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K R O MI E K
betering volgens onderstaande richtlijnen
wenselijk en uitvoerbaar:
1. De gezinnen van 7 of meer leden, een
huis bewonend van 3 of 4 vertrekken, krijgen een toeslagkaart van 5 eenheden, zodat
Ten einde de distributie- en rantsoene- zij in plaats van de 16 eenheden van thans,
ringsmaatregelen te doen beantwoorden aan 21 eenheden ontvangen.
2. De gezinnen van 7 of meer leden, en
hun doel: de beschikbare gocderenvoorraad
rechtvaardig onder de burgers te verdelen, een huis bewonend van 6 of meer vertrenken,
krijgen eveneens een toeslagkaart van
zodat ieder datgene krijgt waarop hij in de
gegeven omstandigheden volgens sociale 5 eenheden, derhalve in totaal 26 in plaats
maatstaven redelijkerwijze recht heeft, kan van 21 eenheden.
Het Verbondsbestuur meent dan ook met
vaak niet worden volstaan met een uniforme rantsoenering per hoofd, zoals die bij recht er met klem op te mtfeten aandringen,
dat
voor de door hem genoemde groepen
de distributie van een aantal kruideniers- en
grutterswaren wordt toegepast, aldus het van gezinnen een toeslagregelin,i in de aanzin in net leven wordt geroepen, zo
Verbond in zijn nota aan het departement gegeven
mogelijk met handhaving van de reeds toevan Handel, Nijverheid en Scheepvaart.
Vandaar, dat reeds bij verscheidene re- gewezen hoeveelheden, zo nodig, indien onverhoopt de brandstoffenpositie
van ons
gelingen enige factoren werden in aanmer- land
daar aanleiding toe -rou gev«n, door
king "genomen, op grond waarvan de toe- verlaging
van
de
toewijzingen
over
de gewijzingen aan de verschillende verbruikers
hele linie met één eenheid, ten einde zowerden gedifferentieerd.
Er is echter een andere factor, waarmee doende tenminste een rechtvaardiger vertot nu toe te weinig is rekening gehouden, deling te verkrijgen.
namelijk de grootte van het gezin.
Deze moet zich onzes inziens bij de te De boterdistributie.
treffen maatregelen op twee wijzen doen
De regeling van de boterdistributie geeft
gelden'
het Verbondsbestuur aanleiding het volgen1. direct, doordat in aanmerking wordt de op te merken:
genomen, dat een groot gezin speciale be1. De behoefte aan vetten (plantaardige
hoeften met zich brengt;
en dierlijke vetten en oliën) is zeer on2. indirect, doordat bij de bepaling van elasüsch. Onafhankelijk van de hoogte van
de koopkracht voldoende de zwaardere fi- het inkomen worden normaliter ongeveer
nanciële moeilijkheden der kinderrijke ge- gelijke hoeveelheden per hoofd gebruikt
zinnen tot hun recht komen.
(zie onderstaande tabel).
Deze twee overwegingen zijn nu bij de
2. Het totale vetverbruik is echter voor
uitwerking van verschillende distributie- de verschillende inkomensklassen van vermaatregelen volkomen verwaarloosd, res- schillende samenstelling. Onderscheidt men
pectievplijk onvoldoende in acht genomen.
de samenstelling in drie hoofdbestanddelen:
Ter illustratie van de verwaarlozing van margarine, boter en overige vetten (v.n.l.
de eerste overweging kan gewezen worden bak- en braadvet, sla- en boterolie, rund- en
op de regelingen inzake de toewijzing van kalfsvet, reuzel en vetspek) dan krijgt men
winterbovenkleding en van brandstoffen, de indeling van onderstaande tabel De cijterwijl het onvoldopndp in acht nemen van fers zijn ontleend aan het onderzoek van
de tweede overwe^'r!* ii de boter- respectie- het Centraal Bureau voor de Statistiek naar
velijk margarine-distributie tpt uiting komt
de huishoudrekeningen van 598 gezinnen.'

1. Nota van het R. K. Werkliedenverbonc! over de distributie-maatregelen en het grote gezin

Wintprbovenkleding.
Het Vp.rbondsbesHnir wijst er in de eerste
plaats op. dat de verplichting tot inlevering
van in goede staat verkerende gedragen
kleding voor de meeste grote gezinnen een
zwaarder offer betekende dan voor de
kleine In deze gezinnen immers, vooral in
de laeere inkomensklassen, is het gebruikeliik. dat de kledingstukken der oudere k i n deren, overgaan on de jongere, terwijl ook
vaak de kleding der ouders tot kinderklpding wordt v e r m a a k t . De zwaardere f i n a n ciële lastpn van het grote gezin d-vingen
ciaprtoe Daardoor ip echter relatief overbodige, nog bruikbare k l e d i n g aanwezig.
De overweging, dat op grond van ditzelfde gebruik ook m i n d e r behoefte bestaat
aan n i e u w e kleding, weegt tegen het bovenstaande geenszins op.
On de tweede plaats acht het Verbondsbestuur de reeelinp- d a t op de stamknart
van het gezinshoofd éón w i n t e r j a s of -mantel ner ge/in kan worden gekocht, door de
oniuistp u n i f o r m i t e i t te enenmale verwerpeliik Daarbij is ook een fni-mp'° geliikheid
van-kansen geheel afwezig
F!én jas of
mantel wordt per srezin verkrHgbaar gesteld, ongeacht of dit uit 3 of 10 leden bestaat Dit is naar hpf oordeel van het Verbond=hpstuur- in striid met de beeinselen
waaraan pp.n <*'«trihiitïp-Tin«RfpE'pl. dip ini=t
oen rechtvaardige verdeling van het beschikbare hpnop"t. moet voldoen.
Een
gel'ike-kanspn-sr-hpnnende regeling
zou volgens het Verbondsbestuur bereikt
zijn. indienofwel' slechts jassen en mantels zouden
zijn afgpleverd voor znver er een aa.ntoonbare bphopfte a a n bestond (een regel'n g dus.
analoog aan die. betreffende de schoenendistributie V
ofwel: aan e i k e n houder van 'n stamVaart dezelfde gelptrpnhpid tot het aanschaffen van enn jas of mantel was geboden
Het Verbondsbestuur verzoekt derhalve
met a a n d r a n g alsnog zo spoedig moeeliik
een aanvullende maatregel tot stand tp brpngen, ondnt He erp^innen van 4 of mppr leden
gelegenheid kriigen tot aanschaffing van
meer dan één jas of mantel.
De brandstoffen.
Ook bij de brandstoffen distributie is de
grootte van het gezin volkomen verwaarloosd als medpbenalende fp.ctor voor de behoefte, daar uitsluitend het aantal kamers
als maatstaf voor het bes"hikbaa.rstollen van
meer of minder brandstof is genomen.
Rekening houdend met het feit, dat de toe
te passen methode a d m i n i s t r a t i e f niet te
ingewikkeld mag zijn. en dat een eventuele correctie moet aansluiten bij de reeds
in werking zijnde regeling, schijnt een ver-

BERICHT
Met het oog on de beperkte
expeditie-mogeln'Jiheden in de
Kerstweek, is besloten die
week geen nummer van Hers t e l te laten verschijnen,
maar in de week daarvóór
een dubbel nummer (Kerstnummer) te drukken.
W" ver/o«ken aan alle medewerkers, diocesane- en afdelingsbesturen hiervan goede nota te nemen.

Inkomen
minder dan f 1400
f 1400—1800
f 1800—2300
f 2300—3000
f 3000—4000
f 4000—6000
f 6000 en meer

toegestane rantsoen aan boter verbruikten,
bestaat het offer voornamelijk in het feit
van de verbruiksbeperking zelf. Ten aanzien
van de financiële kant geldt echter voor hen,
dat door deze verbruiksbeperking voor zover
het de posten boter en margarine betreft,
eerder koopkracht vrij komt.
Ook de lagere inkomensklassen moeten
zich een verbruiksbeperking inzake vetten
getroosten. Van hen wordt echter bovendien
een financieel offer gevraagd, willen zij
althans hun behoefte aan vetten zoveel mogelijk bevredigen.
Dit financiële offer is groter naarmate z'
meer de getrokken inkomensgrens, die als
scheidingslijn tussen boter- en vetkaarten
optreedt, naderen.
5. Extra zwaar worden weer de grote
gezinnen belast, doordat in normale tijd bij
gelijke inkomens in kinderrijke gezinnen de
margarine een grotere rol speelt bij het
spijsvet-verbruik, dan de boter. Ook voor
deze stelling zijn aanwijzingen te vinden in
het reeds genoemde onderzoek van het
C.B.S., terwijl boyendien de levenspractijk dit
zonder meer duidelijk aantoont.
6. Aan de in punt 5 genoemde verzwarende omstandigheid komt naar de mening
van het Verbondsbestuur de reeds ingevoerde verschuiving naar boven van de
margarine/boter-grens bij stijging van het
aantal gezinsleden onvoldoende tegemoet.
Speciaal in de boven-gemiddelde gezinnen
(5 leden en meer) is de stijging van f 100
per lid te gering. Hier zou een progressieve
schaal moeten worden toegepast, zodat met
het stijgende aantal gezinsleden de inkomensgrens zich met grotere sprongen verplaatst b.v. volgens onderstaand schema:
Aantal gezinsleden
l
2
3
4
5
6
7
8
9
. 10
enz.

Daarmee wordt bereikt, dat de margarinevoorraad meer gelijkmatig wordt gereserveerd voor de groepen, die het minst draagkrachtig zijn, hetzij uit hoofde van hun absolute inkomstenbedrag. hetzij uit hoofde van
de bijzondere gezinslasten.

totaal verbruik van
dierl. en plant, vetten
per verbruikseenheid
in kg
margarine
f24.1
10.2
23.1
9.4
22.7
9.6
23.7
9.8
23.7
8.1
25.8
7.5
29.6
7.7

Uit deze cijfers blijkt, dat met het stij"gen
van het inkomen het boterverbruik per verbruikseenheid stijgt, dat van margarine en
overige vetten d.e.t. daalt.
3. Bij de heersende schaarste aan, resp.
moeilijke verkrijgbaarheid van „overige vetten" (schaarste aan vetspek, koppeling van
vetverkoop aan vleesverkoop) ontstaat noodzakelijk een drang naar de twee andere
groepen, waardoor de toegestane rantsoenen
zoveel mogelijk volledig worden opgenomen.
4. De uitwerking van de ingevoerde
distributie-maatregel is in verband met het
voorgaande voor de verschillende inkomensgroepen geheel verschillend.
Voor de gezinnen boven de inkomensgrens
betekent hij in meerdere of mindere mate
een gedwongen overgang van (goedkoper)
margarineverbruik naar (duurder) boterverbruik.
Dit is een financieel offer, dat echter
zwaarder drukt, naarmate het boterverbruik
vroeger meer onder het nu toegestane en
(in verband met punt 3) noodzakelijke rantsoen bleef.
Voor de hoogste inkomensklassen, die normaal reeds meer of bijna evenveel als 'het

Margarine/botergrens
ƒ1000
„ 1100
„ 1200
„1300
„ 1400
„ 1600
„1800
„ 2100
„ 2400
„ 2700

boter
2.1
3.0
3.7
5.8
8.7
12.4
16.3

overige vetten
11.8
10.7
' 9.4
8.1
6.9
5.9
5.6

Mocht de margarine-voorraad niet toereikend zijn om in de regeling de hier voorgestelde wijziging aan te brengen, dan zou
althans een rechtvaardiger verdeling bereikt
worden door, met invoering van de gewijzigde schaal, de inkomensgrens over de gehele linie met een bepaald bedrag omlaag te
brengen.
7. Naast
het bijzondere probleem der
grote gezinnen blijft echter nog op te lossen
de in punt 4 besproken kwestie van de zeer
verschillende offers, die door de boterverbruikende gezinnen al naar gelang hun inkomen moeten worden gebracht.
Deze moeilijkheid is volgens het Verbondsbestuur a.lleen op te lossen door het toepassen van prijsdifferentiatie inzake boter, dus
een reductie-regeling in de geest, zoals die,
welke tijdelijk gegolden heeft voor de houders van vetkaarten die boter kochten, maar
nu voor de groep (gedwongen) boterverbruikers, die beneden een bepaalde inkomensgrens blijven.
Om er voor te zorgen, dat de opbrengst
voor de producenten gelijk blijft, zal daarmee gepaard moeten gaan een verdere prijsverhoging voor de hogere inkomensgroepen.

