijke kring de handenar-
beid (niet de zinloze, prutserigë,
stoffige!) bevorderen.

Want (hét stond op een mooi
Fries-blauw wandbord):

S i z z e n i s n e a t , maar
D w a e n is in Ding. l)

1) Praten is niemandal, maar doen!

C. BOUDENS-VAN HEEL.

smaalt valt

niet te twisten!

De een houdt van snijboontjes, de an-
der geeft de voorkeur aan sperciebonen.

Bereidt een gerecht volgens een be-
paald recept en laat het een aantal perso-
nen keuren. Veelal zal het voorkomen, dat
de een het te flauw vindt, de ander acht
het te zout, een derde is de mening toe-
gedaan, dat betere grondstoffen dienen
te worden gebruikt en een vierde houdt
er weer een andere zienswijze op na.

Zo kan men dé meest uiteenlopende be^
oordelingen vernemen over een en het-
zelfde boek of schilderstuk. Hoeveel ver-
schil van smaak bestaat er niet op het
gebied van kleding?
• Met het naar waarde schatten van
denkbeelden, denkrichtingen en actiepro-
grams is het al niet anders. Sommigen
achten ze als hulpmiddel ter bereiking
van een of ander doel buitengewoon ge-
schikt, terwijl anderen het tegengestelde
«als hun overtuiging te kennen geven.

Op elk gebied zijn er maar betrekkelijk
weinig uitingen, die algemeen als goed
worden bestempeld.

Over de noodzakelijkheid en het nut
van $paren heeft echter nimmer ernstig
verschil bestaan.

De waarheid daarvan wordt door vrfl-
wel iedereen erkend.

Maar hoe staat het daarmede in de
practijk ?

Talrijke personen, die in de gelukkige
omstandigheid verkeren nog te kunnen
sparen, doen het niet en toch is spaar-
zaamheid een van de peilers waarop de
welvaart, de onafhankelijkheid en derhal-
ve ook het geluk van een gezin moet rus-
ten.

Elk verstandig mens zorgt zo mogelijk
voor de toekomst. Een van de meest ge-
eigende manieren om voor de toekomst
te zorgen is sparen.

Op bepaalde tijden iets naar de spaar-
bank brengen; dat kan moeite kosten,
maar later pluk je de vruchten ervan.

Sparen; het aangewezen adres hiervoor
is de Centrale Volksbank. Zij beheert uw
geld op uiterst soliede wijze. In ruim 350
plaatsen heeft zij agentschappen. Niet
minder dan 44 duizend spaarders hebben
bij de Centrale Volksbank hun spaarcent-
jes belegd.

De bank beheert daardoor de kapitale
som van 5 millioen gulden.

Dat zegt veel, heel veel!
Dat zegt ook iets tot u waarde le-

zer(es)!
Volg het voorbeeld van die 44 duizend!
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Assendelftstraat 17, Den Haag.

Partijstelling Anderssen—Zukertort

Veertien dagen geleden gaven wij onder-
staande stelling (zie diagram), waarin
Anderssen met wit door 1. Dg5, Dd2. 2.
Pf5! enz. remise wist te maken. Echter
blijkt, dat hiermede toch niet alles uit de
stelling gehaald is wat er inzit. Niemand
minder dan -dr. Aljechin vond namelijk de

Anderssen—Zukertort

a b c d e f g h

a - b e d e f g h

volgende winstvoortzetting, welke in het
bekende blad „De Schaakwereld" uitvoe-
rig geanalyseerd is:

1. Lc2Xg6ü Een fraai offer, dat niet
geaccepteerd mag worden; op 1..,...., fg6:
volgt 2. f71, Kf7:. 3. Th7t, Kg8. 4. Dh8
mat, terwijl na l , hg6:. 2. Dg5 de
dreiging Dh6 enz. slechts met 2 , Dd2
te pareren is (dreigt Dg2:) Hierop volgt
echter 3. Pf5! met de matdreiging Pe7,
3 Pc6. 4. Pe7t, Pe7:. 5. fe7: en wint
door de dreiging Th8 mat. Beter is: l
Dd6Xe5. 2. Lg6Xh7t, Kg8Xh8. 3.
Lb2Xeö.

Er dreigt nu zeer sterk Pf5, bijv. 3 ,
Pc6. 4. Pf5!, Pe5:. 5. Lg6t, Kg8. 6. Pe7 mat
Of 4 TfeS. 5. Lg6t, Kg8. 6. Ph6t, Kf8
(Kh8? 7. Pf7t, Kg8. 8. Th8 mat). 7. Pf7:
en nu kan de matdreiging op h8 alleen
gepareerd worden door Pe7; wit kan daar-
na naar verkiezing of op rooftocht gaan
(8. Pd8:, Td8:. 9. Th8t, Pg8. 11. f7 enz.)
6f op mat spelen (8. Th8t, Pg8. 11. Lf4
enz.)

