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voor

Nederland

stcn tijd, en waarvan wc tevens mogen
veronderstellen, dat zij van blijvenden

aard zullen zijn.
Met opzet spraken wij van verlies en
winst. Naast crisisidee staat immers altijd
Ctisiswinst. Dat geldt zoowel voor het
stoffelijke als voor het geestelijke, en
voor het persoonlijke evengoed als voer
het nationale leven. Tot in het diepst van
ons gemoed zijn wij door het lot van ons
vaderland geschokt, maar dit mag ons,
juist ook met het oog on onze toekomst,
niet beletten, de aandacht te richten op
het goede, dat de druk te voorschijn
bracht.
Daartoe behoort ongetwijfeld, dat wij
er ons meer dan ooit van bewust zijn geworden, wat het zeggen wil, Nederlander
te zijn.

Zeker, ook in het verleden hebben wij
ons altijd Nederlanders gevoeld. Al za-

gen wij. getrouw aan een nationale hebbelijkheid, wel eens wat al te hoog op
tegen wat van uitheemschen oorsprong
was. toch hebben cosmopolitisme en

grcnzcnverdoezelend

internationalisme

ten onzent betrekkelijk weinig vat gekregen, en zeker niet op het anti-revolutionairc volksdeel. De roem van het voorgeslacht was ons lief, en wij noemden
onszelf gaarne „hun zonen, niet ontaard."
Maar niet voor niets staan wij bekend
als een natie van individualisten. Daarin
openbaarde zich de keerzijde van een
vrijheidszin, die zich soms breed maakf e
ten koste van een gezond gemeenschapsbesef. Steeds heeft hier de splijtzwam
welig getierd. Ons blindstarend op wat

verdeelde,

zagen wij te gemakkelijk voorbij wat moest samenbinden. En toen in

andere landen het nationalisme zich reeds
in volle kracht ontplooide, vonden hier
pogingen tot vcrstcviqinq van de volkseenheid weinig weerklank. In zooverre zij
van het verkeerde standnunt uitainoen.
dat eenheid bestaat in het uitwisschen
van eigen-aardige verscheidenheid behoeven wij hun mislukkinq niet te betreuren.
Doch in de hitte van den politiekcn strijd
vooral werd te vaak vergeten, dat er
verschil bestaat tusschen partijen en partijschappen. Partijschap, die uitsluitend
het belang van de eigen groep dient, verdeelt en zaait haat, maar verscheidenheid
van partijen behoeft niet te beletten, dat
men elkaar de hand reikt waar vaderlandsche belangen oo het spel staan.
Wij zeggen dit alles niet. omdat wij
liet eens zijn met hen, die voor de vroegere toestanden geen goed woord over
hebben. Evenmin willen wij onszelf vrijpleiten. Het zou niet moeilijk vallen met
aanhalingen uit de geschriften van onze
voormannen te bewijzen, dat wij samenwerking, waar die met eerbiediging van
principieel verschil mogelijk was. steeds
hebben voorgestaan. Maar wij willen bekennen, dat ook wij in de practijk niet
steeds vrij zijn uitgegaan, en dat ook
ons nationaal besef niet altijd even sterk
sprak.
Welnu, door wat wij het afgcloopcn
jaar beleefd hebben, zijn deze dinqcn in
een ander licht komen te staan. Dit volk
en dit land, die ons altijd lief waren, zijn
ons dierbaarder geworden dan ooit te
voren. Veel meer dan vroeger gevoelen
wij, dat wij als kinderen van één volk
Hoc onbelangrijk zijn
bijeenbehooren.
die vank splinterige kwesties geworden,
waarover eindeloos geharreward is! Het
besef heeft zich verdiept, dat er nationale
goederen zijn, die ons gemecnschapnelijk
bezit uitmaken, en op wier behoud wij
in qroote meerderheid den hoogsten prijs
stellen.
Ons, Calvinisten, moet die gedachte
wel in 't bijzonder toespreken! Wij do?n
nicmands vaderlandsliefde te kort, wanneer wij er aan herinneren, dat wij ons
bij uitstek verbonden mogen voelen aan
ons nationaal verleden in de periode van
rijn grootsten bloei.
Doch er is ook nog een andere reden,
die ons nationaal besef moet sterken. F.r
sneelt een religieuze factor in. Wij
denken hier aan wat een buirenlandsch historicus, zelf geen Calvinist,
jaren geleden eens geschreven heeft over
Calvijn's houding ten aanzien van de
nationale eenheid.
Hij wees er op, dat Calvijn in deze
kwestie geheel anders dacht dan b.v. de
staatsleer van de middeleeuwsche scholastiek en van het Lutheranisme. De eer-

bezig met de
Christenheid in haar geheel. Luther beschouwde volk en staat als uitsluitend
wereldlijke machten. Calvijn daarentegen kende aan de volkseenheid een
belangrijke religieuze taak toe. Heel het
volk .moet, volgens hem. „un peuple
sainct". een heilig geheel zijn.
Bij hem vinden we de tendenz. de
volksgemeenschap hoog te waardeeren
als een gewichtige draagster van het
godsdienstig leven, en de idee van een
geestelijke en wereldlijke universeele
monarchie noemde hij allerongerijmdst.
Door deze hoogschatting van het volksgeheel, die af en toe bijna doet denken
aan de waardeering der volksgemeenschap in de latere wereldlijke staatsleer,
heeft de Geneefsche Hervormer, in de
antithese tusschen het christelijk universalisme en de van alle religie onafhankelijke idee van den nationalen staat, een
element gebracht, dat deze schijnbaie
tegenstellingen met elkaar verbond, en
dat in de practijk zijn invloed heeft doen
gelden.
Aldus de redeneering van bedoelden
historicus. Zij zou een nader onderzoek
overwaard zijn. En al willen wij niet alles onderschrijven, wat hij te berde
brengt, een kern van waarheid bevat zijn
betoog ongetwijfeld. De Nederlandsche
Calvinisten van de zestiende en zeventiende eeuw hebben het duidelijk genoeg
uitgesproken, dat ook naar hun overtuiHolland's glorie. In de etalage van het kantoor der V.V.V. te Amsterdam
ging aan de verschillende natiën een reis «en specimen t« bewonderen van de tentoonstelling .Het Schip van
ligieuze roeping is opgelegd. En een
1600-1900. welke op het oogenblik in het Historisch Scheepvaartmuseum
goede honderd jaar geleden leefde deze
in da hoofdstad gehouden wordt
(Foto Pax-Holland)
gedachte nog onverzwakt voort bij Bilderdijk en in den Réveilkring, waar zij
inzonderheid op Nederland van totpasTEELTREGELING
sing werd geacht.
Nu willen wij met deze dingen voorPLUIMVEEHOUDERIJ 1941.
zichtig zijn. Wanneer wij ons in deze
vragen gaan verdiepen, dreigt altijd het
gevaar, dat wij de grenzen uit het oog
verliezen, die aan de overwegingen van
VOORBEREIDINGEN
ALLEEN OP FOKBEDRIJVEN MAG
ons beperkt verstand gesteld zijn. De
WORDEN GEBROED.
VOOR HET GROOTE
historie heeft geleerd, dat dit gevaar niet
denkbeeldig is. Ook zijn de tijden zoo
OFFENSIEF WORDEN
's-GRAVENHAGE, 21 Fcbr. Naar het
veranderd, dat thans naar menschcliike
Rijksbureau voor de voedselvoorziening- in
berekening onmogelijk is geworden, wat
oorlogstijd ons mededeelt, ruimt onder norGEMAAKT.
vroeger binnen het bereik van het mogemale omstandigheden iedere pluimveehouder
lijke lag.
BERLIJN, 21 Februari (A.N.P.). Onder in het najaar een aantal kippen op, om deze
Maar dit althans mogen wij geloovcn. het opschrift „Eerlijn's strategische plan" te vervangen door Jonge hennen, welke - n
het voorjaar van datzelfde jaar zijn geboren.
dat mede in de verscheidenheid der volDe kippen, welke in liet najaar ala slachtpubliceert de correspondentie ..Dienst aus
ken zich de veelvormige rijkdom van aandieren van de hand worden gedaan, zijn
Deutschland" een Interessant artikel.
De
leg ontplooit, dien God in de schepping
hoofdzakelijk overjarige hennen, die meer
twintig dagen van Februari, zoo wordt
dan een leg-periode aehter den rug hebben.
neergelegd heeft. leder voor hun deel eerste
daarin gezegd, zijn er volgens de Duitsche
Als gevolg van de Inkrimping, welke de
bouwen zij mee aan de verwerkelijking
pluimveestapel in het najaar van 1940 heeft
296.000
weermachtsberichten
b.r.t.
scheepsvan Zijn gedachten.
moeten ondergaan, zijn op de meeste plulmruimte tot zinken gebracht welke op weg
Die overtuiging, waarvan wij de naveebedrijven alle één- en overjarige hennen
was naar Engeland. Het werkt verhelderend
verwijderd. Hierdoor bestaat de pluimveedere uitwerking thans moeten laten russtapel, welke thans nog aanwezig is, vrijwel
wanneer men weet, dat daarvan slechts
ten, geeft een hoogere wijding aan het
geheel uit jongen hennen broed 1940. Met
gevoel, te behooren tot dat bepaalde volk. 78.500 b.r.t. door duikbooten tot zinken geuitzondering van de fok- en vermeerderingswaarin wij naar Zijn bestel geboren werbracht zyn. Van Duitsche zijde wordt er op
bedrijven, voor welke in het algemeen is
den. Zij adelt ons nationalitcitsbesef. gewezen, dat dit cijfer zeer laag is, omdat voorgeschreven, dat een deel van den stapel
uit overjarige dieren moet bestaan, zullen
doordat zij het in innig verband brengt vele bemanningen thans met de voorbereier derhalve op de gewone plulmveebedrijven
met ons geloofsleven.
dingen voor het gi%ote offensief bezig zijn,
dit jaar bijna geen overjarige hennen aanNiet daarom alleen, maar toch ook dat Hitler heeft aangekondigd.
wezig zijn. Vernieuwing van den pluimveedaarom niet in de laatste plaats, stijgt
stapel, althans op de gewone pluimveebedrrjven, is daarom dit jaar niet direct noodzakedagelijks ons gebed tot God voor het
In aansluiting op deze inleidende opmerlijk te achten.
heil van ons volk en vaderland.
king behelst genoemde correspondentie als

HET STRATEGISCHE
PLAN VAN BERLIJN.

GRONINGEN GAAT
HALF MILLIOEN LEENEN.
GRONINGEN, 22 Kebr. B. en

\\.

bieden

vandaag den raad een voordra.-ht aan tot
het aangaan van een onderhandschc lecnins
ad ƒ 500.000 ter bestrijding van verschillende kosten.
Uit de opbrengst der leening ••.ouden kunnen worden bestreden de kosten van den
aanleg van een haven voor woonschepen ad
t 172.650, een gedeelte der kosten ■ an aanleg
van de nieuwe begraafplaats ad i 303.350 en
een gedeelte der kosten van een iii 1940 aan
de N.V. luchtvaartterrein voor N «■rd-Nederland renteloc.s verstrekt voortihot ad
ƒ 24.000. De raadscommissie vo.ir de financiën kan zich met het aangaan oer lecning

vereenigen.

DE CONTROLE OP HET HOUDEN
VAN POSTDUIVEN.
AMSTERDAM, 22 Febr. De administratie
van het Nationaal erbond van \ederlandsche Postdutvenhouders, Amsteldijk 44, Amsterdam, telefoon 'J 1776 en DIHHt. maakt in
verband met de waarschuwing van oen secretaris generaal van het Deparlemj.'i van Binnenlandsche Zaken, inhoudende rtat van 21
Februari af iedere houder van postduiven In
het bezit moet *.ijn van een
hoklijst en een lldmaatschapska-i'.i. bekend,
dat de postdutvenhouders, die aan minne verplichtingen nebben voldaan, het lidmaatschapsbewjjs bij hun vercenigiiiysüccretarls
in ontvangst kunnen nemen.
\

DE „ADMIRAL HIPPER” IN ACTIE.
STOCKHOLM, 21 Febr. (A. N. P.). De aanval op een Engelsch konvooi op den Atlantlsrhen Oceaan, waarb(j 14 schepen tot zinken
z(jn gebracht, wordt thans van Engelsche

zijde toegeschreven aan den zwaren Dultschen
kruiser „Admiral Hipper". Dit bericht is afkomstig van den correspondent van de „Dally
Express" te Funchal.
(Madeira),
—

„Bcrlijnsche berekeningen" de volgende samenvatting:
1. Men is er in Berlijn van overtuigd,
dat een intensieve duikbootoorlog, vereenigd
met het groote offensief van de luchtvloot
en de strydkrachten boven water een doodelijke isolatie van het Engelsche eiland mogelijk maken.
2. Groot succes verwacht men In Berlijn, evenals tot dusver,, van een luchtoorlog
boven Engeland, welke gericht is op wapenindustrieën, verkeerswegen en Engelsche
veldstellingen. Bovendien zal Duitschland te
gelijkertijd probeeren een radicale militaire
oplossing te verkrijgen van het vraagstuk
der Middellandsclie zee, waar de Duitsche
oorlogvoering van alle kansen van een rechtstreekschen aanval op Engeland partij zal
trekken. Men acht daarbij hier de mogelijkheden voor de invasie zoo talrijk, dat het
den Engelschen zeer moeilijk zal vallen,
schijnacties te doorzien.
In dit verband, zoo merkt de correspondentie ten slotte op, wordt van Duitsche zijde
op de fout van
gewezen, wicn
bet bij de beslissing in het Westen aan men(chelijke en materieele reserves voor de vorming

van een zwaartepunt ontbroken heeft,
omdat hij ze op afgelegen oorlogstooneelcn
verbruikte.

Duitschland zal zich voor deze fout hoeden, zoo wordt in militaire kringen gezegd,
waartegenover eerst nog moet blijken, of
Engeland zijn aanvallende kracht niet op de
verkeerde plaats heeft gebruikt, daar de
kleinste Engelsche haven en het kleinste
Engelsche dorp als bruggehoofd eener Duitsche Invasie voor de beslissing van den oorlog van meer belang is dan Libye en zelfs
Abessinië" In Engelsche hand.

In verband hiermede en gelet op de omstandigheid, dat althans op het oogenblik,
nog niet met zekerhelc. kan worden beoor-

deeld,

hoe de

veevoederpositie In ons land
het aanstaande najaar en in 1942 zal zijn,
is besloten, dat er dit jaar, ten behoeve
van
de gewone pluinivcebedrijven, niet zal worden
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NATIONAAL BESEF.
Te zeer verkeeren wij thans nog in een
toestand van overgang, en te onzeker is
voorloopig het toekomstperspectief, dan
dat wij nu reeds in staat zouden zijn,
bij benadering de winst en het verlies te
besommen, die het resultaat zijn van de
gebeurtenissen der laatste jaren. Toch
zijn er wel enkele verschijnselen, die
duidelijk het merk dragen van den laat-

Uitgave: N.V. Dagblad en

Effectenbeurs.

De

„Het Vaderland" van gisteravond bevat
een brief van Jhr. Mr. D. J. de Geer. oudvoorzitter van den Raad van Ministers. De
tekst luidt als volgt:
„Van verschillende zijden Is my gevraagd
naar de beteekenis van mijn terugkeer in
Nederland. In antwoord hierop kan het volgende worden gemeld. Mijn natuurlijke plaats
ij thans aan de zijde van mijn echtgenoote
en temidden van mijn volk. welks lief en
leed ik ook in dezen tijd wil deelen. Dit i
de éénige beteekenis van mijn terugkeer.
Het is mijn voornemen, mij van aMe politiek
te onthouden en slechts als esn vergeten

69e JAARGANG

—

Hoc gaat het op de Amsterdamsche Effectenbeurs? Wie daarvan iets wil u-eten, leze het onderhoud, dat een onzer redacteuren
had met den heer C. C. P. Ingwersen.

Men vindt het artikel op pag. 3.

NED. HERV. KERK.

burger te leven."

Aangenomen:

Birdaard (Fr.), J. T. Wierama t«

Naar

I'.ijs (Fr).

Beroepen:

GRIEKEN VRAGEN

VLIEGTUIGEN

(vac.-K. Hielkcma)
J. C,
Te Kampen:
Terlouw te Gardeien.
Te Gameren: J. van den Heuvel te Poort«
vliet.

AAN VER. ST.

JAPAN'S BEMIDDELINGSAANBOD NOGMAALS

„VOORDAT HET

ONTKEND.

TE LAAT IS”.
WASHINGTON, 21 Febr. (D.N.8.). De
Grieksche regecring heeft, naar „Associated Press'' meldt, opnieuw een beroep gedaan op de Ver. Staten met het
verzoek zoo spoedig mogelijk oorlogsmaterieel en in het bijzonder vliegtuigen beschikbaar te stellen „voordat
het te laat is."

Het verzoek van Griekenland is
enkele dagen voor het tot stand komen
van het Bulgaarsch-Turksche pact te
Washington ontvangen.
Ambtenaren van het Amerikaanschc defensiebureau, zoo vervolgt „Associated Press",
zijn op zoek naar vliegtuigen, die aan Griekenland zouden kunnen worden afgestaan.
Het is echter moeilijk vliegtuigen voor Griekenland te vinden, daar de vliegtuigfabrieken
reeds overladen zijn met orders voor de Ame-

rikaansche weermacht, alsmede voor Engeland en China. Het departement van marine
en dat van oorlog trachten evenwel een weg
te vinden om Griekenland van vliegtuigen te
voorzien.
In diplomatieke klingen te Washington is
men van oordeel
aldus meldt het D.N.B,
verder
dat Griekenland met groote moeilijkheden heeft te kampen en niet weet, hoe
het den oorlog tegen het zes maal zoo groote
Italië zal voortzetten. Griekenland heeft de
goudreserves ter waaide van S 23.5 millioen,
die t>ü het uitbreken van het Italiaar.schGrieksche conflict in de Ver. Staten lagen,
reeds verbruikt en de verdere financiering
van den oorlog Is thans de grootste moeilijk—

—

heid.

HOEVEEL DE HULP AAN
ENGELAND KOST.
WASHINGTON, 21 Febr. (S.P.T.). De gewoonlgk goed ingelichte publicist, Paul Mallon, schrijft in de „Journal American", dat de
Congresleden, die de hulp aan Engeland op
$ 3 tot 4 milliard schatten, van
schrik zouden
omvallen, als ze op de hoogte waren van de
werkeiyke cijfers.
De eerste fase van de hulp aan Engeland vertegenwoordigd het astronomische van

Roosevelt,

$

10 tot 12 milliard. Slechts
en Morgenthau

Knudsen

Besprekingen

gemeenschappelijke
verdediging van
over

den Grooten Oceaan.
TOKIO, 21 Febr. (D.N.8.). De Japanscho

minister van buitenlandsche zaken, Matsoeoka, heeft in een uitvoerige uiteenzetting

voor de Japanschc pers nogmaals verklaard,
dat hij geen speciale boodschap met het aanbod eener vredesbemiddeling; aan Eden heeft

gericht.

Ingaande op afzonderlijke vragen,
zeide de Minister, dat er teekenen zijn
die er op wijzen, dat de V'ereenigdc
Staten, Engeland, Australië, NieuwZeeland en Nederlandsch-Indië te
Washington besprekingen hebben gevoerd over een ~gemeenschappelijke
verdediging van den Grooten Oceaan."
Dit is, zooals de minister deed opmerken,
des te onbegrijpelijker,
daar Japan niet
heeft gedaan, wat Engeland en de Vereenigde Staten in den Grooten Oceaan zou kun-

3

Amsterdam en Nederland ƒ 3 47 en 15 cent tnc. per
kwartaal of 28 ets. p. week, beide bfl vooruitbetaling
Ned.-Indië en het Buitenland / 5.50 bij dagelnksche
of vvekelnksche toezending.
Men kan tien In het buitenland b(| de meeste
Postkantoren alninneeren tegen (ageren prijs,
wegens verschil In frankeerkosten.

3
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nen verontrusten.
Verder betoogde Matsoeoka, dat Engeland
en de Vereenigde Staten voorzichtiger met
hun propaganda moeten zijn en vooral niet

de met wederzijdsch goedvinden uitgevoerde
landing van Japanscho troepen in FranschIndo-china tendentieus moeten interpretce-

ren. Japan heeft zich in Fransch-Indochina
gehouden aan de met Hanoi gesloten overeenkomsten.

Gevraagd naar den inhoud van de nota's,
welke tusschen Japan en Engeland zijn uitgewisseld, antwoordde Matsoeoka, dat Eden
tegenover den Japanschen ambassadeur had
beweerd, dat door de Japansche bemiddeling
in het conflict tusschen Thailand en Fransch
Indochina de algemeene toestand in de Zuidzee was verscherpt. Nadrukkelijk wil ik constatceren, dat in mijn antwoord aan Eden
niets staat, wat als een bemiddelingsaanhod,
in den Europeeschen oorlog kan worden uitgelegd. Ik geloof ook niet, dat zulk een misverstand bij Eden heeft postgevat. Ik zou
hieraan nog willen toevoegen, dat ik voor
het verzenden van mijn antwoord aan Eden
maatregelen heb genomen om elk misverstand of elke verkeerde opvatting te voorkomen, welke het zou kunnen doen voorkomen, alsof wij zulk een stap met instemming
van Duitschland zouden hebben ondernomen.

kennen de juiste cijfers.

In de conferenties van de verdedlgtngscommissle wordt echter gewoonlijk een bedrag van $ 10 tot 12 milliard genoemd.

DE TOESTAND VAN
KONING ALFONSO.

gebroed.

Zooals .eeds boven is opgemerkt, bestaat
de pluimveestapel op de fok- en vermeerderingsbedrijven voor een deel wel uit overjarige dieren, zoodat vernieuwing van den
stapel op deze bedrnven wcnschelyk is.
Waar bovendien de basis voor een verbetering van den pluimveestapel bij de fok- en
vermeenleringsbedrijven ligt en het wenschelijk moet worden geacht, dat deze bedrijven

VERTREK VAN ENGELSCHEN
UIT THAILAND.
TOKIO, 22 Febr. (D. N. B). Naar Domei
uit Bangkok meldt, heeft rte En>;e!.sehe vereeniglng in Thailand besloten, da' alle Engclschen met uitzondering van aie, welke
met speciale opdrachten belast zyn. Thailand
binnen twee maanden moeten verlaten.

ven vervullen, is bepaald, dat fokbedrijven
houders van vermeerder ingsbedrijven dit
voorjaar een aantal kuikens zullen mogen
betrekken en in voorraad hebben.

Dit aantal bedraagt zoowel voor de
fok- als vermeet deringsbedrijven, voor
zoover vrouwelijke kippenkuikens betreft 60 r/ e van het toegestane aantal
kippen en voorzoover vrouwelijke eendenkuikens betreft 80 % van het toegestane aantal eenden.
Uit bovenstaande blijkt, dat er dit
voorjaar alleen op de fokbedryven zal
mogen worden gebroed. Het broedsei-

zoen vangt aan op 21 Februari 1941 en
eindigt met ingang van 27 April 1941.
Algemeen Is voorgeschreven, dat de
fokkers aan houders van vermeerde»

ringsbedrjjven slechts vrouwelijke
kuikens zullen mogen afleveren.
23 Febr. op (3.59, ond. 16 34 u
MAAN: 24 Febr. op 7.34, ond. 17.40 u.

©MAAN:

Febr. (Stefani). In het bulletin
toestand van cx-koning Alfons
wordt gezegd, dat do ernstige storingen in do
Pwerking van hart en ademhalingsorganen
voortduren. De nacht is minder onrustig
geweest.

JONGETJE GEDOOD.
BRUMMEN, 21 Febr.
In de Torensche
Allee is de mclkwagcn van B. uit Leuvcnheim in botsing gekomen met een auto, zooc'at het zoontje van B. van den wagen werd
gtslingeid en met een ernstige hersenschudding naar het ziekenhuis te Zutphen moest
worden vervoerd. Het paard voor den wagen
werd op slag gedood.
—

WEER AANVALLEN OP
ZUID-WALES.

ook in de gegeven omstandigheden de door
hen opgenomen taak zoo goed mogelnk blijep

ROME. 22

over den

BERLIJN, 22 Februari. (D.N.8.) De Londensche berichtendienst maakt bekend, dat
in den afgeloopcn nacht Zuid Wales wederom het voornaamste doel is geweest van de
Duitsche luchtaanvallen. Kort na het invallen van de duisternis verscheen een enkele
Duitsche Tiachine boven een stad In Zuid
Wales en wierp een groot aantal brandbommen uit. Daarop verschenen meer bombardementsvliegtuigen, die bij het licht van fakkels brand- en brisantbommen neerwierpen.
Men vreest, dat bij deze aanvallen, die eenige
uren hebben geduurd materieele schade is
aangericht. In Londen is gisteren eveneens
reeds vroeg in den avond luchtalarm gemaakt.

Nader verneemt het D.N.B, nog uit Stockholm: Bij de in een communiqué van het Engelsche luchtvaartministerie genoemde stad
in Zuid Wales, die in den nacht van Vrydag
op Zateidag dnor Duitsche luchtstrüükrachten met brand- en brisantbommen is aangevalen, betreft het naar het schijnt Swanse*.
De Engelsche mededeeling verklaart, dat J
aanvallen 3'i uur hebben geduurd, dat veischeidene branden
ontstaan
en dat
..zekere schade" is aangericht aan talrijke
huizen en zaken. De mededeeling maakt verder melding van „dooden".

DOOR TREIN GEGREPEN EN
GEDOOD.
LOCHEM, 21 Februari.
Vanmiddag is
de 16-jarige landbouwersknecht J. J. rte V'.
op den onbtwaaktcn overweg onder Armhoede, in de gemeente Ixschem door een
goederentrein van Zutphen naar Hengelo
(O.) gegrepen. De ongelukkige was op slag
dood.
De jongeman was verpleegde van de stichting „Hoenderloo' bij Apeldoorn en was uitbesteed bij een landbouwer onder Markelo.
—

TIJDEN VAN ZONS OP- EN

ONDERGANG.
De zon
en onder
De zon
en onder

paat op 23 Februari op te 8.41 u.

te 19.07 u.

gaat op 24 Februari op te S.30 u,
te 19.09 u.
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DE SPANNING IN HET
VERRE OOSTEN.
VERKLARINGEN VAN MARSHALL
EN MENZIES.
NEW-YORK, 21 Febr. (S.P.T.).

De Amerl-

kaansc-he bladen maken uitvoerig melding
van de verklaring, die de chef van den generalen staf, Marshall, voor de militaire com'missle van den Senaat heeft afgelegd.
Marshall heeft den toestand in het Verre
Oosten ernstig genoemd. Hy heeft, zoo
wordt gemeld, daarom voor een versterking
van de Paciflc-vloot met vliegtuigen van de
modernste typen gepleit. De chef van den
generalen staf heeft voorts verklaard, dat de
legerleiding niet van plan is de hulp aan
Engeland te bespoedigen, indien dit ten
koste van de bewapening der Vereenigde
Staten zal moeten gaan.

De „New York Daily News" schrijft naar
aanleiding hiervan 0.a.: „De verklaring van
Marshall werpt een nieuw licht op den
„zenuwonoorlog" in het Verre Oosten. Indien
de chef van den generalen staf zegt, dat het
Amcrikaansche
Inchtwapen in den Pacific
versterkt moet worden, heeft hij daarvoor
zijn redenen en dan moet dit zoo spoedig mogelijk gebeuren."

LONDEN, 21 Febr. (S.P.T.). De Australische premier Monzies. d.e op 't oogenblik in
Engeland verblijf houdt, heeft heden een verklaring over den toestand in den Stillen Oceaan afgelegd. In zijn uiteenzetting betoogde
Menzies, dat Australië den wensch koestert,
den vrede in den Pacific te handhaven. Dit
streven van Australië is eveneens in het belang van alle mogendheden, die in den Stillen Oceaan geïnteresseerd zijn. „In dezen
oorlog", zoo zcide de Australische premier,
'is Japan niet de bondgenoot van Engeland.
Men moet zich niet inbeelden, dat de Stille
Oceaan in het huidige conflict dezelfde beteekenis heeft als in den vorigen oorlog. Er
wordt veel gesproken over de landing van
Australische troepen in Singapore. Ik wil er
echter met nadruk op wyzen. dat Australië
tegen geen enkele mogendheid agressief
wenscht op te treden. Ik heb reeds vroeger
gezegd, dat Singapore als een voorpost van
de Australische

verdediging moest worden

beschouwd. Het zenden van Australische
troepen naar Malakka is dan ook een besluit,
■waarvoor Australië ten volle de verantwoordelijkheid draagt."

VER. STATEN
HULL REKENT MET UITBREIDING
VAN DEN OORLOG.

CEREF. KERK ROTTERDAMCHARLOIS.
BERLIJN', 21 Febr. (D.N.8.). De rtfksperschef Dr. Dietrlch heeft heden het woord
gevoerd in een in het bezette Frankrijk gehouden vergadering van de Duitsehe oorlogscorrespondenten. De oorlogsberichtgevers,
aldus Dr. Dietrlch,
heeft men het jongste
wapen van de Duitsehe weermacht genoemd.
Zij vormen de geestelijke wapenen in den
dienst van de oorlogvoerenden en strijden gelijk met hun kameraden naast elkaar. Zij
zijn echte soldaten.
Hun plaats Is steeds daar, waar de troepen in het vuur staan, zij gaan mee ten aan-

ter van B'jitinlandsche Zaken, Huil, tn liet
suiaatsdebat ingegrepen en dringend gewaarschuwd heeft, de leen- en pachtwet niet
te beperken tot hulp aan Engeland, China en
Griekenland, omdat de oorlog zich nog kan
uitbreiden.

AMERIKAANSCHE VLIEGTUIGEN
NAAR HET VERRE OOSTEN.
WASHINGTON, 21 Fcbr.
bekend
Eritsche ambassadeur alhier heeft
gemaakt, dat in de Ver. Staten vervaardigde
De

vliegtuigen van de Westkust gestart zijn
naar het Verre Oosten ter versterking van
de Engelsche strijdkrachten aldaar. Blijkbaar
zijn dit Consolidated- en Lockheed-bommenwerpers.

LONDEN HEEFT GEEN STAPPEN
DER V.S. BIJ EIRE GEVRAAGD.
WASHINGTON, 21 Febr. (D.N.8.) Onderminister Sumncr Welles heeft als vertegenwoordiger van den minister van buiteulandsche zaken, Cordell Huil, die wegens
verkoudheid nog steeds zijn kamer moet
houden, tegenover journalisten bevestigd,
dat de Grieksche regeering den Vereenigden
Staten opnieuw om hulp in den vorm van
materieel heeft verzocht. Welles verklaarde,
dat de principieele bereidwilligheid van de
Amerikaansche regcering in dezen bekend
is, doch dat hij niet kon zeggen in hoeverre
hulpverleening inderdaad te verwezenlijken
is.
.

Welles bevestigde, dat de Amerikaansche
regcering zich evenals de meerderheid der
andere Amerikaansche republieken heeft
aangesloten bij het Braziliaansche protest
tegen de schending van de neutraliteitszone
in de „Mendoza"affaire. Volgens de opvatting der Amerikaansche regeering komen bij
schending van de neutraliteitszone uitsluitend diplomatieke stappen in aanmerking,
doch geen sancties, zooals b.v. een verbod
om gebruik te maken van Amerikaansche
havens.

Vervolgens sprak Welles het gerucht tcpen, dat de Engelsche regeering den Vereenigden Staten heeft verzocht om te bemiddelen bü Eire in zake afstand van steun-

punten.
Assoclated Press had namelijk beweerd uit
welingelichte Engelsche tron te hebben vernomen, dat de Britsche regeering poogt de
Ver. Staten en Canada te winnen voor een
initiatief, dat gericht is op afstand van de
lersche havens aan Engeland.
Hoewel De Valera herhaaldelijk voor de
neutraliteit van Eire heeft gepleit, staat
men te Londen op het standpunt, dat Engeland de lersche havens noodig heeft, om zich
tegen de Duitsche lucht- en duikbootaanvallen'te verweren. De Ver. Staten en Canada
zouden door Engeland gemachtigd zijn tot
de verklaring, dat Eire na den oorlog zijn
havens kan terugkrijgen en bovendien kan
rekenen op Inlijving van Noord-lerland by
Eire.