Bemoeoiffen
Het is een bemoedigend verschijnsel,
dat de kettingactie van Herwonnen Levenskracht, om onder de leden onzer beweging 40.000 nieuwe stuiver-vrijwilligers
te winnen zoveel weerklank vindt bij de
plaatselijke comité's en afdelingen.
Het idee om schakels te smeden en
kettingen te vormen, reddingsketens van
levende mensen om de slachtoffers van de
tuberculose uit haar greep te redden, begint ingang te vinden.
in meer dan 200 plaatsen zijn de propagandisten aan het werk en van hier en
daar komen de berichten over de eerste
resultaten reeds binnen.
Het komt ook voor, dat leden, die Herstel lezen, zich rechtstreeks tot ons wenden, zich opgeven als stuiver-vrijwilliger
en ons verzoeken propaganda-materiaal
toe te zenden om ook in hun afdeling
schakels te gaan smeden.
Wij geven dan dergelijke verzoeken onmiddellijk door aan onze pi. comité's, die
dan wel zorgen, dat de ijver van deze leden niet wordt teleurgesteld.
Voor zulk een spontane belangstelling
en medewerking staat het bestuur van
Herwonnen Levenskracht natuurlijk geheel en al open en wtj vestigen dan ook
op dit bemoedigende verschijnsel gaarne
de aandacht. Want wij achten het geenszins uitgesloten, dat er vele lezers van

Is 't hamertj'e in Uw
hoofd weer aan 't werk?
Ga dan niet experin>enteeren met
„hoofdpijn-middeltjes", maar neem
terstond Aspirin. Snelle, afdoende
werking en absolute onschadelijkheid waarborgt het Bayer-kruis, dat
op elk tablet voorkomt

2. Rijwielbanden voor arbeiders
Dezer dagen heeft het R. K. Werkliedenverbond zich gewend tot den secretarisgeneraal, wnd. hoofd van het departement
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart met
het verzoek, te willen bevorderen, dat voor
arbeiders, die noodzakelijk van hun fiets
gebruik moeten maken, voldoende rijwielbanden ter beschikking komen.
In antwoord hierop deelde de directie van
Handel en Nijverheid aan het Verbondsbestuur o.m. het volgende mee:
„Omtrent de beschikbaarstelling van rijwielbanden aan hen, die noodzakelijk van
een rijwiel gebruik moeten maken, bericht
ik u, dat deze aangelegenheid nauwkeurig
wordt overwogen. Het ligt in de bedoeling
een zodanige regeling te treffen, dat daar,
waar vervanging van een rijwielband dringend noodzakelijk is, ook inderdaad een
band ter beschikking zal worden gesteld.
De instelling van met de controle belaste
instanties eist, waar het betrokken artikel
hier te lande zo veelvuldig wordt gebruikt,
een grondige voorbereiding.
Niettemin hoop ik, dat binnenkort een
meer bevredigende regeling zal kunnen worden getroffen."

3. Verbindendverklaring C. A. O.
baksteenindustrie
In de Staatscourant is opgenomen de beschikking van den waarnemend secretarisgeneraal van Sociale Zaken van 20 November, waarbij een aantal bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomst voor de baksteenindustrie algemeen verbindend zijn verklaard voor de werkgevers en arbeiders in
dat bedrijf.
De verbindendverklaring is geschied voor
het tijdvak van 2 December 1940 tot en
met 31 Maart 1941.
De verbindend verklaarde bepalingen zijn
van toepassing in het gebied, omsloten door
de grens der gemeente Heukelum, de provinciale grens van Gelderland met de provincies Zuid-Holland en Utrecht, de grenzen der gemeente Wijk bij Duurstede, Amerongen,' Rhenen, Wageningen,
Renkum,
Arnhem, Rheden, Steenderen, Hummelo en
Keppel, Doetinchem en Wisch, de landsgrens
vanaf Dinxperlo tot en met Groesbeek, de
provinciale grens van Gelderland met de
provincies Limburg, Noord-Brabant en ZuidHolland, met dien verstande dat ook de vorengenoemde gemeenten tot bedoeld gebied
behoren.
3ij het departement van Sociale Zaken
zijn afdrukken van bedoelde beschikking
verkrijgbaar.
Aan belanghebbenden, die
daartoe de wens te kennen geven, zal, zolang de voorraad strekt, gratis een exemplaar worden toegezonden.

Herstel zijn, volop sociaal voelende orga 4. Nationaal comité voor het gezin
nisatie-mannen of -vrouwen, die als het
ware zitten te wachten op de komst van
Naar wij vernemen is onlangs in het leden propagandist om zich als stuiver- ven geroepen een comité, dat zich ten doel
vrijwilliger in te schakelen en dit nu ook stelt de studie en de behartiging van de
rechtstreeks willen doen aan ons adres. zedelijke en materiële belangen van het geDat zij van harte welkom zijn, behoeven zin in Nederland.
Het comité stelt zich op het standpunt van
wij niet te zeggen!
de christelijke beginselen in het echtelijke
Wij hebben er al meermalen op gewe- leven,
de huwelijkswetgeving en de opvoezen, dat er in de mensen van tegenwoor- ding. Het zal zich op de hoogte houden van
dig een veel grotere bereidheid is om te de omstandigheden, waarin het. gezinsleven
offeren.
in Nederland verkeert en, waar nodig, niet
Die grotere offerbereidheid is ook een alleen een beroep doen op de medewerking
bemoedigend verschijnsel en dat onze der betreffende autoriteiten om de belangen
het gezinsleven te beschermen, maar
kettingactie daarvan de grote invloed zal van
zich ook wenden tot de publieke opinie, ten
ondervinden, staat voor ons vast.
einde een gunstige mentaliteit ten opzichte
Vol geloof in het uiteindelijke succes van huwelijk en huisgezin aan te kweken en
van onze actie, zal ook dit artikeltje ons te bevorderen.
weer een stap nader brengen tot ons doel.
Het comité, dat voorlopig is samengesteld
Ongetwijfeld zullen duizenden lezers van uit de heren dr. J. P. Chr. de Boer, D. L.
Herstel deze regels onder de ogen krijgen. Daalder, dr. H. Hijmans, dr. W. C. Meiss en
Fr. Twaalf hoven, is voorgesteld aan den
Als enkele honderden nu direct naar de dr.
pen grijpen en de impuls van hun hart secretaris-generaal van Sociale Zaken.
volgen, zullen wij binnen enkele dagen
weer vele schakels rijker zyn.
Een ketting van 500 schakels is in staat
weer een patiënt meer naar het sanatorium uit te zenden.
Wilt ook gij een schakel zijn, een schakel Bij Brand- en Snijwqnden, Pijnlijke Kloven,
in de keten van mensenredders?
Ruwe handen en Schrale h"id.

PÜROL in huis!

H. L.

HERSTEL: 'ALGEMEEN K A T H O L I E K W E E K B L A D

JLJe organisatie van
bedrijfsleven

duidelijk worden vastgesteld. Het ter-

net rein: behartiging van de bedrijfsbe-

langen van ondernemers en onderne-

in J\eoer- mingen, is uitgebreid.

lana en L) uitstand

Het lijkt echter mogelijk om op andere wijze zich een voorstelling te maken van de toekomstige taak van de
bedrijfsorganisaties. De besluiten van
den secretaris-generaal komen namelijk in enkele belangrijke punten overeen met een Duitse wet namelijk met
de wet tot voorbereiding van de organische opbouw van het Duitse bedrijfsleven van 27 Februari 1934 en
van de uitvoeringsverordening van
27 November 1934. Ook deze wet beoogt de organisatie voor ondernemers
en ondernemingen te regelen. Ook
deze wet omschrijft de taak van de op
te richten organisaties met de woorden: behartiging van de bedrijfsbelangen van ondernemers en ondernemingen. Ze beoogde ook niet om een
corporatieve opbouw van het Duitse
economisch leven tot stand te brengen. De voorgeschiedenis van deze
wet maakt dat reeds duidelijk. Na de

Het besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart
betreffende de organisatie van het
bedrijfsleven heeft bij sommigen de indruk gericht, alsof hiermee de corporatieve inrichting van het bedrijfsleven ingeluid werd, dat althans hiermee een beslissende stap in die richting werd gezet. Zo kondigde De Tijd
van Woensdag 13 November deze
maatregel aan als: „corporatieve organisatie van het bedrijfsleven".
Er stond geen vraagteken achter,
maar een punt. De redactie van De
Tijd meende derhalve, dat hiermee
een corporatieve organisatie haar beslag kreeg.
Als men echter kennis neemt van
•
de inhoud van het besluit en vooral
van de twee uitvoeringsbesluiten, die
m de Nederlandse Staatscourant van
12 November zijn opgenomen, dan
n
blijkt, dat een corporatief karakter
aan de in uitzicht gestelde organisatie geenszins kan worden toegekend.
In het Frankforter dagblad van 23 NoWeliswaar is het terrein der werk- vember
j.l. komt een interessante beschouzaamheid van de bedrijfsorganisaties, wing voor
over de toestand na de oorlog,
die in uitvoering van dit besluit, in betrekking hebbende op de tewerkstelling
het leven zullen worden geroepen, nog van arbeidskrachten.
niet nauwkeurig afgebakend, maar
Wij menen goed te doen daarvoor aanenige afgrenzing is er toch wel.
dacht te vragen.
Bedrijfsorganisaties zijn nl. volgens
het eerste uitvoeringsbesluit art. 2 In het tijdschrift „Stahl und Eisen" is
onder 2, die organisaties en vereni- een artikel verschenen van de hand van
gingen van organisaties, welke de be- staatssecretaris dr. Syrup over de arhartiging van de bedrijfsbelangen beidsmarkt tijdens de oorlog en de koovergang van oorlogseconomie
van ondernemers en ondernemingen mende
naar vredeseconomie. In tegenstelling
tot taak hebben. Bovendien bepaalt met de wereldoorlog heeft zich in de huiart. 2 onder l f, van hetzelfde uitvoe- dige oorlog geen ernstige werkloosheid
ringsbesluit, dat ,de organisatie be- voorgedaan. De hoogste stand werd
voegd is voor ondernemers en onder- nu bereikt in Februari 1940, toen er mede
nemingen het lidmaatschap van een tengevolge van de ernstige koude 263.000
bedrijfsorganisatie verplicht te stel- mensen zonder werk liepen. Op het ogenblik bedraagt dit aantal 32.000, waarvan
len.
slechts 2800 volwaardige arbeidskrachDe in te stellen bedrijfsorganisaties er
ten zijn. Door de van hoger hand gedwonomvatten dus alleen ondernemers (na- gen tewerkstelling, waarover pas na de
tuurlijke personen) of ondernemingen oorlog nauwkeurige cijfers zouden kunrechtspersonen) en hun taak ligt op nen worden verstrekt, is er geen enkel
het gebied van de bedrijfsbelangen bedrijf, dat voor de Staat van belang was,
van deze ondernemers en ondernemin- stilgelegd of tot een aanmerkelijke progen, omvat dus economische aangele- ductiebeperking genoodzaakt geweest.
genheden. Welnu, corporaties omvat- Helaas konden op het gebied van de landten zowel werkgevers als werknemers bouw niet dezelfde maatregelen getroffen
Daardoor zijn er aanvankelijk
in een bepaalde bedrijfstak, terwijl worden.
grote moeilijkheden ontstaan. Wat de
hun bevoegdheden zich tot alle aan- mannelijke arbeidskrachten betreft slaaggelegenheden, die de beide groepen in de men erin, de voor de.militaire dienst
deze bedrijfstak aangaan, uitstrekken. opgeroepenen ten dele te vervangen.
Een allerbelangrijkst deel van de taak Sinds het uitbreken van de oorlog bedroeg
der corporaties bestaat juist in de dit aantal (met inbegrip van de buitenregeling der arbeidsverhoudingen, de landse arbeiders) 1,6 millioen. Het aantal
sociale aangelegenheden derhalve. in de landbouw werkzame vrouwen daalna het uitbreken van de oorlog eerst
Deze eigenschappen, wat samenstel- de
een half millioen tot 7,6 millioen
ling en bevoegdheden betreft, zijn met
(eind Februari 1940); sinds het voorjaar
essentieel voor een corporatie. Ont- is dit aantal evenwel weer gestegen en
breken ze in een organisatie die overi- bedraagt op het ogenblik 300.000 meer
gens ook alle ondernemingen in een dan bij het begin van de oorlog. Tot nu
bepaalde bedrijfstak omvat, dan kan toe zijn de gereed liggende maatregelen
de hoedanigheid van corporatie aan tot oproeping van de volwaardige vroudeze organisatie niet worden toege- welijke arbeidskrachten tussen 16 en
kend. En om deze reden kunnen ook 40 jaar, die niet in de huishouding werkzijn, niet nodig geweest. De drinde nieuw op te richten bedrijfsorgani- zaam
gende behoefte aan vaardige handen kon
saties niet als corporaties worden be- door een goed doordacht plan van overstempeld.
plaatsing (toestemming van de arbeidsVormen ze dan overgangsinstellin- beurs voor verandering van betrekking en
gen op de weg naar de corporatieve verplichte gebondenheid aan de dienstbetrekking) bevredigd worden. Vanaf de
orde?
Dit is mogeüjk, maar nog niet ge- eerste oorlogsdagen is iri ongeveer een
millioen gevallen het verbod tot verandeheel zeker.
van betrekking uitgesproken. IntusUit de tekst zelf van het besluit en ring
sen is de helft van deze verboden weer
de uitvoeringsbesluiten kan de toe- opgeheven.
komstige ontwikkeling en de functie
Inderdaad is er in de loop van deze
van deze nieuwe instellingen nog niet zomer op de arbeidsmarkt in de land-