Dr. Aljechin zet de oplossing voort met
3 , Tf8—e8. 4. Le5—c3, om na enkele
zetten tóch tot Pf5 te komen. Evenwel is
de terugtocht van de loper niet noodza-
kelijk en kan direct 4. Pg3—fa óók ge-
speeld worden. Bijv.: 4. , TeSXeö. 5.
Lh7—g6v, Kh8—g». 6. Pf5—h6i, Kg8—f8.
7. Ph6Xf7, Kf8—«8. 8. Pf7Xeöt, Kh8—f8.
9. Th4—1»8 mat.

Of: 4 Td8—d2 (dreigt Tg2:, waar-
eloor zwart minstens remise heeft). t 5.
Ui7—g6t, Kh8—g». 6. Pf5—e7t, Te8Xe7.
7. Th4—h8t! (7. fe7:?, Tg2:. 8. Khl,
Tg6:t enz.), KgSXhS. 8. f6Xe7t, f7—f6. 9.
LeöXfet, Kh8—g8. 10. e7—e8D mat.

De meest logische verdediging <na 3.
Le5:) lijkt de dekking van veld f5 door
U , Lb7—c8. Een poging om nu toch
met 4. Pf5, Lf5:. 5. Lf5:t, Kg8. 6. Lc7 te
winnen wordt weerlegd door 6. , Pb7!
(Ld8:, Pd8: geeft ongeveer gelijk spel)»
T. Lh7t, Kh8. 8. Le4t, Kg8. 9. Lb7:, Td7!
•>n zwart wint het stuk terug. Echter niet
tnplaats van 6 Pb7. 6 , Pc6. 7.
Lh7t, Kh8. 8. Le4t, Kg8. 9. Lc6:, TcS. 10.
Ld6:, Tc6:. (Tfd8. 11. Le7). 11. Tg4t,
Kh7.«12. Lf8.

Wit heeft echter in deze variant nog
een andere pij} op zijn boog: 3
TJb7—c8. 4. Le5—f4J en tegen de drei-
ging Le4t gevolgd door Lh6, Lg7 en
Th8 is niet veel te doen. Speelt zwart
Pc6, dan volgt na 5. Le4t, Kg8 niet direct
Lh6 (wegens Pe5 en Pg6), doch heel een-
voudig eerst Lc6: en daarna pas Lh6.

Men ziet: er is in het schaakspel altijd
nog wel wat te leren.

DAMES EN MEISJES MAAKT NU ZELF
UW KLEEDING

Zendt bon en 25 cent aan postzegels liefst
van 74 en 24 cent en U ontvangt een mooi
boek met ruim 100 maten en modellen en
tevens een gratis apparaat om U te Jaten
zien hoe gemakkelijk onze methode is om
THUIS alle kleeding te leeren maken en
vermaken.

BON aan MODEVAKSCHOOL
E. N. S. A. I. D.

Tolsteegsingel 54, Utrecht

Naam:

Adres:

WE MAKEN EEN:

5>f oe llf r

De vraagsteller, die met z'n handen in
het haar zat toen hem gevraagd werd een
stoeltrap te maken zal in dit opzicht wel
niet alleen staan, 't Is niet bepaald een
alledaags ding. Dat is misschien jammer,
want het toestel is even eenvoudig als
praktisch.

De naam zelf zegt het zeer duidelijk:
het is een stoel, die tot een klein trapje
kan geformeerd worden, en daarom voor
huishoudelijk gebruik en in kleine winkels
zeer op z'n plaats is.

De tekening geeft al bijna voldoende
aan hoe het geval in elkaar zit, maar voor T R A P

V O O R A A N Z I C H T D O O E . S M E O C

bf valt op dat onder het hoogste treed Je
een paar consoles zijn bevestigd. Dit ia
om de zaak flink stevig te maken. En
dat is nodig» Trouwens ik zou de makers
sterk willen aanraden niet te „klungelen"
maar het geheel goed en stevig in elkaar
te zetten, want iemand die op het derde
treeöje gaat staan zou bij een ondeugde-
lijke constructie een aardige salto mortale
maken. En dat zou ik niet graag op m'n
geweten hebben. Het draaibaar maken
kan met een paar eenvoudige scharnie-
ren. Wordt het toestel heel veel als trap
gebruikt, dan zou ik aanraden langs een
der achterpoten een lat te maken die
ongeveer 60 cm daarboven uitsteekt en
waaraan men zich kan vasthouden.

ARCHITEKT.

den eenvoudigen knutselaar zal enige uit-
leg toch wel van nut zijn. Het gaat er dus
in de altereerste plaats om, een enigszins
afwijkende stoel te maken, waaraan later
het beweegbaar gedeelte wordt bevestigd.