LANDMACHT TELT 876.000 MAN.
WASHINGTON, 21 Febr. (S.P.T.) Het
Amerikaansche departement van oorlog
schat de sterkte van het Amerikaansche leger op 867.000 man. Daarbij z'jn inbegrepen
62.000 officieren, waarvan er 14.000 tot het
staande leger behooren, 14.000 tot de Nationale Garde en 31.000 tot de reserve. Van de
505.000 man,
zijn er 434.000 in actieven
dienst. 223.000 in de Nationale Garde en
128.000 ala r«crutcn in opleiding.

Gaat derden predikant beroepen.
(Van enizen Rottcrdamschcn
—

vliegen met onze bommenwerpers mee tijdens de doodelijke aanvallen. Deze voortdurende aanwezigheid in 't voorste front heeft
van de mannen der „Propaganda-Kompanie"
zware offers geëischt.
De verliezen der Duitsehe oorlogscorrespondenten zijn ver boven het gemiddelde van
de totale verliezen der Duitsehe wcermacht.
De Duitsehe oorlogsberichtgevers hebben,
vergeleken met de totale verliezen der Duitsehe wcermacht, het grootste percentage aan
gesneuvelden.
De „P.K.A." artikelen van de Duitsehe

zyn door soldaten onder den felsten

pei - s

strüd

met bloed geschreven. Het Duitsehe volk, zoo
vervolgde Dr. Dietrlch, Is doordrongen van
de zekerheid der overwinning. Wij hebben

niet alleen de sterkste weermacht en de beste
soldaten ter wereld, wij hebben niet alleen
het grootste oorlogspotentieel en de beste
leiding, wij hebben ook het beste denkbeeld.
In de kracht van dit denkbeeld ligt de diep-

ste rechtvaardiging voor de zekerheid van
het nat. socialistische Duitschland, zoo besloot Dr. Dictrich zijn betoog, bestormt de
jeugdige bemanning van den nieuwen tijd de

bolwerken van de plutocratische reactie. De
bolwerken vallen, zij moeten vallen, want wie
met de denkbeelden der toekomst optrekt,
dien zal de toekomst toebehooren.
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SPANJE
De pers maakt met groote koppen melding
van het bezoek van den Duitschen Ambassadeur, von Stohrer, aan den Spaanschen minister van Buitenlandsche Zaken. Von Stohrer
deelde den minister mede, dat het opperbevel
der Duitsche weennacht, teneinde het zwaarbezochte Santander hulp te verleenen, een
volledig veldlazaret met een compagnie personeel, een compagnie technisch personeel,
een compagnie pioniers, een gemotoriseerde
transportcolonne met veldkeukens en 30.000
voedselrantsoenen ter beschikking van de
Spaansche autoriteiten heeft gesteld.
(„Het Volk”)

redacteur).

ROTTERDAM, 21 Febr.
Het zielental
van de Geref. Kerk van Rotterdam-Charlols
Is in de laatste Jaren aanzienlijk toegenomen
en bedraagt momenteel ongeveer 4400. Voor
twee predikanten was het werk dus wel
zwaar geworden.
Thans is besloten over te gaan tot beroeping van een derden predikant en reeds werd
een Commissie benoemd om de voorbereidende werkzaamheden daartoe te verrichten.

val met het pantsergeschut en met de stoottroepen der pioniers, zij zijn op onze dutkbooten, motortorpedobooten en kruisers, zij

HULP VAN DUITSCHE ZIJDE.

NEW-YORK. 21 Febr. (D.N.8.) In welingelichte senaatskringen te Washington
wordt volgens een bericht van de International News Service beweerd, dat de minis-

(D.N.8.)

DE DUITSCHE OORLOGSCORRESPONDENTEN.

MADIUD, 21 Fcbr. (D.NB.).

De hevige
storm aan de Spaansche Noord- en Westkust is geluwd. De scheepvaart is hervat
en de visschersbooten konden weer uitloopen.
Uit Barcelona wordt daarentegen gemeld,
dat de storm aan de kust van de Middellandsche zee is toegenomen. Uit El Ferrol
del Caudillo wordt gemeld, dat de vuurtoren
van Ijnbeira niet meer werkt als een gevolg
van zware beschadiging door het noodweer.
Caudillo belooft Santander hulp.
De onderstaatssecretaris van het Spaanfcthe ministerie van Binnenland.«»che Zaken
heeft in opdracht van den Caudillo een boodschap gericht tot de bevolking van de stad
waarin verklaard wordt: „De
Santander,
generalissimus spreekt zijn diepste meegevoel uit met de vreeselijke ramp en belooft,
dat de regeering zal zorgen, dat het normale
leven zoo spoedig mogelijk in Santander
hersteld wordt."

FRANKRIJK
DE WIJZIGING IN HET KABINET.
VICHY. 21 Febr. (D.N.8.) Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat na den terugkeer van admiraal Darlan de in het voornemen liggende wijzigingen in de regeering
wel niet lang meer op zich zullen laten wachten. Bij deze gelegenheid zou men ook een
structureele wijziging willen brengen in het
ministerie van Financiën, alsmede in dat van
Productie en Arbeid. Voorts zou een ministerie van Nationale Economie en Financiën
gevormd worden, dat waarschijnlijk onder
leiding zal staan van den tegenwoordigcn
minister van Financiën Bouthillier. Dit ministerie zal twee secretarissen-generaal krijgen en wel voor economische zaken en vo«r
financiën. Tot secretaris-generaal van economische zaken wordt waarschijnlijk Hamoud
benoemd. De candidaat voor het secretariaatgeneraal van financiën Is nog onbekend.

ENGELAND
DE REIS VAN EDEN.
STOCKHOLM, 21 Febr. (D.N.8.) Naar de
Londensche correspondent van Nya Dagligt
den
Allehanda meldt, wordt de reis van
Brltschen minister van Bultenlandsche Zaken, Eden, en Sir John HUI, naar Cairo, m»t
de grootste geheimzinnigheid behnndfld. Te
landen, aldus de correspondent, heeft het
verbazing gewikt, dat de Britsche minister
van Eultenlandsche Zaken afwezig was toen
de spanning In het Verre Oosten toenam en
het Turksch-Bulgaarsche verdrag' werd gesloten.

9. Nieuwsgierig kijkt Baas Blaas de kamer rond.
Ongezellig en rommelig is het. Je kunt toch wel zien, dat Jaap geen vrouw
heeft!
De vuile etensborden staan nog op tafel, een homp brood drijft in een
plasje koffiedrap. Afgekloven visgraten liggen over de tafel verspreid.
Hè, wat is dat voor nattigheid onder hem?
Hij staat driftig op, wringt z'n dikke nek een kwartslag opzij en voelt aan
zijn broek. Zijn vingers grijpen in een lauw-warmc, kleverige massa.
Jaap's vette vaatdoek!

AFSCHEID EN INTREDE.
Ommeren (Ned. Herv. Kerk) rand. H.
v. 't Hof te 's-Gravenhage doet 30 Maart
zn'n intrede. Bevestlger is Ds. G. Bos te

BRITSCHE AANVALLEN OP
DZJARABOEB EN DE OASE
KOEFRA.
Sinds de ontruiming van Bcngasi door de
Italianen zijn de Britten verder opgerukt
tot aan El Agheila, een plaats gelegen
aan de Golf van Sydra. Verders zijn de
Britten via Lebba opgerukt naar de zone
van Dzjarabocb en in de richting van de
oase Kocfra. In de omgeving van Bir-cdDakar, gelegen ten Noorden van de
oase. werden talrijke Britschc strijdkrachten door de Italianen aangevallen
en gedwongen met talrijke verliezen terug te trekken. De Italianen te Dzjarabocb houden al vanaf 10 Dcc. '40 tegen
de Britten stand, die vroeger reeds gepoogd hadden van uit Siwa de stelling
aan te vallen maar tot op heden werden
door de Italianen alle vijandelijkheden
afgeslagen.
De Duitsche luchtmacht blijft in Cyrcnaica stelselmatig haar luchtaanvallen
voortzetten, plaatsen o.a. El Agheila,
Agedabai, Bcngasi en Tobrock zijn herhaaldelijk aangevallen.
De felle strijd bij Koefra en Dzjarabocb
duurt voort, deze stellingen vormen de
Britten nog steeds hinderpalen die hun
strijdkrachten kosten.
Het kaartje geeft de ligging van het operatic terrein in Cyrcnaica en Libysche
(Kaart v. Pelt).
woestijn weer.

NOORWEGEN
PROF. KOHT AFGETREDEN.
BERLIJN, 21 Febr. (D.X.8.). Naar Reuter
meldt, is de minister van Buitenlandsche Zaken van de Noorsche regecring te Londen,
Prof. Koht, afgetreden. Zijn aftreden werd
heden in de vergadering van den z.g. Noorschen Raad van State te Londen aangenomen. Tot zijn opvolger is benoemd Tiygve
Lie, die in 1935 minister van Justitie was,
vervolgens in 1939 minister van Handel on

sinds October 1910 -minister van Voedselvoorziening en Scheepvaart in de uitgeweken
z.g. Noorsche regeering te Londen.

's-Gravenhage.

M. J. HUMMELEN
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STUDENTEN-ZENDINGS-CONFERENTIE.

VIJFTIENJARENPLAN IN RUSLAND.
MOSKOU, 21 Febr. (D.N.B.) Overeenkomstig de richtsnoeren van de lSde Pan-Sovjetpartijconferentie heeft het centrale comité
van de partij aan den raad van volkscommissarissen opdracht gegeven een algemeen economisch plan voor de Sovjet-Unie gedurende
de komende vijftien jaar op te stellen.

KERK EN ZENDING
Ds. W.G. HARRENSTEIN.
Naar wij met leedwezen vernemen, is Dr.
W. G. Harren s t e 1 n, Gcref. pred. te
Weesp, dezer dagen door een ongesteldheid
overvallen, waaronder ook zijn gezichtsvermogen te lijden heeft. De predikant is in
verband daarmede elders ter verpleging opgenomen.

A.H. VAN DIJK OVERLEDEN.
Te Middelstum is Vrijdag in den ouderdom
van 80 jaar overleden de heer A, H. van
Dij k, rustend hoofd van de Gcref. school te
Genemuiden.

Het

CALVINISTISCH WEEKBLAD
van deze week jevat de volgende artikelen:
Prof. Dr. J. Waterink.
Prof. Dr. J. Waterink.
Post-cripta:
1. Nor iets over politiek.
2. Vova en Dr. Colijn.
Dr. C. Bouma.
Zuurdeeg-Christendom,
Ds. Chr. W. J. Teeuwen.
De edele strijd,
Onze Ncderlandschc oorlogssewonden VI,

Eerlgk strijden,

Ds. D. Ringnalda .Ir,
J. Allon,
Schijn en wezen in de literatuur,
Benoemingsrecht.
Prof. Dr. J. Waterink.
Tien jaren organisten-vereeniglng. Jac. Kort.
Hypotheekbanken en geldmarkt, C. Lettinga.
Kerkelijke Pers In en om de Kerk.
Boekbespreking.
.

Wie bij wil blijven, leze het Calvinistisch
Weekblad.
Het Is het eenlge thans verschijnende Gere.
formeerde Weekblad met algemeen culttireële strekking.
Het vsrschrlnt In 8 Mndzliden kost slechts
f 2.63 per halfjaar en Is naat verhouding
het goedkoopste Gereformeerde weekblad
Uitgave: N.V. Dagblad en Drukkerij De
Standaard, N./. Voorburgwal SH-GO, A'rtam.

10. Jnap is druk in de keuken bezig. Hij zal cen bakkie koffie inschenken.
Schone kopjes ziet hij niet zo gauw. Dan maar met z'n voorschoot even de
theekommen van vanmiddag omvegen. Die is toch vuil.
Ziezo, ze glimmen. Maar waar is de koffiepot nou? Och, och. wat krijgt cen
mens toch gauw cen rommel. Ha. daar staat de tinnen pot, in de turfbak nota
bene. dat heeft 'cm Zcbedcüs. zijn knechtje. zeker gelapt. Dat is z'n sloddervos.
En daar staat de pan met aardappels en knolraap ook nog- op. Even proberen
of de boel niet vermoest. Hè, waar zijn de vorken nou? Vooruit met z'n vingers
proeft. Nee, het
gaat het nog beter. Hij diept cen raaprecpje op. Blaast
even
tanden.
Die
moeten
doorkoken
en dan
nog
knapt nog onder z'n
~Jaap! Jaap!
(Wordt vervotgd).

Het voornemen bestaat om van 14—17
Maart op „Lands-Zegen" te Doorn een Zendingsconferentie te houden, uitgaande van de
Studenten-Zendingscommlssie (sub-commissie van den Zendingsstudie-Raad).
Het programma van deze negende Studenten-Zendingsconferentie vermeldt verscheidene sprekers, o.a. Prof. Dr. J. H. Bavinck,
Dr. K. J. Brouwer, Ds. J. Rottenberg, miss.
pred.. Zend. H. Scharer (van Borneo), Zenü.
Ds. C. VEENHOF.
W. L. Steinhart Jr. (van de Batoe-eüanden)
en den heer N. Stufkens.
(Van onzen Utrechtsenen redacteur.)
Voor oud-studenten is een beperkt aantal
22 Febr. Ds. C. Veenhof,
UTRECHT,
beschikbaar.
plaatsen
Voor een program en nadere Inlichtingei die 18 Maart afscheid neemt van de Geref.
wende men zich tot het Bureau van den
Kerk te Haarlem, is voornemens Donderdag
Zendingsstudie-Raad, 2de Dorpsstraat 30, 3 April zijn intrede te doen in de Geref. Kerk
Zeist.
van Utrecht, en wel 's avonds 7 uur In de
'Oosterkerk. De bevestlgingsdienst heeft
plaats Zondag 30 Maart, 's morgens 10 uur,
jeveneens in de Oosterkerk, waarin hoopt
STANDAART SCHIEDAM '\oor te gaan Da. D. Zwart te Utrecht.

—

Griep

TELEFOON 67569

PROF. Dr. PETER KIRSCH
OVERLEDEN.

KERKORGELBOUW
Bouwer

o.a,

van net ->rgei ui het Stadhuls
te Rotterdam.

DE GROEI DER
GEMEENTE.
Ds. DONNER OVER DE GEREF. KERK
VAN SCHEVENINGEN.
Bij de Electr. Drukkerij Wed. J. van
Leeuwen te Scheveningen is uitgekomen het
Jaarboekje van de Geref. Kerk aldaar. De
tijdsomstandigheden hebben hun invloed doen
geiden op omvang, papier en druk van deze
uitgave. De kerkeraad is echter dankbaar,
dat aan de gemeente toch nog een jaar-

Ds. G. O. Donner, die het jaaroverzicht
schreef, begon dit artikel ditmaal met deze
vraag: ..Indien men ons kerkelijk leven overziet gedurende een tijdperk van meerdere
jaren, b.v. vanaf de eerste uitgave van het
jaarboekje in 1934, hoe staat het dan met
den groei onzer gemeente in zielental? Is
er een klimmende, of een dalende lijn of is
er een soort evenwlchtstoestand ingetreden?"
Op deze vraag geeft Ds. Donner dan het
volgende antwoord:
„Beziet men de cijfers, ,dan blijkt, dat het
7iclental eind 1933 bedroeg 7934 en eind
1910 8201, In deze zeven iaren is dus onze
gemeente met ruim 250 zielen vermeerderd.

Dit is schijnbaar een kleine vooruitgang.
Want bij een gemeente van ongeveer 8.000
zielen is er elk jaar een vermeerdering van
100 zielen, doordat gemiddeld het geboortecijfer het sterftecijfer met dit getal overt"cft. Feitelijk zou dus een vermeerdering
van 700 zielen nog maar beteekenen. dat er
alleen maar vooruitgang geweest is in den
normalen zin door geboorte-overschot. Maar
in plaats van een vermeerdering van 700

zielen. Is er slechts een vermeerdering van
ruim 250 zielen. Dit wijst op arhlmtitpunfl
zelfs in niet geringe mate. En die achteruitgang heeft tweeërlei oorzaak. Ze heeft
haar oorzaak allereerst in het feit, dat in
meer dan (6n jaar het getal der inkomenden
bleef beneden het getal dergenen, die uit
onze gemeente vertrokken. Maar de voornaamste oorzaak ligt In het veel grootere
getal dergonen, di» zich van onze kerkelijke
gemeenschap onttrokken als lid of dooplid
boven hen, die uit andere kerkformatie tot
ons overkwamen.
„Dit verschijnsel van onttrekking is ongetwijfeld betreurenswaardig, temeer waar in
vele gevallen de reden van onttrekking of
van afvoering als lid of dooplid lag in onverschilligheid voor den dienst des Heeren. Er
zit. echter ook een zuiverend element in: tenplotte beslist ook in het kerkeliike leven niet
het getal, maar het gehalte. De tucht is de
zenuw der Kerk. Doode en verdorde takken
moeten ten laatste van den boom worden afgehouwen. Zulks komt de gezondheid van
den boom ten goede. Toch stemt het wel tot
droefheid, dat de Innerlijke bearbeiding der
negatieve
gemeente meer lelden moest tot
dan tot positieve resultaten. Al zal goede bearbeiding natuurlijk altijd ook leiden tot uit*
zulve infr. torn Is het schooner en meer tot
cere Gods en komst van Zijn Koninkrijk, als
ze leidt tot wasdom en opbouw.
„En dat dit laatste niet meer gezien wordt,
beeft, naast andere oorzaken, zijn reden mede,
hierin, dat een gemeente van 8200 zielen door
vier prpdikanten onmogelilk voldoende te bearbeiden is. In de komende Jaren zal het
streven zich allereerst hierop moeten richten
om te komen tot uitbreiding van het getal
predlkantsplaatsen tot welzijn der gemeente.
„Wat de toekomst verder aangaat, zijn de
mogelijkheden van uitbreiding niet. groot.
Het grondgehled, dat onze kerk In de gemeente Den Haag bestrijkt, Is goeddeel» volgebouwd en vormt een soort afgesloten geheel. De vier kerkgebouwen, die we bezitten,
zijn in staat om voor langen tijd in de behoefte onzer gemeente te voorzien."

Te Rome overleed op 80-jarigen leeftijd de
vermaarde Roomsch-Katholieke kerkhistoricus en archaeoloog prelaat Prof. Dr. Peter
Kirsch. Hij doceerde van 18y0—1932 te Freiburg kerkgeschiedenis. Hij was mede-oprichter en eerste leider (vanaf 1SS8) van het Historisch Instituut van het Görresgenootschap
te Rome. In 1926 werd hij directeur van het
nieuwe pauselijk Instituut voor Christelijke
Archaeologie te Rome. Ook onder nictRoomsch Katholieken was hij zeer bekend en
zijn arbeid zeer gezien.

PROTESTANTEN, DIE NAAR
DUITSCHE GEBIEDEN
TERUGKEEREN.
Volgens de jongste statistische gegevens

zn'n uit de Russische gebieden thans naar
Dultsche gebieden teruggekeerd:
Uit Estland 12.868, Letland 48.641, Wolhynië 64.554, Galicië 55.440, uit het Narew-

gebled SOÖ3, uit het Russische deel van het
oude Polen 30.275 Duitschers, samen 219.831
Duitschcrs, die meest Protestantsch zijn en de
Protestantsche gemeenten in de Oostelijke gebieden dus belangrijk versterken. Voorts zullen er nog een 200.000 uit Bessarabië, het LJuchenland en de Dobroedscha terugkeeren en
nog een 45.000 uit Litauen, terwijl een 12.000
Duitschers uit Estland en Letland nog volgen
zullen.

Licht te begrijpen is, welk een omvangrijke
taak de Protestantsche Kerken in de Oostelijke gebieden thans hebben. De nieuwe inwoners zijn over het algemeen zeer kerkelijk en
vragen kerkelijke verzorging. Nagenoeg alle
voorhanden kerken zijn aanmerkelijk te klein.
Predikanten zijn er te weinig. Vooral wordt
thans veel gedaan aan den arbeid door bijbelen litteratuurverspreiding. De Evangelische
Bond en de Gustaaf-Adolf-Vereeniging nemen
hierin een groot aandeel.

SCHOOLNIEUWS
GEEN RELIGIEUZEN AAN HET
HOOFD VAN EEN ONDERWIJSINRICHTING.
(Van onzen Haagschcn redacteur.)

's-GRAVENHAGE, 22 Febr.
Naar wij
van doorgaans goed ingelichte zijde vernemen,
is het niet onmogelijk te achten, dat binnenkort de bepaling afkomt, 'waarbij het verboden zal zijn voor religieuzen, om aan het
hoofd van eenlge onderwijsinrichting te
—

staan.

Deze bepaling zal zich niet slechts uitstrekken tot de onderwijsinrichtingen voor
L.0., doch ook tot die voor M.O. en H.O.
Seminaria en kloosterscholen zijn hieronder echter niet begrepen. Voorts zullen
kweekscholen en pensionaten bij speciale beslissing van den Secretaris-Generaal van het
Departement van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van deze bepaling kunnen worden vrijgesteld.

-

Griep

-

Griep.

Door hun kou, koorts en pijnuitdrijvende
H
HMfl werking helpt hierbij altijd veilig en
•
vlug een poeder of cachet van Mijnhardt.
Mijnhardt's Poeders per stuk S et. Doos 45 et.
Cachcts,genaamd „MijnhardtjcV'Doos 10cn50ct.

„HOENDERLOO”.
(Van onzen Correspondent).

-

boekje kan worden aangeboden.

DE STORM OVER SPANJE.

Lange Ja pUIT 'T”LEK E STRO PVAT”DO R TO VAN THIEL TEK NI GEN VAN HEINKRAY.

APELDOORN, 21 Febr. De heer A. Tanj a, te Sexbierum, is benoemd tot leider van
de groep schooljongens van het Christelijk
opvoedingsgesticht voor jongens „Hoenderloo", te Hoenderloo (Gld.). De heer L. A.
Bosma, hoofd van de groep schooljongens
van dit gesticht, is tot hoofd van de groep
werkjongens aangesteld.

VAKOPLEIDING
RIJWIELHERSTELLERS.
Men wordt geacht vakbekwaam te
zijn,
wanneer men In het bezit Is van het „Diploma van vakbekwaamheid voor het rijwielbedrijf", afgegeven door de „Rijwiel- en MotorExamen
rijwielherstellers
Corporatie"
(R.E.M.E.C.) te Amsterdam.

Deze corporatie is niet alleen belast met
het afnemen van de examens, die tot de afgifte van dit diploma leiden, doch
tevens

met de organisatie van het vakonderwijs, dat

voor dit diploma opleidt.
De corporatie heeft zich daarvoor de
medewerking verzekerd van alle bestaande
ambachtsscholen, aan welke reeds pen cur«
sus voor de opleiding van toekomstige rijwiel- en/of motorherstellers Is verbonden.
Al deze scholen zijn bereid
en dit zijn er
,

ruim 50, om, bij voldoende deelname, drieja-

rige winter-avondcursussen te organisceren.
die, aansluitend op het dagschool-onderwijs
en de practijk in de werkplaats, voor het

voorgeschreven diploma opleiden.
Degenen, die zich in het rijwielbedrijf wil-

len vestigen., maar ook zij, die reeds In het
bedrijf gevestigd zijnde, voor de noodzaak
kunnen komen, hun bedrijf te verplaatsen,
moeten er rekening mede houden, dat zij In
het bezit moeten zijn van de voorgeschreven
diploma's.

Voor die allen is het van het grootste belang, dat zij nu reeds beginnen met zich voor
de examens voor te bereiden en dus den cursus te volgen, dien zij daarvoor
noodig

hebben.

Voor het behalen van het „Middenstandsdiploma" loopen door het gcheelc land regelmatig cursussen, de meeste onder toezicht
van de onderwijscentralen van de drie Mid-

denstandsbonden.

Voor 't behalen van het R.E.M.E.C.-diploma (vakbekwaamheid)
loopen momenteel
echter mogelijk, in vrijwel alle plaatsen, waar
cursussen te Amsterdam, 's-Gravenhagé en
Rotterdam. Bij genoeegzamc deelname is het
een ambachtsschool gevestigd is, een cursus
te openen. Belanghebbenden kunnen
zich
daarvoor zoowel wenden tot de directie van
de ambachtsschool in hun omgeving, dan wel
rechtstreeks tot het bureau van de R.E.M.R.C.
Surinamepleln 12a. Amsterdam-West, waar
ook de examenreglementen te verkrygen zyn.
Het ligt in de bedoeling bij voldoende deelname, het eerstvolgend examen In Mci-Junl
af te nemen.

Benoeming bij het Chr. Onderwijs.
TOT HOOFD:
noden (Dr.) (a.s. vac.-P. Apotheker),
A. Troelstra, thans hoofd te Nlebert HST.).
Warmond, H. Moret te Voorschoten.
ACADEMISCHE EXAMENS.
Afn*trr<lam. (Vrlie T.'nlv.), Qealaafrd cand. ex.
rechten U. Offrinff» to Amsterdam; cand.
*'\.
theologie .1 ir. Landwehr to Ttottordam en

I'. Vlhst te Amsterdam.

Amolrril'iiii. (Oem. Univ.). (Icslanpil

BEROEPSCHRIFT ONGEGROND
VERKLAARD.
Ged. Staten van Gelderland hebben ongegrond verklaard het beroepschrift van het
bestuur van de Geref. schoolvereenlglng te
Wezep tegen het raadsbesluit van Oldebroek,
waarbij de gemeenteraad de kosten van het
vervangen der buizen van de centrale verwarming In de leslokalen door nieuwe niet
wilde vergoede".

doet

ex.

rechten >»rj. II H, D. van Boven en 11. Brocckmans; rand. ex. KiiKelsche tual- en letterkunde
I«. Wu ernaar.
Koiiir.l.iiii. Geslaagd doet. ex. ccon. weten»
schappen .s. v. d. Berffn,
I'trrrlit. Oeslaasrd doet. ex. ccschledenla O.
van Luyn; dnct. ex. rechten 11. \V, Brandenburg, P. Adelaar; cand. ex. kunstgeschiedenis
me.l. H. de Koff; tandarts-cx. J. v. d. ileorcndonk.
MACHINISTEN-EXAMEN.
'«-Crnvi-iihnßr. 'Jestaairfl voor diploma B Ie
eed. P. 0. Otte te Middelburg, J. Dekker ta
Amsterdam; \oor dlrloma B; J. C. Hubert ta
Den Haag.
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VAN EIGEN
BODEM.

De Effectenbeurs in dezen tijd

aan te passen. Of het voor een en ander nu
reeds de tijd is, zal vermoedelijk de subcommlssle-Wolterson, welke wat de beur»
betreft, is samengesteld uit mannen, die „all
tound" ter zake genoemd mogen worden,
wel uitmaken.
Zooals begrijpelijk, grepen wtf deze gelegenheid aan om nog speciaal te vragen
naar den handel in obligaties van Kerken,
Scholen en Weldadigheidsinstellingen, meer
in het bijzonder dan over de zgn. „Protestantsche leeningen".
De heer Ingwersen was gaarne bereid
daaraan te voldoen, vooral omdat deze afdeeling van zijn commissiebedr(jf een persoonlijk „troetelkind" van hem Is.

1

Jf

SHET

.Een ander feit!
Men gecssclt de verdeeldheid, die er in
Jiet verleden en ook nu nog heerscht en van
sommige zijde bieclt men een remedie, erger
dan de kwaal, nl. een renheid door dwang
opgelegdDoch de zaak zelf valt niet te loochenen.
Ook tusschen de Christusbelijders was en
is er, zelfs op een nietig hoekje van de wereld, dat door de Ncdcrlandsche grenzen afgepaald wordt, een verdeeldheid, een gebrek
aan eensgezindheid, een tegen elkaar inwerken, die bij dieper nadenken toch eigenlijk
.verbijsterend is.
Altijd geweest, zegt men misschien.
En 't is moeilijk te ontkennen; gewijde en
ongewijde geschiedenis geven reeksen voorbeelden ervan.
Zoo er nogal een communis opinio bestond
op het hoofdpunt, Jezus Christus als de Zaligmaker der wereld, deze loste zich onmiddellijk op in een bonte mengeling van uiteenloopende en elkaar teg nsprekende meeningen, zoodra de toepassing hiervan gevraagd
wordt voor staatkunde, cultuur en wetenschap.
Dan neigt de een naar het Piëtisme, de
ander naar het Tolstoisme, een derde naar
een scheiding tusschen religie en aardsche
roeping.

nood. Hij had, zoo schreef hij,
geen cultuut-ideaal, had arm n en kranken
w-el lief, maar hielp hen toch op een gansch
andere wijze, dan wij thans doen. Wij moeten daarom wel vasthouden aan zijn heilige
liefde, zoover wij de redding onzer ziel bij
God zoeken, maar kunnen in economie en
politiek niet meer bij Hem te rade gaan.
Religie is louter zielentroost en opvocdmgsmacht, maar politiek is naar haar aard
streven naar macht en kan geen rekening
houden met godsdienstige en zedelijke overaardschen

wegingen.

Een woord dat In onzen tijd geschreven
kon zijn.
Zoo zien velen het ook nu weer: bederf
met uw bijbelteksten onze idealen niet. Men
decreteert. dat eigen standpunt het allesoeheerschende is en wijst wrevelig elke levensbeschouwing die daartegen ingaat af.
Daarbij erkent men met een Naumann nog
wel de bcteckenis van de religie, doch louter als ziclentroost, daarmede afwijzend het
leven in al zijn geledingen doordringend Pro
Rege.
Daartegenover staat een verdeelde Christenheid. Een deel daarvan formuleert het
zoo, dat eerst nu de voorwaarden voor de
volle ontplooiing van het Christendom aanwezig zgn; ten ander deel schaart zich om
eigen ceredienst en gaat gelijk het Jodendom met den brandenden tempel onder; een
derde kleeft het ascetisch levensideaal aan
en brengt het leven door in de klaagzangen over eigen ellende en de wereld die een
tranendal is en ook is er nog een deel, die
bij alle menschelijke onvolkomenheid handhaaft het levensideaal van de Reformatie,
het Koningschap van Christus over alle terrein des levens, het vervullen van de aard«che taak als roeping, niet los van en niet
tegenover de eeuwige bestemming van den
mensch, doch als voorbereiding daarop en in
de volle blijmoedigheid des geloofs.
Dan blijft nog wel de klacht van John
Stuart MUI, dat nauwelijks één van de duizend Christenen zich laat leiden door de
voorschriften van het Nieuwe Testament,
dat men zich practisch meer schikt naar de
zeden, die in een volk. in een stand of klasse
bij een bepaalden cultuurtoestand bestaan,
en brengt daar dan het Christendom,' zoo
goed en zoo kwaad als het gaat, mede In
overeenstemming.

De klacht was meer gerechtvaardigd in
Mill's dagen dan thans, doch kan ze als geheel
onjuist worden afgewezen? Wij zouden het
van harte begceren, w(j zouden willen, dat
do zcdelu'ke kracht van het Christendom dit
weersprak.

*

noodig telkens weer
ons leven te toetsen aan de Schrift, speciaal
in tijden als wij beleven, telkens weer het
licht van het Evangelie in ons op te nemen.
Niet om te blyven staan bij de beoefening
der negatieve en passieve deugden, doch ook
om te komen tot het actieve en het op de
wereld indringende.
Allereerst door eigen leven te zuiveren en
als discipelen van Jezus in ware zelfverloochening Hem te volgen, en voorts om door
positieve werkzaamheid bouwend bezig te
Het is mede daarom

zijn.

Bavinck zegt: „Niet revolutionnair, maar
hervormend en vernieuwend heeft het Christendom in deze wereld op te treden; het
moet overwinnen door zUn geestelijke en
zedclyke kracht."
„De
Dezelfde waarschuwt dringend:
strengste orthodoxie maakt de zonden van
•mokkelartf en woekerwinst, van oneerlijkheia en bedrog In den handel,' van sociale en
politieke ongerechtigheden niet goed." En

—

—

EEN VRAAGGESPREK MET
DEN HEER
C.C.P. INGWERSEN
(Van een

onzer redacteuren.)

fJOE gaat

het in dezen tijd mei de zaken
de
beurs"
met deze vraag hebben
W* op
wy ons gewend tot den heer C. C. P. I ngwers e n, commissionair in effecten ie
Amsterdam, die zoo welwillend was de
nieuwsgierigheid, welke uit bovenvermelde
*

—

vraag sprak, te bevredigen.