bewindsaanvaarding van het nationaal-socialisme in Januari 1933 ontstond een stroom van persartikelen
over de corporatieve opbouw. Ook
het georganiseerde bedrijfsleven nam
maatregelen, welke het van het etiket: „Standische Ordnung" voorzag,
maar welke in feite neerkwamen op
de verzekering van de eigen, met
name de producentenbelangen. Op 7
Juni 1933 heeft de hoogste leiding
toen zelf ingegrepen en de kwestie
van de corporatieve opbouw voorlopig terzijde gesteld. Van de kant van
den Rijksminister van Economische
Zaken werd enige tijd daarna een
reorganisatie van het bedrijfsleven
op organische grondslag in uitzicht
gesteld. Over de betekenis van dat
woord organisch zijn Duitse auteurs
het eens. Emil Bardey legt dat in een
artikel in de „Jahrbüche fürl Nationalökonomie und Statistik" ) uit in
de zin van een organische aansluiting
bij het bestaande, met andere woorden
dat de reorganisatie van het bedrijfsleven in een langzamer tempo zou
worden voltrokken onder voorlopige
uitschakeling van corporatieve doeleinden. Dr. Friedrich Völtzer, bewindvoerder van de arbeid in de Nordmark, interpreteert het woord organisch als „ein Aufbau nach dem Grundsatz .der Lückenlosigkeit
und Einzigkeit der Organisation" 2 ), dus eenheid
en alomvattendheid van organisatie.
Mij persoonlijk lijkt de opvatting van
Völtzer de juiste. Want inderdaad is
de regeling, die op grond van de wet
van 27 Februari 1934 in het leven geroepen is, van die aard, dat 't bedrijfsleven in al zijn vertakkingen en alle

soorten vaji ondernemingen daarin
ondergebracht is (met uitzondering
van de landbouw en het handwerk,
waarvoor zelfstandige organisaties
opgericht zijn). Elke onderneming is
in een bepaalde groep, en dan weer in
een afdeling van de groep thuisgebracht. Het lidmaatschap van deze
organisatie voor Nijverheid en Handel
is ook verplicht. Inderdaad zijn dus de
beginselen van „Lückenlosigkeit" en
,,Einzigkeit" verwezenlijkt, terwijl
deze nieuwe organisatie nu niet geheel
en al aansluit bij de toestand, die
voorheen heerste nl. van een uit talrijke verenigingen samengesteld organisatiewezen van de Duitse werkgevers, hetwelk wegens het facultatief karakter van het lidmaatschap
nog'vrij machteloos was.
Op grond van bovengenoemde wet
en verordening is het Duitse bedrijfsleven in zes Rijksgroepen ingedeeld,
te weten: industrie, handwerk (ambacht) , handel, banken, verzekeringen
en krachtbedrijven. Voor het verkeer
is een zelfstandige organisatie in het
leven geroepen omdat deze bedrijfstak
onder den Rijksminister van verkeer
ressorteert, terwijl de andere rijksgropen onder den Rijksminister van
Economische Zaken staan. De Rijksgroep industrie is allereerst in hoofdgroepen onderverdeeld. De andere
rijksgroepen, alsmede de hoofdgroepen van de industrie zijn in bedrijfsgroepen („Wirtschaftsgruppen") gesplitst; deze weer in vakgroepen en
tenslotte kunnen deze nog weer verdeeld worden. Dit is de indeling naar
bedrijfstakken; daarna is een gewestelijke indeling voorzien, op voor-

bouw een ontspanning ingetreden. In de
bewapeningsindustrie steeg evenwel de
behoefte aan goede vaklui. De bewapeningseconomie zal zeer krachtig moeten
worden voortgezet, totdat Engeland militair ten gronde gebracht is. Ook is het
nog steeds nodig, arbeidskrachten van het
ene deel van het Rijk naar het andere
over te plaatsen, ondanks de steeds sterkere decentralisatie van de bewapeningsopdrachten over het gehele Rijksgebied,
aangezien de mogelijkheid tot plaatsing
van arbeiders niet in ieder district even
groot is. Hoe groot het gebrek aan werkkrachten op het ogenblik in het economisch leven van Duitsland is, moge blijken uit het feit, dat het aantal by de arbeidsbeurzen ingeschreven aanvragen om
arbeiders anderhalf millioen bedraagt.
Toch geeft dit cijfer nog geen nauwkeurig beeld, daar vele bedrijven hun behoefte niet eens hebben opgegeven.
Is eenmaal de oorlog gewonnen, dan
behoeft er, zelfs bij demobilisatie, volstrekt geen vrees voor een noemenswaardige werkloosheid te bestaan, daar iedere
arbeider, die uit het leger ontslagen
wordt, zijn eigen plaats in het productieproces weer kan innemen; een termijn
van veertien dagen lijkt ons voor aanmelding bij den werkgever voldoende. In
geval een patroon de plaatsvervangers,
die hun betrekking voor de terugkerende
arbeiders moeten ruimen, niet aan het
werk kan houden, zou de opzegtermijn
voor bepaalde groepen hunner bekort
kunnen worden, bijvoorbeeld voor buitenlanders, voor arbeiders, die werk kunnen
vinden buiten het door hen uitgeoefende
beroep of die bij het uitbreken van de
oorlog niet in loondienst zijn geweest,
voor huisvrouwen of dienstmeisjes, voor
arbeiders in de land-, bos- of mijnbouw,
en voor hen, die uit een andere plaats
zijn overgekomen zonder in gezinsverband
te zijn blijven leven — alleen echter als in
dit geval de opzegging geen onbillijk
harde maatregel is. Mochten niet allen,
die aan de oorlog hebben deelgenomen,
onmiddellijk tewerk kunnen worden gesteld, dan kan bij wijze van tijdelijke
maatregel verkorting van werktijd worden ingevoerd. Bovendien heeft de arbeider of bediende van de weermacht recht
van voorkeur bij de arbeidsbeurs.
In zijn beschouwing over de arbeidsmarkt in de vredeseconomie houdt dr.
Syrüp zich speciaal bezig met het bouwbedrijf. Ruim een derde van alle bouwvakarbeiders zijn opgeroepen, velen werken in de bewapeningsindustrie, zodat
hun aantal nog slechts een millioen bedraagt, dat wil zeggen dat het tot op de
helft geslonken is. In de vredeseconomie

zal het Duitse Rijk lang niet alle arbeidskrachten kunnen leveren, die de bouwnijverheid en de bouwmaterialenindustrie
ter vervulling van de hun wachtende taak
nodig hebben. Er zal dus een beroep op
het buitenland gedaan moeten worden.
Ook de verbruiksgoederenindustrie zal
haar eisen stellen. Daar het aantal kinderen, dat in de komende jaren de school
verlaat, nog gering is, is de Staat genoopt
de vakopleiding in een bepaalde richting
te stuwen. Van even groot belang is een
juiste verdeling van de reeds tewerkgestelde arbeiders. De komende demobilisatie moet gepaard zijn aan een soepelere
toepassing van de bepaling omtrent de
tewerkstelling. Vooral zal in vergaande
mate worden afgezien van het verplichte
dienstverband, want dat is wel het uiterste, waartoe de georiënteerde tewerkstelling leidt. Ook zal het verbod omtrent het
veranderen van betrekking minder straf
worden aangewend. Des te dringender zal
het zijn 'n juiste verhouding te scheppen
in de lonen der verschillende bedrijfstakken. Daarbij wordt ook gedacht aan een
weloverwogen loon naar prestatie. Het
verouderde idee van een indeling naar
geschoolde, geoefende en ongeschoolde
arbeiders zal daarbij komen te vervallen.
Veeleer zal er een nieuwe groepering naar
prestatie worden ingevoerd, waarbij op
de eerste plaats een nauwkeurige studie
moet worden gemaakt van de positie der
geoefende arbeiders, die in verband met
de steeds meer om zich heen grijpende
mechanisatie een grotere plaats in het
economisch leven gaan innemen. Echter
moet er een juiste verhouding blijven bestaan tussen het inkomen van den op tariefloon werkenden geoefenden arbeider
en het inkomen van een geschoold vakman. Uit een oogpunt van staatspolitiek
dient ook ongewenste trek van het Oosten
naar het Westen in tegengestelde richting
geleid te worden. De eerste voorwaarde
voor een behoorlijke verdeling der arbeidskracht over de verschillende bedrijven en over het hele Rijksgebied is de
schepping van een nieuwe loonnorm.
Ten slotte wijst dr. Syrup er met nadruk op, dat de voornaamste productietakken, namelijk de voedingsnijverheid
en de bewapeningsindustrie, in de ruimste zin nooit en te nimmer van buitenlandse arbeidskrachten afhankelijk mogon
zijn. Dat geldt vooral voor de mijnbouw,
waarvan.de toekomstige werkers uit het
Duitse volk zelf moeten voortkomen. Er
moet naar worden gestreefd, dat de inschakeling van buitenlanders slechts als
tijdelijke en niet als blijvende maatregel
worde beschouwd. Evenals voor seizoenarbeiders in de landbouw dient het dienstverband van den buitenlandsen industriearbeider zo mogelijk korter dan een jaar
te duren. Met name in de bouwnijverheid
en in de bouwmaterialenindustrie liggen
de mogelykheden voor het grypen.
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waarde dat zich de noodzaak hieraan
doet gevoelen. De gewestelijke indeling is dus niet verplicht. Het bijzondere van deze gewestelijke indeling is,
dat ze secundair is aan de bedrijfsindeling, d.w.z. ze loopt niet dwars
door de bedrijfstakken heen, maar elk
van de rijks-, de hoofd-, de bedrijfsen de vakgroepen (en ook weer de
onderverdelingen van deze laatste)
kunnen verdeeld worden in z.g. „Bezirksgruppen" en „Bezirksuntergruppen", dus in districten en districtsafdelingen.
Naast dit overzicht van de opbouw
van de organisatie van het Duitse bedrijfsleven, behoeven we nu slechts
het schema te leggen, dat in het tweede uitvoeringsbesluit van den secretaris-generaal vervat is en de overeen
komst loopt sterk in het oog.
Art. l onder 2 van dit besluit zegt
namelijk: De industrie (waaronder
begrepen de krachtbedrijven, het ambacht), de handel waaronder begrepen het hotel-, café-, restaurant- en
pensionbedrijf), het bankwezen, het
verzekeringswezen worden elk in een
afzonderlijke organisatie ondergebracht.
Art. 2 bepaalt dat de centrale organisaties onderverdeeld worden
(niet: kunnen worden, maar per se
worden) in hoofdgroepen en zo nodig in vakgroepen (dezelfde benamingen derhalve als in de Duitse wet)
Verder, dat de centrale organisaties
plaatselijke afdelingen kunnen instellen en dat ook de hoofd- en vakgroepen plaatselijke afdelingen kunnen
instellen. De gewestelijke en plaatselijke onderverdeling is dus weer facultatief en is in dier voege geregeld, dal
elk van de bedrijfsgroepen (niet alleen
elke centrale groep, maar ook elke
hoofdgroep en elke vakgroep) plaat
seh'jke (en de twee laatstgenoemde
groepen ook gewestelijke) afdelingen
kunnen oprichten.
Inderdaad is dus de overeenkomsl
tussen de besluiten van den secreta
ris-generaal over de organisatie van
het bedrijfsleven en de Duitse wel
(en verordeningen) betreffende dil
onderwerp bijna volkomen,.zowel wal
de aan te sluiten (natuurlijke en
rechts-)personen betreft, als wat d>
algemene doelstelling en opbouw aangaat. Ook in Nederland kan de aansluiting verplicht gesteld worden
(eerste uitvoeringsbesluit art. 2 l onder e). In een slotartikel zullen we nog
enkele punten van overeenkomst maar
ook nog enige verschillen aanwijzen
terwijl we ook zullen trachten enig inzicht in de betekenis van de besluiten
te krijgen op grond van de ervaringen
die met de Duitse wet zijn opgedaan