We beginnen dus met de 2 zijwanden
van de stoel. De achterpoten kunt ge
maken uit een plank dik 2 % cm en breed
7 cm. Die grotere breedte is nodig omdat
de poot schuin moet worden uitgezaagd,
zodanig dat de onderpoot 4 cm breed is
en de bovenpoot, dus voor de rugleuning
van 4 op 2 Vu cm uitloopt, de hele lengte
is 90 cm. De voorpoot is ook 4 cm breed
en nu worden voor- en achterpoot door
middel van twee dwarsregels aan elkaar
verbonden, liefst met gat en pen en ge-
lijmd. De schuinte van de voorpoot moet
zodanig zijn, dat beneden 43. cm en ter
hoogte van de zitting een breedte van 30
cm wordt verkregen.

Zijn beide zijwanden gereed, dan wor-
den deze weer onderling verbonden door
2 voorregels, onder 2 x 4 cm en ter hoogte
van de zitting 2 x 5 cm, en door 3 achter-
regels 2 x 5 cm. Nu wordt op de onder-
regels van voor- en zijkant, dus ter hoogte
van 25 cm een plankje van 1% x 15 cm
gespijkerd (dit is de eerste trede van de
trap).

Vervolgens wordt de zitting gemaakt
en vastgespijkerd. Hierbij moet er aan ge-
dacht worden dat de spijkers even worden
ingedreven, om het omhoog komen tegen
te gaan, wat onaangename gevolgen voor
broek of rok kan hebben.

Nu rest ons nog het beweegbare stukje
te maken. De juiste maten blijken geheel
uit de tekening. In de doorsnede ziet ge
het stukje omhoog gezet voor trap. Daar-

Ter oefening1.

In stelling no. 286 is wit aan zet; op
welke wijze wordt de winst geforceerd?
(Oplossing volgende week in Herstel, dus
niets inzenden).

No. 286.
Zwart: Cohn

c d e f g h

a b c d e f g h

Wit: Duras

WIE B E N I K ? ?

7fc werd in 1858 in Nijkerk gebo-
ren als soon van een onderwijzer.
Na de lagere school bezocht ik het
gymnasium te Zaandam, waarna ik
mijn medische studies volbracht
aan de universiteit van Amsterdam.

Mijn grote bekendheid verwierf ik
door mijn studie over de vooral ook
in Nederlands-lndië veel voorko-
mende „beriberi" — ziekte, waar-
van ik de oorzaak wist vast te
stellen en het midd.el ter voorko-
ming der ziekte toist aan te geven.
Tevens werd deze ontdekking de
grondslag voor de zich later ont-
wikkelende leer der vitaminen. Ik
stierf in 1939 te Utrecht. Wie ben
ik?

Het is prettig dat we deze keer in de
reeks wetenschappelijke prominenten
weer eens een Nederlander kunnen noe-
men, een Nederlander, die de Nobelprijs
werd waardig gekeurd. Wij bedoelen hier
professor Eijkman, waarvan we hierboven
reeds enkele levensbijzonderheden aan-
gaven.

Nadat Eijkman zijn studies aan de uni-
versiteit van Amsterdam had voleindigd,
vertrok hij als officier van gezondheid
naar Indië.

Nu was in die tijd een van de zorgen
der Nederlandse regering ten aanzien van
Indië de grote verwoestingen die de veel
verbreide „beriberi"-ziekte zowel onder
het leger als onder de% burgerbevolking
aanrichtte. Soms was de ziekte minder
kwaadaardig, meestal echter zeer kwaad-
aardig, zodat wel sterftecijfers bereikt
werden van 70 percent van het aantal
zieken. Het verloop der ziekte was ofwel
verlamming der ledematen ofwel storin-
gen van bloedsomloop en ademhaling en
ten slotte verstikking.

Dat de Nederlandse regering de ernst
van deze belager der volksgezondheid
inzag bleek wel uit het feit dat zij in 1886
een medische commissie naar Indië zond
om de beriberi te onderzoeken, en aan
deze oommissie werd Eijkman toege-
voegd.

Het werk dezer commissie leidde niet
tot een positief resultaat. In haar rapport
uitte zij het vermoeden dat een of andere
bacterie als verwekker der beriberi-ziekte
zou moeten worden aangemerkt. Daarop
voort redenerend paste Eijkman in hospi-
talen enz. waar beriberipatiënten waren,

ontsmettingsmethodes toe doch het resul-
taat was nihil.

Ook hier kwam, toen het onderzoek
eigenlijk op het dode punt stond, erger,
op een dwaalspoor was geraakt, het toe-
val te hulp, zij het dan dat Eijkman's
genialiteit nodig was om van dat toeval
te profiteren.

In het laboratorium van Eijkman wa-
ren kippen en op een goede dag brak
hieronder een eigenaardige ziekte uit. De
poten der kippen vertoonden verlamming,
er traden ademhalingsstoornissen en
tenslotte verstikking op. Geen wonder dat
Eijkman's aandacht hierdoor getroffen
werd, immers de verschijnselen waren
vrijwel hetzelfde als die bij beriberi. Eijk-
man zette zich opnieuw aan het werk en
begon bij deze kippen z'n onderzoek. Af.
scheiding van gezonde dieren van de zie-
ke had geen resultaat. Maar plotseling
bleek de ziekte ook weer verdwenen en
nu trof het hem dat dit vrijwel samenviel
met het feit dat er een nieuwe kok waa
gekomen. Dit feit bracht hem op het idee
z'n onderzoek vooral uit te strekken naar
de voedselbestanddelen. En nu bleek al
spoedig dat hij de juiste weg had ingesla-
gen om voor dit ziekteverschijnsel tot een
resultaat te komen.