Echter perkte hij eerst het gebied, waarvan
hij ons een en ander wilde mededeelen, zelf
ik
aldus ving h(j aan
In. Ziet U eens
de
ander
over
kan U alleen een en
vertellen
Effecten beurs, welke te Amsterdam in
haar eigen gebouw aan het Beursplein gevestigd is. De groote Koopmansbeurs van
Derlage, waarin zijn ondergebracht de graanbeurs. productenbeurs, assurantiebeurs, valutabeurs en scheepvaartbeurs, moet ik bui—

Als een Fr. Xaumann zijn reis naar Palestin* heeft gemaakt, komt hij tot het standpunt, dat Jezus niet de redder Is uit allen

aldus de heer
Ik In mUn jeugd
Ingwersen
mijn eerste schreden zette op
het glibberig effectenpad, moest ik al spoedig ervaren, dat geen categorie van effecten
meer stiefmoederlijk behandeld werd dan juist
die der zgn. „kerkelijke obligaties". In het kort
zou men het zoo kunnen zeggen: De credietnemers waren over het algemeen niet al Ie
zakelijk en de credietgevers al evenmin en
het eind van een en ander droeg veelal den
last. Had men geld noodig en moest men zijn
stukken kwijt, dan was er vaak geen afkomen aan. Een reéele markt had dit soort obligaties niet. Men werd als een soort philanthroop beschouwd als men zoo'n obligatie met
tientallen procenten disagio wilde overnemen. Een reëele commi iehandel in dit soort
obligaties bestond niet. Wel werd soms gebruik gemaakt van makelaars in incourante
fondsen, maar dezen beschikten meestal nk-t
over voldoende gegevens om de betreffende
obligaties te beoordeelen en zoo werd dit
soort fondsen veelal ondershands gedaan en
gekocht door lieden, die een extra koopje
Toen

—

ten mijn beschouwing laten.

Hierna dus speciaal komend tot de Effectenbeurs, wees de heer Ingwersen er op, dat
zij. die de beurs bezoeken, moeten worden
onderscheiden in: commissionairs in effecten,
van
vertegenwoordigers
bankinstellingen,
particuliere bankiers, hoeklieden, arbitrageanten, beurscommissionairs, commissionair-geldgevers, daghandclaren en premiemakelaars. Velen hunner oefenen meerdere
dezer functies uit. Zoo treft men steeds de
volgende combinaties aan: bankinstellingen
tn particuliere bankiers met hun commissieen arbitrage-afdeclingcn, commissionairs in
effecten-arbitrageanten, hoeklieden-commiscommisin effecten.
Sommige
sionairs
in effecten houden zich ook bezig
met effectenai bitrage. anderen met het
van
uitgeven
obligaties en aandeden,
nog anderen ook met daghandel Voorts zijn
rog een aantal administratie- en trustkantoren op de beurs vertegenwoordigd. Zeer
sionairs

veelzijdige lieden houden zich met nog meerdere onderdeden van „het vak" bezig, op gevaar, dat de belangen dan wel eens in botsing

komen.
Op een desbetreffende vraag onzerzijds
antwoordde de heer Ingwersen, dat men lid
moet zijn van de Vereen! ging voor den Effectenhandel om de effectenbeurs te kunnen bezoeken. Bij Naamlooze Vennootschappen dienen zoowel de directie-leden persoonlijk als
de N.V. lid te zijn. De leden mogen zich
bedienen van personeel, de z.g. beursbedienden. Men onderscheidt nog bedienom zaken te
den, die gerechtigd zijn
doen en noteeringen op te geven, anderen die uitsluitend zaken mogen doen,
zonder zelf de noteeringen op te geven en
tenslotte niet gemachtigde bedienden dié
allerlei werkzaamheden mogen verrichten,
bijv. koersen opnemen, telefoneercn, maar
geen transacties in de hoeken mogen tot stand
brengen. In totaal zijn er ongeveer 750 ledca
■en 850 bedienden, waarvan verreweg het meei endcel dagelijks de beurs bezoekt.
Over de „Vereeniging voor den Effectenhandel" mag wel eens een goed woord gesproken worden. Zij geeft haar leden zeer
veel service en daardoor Indirect aan de cliënten dier leden. Het bestuur bestaat voornamelijk uit leden, die zelf nog zeer 'actief
in zaken zijn en bovendien aan de belangen
der Vereeniging veel tijd moeten geven. Een
groot deel der bestuursleden komt uit de
kringen der commissionairs, de oorspronkelijke oprichters der Vereeniging, 'doch ook
bankinstellingen, particuliere bankiers en
hoeklieden zijn in het bestuur vertegenwoordigd. Na het voorgaande zal het U niet
verwonderen, dat de leden bijna steeds In
overgroote meerderheid achter het bestuur
—

staan.
„En hoe Is nu de sang van zaken in
deze tydcn op de beurs?"
zoo vroegen wjj
—

—

Laat ons
aldus de heer lngwersen
daarover onder de huidige omstandigheden
niet te veel zeggen. Na de heropening der
beurs In Juli heeft men geruimen tijd niet
te klagen gehad, zijn de zaken dooreengenomen althans niet tegengevallen. Overigens
is het met den beursman al niet anders dan
met den boer, hij klaagt spoedig. Anderzijds
heeft de gemiddelde beursbezoeker ook dit
met den landman gemeen, dat hjj zijn activiteit spoedig weet te verplaatsen als hij de
kansen krijgt. In de bijzonder stille weken,
welke thans achter ons liggen, was de uitgifte der nieuwe Staatsleening een buitenkansje, waarvan ieder naar verhouding zijn
deel als guichet heeft gehad en dat, laat ons
maar gerust zeggen, bij ieder welkom was.
En dat „de stok" achter de deur kon blijven,
het zij bescheidenlijk opgemerkt, voor
is
een niet gering deel te danken aan de activi—

—

teit der commissionairs.

Op onze vraag, of de beurs hetzelfde
aanzien heeft als vóór den Oden Mei 1.1., zeide
de heer Ingwersen, dat het antwoord op deze
vraag helaas ontkennend moest luiden. Het
Amsterdamsche Damrak was in den loop der
jaren een Internationaal centrum van groote
beteekenis geworden en de arbitrageafdeelingen van de banken en firma's legden dan ook
steeds groote activiteit aan den dag. Dit
wordt thans uiteraard nog gemist. Wel is het
—

heel belangryk, dat de betreffende autoriteiten den handel in certiiicaten yan buitenlandsche waarden reeds spoedig hebben toegestaan, waardoor b.v. de meeste „Ar.ieiikaantjes" geregeld verhandeld kunnen worden, maar, het is natuurlijk niet wat het
vit>egcr was. toen de z.g. arbitrage zich geregeld in de markt liet zien. Natuurlijk Is
het ook een zeer groot ongeiief, dat onze
verbindingen met Indië verbroken zijn. waardoor heel wat beursaffaire van vroeger thans
gemist moet worden. In de eerste maanden
nu heropening der effectenbeurs werd écn en
rnder deels gecompenseerd door een flinken
handel in Duitsche waarden, waarby ons land
ook zoozeer belang heeft. Dat deze nu reeds
etnige maanden stagneert, is een leelijke klont
uit de pap, voor de bezittets, maar ook voor de
beurs niet het minst van de hoeklieden. 't Is
dan ook te hopen, dat de bekende kwesties
spoedig bevredigend kunnen worden opgelost.
„Is er bij de vernieuwing en verandering
op velerlei gebied, zooals die thans aan de
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trof, een kat in het nauw, die rare sprongen
maakte, zooals dit in allen handel voorkomt,
maar niet iemand, die opzettelijk op zwendel
uit was.
Niettemin, te verbeteren valt er natuurlijk
wel het een en ander en de jongere conunissionnairs, waarover Ik zooeven sprak, hebben evenals vele ouderen nog wel een verlanglijstje, meestal vermeldende oude kwesties, die als gevolg van verdeelde belangen,
tot dusver moeilijk konden worden opgelost.
Om maar een enkele te noemen, dan is daar
b.v. de regeling van de positie van de hoeklieden. Een probleem op zichzelf,
waarin
vrijwel iedere beuisman en ook vele hoeklieden zelf wel eens wat verbeteien willen. Dan
zijn daar: het z.g.n. clearen van orders buiten
de beurs, de afschaffing van den middenkoers,
het doen van uitkeeringen door arbitrageagenten aan lioekliedtn en commissionairs en
dt-ze laatsten op hun beurt weer aan hun correspondenten. Verder zou het geen luxe zijn,
ais hier en daar aan de leden van de Prov.
Eonden wat betere begrippen zouden kunnen
worden bijgebracht van de beurs en over
hun Amsterdamsche collega's. Kortom,
ook
in ons vak valt neg wel het een en ander te
verbeteren en om dit woord te gcbiuiken,

Een wónder-middel
tegen PRIKKEL hoest!

vanouds beproefde Akker's Abdijdaar de werking in hoofdzaak
berust op de geneeskracht van reeds in
oude tijden
bekende „genees-kruyden".
Apotheker Dumont heeft daaraan nu toegevoegd de resultaten der hedendaagsche
wetenschap. Nóg meer dan vroeger is nu
is de

siroop,

AKKERS Abdijsiroop
het beproetde hoest-geneesnrddel!

roman, zal er een bemoedigenden
toon in beluisteren en er den weg
door kannen vinden om ook een
onafwendbaarleed toteen bronvan
vreugde en geluk te herscheppen.
Vraagt Uwen boekhandel.

C C. P. Ingwcrsen.
(Foto Archief).
orde van den dag Is, ook op de Effectenbeurs
niet een ?n ander, dat verbeterd kan wor-

den ?"
zoo luidde onze volgende vraag.
aldus de heer Ingwcrsen
Hiermede
raakt u een punt aan, waarover ik op 't
oogenblik niet veel kan zeggen.
Natuurlijk valt er ook op de Effectenbeu's
wel een en ander te verbeteren. Vooral onder de jongere commissionairs in effecten is
reeds geruimen tyd een streven om hier en
daar te reorganlseeren,
laat ik zeggen:
~het vak" te veredelen. Nu moet ik hier
dadelijk aan toevoegen, dat ons vak en met
name de beursmethoden niet zoo slecht zijn
als hier en daar wel eens gedacht worüt.
frauduleuze handelingen en minder oirbaie
piaktijken komen gelukkig In de kringen van
leden der „Vereeniging voor den Effectenhandel" niet zoo heel dikwijls voor en ledi-n
uit de z.g.n. flnancieele onderwereld hebben
slechts zeer sporadisch kans gezien zich het
lidmaatschap van de „Vereeniging voor den
Effectenhandel" te verwerven. Meestal was
het wanneer het «en lid der Vereeniging be-

Met een voortvarendheid, die zeker bewondering afdwingt, heeft het Nederlandsche
volk gevolg; gegeven aan den oproep van de
Centrale Bloedtransfusie Commissie van het
Nederl. Roode Kruis om zich bij de verschillende Medische Centra als bloedgever
aan te melden.
Toen men begrepen had, dat noch het onderzoek, noch het geven van bloed eenig
nadeelig gevolg met zich bracht, toen hebben
over geheel ons land verspreid 66.000 burgers zich bereid verklaard zoo r.oodig dat
offer van hun bloed te brengen. Onder die
66.000 menschen vond men mannen en
vrouwen, van alle rangen en standen; geletterden en ongeletterden, armen en rijken,
allen waren zij bezield van hetzelfde hooge
ideaal: de liefde tot den medemensen.
Dat de doelstelling der commissie,
namelijk in den kortst mogclljken
tijd over een zeer groot aantal bloedgevers te kunnen beschikken,
geslaagd is. moge blijken uit het feit,
dat het Nederlandsche Roode Kruis
bij het uitbreken van den oorlog
66.T00 vrijwilligers bij den bloe'dtransfusiedicnst telde, waarvan er
42.530 gekeurd waren.

—

—

—

Aan de hand van de rapporten van de
medische leiders der Nederl. Roode Kruis
Bloedtraitsfusicdiensten en van de leideYs
der beide uonservceringsdiensten was het
dfi Centrale Bloedtransfusie Commissie mogelrjk een overzicht te geven van de werking van den dienst gedurende de oorlogsdagen en daarna. In totaal hebben ruim 500
oorlogsslachtoffers bloedtransfusie ontvangen.
Over de voorbereiding en werking der
Conserveer inrichting Noord te Amsterdam
gaf Prof. Dr. J. G. G. Borst o.a. de volgende
mededeelingen. Aangezien in Amsterdam de
Gcmeentelhke Geneeskundige en Gezondheidsdienst zich belastte met de werving en
keuring van de bloedgevers kon de Conserveerinrichttng Noord zich geheel toeleggen
op het scheppen van een organisatie voor
het op groote schaal afnemen, bewaren en
verzenden van bloed.
In December konden 5 afdeelingen elk bestaande uit een officier van gezondheid en
een anyliste in de groote ziekenhuizen geplaatst worden. Hierdoor konden de vraagstukken waarvoor men zich geplaatst zag

—

Nieuw Molest-Risico

Regeeringsmaatregelen de

Zegt U dit iets?
Ook Uw belang is niet voldoende gedekt zoolang U zich niet heeft aangesloten bij

NIEUW MOLEST-RISICO
SINGEL 126—130
Prospectus op aanvraag.

—

DE ARBEID GEDURENDE DE

TREFFENDE RESULTATEN.

—

—

leden, die belangen beneden ƒ 50.000.— verzekerd hadden in de gelegenheid
het lidmaatschap te beëindigen.
Voor minder dan 1 9r van de bij Nieuw Molest-Risico verzekerde waarde
werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

DE BLOEDTRANSFUSIEDIENST
VAN HET NED. ROODE KRUIS.
OORLOGSDAGEN.

(Adv.)

wilden halen en er. dikwhls niet tegen op
zagen deze weer binnen enkele dagen met
10 of 20 pet. winst van de hand te doen.
Er was geen publiciteit en er werd in
troebel water gevischt en dat ging dan geheel buiten de beurs en buiten reëele vakmenschen om. Ik heb wel eens hooren beweren
en ik vrees niet geheel ten onrechte
dat er in geen enkele categorie fondsen
meer misbruiken zijn voorgekomen dan juist
Het is nog
;n zgn. „kerkelijke obligaties".
i.iet zoo heel lang geleden, dat ik meemaakte, hoe iemand kans zag een postje obligatie*
eener Gercf. Kerk binnen enkele dagen met
10 net. winst om te zetten.
Gelukkig is bereikt, dat zulks thans niet
meer mogelijk is, dank zfl vooral de publicatie der afdoeningen, waardoor ieder, die zich
tot een vertrouwd adres wendt, informeeren
kan wat ongeveer de marktwaarde is. Natuurlijk is de eene obligatie solieder dan de
andere, zijn er ook soorten, die meer gewild
zijn dan andere en zullen koopers en verkoopers zich bij het bepalen van hun bieden laatprijzen laten leiden door den algemeen geldenden rentevoet, door den looptijd
van een leening, kortom, door allerlei factoren, die ook bij andere beleggingen worden
aangelegd. Maar dat is billijk en daar zal
ook niemand wat op tegen hebben.
Alhoewel er ongetwijfeld nog wel over
andere onderdeelen van het beursvak vragen
zouden zijn te stellen, gevoelden wij niet langer beslag te mogen leggen op den tijd van
dezen beursman, wiens aandacht zeker In
dezen tyd zoo ten volle wordt opgeèischt door
de belangen zijner clientèle. En zoo restte
ons dan ook ditmaal niets anders dan den
heer Ingwersen te danken voor de wjjze,
waarop hij onze nieuwsgierigheid naar de
„beurs" in dezen tfld had willen bevredigen.

EEN BLIJK VAN VERTROUWEN
stelde na de getroffen

BIJ HET UITBREKEN
VAN DEN OORLOG
66.700 VRIJWILLIGE
BLOEDGEVERS.

—

—

voegen w\j er in onze dagen aan toe, evenmin het voortdragen vai het kwaad gerucht
en de aanwakkering van haat en verdeeldheid.
Theoretisch is ons dit klaar, d.w.z. dicngenen die zich rekenen tot de kinderen
der Reformatie. Practisch worstelen we alle
dagen om tot klaarheid te komen, kennende
ons tekort aan liefde en geloof, doch mis
gaat het volkomen als we den strijd, ook
tegen ons zelf, laten.
Cn.

HET

—

LIED OER DUISTERNIS

datda blindetohrijtster Allee Brets
gezongen heeft in baar praehtigen

—

Er zijn vele levensvragen waarmede we
theoretisch nog wel, doch practisch nimmer
klaarkomen. Niemand heeft dit scherper gesteld dan Paulus en niemand heeft op grond
daarvan ernstiger gewaarschuwd niet te
ycroordeclen. Ik oordeel mij zelf niet, zoo
«chryft hij, het oordcel is aan den Heere.
Hoe komt het nu, zoo kan men vragen,
dat 1 Cor. 4 ons geslacht blijkbaar zoo weipig te zeggen heeft, want het zal toch op
j-een tegenstand stuiten als we In dezen tyd
iconstateeren een groot gebrek aan wederKijdsche waardeering en een roekeloos spel
met het lichtvaardig oordcel. Ook in chrlstelijken kring.

Wie kennii maakt met

nauwkeurig in de praktijk bestudeerd worden. Üok was men zeker, dat er bn' het uitbreken van den oorlog direct op 5 ver uiteen
gelegen plaatsen door een geoefenden staf
bloed kon worden afgenomen.
Door moeilvjkheden b\j de glaslevering ondervonden konden pas in Ap.il op groote
schaal apparaten gereed gemaakt worden.
Bg het uitbreken van de krijgsverrichtingen
waren 600 toestellen voor het afnemen van
bloed met bjjbehoorende slangen voor transfusie gereed. Het geoefende personeel maakte in de oorlogsperiode nog dagelijks 120
toestellen klaar. Het vervoer van de met
bloed gevulde ampullen bleek het beste te
gaan door deze in de bijbehoorende hoezen in
bundels aan in het dak aangebrachte haken
hangen. Het schokken werd aldus voldoende geremd. Deze methode heeft gedurende de krrjgsverrichtlngen zeer goed voldaan. Van de 300 aldus vervoerde ampullen brak er een.

Op 10 Mei werd 's ochtends om negen
uur in vier ziekenhuizen begonnen met het
afnemen van bloed, 's Avonds waren 111
ampullen afgenomen. Op 14 Mei was dit
aantal gestegen tot 615.
Den lOen Mei bereikte de C.N. een telefonisch verzoek om bloed te zenden naar de
111 Vb. A. te Waardenburg (Betuwe) aan
kwamen twee officieren van Gezondheid van
welk verzoek direct voldaan werd. 's Avonds
de II Vb. A. uit Neerlangbrock bloed halen.
Den llcn Mei om vier 's morgens kwam een
aanvraag uit Culemborg (Il Vb.
A.) waaraan binnen drie uur voldaan kon
worden. Op denzelfdcn dag werd aan het
Chirurgisch centrum te Zeist op verzoek
bloed gezonden. Daar het duidelijk was, dat
de Conserveerinrichting Zuid door de gevechtshandelingen verhinderd moest z(jn om.
zooals overeengekomen was, Brabant van
bloed te voorzien deed de C.N. op 12 Mei
een poging 100 ampullen naar 's Hertogcnbosch te brengen. Dit bleek echter niet mo-

gelijk.
Ook op den 13cn Mei probeerde men o vel
Gorcum naar Brabant te komen doch evenzeer zonder resultaat. Op 16 Mei verzond
mea op verzoek vijf ampullen bloed naar de
I Vb. A. te Voorburg.
Wanneer men de balans van de oorlogsdagen en van de kort daarop volgende periode opmaakt, dan blijkt, dat van de 615
ampullen bloed die toen werden afgenomen
er slechts 69 voor oorlogsslachtoffers* gebruikt werden en dat daarmede 45 patiënten
geholpen werden.
Verreweg het grootste gedeelte van

hen il hersteld, In sommige gevallen
volgde herstel uit een schijnbaar hopeloozen toestand.

AMSTERDAM (C)

—

TEL. 47190.

De behoeften aan bloed bleven dus ver beneden de capaciteit van de conserveerinrichtingen. Het geringe gebruik, dat van de
conserveerinrichtingen is gemaakt is mogelijk toe te schrijven aan de volgende oorzaken:
Dikwjjls konden de plaatselijke transfusiediensten aan de aanvragen voldoen. De conserveerinrichting kon de meeste plaatsen
waar vele gewonden verzorgd werden niet
bereiken (b.v. Arnhem)!
Op sommige plaatsen en dit betreft helaas
ook militair geneeskundige formaties (waar
vele gewonden gestorven zgn) bleken de
militaire artsen niet op de hoogte van het
bestaan van den bloedtransfusiedienst en de
conserveerinrichtingen.
Vermoedelijk waren ook vele'artsen nog
onvoldoende doordrongen van de therapeutische waarde van groote transfusies. In de
hoofdverbandplaatsen en militaire hospitalen
waar artsen aanwezig waren die den transfusiecursus hadden gevolgd zijn voorzoover
de verstrekte gegevens uitwijzen transfusies
toegepast. Hier zijn echter slechts weinig
zwaar gewonden verzorgd.
De C.N. bracht ook bloed naar alle niet b(j
de conserveerinrichting aangesloten ziekenhuizen in Amsterdam, naar het ziekenhuis
in Delft en naar het Academisch ziekenhuis
in Leiden. In totaal werden hierheen 59 ampullen verzonden; gebruikt werden 13 ampullen voor 12 gewonden. In de vijf ziekenhuizen waarin de C.N. werkte werden aan
militaire- en burger- slachtoffers 34 ampullenbloed voor 17 patiënten gegeven. Hiervan zijn er vier overleden.
In de volgende maanden werd herhaaldelijk
van den oorlogsbloedtransfusiedlenst gebruik
gemaakt voor bomslachtoffers.
De resultaten waren treffend: Patiënten met uitgebreide borst- en buikverwondingen, die in diepen shock
verkeerden en veel bloed hadden verloren, konden, dank ",(j groote transfusies, geopereerd worden en zijn hersteld ontslagen. Later werden nog bij
twee patiënten, bö wie tengevolge van
de opgetreden infectie, een anaeniie
was ontstaan, 3 transfusies (van 6
bloedgevers) verricht. Z(j herstellen
thans vlot.
Wat betreft de werking van den dienst
tijdens de bombardementen te Rotterdam, kan
nog gemeld worden, dat toen het St. Franc:scus ziekenhuis ontruimd moest worden,
de bloedtransfusiedienst daar toch Is gebleven en geen cogenblik zijn dienst heeft
gestaakt. Dr. van Dijk, leider van den dienst
te Rotterdam, was zeer getroffen door de
opofferingsgezindheid van de Rotterdamsche
bevolking. Nimmer heeft een bloedgever geveigerd of zelfs geaarzeld om onder het
bfftigstc bombardement bij den eersten oproep naar het gasthuis te komen om
z\in
of haar bloed af te staan. In de Haagsche
gemeenteziekenhuizen zijn in de dagen van
10—31 Mei 4SB patiënten opgenomen waaronder 152 groote operaties waren. De andere gevallen betroffen eenvoudige Ingrepen
welke niet voor bloedtransfusie in aanmerking kwamen. In het ziekenhuis aan den
Ztiidwal ztln ongeveer 20 transfusies gege-

ven.
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BINNENLAND
Onderlinge

REDE COMMISSARIS DER
PROVINCIE UTRECHT.

BOUW VAN NIEUWE WONINGEN
TE ROTTERDAM.

UTRECHT, 22 Febr. In het gebouw van het
provinciaal bestuur te Utrecht heeft de on-

Begin April wordt de eerste paal geslagen.

langs benoemde Commissaris der Provincie
Utrecht, de heer Ir. F. E. Muller, vandaag een
groote rede gehouden. In deze bijeenkomst
waren aanwezig de Beauftragte van den Rykscommlssarls voor de provincie Utrecht, leden
van Gedeputeerde- en van Provinciale Staten,
vele burgemeesters en een groot aantal gasten. Aan het verslag van het A. N. P. ontleenen wj| het volgende:
In zijn rede gaf Ir. Muller zijn opvatting
ten opzichte van de uitoefening van zijn ambt
in dezen voor ons land zoo moeilijken tijd. Spr.
ontveinsde zich niet, dat hij gesteld is voor een
moeilijke taak, te meer nog, omdat op het
Dogenblik z(jn levensbeschouwing belangrijk
üfwü'kt van die van de meeste zijner medeV-erkers. Van sprekers kant kan men op een
royale samenwerking rekenen, maar daar
etaat tegenover, dat h(j van een ieder een welwillende medewerking verlangt.

VAN RIJN'S

JAN SLUYTERS 60 JAAR.

OORLOGSSCHADE
Verzekering

(Van onsen

Rotterdamschcn redacteur.)
ROTTERDAM, 21 Febr. Aan den wederopbouw van Rotterdam wordt gewerkt, ook
al wordt daaraan nog maar weinig nicht»
baarheid gegeven.
Zoo zal reeds spoedig worden overgegaan
tot den bouw van ruim 4000 woningen,
waarvoor de noodige materialen door den
Algemeen-Gemachtigde voor den wederopbouw intusschen ter beschikking heeft gesteld. Een groot gedeelte van deze woningen
zal aan den Linker-Maasoever verrijzen by
de Zuidelijke grens der gemeente.
Doch ook in het verwoeste gebied zal een
aanvang worden gemaakt met den woningbouw en in de eerste dagen van April as.
zal, naar het zich laat aanzien, de eerste
paal geslagen worden voor een complex van
woningen, dat op een terrein ten noorden
van den Goudschesingel zal verrijzen.

DE Y-TUNNEL TE AMSTERDAM.

De schilder Jan Sluyters hoopt in den loop
van dit Jaar z(jn zestigsten verjaardag te
vieren.
Naar aanleiding van dit feit wordt in de
maand April in het stedelijk Museum te Amsterdam een cere-tentoonstelling gehouden,
die een overzicht van z{jn werk za brengen.

yj Maatschappij

«VtSTCO TE

TIUFOON

f(y|]

ï CRAVENHACI
11.30.41

A.
B.
C.
D.
E.

towlowo

(A.N.P.). Op den derden dag van het Inter-

een resolutie voorgeiegd, volgen* welke een
commissie zou worden Ingesteld, aie een onderzoek moet Instellen naar de wijze van
verstrekking der wapenopdracht«.i aan Amerikaansche ondernemingen. De «ei.ntor Vandenberg had verklaard, dat talryir personen
hebben getracht provisie te kriju.'-» voor het
verstrekken van opdrachten.

DE INSTCRTING VAN HET
CARLIONHUIS TE BOEKAREST.

Het is dan ook van belang zich voor deze kosten voldoende te dekken en daarom
verhoogen vele verzekerden het bedrag hunner deelname. In de afgeloopen week
werd voor 80 millioen bijverzekerd, zoodat de stand thans is:

Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.

GARMISCH PARTENKIRCHEN, 21 Febr.

WASHINGTON, 22 Febr. (D N B.). De
militaire senaatscommissie heeft r>en senaat

<

-:

Zweden-Italië 10-3.

WAPENOPDRACHTEN.

De volledige opbrengst van onze heffingen mag voor halfjaarlijksche
schade-uitkeering boven de Rijksbijdragen worden aangewend. Deze
meerdere dekking komt volledig tot haar recht door ons systeem van
schadeberekening op basis van de kosten van herbouw en nieuwaanschaf.
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A.Y.H.C.-ZWITSERLAND 0-19.

DE AMERIKAANSCHE

De wijzigingen en aanvullingen van onze voorwaarden van deelneming in verband met de RUksbUdragen In Oorlogsschaden z(jn thans door den SeeretarisGeneraal van Financiën ten volle goedgekeurd.

BOEKAREST, 22 Febr. (D. N. B). Voor
het gerechtshof in de hoofdstad is gisteren
het proces begonnen tegen de architecten'
Cancacuzino en Achim, de aamv n.ers Karl
en Leopold Schlnael en hun einploye's
Schneider, Schattenberg en S.nuster. die
verantwoordelijk gesteld worden «-oor de instorting van het Carltonhuls, dat twaalf verdiepingen hoog was, bh' de aarioeving van
10 November. Meer dan 140 mH*chen zyn
b(j de Instorting om het leven gekomen. De
beklaagden wolden beschuldigd van dood
door schuld. Voorts hebben 10* personen,
verwanten der slachtoffers, een nviele procedure ingesteld om schadevergoeding te ver-

f 800.000.000,f 170.000.000,f 20.000.000,f 10.000.000,*
10.000.000,-

MOSTERD
IJSHOCKEY

BUITENLAND

BELANGRIJK BERICHT

Wonmgen

£".%£

nationale ijshockey tournooi te GarmischPartenkirchen speelde Nederland tegen
Zwitserland. Tegen de zeer homogeen spelende Zwitsers konden de Nederlandsche speler»
zich niet handhaven. Zij kregen geen kans
door de hechte verdediging heen te breken.
Het werd een nederlaag met 19—0.
In de eerste periode konden onze landgenootcn zich nog vrij goed handhaven met een
resultaat van 2— 0 voor de tegenstanders.
Paarna werd het overwicht der Zwitser»
allengs grooter, zoodai in de tweede periode
een score van 9—o tegen ons werd geboekt
en in het derde gedeelte van B—o. Individueel
waren de Zwitsers een klasse beter, slechts
Lammerts en de doelverdedlger van Os konden het peil van de Zwitsers eenigszins benaderen.