Dr. A. H.
1) Jaargang 1935. Band 142.
> Zeitschrift für die gesamte Staatswis
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Was verleden jaar het lot weinig galant,
;oen het aan den jongen dichter Eduard
Hoornik de voorkeur gaf boven mevrouw
'lara Eggink, de heren der Maatschappij
van letterkunde pasten er wel op deze onwellevende speling des lots dit jaar te
corrigeren; de aanmoedigingsprijs voor
letterkunde, welke jaarlijks door haar
wordt uitgekeerd, de Lucie B. en C. W.
van der Hoogtprijs viel dit jaar zonder
noodlotsfeilen ten deel aan de dichteres
Clara Eggink voor haar verzenbundel Het
Schiereiland. Al zouden we zeker een
schrijver als Jan H. Eekhout eerder voor
deze prijs in aanmerking hebben willen
zien komen, door deze dichteres te bekronen kon de Maatschappij niettemin een
dichteres in de aandacht betrekken, die
anders wellicht te onopgemerkt zou zijn
gebleven. Om een beetje naam te krijgen
en te blijven behouden in -Nederland is het
namelijk nodig, dat men van tijd tot tijd
ook eens op andere wijze van zich doet
spreken dan alleen door gevoelige verzen
te publiceren hier en daar en door voor
de rest het eigen vaderlandse werk te
doen, men moet aan de literaire bewegingen en de bekvechterijen deelnemen,
men rnoet een beetje te veel het snobisme
dienen. Van Clara Eggink weten we, dat
ze vooral het voortreffelijke vrouwelijk
ambacht van het koken dient met hart en
ziel (getuige haar enthousiaste besprekingen van goede kookboeken, .die ook wel
eens door mannen en zelfs door dichters
geschreven worden en het schijnen nog
zo slechte modellen der kookkunst niet
te zijn welke de dichter Weremeus Buning
van tijd tot tijd samenstelt!) en dat ze
tussen het koken door ineens haar verzen
schrijft. Voor sommige auteurs van het
lieftallige geslacht moge dit misschien
niet iets bijzonders zijn, de dichters hebben gewoonlijk andere meer exotische localen dan de keuken, waar ze hun verzen
produceren en er zijn er zelfs nog die zich
graag zo ver mogelijk van het gemene
volk verwijderd houden uit vrees voor
hun hoge, diepzinnige inspiraties. Ik denk,
dat juist daarom sommige der verzen van
mevrouw Eggink zo ontroerend en zo
zuiver zijn geworden, wijl ze door een
echte vrouw geschreven werden, die niet
veel om snobisme geeft en die weinig bevreesd is voor wat het dagelijks werk van
zovelen uitmaakt.
Het zijn maar twee kleine bundels gedichten, die Clara Eggink tot nu toe publiceerde: in 1934 kwam van haar uit de
bundel Schaduw en Water, en in 1938 de
thans bekroonde dichtbundel: Het Schiereiland. Haar gedichten houden een getemperde melancholie in, broos en fragiel van
spheer, tot soms het mistroostige toe. In
die toon komen ze het meest overeen met
de gedichten van den dichter van het
verlangen mr. J. C. Bloem. Zijn haar verzen soms niet geheel gaaf, ze zijn zeker
geen rhetóriek; de waarde er van zit
vooral in de spheer, die ze er in te scheppen weet. Ter illustratie schrijven we uit
de bekroonde bundel het gedicht Later
Leven over:
Is er iets droever, lief,
Dan al het uitgebluschte en vergane,
Het opgespeelde en vergeefsche verdane
Van onze niet meer jeugd?
Is er iets dooder, lief,
Dan het verbraste leven en zijn schade:
Verdorde lijven en als een nomade
De geest ontdaan van vreugd?
En onze liefde, lief
Door de vermoeide onmacht der gebaren
Gebolsterd in wellicht nog vele jaren,
Een nuttelooze deugd.

Geheel anders gestemd dan het werk
der dichteres Clara Eggink is het werk
van de jonge dichteres Miep van der
Velde. Het werk dezer laatste, nog een
jeugdige Haarlemse, is veel optimistischer
dan dat van mevrouw Eggink, die ons
weinig zekerheid en houvast geeft omtrent haar overtuiging. Dat geeft ons het
werk van Miep van der Velde wel, zij is
zelfs enigszins een strijdbare natuur misschien door haar katholiek geloof. Dit
laatste doet haar werk, dat soms ook
reeds die fijne vrouwelijke melancholie
heeft, toch steeds optimistisch klinken, er
straalt steeds de hoop achter haar verlangen, terwijl men bij mevrouw Eggink
soms geheel de gedesillusionneerde
meent te moeten onderscheiden. Er is
echter ook een leeftijdsverschil tussen
deze beide dichteressen: terwijl Miep van
der Velde nog een belangrijk deel van het
leven té wachten staat lijkt mevrouw Eggink dit reeds ervaren te hebben in vele
nuancen. Nu heeft het optimisme, de verwachting, de hoop meer aantrekkingskracht dan de desillusie en de nederlagen; we gaan daarom liever niet verder
met een vergelijking tussen deze twee zo
verschillend gestemde schrijfsters, wijl

onze sympathie misschien daardoor te onrechtvaardig naar de zijde der optimistische schrijfster zou uitvallen.
Miep van der Velde is in Nederland
wellicht de allerjongste Sappho. Dat is
natuurlijk geen waarde-bepaling voor
laar werk, noch enige verdienste van
haar, doch het past ons dit te zeggen wijl
zij aan Nederland nu een werkje geschonken heeft, dat die jeugd bijna klassiek
heeft verwoord. Over de jeugd is hier
niet door een oudere, die zijn herinnerinen heeft laten werken, geschreven, maar
door de jeugd zelf. De verdienste is hier
vooral dat het zo wonderbaarlijk-zuiver is
geschied. Miep van der Velde heeft dit
gedaan in een proza-boekje, dat zij zelf
naar de hoofdpersonen van het werk
„Marten en Mariëtta" noemde, maar dat
de uitgevers (Het Spectrum, Utrecht) Alleen Geluk gedoopt hebben. De idealistische, soms dweperige, maar het vaakst
romantisch-reine spheer der jeugd beneden twintig jaar is in dit boekje van een
125 blz. op een zeer originele wijze uitgebeeld.
Men kan van het werkje van alles zeggen, het aardig vinden bijvoorbeeld en er
veel beloften voor de toekomst op bouwen, voor ons zit de verdienste er van
hierin, dat het in (voor een meisje merkwaardig) duidelijk geformuleerde zinnen,
vaak afgewisseld door broos-fijn natuurproza, het ongeschondene, edele, verwachtende en verlangende leven der mooie
rijpingsjaren uitgebeeld aanbiedt. De figuren in het boekje bewegen zich enigszins willekeurig doch uiteindelijk blijken

zij reeds alle hun vorm te hebben, die
door conflicten en overeenkomsten later
alle nog nader voltooid moeten worden.
Mariëtta, de dichteres, de minnares zonder geliefde dan de natuur en de eenzaamheid staat tegenover den mannelijken
Marten, die sociaal gericht is en een modern man worden zal. Er komen nog meer
figuren in: Ilse, het meisje dat de ideale
vrouw zal moeten worden, en vooral de
herinneringen aan tochten en boeken. Men
dwaalt in dit fris boek als door een bos,
maar een mooi bos dan toch, er zijn echter geen wegen, waarom men onverwachts op een open plek komt, die vol liefde stroomt om de schoonheid van een
vijver daar, of om een kasteeltje waar de
echte liefde kan beginnen door het ineenstrengelen van twee handen. Hoeveel rijk
verlangen ligt in dit boekje opgestapeld
voor wie het begrijpen en zich niet zo
kunstmatig verhard hebben dat ze er
zich aan kunnen overgeven, voor de dichters, de gevoeligen, de idealisten die nu
opgroeien moeten. Ook de mensen van dit
werkje zullen hard worden, doch vraag
het niet van de jeugd dat ze vooral hard
zal zijn, laat haar de droom nog en laat
haar die purperen en zo heerlijk als ze die
zelf maken kan. Is het om die jeugd en
die droom, die het werkje soms zo teder
verbergen wil en toch niet kan, dat dit
proza vaak herinnert'aan Albert Helman's
schoongedroomde Zuid-Zuid-West? Neen,
zo heel gaaf is dit werkje nog niet, omdat
het losser is, niet zo strak gecomponeerd,
doch zouden we zo'n gaaf werk niet eens
verwachten kunnen van deze dichteres,
die zo jong een fris proza-boekje schreef
en elders, vooral in Aristo, ook sterke gedichten publiceerde?
PAUL HAIMON.

Douman
Het Geert Groote Genootschap heeft al vond en goed begrepen had, dat de „roomheel wat levens- en bekeringsgeschiede- sen geen dommerds waren". En Tonia gaf
nissen doen verschijnen. Ze zijn stuk voor haar wat katholieke levenswijsheid mee,
stuk interessant, boeiend; ze noden alle als ze in tegenslag of moeilijkheden vertot een Te Deum! Doch sommige zijn wel klaarde, dat een „mens wat penetent ie
wat „moeilijk", andere brengen ons In moet doen voor z'n pekelzunden". In de
contact met levens, zo geheel verschil- schoot van dit gezin met zijn eenvoudige,
lend van de onze
oprechte levenswijze, begon ze te twijfeMaar ziehier nu de geschiedenis van len aan de vele Protestantse vooroordeDebborah Bouman!
len, waarmee ze behept was. Ze begon in
Daar kunnen we allemaal bij. Die lezen te zien, dat er geen plaats was voor afwe in één ruk uit.
goderij, bijgeloof en valse gezindheid."
Nelly Bouman, zoals ze van huisuit
Als zij zelf aan het woord is over haar
heette, een meisje gelijk wij, midden in noviciaatstijd, knoopt ze daar een opmerde wereld, een die zelf haar kost verdien- king aan vast, die blijk geeft van haar
de. Ze was werkzaam bij de Posterijen; juiste aanvoelen van een schromelijk tevóór haar bekering is ze niet in Rome ge- kort bij de huwelijksvoorbereiding.
weest, niet in Palestina, niet in Lourdes.
„Na de eerste moeilijke weken was ik
Ze werkte in Cuyck, in Terborg, in Am- gewend, was ik op „De Voorde" thuis met
sterdam, in Lichten voorde. Later, o ja la- hart en ziel en ja, m'n noviciaatstijd, dat
ter, dan gaat ze naar Australië, maar dan is m'n allermooiste tijd geweest. Dan
is ze niet meer de zoekende Nel, dan is werd je ziel binnenste buiten gekeerd,
ze Debborah, dan is ze Judith, die eer. daar waren we extreem in alles; het was
blijde boodschap gaat brengen.
er warm en intiem, 't was er goed. O die
Een „blijde" boodschap.
kapel op De Voorde, de oefeningen, die
Want wat dit jonge-vrouwenleven zyn we er hielden, de processies in het prachbijzondere straling geeft, dat is de blij- tige bos, het werk, dat we er deden! Wat
heid. Natuurlijk heeft Nelly Bouman heb ik daar veel van geleerd en genoten
strijd gekend. Dit spontane, diepvoelende - en wat ben ik daar opgevoed. Ik denk
mensenkind heeft haar teleurstellingen wel eens: ieder meisje, dat trouwen gaat,
gehad. Ze is niet zo maar van Protestant moest ook noviciaat hebben, wat zou ze
meisje uitgegroeid tot Vrouwe van Naza- daar in haar leven veel plezier van hebreth.
ben
" (Inderdaad, meer dan van 100
Maar hoe weinig bemerk je hier van te- z.g. voorlichtingsboekjes M. B.).
genslag en troubles!
Dat ze kon „stuwen" (een geliefkoosMij bracht de lezing van dit bijzondere de Graaluitdrukking) blijkt uit menige
boekje, dat als fiere titel draagt: „Geef brief.
mij 10.000 zielen!" onmiddellijk die Paas„Lieve mensen, als jullie de leiding wilt
maandag in 't geheugen terug
lang blijven geven en invloed wilt blijven uitgeleden. Was 't niet 1931? Toen voerde de oefenen: bid, werk aan jezelf en werk,
nog jonge Graal in het Stadion te Am- pak aan — doe wat. De wereld moet versterdam haar eerste massale spreekkoor anderen, en dat veranderen van de weop: Het Koninklijk Paaskruis. Dat was reld gaat, als Venhuizen verandert en
een feest voor de ogen, een feest voor het Grootebroek en Den Haag en Amsterdam
hart.
en dat moeten jullie doen. Jullie zijn jong.
Debborah zelf schrijft na de uitvoering Jullie springt van energie om iets te doen.
„Geen oude dingen terug, maar wel lein het Stadion aan haar oude vrienden:
„Ik hoop, dat we gegrepen hebben in ren van de oude tijd. Een nieuwe geest,
de harten van de mensen. En dat is ook een nieuwe stijl gaan krijgen, mooi, warm,
gebeurd, hoor. We hebben er de bewijzen katholiek, sober, degelijk, fris, blij."
De verleiding is groot om meer te civan. En de kinderen
ze zijn door het
spreekkoor zo veranderd. Ze zün even teren. Maar weet je wat? Koop zelf dat
leuk gebleven als vroeger, maar de goe- kostelijk boekje voor 50 cent of haal het
den er onder zijn veel dieper gaan zien en uit de parochie-bibliotheek. Vraag naar
gaan vragen, 't Is haast niet bij te hou- de G.G.G.-brochure no. 599.
Lees en doe er je voordeel mee!
den, al die jonge meisjesharten en daarom, bid, bid, dat ik ze toch goede raad
MARIAN BORM.
mag geven."
In Lichtenvoorde was ze inwonend bij
de familie Lelivelt. „Vader Lelivelt" was
K o u - G r iep-Pi j n
het type van een Roomsen huisvader en
Door
hun kou, koorts en pijnuitdrijambachtsman. „Jan en Tinus maakten
vende werking helpt hierbij altijd
me bekend met „Hoogmissen", al zingende achter de schaafbank. Jullie hebber, veilig en vlug een poeder of cachet van
nooit geweten, wat dat voor me beteken- Mijnhardt te Zeist. Mijnhardt's Poeders
de. Koosje plaagde de stadse juffer, tot per stuk 8 et. Doos 45 et. Cachets, genaamd
ze de boeren de beste lui van de wereld „Mynhardtjes" Doos 10 en 50 et.
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OP DE A V O N D VAN 6
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A.