Eijkman begon nu zelf de kippen te
voederen. Het resultaat was dat kippen,
die enkel met fijne, gladde rijst werden
gevoed, na enkele weken de gesignaleer-
de ziekte kregen. Was het echter gewone
ruwe rijst, dan ging alles goed. Ook ble-
ven de kippen gezond als bij de gepolijste
rijst de afgepolijste zilvervliesjes werden
gevoegd. In die vliesjes bleek dus het ge-
geheim te zitten. Eijkman leidde hieruit
af dat de dieren een anti-neuritische fao-
tor bezitten die voorkomt dat zenuwont-
steking enz. optreedt, doch welke factor
verloren gaat bij louter zetmeelvoeding.
Er moeten andere middelen bijkomen die
die functie op peil houden en een van die
middelen bleken de rystvliesjes te zijn.

De beriberi-verschijnselen bij den mens
bleken niet anders te zijn, en ook de ge-
nezing of liever het voorkomen der ziekte
bleek op dezelfde wijze mogelijk. De een-
zijdige rijstvoeding in Indië (ook in China
enzovoorts) wanneer dit betrof de gepo-
lijste rijst bleek de oorzaak te zijn van
de beriberi-ziekte. De stof die onder an-
dere in die rrjstvliesjes aanwezig blijkt en
die zo'n ernstige ziekte als de beriberi
kan voorkomen werd eerst jaren later
met vitamine B betiteld, waaruit volgt
dat Prof. Eijkman ook kan worden be-
schouwd als een der grondleggers der vi-
taminenleer. In 1938 ontving prof. Eijk-
man de Nobelprijs. Wfl komen in eea vol-
gend artikel hierop nog terug.
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Centraal Adviesbureau
AMSTERDAM. Hiermede wordt bekend gemaakt dat ons bureau

te Amsterdam zijn zittingsuur iets heeft vervroegd met het
oog op de verduisteringsmoeilijkheid. In den vervolge zal op
Dinsdagavond de zitting zrjn van 6.30 tot 7.30 uur.

LEIDEN. Het zittingsuur van het Centraal Adviesbureau te Lei-
den is thans iedere week Dinsdagavond van 6.30 tot 7.30 uur,
Steenstraat 15. Wij willen degenen die van dit bureau ge-
bruik maken vooral verzoeken om tijdig aanwezig te zijn.

af ons uit Je afdelingen te r ore L

der andere in houtbewerking,
electro-techniek, schilderen, en
handtekenen enz. Voor deze cur-
sussen kan men zich aanmelden
voor Maandag 9 December bij
de Gemeentelijke Arbeidsbeurs.

AUKMAAB

De eendaagse retraite wordt
door het Volksbondsbestuur met
alle kracht bij de leden aanbevo-
len. Reeds twee groepen uit de
leden van de Katholieke Volks-
bond hebben deze retraite mee-
gemaakt en allen zijn vol lof en
zelfvoldoening huiswaarts ge-
keerd. Het bestuur geeft eenieder
gelegenheid om deze eendaagse
retraite mee te maken. Vooral in
deze tijd is het toch van zeer
noodzakelijke aard dat aan de
zielzorg gedacht wordt van ons
eigen leven. Alle leden van de
Ned. Kath. Volksbond wordt
hier nu een gelegenheid aangebo-
den om een eendaagse retraite
mee te maken, wat zeer zeker
100% geestelijke stof en kracht
geeft.

Op Zondag 22 December a.s.
is er wederom gelegenheid een
eendaagse retraite mee te maken.
Wij verzoeken u echter vriende-
lijk hiervan terstond opgave te
doen aan ons secretariaat: dr.
Schaepmankade 16, waarvoor
men tevens zich voor een latere
datum kan opgeven, bijvoorbeeld
op Donderdag 26 December (2e
Kerstdag). Ook op Donderdag 2
Januari 1941 is er gelegenheid
een eendaagse retraite te volgen.
Wanneer men nu maar even op-
geeft wanneer men het beste in
de gelegenheid is om een een-
daagse retraite mee te maken,
zal aan uw wensen gevolg wor-
den gegeven.

Een beetje geestelijke moed
en vertrouwen moeten hieraan te
pas komen. Daarom vertrouwen
wij dat al onze leden nu eens zul-
len tonen dat hun principiële be-
langen hierdoor nu eens op de
voorgrond worden geschoven en
dat alle leden, zonder uitzonde-
ring, gebruik zullen maken van
deze eendaagse geestelijke stof,
hetgeen toch zo bitter nodig is.
Nu de feestavonden niet gegeven
kunnen worden, welke steeds zo
druk bezet waren, vertrouwen
wij, dat nu het geestelijk heil op
het spel staat van onze leden,
zij met grote belangstelling hier-
van gebruik zullen maken en het
aan hun medeleden ter kennis
zullen brengen.