Gisteravond speelde Zweden tegen Italiëwelke wedstrijd eindigde in een, buiten verwachting vrij hooge, zeg* van Zweden met
10—3 (I—l, 4—l, s—l). Dit spel kenmerkte
zich door een buitengewoon vlug en mooi
ijrhockey. alhoewel de baan moeilijk te bespelen was.
,

Zou deze niet aanwezig zijn, dan zou alleen
Westfriesland wenscht aanleg door
p ™»v*e n ev
het werk er in hevige mate onder lijden en dit
r m»£ t
Kan spreker niet toestaan, want zijn streven
het Rijk.
Ge
e
zal In de eerste plaats zijn. alles te doen wat
isiCoB
(Van onzen Correspondent).
in zijn vermogen ligt om de beiangen van de
provincie en haar inwoners naar beste weten
Niet de gemeente Amsterdam doch het Rijk
en kunnen te behartigen. Spr. zelde, dat zijn
Roemeni ë-Italië 5 2.
Kleinere inboedels
1f)
dient
de aanleg van een timnel onder het IJ
Afd
f
MÏO. II.
■
AV.WV.VVV,eerste gedachte zal uitgaan naar het verkrijPARTENKIRCHEN,
en
tot
21 Febr.
ƒ 7500,-.
GARMISCH
derg.
ter hand te nemen en te financieren.
gen van een billijke vergoeding voor de door
zorg(A.N.P.).
De
Roemeensche
jonge
ploeg
Aldus betoogt de Kamer van Koophandel
Totaal In alie afdeelingen dus reeds uieer dan
de inwoners van de provincie Utrecht geleden
de bij de voortzetting van het ijshockeytour»
ten adres aan
dea
voor
Westfriesland
in
oorlogsschade. Het zal daarbij zijn streven
nooi voor een niet geringe verrassing door
gemtente aad, waarin zij
zijn te voorkomen, dat bepaalde groepen bij Amsterdamschen
Italië met 5-2 te slaan (I—o, 3—o, I—2).
zich in het bijzonder kant tegen de voorgekrijgen.
de schadevergoeding zouden worden bevoorDe Italianen, die als favorieten in dezen strijd
nomen tolheffing, en het algemeen belang van
De advocaten der civiele partöen verlangdeeld. Spr. zal spoedige uitkeering dezer
aan den start verschenen, maakten echter de
verdeeld over ruim 83.000 posten.
in het licht stelt.
den
ook de dagvaarding van het gemeenteschadevergoedingen bevorderen, omdat hy dit de tunnel aldus
groote fout de Roemenen te onderschatten,
mede
U-tunnel
zal.
Het
verkeer
door
de
een zaak van de eerste orde acht.
zg mede verantwooraelyk achbestuur,
dat
Wendt
U
tot
Uw
ASSURANTIE-BEZORGER!
waardoor
dezen gelegenheid kregen hun spel
door den aanleg van den primairen rijksweg
ten, omdat dit bestuur de bouwplannen, die
Daarnaast Is de toepassing van de juiste
te ontplooien. Nadat Roemenië in het eerste
Friesland
Amsterdam
Afsluitdijk
maatstaven voor de bepaling van de schadein stryd met de voorschriften zou l*n zyn gekwartier een I—o voorsprong had veroverd,
Noord-Dultschland. waarop de
Groningen
vniangen is
weest,
hebben
Dit
vergoeding uitermate belangrijk. Daarbij zal
goedgekeurd.
legde het in het tweede gedeelte van den stryd
timnel aansluiting zal geven, niet een locaal
minder moeten worden gelet op abstracte,
Ingewilligd. Het proces werd verdaagd tot
öen grondslag voor hun overwinning door
interlocaal, ja zelfs een internatiomaar
een
wetenschappelijke uitgedachte formules, dar!
20 Maart,
drie doelpunten te maken. In het laatste kwarnaal karakter dragen.
wel op de schade, zooals zij zich voor den betier speelden de Italianen aanmerkelijk beter
dat bij een
betoog,
Het
wel
geen
behoeft
langhebbende voordoet. Daarin zal moeten
en wisten den achterstand te verkleinen.
te
verkeer,
zoo belangrijk
verwachten
tolhefworden verdisconteerd de factor, dat het beIn de tweede en derde groep is de strijd
ten
eenenmale
booze
is.
de
In
fing
uit
den
lang van het land en van de bevolking niet
Zweden en Zwitserland hebben zich
beslist.
eerste
beteekent
een
maatdergelijke
plaats
is gediend met een door de toepassing van
door twee overwinningen tn den halven eindregel een ernstige belasting voor den toch
abstracte formules verpauperiseerde bevolstrijd geplaatst, terwijl Roemenië en Joegoking doch met eene, welke In staat is zich reeds zwaar belasten weggebruiker, inzonderSALARISVERLAGINGEN
DE
slavië de tweede plaats bezetten. Italië en
automobilist,
heid den
maar bovendien zal
NEKKRAMP.
in ons leven staande te houden. Tenslotte
A.Y.H.C. behaalden geen overwinning. In de
KLOOSTERLINGEN.
VOOR
een
voortdurende
verkeersbelemheffing
deze
zal hg er naar streven, dat In de periode
eerste groep moet de wedstrijd Duitschland—
mering vormen, die oorzaak ven talrijke ver(Van onzen correspondent).
welke ligt tusschen dit oogenblik en den trjcl
Hongarije de beslissing brengen, daar beide
schrijft
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waarin de schadevergoeding zal worden uitlanden
van Slowakije gewonnen hebben.
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lende Westlandsche gemeenten, gezien de onprovincie Utrecht een bjjzondere taak niet
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meld, dat met êên knop-omdraalcn het gedie ala penningmeester van de vereeniglng
weggelegd. Het geheele volk dient deel te aangename ervaringen, die men hiermede fonds voor ziekenhuisverpleglng gelden, tot heele Instrument Is te ve-stemmen en dus Is
nemen aan de wlnterhulpactlviteit. Met klem
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vroeger heeft opgedaan.
een bedrag van ongeveer 1.000 gulden, heeft aan te pa««n aan elke o"ke*thoog*e.
Wat betreft de reorganisatie In de uitvoedrong spr. er op aan, dat allen hun taak in
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bezuiniging verkregen met gelijke verbindinvoerd, had eenlge subsidies, o.a. gemeentedie voor viool, hobo. hoorn, fluit, fagot enz.
trouwen .uit, dat allen die In dezen zin het gen. Waar vroeger door de Vlos op de trajec- 'Hjke, niet geboekt en ten eigen bate aangete reproduceeren zonder meer en anders geten pl,m. 800.000 K.M. per Jaar moest worden
In het slot van ztjn rede sprak spr. het verwend. Dat laatste ontkende hfl voor de rechtstudeerd te hebben dan
trautonium. Nietgoede willen een onvergankelijke bijdrage afgelegd, is dit nu Ingeperkt tot pl.m. bank, terwijl h(j bovendien verklaarde, dat temin z : 1 er on gewer.cn. dat men met een
voor het zelf opwekken van Kiertrlschon stroom, voor licht
zullen leveren In ons onwrikbaar geloof in 500 000 K.M.
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hfl geen verklaring kon geven, van het ver- geheel el<ren Instrument vaagt,
een Nederland, waarin wfl kunnen wonen als
De bijeenkomst, waarin Ir. Roëll de rede dwijnen der geld»*' De officier van Justitie. om een
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voor fabrieken, boerderijen, werkplaatsen enz.
een vrfl en fier volk, maar dan In goede nahield, werd bijgewoond door den Burgemeesontstaat. De componl«t Harald Genzmer
Mr. des Tombes, elschte zes maanden gebuurschap met DulUchland. Deze zekere
ter van Delft, de Burgemeesters van de vangenisstraf.
schreef een concert voor trautonium en orovertuiging Is voor ons allen de laat van een diverse Westlandsche gemeenten en door de
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kest, hetgeen Dinsdag door Sala zal worden
Nadat de verdediging clement!» had geAMSTERDAM ~,— .. OELUEBSCHEKADE M
jrware verantwoordelijkheid en daardoor een
leden der Kamer van Koophandel voor Delft pleit werd het vonnis bepaald op 28 Februgespeeld, en Woensdag voor de microfoon zal
en omstreken.
hoogste verplichting.
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DE STANDAARD VAN ZATERDAG 22 FEBRUARII94I

Dr. WIMMER IN
NOORD-BRABANT.
's-GRAVENHAGE, 21 Febr. Het A.N.P.
meldt:
'■':"■■
In gezelschap van den gevolmachtigde voor

'

de provincie Noordbrabant, 'krlnglelder Ritterbusch, bezocht de commissaris-generaal,
staatssecretaris Dr. Wlmmer, van 17—19
Februari J.l. de provincie Noordbrabant en
vertoefde o.a. te 's-Hertogenbosch, - Tilburg,
Breda en verschillende kleinere plaatsen.
Tot zijn begroeting waren overal de bur-.
gemeesters en andere locale autoriteiten ver-'
schenen.
B(J het begin der rondreis gaf de gevolmachtigde van den Rykscommissarls voor
den commissaris-generaal In zyn bureau te
Vught een kort overzicht aangaande zyn arbeid en de organisatie van zyn bureau.
De commissaris-generaal reed vervolgens
naar de provinciale griffie, waar de commissaris der provincie, Jhr. Mr. Dr. A. B. C. M.
van Rijckevorsel, hem wachtte. De commissaris-generaal liet zich door hem over land
en volk, voorts over de geschiedkundige en
staathulshoudkundlge ontwikkeling der provincie en haar tegenwoordige bestuursorganisatie uitvoerig inlichten. Jhr. van Ryckevorsel gaf hierby een breeder overzicht van
den omvangrijken arbeid tot het winnen van
nieuw land in den Blesbosch, waar men meer
dan duizend nieuwe boerenhofsteden hoopt te
bouwen. In dit verband liet de commissarisgeneraal zich over de organisatie en de taak
van het waterstaatsbestuur alsook over de
verschillende waterschappen en de overeenkomstige organisatie van landbouwkundigen
aard uitvoerig inlichten. Tevens gebruikte
de commissaris der provincie de gelegenheid,
om de omvangrgke ontwikkelingsplannen te
schilderen, die thans In de provincie Noordbrabant uitgevoerd worden of begonnen zullen worden. Ook de met de buitengewoon
snelle industrialiseering van de provincie
samenhangende bevolkingspolitieke problemen en problemen van bestuursbeleid konden
breeder besproken worden. Ten slotte geleidde Jhr. van Rijckevorsel den commissaris-generaal door de griffie en stelde hem de
leiders der verschillende afdeelingen voor.
Den volgenden morgen werden de middelbaar technische school en de ambachtsschool
te 's-Hertogenbosch bezocht, waarbij de leiders der scholen den commissaris-generaal
over ontstaan en ontwikkeling, taak en toekomstplannen dezer Inrichtingen mededcelingen deden. Hierbij werd de vraag van het
verkrijgen van meer lokaliteiten aangeroerd.
In aansluiting aan dit onderhoud bezichtigde
fle commissaris-generaal de scholen, waarbij
hij over de prestaties van de teeken- en
kunstnljverheidsafdeeling van zijn bijzondere
belangstelling blijk gaf en de beteekenls van
het bijeenbrengen der practische, technische
en kunstnijverheidsvakken in één Inrichting
met waardeering opmerkte.
Voorta bracht de commissaris-generaal een
breeder bezoek aan de lagere school te Helwirt, waar hij zich door de leerkrachten mededeellngen liet doen over de vatbaarheid
der leerlingen en de resultaten van het onderwijs.
Ten slotte bezocht de commissaris-generaal den Nederlandschen schilder R. Pijnenburg te Vught In zijn atelier en kocht het
olieverfportret van een Brabantschen visschersjongen aan. Mede werd de merkwaardige bloemkweekery van den heer van Beuningen bezichtigd.
Den volgenden dag trof men den Mlnlsterlaldlrektor van het ministerie van Blnnenland.sche Zaken te Berlijn, Dr. Weber, aan,
die zich in gezelschap van den deskundige
voor veterinaire vragen In het commissariaat-generaal voor bestuur en justitie, Oberregierungsrat Dr. Pschorr, den eersten veterinalren officier in den staf van den opperbevelhebber in het bezette Nederland, Dr.
Ohl, en den directeur van den Rijks'dlei geneeskundigen dienst, Dr. C. van den Berg, op
een studiereis door 't bezette N'ederlandsche
gebied bevond. Gemeenschappelijk vond de
bezichtiging van de veemarkt te 's-Hertogenbosch en het technisch en hygiënisch uitstekend ingerichte stadsabattoir te Breda
plaats. Aan deze bezichtigingen werd behalve door den commissaris, Jhr. van Rg'ekevorsel ook deelgenomen door de burgemeesters Mr. F. G. van Lanschot van 's-Hertogenbosch en B. W. Th. van Slobbe van Breda,
alsook door den directeur van het abattoir in
Breda.
Op de terugreis naar Den Haag werd Rotterdam aangedaan en tezamen met MinisteriaUlircktor Dr. Weber en zijn gezelschap het
aldaar zich bevindende Rijksseruminstituut,
directeur Dr. B. J. C. te Hennepe, bezocht.

SPERTIJDREGELING VOOR DEN
KLEINHANDEL IN ELECTROTECHNISCHE APPARATEN.
's-GRAVENHAGE, 21 Febr. De Staatscourant van heden bevat een beschikking van den

Secretaris-Generaal van het Departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende uitvoering van de Vestigingswet kleinbedrijf 1937.
Artikel 1 daarvan luidt:
Het is verboden een Inrichting, bestemd of
mede bestemd voor de uitoefening van den
kleinhandel in electrotechnische apparaten en
materialen, onderscheidenlijk van het elcctrotechnlsch-lnstallateursbedrijf, voor zoover die
uitoefening betreft, te vestigen zonder vergunning van den Secretaris-Generaal van het
Departement van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart.

RAAD VAN LEERAREN BIJ HET
V.H. EN M.O.
De samenwerking van de vier organisaties
van leeraren b|j het V. H. en M. O. (De
Algemeene Vereeniging van Leeraren bij het
Middelbaar Onderwijs; Het Genootschap van
Leeraren aan Nederlandsche Gymnasiè'n; De
Katholieke Leerarenvereeniglng „St Bonaventura"; De Vereeniging van Leeraren bij
het Christelijk Middelbaar Onderwijs) is,
zooals bekend mag worden verondersteld,
reeds sinds jaren voortreffelijk. De waardeerende woorden, die de afgevaardigden op
de Jaarvergaderingen van de verschillende
vereentgingen daaraan w|jden, zijn daarvoor
een duidelijk bewijs, terwnl het feit, dat
steeds gezamenlijk werd opgetreden, wanneer er algemeene belangen van het ondervns of van de leeraren in het geding waren,
van deze vruchtbare samenwerking getuigenis aflegt
Deze samenwerking in kleinen kring droeg
er in hoogs mate toe bij, dat de vereenigingen eikaars standpunt beter leerden begrijpen en waardeeren. Zoo r|)ptc als van zelf
de gedachte om deze samenwerking te codiflceeren en daardoor zoo mogelijk nog te

versterken.

:

Enkele vergaderingen zijn aan' deze materie gewyd en tenslotte Is men gekomen
tot stichting van d«n „Raad van Leeraren bij
het V. H. en M. O."
.Deze Raad is als volgt samengesteld:
Voor A. V. M. O.: L. C. Buurveld, Boergoensche vliet 154, Rotterdam; H. H. Holthuis, Julianalaan 101, Overvecn; Drs. W. de
Lange, Clarionlaan 9, Santpoort, voorzitter.
Voor het Genootschap: Dr. C. de Jong,
Schelpenkade 40, Lelden; Dr. B. M. Blok,
Van Heemstralaan 32, Arnhem, secretarispenningmeester.
Voor „St. Bonaventura": Dr. M. de Haas,
Bredascheweg 320, Tilburg; Dr. W. G. J. A.
Jjcob, Koningsweg 54, 's-Hertogenbosch.
Voor C. M. O.: Dr. J. F. Reitsma, Bergweg 142, Rotterdam; Dr. P. Doornenbal,
Wassenaarsche weg 119, Den Haag.

BURGEMEESTERS.

By besluit van den secretaris-generaal van
het Departement van Binnenlandsche Zaken,
is A. H. van Gelderen, met ingang van 20
Maart 1941 opnieuw tot burgemeester van
de gemeente Zaandyk benoemd.
Is W. Voster, met ingang van 6 Maart
1941, opnieuw tot burgemeester van de gemeente Jlsp benoemd.
Is L. Mes, met ingang van 1 Maart 1911,
opnieuw tot burgemeester van de gemeente
Wadenoyen benoemd.

LUCHTVAART-EXAMENS.

's-GRAVENHAGE, 21 Februari. Maandag
en Dinsdag 17 en 18 Maart zal te Amster-

dam worden afgenomen het schrifteiyke gedeelte van het examen ter verkrijging van
het bewüs van geschiktheid als navigator
der 2e klasse aan boord van luchtvaartuigen,
overeenkomstig de eisenen van bekwaamheid
omschreven in art. 50 van de regeling Toezicht Luchtvaart.
Voorts zal op Woensdag en Donderdag 19
en 20 Maart worden afgenomen het schriftelijke gedeelte van het examen voor het
vliegbewijs-B (theoretisch-technisch gedeelte. R. T. L., art 39, lid 1, onder 2).
Het mondelinge gedeelte van het examen
navigator 2e klasse zal beginnen op Maandag 24 Maart a.s. in aansluiting waarop het
mondeling examen vllegbewhs B zal worden
afgenomen.

De examens zullen op genoemde data te
10.00 uur aanvangen.
Zij, die aan een der examens of aan beide
examens wenschen deel te nemen, behooren,
voor zoover zulks nog niet is geschied, hun
aanvragen voor het verkrijgen van een bewijs
van geschiktheid als navigator der 2e klasse
of van het vliegbewijs-B zoo spoedig mogelijk doch uiterlijk op 3 Maart bij den Luchtvaartdienst in te dienen.

SCHIEDAM

ROTTERD.

BORGSTELLINGSFONDS.

De Stichting Rotterdamsch Borgstellingsten doel stelt het verleenen
van steun aan kleine credietwaardige middenstandsbedrijven binnen het gebied van de
Kamer van Koophandel voor Rotterdam,
door midael van het stellen van borgtochten,
alsmede het verleenen van advlseerende en
bemiddelende hulp, teneinde de voortzetting
van het bedrijf mogelijk te maken, heeft
haar jaarverslag over 1910 uitgebracht.
Daarin wordt om. gezegd, dat het archief
van het fonds, ondergebracht in het kantoor
van de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank, in de Mei-dagen grootendeels is
verloren gegaan. In dit archief bevonden
zich ongeveer 1000 dossiers. De debiteurenadministratie was in de kluis geborgen en is
gespaard gebleven.
Reeds spoedig na de oorlogsdagen is het
secretariaat verplaatst naar den Nieuwen
Binnenweg 135. Allereerst werd nagegaan,
welke van de 251 debiteuren hun bedrijf
door de ramp verloren
hadden, waarbij
bieek. dat niet minder dan 57 kleine middenstanders rechtstreeks
getroffen waren.
Het eezameniyk van deze gedupeerden nog
te ontvangen bedrag wegens verleende credieten bedroeg ƒ 11.305.26.
Het arbeidsveld van het fonds: Rotterdam
rret eenige gemeenten In de omgeving, telt
691.433 inwoners.
Aan 247 zakenmenschen zijn aanvraagformulieren uitgerekt. 147 kleine middenstanders hebben het ingevuld ingezonden (v.j.
217). Het gemiddelde der jaarlijksche aanvragen is 204. Op de 146 behandelde credietaanvragen zijn 87 leeningen verstrekt tot
een totaal van ƒ 33.835. Uit een in het verslag opgenomen statistiek blijkt, dat de
meeste leeningen verstrekt zijn aan slagers
en groenten- en fruithandelaren.
In totaal zijn van 1936 af verleend 530
credieten tot een totaal van ƒ 200.169. Daarop is terug ontvangen ƒ 153.137.40. Het saldo
van het nog uitstaande bedrag Is ƒ 45.777.35;
alt verlies was ulto. 1910 te beschouwen
ƒ 1.254.35.
Uitvoerige gegevens verstrekt de secretaris-penningmeester van het fonds, de heer
J. Melles, onder het hoofd: Aflossing 'en
achterstand. In de meeste gevallen is een
aflossing vastgesteld van 1 % per week Op
31 December 1940 bedroeg de totale achterstand ƒ 12 715.20: een direct gevolg van de
gebeurtenissen in Mei is geweest, dat hierin
een achterstand van ƒ 6.102.50 zit.
fonds, die zich

TOMATENSOEP IN BLIK.
Op een eenlgen tijd geleden door het gemeentebestuur gedane aanvrage om beschikbaarstelling van tomatensoep in blik is thans
bericht ontvangen, dat de door deze gemeente
gedane bestelling, in verband met den beperkten voorraad, niet zal kunnen worden
uitgevoerd.
VERBETERING FIETSPAD B.K. LAAN.
Voor het

rywielverkeer Is het fietspad op
de Burg. Knappertlaan, tusschen v. Smalsveltstraat en Veenlantstraat afgesloten, omdat hier een aanvang wordt gemaakt met
een algeheele verbetering van dit verkeerspad.

DELFT
„DE DELFTSCIIE
GROENTENVEILING”.

JAARVERGADERING

In de groote zaal van Stads Doelen hield
de Coöp. Warmoeziersvereenlging „De Delftsche Groentenvelllng" haar jaarvergadering.
De voorzitter, de heer H. Remme, hield een
uitvoerige rede. Uit het jaarverslag bleek,
dat de omzet dit jaar bedroeg ƒ 2.404.694.13
of ruim ƒ 450.000.— meer dan in 1939.
Het gunstigst beeld gaven de druiven te
zien. By een minderen aanvoer van 12.C00
K.G. was er een grootere opbrengst van
ƒ 33.035.13.

LEIDEN
J. BOEHMER.

(Van omen Correspondent).

LEIDEN, 22 Febr. In den ouderdom van
65 jaar is overleden de heer J. Boehmer. een
bekende figuur in de kringen der Ned. Herv,
Gemeente te dezer stede.
De heer Boehmer, die vanaf 1897 de Diaconie der Ned. Herv. Gem. als boekhouder
heeft mogen dienen, is meer dan veertig jaar
verbonden geweest aan de C.J.V. „Prediker",
welke vereeniging hij in verschillende functies heeft mogen dienen.
Eenige jaren is hg ook directeur geweest
van het Kinderhuis Voordorp te Leiderdorp.
De teraardebestelling zal a.s. Maandag om
1 uur op Rhflnhof plaats vinden.

LAND- EN TUINBOUW

CHR. VEENKOLONIALE
LANDBOUW BOND.

prijsopdrüving.' Voorts werd uiteengezet de
heteekenis van de verordening inzake verkoop van landbouwgronden.
Hierna besprak de heer v. d. Heuvel de
sociale verhoudingen ten plattelande. Hij bepleitte zoover mogelijke toenadering tusschen
werkgevers en werknemers, daarbij wijzende op de arbitrageregeling lD.',f).
Voorts raadde hij aan zooveel mogelijk arbeiders in dienst te nemen om gedekt te zijn
voor de zomerbehoeft en.

RADIONIEUWS
ZONDAG 23 FEBRUARI 1941.

BLOEMENDAAL 243.»

M.

van dr Gerei. Kerk.

nadlo-kerkdlenat

—

Zondag 23 Febr. In bello diensten 10
en 3 u. n.ia. Ds. f. C. Erussaard.

_

u. v.mj

415 M.
Ketli-rlandaeb Pro.
S.OO V.A.H.A.
10.00 V.1U1.0.
■cramnia.
12.00 Va.njk.
2.00 K.11.0.
■

lIILVERftUM I.

—

—

—

—

—

Dn organisatorische aangelegenheden.

10.00 Voor de kinaeren.
8.00 Gr.mus-tek.
10.30 Vrlizlnr.lg Protestantsehe Kerkdienst.
12.00 Gr.muzlek.
12.15 Ksmeralda en solisten.
12.45 Nieuws- en econo12.42 Almanak.
1.00 Zang en orgeL
mische berichten A.N.P.
1.45 Ntuerlandsch Verbond voor Sibbe*
kunde: Lezing ~%Vle en wat waren onze voor*
ouiitrs?"
2.00 Causerie „Voorrang van net
clgemeene. welzijn".
2.15 Pianovoordracht.
(2 30 tot 2.50 Cyclus „Land en volk van West»
Afrika").
3.05 Collegium „Muslca Dlvina".
3.30 IJlt BerlUn: 02e Verzoekconcert voor da
6.00 Kugen Wolft en
DuiUche Waermaeht.
0.45 Actueels
*t)n solisten en zangsollste.
reportage of Rr.muziek.
7.00 Cr.muziek.
Sport
dag.
van
7.30
Berichten
7.15
den
8.00 Nieuws(Kngrlscb).
7.40 Gr.muzlek.
8.15 Iteportage.
8.30 Beberichten A.N.P.
8.45 ~Auf grosser
richten (Engelsen),
9.40 \VU sluiten den dag.
Kahrt". operette.
10.0»
5.45 Engeltche berichten A.N.P,
Nieuwsberichten A.N.P. en sluiting.
—

—

Hierbij wees spr. op de tweeërlei organisatie welke noodig is. In de eerste plaats zijn
noodig vrije maatschappelijke organisaties die

opkomen voor de stoffelijke en geestelijke
belangen van den boer en tuinder.
Daarnevens is een andere organisatie van
den boerenstand noodig. Belangrijke wijzigingen zijn hier wellicht aanstaande. Spr.
leidt dit af uit twen omstandigheden. In de
eerste plaats de instelling van de commissie
Wolterson, die uitgebreide organisatorische
bevoegdheden heeft Inzake handel en industrie. In de tweede plaats de ontwikkeling In
ons land ook vóór 10 Mei toen er reeds een
belangrijk en omvangrijk streven was om
aan maatschappelijke organisaties allerlei
bedrijfsregelingen over te doen. Veel verwarring is er door dat over beide organisaties door elkaar wordt gesproken.
organisaties
Laatstbedoelde
moeten
uiteraard „eenheids"-organisaties zijn. Voor
eerstbedoelde moeton we blijven staan en
ijveren voor organisaties gegroepeerd naar de
levensovertuiging. Met kracht weersprak
spr. dat dit een verzwakking van de agrarische kracht zou zijn.
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8.00 A.V.R.O.
8.«
HILVERSUM 11. 301.3 W.
2.00 V.A.ILA.
K.11.0.
8.43 A.V.H.O.
6.17 lut MS \~\.K.A.
4.00 M.C.K.V.
—

—

—

—

_

—

8.45 Geestelijke muziek
8.00 Gr muziek.
10.15 Omroep(gr.pl.).
0.45 Gr.muzlek.
10.45 Kinderkoor „Zanglust", met
orkest.
11.0» Omroeporkest ca
planobegelelamg.
—

—

—

—

—

12.00 Cyclus „Onze volksdichters".
solist.
12.20 A.V.1t.0.-Amubementsorkest en solisten.
12.45 Nieuws- en economische berichten
1.30 Gr.1.00 Vervolg van 12.20.
A.N.P.
2.00 Do Bamblers.
tnuziek met toelichting.
3.20 Klein vrouwen2.30 Hadiotoonee 1
koor „Vox Jubllsns", met planobegeleiding.
5.15 Wekelöksche ge4.00 Wfldingswoord.
5.30 Voor de kin.
dachtenwlsseling A.N.P.
6.40 Gr.*
deren.
C.OO V.A.n.A.-orkest.
muziek.
4.45 Actueeie reportage of gr.muzlek, clultJi.g.
—

—

—

—

—

—

Geestelijke beginselen.

—

.

—•

Spr. vond bij dit punt gelegenheid er op
te wijzen dat ondanks den schijn van het
tegendeel de geesten de wereld beheerschen
en niet de materieele dingen en de macht.
Spr. eindigde zijn rede door op te wekken
tot trouw en ijver ten einde onder den zegen
van Boven het groote goed der Christelijk
maatschappelijke organisatie heen te dragen
door dezen zwaren tijd.

—

—

—

—

—
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lIII.VF.KM'M I 41S M.
ftrnnimri.

—

Nederlandsen I'ro-

—

Y.c.lt.V.

7.30 Gr.muziek.
7.45 Ochtendgymnastiek.
S.OO tchriftlezlng en Medi7.55 Gr.muziek.
8.20
tatie.
8.15 Gewijde muziek (gr.pl.).
Ochtendgymnas'iek.
8.30 Nieuwsberichten
B.»j Cir.muziek.
10.30 Morgendicnst.
A.N.U.
11.30 Christelijke
11.00 Piancvoordracht
—

—

-

—

—

—

—

Boelhouwer, Kruyswijk

Balhuizen

&

—

—

—

12.42 Al13.00
en orgel.
manak.
12.45 Nieuws- en economische beSalon1.00
Amsterdamsen
richten A.N.l'.
2.00 Voor scholen.
orkest en sr.muziek.
2.35 Amsterdamsen Salonoikest.
3.15 „De.
cultuur van erwten en peulen. Tusschencul3.45 Gr.turen en natcelten", causerie.
muziek.
4.00 Hincenarbeld voor de Jeugd.
Nieuws-,
5.15
econo4.30 Molto Cautaiile.
5.30 Ur.i
mische- en beuishericliten A.N.P.
6.05 N.C.H.V.muziek.
6.00 Berichten.
6.45 Actueelo reorkest.
C.IZ Almanak.
portage of gr.muziek.
7.00 Frlesch praatje
7.15 Gr.muziek. (7.?0 tot 7.45 BerichA.N.l'.
ten Engelsch).
Nieuwsberichten
A.N.P.
8.00
8.30 Berichten
8.15 Bel Canto (opn.).
(Engelsch).
£.45 Utrechtsch Stedelijk orkest
(opn.).
855 ..Motorbrandstoffen, die norinaN benzlre k ïnten vervangen", cauperV.
9.15 Bach-cantete (opn.). Hierna: Schriftlezing.
10.0')
9.45 Engelsche berichten A.N.P.
Nieuwsberichten A.N.P., sluiting.
lectuur.

Zang

—

—

—

SNELVERVOER PER BOOT

—

—

—

Heden verzonden, morgen In bols.
Van AMSTERDAM heen en terug naar:

DEN HAAG, DELFT, LEIOEN (v. d. Kwast)
en GOUDA (Bargedienst)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

SCHEEPSTIJDINGEN

—

—

—

—

—

UIT EIGEN PARTIJ
DE GLIND. Alhier vergaderde de A.R.
Kiesvereeniging. In behandeling kwam Art. 1
van Ons Program. Dit werd ingeleid door
den heer G. Datema. Er volgde een geanimeerde bespreking.
Daarna hield de heer Van 't Voort een politiek maandoverzicht.

UIT VERSCHILLENDE
PLAATSEN.
APELDOORN*. B. en W. van Apeldoorn
hebben besloten 1000 perceelen grond der gemeente van 400 M2. per perceel voor de bebouwing met late aardappelen en bruine boonen
voor ƒ 2 huur per seizoen ter beschikking van
de Inwoners te stellen. De gemeente wil bemiddeling bij de bewerking van den grond
verleer.on.
Uitgaande van de Jeugdcommisie van de
Ned. Herv. Gemeente te Apeldoorn zullen aldaar op de Zondagmiddagen van 2, 9 en 16
Maart in de Groote Kerk bijzondere jeugdsamenkomsten worden gehouden, in verband
met geestelijke en kerkelijke vragen van
dezen tijd.

HAARLEM EN
OMSTREKEN
BURGERLIJKE STAND.
GEBORENEN*: 15 Febr.: D. Eiler.o-Kleibrink, z.; 19 Febr.: A. de Lange—Sijmons,
z.\ 20 Febr.: M. C. Kaestner—Groeneveld,
z.; W. van der Meeren —Oudshoorn, d.: 21
Febr.: H. Kok—Hendriks, d.; J. M. van
Wees—Hoogland, d.; J. M. Hageman—
Schrijver, d.; H. J. M. van Aeker—Krause,
dochter.
OVERLEDENEN: 18 Febr.: J. Oudt—De
Haas. 43 J., Korte Annastraat: 20 Febr.:
G. J. Bannink—Bolland. 70 j.. Junoplantsoen;
G. E. Blok—Exmann, T4 j„ Lange Poellaan:
N. E., 21 mnd.. dochter van F. J. de Visser,
Kam. Onnesstraat.

ROTTERDAM

—

ASSENDELFT. In de gehouden Gemeenteraadsvergadering werd besloten de vereenlging „Het Witte Kruis" een aanvullende subsidie van ƒ 500 te verleenen. Z.h.st. keurde de
Raad het voorstel van B .en W., om het gemeente-personeel een tijdelijke toelage van
6 pet. te verstrekken en den kinderbijslag van
ƒ 60 op ƒ 75 te brengen, goed. De begrootingswyziging 1941, waardoor ƒ 800 beschikbaar
wordt gesteld voor de verbouwing van het
gemeentehuls, werd eveneens goedgekeurd.

ALKMAAR. In zijn late Nieuwjaarsrede in
den gemeenteraad betoogde de burgemeester
0.a., dat onze gemeente drie vraagstukken
de aandacht blijven vragen: de financieele
verhouding tot het Rjjk, de oplossing van het
woningvraagstuk en de in uitzicht gestelde
nieuwe grensregeling.
Bij- de benoemingen, noodlg wegens de
ontheffing uit hun ambt van een drietal leeraren, werden weder zeven blanco stemmen
uitgebracht.

Een nieuw crediet van ƒ 10.000 werd toegestaan aan de Centrale Keuken, die blijkbaar

in een behoefte voorziet.

NED. CHR. VROUWENBOND.
De afd. Rotterdam van den Ned. Chr.
Vrouwenbond heeft in de Zendingskapel aan
de Gerard Scholtenstraat, onder leiding van
mevrouw A. Veg'er- v. d. Tempel, een verJ. A.
gadering
gehouden, alwair Ds.
Kwint, Ned. Herv. predikant te Rotterdam, gesproken heeft over „De Bergrede".
Spr. ving aan met de opmerking, dat er
onder de Christenen heel wat misverstand
b-staat over Mattheus 5. Vijf stroomingen
vragen de aan Jacht. Er zijn er. die de
eisenen, in de Bergrede vervat, onuitvoerbaar achten in de practtjk. Anderen, zooals
Albert Schweitzer, meenen, dat de Bergrede moet gezien worden in het kader van
den tijd. Er bestond toen de stellige verwachting, dat het Godsrijk zeer spoedig komen zou. Zoo gezien Is de Bergrede een stuk
lnterim-ethlek.
De derde groep meent, dat de Bergrede
geen zedelijke voorschriften bedoelt te geven. Matth. 5 wil, door middel van een paradoxalen vorm de gezindheid der menschen
in een andere richting lelden. Weer anderen
zijn van oordeel, dat de Bergrede het besef
van totale verlorenheid wil wakker roepen,
terwijl tenslotte de vijfde groep meent, dat
Bergrede vervat, wel
Jezus.de eischen. in de
uitvoerbaar achtte, doch zich vergist moet
hebben in de zedelijke kracht van den
rr.ensch.