TH.

door
TERWINDT

O. P.

ƒ 1.50

Moeilijkheden bij de voorziening van
levensmiddelen betekent direct grote zorg
nog niét eens mee! Dat werd ons van
„Het essentieel slordige
Verkrijgbaar by de boeken extra werk voor de huisvrouw. Het ziet
buitenaf aangedaan.
van het vitale ..."
handel en bij de uitgeefster
er zo eenvoudig uit, even de tafel klaarMaar wat er aan krachtig, om niet
maken voor het ontbijt of het avondbrood.
URBI ET ORBI - UTRECHT
Hoe dankbaar mogen we Anton ;e zeggen stormig, leven bloeide in
Doch als alleen maar het botervlootje leeg
iet liefelijk domein, dat we zo graag
van
Duinkerken
zijn
om
'deze
wooris en men heeft niet tijdig gezorgd voor
een reservepakje, dan is Leiden in last. den, door hem ooit gelanceerd in ver- ons heiligdom noemen, onze huisEri*de zwarigheid begint pas goed, wan- band met letterkundige arbeid, doch camer....
'raagt Uw
neer we dan in de winkel horen, dat er zo gemakkelijk, zonder gewetensop het moment geen boter is.
Hoor eens hier, je krijgt van Sinterbezwaar, toe te passen op ons huiseAls spek en vet te krijgen zijn en tegen lijk leven.
G O U D S I R O O P
daas geen boerderij om die in een
redelijke prijs, dan zijn de bezwaren te
„Het essentieel slordige van het vi- doos te laten zitten! Die moet je uit: ZUIVERE; mETSUIKERSIROOP
overkomen, maar die tijden zijn achter de tale."
stallen; daar moet je mee spelen; je
I
N FR AA IE B U K S E N
rug en we moeten dus roeien met andere
Dat wil zo ongeveer dit zeggen: aat de dieren lopen en eten; je bouwt
VAN V 2 ,l ën2% K.G.NETT<
riemen, riemen, die wij in ons land nog
niet gekend hebben. Wij moeten echter „Wat springlevend is, is uit de aard ;r hokken en stallen voor.
Als de pop Nicolientje stijf in d'r
door de moeilijkheden heen en daarom een der zaak wel eens slordig."
Ach m'n lieve, lastige druktema- wagentje moet blijven liggen, is er derd, het wonderaardig doen tussen
paar aanwijzingen.
Dik smeren zijn we al vergeten. Wie kers, trilkinderen, fantasten, zangers, niets aan. Het bedje afhalen, laten glanzend engelenhaar en zilveren balgeen boter heeft, neemt margarine, reuzel schreeuwers, bemoei- en bedilallen, .uchten, weer opmaken, met het kind- len en die onze boom maken tot een
of spekvet. Al is boter ook het gemakkeje uit rijden gaan, dat is het.
echt Roomse kerstboom.
lijkst verteerbaar van alle, toch zijn deze
Je kunt niet précieus kleuren, als je
Kijk, ongemerkt zitten we weer in
vetten en ook de plantaardige vetten en
;een royale plek op tafel krijgt voor de herrie en de rommel.
spijsoliën, voor onze vetvoorziening van
je kleurboek en je krijtjes, zomin als
Onder het zingen van Maria die
bijna dezelfde waarde. Boter echter geeft
je
broertje aan de andere kant zonder soude naer Bethlehem gaen, en van
ons tegelijkertijd de vooral voor kinderen
ruimte een kasteel vermag te bou- Lauwerier de Cransio kerft er iemand
onmisbare vitaminen A en D; in andere
wen ....
vetten (reuzel en rundvet wel A) komen
de zaag door het hout. Er komt af„Niet stoten! Stoot toch niet!"
deze niet voor, behalve in margarinesoorval te liggen en zaagsel. Er zullen
ten die kunstmatig gevitaminiseerd zijn.
En kan er gesjoelbakt worden zon- zaagjes breken; verschillende schotelHet is daarom zaak naar dit laatste in de
der geluid? Immers neen. De schijven tjes zijn in gebruik voor de diverse
winkel te informeren.
ïetsen tegen het harde hout, de pun- kleurenmengsels; het dressoir, het
Hebben we geen boter of vet genoeg
;en worden luidop geteld. Ach Monte radiotafeltje zal vol staan met engevoor alle boterhammen, dat moeten we
"'arlo!
len, herders, schapen en kerneis, die
zorgen voor een zoveel mogelijke gelijke
Is het mogelijk, dat je met ander- drogen moeten. En daartussen, daarverdeling onder alle gezinsleden. Daarbij
ïialf jaar al begrip hebt van suiker- naast, daaronder, daardoorheen wilzij opgemerkt dat het een algemeen en bedistributie? Op de tenen staande kan len de kleintjes spelen hun eigen, kingrijpelijk verschijnsel is, dat moeder zich
je net bij de suikerpot; wat er in zit, derlijk spel, waar ze recht op hebben.
het laatst en het slechtst bedient, maar
is wit en zoet; je eet en eet, tot je
verstandig is dat niet, want als zij door
ondervoeding „er onder" komt, wie neemt
helemaal kleverig bent... de grote
O, gij die bouwt aan de nieuwe tijd,
dan haar moeilijke en zorgenvolle plaats
mensen
mogen al blij zijn, dat er geen die zoveel mooie woorden ten beste
zagers,
ververs,
tekenaars,
knoeipotin?
scherven liggen!'
geeft over het grote gezin, bedenk:
Een behoorlijke verdeling is mogelijk, ten, kleursters en kralenrijgsters en
dat de vele leden van zo'n vitale gejij,
m'n
kleine
turf,
die
op
je
korte
wanneer we in het beschikbare vet iets
Nu is Sinterklaas voorbij en in het meenschap ruimte nodig hebben om
bakken en ieder daarvan wat op het brood beentjes het hele huis doordrentelt
geven. Een paar plakjes spek of een lepel met de onuitgesproken leus: „Onder- stille avonduur wil moeder zichzelf te leven, te groeien, te werken, te spevet verdelen gaat niet, maar daarmee een zoek alles en behoudt het goede (en wel eens wijsmaken, dat er thans een
pannekoek of een aardappelpannekoek wat is er eigenlijk niet goed voor rustiger periode gaat komen.
bakken gaat wel. En als ieder daarvan een jou?), o, engelen van mijn hart, wat
Ze wéét wel beter.
stuk tussen twee sneedjes brood legt, dan was het weer een knappe boel vanVan het hemelsblauwe adventsmist men de boter op het brood niet.
huisje
zijn pas zes sterretjes open.
Bijna geheel zonder vet kunnen we zelfs daag!
Daar
schijnt
het zachte kaarslicht
Dat
de
grote
voorruit
door
de
felle
als volgt bakken: we mengen door elkaar
een paar volle eetlepels geraspte kaas, storm stukgerammeid werd, waarbij door. Vierentwintig min zes is achtenige lepels havermout, een of twee eet- de zorgvuldig opgekweekte stekjes tien, die nog dicht zijn. De achttien
lepels melk, een geklopt half ei (de tijd om het leven kwamen, het gordijn aan donkere dagen voor Kerstmis.
De kinderen hebben veel vrij en onvan hele of meer eieren is voorbij). Dit flarden scheurde, de regen naar binbeslag bakken we tot koekjes, waarvoor nen gutste en vaders paperassen door geregeld vrij. De een moet om half
de kaas (de goedkope magere is er 't best de kamer dwarrelden, dat tellen we twaalf, de andere om half twee warm
voor) voor een deel het braadvet levert en
eten hebben. Er is een lange Kersttevens geeft die een extra dosis eiwit. Die
vacantie in 't zicht, misschien met
koekjes leggen we weer op het brood of
sneeuw en ijs, misschien met drensnatuurlijk
minder
voedzaam
dan
de
even
we eten er een droge snee brood bij.
weer, dat dwingt om binnen te blijven.
genoemde
suikerhoudende
stoffen
is
een
We kunnen ook een plak magere kaas
op een snee brood leggen, een andere snee belegging met gestoofde appels en peren, We zullen naar bezigheid moeten zoeer goed vast op drukken en de boterham appelmoes, geraspte koolraap (smakelijk ken voor onze dierbaren, u en ik: nutaan beide, kanten in de koekepan in een met ramenas door elkaar), geraspte gele tige, aangename bezigheid is altijd
wortel en veel andere groente en fruit. nog een uiterst voorname opvoedingsbeetje vet of boter even bakken.
Een ander broodsmeersel: een uitje fijn- Als we slechts voor één boterham smeer- factor.
snipperen, in wat boter of vet of slaolte sel of vlees, spek, worst of kaas hebben,
fruiten, hierin een eetlepel bloem glad dan is zulk fruit of groente uitermate
Wij verkeren in de gelukkige omroeren, daarna 2 kleine kopjes heet wa- geschikt om op een boterham daarbij te standigheid, dat er een nieuwe stal en; ruimte ook om zich een enkel
ter toevoegen, waarin een Maggi's bouil- gebruiken; 't gaat per slot meer om een
teert je terug te kunnen trekken in de
lonblokje opgelost is of een theelepel Mag- methode, om ook met weinig of zonder moet komen. Bovendien pleiten mijn eenzaamheid!
gi's Aroma en dit alles tot een dikke saus boter of vet het brood met smaak te kun- jongens voor andere figuren ook: „De
laten koken. Zo verkrijgen we een dikke nen eten en voldoende voeding naar bin- onze zijn te zwierig, moeder. De jeugd
C. BOUDENS-VAN HEEL.
van tegenwoordig houdt meer van
bruine jus, die als noodmaatregel brood- nen te krijgen.
Ter aanvulling van vet zijn alle soorten strakke lijnen. En u weet... de jeugd
smeersel op smakelijke wijze vervangen
*) Advent en Kerstmis thuis. Uitg. Ons
noten geschikt; amandelen, hazelnoten en heeft het altijd bij het rechte eind."
kan.
Wie alleen slaolie in huis heeft, kan een paranoten zijn er buitengewoon rijk aan Die wijsheid zit 'm zeker in de scheer- Lekenspel, Bussum. Prijs f 0,10.
Kerstboomversiering. Uitg. Diocesane
sneedje brood daarin bakken en een ander en bevatten tevens veel eiwit. Ze zijn dus zeepbon, maar, als er voor weinig geld
Jeugdraad, L. Putstraat 44, 's-Bosch. Prijs
veel beter voor kinderen dan snoeperij.
sneetje brood erop leggen.
f 0,40.
We willen er nog op wijzen dat in de aan triplex te komen is, vooruit...
Zeker, 't lijkt een beetje mal om zulke
Moeten uw zoons of dochters soms
Kerstkribbefiguren Map A, idem, f 0,40.
ongewone kostjes aan te bevelen, maar er samenstelling van roggebrood nog niets
Idem,
map B, idem f 0,40, beide Dioc.
ook
een
nieuwe
kerstgroep
maken?
veranderd
is.
Het
is
gezond
en
zeer
voedmoet wat zijn en dat .wat mpet zo voedzaam mogelijk wezen en in de practijk is zaam, maar moet goed gekauwd worden Weet u, dat we daarvoor uitstekende Jeugdraad.
Advent en Kerstmis in gezin en vereniEn dan kan men ten slotte nog een ont handleidingen bezitten ?
het bovenstaande van waarde gebleken.
ging.
Ons Lekenspel. Prijs f 0,75.
De mappen, uitgegeven door de
Zoals we reeds eerder hebben aanbe- bijt of avondmaal van havermout, gort
volen is ook opgewarmd middageten een pap of rijstpap geven van half water en Diocesane Jeugdraad, door de Kath.
Corr.: De zeer vele briefschrijvers en
middel om het gemis aan broodsmeersel melk met een lepel stroop erin en een snee Vereniging voor handenarbeid *). briefschrijfsters over Opvoeding hoop ik
te vergoeden; we eten er een snee droog brood erbij. De tegenwoordig overal ver Die horen in iedere parochiale biblio- de volgende week te antwoorden.
brood bij; en de aardappels, ook aardap- krijgbare flessen gekookte karnemelkpap theek aanwezig te zijn, liefst in verW. H.-S. te B. U. krijgt eerstdaags titels
pelpannekoeken, gewone pannekoeken, met gort maken het ons wel erg gemak schillende exemplaren!
van een paar werkjes.
havermout en wat we verder bij of in de kelijk. Wie deze flessenpap te dun vindt
P. fr. A. B. o.f.m. Ook u schrijf ik nadea
Kent u het kleine, handige boekjeplaats van brood willen eten, besparen kan wel gort of havermout in water af
van-een-dubbeltje:
Advent
en
KerstC. B.-v. H.
tegelijkertijd brood en zijn meestal goed- zonderlijk gaar koken en dan door de pap
koper dan brood.
roeren. De gort, 's avonds te voren te we mis thuis, dat in elke katholieke boekVerder zijn stroop, jam, honing smake- ken gezet, kan 's morgens in het week handel en in elke religieuze zaak aanlijke en zeer voedzame vervangingsmid- water gaar gekookt worden.
wezig is, of althans dient te zijn.
Vooral in het koude seizoen is zo'n
delen voor vet; smakeiyk en gezond, maar
Behalve liedjes, gedichten, een verOSSENDRECHT
warm ontbijt op zijn plaats en wanneer we haal, geeft het uitzaagvoorbeëlden
er dan een sneedje droog tarwebrood en voor een complete kerstgroep, alsVOORRAADVORMING
PEEKOFFIE
MOSTERD
roggebrood met een plakje kaas ertussen
van Jozo en Nezo is verstandig, in ver- bij eten, kunnen we het gevoel herkrijgen, mede voor een hele serie kerstboomTAFELZUREN
band met stagnatie in aflevering bij dat we in het land leven, overvloeiende versierselen. Een vorig jaar wezen we
reeds op die zinrijke kerstboomfigu- STEUNT H O L t A N D ' S I N D U S T R I E
van melk en honing.
eventueele vervoersmoeilijkheden.
ren, die, in heldere kleuren geschilWILMA MUNCH.
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Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag.