CASTRICUM

Herwonnen Levenskracht

De gehouden loterij ten bate
van Herwonnen Levenskracht
zijn in Castricum de volgende
prijzen gevallen: op no. 14029 een
rijwiel; 14110 een theezeefje;
14117 een schijnwerper; 14120
een Japans presenteerblad; 14232
een vulpenhouder; 14329 een rij-
wiel.

HAARLEM

OntwSkkelhigscursussen

Voor de werklozen boven de
24 jaar zullen weer ontwikkelings-
cursussen gehouden worden, on-

Bestuursraadsvergadering
Zaterdagmiddag, de 30e No-

vember, kwam de bestuursraad
bijeen.

Allereerst deelde de voorzitter
mede, dat de zogenaamde „kas
200" is opgeheven; deze kas werd
door den heer G. Scholte beheerd.
Hem werd dan ook voor de be-
wezen diensten dank gebracht.
De bedoeling is namelijk, dat de
leden van kas 200 zich aanslui-
ten bij de verschillende vakorga-
nisaties.

Van de kring Haarlem-Noord
was een schrijven ingekomen,
waarin deze verzocht een con-
tact-commissie op te richten tus-
sen de verschillende onderafde-
lingen. Het afdelingsbestuur, zo
deelde de voorzitter mede, was
van oordeel dat dat overbodig
was gezien wij een bestuursraad
hebben. Na enige discussie werd
dit voorstel teruggenomen.

Het winterprogram, door de
commissie ontworpen, werd be-
sproken en vastgesteld. Het zal
nader gepubliceerd worden.

Hierna werd de aandacht ge-
wijd aan de a.s. Kerstactie van
het comité Winterhulp. De bazar
en de huis-aan-huis-collecte zul-
len niet meer plaats kunnen vin-
den, wel de Kerstactie. Van de
zijde van de vakorganisaties.wer-
den reeds bedragen toegezegd.

De eerwaarde adviseur deed
een ernstig beroep op de jonge-
mannen tot het vormen van ker-
nen. Spreker hoopte met Januari
de eerste kern te beginnen. Een
spoedige opgave is dus gewenst
en kan geschieden bij den gees-
telijken adviseur en bij het be-
stuur van de Volksbond.

Aan de orde werd gesteld de
begroting van de afdeling. Ze
bedroeg f 11.640 aan inkomsten
en uitgaven en werd onveran-
derd goedgekeurd. De begroting
van het gebouw St. Bavo was
f 12.500; ook deze werd aange-
nomen.

Ook de actie van Herwormen
Levenskracht werd besproken.
Krachtig moet worden gewerkt
om alle georganiseerden tot
„stuivers"-leden te maken. Dan
zou Herwonnen Levenskracht een
goede toekomst tegemoet gaan.

RIJSWIJK (Z.H.)
Onze afdeling heeft het 28ste

jaarfeest gevierd. Inzet was een
H. Mis voor levende en overleden
leden, waarna gezamenlijk ont-
bijt. Het bestuur sprak onderling
zijn voldoening uit over de grote
deelneming.

De geestelijke adviseur, kape-
laan De Wit wenste allen een za-
lige H. Communie en was er ten
zeerste mee ingenomen, dat vele

leden aan deze opfoep gehoor
hadden gegeven. Het zijn op het
ogenblik benarde tijden, aldus de
kapelaan, maar afgezien daarvan
is er nog heel veel te bereiken,
vooral door in katholiek verband
samen te werken en het verdere
verloop der tijden aan Gods Voor-
zienigheid over te laten.

Mochten wij katholieken zó
doorgaan, dan is er geen twijfel
mogelijk of er breekt een beter
tijdperk aan.

Daarna kreeg de heer Van den
Akker, die ook was uitgenodigd,
het woord. Hij wees er vooral op,
dat oorlog, vernietiging enz. geen
afbreuk zouden kunnen doen aan
ons principieel katholiek beginsel.
50 jaren hard werken voor de ka-
tholieke arbeidersbeweging en
wat in al die 50 jaren is gedaan
kan zo maar niet worden prijs
gegeven.

Al met al was het een prettig
samenzijn.
ZOETERWOUDE-LEIDERDORP

De sociale Zondag van l Dec.
j.l. begon met een H. Mis voor
overleden leden der afdeling
waaronder zeer velen ter H. Tafel
naderden. Des namiddags was er
om S.30 na het Lof een bijeen-
komst in het patronaat. De voor-
zitter, de heer Giezen, opende
deze bijeenkomst met gebed,
heette alle aanwezigen van harte
welkom, bijzonder den geestelij-
ken adviseur. De opkomst was
zeer bevredigend wat de bonds-
leden betrof en ook de leden der
St. Jozefgezellen.