HONSELERSDIJK. Onder voorzitterschap
van den heer M. Prins heeft de vereenlging
voor Chr. Nat. Schoolonderwijs de jaarver-

gadering gehouden. In zfln openingswoord
herinnerde de voorzitter met bijzondere
waardeering aan het overleden Hoofd der
school, den heer Jac. van Alten. Ook de
secretaris wijdde woorden ter zijner gedachtenis. Het verslag deelde voorts mede, dat
het gemiideld aantal leerlingen bedroeg 206.
Het financieel verslag gaf een batig saldo.
Bij de verkiezingen werd de heer B. Ridder
herkozen.
OOSTEREEEK. Donderdag heeft Prof. G.
Wisse in de Chr. Geref. Kerk een tijdrede
gehouden over Openbaring 4 2b en 3. Het
thema zijner rede was, „de troon in den hemel, waarop God zit". Achtereenvolgens
stond spr. stil bij: le. de opperheerschappij
Gods: 2e. de majesteitelijkheid Gods en He.
de onkreukbare trouw Gods. Het kleine
kerkgebouw was geheel gevuld met belangstellenden.
:

ROZENBURG. In de plaats van den heer
K. Roodnat is tegen 1 Maart a.s. tot Ie ambtenaar ter gemeentesecretarie alhier benoemd
de heer J. Kuiper te 's-Gravenhage.

ZAANDAM. Onder buitengewoon groote
belangstelling Is gisteren het stoffelijk overschot van den heer C. A. Honig, een bekend
Zaansch industrieel te Overveen ter aarde
besteld.
Tallooze belangstellenden, waaronder vele
industrieelen uit de Zaanstreek en daarbuiten,
schaarden zich om de groeve.
Tal van sprekers voerden het woord.
Nadat Prof. Dr. Korff het „Onze Vader"
had gebeden, dankte Ir. A. J Honig namens
de familie voor de overgroote belangstelling,
die men na. het overlijden en ook b|j de teraardcbestelllng van zun broer had ontvangen.

Al deze opvattingen, aldus spr., hebben
êèn gemeenschappelijke fout. Zij zien in de
Bergrede Jezus' leer. terwijl deze juist een
deel van het Evangelie is.
Christus brengt geen boodschap, maar Is
de inhoud van de boodschap zelf. Dit is het
Messiasgehelmen's van Jezus. In de Bergrede wordt Jezus Christus gepredikt èn Zyn
komend Rijk.
De Eergrede heeft een eschatologisch karakter. Is nu de verwachting lets, dat In het
heden ons leven kan veranderen? Inderdaad! We moeten zijn, wat we worden zullen in Jezus Christus. In Christus krflgt ons
leven nieuwe gestalte. Dat schetst ons de
Bergrede. Daarom Is Matth. 5—7 Evangelie.
Bliide Boodschap en geen nieuwe moraal of
ze^ewet.
Uitvoerig ging spr. vervolgens den tekst
van de Bergrede na. om te besluiten met de
oomerklng. dat In Jezus Christus het gebod
van de Bergrede Is vervuld.
Na de pauze was er gelegenheid tot het
Bt«>n«r\ v?n vragen.
Als bestuurslid werd gekozen mevrouw M.
Jansen-Hamel.

JUBILEUM W. BOEROAM.
Gisteren herdacht de h»er W. Boerdam
den da?, waarop hfl vóór 25 Jaar In dienst
trad bij het Agentschap Rotterdam van de
Nerferlandsche Handel Maatschappij.
Gedurende 16 laren vervulde hü de functie van hoofdboekhouder. terwijl h'l de laatste jaren als hoofdkassier werkzaam was
en in 1933 ook tot procuratiehouder werd

aangesteld.

De lubilaris werd hartelijk toegesproken
door den agent, Mr. N. J. van Aa'st. die
e?n geschenk onder couvert overhandigde;
Mr. A. H. Overbeek namens de procuratiehouders en den heer J. v. d. Horst namens
het personeel, dia belden ook geschenken
aanboden. ••
'•

;

JAARVERGADERING TE
STADSKANAAL
Onder leiding van den Voorzitter, den
heer H. Schipper van Nw. Buinen werd Donderdagmiddag in zaal „Eendracht" te Stadskanaal de jaarvergadering gehouden van den
Chr. Veenkolonialen Landbouw Bond, gewestelijke af d. van den Chr. Boeren- en Tuinders Bond voor de Veenkoloniën en Westerwolde.
Na een kort openingswoord van de voorz.,
waarin deze zijn blijdschap uitsprak over de
goede opkomst der leden, ondanks de minder
gunstige weersomstandigheden, volgde het
jaarverslag van den wnd. secr., den heer B.
J. Cramer van Musselkanaal.
Hieraan ontleenen we dat hij allereerst
wees op de allesbeheerschënde gebeurtenissen van Mei 1940.
De toestand In de afdeelingen bleef statlonnair, doch stilstand is achteruitgang? De
verhouding tot de Prov. Groninger en Drentsche afdeellng was best. Er was een goede
samenwerking. De heer P. A. te Velde van
Stadskanaal nam zitting in het H.B. van de
Groninger afdeeling.

v

Gewezen werd op het goed geoutilleerd
Bondsbureau te Den Haag dat schitterend
werk verricht ook voor de afdeelingen en
op het prachtige bondsorgaan „Ons Platteland". De wetenschap dat het lot van de wereld niet ligt in menschenhanden, maar In
Gods hand, geeft moed voor de toekomst ook
In deze moeilijke tijden.
De heer J. Meinders van Nw. Bulnen gaf
het financieele verslag. Het aantal leden Is
thans ruim 200. Er zijn 8 afdeelingen In Groningen en 8 In Drente. De uitgaven bedroeden ƒ 1005.05. Nadeelig saldo ƒ 25.87. Bezit
van den Bond is thans ƒ476.31.
Als bestuursleden werden herkozen de heeren J. Meinders, Nw. Buinen, P. A. te Velde, Stadskanaal en E. de Graaf, 2e Exloè'rmond, terwijl gekozen werd In de vac. J.
Meyer, Vlagtwedde de heer G. Haveman van
Selllngen. Allen accepteerden de benoeming.
Namens de Groninger Afdeeling sprak Mr.
Ten Kate van Groningen een hartelijk woord
die ook wees op de vruchtbare samenwerking, terwijl de heer E. de Graaf zulks deed
namens de Drentsche afdeeling, die meJe
vertegenwoordigd was door den heer J. Halteren van Leggelo.
De heer Chr. v. d. Heuvel van Den Haag,
2e Voorz. van den Landelijken Bond sprak
over „Geestelijke en stoffelijke vragen voor
den boer voor 1941".
Een greep doende uit de vele vragen wilde
spr. een enkele van elk der vier terreinen,
waarmede de C.8.T.8. te maken heeft, behandelen: het economisch terrein; het sociaal gebied; de organisatorische aangelegenheden; de geestelijke beginselen.
Economische vragen.
Voor wat de economische vragen betreft
bepaalde spr. zich tot een drietal, namelijk
het prijspeil van de producten, de kunstmestvoorztening en de maatregelerwMnzake den
grondeigendom. Inzake de prijzen van de
producten meende spr. dat deze in het algemeen te laag zyn in verband met de sterk
gestegen productiekosten. Loonen, kunstmest, allerlei bedrn'fsbenoodigdheden. belastingen, sociale lasten, alles is gestegen, met
uitzondering van renten en pachten. Hoe
groot de stijging Is valt niet precies te zeggen. Ze is echter in ieder geval belangrijk
en wordt nog vergroot door het ontbreken
van grondstoffen als kunstmest en veevoeder
en de slechtere kwaliteit van verschillende
bcnoodigdheden. Een prysverhooging van de
agrarische producten zal over de geheel Unie
niet uit kunnen blijven. De mate van verhooging is niet zoo gemakkelijk te stellen en
ze moet met het oog op de draagkracht «Mn
ons volk binnen redelijke grenzen blijven en
mag niet verder gaan dan noodzakelijk is
voor een in verhouding tot andere volksgroepen redelijke belooning voor den boer en
z(jn arbeider.
Een groote moeilijkheid bH het vaststellen
van Juiste pi ijzen zijn de zeer ulteenloopende
productiekosten in verschillende streken en
bedrijven.
Maatregelen

betreffende het grondgebruik.

Troostwijk. Meffert,
land te Amst.

—

—

—

Oosterwüis, 11. Kiene, 22 Febr. van Amst. n.
Duitschlana. Stompwük, J. Schooling. 22 Febr.
van Amst. n. Duitschland. Wijkdienst 4, Borg,
22 Febr. van Duitschland te Amst. Wijkdienst
8, W. van der lieer, 22 Febr. van Amst. n.
Duitschland.

V.A.R.A.
UIf.VEnsFM II 301-% M.
7.15 Ochtendgymnastiek.
7.30 Gr.muziek.
7.55 Gr.muziek.
8.20 Ochtendgymnastiek.
8.30 Nieuwsberichten A.N.P. Hierna: Gr.muziek.
10.00 V.P.8.0.: MorgenwiJUing.
10.20 Zang rret pianobegeleiding en gr.muziek.
11.00 Declamatie.
11.20 Esmaralda en
solisten.
12.15 Gr.muziek.
12.00 Berichten.
12.45 Nieuws-, economische- en beursberichten.
1.00 Schrammelkwartet en soltste.
1.45 Arnhemsen strijk1.20 Orgelspel.
3.00 Gr.kwartet.
2.35 Keukenpraatje.
muziek.
3.45 Cyclus „Do vrouw In haar beroep".
4.0» Gr.muziek met toelichting.
4.30 Voor de kinderen.
5.00 V.P.R.0.: Cyclus
5.15 Nieuws-,
„Het gezin in onzen tüd".
economische- en beursberichten A.N.P.
5.30
„Carnaval in het Rijnland", vraaggespreK.
tijdens
opvoeding
de
b.05 „De l.chamelijke
kleuterjaren", lezing.
6.25 Gr.muziek.
6.45
7.00 tot
Actueele reportage of gr.muziek.
7.15 Economische vragen van den dag A.N.P.,
—
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—

—

—

—

—

—

—

—
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VISSCHERIJ
SCHEVE.MXGEX, 21 Febr. Versche vlscn.
Hedenochtend was de eanvoer van versch*
visch uit zie niet groot. Aan de markt waren

4 niotorloggers met tezamen ] £13 bisomiiiinc,
te weten: Sch. 302, A. Taal. met j 47; Sch. lil,
\V, de Graaf, met ƒ S0: Sin 284, I'. den Hever,
met ƒ 36; Sch. 2QI, JI. Taal. met f 50.
Hedenochtend waren geen kotters en motorechokkers aan de markt. Van elders waren
nog enkele partüen versche visch naar hleï
verzonden, o.a kabeljauw en wijting. De no-

hiervan «aren:
ƒ
10—10.50;
Schar ƒ 7.20—7.50;
Kletne schol ƒ !>.!>0—14.50; Kabeljauw ƒ i.To—
10. alles per kift van 40 Kg.
I UK, 20 Febr. Door 5 vaartuigen wera
heden aan den Gemeentelijken Ylschatslag alhier aangevoerd: 22 pond snoekbaars van
3—5 pond per vaartuig, prfcs I'S—»6 et. p. pnd.
De visscherh n:ct ataannetten onder het (js
Is voor deze periode geöindigd.
i:\Klll I/.IV. Il Febr. 2 vaartuigen hebben
15 pond snoekbaars aangevoerd t 1.09; 201
pond voorn 15 et. en 25 pond blei 30 et. p. pon 1
UMI ll>::\, 22 Febr. Schar / i4 —lij Kleine
schar ƒ 31.50—20; Pufschar / 10—6.50; Kleine
schol ƒ 44—1f.50; Pufschol ƒ 14—11; llot ƒ 40—
30: Kleino bot ƒ 25; Wijting ƒ 28—22, alles
per 50 Kg.; Kabeljauw ƒ 12.50—7.50 per stuk.
Zoetwatervixh. Snoekbaars ƒ 1.64; Dlei 56;
Voorn 45; Spier Ine 74—Ï2 et. per Ks.
De besommini-.e:i waren: van de logger Kw.
%'i met ƒ 22: van de kotters: Urn. 214 met
ƒ 1085: Urn. 210 nut ƒ ISI3, Sch. 314 met t 465;
Sch. 353 niet ƒ 721.
teeringen

Wötlng

Tong ƒ I.SO per Kg.
r.esomming logger Kw.

200—530, handel iet» Mug; <87 Varekoetcn
matig; 10 Uraskalveien ƒ 110—200.
tamelijk; 20 Pinken ƒ 170—230, matig; 11 Vette
kalveren: 252 Nuchteie kalveren; 332 %Velde
schapen ƒ 33—38; IC4 Mestvarkens ƒ 21—«0;
322 Uiggen ƒ 1U—15, matig: 5 Zeugen.
Kaas. 5 rartüen Ie soort Uoudsche kaas
ƒ 41.50; 3 partijen Ie srt. Leldsche Kaas ƒ :>9
per 50 kg. Handel goed.
Veemarkt. Aanvoer: 11
K.MMK.N, 21 Febr.
melk- en kalfkoeien ƒ 350 —400: 7 Idem vaarzen
ƒ 3u0—350; 9 hoogdrachtt?? koeien ƒ 400—5oO:
14 guste linken ƒ 140—200; 12 graskalveien
weideschapen ƒ 40—55: 17 vetta
f So—120:
schapen ƒ 45—63; 17 geiten ƒ 12—35; 48 loopvarkens ƒ 21— 30 per stuk; 330 biggen ƒ 2.20—
2.75 per week.
Pluimvee. Aanvoer: 64 konijnen t I—s p. it.
Eieren. Aanvoer: 4.Ü00 stuks. Prüs: j 1.07
per Kg. Pe handel was traag.
ITHECHT, 22 Febr. Veemarkt. Totaal aangevoerd 1715 stuks, w.o. 520 runderen.
Vaarzen ƒ 3u>—43o; Melkkoeien ƒ 330—Ö.30:
Kalfkoeien f 350—350; Valekoeten S 210—380
per stuk. handel kalm, onveranderde prijzen;
100 Magere kalveren ƒ 140 —220 per stuk,
handel matig, zelfde prijzen: 623 nuchtere Kalveren: 230 Fchrammen ƒ 19—33; ISO Biggen
i 12—19 por stuk, handel flauw, gelijke prijzent
Kleinhandel. Aanvoer: 100 Kg. Boter ƒ 2.40;
230 Kg. Kaa* ƒ 1.20—1.40 per Kg.; 8.000 stuks
Eieren ƒ 1.07 per Kg.; 200 mud Aardappelen
mud.
i 5.50 —5.50 per
Pluimvee. Kippen ƒ 1.73—3; Eenden ƒ 1—1.50
per stuk; Duiven 45—60 et. per paar; Ganzen
ƒ 5.50—8: Konlinen ƒ 1.50—3.75: Jonge hennen
ƒ 1.73—2.75; Jonge hanen ƒ I—l.o 1 —1.00 per stuk.
ƒ
ƒ

8

11
6
—

sluiting.

7
9

—

—

—

12.85
Belfeld
Venio
12.32
Urare
(beneden »1a sluis) 5.46
(beneden

—

—

NfltEegen
m Au Jiie»

40 met ƒ 1233.

IIUHI.IKI'M (Fr.), 20 Febr. Veiling-vereen.
„De Afslag". Monstcrvelilng. Aanbod: 555
manden a3l Kg. Kapen 83—86 et. per mand.
Groentenveillng. Appelen 13—24 et. per Kg.;
Boerenkool 50—»7 et. per S Kg.; tiroene kool
10 —23;
ƒ 0.44—1.02 per 10 Kg.; Knolseldern'
Peren 8—23; Piel 15—20 et. per Kg.: Ramenaa
ƒ 1.10—1.30; Kapen 43—C7 et per 23 Kg.; Koode
kool 65 et. pet 10 Kg.; Brode biet 31 et. per
Kg.; Savoye k< ol 52 et. per 10 Kg.; Spruitkool
1 17; Witlof 27—2 S et. per Kg.
BKil KUL rn ItODEMtiJ», 21 Febr, Coóp.
Bloemenveiling Bozen: Betier Tlmes ƒ 23.95—
27.90; Oranje Nassau f 16 05—22.90 per 100
stuks; Anjers 1 Peter Flscr.er ƒ 10.20: Pel*rgonlum ƒ 10.20; Mal Time t 11.lo: Spectrum
ƒ 7.40—9.50; Utmengde J 6.50 per 100 stuks;
Seringen: Stepman f 21—35: Begray f 15—17
per 100 tak; Tulpen: Wilt Pitt 47; Will. Copiand 31; '!en. de Wet 33—36; v. d. Hoef.." 32
36; Witte Vulk 25—29; Pr v. Oostenrijk 33;
Teles Copium 42—45 et. per doziln; Potplanten
Cyclamen 30
63; Azalsa 35—40; Prlmula 7—S
et. per pot: Aep. ('Utmost / 3.20 per 100 stuk».
Ili:i:>l»Ti:i:, 21 Febr. Afslagvcreen. Beemster. Purmerend en Omstreken. Witlof ƒ 20—
33: Koode kool 5 20—6.50; Savoye kool ƒ 4.20—
5.20: Spruitkool 17—35; Boerenkool ƒ 5 —13;
Andijvie ƒ 25—36; Bieten ƒ 3.10; Wortelen
/ 3.90: Uien ƒ 3 50—5.50; Prei ƒ 6—15 p.
100 kg.
Appels: Cox Oranje Pepptn f 22—43; Keinette, goud 1 22—30 per 100 kg. Peren: Comtesse de Paris ƒ 16—26; Uieser Wildeman f 27;
Winterjan ƒ 12—23 per 10.» kg.
lIOVKMi.tIIM'IX, 21 Febr. Aanvoer; 5500
Kg. Koode kool f 6.50; G.UOO Kg. Uele kool
ƒ 5.20: 3700 Kg. Witte knol ƒ 4.75; 850 baal
Uien, grof. Ïmot. drleilng en nep ƒ 2.75; 13
baal Wortelen I 1.95 per baal.
IK>\m:I.i:HM)IJIv. 20 Febr. Centrale WestU
nioemonvellirg. Anjers ƒ 4.90—16; Calla ƒ IS—
28: Anierilly.f 7—10; wit ƒ 17—18; Ueibcra
ƒ 8.40—7.90 per 100: Plumosa 37—71; Freeeie,
13—30: geel 24—37; blauw 31—42: Copland 23
—30; rosé 26—38: Pit 32—48; Lo Notre 37—45;
Victoire 29—33; Albino 41—50; Murlllo 26—32;
Anemonen 30—52 et. per bos; Azalea ƒ 0.45—
1.80; Hortensia ƒ 1.20—2; Primula 11—18; Clneraria 43—65; Kalanchoe 20—24; Aloë 15—38 et.
per pot.
KOOItWjSCIIAIIWOI'DK, 22 Febr. Aanvoer:
114.100 Kg. ltoode kool ƒ 6.50: 49.500 Kg. Uele
kool ƒ 5.20; 233.500 Kg. Deeusche witte kool
ƒ 4.70; 4.000 Kg. Uien, 'irovo uien en Drleilng,
ƒ 5.50; Stek uien ƒ 1.20 per 100 Kg.
I Tlli:ill I', 21 Febr. Vereen. Uroenten- en
Vruchtenvelllng. ItadUs f 14; icnan«rutr I 9.1»
per 100 bos; KnulseldcrU 7—12 p. Kg.; AndUvle
ƒ
19—4G; Bieten ƒ 2.60—3.10: Idem gekookt
t 15—19; Poeienkool 1 6—lG; Kooi, roode
5.60; Idem witte t 4.70; Prei ƒ 7—21; Kapen
ƒ 2.00—3.10; Spinazie, zomer ƒ 62 —64; Spruiten
f 11—17; Idem schoon ƒ 14—36; Uien ƒ 2.30—
550; Waschpeen ƒ 4—10; Witlof / V—3l; CU
chorellof ƒ 30—39; Peterselie f 118—130: Seldeiö ƒ 40—126 per 100 Kg.; Bainvlias ƒ 2.80—
6.10 per 100 xluks.
—

-

—

MARKTBERICHTEN
IMSTCIIDAM, 22 Febr. N.v. Xederl. Velling

„Amsterdam", Bloemenveiling, Tulpen: Copland
ƒ i —2.;>o: Rc»< ƒ 2—2.70; \Vill. I'itt ƒ 3 —3.50:
üele Prins ƒ 2—-.50; Plquante ƒ 2—3; Weber

I I.Bo—2.irt; Albino ƒ 3—4; Moore f 2—2.50;
Tbeerooa f 2— 2.30 per 10( «tuk»; Seringen:
Marie Lexraye 1 ƒ 15—IS: 11 ƒ lo—13; stepman
1i1—22; Cliai.es Dix 8—14; Ludwig Spiitb 15—
tO per 100 fluks; Diversen: Am. anjelieren ƒ 8
—12 per 100 stuk»; Kreesia, wit ƒ 15—2S; geel
ƒ 20 —50; Botje'o«n ƒ 10—40; Uerberls ƒ 15—26;
Crocussen f s—lo per 100 bus.
i'lant-'iivi iling. I'Miuula 15—30; Tradescantta

15—25; Cactus 15—40; Azalea ƒ 0.50—2.10; Cyelamen 20—tO; Varens ló—4s; Clivia ƒ 0.9'i
1.30; Kentln t O.M1—1.20; Kleine potten; Cy
clamen lo —; : 0; Varens 4—6; Adlaulhum 10—
14: l'lutnOJa 4 —5 et. per pot,
tiioentenvclling. Witlof f 20 —28; Waschpeen
ƒ 7—14.50; Andijvie ƒ 25—35; Spinazie ƒ 60—00;
Uroene knol ] 1—5.20; i'ict f iu—22 per 10'j
Kit.: Heldert) J 15.40; Peterselie ƒ 15—45; Kervel
t \i —lK; Kas patelen 1 4 "'o—s per 100 bos.
AMKIISI uoitï', 21 Febr. Ho. nüereleien ƒ 1.07
per Kg.: Kerdineleren ƒ 6.50—7,60 per 10)
rtuks; Kippen ƒ 1.75—2.75; Tamme kontinen
1 .»—6 per stuk; Mattere varkens ƒ 26—28;
Ulggen ƒ 17—2: per stuk.
Aangevoerd ' waren ongeveer:
15.000 atu'is
boende] eieren,
100 stuks eendcneleien, 20
varkens;
drachtige
leugen,
55 biggen
2
manere
—

lllli:i KKI.I'.N, 21 Febr. Aan do Kaasmarkt
beden aangevoerd: 1 wagen, met te
zamen'2s etuks kazen, gewicht pl.lll. 176 kg.
I'iils Ie srt. K.M. f 40 v>«r 50 kilo's.
l,i:illi:>. 21 Febr. Vee- en Kaasmarkten.
200 Kunderen; 260 Kalveren; 532 Schapen; 491
Varkens; J. «tieren; 81 Kalf- en Melkkoeien
wai

Ten aanzien van dit punt werden besproken de diverse pachtmaatregelen, als pachtwet en daarna verschenen verordening tegen

21 Febr. van Duitsch-
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DE STANDAARD VAN ZATERDAG 22 FEBRUARI 1941

1 /.SS
Van /—f regelt
met inbegrip van btuijsn.
o.li
ledere regel meet
betrekking'
Annonces van
zoekenden
0-2

Heden nam de Heere weder
tot Zich, onze Jongste lieveJAN BRANDSJE.
geboren 31 October 1940.
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OTTEN.

Rosé

Loosdrecht. 21 Febr. 1941.
De
teraardebestclling
zal
hebben.
plaats
Maandag
21 Februari 1941, te 1 uur
n.m. op de Oude Algemeene
Begraafplaats te Nieuw.
Loosdrecht.

-
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S
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Op 20 Febr. is plotseling in

regel 1*

'-35
vagina
0.91>
Oi'erigt tekstpagina'» p. regel
i, 0.21
Liefdegaven pet regel
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Telefonisch opgegeven Annonces
Advertentie* kunnen gedurende
de kantooruren telefonisch worden
opgegeven aan ons Hoofdkantoor
te
Amsterdam en aan onze
Bijkantoren.
Wij kunnen

geen enkele verant-

vader, de

BOER HEIJ.
CORN. BOER.
G. N.

K. J. v. d. WOLF-HEIJ.
G. v. d. WOLF.
En Kleinkinderen.
Ermelo. 21 Februari 1911.
Spoorlaan 36.
De begrafenis
zal plaats
vinden op Dinsdag 22 Febr.
Vertrek van het sterfhuis

FAMILIEBERICHTEN

betuigen
dank.

Bilderdijklaan

38.

ontvangst.

Geen
S.

FEITSMA.

Econ. Dr»,

en
INA DOOIJES
geven U, mede namens hun
Ouders, kennis van hun D.V. op

&

Oegeren.

Les in dokteisboe.ihouden. Kaartsysteem, onderhoud dei instrumenten
telefoonbediemng. goede omgangsvormen, enz Vooi hen. die de lagere

school bezochten en

gevorderden. Gratis hulp b\i sollicitatie
Vraag zonder verplichting inlichtingen bij A S S O., dir J van det Bij
hoofdonderwijzer. \'ieuwe Plein 31. Arnhem.
voot

ARCHITECTEN-HUISEIGENAREN
Vraagt Uw Schilder bij
ff)
j/\
s
/
buitenverfwerlcen
A\
r

\

Postrekening

V

fWË

5 jaar

wordendoor onsonder
weersinvloeden
gegarandeerd, en lijft
dan alt pat verwerkt

In plaats van kaarten.
Met groote dankbaarheid geven
wij kennis van de voorspoedige
geboorte van onze Docht»r.
CORNELIA HENDRIKA.
H. MARSEILLE.
R. MARSEILLE
VAN LEYENHORST.
Bloemendaal. 21 Febr. 1941.
—

Kastanjelaan

39.

—

Berkel en Rodenrijs.

De Heer en Mevrouw

B. BIELEVELD-GLAUBITZ
geven met groote blijdschap en
dank aan God kennis van de geboorte van hun Zoon,

HENDRIK JOHAN
REINHART SIEGFRIED.
Leidschendam, 21 Februari 1941.
Mauvelaan 8.
Tiideln'k: Ziekenhuis Antoniushové, Voorburg.

Aan de Geref.

School wordt tegen

1 April a.s. gevraagd, een

ONDERWIJZER

(wachtgelder

volgens Art. 56. 2e lid), belijdend

lid der Geref. Kerk. Hoofdacte en
acte J. vereischt. Tuinbouwacte

in den ouderdom van 80 jaren,
sedert 27 December 1926

Wedn.

v.

Geertje Sietsema,

lis

Wettig gedeponeerd

Auteursrecht verzekerd

Harp-Orgel

volgens de wet

modern model. Tabouret en Mu-

Het gebruik van het Beurtvaart-adres,
rooals dit is vastgesteld door de in het
Nederlandsch Binnenvaart Bureau samenwerkende organisaties, is verplicht gesteld
bij de Verordening Binnenbeurtvaart dd.
23 Mei 1940 (art. 4) alsmede bij de Verordening Goederenvervoer dd. IS Juni
1940 (art. 8).
Vastgestelde prijs 1 cent per stuk.
Verkrijgbaar in Standaardmodel-kaart
en Standaard-doorschrijfmodel

f 175.-

Groot model Anglus Orgel ƒ 80.-.
VREEKEVS ORGELHANDEL,
Tel. 88
Bodegraven.
—

Banketbakkerij
te koop gevr., redelijk best. vereischt, dipl. aanw. Br. met uitv.
inl. letter G 1451, Bur. v. d. blad.

„Bouwrijk"

Oud-Hoofd der Geref. School
te Genemuiden.
Middelstum, 21 Febr. 1911.
Middelstum.
T. M. VAN DIJK.

N.Z. VOORBURGWAL 68-70

Assurantiën

Amstelveen,

Keizersgracht 328. tel. 37010

G. N. VAN DIJK.
A. VAN DIJK—
DEN OUDEN.
Gé.
Veendam,

Dr. J. A. VAN DIJK.
J. VAN DIJK—HEYS.
BERTI.

aan jong meisje, om als hulp in
de huish. mede te werken tegen
vergoeding van kost en inwoning.
Br. letter S 1065, Bur. v. d. blad.

Gevraagd voor direct tot 1 Mei,
een beschaafd,

FLINK MEISJE

geliefden Zwager,
JAN VELDHUYZEN
VAN ZANTEN Gz.,
in den ouderdom van 66 jaar.
Enkhuizen.
P. SLUIS Nzn.
M. M. TJ. SLUIS—
MIEDEMA.
Hilversum.
E. HOEK—SLUIS.
Ds. D. HOEK.

Ulft.

Mevr. de Wed.
Ds. G. H. DE JONGE.

Hilversum,
Mevr de Wed.

Mr. DIRK SLUIS.

Sassenheim,

M. FRIJLINK— SLUIS.
A. FRIJLINK Jr.
Ermelo.
Mevr. de Wed. C. ZAAL.
Februari 1941.

Adviesbureau v Centrale Verwarming

Het Gereformeerd
Jongelingsblad

AMSTERDAM

-

lezen en ze morgen evenzeer zullen
lezen. Vandaar, dat courantenreclame
onweersprekelijk de basis is van
iedere goede reclame-campagne

ƒ 1000.—. 175,
182 en 185 a ƒ 500.—, 247, 2,»9,
269. 275, 288, 288, 825, 829, 832.
847. 856. 35», 874. 892 en 404 a
ƒ 100.—. Betaling van 1 April a.s.
af door de Rotterdamsche BoazBank. Pompenburgsing"el 13 en
ten kantore der kerk. Van Houtenstraat 41.
De Commissie voorn.:
A. G. CORBETH, Voorz.
G. VAN DRIEL. Secr.
&

V
/

ZOOJUIST VERSCHEEN:

J. D. van Iperen Jr.

Dagelijksrhe Betrekklnggld».
Alle branches. Proefnrs. 10 cent
Aalsmeer, Tok-f. BHS. Ontwerpen, Anllm,
Apeld.weg 216. Arnhem.
besteden en controle v. Installaties. ?iookgasanalyM
ichoor- B. VAN GOOR. Diever. Het adres
■teenonderzoek.
--—k ;
voor
periodieken.
gestencilde

<

—»

•'

Aardappelen als veevoeder.
Noord-Holland maakt nogmaals
aardappelen tot veevoeder te bestemmen, zonder dat daartoe dezerzijds machtiging werd verleend.
Dit verbod geldt vanzelfsprekend mede voor de hoeveelheden
aardappelen, die in verschillende gevallen boven het geïnventariseerde
gewicht aanwezig zijn.
Op de naleving van deze bepaling zal strenge controle worden
uitgeoefend.
De Voedselcommissaris voor
bekend, dat het verboden is om

Abonnementsprijs

franco per

post per Jaar f S.—.

zoekt ot
personeel v-raad adverteer» In
het G. i. B. Regelprtjs: 1-6
regels ) 2.—, elke regel meer
35 et. Bii conti-" bel-ngrijke
korting. Vraagt tarief.

Wie een betrekking

Laat uw wasch behandelen door de
Stoomwasscherij „HET ZUIDEN",
fc ** ■ Pietcr Aertszstraat 68
Tel 22365.
Droog toe of opgemaakt per K.G. en per stuk. billijk tarief.
Aanbevelend: NEIDIG & ZOON.
■ ■ ■ pi|

IAMhS'
■f .*■.■"

Koninelnnelaan.

WERKENDAM

In ieder Christelijk gezin
daarom op

®e ritanbaarb
I

J

Tel. No. 23

GROND-EN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

telijk dagblad.

U

-

AANNEMERS VAN

een positief Chris-

Abonneert

-

GEBRS. VAN OORD

EONDSBUREAU AMERSFOORT

behoort

■

HANDEL IN

RIJSMATERIALEN
RIETMATTENFABRIEK

Abonnementsprijs f 3.47 per
kwartaal of ƒ 0.28 per week

bureau AMSTERDAM

N.Z. VOORBURGWAL 58-60

.

1940. 400 PAGINA'S
PRIJS F 4.45 INGEN.

-

F5.1S GEB.