WE

MAKEN:

WITTE ZWANEN

Ter oplossing probleem no. 287. InzenWie kent niet het kinderliedje: groene
dingen tot 27 December.
kranen, witte zwanen, enz. Hier zijn ze,
niet de groene kranen, maar de witte
No. 387
zwanen.
J. J. Rietveld.
De grootste moeilijkheid zit 'm eigenTijdschrift K.N.S.B. 1932.
lijk in de tekening. De zwaan moet namelijk eerst op ware grootte getekend wore d e
f' g h
den op papier, karton of een stuk triplex,
en daarvoor kan ik niet anders zeggen
dan: houdt de hoofdmaten aan en kijk
goed naar het model. Het zit hem in de
gevoelige lijn, als ge die niet te pakken
hebt, dan wordt het niets. Een goede
methode is ook, om over het model een
net van ruitjes te trekken, dat zoveel maal
vergroten op je papier en daarop te
tekenen.
Als we dus de tekening (van de grote,
zowel als van de kleine zwaan) gereed
hebben, dan gaat het gesmeerd. Allereerst
de grote zwaan. Uit een stuk hout van
13 V2 cm dik, een rib dus, zagen we de
verschillende stukken die op de tekening
gemerkt zijn met l, 2, 3, 4, 5 en 6, en werken deze, met uitzondering van no. 6 met
a
b e d e
t ' g h
pen en gat in elkaar. Er ontstaat dus een
Mat in 2 zetten
soort bak, die de vorm van de zwaan al
heeft. Vervolgens maken we van triplex
dik 6 è. 8 mm de twee „vleugels" die we
Oplossing probleem nr. 282 (Drese)
aan beide zijden van de bak spijkeren. Het
Wit: Kb8, Dbl, Tf8, Lc4, Pd3 en e5, stukje 6 maken we daar zodanig tussen
pionnen c3, d2 en f2.
dat het een deksel vormt met een greepje.
Zwart: Ke4, Lc 8 en e3, Ph3 en h4, pion- Zodoende kan het inwendige van de
hen cö, e2, g4, g5 en g6.
zwaan als bergplaats van blokken e.d.
1. Pe5—f7! Een fraaie sleutelzet. Door dienst doen.
het afsluiten van Tf8 krijgt zwart twee
vluchtvelden: f3 en f5. Intussen dreigt
wit de f-lijn weer te openen en met zijn
paard op d6 mat te geven. Zwart pareert
nu door op f4 of op fö de f-lijn nog eens
at' te sluiten, zodat dan Pd6 met Kf3 zou
kunnen worden beantwoord, l
, Lc8
—f5. 2. Dbl—b7; l
Ph4—f5. 2. Dbl
—hl; l
Le3—f4. 2. Pd3—el.
In deze drie varianten profiteert wit
van het blokkeren van een vluchtveld
van den zwarten koning, i
, Ph3
—f4. 2. Pf7Xg5 (nu is Le3 door het
paard op f4 afgesloten). Verder l
,
Voor de grote zwaan maken we verder
Ke4—f3. 2. Lc4—d5. l
, Ke4—f5. 2. een assenstel met wieltjes. De assen zijn
Pf7—d6.
3 cm in het vierkant, worden aan de
einden van een mooi afgewerkte ronde
Oplossing- probleem no. 284 (v. Dijk)
naaf voorzien. De wieltjes (liefst van
Wit: Kg5, Dc3, Tel en h4, Lf8, pionnen hard hout, beuken o.d.) met een middelb2 en c2.
lijn van 8 cm en 2 cm dik, worden van een
Zwart: Kd5, pionnen a4, b6, c6, e4 en
gï-

1. Dc3—f3!! Een prachtige sleutelzet.
De dame wordt geofferd, terwijl tevens
zwart drie vluchtvelden krijgt. Na 1...,
e4Xf3 zijn de witte torenlijnen geopend,
zodat alle .velden rond den zwarten koning gedekt zijn en 1. c2—c4 mat volgt.
Verder: l
, Kd5—e4. 2. Df3—d3 (pion
e4 is nu gepend door Th4); l
, Kd5X
d4. 2. Df3Xe4; l
, Kd5—e5. 2. Df3X
e4; l
, Kd5Xe6. 2. Df3—f5.
Oplossing stelling no. 286
Wit: Kgl, De3, Tc7 en c8, pionnen b3,
f3 en g3.
Zwart: Kh6, Dh3, Ta2, Pg5, pionnen f6
en h7.
1. Tc7Xh7f. Wit moet wel met grof geschut werken, daar hij anders zelf mat
gezet wordt (Dg2). l
, Kh6Xh7 (Pg5
stond gepend). 2. De3—elt, Kh7—g6. 3.
Tc8—g8t, Kg6—f5. 4. Tg8Xg5! Dit kwaliteitsoffer geeft de doorslag. 4
, Kf5
,X g5 (fg5: 5. Dd7t en 6. Dh3). 5. De7—
g7t, Kg5—f5. 6. Dg7—d7ï en 7. Dd7Xh3,
resp. 5
Kgö—h5. 6. »g7—h7t en 7.
Dh7Xh3.
Goede oplossingen van beide problemen
zonden: R. Bosma, Sneekt; J. P. Klejjnenbreugel, Goirle; J. H. Maes, Heerlen; G.
Marges, Rotterdam; H. Strijbos, Lutterade en G. J. C. van Trijp, Utrecht.

De beste en zuinigste

lampen ooit door PHILIPS vervaardigd

WEEKBLAD

VoofiL-a.AnZ.lCHT

passend gat voorzien en met een pen opgesloten. Aan de voor- en achterzijde
wordt respectievelijk een schroefoog en
een haakoog ingedraaid.
De kleine zwaantjes bestaan uit een
massief stuk hout van 15x10x5 cm. Daar
kan het beestje geheel uitgezaagd worden
en gestoken. Ook de kleintjes krijgen aan
beide zijden een vleugeltje van triplex. En
ieder ook een assenstel van kleiner formaat. De wieltjes met een middellijn van
3% cm, de assen van 1V2 x 1%. De kleintjes krijgen ook voor en achter respectievelijk een schroefoogje en een haakoogje.
Om het stel nu samen te voegen maken
we van ijzerdraad een driehoek, die door
de schroefoogjes gaat en in het haakoogje
kan worden gehaakt.
De zwanen worden na opgepoetst te zijn
in de grondverf gezet, gestopt, geplamuurd, overgegrond en geschuurd en met
mooie lakverf afgewerkt. De zwanen zelf
wit, de snavel geel, het blokje op de snavel zwart en voor de fleurigheid de wieltjes rood of blauw.
Een fijn geschenk voor de kinderen.
ARCHITEKT.
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W/J |H BEN I K ? ?
Ik werd in 1861 in Eastburn (Engeland) geboren en volbracht in
1889 mijn medische studies te Londen. In 191Jf werd ik hoogleraar in
de brochemie te Cambridge. Ik vestigde 10 jaar later, daartoe in staat
gesteld door een grote gift, een onüerzoekingsinstituut aan deze universiteit, dat later wereldberoemd
werd, . Het voornaamste resultaat
mijner onderzoekingen kan worden
samengevat in de leer der vitaminen, waarvoor mij in 1929 de Nobelprijs werd toegekend. Wie ben ik?

In ons vorig artikel, waarin wij aandacht besteedden aan het werk van onzen landgenoot Eykrnan, kwamen wtf ook
reeds in contact met de „vitaminen" (afgeleid van vita = leven en amines =
organische stikstofverbindingen). De man,
dien wij thans bespreken, kan beschouwd
worden als de grondlegger van deze leer.
Zijn naam is Frederic Gowland Hopkins.
Wanneer we horen spreken over vitaminen zijn we gauw geneigd voor dit
nieuwe woord als voor een nieuw-modisch
product onze schouders op te halen. En
daar is inderdaad enige reden voor, wanneer men dit althans niet verkeerd verstaat. De conclusie van hetgeen thans
volgt mag althans zijn, dat we ons over
al die vitaminenkwesties in normale omstandigheden niet druk behoeven te maken en dat is maar gelukkig ook. Maar
dat neemt niet weg dat de ontdekkingen
van Hopkins toch van de allergrootste betekenis z^n juist ook voor het voorkomen
van allerlei ziekten.
Het zal den lezer bekend zijn, dat de
chemische wetenschap werkt met de begrippen organische en anorganische stoffen. Onder het eerste begrip verstaat men
dan de zogenaamde „dode" stoffen, b.v.
koper, ijzer enz., onder het tweede de stoffen die het dierlijk leven nodig heeft als
•b.v. eiwitten, koolhydraten enz. Lange tijd
had de mening geheerst, dat de stoffen
van de tweede soort niet langs chemische
weg vervaardigd zouden kunnen worden
doch tenslotte bleek dat dit wel mogelijk
was.
De basis van de onderzoekingen van
Hopkins was nu vast te stellen, welke
stoffen voor het menselijk leven absoluut
noodzakeln'k waren. Hij begon voor dit
vraagstuk met het onderzoek van dieren
eri stelde hiervoor (de proeven werden
genomen op ratten) een zogenaamd
gronddieet vast, bestaande uit melkeiwit,
spek, zetmeel en zouten. Al spoedig bleek
dat deze producten, chemisch bereid, niet
voldoende waren om de dieren tot ontwikkeling te brengen, ook niet, door bij-