Hierna installatie geestelijk ad-
viseur kapelaan Rahde, waarbij
de voorzitter namens het bestuur
hem de volle medewerking toe-
zegde.

Daarna volgde de lezing van
den geestelijken adviseur over
het onderwerp: „Ook de in ram-
pen gedompelde wereld wordt
door Gods Voorzienigheid be-
waard en bestuurd." Zijn eer-
waarde wees hierbij vooral op
het Godsvertrouwen. Wij moe-
ten het kruis met Christus wil-
len dragen, het moet ons steeds
voor ogen staan, dat de goede
God voor ons zorgt.

Het winterprogram werd be-
handeld. De voorzitter deelde
mee dat er nog drie ontwikke-
kelingsavonden zullen worden ge-
houden door den heer A. Ange-
nent, secretaris van het bestuur,
de eerste op 18 December a.s.,
dan zal behandeld worden: kerk
en arbeid, de twee andere wor-
den gegeven in Januari en Fe-
bruari, dé eerste met het onder-
werp Leo XIH en het sociale
vraagstuk en de tweede over De
Arbeider in de katholieke wereld-
beschouwing. Alle drie de avon-
den worden toegelicht met licht-
beelden.

Medegedeeld werd dat het
jaarlijks kinderfeest zal worden
gehouden.

Er zal gelegenheid geboden
worden tot het volgen van een
boekhoudcursus. De geestelijke
adviseur spoorde de leden aan
tot het volgen van een cursus in
in katholieke geloofsleer van het
Katholieke Comité van actie voor
God. Hij wilde de leden zo nodig
hierbij helpen en hoopte dat er
zich zeer velen zouden aanmel-
den.

fr aar men verwaeiit

Wjtkrdf

CASTRICUM. De afd. houdt
Woensdag 11 December een Ie
denvergadering in de zaal van
den heer B. Kuilman te Bakkum.
Aanvang des avonds half 8.

Agenda: opening, notulen, in-
gekomen stukken, mededelingen,
bespreking winterprogramma,
behandeling begroting voor 1941,
rondvraag en sluiting.

DORDRECHT. Dinsdag 10 De-
cember organiseert de afdeling
Volksbond voor haar leden een
filmavond in haar bondsgebouw
Doelstraat. Op deze filmavond
hebben onze leden, alsmede hun
echtgenote of verloofde vrije toe-
gang. De spannende film: Een
kreet in de nacht, wordt ge-
draaid.

Een verzoek: Komt allen op
tijd, dan kan op tijd begonnen
worden.

SASSENHEIM. Donderdag 12
December 's avonds half 8 komt
de bekende radio-pater de eer-
waarde heer H. de Greeve, een
les van onze eerste cursusavond
geven.

Hij zal dan voor ons behan-
delen: „Ook de in rampen gedom-
pelde wereld wordt door Gods
Voorzienigheid bewaard en be-
stuurd". Het bestuur vertrouwt
dat alle leden deze vergadering
zullen bezoeken. Nu geen uit-
vluchten meer als: wij hebben
dien spreker al zo vaak gehoord,
want dat is zeker nu niet zo,
pater De Greeve heeft nog nooit
voor onze afdeling gesproken.
Daarom, vrienden, stelt het be-
stuur niet teleur en komt allen
naar dit voor deze tijd zo prach-
tig gekozen onderwerp luisteren.
Wij rekenen op u.

UITGEEST. Op Zondag 8 De-
cember 's middags te 3 uur, in
het café Wilhelmina van den
heer P. Baltus, komt de zeereerw.
heer dr. Olierook spreken over
het onderwerp: Ook de in ram-
pen gedompelde wereld wordt
door Gods Voorzienigheid geleid
en bestuurd, voor de leden en hun
dames van de Nederl. Kath.
Volksbond. Ook zal het dubbel
mannenkwartet Voluntate, on-
der leiding van den heer J. Mo-
lenaar, enige zangnummers ten
beste geven.

WORMER. Donderdag 12 De-
cember a.s. houdt de Volksbond
een ledenvergadering in Ons
Huis om 7.30 uur. Als spreker
zal die avond aanwezig zijn onze
districtsbestuurder G. van Slin-
gerland met als onderwerp:
„Nationale aaneensluiting en na-
tionale samenwerking". Verder
nog enkele belangrijke punten,
op* de convocatie vermeld. Het
feit dat slechts enkele vergade-
ringen gehouden kunnen worden
en de moeilijkheden voor onzen
districtsbestuurder om daarbij
tegenwoordig te zijn, moeten voor
de leden redenen zijn om allen
zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

Van vrede en sociale gebondenheid
is de titel van het verslagboek onzer studiedagen
van Augustus 1940, welk boek thans is verschenen

ACTUEEL - LEERZAAM - GOED VERZORGD

Voor de eerwaarde geestelijke adviseurs en de leden verkrijgbaar
tegen 65 cent per exemplaar, franco toegezonden. Bestellingen
bij bondsbestuur, 3e Hugo de Grootstraat 7, Amsterdam (West)
of brj het plaatselijk bestuur.