IN DEN BOEKHANDEL EN 8IJ DE UITGEEFSTER

N.V. NOORD-HOLLANDSCHE UITGEVERSMIJ
/

AMSTERDAM

Loonstaten voor deLoonbelasting
Op 1 Januari 1911 trad de loonbelasting In werking.
Voor eiken werknemer moet U nu een loonstaat aanleggen volgens officieel model. Wij kunnen U deze
staten uit voorraad zenden, zoodat er geen vertraging
in Uw administratie ontstaat; bovendien kunnen wij
deze slaten zeer billijk leveren.
De prijzen zijn: 10 exemplaren ƒ 0.40; 25 ex. ƒ 0.95;
50 ex. ƒ 1.75; 100 ex. ƒ 2.90; 250 ex. ƒ «.25; 500 ex.
ƒ 12.—; 1000 ex. ƒ 23.—.
Bij bestelling gelieve U ons tevens het bedrag per
Giro over te maken.
Deze offlrieele staten worden NIET van hoorerhand
verstrekt.

6 Koraalbewerkingen
voor orgel
Zoo juist ver.chenen!!
Franco

I

girorekening 192831.

GANZEVOORT
ZWOLLE. Die/crstraat 116.

Inlevering van ontvangstbewijzen voor eieren voor de In de periode
van 28 October 1940 tot en met 3 Februari 1941 afgeleverde eieren.
Het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt
bekend, dat iedere pluimveehouder de ontvangstbewyzen voor eieren,
welke hij bij aflevering van zijn eieren in de periode van 28 October
1940 tot en met 3 Februari i941 aan een „verzamelaar" van dezen
heeft ontvangen, uiterlijk 1 Maart a.s. moet inleveren bij den plaatselijken bureauhouder, waaronder hij ressorteert.
Nadrukkelijk zij erop gewezen, dat het niet. of niet tijdig inleveren van deze ontvangstbewijzen ten gevolge kan hebben, dat voor
de volgende Veevoederdistributieperiode geen voedertoewyzing wordt

TEN GEBRUIKE BIJ HET HANDELSONDERWIJS

FEIKE ASMA
toezending na ontvangst van ƒ 1.05 op post-

..

Mr. E. RIEMERSMA

Hypotheek gevraagd
gevraagd in gezin van 5 personen
te Bussum. Brieven onder letter groot ƒ 10.000 ft 4 % rente, ter
IJ 1082, a. h. Bureau v. d. blad. afl. van bestaande. Met of zonder
iaarl. afl., op 2 lleerenhuizen te
Inwoning Haarlem-Zuid. Dame Noonhvljk, met groote overwaarbew.,
(wed. m. 1.) ruim huis
zou de en soliden eigenaar. Aanbiedingaarne samenw. m. oudere Heer gen onder lett. T 6071, B. v. d. bl.
ot echtp. (eigen meubel.). Algeh.
verzorg. (Rust. omg.). Br. 319,
Wensing's Adv.-Bur.. Haarlem.

—

„

DOOR

Een net, flink MEISJE

—

—

SOCIALE WETGEVING EN BELASTINGRECHT

TE KOOP

CENTRALE VERWARMING.
Specialiteit in
H A A RDVER WA RMING.
Inst. A. J. SCHENKEL.
Wij leveren VOLGWAGENS voor
Vraagt offerte.
RIJWIELEN.

10.070.100
36.339.097.01
4.348.000.—
10.137.704.41
19.860.900.—
22.626.467.38
2.226 827.75

HANDELSRECHT,

Rustig EPE

Gemeub. kamers te huur met of
zonder pension, str. water. Briehuiselijk
met
nacht,
voor dag en
ven onder No. 6735. aan Scholten's
verkeer. Genegen alle werkzaam- Boekhandel, Epe.
Mevrouw
heden te verrichten.
J. LANKHUIZEN—v. d. SPEK,
aangeboden:
Broekweg 12, Zoetermeer.
TWEE KERKORGELS en een
Beschaafd FUNK MEISJE, G.G.,
DRUKWIND HARMONIUM,
ruim 30 j., financ. onafh., zoekt
merk „HINCKEL".
urett. werkkring in zaak. bloemis- Inlichtingen te bekomen: Fa. J. C.
terij of huish. B. F 996, B. v. d. bl. SANDERS & Zn., Utrecht. Havikstraat 55.

CONSTANT
FIRMA
DORDRECHT
Nieuw straat 19

ƒ 11.500.000.—
2 300.000.—

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN'
LANDBOUW EN VISSCHERIJ.

Eindredacteur:
P. v. NES Czn., 's-Gravenhage.
Orgaan van den Ned. Boud
van J. V. op G. G.
Geeft degelijke voorlichting op
het gebied van Kerk, Zending.
Staat en Maatschappij. Is derhalve onmisbaar voor aangesloten vereenigingen en leden ■tv
daarvan.
Biedt ook voor niet-leden een
schat van leerzame lectuur.

reclame-middel U ook gebruikt, U kunt
er slechts menschen mee bereiken,
die vandaag de courant hebben ge-

—

De Heere nam uit onzen familiekring tot Zich, onzen

Kapitaal
Reservefondsen
r.
Deposito's
Crediteuren In Bekening-Courant
Prul.ingatièn en Dag (Jeldleemngen
Effecten
Disconto's
Voorschotten in Rekening-Courant op onderpand
Kassa

PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN
LANDBOUW EN VISSCHERIJ.

Waarin Li ook adverteert, wélk ander

UITGELOOT

PLAATSING AANGEBODEN

Maandelijksche Staat, opgemaakt den 20 Febr. 1941
des avonds.

Een ieder zorge er dus voor, dat hij zijn ontvangstbewijzen voor
over genoemde periode tijdig inlevert.

Voor de levering van speciale modellen (o.a enveloppes met
ontvangstbewijs! wende men zich tot de Directie N.V.
Beurtvaart Adres: Koninginnegracht 98, Den Haag.

—

In Geref. gezin te Utreeht met
3 kl. kinderen, wordt

KA S-VEREENIGINGnv

eieren

N.V. DRUKKERIJ HOLLAND

GEVRAAGD voor Amsterdam
beëedigd makelaar-taxateur,
JONGEMAN.
Comeniuslaan 5
Bussum.
met
20 a 25 jaar. die als reiziger
Tel. 3758.
hard werken iets wil bereiken.
Uitv. soll. met copie-getuigschrif- De Commissie van Beheer der
ten en foto onder letter U 1079 Geref. Kerk van Rotterdam (C.)
Bur. van dit Blad.
bericht, dat van de 314 ?c Obligatieleening 1939 zijn
42,
HOUWING.
Roelofsstr.
Mevr.
Den Haag. vraagt
v. d. e. n. Kinderjuffr. aanwezig.

I

verstrekt.

bij

belast zich met adm. en onderhoud van huizen, het uitvoeren
van schilder- en behangwerk.

de nummers 78

offerte

(telefoon 50)

+

MEISJE

Amfterdam:

70 KANTOREN IN NEDERLAND

Vraagt

JOH. SWEERS

In Jezus ontslapen, onze lieve Vader en Grootvader,
ALBERT HARM VAN DIJK,

•

I'r. Hendrikk. 138 9 I Overtoom 52
Van Baerlestr. 30 | Meidoornweg 2

rechters, enz.

Zaken en

Ds. en Mevr. KAPTEYN.
IJmuiden. 21 Februari 1941.
Burg. Rambonnetlaan 178.

t

professoren,

JONGE MAN,

ARIE.

Bl|kantar.n

G.G., zoekt plaatsing in klein gezin, rustige omgeving.
Brieven
letter Z 1084, Bureau v. d. blad.

Chr. Rusthuis „ELIM"

en handelskennis strekken tot
AMSTERDAM.
aanbeveling. Brieven vóór 1 Maart
aan het Hoofd der School.
100 Orgels voorh.
ORGELS.
J. BEUKEMA.
Gr. verscheidenh. lm. eik. Orgel,
een
lief
De Heere schonk Gerrit
2 Sp., 11 Reg. ƒ 125. Pr. Orgels m.
In alg. boekh. A'dam zoo spoedig 27 Reg. enz. 2 kl. Ped. Orgels m.
Zusje,
boekhoumog.
voor
gevr.
dagel.
NELY.
37 Reg. enz. Lage prijzen. Oud
ding en adm. van leesgezelschap Orgel kan worden ingeruild.
S. J. GRIFFIOEN.
Fa. .Mart. Vermeulen, Woerden.
E. H. GRIFFIOEN.
v. SEVENHOVEN.
beslist Chr. levensovert. BeTE KOOP GEVRAAGD:
Abcoude. Meerzicht, 20 Febr. '41. van
ginsal. ƒ 75.—. Zij. die geen erv.
Winkelbedrijven
hebben i. d. boekhandel, behoeven
Hartelijk dankbaar aan God. be- niet te reflecteeren. Brieven letter
div.
branches.
in
de
van
onzen
geboorte
richten wij
W 1081. aan het Bur. v. d. blad.
Zoon.

jk

Reserve F. 10.500.000..

Kapitaal F. 40.000.000.-

Bekwam? Huishoudster,

predikanten,

Ontvangdag: Zaterdag 8 Maart Wist U dat? Wie zich thans voor minziek, franco huis. 5 Jaar garantie.
4—5.30 uur Weteringschans 26.
stens een jaar abonneert ip ..Wij Jonge
maandblad
gezellige
368.
het
Vrouwen",
Toek. adr.: Keizer Karelweg
als
voor de christenvrouw, ontvangt
welkomstgeschenk, gratis en franco, het
prachtige, gebonden bock ..In Alle
Talen" door Frieda van tilden. Dit
Interessante verhaal, vol humor, geeft
de belevenissen van een onderwijzeres
aan een Hollandsch-Chineesche school
in Ned. Indlë. Een trisch. opgewekt
U abonneert U vandaag of
boek.
morgen tóch op ..Wij Jonge Vrouwen".
Doe het nu metéén. dan profiteert U
nog van dit buitenkansje! Vraag zoo
noodig eerst een proefnummer van ons
of bij
blad aan bil uw boekhanael
BOSCH & KF.UNING NV TE BAARN.

*]

AMSTERDAM

met uitst. ref.. vlot karakter, m.1.,

een kwestie van
ervaring. Die ervaring vindt U inderdaad - bij ons. Sinds
jaar en dag leveren
wij toga's door het
gehele land aan
advocaten,

-

Amstelveen.

rW|

Hoofdkantoor: Spuistraat 138-150

toga's

a || e

BEURTVAART-ADRES

elke dikte en lengte.
Biedt plaats aan rustheht-evenden
volherstellenden en ouden v. dagen.
Fa. DE VRIES
Dinsdag 11 Maart 1941 te
Zr. \ERSNEL,
trekken Huwelijk.
2a.
Tel. 47280 's-Gravenhage
Amsterdam. Singel
Prins Mauritslaan 104.
Kerkelijke bevestiging om 11.30
uur in de Geref. Kerk. KeizersSchettens en Schraard.

l

*{

'

N.V. M(| tot Adm. en Expl. van
Fam.hezit van Llerop,
Amsterdam.

„WIJ JONGE VROUWEN"
geeft een boek gratis!

I

.

*

f

RONDE STOKKEN

'

(t

'

Het vervaardigen van

55560.

1

-

j

bij den uitgever:

Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, te houden Maandag,
3 Maart 1941, des middags 2 uur,
ten kantore Sarphatistraat 9,
Electr. lift, 1 pers. en gebr. electr. alwaar de punten van behandeling
invalidewagen. ZUIDERVAART. voor Aandeelhouders ter visie
K. Elisabethstraat 5. UTRECHT. liggen.
Amsterdam, 22 Februari 1911

gracht 566. Amsterdam, door den
Weleerw. Heer Ps. M. Feitsma te

WIE HELPT?

Alom in den boekhandel en

T. WEVER N.V., FRANEKER

BEWINDVOERING

■

.

/\

kening: Kostprijsberekening
en boekhouding; Kostprijsberekening en verkooppolitlek.

VAN HOEKEN,
geboren HEMERIK,
wij onzen hartelijken

'

Assistente van Dokter of Tandarts.

Kostprijsbere-

De Kostprijs;

een aangename en dankbare werkKimg

ff

De Bank treedt op als cxccutrice-tcstamentair
„uitvoerster van uiterste wilsbeschikking" zooals
bedoeld in art. 1052 B.W.
Ook aanvaardt
rij de functie van bewindvoerster.

'

Officier. 2e Lt. Inf. Acad. opl.
K.M.A..
dipl. 5-j. HBS. B. 23 j.
leide.t G.G.,
zoekt werkkring. Br. No.
194, Centrale Boekhandel, Gr.
Houtstraat 63. Haarlem.

wij met onze goedkope, schriftelijke cursus op tot

voor ieder duidelijke wijze
uiteen te zetten.
Tn dit werk behandelt hij:

Verloofd:
Uit aller naam:
J. DR JONG Czn.
J. VAN HOEKEN.
Wedn. van G. E. Stronkhorst, Leiden. 22 Februari 1911.
en
Oude Vest 73.
ALI VAN DIJK.
Februari
1941.
Hilversum. 22
Havenstraat 13.

omg. Rivieen
koop: eenige goed gebouwde
renwijk te Utrecht. Koopprijs ƒ 7900.—. Huuropbrengst ƒ 572. —.
CO., Handelstraat 40, Utrecht.
Inlichtingen: TIMMERMAN
Dames, die

Reservefonds ƒ 31.500.000—

Werkkring, onverschillig wat. Br.
letter R 1060, Bureau v. d. blad

PRIMA GELDBELEGGING
Ben.bovenhui/en,

Te

reputatie verworven door
zijn volkomen bevoegdheid in
middenstandszaken en zijn
merkwaardjg vermogen de
moeilijkste vraagstukken op

woordelijkheid aanvaarden voor
deze telefonisch opgegeven advertenties, wat betreft eventueel
voorkomende fouten.
1 uur.
Herplaatsingen van telefonisch
opgegeven sjdvertentle» worden
steeds aan den adverteerder Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overberekend.
lijden van onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder,
CATHARINA MARIA
In plaat* van kaarten.

opbrengstpn en daarvoor

EXECUTEELE

I

zich aan als hulp in klein
moederloos gezin of bij Heer alleen, waar hulp voor het werk
leden N. I. v. A„
aanwezig is. Salaris geen verwordt ten behoeve van studeerenden en practici samengesteld een eisrhte.
Brieven onder letter
volledige Schriftelijke Cursus Belastingrecht, waarin o.m. de nieuwe P 1056, a. h. Bureau v. d. blad.
Verordeningen en Besluiten norden behandeld.
Ervaren Instrumentmaker,
Prospectus No"!~3 is verkrijgbaar bij de Administratie Andrieszkade 2, (eigen
werkplaats), door tijdsom
Amsterdam-C., Telefoon 55515.
standigheden zonder werk. zoekt

afgeworpen.
De schrijver heeft zich sinds
lang een algemeen erkende

Utrecht,

|

biedt

een serie van buitengewoon
groot belang voor iederen
zakenman, die de hoogste
eischen stelt aan zijn bedrijf
en niet rust voor zijn zaak de
grootst mogelijke winst heeft

HENDRIK HEIJ.
van ruim
in den leeftijd
83 jaar.
Amsterdam.

(jevtaaqd

Kapitaal ƒ 55.010.000

)

Ondor leiding van de Accountants .1. SCHENK en C. R. KWANTES.

Werken voor de Middenstand

Heer

—

____________________________

I Van otihoéhJbtcU qoedehMs
DAME, G.G.
CURSUS BELASTINGRECHT
|

Dit werk is een nieuw deel
in de prachtige serie:

heerlijkheid opgenomen, onze
geliefde Vader
en Groot-

IB»

GOUD. BRILI.ANTK.V. ZILVER TEGEN OE HOOGSTE WAARDIJ.
NIEUWE GOUDEN ARTIKELEN /ONDER GOUD IX TK LEVEREN.
UTRECIITJSCHESTRAAT 71.
.B. OBDEUN

/jettekkingen

kosten maakt."

»

Reclameberichten

i

I-rij* ƒ i—•
„Het vraagstuk van de kostprijs raakt de geheele middenstand. Met dit vraagstuk
heeft rie fabrikant te maken,
doch ook de handelaar, de
ambachtsman, de exploitant
van een loonbedrijf, de eigenaar van een inrichting voor
amusement, de vervoerder
enz., in het kort ieder, die
streeft naar het verkrijgen

Klaas.
Otto.

Ali.

Verschenen:

HET VRAAGSTUK
VAN DE KOSTPRIJS

Dat hij nu veilig in Jezus'
armen is. vertroost ons.
Namens de familie:
K. VAN WALDERVEEN.
A. A. v. WALDERVEEN

lIMI

WT -M. 40*. IRk
(O O)f
X» II
ITa

Kil ll\
UXI

,

Drs. P. SIEBESMA

ling,

Nanneke.
Bob.

■

.

ADVERTENTIEPRIJS,

i

i

Bij het Inzenden van familieberichten en andere advertentiën
gelieve men er rekening mede te
houden, dat advertentiën uiterlijk
des morgens 10 uur in on» bezit
moeten zyn om nog denzelfden
dag geplaatst te worden.
Van
plaatsen,
verafgelegen
waar ons blad verschijnt met drie
moeten
sterretjes aan den kop,
rie annonces een dag van te voren
om 11 uur in ons bezit zijn.
Een en ander is een gevolg van
de veranderde treinverbindingen,
waardoor ons blad zooveel vroeger moet worden afgedrukt.

j

DRUKKERIJ HOLLAND N.V.; AMSTERDAM
V.Z. Voorburgwal 88-70
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Tel. S9191 (7 lijnen)
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Beursoverzicht
'

AANVANKELIJK NAUWELIJKS PRIJSHOUDEND, LATER HIER EN

DAAR AFBROKKELENDE KOERSEN.
AMSTERDAM, 22 Februari 1941.

De stemming In Walistreet is gisteren
Jveer niet onbevredigend geweest, maar de
Ondernemingsgeest was weer zeer groot.
Het verloop van de markt was afwisselend
hetgeen volkomen In overeenstemming Is te
brengen met den algemeenen toestand, die
Zeer onstabiel blijft, op sommige tijdstippen
een schijnbaar lichte ontspanning biedt, maar
toch feitelijk volop onzekerheid voor de toekomst overlaat. Men waagt het nu en dan,
wanneer de markt rijp is voor een technische correctie, eenig materiaal op te nemen,
maar gaat daarby zeer voorzichtig te werk
en loopt niet op een wending ten goede vooruit, omdat dit laatste uit den aard der omstandigheden uitgesloten wordt geacht.
Aanvankelijk openbaarde zich gisteren in
Walistreet weer groote terughoudendheid,
omdat de internationale toestand volop de
aandacht trok en van de lichte ontspanning
niets Is overgebleven.
Bovendien heeft het technische herstel van
tergisteren geen bijzondere voldoening geschonken, toen men den indruk kreeg bM den
geringen kooplust, dat dit herstel van slechts
korten duur zou zijn. Men ging daarom weer
tot liquidatie over, voornamelijk van Staalfondsen, die van het jongste herstel 't meest
geprofiteerd hebben. Toch toonde de markt
Pij verder verloop weer veerkracht, waarin
z(j steun ondervond van de berichten uit het
Amerikaansche bedrijfsleven, als gevolg
Waarvan zy weer op lets hooger peil sloot.
In verband met een en ander heerschte
heden op het Damrak weer gebrek aan voldoende stimulans.
Men nam wel is waar nota van het lets beter slot van Walistreet, maar dit was uiteraard niet voldoende om de belangstelling aan
te wakkeren. Bovendien volgt men ook ten
onzent de verdere ontwikkeling van den internationalen toestand met volle aandacht,
jvclke tot terughoudendheid aanmaant.
De markt volgde dan ook weer de oude
pleur. De handel was verder op alle punten
aanvankelijk van bescheiden omvang. Vraag
Was feitelijk overal uitgesloten, waarom de
inaikt in een licht verdeelde stemming opende, waarby een nauwelijks prijshoudende ondertoon overheerschte.
Op de Amerikaansche afdeeling volgde
Staalfondsen het voorbeeld van Wallstreet en
konden zich op het vorig peil niet handhaven.
Steels boekten een reactie van 1 dollar en ook
Bethl. Steel moest circa 1 punt prijsgeven. Republic Steel opende op een fractioneel lager
peil. Koperfondsen waren ook niet gezocht

wel zeer

beperkt. Voor zoover er In Anaconda Copper leta omging gold hiervoor % lagere prys.
Kennecott liep circa U terug. Voor General
Motors en Carfoundry was echter de ondertoon niet zwakker. Ook Spoorwegen konden
zich op het vorig, peil vrijwel handhaven.
Vllegtuigaandeelen ontmoetten niet de minste
belangstelling. •
Op de Petroleumafdeeling kwam Koninklijke Olie na de reacties van vorige dagen niet
op verhaal. Opnieuw kwam ecnig materiaal
aan de markt en werd geen voldoende tegenprestatie geboden. Het gevolg was, dat het
fonds circa 2 pet lager opende en zich op het
weder lagere peil moeilijk handhaafden. Shell
Union, Tidewatcr 'en Contlnental OU bewogen
zich op ongeveer de gebleven prijzen van den
vorigen dag.

In den Suikerhoek was weer vooreerst handel uitgesloten. H.V.A. werd eenige percenten hooger gelaten maar op 400 % wenschte
men niets te ondernemen. Vorstenlanden Cultuur werd I—2 pet. lager geadviseerd wegens
gebrek aan kooplust.
De rubbermarkt maakte geen uitzondering
en ook hier onthield men zich vooreerst van
zaken. A'dam Rubber werd iets lager geadviseerd wegens gebrek aan orders.
Tabaksaandeelen verkeerden eveneens aanmerkelijk in verlaten toestand. Biykcns de
advieskoersen was ook hier de stemming niet
vast en gold o.a. voor Oude Dell een ongeveer
4 pet. lagere prijs.
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MET ADMINISTATIE
Onze nieuwe Brochure „Bewind
en Executeele" wordt gaarne op
aanvraag

toegezonden.

Amerikaansche Goederenmarkten
(BUOTKOBRBEN)

New Toik Pett.
Mld. Con. iruw»)

19 Febr

20 Febr.

21 Febr.

SCHIEDAM
2e leen 1937

VERDER VERLOOP.
Het verder verloop leverde ook geen bijzonders op en was een weinig ifwlsselend.
Koninklijke olie brokkelde 1 a V/ 2 af, H.V.A.
werd 1 %lager dan gisteren verhandeld, Oude
Deli 4 '/« en Senembah I\' 3 lager.
Scheepvaart Unie moest weer 1 12 prijsgeven. Aku liep circa 1 Có terug, Steels en
Bethl. Steel trokken % a g dollar aan. Anaconda en Rep. Steel liepen niet �erug.
Van Nederlandsche Staatsfondsen kon de
nieuwe leening zich niet handhaven en liep
van 97 U tot 96 15,16 terug. De Oude Drieën
noteerden fractioneel lager.
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CHICAGO, ïl Febr. G r a n e n. Op de termtjnmarkten bleven de transactie» helen slechts
beperkt, daar de komeiiae beursvacantiedag
lijn tnvlosd reeds deert gevcclen. De politieke
onzekerheid bevorderde de terughoudendheid,
gedrukt
zoodat de markten een eeDigszins
voorkomen hadden. Enkelo aanKoopen door
meelfabrleken en balsMers waren oorzaak, dat
het van realisaties afkomstige materiaal gemakkelijk werd ondergebracht.
Tarwe. Op de ternilfnniarkt hadden de
plannen tot liet invoeren van een quota-systeem voor het aan de markt brengen van het
product een eenteszins atimuleerende uttwerklng-, waardoor de factoren, file drukkend op
het prijspeil konden werken, nauwelijks hun
invloed konden doen gelden. De markt sloot
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h.i.iih

.__„......

0.70%
0.73%
0.77V4

0.69
0.72
0.76

0.97

n 0.95% n n

0.83
o.BBn
0.92

0.81%
0.86% n

0.91

5%

O-"

6.01

6.08
6.11
8.16
6.19

0.68
0.72
0.78
0.81

0.85%n

'

,

0.8»%n
n
94u

.

S-88

6.92
5.97

6.0

6.07
6.10

!*,
'.'

1

n

ï.66
5.7 S
t.79
6.Si!

5.8»
5.97
6.01

...ïy5.........

American Can
Amerlcan Smelting
Tel
Affl. TeL
Am. Tobacco B
Anaconda
Atchlson Topeka
Aubura
Baltlmore
Beth. Steel
Canadian Pacific

.........

*

20 Febr. 21Febi
Slot
Slot
145
145
84
S4
39», 39
157
158 %
69% 687»

23*4

22 %
—

3%

77

3%

—

Chase <S. B
Chrysler
Cities Service
Coll. Gas
Consol Gas
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Elect, Bonds & Share
General Electrle
General Motors
Good Year Tire
tnd. Alcohol
Int. Harvester
Int. Nickel
Int. Tel. Tel
Kennecott Copper
Mac. Truck
Montgomerv Ward
Nat. City Bank
Nat. Dismiers
New York Central
North American
Pennsylvanla
Public Service
Radio

Royal Dutch
Shell Unlon
Standard Brands
Standard Oil
Southern Pacific
Unlon Pacific
Unlted Alrcraft
Unlted Corporation
U. S. Steel Gew
V. S. Steel Pref.
Western Union
Woolworth

—

23%
22%

—

Kon

83

894

W)H

4M4

4594

1474

L.B.UniI.7%CPAIOB

108

Am.TeI.Tr.K.CvAIS24
A. Worki Ie Pr.A 85$
Ctr. Bt. EI.CMOA +§
Int Hydro EL Al B,V
West. Penn. PrA 92.4

267
81S

Meeli.N.Bak.CYA 271

N.GistSpiritX k«*)M

Ned. Kabeltabr.Ab74* 885
Ned.S-cbp»bwb. 1484 147
Ned.Sehp»b. AB' 'M 50 88.60

1994

140
PbGl.r7saf(tCPAlB9
Hutten» Biei
A 1424 1405
Schelde. K.Mü A 63,4 634
■vhelde Nat.Ha Abs

'

SeholtcnAard.PAlf'B

.-stokv.'.-)UU-IUU.AI4S§

Su.Sp>pauiaardA 9h,4
Stork
Stork

&
&

Co. Al47tS
Co. PAI2SH

Utr. Aapn.

PWAI26»
73

A
Ver. Blikiaoi. AlB5
Ver.H.SifHirent. A 6»
Ver.Pap.GelderAl36
V.Hap.(ielder PAI3B
Victoria Biscuit A 1264

65J
154

149J
9."S
143

125J.
123
794
1864

BAMI.

EN

CREDIETINST.

Alfr.liyv.Gdcr. 51 25
G. Cred. U. 31 8)1

-

MIJNB..ONIJERN.

Al?. Expl. Mi). A 624 64
403
HillitüuMüAüelUlO
BoetonMünb.M.A 134 144 §

HYPOTHEEKBANKEN

Werkzaam

la

Nederland).

Alg.llyTi.B XY3I 66
Bataat. NN-PP4 84

66

Kr.<ir.».l)AVA3l 91 §
,Kr.-Gr.Hb.(34)B 66 §
.Gravenh.lv u.j3J 87 7
Groning. Hvpb.3l 654
lloll.ll pb.«er.L 4 924

944

914

§

664'

H44

934
87 $
67 §

SroURWME."!.

Hpb.v.N. ser.M 31 664
Upb.vA. ser.y3l 664
Nat.ll po. »er.B3i 85
65
Ned.Veend.g.K3l H 9 6J4

Vad.A.-0(4{>1574

82
8

85

Oost Java Sttr. 5 84
Rott.Tr.lB97o. 31 22§

{■8.4

66
85.4

WEEFr\»{,vu3| 88

WLTV2%vwu3l

64
Zeeuw»cheHb.3J 654
Z.H. H.bi2%u)4 96.4
Zuid m.v.uiü- 31 e4S

77,4

65

Rott.Tr.loCX). 3

65,4

Gen.Cie.C'y I'tAl

'204'
354'

Oener.El.Crl-SA»
(ioodvear CvA t

rETROLEI'M-ONUERN.

—

—

—

—

127

Kon.
Ned. A 2244 222
Peudawa PM. A. 84
74
Tarakan P. M. A337
841

—

31?;

32%

41%

—

—

—

24%
2

—

Buitenland.

Pure OU CvlOA» 94
BnellUmonCvPA MW
Stand. 10 a I 25 135,'•

64

.

82
265

(Werka.

7-iJ-

25

124

10*

\-2DHi

$

Tenn.Cor.CvlOA* 74
Cn.st.Rub.CloA» 25

nederland.
Conc-ïcb.' 100 3 88"<n

98J<*

RCBBER-MAATSCHAPP.
54
Arab. Rubb.MU. A 63,4
Am. JavaKubb.A 13*
H
Adam Tapan. KA 67*

Lampones C A 17
ZuidPr.Knbb.MJl 71

(SekeepiTerkaad

Mt(ea)

Eerste Nederl. 31 604
Ned.Scbceps7. 4 e 8.4

».

Fondsen met Kettingverklaring

INDUSTRIEELS ONDERX.

68,4

UrOtlüTß. ONUEnNEHINU
Al? Kumitz.U. 641034 103,4
AllanScC.Meub.6 924 924
Beruii Jure. 31 674 67;4
Ver.Cbaml.Cos 101
101
83
Embtatr.llout.4l 85
93
Kon.X.Grofsm.4 92
K.N.Huoiroven»4 954 Ï64
Lever» Zeep 4i99'« i^'t
Vollenh.Bier(3j6 59,4
694
Wilton ».Machi.4|loo;. 1003i
614
ZdHoilßier'26 5 61
MIJNUOLIVONDEKN.
93,4
Limb. Steenk. 4 93 i
PETnotECM-ONUEUN.