voorbeeld de hoeveelheden te vergroten.
Maar merkwaardig genoeg, als aan dit
chemisch voedsel maar .'n kleine hoeveelheid verse melk werd toegevoegd, dan
bleek dat de ontwikkeling der dieren op
een goed peil kwam. De conclusie hieruit
moest dus wel zijn dat er in verse melk
blijkbaar stoffen voorkwamen, die voor
het leven der dieren van grote waarde
waren. Ook wanneer in de plaats van
verse melk bijvoorbeeld boter, plantengroen of gist werd toegevoegd, werd het
zelfde goede resultaat bereikt. De conclusie was dat louter chemische stoffen voor
het organisme van dier en mens niet voldoende waren doch dat dit met andere
elementen moest worden aangevuld ^op
straffe van het optreden van allerlei ziekten (bijvoorbeeld Engelse ziekte, scheurbuik enz.).
In 1909 en 1912 publiceerde Hopkins het
resultaat van zijn proeven en onderzoekingen. Toen de aandacht van de w"etenschappelijke onderzoekers eenmaal op dit
probleem was gevestigd lieten de resultaten niet lang meer op zich wachten.
Vele geleerden zoals bijvoorbeeld de Amerikanen Osborn Mandel en Mc. Collum
hielden er zich mee bezig en al spoedig
zagen reeksen van verschillende soorten
van vitaminen het licht, die ter onderscheiding met verschillende letters werden aangeduid.
' Het ontbreken van vitamine A bijvoorbeeld is oorzaak van het optreden van
verschillende groeistoornissen bij kinderen, huidziekten, enz. Deze vitamine A
komt voor in room, eieren, boter en levertraan. Het gebruik dezer producten kan
dus een middel zijn om genoemde ziekten
te voorkomen.
Met vitamine B maakten we reeds kennis. Gebrek aan vitamine B kan leiden tot
beri-beri, alsook tot bloedarmoede bij kinderen. Deze vitamine is aanwezig in d*
zemelen van graansoorten, rijst, in fruit
en groenten.
Vitamine C, die vervaardigd wordt uft
paprika, is een middel ter voorkoming
van scheurbuik. Ook sinaaappels en citroenen bevatten deze vitamine.
Vitamine D, voorkomend in levertraan
en boter, voorkomt Engelse ziekte.
Onze lijst is uiteraard onvolledig, doek
groot genoeg om in te zien van welke betekenis de ontdekking van Hopkins was,
die hier een nieuw werkgebied voor dg
geneeskundige wetenschap opende. Voor
zijn grote verdiensten verwierf hu in 1929
de Nobelprijs.

HOEST EN

,

VERKOUDHEID;
Dan rug «n bont inwrijven m«i
Dampo.WoncUrlIjkzooalidithelptf
Pot 50 et. Tub«40ct. Doos 30 et.

REDACTIE-ADRES:
BERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Dat is iets voor u
Is het u wel eens opgevallen, dat wat wij in de loop der jaren
op onze studiedagen hebben behandeld ook voor deze tijd van
buitengewone betekenis is?
Wij hebben nog een aantal verslagboeken en het is beter dat
deze nu gelezen worden, dan dat ze bij ons in het magazijn berusten.
Het is daarom dat wij u thans een extra aanbieding doen.
U kunt n.l. de verslagboeken van 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938
en 1939 voor de sterk verminderde prijs van 30 et. per ex. krijgen
en wilt u ze alle hebben dan voor de gezamenlijke prijs van f 1.75
franco thuis.
U weet dat de prijs van het laatste verslagboek (1940) 65 cent
is en deze blijft gehandhaafd.
Bestellingen te richten aan het bondsbestuur Ned. Kath. Volksbond, 3e Hugo de Grootstraat 7, Amsterdam (W.)

Centraal Adviesbureau
Dit bureau houdt op Dinsdag 24 December en Dinsdag 31 December a.s. zowel te Amsterdam als te Leiden geen zittirrg.

Zijlweg, waarvoor wij den pastoor hartelijk dank zeggen.
Nadat de voorzitter een welkomstwoord had gesproken,
dankte hij de eerwaarde Zusters
dat zy weer de zorg voor de
kleinen op zich hadden genomen.
Nadat enige liedjes door de kleinen waren gezongen en een
snoepje rondgedeeld, kwam de
bisschop binnen met zijn knecht.
Deze werd door den voorzitter
hartelijk verwelkomd. De Sint
liet verschillende kinderen bij
zich komen om ze te onderhouden over hun goede of kwade
hoedanigheden van het afgelopen jaar; Onderwijl deelde Piet
verschillende versnaperingen uit.
Na het onderhoud met de kinderen moesten allen bij den goeden Sint komen voor het in ontvangst nemen van een stukje
speelgoed, terwijl Zwarte Piet de
kinderen tot vriend trachtte te
maken door elk kind een paar
zakjes te geven, gevuld met lekkernijen.
UITGEEST

Zondag 8 December j.l. had
een propagandavergadering der

\V af ons uit de a ; «Ie! isritjeo ter ore K wam afdeling plaats. De voorzitterwenste deze sociale Zondag, die
DORDRECHT
AARLANDEKVEEN

Ondanks alle moeilijkheden
wist de afdeling dit jaar weer
een schitterend St. Nicolaasfeest
te organiseren. Zaterdag omstreeks 3 uur was een 120-tal
kinderen in de zaal aanwezig. De
goede Sint deed zijn intrede en
werd door den pastoor verwelkomd. De Sint hield een toespraak en de voorzitter der afdeling bracht aan beiden dank.
De kinderen werden onthaald op
pepernoten, moppen en speeulaas, er werd een paar maal chocolademelk rondgeschonken en
tot slot moesten alle kinderen
persoonlijk bij den Sint een stuk
speelgoed gaan halen en bij zijn
zwarten knecht een prentenboek.
ALKMAAR

Even vragen wij uw aandacht
voor onze 3-jarige verbondscursus. Zoals u reeds bekend is, zal
begin Januari 1941 onze verbondscursus enige nieuwe leervakken inschakelen, waardoor
aan leden van de Katholieke
Volksbond de gelegenheid wordt
geboden een éénjarige cursus te
volgen en wel voor de navolgende vakken: geschiedenis der arbeidersbeweging,
verenigingsboekhouden en staatsinrichting.
Wij menen vooral de jongeren
onder ons te moeten aansporen
zich voor deze cursus op te geven. Hieromtrent kan men in
overleg treden met den directeur,
den zeereerwaarden heer rector
C. Vis of den heer P. Zeegers,
Tuinstraat 69, alhier.
De lessen worden gegeven in
een der lokalen van het St. Elisabeth-ziekenhuis, de ene week
op Zaterdagmiddag van 4—6 uur,
de andere week op Zondagmiddag van 4—6 uur.
Wij vertrouwen dat vele leden
voor deze interessante cursus
interesse gevoelen en zich thans
nog zullen opgeven bij ons secretariaat, Dr. Schaepmankade 16,
alwaar men tevens alle nodige
inlichtingen kan verkrijgen.
, Tevens nog even attentie voor
de één-daagse retraite op Zondag
22 December a.s. Hiervoor kan
men zich opgeven bij ons secretariaat. Kosten zijn hieraan niet
verbonden, zodat wij mogen verwachten, dat vele leden voor deze
geestelijke eendaagse zich zullen
interesseren. Het is werkelijk een
dag van geestelijk genot en rust.

Zoals reeds is medegedeeld
wordt dit jaar geen St. Nicolaasfeest, maar op 26 .December een
Kerstfeest georganiseerd voor
de kinderen van de leden van de
Volksbond.
De leden worden verzocht
kaarten voor dit kinderfeest af
te halen op Maandag 16 en Dinsdag 17 December 's avonds tussen 7 en 8 uur aan het bondsgebouw, Doelstraat 9.
De leden moeten hun lidmaatschapsbewijzen en hun trouwboekjes medebrengen; zonder
deze worden geen kaarten verstrekt.
DUIVENDRECHT

Evenals andere jaren is ook
nu weer het St. Nicolaasfeest
voor de kinderen der leden gehouden. Zondagmiddag deed St.
Nicolaas zijn intrede in het
bondsgebouw. Door de kinderen
werden liedjes gezongen, daarbij
begeleid door den heer Jos. ten
Velden. St. Nicolaas onderhield
zich met de kinderen.
Enige leuke kindcrfilnipjes
werden vertoond, wat vooral bij
de kinderen in de smaak viel.
Versnaperingen werden rondgedeeld en bij het naar huisgaan
kreeg ieder kind nog een kleinigheid mede.
Met voldoening kan het bestuur op dit feest terugzien, temeer daar het in het begin er
naar uitzag, dat er verschillende
bezwaren moesten worden overwonnen.
HAARLEM

In dit nummer ingesloten
zult u aantreffen een uitnodiging
van het bestuur der Recollectieclub. Speciaal op de leden van
de Volksbond en hun gezinsleden
doen wij een beroep om aan deze
oproep gehoor te geven.
De geestelijke bijeenkomst,
welke in de kapel van St. Joh.
de Deo wordt gehouden, zal
staan onder leiding van den eerwaarden pater H. Vijgen C.s.s.R.,
directeur van het retraitehuis in
Bergen (N.H.j.
Komt allen, neemt anderen
mee en voorziet inliggende kaart
van uw adres.
OVERVEEN

Zondag l December heeft onze afdeling een St. Nicolaasfeest
gegeven voor de kinderen van
onze leden, in een villa aan de

geestelijk begonnen was door
een algemene H. Communie en
door deze vergadering gesloten
werd, als geslaagd te beschouwen, daar de vergadering goed
bezocht was. Hij liet door het
dubbelmannenkwartet het Strijdlied inzetten. Onder de mededelingen werd vermeld zich op
te geven voor de -vrijwillige stuiversactie Herwonnen Levenskracht. Dit kan men doen bij den
bode J. van Egmond.
Daar het St. Nicolaasfeest niet
is doorgegaan, worden a.s. Zaterdag 14 December enige films
en kleine tractatie gegeven, des
middags om 2 uur in hotel Ooievaar, waarvoor men zich kan opgeven bij de heren B. Kuil en H.
v. d. Eng. Ook werd de circulaire
van het bondsbestuur kenbaar
gemaakt, waarin werd gezegd,
dat ieder ten allen tijde bij het
bestuur aan kon kloppen. Ook
werden bekend gemaakt de dagretraites te Bergen. Waarna dr.
Olierook een leerrijke rede hield
over: De in rampen gedompelde
wereld wordt door Gods Voorzienigheid bewaard en bestuurd.
't Dubbelmannenkwartet zong
verdienstelijk nog enige liederen
en de geestelijke adwseur bedankte allen voor het slagen -van
deze Sociale Zondag.
VELSEN
Kring: Santpoort

Ruim 130 kinderen genoten in
Zomerlust een ongekend St. Nicolaasfeest, waarbij de goede
Sint in eigen persoon kwistig
met cadeaux en versnaperingen
de kleinen onthaalde. Een van
dank getuigende toespraak van
een der ouders tot den Sint en
het comité was op haar plaats.
Met grote voldoening kan het
comité op deze 6 December-dag
terugzien.
VOORBURG
Kinderfeest