Ad majorem
Dei gloriam

Er ligt iets geheimzinnigs in
de donkerste maand van het
jaar; de natuur is koud en kil,
de dagen zijn kort, het zonlicht
is schaars en toch zijn wij vol
verwachting voor de dingen, die
komen moeten.

Daar is het feest van St. Ni-
colaas, dat bijzonder een kinder-
feest is en de kleinen zien vol
verlangen uit naar de geschen-
ken, welke thans hun deel zullen
worden.

Maar ook de ouderen zijn wat
blij als de goede Sint ook voor
hen iets brengt in het bekende
klompje.

Dat verlangen is niet onrede-
lijk, want wanneer wij het hemel-
rijk willen beerven, dan moeten
wij als kleine kinderen worden.

Een practisch gesch-enk be-
staat hierin, dat grj iemand uit
uw omgeving in de gelegenheid
stelt om aan een gesloten retrai-
te deel te nemen.

Zo een geschenk zal zeker de
verwachting en de wens van uw
evennaaste overtreffen.

Een symbool van verwachting
in de huiselijke kring is het ge-
bruik van de Adventskrans, van
groen gevlochten, met paarse lin-
ten en vier kaarsen gesierd,
waarvan elke Zondag na het Lof
of de Vespers in de Advent, tel-
kens een kaars meer wordt ont-
stoken, ais teken van boete, ver-
langen, liefde en edelmoedigheid.

Meer dan ooit moeten wij ons
instellen, opdat de vrede ondsr
de mensen hun deel mag worden.

Ja, het leven is zo vol beloften:
Een ieder mens heeft zijn ver-
wachting, als hij van goede wil
is.

Hij kan een geluksvogel, een
Zonnekind, een troetelkind wor-
den van Gods Voorzienigheid.
We hebben eigenlijk maar één
ding te doen in ons leven. Dit is:
ons wachten om te zetten in be-
rouwvol, blij verwachten op de
toekomst.

Wanneer wy aan een gesloten
retraite deelnemen, over straal t
ons het geluk dat de herders van
Bethlehem ondervonden in de
Kerstnacht, toen de Engelenko-
ren zongen: „Vrede op aarde aan
de mensen van goede wil".

Laten wij ons zelf behoeden
voor een tekort aan goede wil.
Wij moeten in deze maand vol
verwachting ons instellen op de
komst van Christus.

Wij moeten met Christus op-
nieuw geboren worden. Als wij
deze les van verwachten konden
leren, dan waren wij klaar voor
al de gebeurtenissen in óns leven.
Dan zouden wij, in het diepst
van onze ziel, altijd ons gelukliig-
voelen hier op aarde.

Zo is het gegaan mc-t oen
grijsaard Simeon, die een ant-
woord van den Heiligen Geest
had ontvangen, dat hij de dood
niet zou zien, alvorens net Chris-
tuskind te aanschouwen. Met
één woord staat deze man gehrel
voor ons getekend; hij was een
man van verwachting.

Dat verlangen moet ook ons
sezielen, als wij het geluk sma-
ken, hRt Christuskind te vinden,
ver van het rumoer der wereld
in de rust en stilte van een ge-
sloten retraite. Daar tekenen wij
het Vredesverdrag. Want daar
krijgen wij de tijd om ons geluk
te laten rijpen. Daar worden onze
verwachtingen ver overtroffen.

Allen, die van goede wil zijn,
zullen daar de Vrede van Chris-
tus vinden, waartoe wij allen ge-
roepen zijn.



TEL: ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD

Bijzondere aanbieding van qoede boeken
„OUDE STEMMEN DIE NOG ACTUEEL, ZIJN" was het

oordeel in „De Tijd" van 29 October 1940 over enkele van
onderstaande boeken.

Boggiano, Vakorganisatie en gemeente, 60 et.; Vakorga-
nisatie en staat, 60 et.; Organische of individualistische ver-
tegenwoordiging, 60 et.; Lilly, De revolutie en har doorwer-
king: De vrijheid; Godsdienst en wetenschap; De kunst en
de democratie S.dln. f 1.80; BEDRIJFSORGANISATIE 15
voordrachten door: Mgr. Ariëns, Mgr. Aengenent, e.a. die
dit onderwerp historisch en practische toelichten, 340 bldz.
van f 2.90 voor f 1.25; PESCH-AALBERSE, Liberalisme, so-
cialisme en katholieke staats- en maatschappijleer: Vrij-
heidssysteem of sociale ordening? 200 bldz. f 1.50; Vrijheids-
systeem en sociale ordening in de geschiedenis. (Waarin ge-
schiedenis der gilden) 180 bldz. f 1.50. Het eigendomsrecht.
184 bldz. f 1.50; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-
KOMST, Prae-adviezen van L. van Aken, Mr. Kortenhorst,
Wierdels, 208 bldz. f 1,25. Bovenstaande boeken zijn verkryg-
baar voor de vermelde prijs. De elf boeken ineens besteld
van: f 10.60 voor f 5.90!