BatPetf.Slü 0.11

95,4'

95,4

K.Pvnd.f2O.loo7 624
K.SyndJT2O-1006, 67,'

63

i 67?;

22%
—

4

—

—

33%
—

77% 77%
—

—

30%

—

jT.BaankCVIOOA223

Jav.HankC/600A221 §
KasverwniirineAllS'i

De Ncderlandsche Bank publiceerde heden
de volgende valuta-koersen:
Uitbetaling Berlijn 75.28—75.43.
Zünch 43 63—43.71.
Brussel 30.11—30.17.
Stockholm 44.81—44.90.
Helsingfors 3.81—3.82.
New-York 1.88 3,16—1.88 9,16.
Zwltscrsch bankpapier 43.59—43.75.
Zweedach bankpapier 44.76—44.94.
Belgisch bankpapier 20 08—30.20.
New-York bankpapier 1.86 ij —1.90 \ï.
Berlijn bankpapier 75.19—.75.34,
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De zaken bleven ook deze week over het
algemeen uiterst beperkt. De door de Akkerbouw Centrale buschlkbaar gestelde kwantiteiten granen waren direct verkocht, terwijl
de handel in fijne zaden beperkt bleef tot
een enkele afdoening in blauwmaanzaad.
Het afleveren van ruwe koffie door den handel bleef verboden, terwijl van specerijen
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Gedroogde zuidvruchten, De prijzen voor
miandelen bloven ook deze week zeer vast.
Aangezien andere productielanden zijn afgevallen, is Italië thans de eenige die in de
vraag moet voorzien. De voorraden in dat
Und tfijn dan ook niet groot meer. Een daling in dit artikel Is dan ook nauwelijks
te venvachten. In ieder geval heeft Nederland eenige partijen gecontracteerd, zoodat
binnenkort weer aanvoeren te verwachten
zijn. Wat de Smyrna rozijnen betreft, is het
wachten thans op de overlading der gecontracteerde partijen.
Verfuaren. De toestand bleef voor hars
en terpentijn nog steeds geheel onveranderd.
Er wordt nog st:eds getracht beide artikelen opnieuw aan te voeren, doch de vooruitzichten zijn nog niet gunstig.
HJnoHe. De omzetten in dit artikel waren ook deze weck van weinig beteekenls.
Ken enkele beperkte afdoening vond plaats,
rloch overigens lag de handel stil. In de
richtprijzen k.vam geen verandering.
Cranc:. Da markt gaf deze week geen
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aanleiding tot vermelding van bijzonder
nieuws. De periodieke toewijzingen van de
Akkerbouw Centrale waren, als reeds gemeld, dit keer beduidend kleiner dan de
vorige maand en de beschikbaar gestelde
kwantiteiten waren dan ook onmiddellijk ondergebracht. Inlandsche bakrogge bleef voldoende aangeboden voor de matige vraag.
Volgens opgave van de Vereeniging Amsterdamsche Graanbeurs, heeft de Ned. Inkoop Centrale van Akkerbouwproducten bekend gemaakt, dat met Ingang van 17 Februari voor de eerstvolgende vier weken
ten verkoop beschikbaar worden gesteld 3000
tons voerpeulvruchten en 1500 tons kanariezaad.
F\jne zaden. In blauwmaanzaad kwam
slechts sporadisch een enkele zaak tot stand
tegen onveranderde noteering. Karwijzaad
bleef zonder nieuws. Geel- en bruin mosterdzaad bleven onveranderd, zonder zaken.
E\jst. Ongepelde en gepelde soorten geheel ongewijzigd.
Specerijen. De toestand bl*ef voor deze
artikelen onveranderd. Slechts de door <le
Groenten- en Frultcentrale toegestane kwantiteiten mogen afgeleverd worden.
Kofjie, „(Bericht Henrl L, goaj.j, BjJ to-
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latent B Ueded.

taal gebrek aan zaken en zonder recente
berichten van eenlg belang uit da buiten»
landsche consumptiehavens, valt er deze
week niets te berichten. Werd de vorige week
bericht, dat de Inter-American Coffee Board
plannen in studie heeft genomen betreffende
rventueele opslag en financiering der onverkoopbare overschotten van de /erschU*
lende koffieoogsten, zoo werd later gemeld,
dat de Braziliaansche regeering harerzijds de
Nationale Bank gemachtigd heeft de koffieproductle tot October 1943 te financieren.
Er mag dus worden verwacht, dat een al te
groote druk op de prflzen tengevolge vaa
overproductie en onderconsumptie zal kui>.ïen worden voorkomen. •

KOERSEN DER EDELE METALEN
(Medegedeeld door llTuröfhout * i&l, tfldel*
MetalenbedrQven N.V, Amrturdam.)
AMSTERDAM, 22 Februari
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Fa. A. FAAS, aannemers

Terreinen voor Handel en Industrie

VAN

GROND-. HEN EN WATERWERKEN
BETON EN UTILITEITSBOUW

TE 'S-GRAVENHAGE
Gunstig gelegen terreinen voor handel en Industrie
beschikbaar aan I Laakhaven, Blnckhorsthaven, Fruitweg, Marktweg en Visschershaven.
Geïllustreerd prospectus wordt op aanvrage toegezonden door den Dienst der Stadsontwikkeling en
Volkshuisvesting, van Speykstraat 75, 'a-Gravenhage

VERHUUR VAN DRAGLINES EN SPOORWEGMATERIAAL.
KANTOOR: SARPHATISTRAAT 31, A'DAM.
TEL. 54952.
OPSLAGPL.: WEESPERZANDPAD, DIEMEN.
TEL. 50793.
TELEFOON NA 18 UUR: 50103 EN 50452.
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(Telefoon 333850.)

v. VUGHT's CONCERN

Bontmantels
kalf
persianer patte enz.
aeal
persianer
alleen het betere genre.
SEEMANN, Bontwerker
Ceintuurbaan 125
Amsterdam.
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Aan de kust van het Kanaal.
Vèr-dragend geschut der
Duitsche weermacht in stelling bij de beschieting van de
(Foto Weltbild)
militaire doelen in Engeland
—

Het bepalen van het ammoniak-gehalte
in den grond vormt een der onder»
deelen van de werkzaamheden in het
laboratorium voor bodemkundig onderzoek te Kampen, waar het bestudeeren
der grondsoorten van den Noord Oostpolder plaats

Het onderaardsche gangenlabyrinth van den St. Pietersberg te Maastricht is met zijn vrijwel constante temperatuur van 12 tot
14 graden en hoog vochtigheidsgehalte uitermate geschikt voor het kweeken van champignons, terwijl in den laatsten tijd ook
een groot aantal bedden Brusselsch lof is aangelegd
(Foto's Het Zuiden]

De scheepvaart over het IJselmeer is hersteld en aan de De
Ruyterkade te Amsterdam heerscht aan de steigers weer de gewone
(Foto Pax Holland)
bedrijvigheid

De bekende Deensche geleerde Niels Bohr, die zich speciaal
met de atoomleer bezig houdt, is er na maanden van
ingespannen arbeid in geslaagd, de baan van een atoom
in een zgn. .mist-kamer* fotografisch vast te leggen. Niels
(Foto Pax-Holland)
Bohr bij zijn apparaat

Bij Frederik
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Tjarda voelde de ogen en hoorde hier en daar de tongen
gaan achter de ratelende waaierspaken. Er was bij haar
geen houden meer aan. Men zou reden krijgen om over
haar te spreken. Zij wilde vergeten, vergeten
want
Koen was heengegaan.

En al die tijd kéék tante Alida. Terwijl zij praatte en
luisterde, keek zij.... en haar gedachten gingen goed en
waren niet ver bezijden de waarheid. Verschillende stemmingen waren door haar hoofd gegaan en hadden beurtelings rimpels in haar voorhoofd gelegd en deze weer glad
gestreken. Doch tenslotte bleven die rimpels, want vóór
alles moest toch het decorum worden bewaard. De oude
freule Habbema in haar donkere, ruisende sleepjapon had
bijna al die tyd op haar stoel gezeten, maar nu werd het
tijd voor haar om op te staan. Hier en daar nog wat zeggend, bereikte zij het tafeltje, waaraan Tjarda zat niet
twee jongelui, die aan Eline's bruidegom geparenteerd
waren. Alida zag dat er meer in de glazen was, dan waar
de hoofden op berekend waren, maar daarvan zeide zij
niets. Alle drie zagen zü op toen de van juwelen schitterende dame aan hun tafeltje kwam, maar Tjarda vermeed
tante Alida's ogen. Deze lachte echter bijzonder beminnelijk, ze zei een vriendelijkheidje en vroeg Tjarda even
met haar te willen meegaan, de heren vonden dat wel in
orde.

VRAAGT ONS PROSPECTUS:

I

■

A.

i

een

heeft (Foto Pax-Holland)

HANDELS WETENSCHAPPEN
Boekhouden en Handelscorrespondentle

In het laboratorium voor bodemkundig onderzoek te Kampen ten behoeve van het in cultuur brengen van den Noord
Oostpolder worden de binnengebrachte monsters der grondsoorten zorgvuldig gedroogd en gestampt, om daarna
geregistreerd te worden
(Foto Pax Holland)

Maar éénmaal buiten het gehoor der beide jongelui was
XXXI
tante Alida helemaal niet vriendelijk meer. En het eerste
Ja, hoe had Koen zo kunnen doen? Die avond was
wat zij zeide, toen zij in het zij vertrek kwamen, was: „Je hij met
een dolle kop naar huis gereden alsof de duivel
bent dronken, freule Tjarda
en moedig ben je niet."
op de hielen zat. Het verwonderd vragen van zijn
Dat was alles. Maar zo hard en raak waren de woorden, hem
vader
had hij ontwijkend beantwoord. ..Neen, niemand
dat Tjarda verbijsterd in het strenge gelaat staarde.
had
hem
iets in de weg gelegd of had een onaangenaam
Zenuwachtig begon zij te lachen, maar die lach eindigde
klinkend woord gesproken. Hij had het er alleen niet kunbijna in een snik.
nen uithouden."
„Tóón nu eens dat mensenliefde je niet schelen kan,
Tjerk had niets gezegd. Zijn ogen hadden onderzoekend
daarop ben je toch altijd zo groots."
op zijn jongsten zoon gerust en daarna met een dreigende
„Mensenliefde....", met bevende lippen herhaalde
blik op zijn oudste, dat deze vooral niets zeggen zou. Neen,
Tjarda het woord. Neen, de mensen uit haar voze kringetje
de jonge Tjerk zei toen ook niets, maar er lag spot op zijn
konden haar niet schelen, maar die waarachtige mens, die gezicht,
die meer dan woorden was. Hij zelf kende geen
ging haar wèl ter harte, doch tante Alida begreep dit niet.
beschroomdheid en de schuwe verlegenheid van Koen was
Of wel? Tante Alida had al meer begrepen, dan Tjarda
voor hem onbegrijpelijk. Had hij geweten, dat zijn broer
verwacht had.
zich ellendig maakte, om wille van één bepaalde vrouw en
„Ga naar je kamer", zei de gestrenge, „ik zal je wel
hij het niet eens gewaagd had, haar om een dans te
verontschuldigen met hoofdpijn of zoiets." Zij ratelde wat dat
vragen, dan zou hij beslist hardop gelachen hebben, maar
met haar waaier, dat verontschuldigen was al een hele
nu wist hij niets, zag alleen, dat zijn broer zich niet zeer
concessie die zij deed. Over haar schouder keek zij nog scheen vermaakt te hebben. Dit
feit alleen al, kwam hem
naar Tjarda. Ja, veel had zü van haar vader, dezelfde
voor een jongen vent belachelijk voor.
doorzettendheid, maar toch had Tjarda ook veel van haar
Ook Annemarie had even opgekeken toen Koen zo vroeg
tante.... en het was met die uitnodigingen voor het eerst weer thuis gekomen was. Zij
had da;irover geen gedachten,
geweest, dat daarvoor Alida's ogen opengingen. „Ga naar
maar wel over het gezicht van iemand anders, en de spot,
bed en tracht te slapen", raadde zij niet onvriendelijk,
die daarop lag. hinderde haar. Zij begreep waarom de
„geen man is waard, dat wij over hem treuren."
jonge Tjerk zo keek en zij kon ook zijn gedachtengang
Tante Alida ruiste weg
en Tjarda gehoorzaamde
volgen. Heel goed wist zij, dat hij meer meisjes gekust had
en ging naar haar kamer. Zij waste haar gezicht en kroop
één, doch over haar scheen hij heen te kijken. Was hij
dan
rillend onder de dekens. Gemakkelijk was het te spreken
onbewust huiverig voor het donkere, dat ook in haar ogen
als tante Alida, en Tjarda had het zelf ook altijd zo gelag en wat haar juist in de zijne zo bekoorde?
vonden. Om geen man zou zij treuren, maar wel om een
kerel
om hem, dien zü nebben wou.
Die nacht kon Koen niet veel slapen. Hij stond op toen
En terwül het feest verder ging en alles schittering en het nog donker was en kleedde zich geruisloos, zonder
glans was, lag de schoonste jonkvrouw schreiend in de zijn broer te wekken, die rustig, met het hoofd op zijn
eenzaamheid, die haar nooit meer scheen te willen vergebogen arm, sliep. Op dat ogenblik benijdde Koen zijn
laten. „Hoe had Koen haar dat kunnen aandoen...."
broer, hij benijdde hem om zijn luchthartigheid, hij bewonderde hem om zijn durf tegenover vrouwen. Hij keek
eens naar de ysbloemen op de ruiten en met zijn schaatsen

RESA
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(Bekende Schriftelijke Cursus).

in de ene en zyn schoenen in de andere hand, sloop hy
zacht de trap af voorbij de deur van zijn vaders slaapkamer.
In het voorhuis was het vuur uitgegaan. Er heerste nu
de temperatuur van een grafkelder. Koen trok met stijve
vingers zijn laarzen aan op de tast, trok zijn wanten aan
en gooide de schaatsen over zijn schouder.
Toen zijn huisgenoten ontwaakten, was hy al ver weg
op zijn gevleugelde voeten. Dicht bij huis had hij ondergebonden en meteen met de handen op zijn rug er goed vaart
in gezet. Zo snel reed hij, dat alles aan de kant hem voorbij
flitste en wegdraaide vóór hy' het zag. Hy reed over
sloten en vaarten, over de rivier aan de kant en langs de
schotsen in het midden en waar zijn yzers hun lange halen
groefden, daar was nog niemand hem vóór geweest. Hy
kwam op de plassen, grote en onafzienbaar glanzende
ijsvlakten waren het. Er was over de opgevroren golfjes
niet recht meer te ryden, Koen struikelde, sprong dan
weer, viel soms, maar hy rééd en de wind kleurde zyn
wangen en gloeiend warm werd hy. Toen ging de zon geheel op, en rozerood werd de winterwereld, blozend als een
bly'de bruid. En de zon vonkte op de ryp, op de sneeuw en
op het ys en speelde erin als waren het diamanten en de
zon speelde in de wakken, waar onder een scheur het water
klokte en in de bomen begeleidde haar het vogelenkoor. De
lucht werd al gekwetter, getril en getjirp, en sneeuwstofte
roezig van de takken onder de ontwakende vogelpootjes en
hoger steeg de zon.
(Wordt vervolgd).
VKIAMOT
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Zondagsblad
De veilige weg

Urk ging tegen den draad in

En zij reivan sden heen; en Gods verschrikking was over de steden, die rondom hen waren, zoodat
Genesis 35 :5.
zoneniet

zij achtdeernJa kojabgden.

ÏJET volk des Heeren heeft het uit den
*
mond van zijn Heiland en Zaligmaker
gehoord, dat zijn tocht over deze aarde naar
de eeuwige gemeenschap des Heeren, om dan
altyd by den Heere te wezen, geen gemakkelijke tocht zal zijn.
En wfl ondervinden dat. Wy ondervinden
*

'

dat ook nu.
Al de donkerheid, die er over deze wereld
hangt, Is er vanwege onze zonden, maar uit
die donkerheid doemen machten op, die het
leven des geloofs belagen. Zullen wij temidden van zooveel nood en ellende in het geloof
biyven staan? Zullen wy den Heere biyven
dienen naar zyn Woord? Zullen wy biyven
hopen op de verlossingen en op het heil van
onzen Heere Jezus Christus? Hoé zal Satan
*Ön macht openbaren?
Zullen wij tn onze kinderen dicht bij den
Heere biyven ?
Neen, de tocht voor het volk des Heeren
over deze aarde Is geen gemakkeiyke. Maar
het Woord des Heeren komt ons ook troostend sterken.
En zy reisden heen
Dat Is een wonderiyke tocht geweest voor
Jakob. Vrees en angst was er In zyn borst.
Want nu zyn zonen Slmeon en Levi, zooals er
in hoofdstuk 34 staat, Sichem hadden uitgemoord om die daad van Hemors zoon tegenever Dlna, hun zuster, loerden de omliggende
fteden vol vyanden op hem. zy wachten den
tyd van hun weerwraak af en als dan nu, op
het Woord des Heeren, Jakob zal optrekken,
dan Is er geen gelegenheid voor die steden
schooner, dan wanneer Jakob met al zyn vee,
In lange karavaan, optrekt. En toch
als
hy dan opbreekt en voortgaat, dan is er geen
vqand te zien, dan gaan zy rustig voort tot
aan Bethel, waar zy den Heere een altaar
bouwen en Hem dienen.
Gods verschrikking was over de steden, die
rondom hen waren.
Wat voor verschrikking dat Is geweest zegt
de Schrift'niet, maar onder de heerschappij
van den Heere waren die steden gebonden,
zoodat Jakob veilig zijn weg kon gaan.
De vyanden zyn in Gods hand, de God der
legerscharen la met Jakob en de zynen, en
hoedt hen in gevaren.
Wie nu met een oog des geloofs dit leest, die
ziet hier stralen het ondoorgrondeiyk welbehagen des Heeren in een schuldig en ontrouw
volk. Hier Is Gods bewarende genade over
Zyn volk. Jakob was door zyn eigen ontrouw
In groote moeiiykheden gekomen. Hy had dóór
moeten trekken, zooals hy eens den Heere beloofd had, naar Bethel, maar hy was veel te
lang in het gezicht van de stad Sichem blijven
hangen. En nu was zyn nood hoog geklommen.
Maar de Heere komt met Zyn Woord tot hem:
Maak u op, trek op. En in dat Woord is Gods
opzoekende liefde, is Zyn genade over Jakob,
1» Zyn ontferming over hem. En wat Zyn liefde wil bewerken, ontzegt Hem zyn vermogen
niet: Hy doet over die steden een verschrikking: komen, zoodat zy de zonen van Jakob
niet achterna jaagden.
Zoo draagt altyd weer en altyd nog dat welbehagen des Heeren en Zyn trouw het volk
des Heeren over deze aarde. Wat dat volk ook
tegenstaat, niets zal ons kunnen scheiden van
de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onzen Heere.
Zoo trekt Israël op uit Egypte en komt In
Kanaan.
Hier is de heerlgkheid van David en Salomo,
die Israëls rijk uitbreidden.
Hier Is de heeriykheld van onzen Heere
Jezus Christus, die in gehoorzaamheid aan
het Woord des Heeren uit den nood van den
dood ook opkwam en voortging van heeriykheld tot heerlijkheid: Satan kon Hem niet
houden.

Het volk des Heeren gaat nu achter Chris-

tus aan.

En Christus heeft den booze en de wereld

overwonnen.
Over ons koepelt de trouw des Heeren, die
Zyn volk bewaart by de verlossing In Christus Jezus. Die dat doen zal om zyns Naams
wil en om der wille van zyn beloften, zyn
Woord houdt nu ook de wereld gebonden.
En onze Heere Jezus Christus heeft Zelf gezegd (Joh. 10 :28,29):
„En Ik geef hun het eeuwige leven; en zQ
zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid,
en niemand zal ze uit Myn-hand rukken. Myn
Vader, die ze My gegeven heeft, la meerder
dan allen; en niemand kan ze rukken uit de
hand Myns Vaders". En als wij dan lezen, met
de nieuwe vertaling: Wat de Vader my gegeven heeft, la het kostbaarste van alles, en
niemand kan het rukken uit de hand des
Vadera, dan lezen wy hier, hoe wy door den
Vader bewaard worden in Zyn heeriyk welbehagen, ala Zyn oogappel, als het kostbaarste
van alles. En dat zy wy voor Hem enkel en
alleen In den Heere Jezus Christus, In Wlen
Hy ons ziet, gereinigd door Zijn bloed.
De weg la veilig!
Die weg kan door niemand worden afge-

sloten.
Die weg* la vol gevaren, maar op dien weg
leidt de Heere ons naar Bethel, naar bet hula
van ZQn eeuwige gemeenschap.

Van de Noordzee naar het IJselmeer
inplaats van omgekeerd
De invloed van de Zuiderzeesteunwet
PR. groeit een tamelijk omvangrijke sociologische literatuur over de oude en de
ïiTr.ve bevolking van de Zuiderzeekusten,

haar eilanden en haar polders. Onder de auspiciën van de Stichting voor het bevolkingsonderzoek In de drooggelegde Zuiderzeepolders, en onder leiding van I'rof. Dr. H. N.
ter Veen, houden verscheiden sociologen zich
met dit onderwerp bezig en de resultaten
van hun studie komen in vlot tempo aan het
licht. In het vorig jaar hebben wij de aandacht gevestigd op „Economische en sociale
problemen in de Wieringermeer" door Dr. K
van Heek; kort geleden bespraken we het
proefschrift van Dr. G. B. VV. Huizinga „Medemblik, inzonderheid in verband met de
Zuiderzeewerken" en thans ligt voor ons een
studie van Chr."Plomp „Urk, sociogralie van
een eilandbevolking". *)
Met deze studie, veel meer nog dan met
het werk over Medemblik, komen we in aanraking met de keer zgde der Zuiderzeewerken, met den invloed dien de afsluiting en
droogmaking heeft op de visschersbevolking,
wier bronnen van bestaan een sterke wyziglng ondergaan en wier veelszins gesloten
gemeenschappen radicaal doorbroken worden.
De wijzigingen, welke zich in de laatste
jaren in het Urker visschersbedrijf voltrekken, zijn stellig merkwaardig te noemen. Inplaats dat de visscherg op het IJsselmeer inkrimpt, hetgeen toch te verwachten zou zijn,
nu de vroegere Zuiderzee een afgesloten meer
geworden is, welks oppervlakte
geringer
worden zal naarmate de droogmaking veruer
voortschrijdt, zien we juist, dat er thans
meer Urkers visscl.cn dan voorheen. Verscheiden Urker botters, die voorheen althans
een groot deel van het jaar op de Noordzee
vischten, komen de laatste jaren in 't 'geheel
niet meer van het IJsselmeer vandaan. En
daarentegen vermindert het aantal Urker
Noordzeevisschers.
Dit gaat vlak tegen den draad en ook tegen
de verwachting in. Te Urk, veel meer dan in
eenige andere Zuiderzeevisschersplaats, is
gebruik gemaakt van de gelegenheid, die de
Zulderzeesleunwet bood om het Zuiderzeevisschersbedrn'f in een bedrijf voor de Noordzee
om te vormen. Terwyl men het in andere
vlsschersplaatsen veelal zocht in verandering
van beroep en zeer veel jonge visscherszoons
naar landbouw en industrie zijn afgevloeid,
hebben Urkers tot een bedrag van wel
ƒ 300.000 Rh'kscrediet ontvangen om zich
beter voor de Noordzeevisscherij in te richten. Desniettemin zyn meer Urkers van de
Noordzee naar het IJsselmeer gegaan dan
omgekeerd.
Hoe kan dit? Hoe kan dit vooral met de
Urkers, die reeds in de 18de eeuw bekwame
Noordzeevisschers waren, en die de eenigen
van de Zuiderzee zyn, die zich daar gehandhaafd hebben, nadat de Volendammers omstreeks 1900 en de Enkhuizers na den oorlog
van 1914—'18 (was dit laatste aan den heer
Plomp onbekend?) de Noordzee verlaten heaben. Het schynt toch absurd dat men het
ruime vischwater verlaat en naar een binnenmeer verhuist in een tijd dat de vlschgronden daar al meer beperkt worden.
De heer Plomp geeft in zyn boek een'zeer
plausibele verklaring. Sterker dan de gevolgen, van de afsluiting der Zuiderzee heeft in
de dertiger jaren de economische crisis gewerkt. De Noordzeevisscherg was voor cie
kustvisschers niet meer loonend door de lage
prijzen van de visch, en zy werd ook niet
meer loonend voor die visschers, die hun bedrijf niet konden aanpassen aan de moderne
eisenen. Texelsche en Heldersche visschers
slaagden daar wel in; zij hadden voldoende
een bekapitaal en energie, zy woonden
ook dicht genoeg bij de
langryke factor!
vischterreinen om niet te veel tyd en geld
verloren te doen gaan met varen van huis en
naar de markt. Maar de meeste Urkers kwamen achterop. Tegenover de enkelingen, die,
hetzy met eigen kapitaal helzy met steun van

Rijkscredicten hun bedrijven konden aanpassen aan de nieuwe eischen, stonden de anderen, wier botters te klein, wier motoren te
zwak waren om een loonend bedrijf gaande
te houden. En dit waren juist de oude Noordzeevisschers. Een deel van hen vischt nog
op de Noordzee (deed dit althans voor de
oorlog uitbrak) maar hun bedreven
zyn
officieel
als ondoelmatig gekenmerkt; een
ander bevischt het IJsselmeer, ofschoon de
Visschery-inspectie hen daar liever had geweerd, omdat het aantal visschers op het
I.lsselmeer toch reeds te groot was in verhouding tot don vischstand.
Een gezonde toestand is dit stellig niet. Er
is meer vreemds op Urk, naar uit de studie
van Chr. Plomp blijkt. Terwijl de bronnen
van bestaan verminderd zijn is de bevolking
van het eiland slerk gegroeid. Die groei der
bevolking dateert niet van vandaag of gisteren. Het geboortecijfer is op Urk steeds
hoog geweest, het sterftecijfer matig. Maar
in vorige perioden van crisis zijn de overschotten telkens uitgeslooten. In de 19de
eeuw had emigratie plaats naar visschersplaatscn aan üe Noordzee, met name

naar

Maassluis en Umuiden; omstreeks 1000 zijn
vele Urkers naar Enschedé en Leerdam vertrokken om daar in fabrieken te werken, en
in de jaren 1916—1919 trokken velen naar de

industrieele Zaanstreek. In de dertiger jaren
is dit niet geschied; toen was er «.elfs een
veel verminderde uittocht van de Urker
meisjes, die voorheen reeds spoedig na den
schooltijd naar „den wal" gingen om daar als
dienstbode, vaak tot den tijd van trouwen
toe, te werken.
De oorzaak van dit honkvast eitten van de
Urkers zit voor een groot deel in den steun,
die van Overheidswege aan de bevolking is
verstrekt. De üuiderüeesteun heeft veel nood
gelenigd, maar hij heeft ook* tot gevolg gehad, dat velen er op gingen teren. Hij maakte
de vi&scherij op het Usselmeer veel aanlokkelijker dan het harde en gevaarlijke bedryt'
der Noordzecvisscherij; hij heeft, naar een
Urker vrouw aan den heer Plomp vertelde
„luie kerels" gemaakt.
Om eerlijk te zijn moet hieraan worden toegevoegd, dat de algemeene werkloosheid het
in de jaren 'Ü2—'Oü zeer moeilijk maakte om
elders werk ta vinden, zooals in vorige perioden het geval geweest was, en dat in '36 de
werkloosheid geweken was, omdat de Urkers
toen in grooten getale bij de werken aan den

IS'oordoostpokler geplaatst konden worden,
hetzij als bakschipper, hetzij als arbeider.
Tyde 1 ij k was toen het probleem opgelost. Urk heeft zelden zdoveel welvaart gehad als de laatste jaren. Echter, de Noordoostpolder is thans reeds ingedijkt; de bakschippers hebben hun werk af; voor de arbeiders bij de aannemers zal er allicht nog een
poosje werk zijn bij de cultiveering.
Wieringen en Aledemblik
Maar dan?
hebben het moeilijk gekregen na de jaren
van hoogconjunctuur, die zy beleefden tijdens
het leggen van den afsluitdijk en het droogmaken van de Wieringermeer. Hoe zal dit
met Urk gaan?

treden zelden met open vizier in den strijd.
ze zyn In 't geheel niet stug en allerminst
conservatief. Integendeel, de Urkers zijn zeer
toegankelijk, gezellig, gul, hulpvaardig en gemoedeiyk. Ze zijn ontvankelijk voor a'le nieuwigheden en niet afkcerig van sensatie; hun
gedragingen kenmerken zich door een zekere
soepelheid en zwier, gelijk ook hun kleéding,
maar hun ontbreken vastheid en volharding.
Hun eigenschappen zijn misschien samen te
vatten onder het bij buitenstaanders geldend
oordeel; gezellig volk, maar men kan niet op
hen bouwen.
In het algemeen is deze karakteritsiek niet
onjuist. Urkers zijn anders dan de Calvinisten van den wal. Dat zij van nieuwigheden
houden, blijkt o.a. uit het weinig conventioneele van den bouwstijl op het eiland. Het
oude Westfriesche huizentype met den houten topgevel, groen geverfd boven het witgekalkte onderstuk, dat aan het oude deel
aanzien
schilderachtig
van het dorp een
geeft, is reeds sinds vijftig jaar verlaten, en
de woningen van na dien tijd vormen een
ratjetoe van de menigvuldige en weinig fraaie
stijlen, die sinds in zwang zijn geweest.
Hun openstaan voor nieuwe dingen'blijkt
ook uit de ontwikkeling van de visschersvloot. De Urkers waren de eerste Zuiderzeevisschers, die motoren In hun botters plaatsten en grootere, ijzeren schepen lieten bouwen. Pas enkele jaren geleden hebben zij een
voor Nederland geheel nieuwe vischmethode
ingevoerd, de snurrevaad. Maar vóór zij hun
torens bouwen, overrekenen ze niet altijd de
kosten.
Verscheiden visschers, die met
geestdrift hun bedrijf moderniseerden, zitten tot over de ooren in de schulden. Zij
hebben zich tevoren niet
voldoende afgevraagd of zij wel in staat waren een modern visschersbedrijf te leiden, en of zij, gesteld dat het met die leiding wel ging, bereid waren zich aan te passen aan de
eischen die het bedrijf stelde.
Heldersche
visschers cxploiteeren een modern kustvisschersbedrijf met winst, maar sommigen van
hen visschen ook op Zondag. Texelsche visschers doen dit laatste niet, maar zij zitten
dioht bij de vischgronden en zij weten overigens uit hun bedrijf te halen wat erin zit.

De Urkers willen Zondags op hun eiland zijn,
ook al heeft dit tot gevolg dat zij slechts
vier dagen in de week kunnen visschen. Een
nuchter en berekend Calvinist van den wal
zou in zoo'n geval er niet zijn ingesprongen,
of wel hij zou verhuisd zyn naar Den Helder,
Terschelling of IJmuiden. Een Urker doet
dat niet. Hij blijft op het eiland en velen
laden schuld op schuld.
Hierbij komt naar voren een andere trek
van het Urksche volkskarakter, die ook niet
Calvinistisch is. Zij maken schulden zonder
véjl gewetenskwelling en als het met rente
en aflossing hokt, „nou, dan is 't niet anders". Hierbij mrfet men niet denken aan
oncerlijkheid. Wanneer zij het geld hebben betalen zij trouw af. Zij gaan alleen te
gemakkelijk schulden aan en zij overwegen
vooraf onvoldoende of zij wel In staat zijn

om terug te betalen. Hierin staan trouwens
de credietgevers, meest leveranciers van
schepen, netten, motoren en olie, even
schuldig. De losse opvattingen over crediet
zijn stellig begunstigd door het onberekenbare van de uitkomsten der visscherij. Maar
de geluksfactor Is vaak overschat t.o.v. den
persoonlijken invloed van den gang van zaken op het bedrijf.
De sensatielust uit zich op allerlei en niet
In de laatste plaats op politiek terrein. Toen
een veertig jaar geleden de liberalen Urk

L'ik, zoualu

uien

het vroeger van de lucht uit ~ag.

(Foto

Christelijke partijen terug, gelijk ze zich ook
altijd bij de Kerk gehouden hebben. Hierop
hebben zelfs de groote veranderingen, die
zich in de laatste jaren voltrekken, weinig
invloed gehad. De heer Plomp maakt wel melding van een eenigszins lossere houding tegtnover den voorheen volstrekt algemeenen
kerkgang en hij meent ook bij de jeugd een
letwat andere gezindheid tegenover den godsdienst waar te nemen, maar hij moet hieraan toevoegen, dat door de aanstelling van
een Gereformeerden hulpprediker en de
kpmst van een Chr. Geref. predikant de belangstelling voor het religieuze weer verhoogd is, en wij hebben den indruk, dat na
de gebeurtenissen van Mei 1940 de behoefte
aan geestelijke verdieping nog meer is toe-

genomen.

Zelfs op het terrein, waar de sensatielust
zich het meest botvierde, zijn er teekenen

van kentering ten goede.
De groote sensatie, de „kermis" van Urk,
was altijd de gemeenteraadsverkiezing. Dan
schoten de comité's, minder voor belangen
dan wel van bepaalde kringetjes, als paddestoelen uit den grond, kwamen de gemoederen
heftig in beroering, en had het advies van
de A.R. Kiesvereeniging, dat bij Kamer- en

gevolgd
Statenverkiezingen
werd, weinig vat op het volk. Het ging feitelijk alleen om de pret van de raadsverkiezing. Was die voorbij, dan bekommerde men
zich niet 'veel om den gemeenteraad. Veel
invloed had die trouwens niet, want Urk was
reeds vele jaren vóór het vraagstuk van de
noodlijdendheid der gemeenten In het land
urgent werd, afhankelijk van Rijk en Provincie. Te Haarlem en Den Haag werd de
route voorgeschreven. Zoo was de pret van
de raadsverkiezing, vooral omdat geen menschen van afwykende politieke overtuiging
gekozen werden, een vrij onschuldig spelletje.
De laatste jaren is dit anders geworden.
trouw

steeds

De „boom" van de Zuiderzeewerken bracht
Urk
in betevermoedelijk zeer tijdelijk
ren doen; er kwamen overschotten op de begrooting. Er waren bovendien allerhande
vraagstukken, die om oplossing riepen. En
er zaten in den raad, gekozen door de menschen, die van de raadsverkiezing een vroolijke sensatie maakten, een paar mannen, die
thans in „Volk en Vaderland" als „kameraden" worden aangeduid. Een en ander heelt
tot gevolg, dat de jonge burgemeester het in
de raadsvergaderingen niet prettig heeft. Er
wordt een vrij felle oppositie gevoerd, die
well'cht mede gevoed wordt door een zekere
—

—

—

—
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nyn.

Uitgave N. Samsom N.V., Alphen a. d.