De leden wordt medegedeeld,
dat het kinderfeest dit jaar zal
bestaan uit een bioscoopvoorstelling in het Forum-theater en
wel op 28 December.
Twee voorstellingen zullen dan
gegeven worden om alle kinderen
van leden van de leerplichtige
leeftijd (dus tot 14 jaar) te kunnen ontvangen. Kaarten voor
deze voorstellingen moeten worden afgehaald op vertoon van
lidmaatschapskaart op Zaterdag
21 December en Zondag 22 De-

cember van 11.30 tot 13 uur in
DORDRECHT. Zondag 15 Dehuize St. Maarten, Parkweg.
cember a.s. zal een Sociale ZonVoor de leden wordt op 15 Ja- dagmorgen worden gehouden
nuari een filmavond gegeven. voor bestuursleden en propagandisten der vak- en onderafdelinNadere mededelingen volgen.
gen.
De deelnemers die zich opgegeWOERDEN
ven hebben ontvangen allen een
Herdenking zevende lustrum
dagprogramma, hetgeen als volgt
Woerden heeft zijn 35-jarig be- zal zijn: H. Mis in kapel St. Jastaan herdacht. Begonnen werd cob; algemene H. Communie, gede eerste Zondag met een H. Mis meenschappelijk ontbijt, waarna
ter intentie van de levende en vergadering in ons bondsgebouw
overleden leden der afdeling, Doelstraat 9. Als spreker zal oponder welke H. Mis algemene H. treden de algemeen geestelijk adCommunie, waarna gezamenlijk viseur kapelaan J. Kossen.
ontbijt in de daarvoor keurig
Nadere gegevens op het dagversierde zaal van het patro- programma!
naatsgebouw.
DUIVENDRECHT. Met klem
Op twee achtereenvolgende willen
wij onze leden nog eens
Zondagen werd in de namiddag aansporen toch vooral geen geom 5 uur een aanvang gemaakt legenheid voorbij te laten gaan,
met de niet-kerkelijke viering, wanneer men zich kan ontwikkewaarbij onder andere werd op- len, waardoor men met meer kengevoerd het driedelig toneelstuk nis van zaken kan medespreken.
„In de greep van de mammon". Bezoekt daarom de avonden die
Diverse onderafdelingen en de gegeven worden door het Comité
zusterafdeling Oudewater had- van Actie voor de Nieuwe Geden bloemen gezonden.
meenschap. U zult er werkelijk
Nadat voorzitter Overbeek de geen spijt van hebben en het is
bijeenkomst had geopend met de zo dringend nodig, ook en voorchristelijke groet en allen wel- al voor ons, arbeiders.
kom
geheten, sprak de geeste;
ike adviseur, pater Smit, nog
LEIDEN. Kinderfeest. Maanenige woorden van opwekking dag 23 December a.s., des natot de leden en hun vrouwen. middags van 2—4 uur, wordt in
Dan kwam aan het woord de het Lido-Theater aan de Steenheer Keesen.
straat voor de kinderen der leIntussen kon het toneelspel den van de Katholieke Volkseen aanvang nemen,- terwijl de bond, afdeling Leiden, een kinCecilia-boys, die deze avond ver- derfeest gehouden. Een' aardig
sterkt uitkwamen met een vio- f i lm program zal worden verlist, pianist en tenorzanger, de toond, vrolijke muziek zal ten gepauze met uitgezochte nummers hore worden gebracht, en na afloop der voorstelling zal aan alle
vulden.
Een collecte tijdens de pauze kinderen een verrassing worden
en de opbrengst der garderobe uitgereikt.
Een leuke middag wacht dus
zijn bestemd om behoeftige of
werkloze leden met de Kerstda- de kinderen van onze leden. Wij
gen te gedenken. Na afloop van zijn echter genoodzaakt geweest
het toneelspel werden de dames- de -leeftijdsgrens te bepalen van
medespeelsters bloemen aange- hen die deze middag kunnen meboden. Daarna werden nog enige demaken, van 6 tot en met 12
leden-oprichters der afdeling jaar. Gezien de plaatsruimte zal
Woerden op het podium geroe- hiervan niet afgeweken kunnen
pen, om een huldiging in ont- worden!
Kaarten kunnen worden afgevangst te nemen en tevens werhaald Dinsdag 17 December a.s.,
den zij als erelid benoemd.
's namiddags van 5 tot 7 uur en
Woensdag 18 December des na.
middags van 2—5 uur op het kanVr aar men verwaclil
toor van het Bondsgebouw,
word l
Steenschuur 15. Deze werden
slechts
verstrekt indien men
DELFT. Studie-ochtend op daarbij overlegt
reglement
Zondag 22 Dec. a.s. des morgens van de Volksbond,hetbenevens
het
om 11 uur in St. Willibrord. In- trouwboekje. Een kleine vergoeleider kapelaan J. van Bemmelen. ding voor onkosten, zijnde 2%
Onderwerp: Jesus Christus, ko- cent per kind, wordt gevraagd.
ning der liefde en vorst van de
vrede.
SASSENHEIM. Herwonnen LeWederom' gaan wij ons voorbe- venskracht. De jaarlijkse konijnreiden op het Kerstfeest en het veiling ten bate der kas van het
verdient aanbeveling hierop, zo plaatselijk comité zal gehouden
mogelijk nog meer dan voorheen, worden op Woensdag 18 Mei,
onze aandacht te concentreren.
's avonds 7.30 uur, in het geVeel immers zullen wij dit jaar bouw K.S.A. Degenen die zich
moeten missen van de uiterlijke voor de Kerstmis van een konijn
glans waarmede het Kerstfeest willen voorzien, raden we aan
wordt omgeven.
naar deze veiling te komen, daar
Onze eerwaarde adviseur, ka- men dan zeker .zal zijn met Kerstpelaan J. van Bemmelen, zal ons mis wat in de pan te hebben.
deze studie-ochtend weten op te Slagen doet men daar zeker,
voeren tot die hoogte, waarop want er zullen ongeveer 100
wij, los van al het aardse en ver- stuks aangevoerd worden.
gankelijke, de ware vrede zullen
De -houders van de konijnen
vinden die de wereld ons niet verzoeken we vriendelijk hun
geven kan.
beesten om 7 uur in te leveren,
De deelneming aan deze studie- zodat de eventuele kopers hun
ochtend is weer geheel kosteloos, keus voor de veiling kunnen maook voor de vrouwen en verloof- ken.
den.
VELSEN. De Kring IJmuiden
Men voorzie zich echter van
een deelnemerskaart die bij het en IJmuiden-Oost zullen Zondag
15 December in het St. Fidelisbestuur verkrijgbaar is.
Zonder deelnemerskaart geen gebouw, Zee weg, hun eerste
toegang.
avond van het winterprogramma
Na beëindiging zal, zonder beleggen. De zeereerwaarde heer
enige kosten uwerzijds, een R. van Ginkel, districtsadviseur,
mooie kerststal met beelden- zal onze gast zijn.
groepje onder de deelnemers
Wij sporen onze leden terdege
worden verloot.
aan, nu eens in flinken getale
Moge deze studie-ochtend er op te komen, temeer daar deze
toe bijdragen uw Kerstfeest een- avond het nuttige en aangen».
Zalig Kerstfeest te doen zijn.
me in zich zal verenigen.

HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K WEEKBLAD

DECEMBER

AANVANG

der goedk. schriftel. lessen in Fransch, Duitsch, Engelsch, Boekli.,
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.

LEDERWARENFABRIEK
COBRA
GROESBEEKSEDWARSWEG 186 - NIJMEGEN
fe
Levert uitsluitend aan winkeliers prima STUURTASSEN, JASBESCHERMERS
en BAGAGETASSEN

ZANGKANARIES
Goudgele Saksmannen ƒ2,—,
Seyfert mannen diep in knor
holrollen, klockrollen, knar en
fluiten ƒ2,50. Uit kampioen
Harzerrnannen ! onte ƒ 2,25. Alle
dag- en avondzangers en schriftelijke garantie. Kanariepopjes
ƒ 0,25 en ƒ 0,35. Mansijsjes ƒ 0,45
Manvinken ƒ 0,25. Gemengde vogelzaden ƒ 1,50 per 10 pond.
Fijnkwekerij Nico Borneman,
Merelstraat 35, Utrecht, Telefoon 13617

TONEELLIEFHEBBEKS
Vraagt inzage van de volgende vrolijke éénactertjes:
De Soldatendochter
l D. en 3 H.
De Haarkuur
4 H. of l D. en 3 H.
Bidders 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.

BEENLUDERS

BON voor de lezers van
De Volkskrant

GROOT HUMORISTISCH
ALBUM

f rd.GeböLllkt Vaixof f L

JUIST IN DEZE TIJD ! !
is een avond van o n t s p a n n i n g noodzakelijk

Mr* Johnnie en z'n Partner
brengen u met hun afwisselend succesvol program een
onvergetelijke avond. Zang - Humor - Muziek - Kunst en
Sensatie. Aanb. van hh. geestelijken voor Kindervoorstell.
Speciaal samengesteld programma
Vraagt prospectus
SIM. STEVINWEG 1 4 - B U S S U M - TELEFOON 7534

. dan ..DONGENIA
Steun '
Anatomltch ni«i u
Zil ormttia «u

r
A MU5TERT DONGEN

Voor één gulden twintig
cent fraai gebonden, 400
bladzijden, ter grootte van
27 X 21. Met een complete
detective-roman en honderden buitengewoon mooie
en spannende verhalen met
duizenden anecdoten, ruim
400 platen. Een jaar lectuur. Een uitkomst voor
het huisgezin voor oud en
jong bij deze lange avonden. Een prachtboek voor
wachtkamers en zieken,
dus

VOOR IEDEREEN
Het is werkelijk een bijzondere aanbieding, die nooit
terugkomt, afgehaald f 1,20
fr. na postgiro op 78144 of
postw. f 1,45 (zwaar boek)
bij boekh. en uitg. MULDER & Co., Corn. Schuytstraat 14, Amsterdam. Indien op postwissel of girostrook vermeld wordt Vkr.
behoeft deze bon niet te
worden opgezonden.

helpen
wij ook

U!

BEENVERKORTING WORDT
ONZICHTBAAR. ELASTISCHE
GANG. GEMAKKELIJK EN
irHT. D. Rijksp. 457.390).

In alle ,'« «Hen van verlammingen en andere voet- en been-lijden, bi] alle
been-verkortingen geeft onze gepat. Extension-Aerozuig-Prothese: algeneele verlichting, grootste zekerheid bij het loopen, volkomen onzichtbaarheid van het lijden!!! GEEN kurkschoen meer, die voet en been
verzwakt! De moderne wetenschap kan een ander mensen van U maken!!
ledere winkelschoen te gebruiken! Aanbev.doorH.H. doctoren en technici
over de geh. wereld. Voor namaak wordt gewaarschuwd!! Voor lijders
rijkgeïl!. brochure no: 33 gratis bij:

EXTENSiON, 3eHelmersstr.23,Tel.: 82468, Amsterdam
Ook iedere moderne lage schoen \t te gebruiken

NU,
maarook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

Coöperatie
moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de wederopbouw.
Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte l
Blijft ook NU trouw
verbruiker van :

lid en

R. H. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G
PRIMA SEIFERT EN GOUDGELE SAKSISCHE KANARIES
Uit kampioenen
1937—'38 en '39
Seifert mannen
diep in knor.
Holrollen, Glockrollen en fluiten
f 5,— en f 4,—.
Popjes f l,—. Goudgele Saksische mannen f 3,50. Bonte f 3.
Popjes f 0,75. Alle dag- en
avondzangers. Zending rembours vr. v. r. k. bü

J. C, de Kinderen
Eerste klas Kanariekweekerij
Hazestraat 62 - Valkenswaard

B L O E M B O L L E N
Laatste aanbieding
Recl. Coll. 25 Hyacinthen, 50
Narcissen, 100 Tulpen, 100 Crocusjes, 100 Iris, 100 Anemonen,
100 Druifjes en 50 Scilla's voor
slechts ƒ 1,50. - Postgiro 313672
Walraven-Den Dekker, Hilleg-om
Verschenen het 110de—135ste
duizendtal van

DE WARE GOUDMIJN
het rnisboekje voor iedereen,
door een R. K. priester, 36 pagina's in stevig omslag.
l—50 ex. 7è cent per stuk
51—250 ex. 7 cent per stuk
251—500 ex. 6ï cent per stuk
500 ex. of meer 6 cent per stuk
Op aanvrage worden gaarne
proefexemplaren toegezonden.
Boekhandel

DE ZUID-LIMBURGEF

Hoofdstraat 13 - KERKRADE
Tel 2213
Giro 27947
„Wat een eenvoudig en toch
zo diep boekje!" schreef dr.
F. Feron.
Eerste klas zaadhandel vraagt

AGENTEN
voor den verkoop van zaden op
gemakkelijke wijze en met hooge provisie. Succes verzekerd
door prima kwaliteit. Voor
agenten geen kosten. - Vraagt
inlichtingen en voorwaarden bij

Niek Zwaan's Zaden
ENKHUIZEN - POSTBUS 20

N. V. Steenfabriek „Tienray"
DER ! AUG
TE TIENRAY
- GEURTS
LEVERT ALLE SOORTEN STEENEN. HANDVORM EN PERS3TEENEN EN VECHT- EN WAALFORMAAT, TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN

IERCURIUS
Instituut voor
Schriftelijkonderwijs(I.S.O.)
STATIONSPLEIN 17b!s, utrecht.
Telefoon 13714.
MONDELINGE en SCHRIFTELIJKE opleiding in üe volgend*
vakken!
BOEKHOUDEN
NEDERLANDSCH
FRANSCH
DUITSCH
ENGELSCH
Algemeene Handelskennis voor MIDDENSTANDSDIPLOMA
MONDELINGE opleiding voor:
STENOGRAFIE
)

practijk-diploma

SPAANSCH
SCHOONSCHRIJVEN

() practijk-diploma

MACHINESCHRIJVEN (ƒ 7,50 per volledige cursus)
OOK REPETITIE-CURSUSSEN.
VRAAGT GRATIS PROSPECTUS OM* vermelding: mondeling
of schriftelijk.