Verkrijgbaar bij ROEBERT'S BOEKHANDEL
Hobbemastraat 102. W. de Withstraat 95 a,
Giro 69400 - Telefoon 332882 - DEN HAAG

Vraagt catalogus van in prijs verlaagde boeken. Wy leveren
elk gewenscht boek.

BRAND A-E"EB-KEBKtLyKE KUNST.PR.MAUIAHNELAAN 17*
URG Z.H 411 i l/ C" II/ C M HET ETUI
RD IUH»WEHK Irl l '9 W EB !• IV t l l f 1OO,*Ho«J

PRIMA SEIFEKT EN GOUD-
GELE SAKSISCHE KANARIES

Uit kampioenen
1937—'38 en '39
Seifert mannen
diep in knor.
Holrollen, Glock-
rollen en fluiten
f 5,— en f 4,—.

Popjes f l,—. Goudgele Saksi-
sche mannen f 3,50. Bonte f 3.
Pop'jes f 0,75. ,Alle dag- en
avondzangers. Zending rem-
bours vr. v. r. k. bij

Jk C. de Kinderen
Eerste klas KanariekweekerjJ
Hazestraat 62 - Valkenswaard

Gebruikt bfl U-w ontbijt steeds

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

A.H.O.-ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
Emmastraat 35

TILBURG

BOEKBINDERIJ
v. d. WIJNGAARD
Mariaplaats 19 • Utrecht

OOK VOOR D

ZANGKANARIES
Goudgele Saksmannen ƒ2,—,

Seyfert mannen diep in knor
holrollen, klockrollen, knar en
fluiten ƒ2,50. Uit kampioen
Harzermannen bonte ƒ 2,25. Alle
dag- en avondzangers en schrif-
telijke garantie. Kanariepopjes
ƒ 0,25 en ƒ 0,35. Mansijsjes ƒ 0,45
Manvinken ƒ 0,25. Gemengde vo-
gelzaden ƒ 1,50 per 10 pond.
Fijnkwekerij Nico Borneman,
Merelstraat 35, Utrecht, Tele-
foon 13617

Bloembollen
Coll. A: 25 Hyac., 50 Tulpen, 25
Narcissen, 100 Crocus, 50
Bosch Hyac., 50 Scilla, 50 Ane-
monen, 50 Sneeuwroem, 50 BI.
Druifjes, 100 Iris en 15 Iris
Angl. voor si. ƒ 1,50. Coll. B:
200 mooie Tulpen in 4 kleuren
apart verpakt voor ƒ1,50. Coll.
A en B voor ƒ 2,75. Postgiro
36876. P. Walraven, Stations-
weg, Hillegom .

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

Coöperatie
moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de weder-
opbouw.

Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte!
Blijft ook NU trouw lid «n
verbruiker van :

B. EL. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G

De vrouw, die tot andere
gedachten werd gebracht!

MU KEUKENLAMP IS
STUK EN IK KOOP
GEEN

m

WAAROMMUN LAMP
ERUIT GEDRAAID?

GEZELLIGE BOEL... NERGENS
BFHÖQRtIJK,
LICHT MEER

JUIST W GEEN
MISTROOSTIG

SLECHT VERLICHT
HUIS!

JE KNAPT HIER
'SAVONDS OP

GEZELLIG ZOO MET
GOED LICHT

Stroombezuiniging behoeft niet te lei-
den tot een somber, slecht verlicht
huis. Vervang Uw lampen door Philips*
lampen en U bespaart terstond tot 20%»
op Uw stroom, zonder dat U zichzelf
aan licht tekort doet l

BLOEMBOLLEN: LAATSTE AANBIEDING! Red. CoD. 28
Hyacinthen, 25 Narcissen, 50 Darwtn en 50 Dubbele Tulpen, 100
Crocusjes, 100 Iris, 100 Sneeuwroem, 100 Anemonen, 100 Druifjea
en 50 Scilla's voor slechts f 1,60. Postgiro 313672. WALRAVEN-
DEN DEKKER - Hillegom - Tel. 5682.

DECEMBER AANVANC
der goedk. schriftel. lessen in Fransen, Duitsch, Engelsen, Boeklu,
Taal m. Rekenen, enz. a 65 et. per maand. Ook Steno en Alg.
ontw. Vraag gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr,
46 C, Amsterdam-West.

T O N E E L L I E F H E B B E R S
Vraagt inzage van de volgende vrolijke éénactertjes:

De Soldatendochter l D. en S H.
De Haarkuur 4 H. of l D. en 3 H.
Ridders zonder vrees of blaam 7 H.
De Pantoffelheld l D. en 2 H.
Televisie 8 H,
Een huis vol inbrekers 3 D. en 5 H,
Prijs 75 cent per exemplaar. Uitsluitend verkrijgbaar bij:
TONEELFONDS „VARIA" HEERENWEG 66 — UTRECHT

Girorekening 347954, m