Laat ons er wel op letten, dat Jakob dien
weg: ging in geloof.
In geloof aan het Woord des Heeren, dat
tot hem kwam: trek op.
En dat Jakob dien weg ging, zich bekcerende tot den Heere, want de vreemde goden
moesten uit het midden der zijnen weggedaan
worden!
Maar zóó, In geloof en zich bekeerende tot
den Heere, trok hij veilig voort onder de schuts
van Zijn God en Koning, die alle steden rondom hem en die op hem loerden, bond met een
verschrikking, die H(j zond.
Laat dan ook in dezen tijd het volk des
Heeren zien het welbehagen en de trouw van
Z(jn God. Laat het vast op Hem betrouwen en
slaan In geloof.
Laten wij ons dagelijks tot Hem bekeeren,
opdat wy In alle ootmoedigheid en lijdzaamheid ons Hem alleen onderwerpen, van Hem
alleen alles goeds verwachten, Hem van ganscher harte liefhebben en vreezen en eeren,
alzoo dat wij eer van alle schepselen afgaan
en die varen laten, dan dat wij In het allerminste tegen Zbn wil doen.
Die zoo voorttrekt is voor eeuwig veilig.
Alle vijanden van het volk des Heeren zijn
door Christus gebonden, Wlen gegeven is alle
macht in den hemel en op de aarde.
Voor hen, die 't heil des Heeren wachten,
Zijn bergen vlak en zeeën droog!

Amaterdam-Weat.

J. v. d. Sijs.

Waschday op Urk.
(Foto uit eigen archief).

Voor het antwoord op die vraag Is het
noodlg om te letten op de geschiktheid der
Urkers voor ander werk dan de vlsschervJ,
waarmee z(j zich van oude tyden af hebben
bezig gehouden. Daarbij komt als vanzelf het
volkskarakter ter sprake.

Calvinisten van afwijkend type
Stoer, vlug, zeer zelfstandig en beginselvast, eerlijk lot op het onwellevende af, met
een conservatieven trek, ziedaar de algemeen
gangbare karakteristiek der Nederlandsche

Calvinisten.
De Urkers zijn Calvinisten. Van de bevolking behoort 85 % tot de Gereformeerde
Kerk, 10 % tot de Ned. Hervormde (allen
orthodox) en 5 % tot de Christelijk-Gereformeerde Kerk.
Maar de conclusies, die Chr. Plomp In zijn
sociografie over Urk, na een uitvoerige analyse van het Urkcr volkskarakter, trekt,
kloppen allerminst op de algemeen geldende
karakteristiek van Calvinisten. De Urkers
zijn volgens hem weinig stoer, hun zelfstandigheid en beginsclvastheld zijn gering, z4J

probeerden te winnen, trokken z\J volle zalen.
Tien, twaalf jaar geleden, scheen het dat de
sociaal-democraten Urk veroveren gingen.
De heer Jan Duys
die thans tn ander
politiek vaarwater verzeild geraakt is
heeft destyds vervaarlük demagogie bedreven met den Zulderzeesteun, een afdeellng
Urk van de S. D. A. P. is opgericht en Urkers
hebben met een groote, roode vlag geloopen
in een betooging te Amsterdam. Ken jaar of
vier geleden scheen de N. S. B. op Urk zijn
duizenden te verslaan, en dezer dagen is op
het eiland een .Unichuis" geopend van de
—

—

Nederlandsche Unie.

Merkwaardigerwijze echter hebben de liberalen het op Urk nooit tot een dozijn stemmen
kunnen brengen, was de afdeeltng der S. D.
A. P. zeer snel ter ziele en haalde de N. S. B.
er in 1935 43 en In 1937 41 stemmen, waarbd
nog rekening moet worden gehouden met den
invloed der vreemdelingen, die zich in verband met de Zulderzeewerkcn op Urk gevestigd hadden. Het zou vreemd z(jn, Indien
het de Nederlandsche Unie anders verging,
dan het de liberalen, de S. D. A. P. en de
N. S. B. vergaan is.
De Urkers keerden zich, nadat de sensatiemin of meer bevredigd was, altijd weer tot de

aversie tegen den vreemdeling en doordat de
Urkers niet weten, wat het is geld in de
gemeentekas te hebben.
Nu Urk gewßar wordt, dat de verkiezingspretjes gevaariyke gevolgen kunnen hebben,
is een duideiyke reactie ingetreden. Het gedrag der opposanten wordt door een breede
schaar veroordeeld. Een tegenactie is ingezet. Men ziet ook hier denzelfden terugkeer tot
gezonder verhoudingen, die op nationaal politiek terrein na enkele wilde »pr« ngen, altyd
intrad.
In de overigens uitstekende stuaie van den
heer Plomp hebben wy voor deze reacties na
sensationecle buitensporigheden seen bevredigende verklaring gevonden. Dat ze zouden
Intreden wegens gebrek aan volharding om
op de nieuwgekozen wegen voort te gaan,
kunnen wij moeilijk aannemen, want het volgen van de Calvinistische levenswijze (en
(leze wordt
op het stuk van den Zondag
op Urk getot bijna in het overdrevene
volgd) Is nog altijd een Ingaan tegen „het
vleesch" geweest.
-■,■
In dit verband moet er op gewezen worden, dat de Urkers van één zeer belangryke
nieuwigheid niet teruggekomen zyn, al
diende die zich reeds een eeuw geleden aan.
-•

—

•

uit eigtn archiej).

Wij doelen op de Afscheiding, waarmee Urk
in IS3G vrijwel unaniem is meegegaan. Deze
overgang was des te opmerkelijker, omdat
de Hervorming op Urk pas laat (In het

midden van de 17de eeuw) en onder sterken
drang van buiten is doorgedrongen. Het
Calvinisme moet onder de bevolking toch
stevig wortel geschoten hebben, toen zij een
kerkvorm aanvaardde, waar de tucht strenger is en van de zelfwerkzaamheid der leden
meer geëischt wordt dan in een anciere kerkl'ormatie. En zij aanvaardde deze niet alleen,
maar zij hield er taai aan vast, terwijl alle
richtingen, die van het Calvinisme afweken,
na vluchtige kennismaking telkens weer afgewezen werden.
In zulk een volkskarakter moet toch nog
iets anders werken dan de eigenschappen,
die de heer Plomp ontdekt heeft.
Wij spreken niet tegen, dat er een afstand
is tusschen leer en leven op Urk, maar die
afstand bestaat overal en een der redenen,
waarom hij op Urk grooter is dan elders ligt
hieraan, dat daar de Gereformeerde Kerk
volkskerk Is, waarvan wegens de traditie allen
lid bleven, ook al hadden ze er innerlijk mee
gebroken. Het beperkt gevoel en ie beperkte
dit
persoonlijkheidsontwikkeling hebben
geen wij toe
den afstand echter vergroot.
—

—

De

toekomst

der Urkers

Uitgaande van de omstandigheden, waarin
Urk thans verkeert en van het volkskarakter, is het belangwekkend om te zoeken naar
eenige richtlijnen aangaande "de toekomst
van de bevolking van het eiland, dat zulke
ingrijpende veranderingen ondergaat.
De heer Plomp is hieromtrent In zijn
sociografie zeer sober. „Zooals de ontwikkelingstendenz vóór den oorlog was, zag het
er naar uit, dat de Noordzeevisscherij van
yteeds minder beteekenis voor de bevolking
zou worden, terwijl men, wat de IJselmeervisscherij aangaat, eveneens met een toekomstige Inkrimping moest rekening houden.
Men kan tegenwoordig hoogstens zeggen,
dat nog niets duidt op een ontwikkeling In
andere richting. Vindt zy werkelyk zoo
plaats, dan zal de nieuwe polder, bij welks
indijking reeds vele Urkers werk vinden, In
de toekomst wellicht de voornaamste uitweg
voor de bevolking zijn."
Laat ons dit laatste eens aannemen. Op
welke wijze zullen zij dan een uitweg naar
den polder vinden? Hij wordt een landbouwgebied. Boeren zijn de Urkers niet. Zouden
zij wellicht landarbeiders kunnen worden?
De Urkers hebben een grooten tegenzin in
landwerk: het is hun „leggege" niet, zeggen
zij zelf. Wij kunnen den heer Homp toegeven, dat dergelijke waardeeringen snel aan
verandering onderhevig zijn, vooral wanneer
de nood dwingt. Maar zullen de Noordoostpolderboeren hen als landarbeiders willen
hebben? In de Wieringermeer zijn nergens
Wieringers of Medemblikkers, die voorheen
een ander stiel hadden, by de boeren in dienst
gekomen. Daar zijn zelfs de Noordhollandsche landarbeiders weinig gewild. De meeste
pachters hebben volk meegenomen uit de
streek, vanwaar zij afkomstig zijn. en namen
voorts liefst Zeeuwen, en voorzooveel de
\veidebedr\jven betreft, Friezen in hun dienst.
Oegeven den overvloed van zeer bekwame
landarbeiders in ons land, die gaarne naar
den Noordoost polder zullen willen emigreeren, moeten wij er sterk aan twgfelen of de
Urkers, aangenomen, dat zij hun tegenzin
tegen het landwerk overwinnen, ooit plaatsing zullen vinden bij de pachters in den
,
polder.
Evenwel, de Noordoostpolder zal ook
andere menschen noodig hebben dan boeren
en boerenknechts. Er zal ook een middenstand tot ontwikkeling: komen, er zullen ook
ambachten beoefend worden. Met Betrekking
tot de rol, die de Urkers in dien middenstand
zullen spelen, zijn w(j optimistisch De Urker
middenstand is actief en ondernemend; met
hun hupschen en gezelligen aard, zullen de
IJrker winkeliers, die ongetwijfeld aanstonds
den polder zullen intrekken, wel ingang vinden bij de kolonisten. De ambachten op Urk
staan ook redelijk op de hoogte van hun
tijd; zU zullen stellig werk in den polder
vinden. Doch dit geldt dat deel der Urkers,
dat thans reeds „landvolk" is. Zij vinden uitbreiding van een bestaand arbeidsveld. De
groote categorie visschers, die ln de knel
komt, is daarmee niet geholpen, tenzij zij
ook winkeliers of ambachtslieden zouden
kunnen worden. Uitgesloten lijkt dit niet.
De Urker winkelstand is grootendeels voortgekomen uit vroegere visschers; dikwijls
werd men winkelier, wanneer een ongeluk
of ziekte belette visscherman te' z(jn. Uit
zulke uit nood begonnen nerinkjes zijn vaak
flinke zaken gegroeid. En in de industrie,
zoowel te Enschedé en Leerdam als ln de
Zaanstreek hebben, ln vorige perloden van
crisis uttgestooten Urkers zich kunnen handhaven. Daarin, en ook ln de ervaringen, die
bij de Zuiderzeewerken in de laatste jaren
met jonge Urkers zijn opgedaan, ligt een
aanwijzing, dat hun handen voor het handwerk niet verkeerd staan. Het <s goed gezien van burgemeester Keyzer, dat hij geijverd heeft voor een ambachtsschool ln
Kampen, en dat hij gezorgd heett, dat een
aantal Urker jongens die kunnen bezoeken.
Daarvan verwachten wij meer dan van een
opleiding ln land- en tuinbouw, die eerder
overwogen Is.
(Zie voor vervolg pag. 2, kolom 6),
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Van „bjinderhoutsje” tot Elfstedenschaats
Groei van de firma Nooitgedagt
arhteruitgang. ook, In dezen geve de Heere
daarom gezondheid, kracht en lust en bekwaamheid, onze roeping ook in dezen naar
eisch verder te vervullen.
En nu tenslotte. Dat wy' dezen middag
mogen doorbrengen, blijde gestemd, verheugd over de weldaden door God ons boven
zoo velen bewezen. Maar dat dan ook die
toon in onze harten moge weerklinken:
Niet ons. O liee e, niet ons. Uw naam allee.i
zy' de eere! Doch niet alleen die toon. Ook de
bede, die Salomv bij de inwyding van Jeruzalem's Tempel uitsprak, zij de onze. Dat
L'we oogen open mogen zijn dag en nacht
over deze plaats."
Zulk een gezindheid sprak niet alleen uit
zijn woorden, uit zijn daden óók. Herinneringen van werknemers spieken daarvan in dit

herinneringsboek.
JAN JURIGS NOOITGEDAGT EN ZIJN
ECHTGENOOTE BOUKJE ALDERTS

WAFELAAR
de schaatsen weer ingevet worden,
omdat
op het oogenblik, dat we dit
schrijven
eenige on-Kebruari-achtige dagen het ijs al heel snel hebben doen verdwijnen, il het wel interessant een historisch kijkje
te nemen achter de schermen van dit echt
Xederlandsche wintervermaak.
Zonder ook maar eenigszins te kort te
ioen aan welk merk schaats, mag toch worden geconstateerd, dat, wie hier van schaatsen spreekt, al gauw denkt aan Nooitgedagt
te UUt. Deze ook over de grenzen bekende
firma bestond dezer dagen 75 jaar, hetgeen
voor de firmanten aanleiding was den heer
J, P. Wiersma te Leeuwarden te vragen een
herinneringsalbum te schrijven. Het is uit die
aanteekeningen, dat wij de stof putten voor
dit opstel, dat wij wijdden aan een man, die
wist wat werken, volhouden, doorzetten en
bovenal wat Godsvrucht was.
Jan Jarigs Nooitgedagt, een timmermansknecht in IJlst, hield zich, als er des winters
weinig te bouwen was, bezig met het maken
van schaven en' schaatshouten. Die laatste
leverde hü af aan smeden, die op hun beurt
een en ander completeerden tot de Ulster
schaatsen, welke al bekendheid genoten,
voordat de naam Nooitgedagt erop kwam.
Reeds dichtte in 1848 de Kriesche VolksAlmanak:
'

—

—
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In het eerste „album van schaven en beitels", dat Nooitgedagi het licht liet zien,
waarin ook al afbeeldingen van gewonnen
medailles, werden 214 nummers opgenomen
van gefabriceerde artikelen. Slechts de nommers 192—198 hadden betrekking op schaatsen, waaruit bleek, dat deze toen nog geen
hoofdzaak waren.
In 1900 had Jan Jarig 3 het bedryf geheel
In handen van zijn vier zoons gelegd. Jarig
jt. had een belangryk aandeel in den uitbouw
van het bedrijf. Tymen was het meest op reis,
hoewel ook Jentje in het buitenland ervaring
opdeed. Aldert zorgde mede voor de administratie.

Twintig jaar na zijn uittreden uit de zaak
overleed de oude heer Nooltgedagt (1920).
Met zijn verscheiden op 80-jarigen leeftijd
s'.oot zich een tijdperk af, dat zich gekenmerkt had door noeste vlijt, doorzettingsvermogen en hard, hard werken. „Het meest
werd hij gemist door zijn familie, zijn zoons,
die zooveel aan hun vader te danken hadden,
door de ouderen van het personeel, die zich
nauw aan den leider verbonden voelden,

want hij was den meesten hunner niet alleen
een goed patroon, maar ook een vriend geweest, die hun zorgen kende en als een ver-

trouwde met hen had meegeleefd. De laatsten gedachten In hem gaarne dien bizonderen trek van bezorgdheid voor zijn medewerkers. Eens, In den krappen tijd, toen er

.

•
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KIJKJE

IN

Slauerhoff.Een levensbeschrijving door Constant van Wes em.Uitg. A.A.M. Stols, Rijswijk.

geen der dichters van dit geslacht
O VÉR
zijn zoovesl verhalen en anecdotes In

omloop als over „Slau", zooals zijn vrienden
hem noemden, Ken buitengewoon merkwaardig mensen was hij Inderdaad. v*n zijn studententijd af reeds; wie hem niet na stonden,
zouden nimmer achter zijn persoonlijkheid
hetgeen niet zeggen wil, dat zijn
komen
vrienden hein altijd begrepen hebben
en
wie In het kunstenaarsleven niet '.huls is, zou
nimmer vat op hem krijgen. Men heeft hem
hét voorbeeld van het bohémien-type genoemd, een zwerver over de zeeën die alleen
door een steeds wisselende omgeving, onder
een tropische zon of op het wiebelend zeevlnk zijn romantisch heimwee eenijjszlns stillen kon; men heeft gezinspeeld op den titel
—

Na 1920 werd de fabricage van schaatsen
k-aehtiger voortgezet. De naam „Nooitge»
dagt IJlst" had toen al zoo'n goede klank,
ook over de landsgrenzen, dat de rechtbank
van 's-Gravenhage in 1909 veroordeelend
vonnis had gewezen tegen een Dultschen
fabrikant, die schaatsen op de markt bracht,
gestempeld: Nooitgedacht (met ch) IJlst.
De gebroeders werden omstreeks 1922 een
ei varing rijker, waarvan het resultaat was,
dat zij zich meer gingen toeleggen op het
fabriceeren van kunstschaatsen.
De mode had zich n.l. gewijzigd. Het gewone model schaats was niet meer zoo in
trek, in Holland, Utrecnt en Noord-Brabant
ging men meer en meer aan kunstryden
duen. Eerst heeft de firma toen houten
„kunstryders" op de markt gebracht, later,
na 1935, ook stalen .Daarnaast werd een gewild artikel de Zweedsche stéekbeltel.
Wie thans de moderne fabrieken te IJlst
bezoekt, zal weinig meer aantreffen van de
werkplaats, waarin Jan Jarigs begonnen is.
De nieuwste machines
er opgesteld, een
derde generatie Nooitgedagt houdt den naam
van een der beste schaatsenfabrieken hoog.
Haar laatste vinding is de Elfstedenschaats.
Een lange stalen Hoor, die onder den schoen

<roro

««CMiiri
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een hevig vuur; achteraf Is gebleken, dat h(J,
hoewel zelf medicus, nimmer de Juiste diagnose van zijn ziekte gesteld, althans uitgesproken heeft: t.b.c. heeft een einde aan zyn
leven gemaakt. „Onvrede beheerscM Slauerhoff's leven en daden en ook zijn gedichten,
waarvan er nauwelyks één een geheel onverstooi'de stemming uitürukte." Zyn ziekte,
die knaagde aan zijn kort, maar intens geleefd
leven, moet oorzaak geweest zyn, dat hy soms
fel vun leer trok tegen wat hy .r waarheid
lief had; hy schold op Holland en zyn mufheid, hy kon er niet ademen, omdat het hem
er te benauwd was, maar

By 't zien van de vochtige droefheid van
['t land,

By 't voelen van het doffe leed In

myn

Ihart

—

Denk Ik hoe deze belden zijn verwant
En In elkaar verward.
Ik zie het regenen op het verre,
Ik voel in mijn oogen de tranen
—

—

„das amorallsche l'ngeheuer", dien hij zich-

zelf eens gegeven heeft en de moralisten

hebben hem met den vinger nagewezen. En
toch zouden wij willen zeggen: wie Slauerhoff slecht* van den buitenkant gekend
heeft, kende hem niét.
Wie lets van zijn verzen verstaan heeft en
wie lets begreep van het hart, .dat ondei
dien ruwen bolster klopte, die wil», dat zijn

houding een andere was dan negatie, eeti
andere dan lust tot ongebondenheid, een
andere ook dan cynisme; die wist. dat zl.l
voor hem beteekende een 'vlucht
Uit
de realiteit van zijn eigen bestaan, of,
zooall van Wessem het zegt: „In zijn
leven projecteert zich zijn wezen, met zijn
strijd der „onvereenigbare tegendeelen"
waaruit de conflicten ontstonden die dat
leven uiteenrukten en zijn gedlchien maakten tot het toevluchtsoord, „waarin hij alleen
kon wonen"." Slauerhoff vocht met zichzelf
cle wereld Rn dantbij woedde
en met de
een brand ui hem, werd luj verteerd door

In ons vorig Zondagsblad plaatsten wy een
afbeelding van Calvyn, waarvan ons achteraf
gebleken is, dat zij een reproductie was van
de Calvyn-plaquette, welke de heer J. C.
Wlenecke een tiental jaren geleden maakte
voor den uitgever J. Bootsma, te Utrecht.
We doen volledigheidshalve hiervan mededeeling op deze plaats.

Zij.

die Slauerhoff niet gekend hebben,

kunnen niet weten, dat hy soms het tegendeel sprak van wat zyn hart hem dicteerde,
dat hij het wel eens cultiveerde om niet
begrepen te worden, niet omdat hy hierin
een behagen geschept zou hebben, maar om-

dat hy lak had aan de geheele maatschappij
en omdat hij
zijn strijd voor zichzelf, die
een strijd was <">m zichrHf, niet -veten wilde.
Een volkomen glad vers heeft Slauerhoff
zelden geschreven, er mankeerde t.ijna altyd
tets aan
zeer herinnerde hy mij soms aan
de gigantische ruwe beeldhouwwerken van
den Zuld-Slavlschen Mestrovlc
zijn veryen behoorden bij zyn persoon, het Is haast
ondenkbaar van hem een „gelikt" vers te
verwachten. Maar de gloed, die er uit sloeg,
de echtheid waren onmlskenhaar; zelden ont"ïoet men In een vers zoo groote eruptieve
kracht, zoo groote felheid.
Het is de verdienste van Constant van
Wessem, dat hij ons een tamelijk volledig
lieeld van den levensgang van Slauerhoff
heeft gegeven. Terecht verklaart
In de Inleiding: „zonder te verhelen, dat een mensen
als Slauerhoff, van welken kant nok genaderd, een „mysterie" biyft betekenen, In
welks onthulling niemand ten vol'e kan slagen". Geiyk wy zeiden: veel raadselachtig!
is er In hem geweest. Maar trachten den
mensen te verklaren, beteekent ook een po—

—;

URK GING TEGEN DEN DRAAD IN
Onaannemelijk schijnt het echter, «at een
bevolking, die eeuwen achtereen haar bestaan in de visscherij gevonden heeft en op
het water meer dan eenlge andere is thuisgeraakt, daarvan verdwijnen m>u of ook
maar genoegen nemen met het beperkte
vischgebied, dat op het IJselrueer na de voltooiing van de Zuiderzee-lnpolderingen overblijft. De Urkers, met hun onrustigen, avontuurlijken aard, die moeilijk in een strak
gareel kunnen loopen, trekken wel weer naar
de zee. Wanneer er na den oorlog een betere tijd voor de NoordzeevisschertJ mocht
aanbreken, dan mag verwacht worden, dat
In ieder geval de goed-geoutilleerde bedrijven,
den strijd zullen volhouden. Of aanvulling en
uitbreiding van de vloot plaats zal kunnen
hebben, schijnt onzeker. Op nieuwe rtjkscred eten is, na de ongunstige ervaringen met
de meeste vorige opgedaan, niet te hopen.
Of de Urker geldschieters in staat en bereid
zullen zijn de groote kapitalen vooi het moderne visschersbedrijf noodzakelijk, te verstrekken, is twijfelachtig. Misschien zullen
de Urkers gedwongen zjjn in dienst van
anderen te werken, zooals een halve eeuwgeleden, toen vele Urkers op Katwijker of
Vlaardinger loggers voeren.

voor Urk
Het is
al klinkt dit hard
niet te hopen, dit de regeerin™ hen al te
zacht behandelt. Het is in de laatste Jaren
gebleken, dat zij te gemakkelijk gaan leunen
op den steun. Een tegemoetkoming in da
schade, die zij lijden door de afsluiting en
droogmaking, is billijk en rechtvaardig.
-Maar daarmee moet het dan ook uit zijn.
De Urkers hebber, zich vroeger ook altijd
door het leven heen geslagen. Zij hebben het
klaar gespeeld om met vierduizend zielen te
wonen en te leven cp een keileemheuvel,
welks grootte
van 81 H.A.
die van
een flink boerenbedrijf niet oveitreft. Zij
zullen met de gaven van hoofd eu hart, die
zij
bij al hun gebreken
overvloedig
hebben, met hun lichaamskracht en hun bekwaamheid in het visschersvak, ook In de
toekomst hun weg wel vinden, wanneer rij
Rlechts weten, dat zij op eigen beenen moeten staan.
K. NOREL.
—
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geen werk was, had Jan-baas zich genoodzaakt gezien een verlaging van het uurloon
van.... een halven cent door te voeren. Een
dergelijke maatregel kostte hem strijd. Voordat hy er toe overging, zond hy een briefje
raar het personeel, dat begon met den aanhef „Geliefde knechten". Dan zette hy de
motieven uiteen, die hem noopten tot loonsverlaging. En de knechten? Zij waren het
geheel met hem eens en accepteerden zyn
voorslag. Met zulk optreden, dat niet een
n.ethode of een manier was, maar van binnenuit gedicteerd werd, won hy aller harten.
Het bedryf werd voortgezet, de machines
draaiden, de schoorsteenen rookten,
want
deze dingen treurden niet om hem, die was
heengegaan. De menschen gaan; de dienst
blgft. Jun-haas was van dien hlstorischen
gang der dingen altyd diep vervuld geweest.
Meer dan eens zeide hij tot zin zonen: „Als
ik sterf of een kip, dat moet voor de fabriek
geiyk zyn"."

„Drylst en Wergea ha wol redens!
SJoch, de moalste scilste ha

Voor den Hollander zij hierbij verklaard,
dat Drylst gelijk is aan IJlst en Wergea aan
Waxga en dat uit die plaatsen de beste
schaatsen kwamen.
Al spoedig na zijn huwelijk met Boukje
Alderts Wafelaar, die een groep naaimelsjes
meebracht, om zoo doende in de zaak mee te
verdienen, begon Nooitgedagt „to reedhoutsjen", voor zich zelf. Op zolder van het huls
aan de Eegracht werd een werkplaats ingericht, waar van den prillen morgen tot den
laten avond het geklop en gehamer van de
„zolderjongens" weerklonk, terwijl beneden
de hulsvrouw een naaiatelier had.
Jan Jarigs of „Jan-baas" hield van werken. Hg stond om 3 uur op, begon alvast,
om van 5 uur af leiding te geven aan zijn
kneditjes. Zoo ging het, met aftrek van een
kleine middagpauze, door tot des avonds 7
uur. Tenminste, voor de jongens. Voor den
baas gold de werkdag tot 8 uur, om daarna
besloten te worden met het bijhouden van
de administratie.
Nooitgedagt was alles in één. zoo ook zijn
eigen reiziger. Van tijd tot tijd nam hy de
schaven in een witte katoenen zak op den
rug en bezocht hij de Uzerwinkels van Makkura, Sneek, Leeuwarden e.a. plaatsen.
Om het jaar 1872 breidde het gezin uit.
Het gevolg was, dat ook naar meerdere verdiensten moest worden uitgezien. Werd dit
aanvankelijk gezocht In den verkoop van
tabak en petroleum en later in een „bjinderhoutsmakkerij", een werkplaats voor boenderhouten en luiwagenblokken, later moest toch
het handwerk van deze „bijproducten" als
weinig winstgevend van de hund worden
gedaan.
Schaven en schaatsen, zij bleven toch
hoofdzaak voor Jan Jarigs Nooitgedagt, die
met vier zonen in het bedrijf, van timmerman
allengs ook «mld werd. Langzaam breidde
het bedrijf zich uit, van handwerksman
werd hij fabrikant, zooals h(j zich in 1871
noemt: „Schaatsen- en schavenfabrikant".
Daar zat lets aan vast, want dien titel gaf hij
ziCh niet, voordat de eerste motorische
kracht in ztjn werkplaats haar intrede deed.
Dit opende wjjde perspectieven. Doch dit
niet alleen. Op aanraden van een afnemer
zond Jan Jarigs zijn zoons naar het buitenland, waar zij r(jke ervaring opdeden. En
zij wisten deze in IJlst nog beter te pas te
brengen, dan degenen van wie zij de kunst
hadden afgekeken!
Met de inrichting van een nieuwe houtafdeeling ging de 59-Jarlge eigenaar de twintigste eeuw in. Plechtig werd de afdeeling
geopend, In tegenwoordigheid van den plaatse'.ijken predikant Ds. Oberman. De oude
heer Nooitgedagt hield daarbij een rede,
v/aaraan w\j het volgende ontlcenen:
,En daarom nu heb Ik steeds getracht en tracht ik nog en zal Ik blijven
trachten in het belang mijner kinderen, in 't
belang van u, mijne trouwe werklieden, in 't
belang van uwe gezinnen, ja in het belang
van de plaats onzer inwoning, met de krachten en gaven mij door God geschonken en
met uw onmisbare hulp, mijne inrichting
ctMda meer en aldoor te doen beantwoorden
aan de eisenen van onzen tijd, stilstand 1*

wordt geschroefd. Ontworpen, opgebouwd en
grstroomiynd in eigen bedrtjf!
Dit bestaat thans uit een houtafdeellng,
schaatsenfabrlek, tlmmergereedschappenfabriek, afdeeling voor kinderspeelgoed en
'1'
«Jrogery.
En nog steeds gelden de woorden van den
stichter: „Sa scil it en sa mout lt".

—

—

—
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Ecuador door Dr. J.G.v.d. Does
Republiek Ecuador behoort tot een der
kleinste landen van Zuid-Amerika. Ze
wordt ingesloten door twee machtige naburen Columbia en Peru en begrensd in het
Oosten door den Grooten Oceaan. De bevolking telt ruim twee millioen zielen.
de Equator of evennachtslinie
Ecuador
naam.
het
den
Deze denkbeeldige lijn
gaf
doorsnijdt het land van l.et Oosten naar
het Westen, het strekt zich van 1° ten Noorten Zuiden van den equator uit.
den tot 4
Het gevolg is dat Ecuador een beslist tropisch klimaat heeft. Dit geldt voornamelijk
voor het lage land aan de zeekust en het
uitgestrekte binnenland. Voor een groot deel
U Ecuador echter bergland; in het midden,
van het Noorden naar het Zuiden, wordt het
doorsneden door de machtige berggroep van
de Equatoriale Andes, voor 'n groot deel vulkanisch en in die streken heerscht een zeer
afwisselend klimaat. Door de Andes wordt
het land in drie gebieden verdeeld: de heete
ongezonde
kuststrook,
de
subtropische
bergstreek, de hoogste toppen zgn bedekt
met de eeuwige sneeuw en de groote uitgestrekte wouden, nog voor een deel onbekend,
van het Amazonestroontgebicd. De sr.eeuwgrens ligt op 4700 M. De gemiddelde hoogte
van de Andes is 3500 M., er zyn acht toppen, die hooger zjjn dan 5000 M., een er van,
de Chimborazo. telt 6310 M„ 1500 M. hooger
dan het hoogste bergmassief In Europa, dat
4810 M. hoog is. Hr zijn nog' veertien werkende vulkanen.
Ecuador Is rijk aan rivieren en meren. De
rivieren zjjn van groote beteekenis voor het
vervoer. zy dringen diep door in de bijna
ondoordringbare wouden
van het binnenland. De voornaamste rivier is de Maragnon,
deze brengt de verbinding tot stand met
Brazilië en den Atlantischen Oceaan. De
rivieren die naar den Grooten Oceaan stroomen, zyn ook ten deele bevaarbaar, de Mira
vormt de grensrivier met Columbia.
Er is een spoorlijn aangelegd var. Guayaquil, de havenplaats aan den Grooten
Oceaan, naar de hoofdstad van de Republiek
Quito, die In het binnenland Is gelegen. Deze
ÏNE

—
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glng ondernemen dieper door te dringen In
z(jn werk.

Indien het ooit noodzakeiyk Is, dichter en
vers naast elkaar te zetten, dan geldt dit
voor het geval-Slauerhoff. Een groot deel
van zyn leven heeft hy gezwalkt over de zee.
maar aan Van Duinkerken schreef hy:
„Weet je wat mijn Ideaal zou zijn? Ik zou
niets liever hebben dan een paar pantoffels
en een eigen haard." Hy, die altyd om verandering woelde, vindt het leven aan boord
nog erger dan In een dorp en ver.'angt naar
de koestering van een eigen gezin. En In een
van zyn nagelaten gedichten heet het:
De lange weg is afgeloopen.
Hier Is je verdwaalde broer, doe open.
Schrik niet als je een ander ziet,
Niet meer den gelukkige, dien je kende;
Deze is leelijk van ellende
En kromgetrokken van noest verdriet.
Van Slauerhoffs Jeugdjaren In Leeuwarden
schryft van Wessem. „Van zyn moeder, met
haar zwarte. „Spaansche" oogen, de vrouw,
geboren op de Waddeneilanden, op Vlieland,
en opgegroeid tusschen wind en water, heeft
hy ongetwyfeld het fijnere, de nostalgie naar
de zee en de verre horizonten, zoo sterk con-

trasteerend met de meer burgerlijke verenvond de „noorging, die zij in
delijke stad, die zij haatte". Slauerhoff heelt
later gemeend, dat hij ook haar kwaal heeft
neërfd. de alergle, waaraan hij zijn asthmn
toeschreef." Als student In de medicijnen te
Amsterdam kwam hij alras in contlict mei
de „meer deftige en „bourgeolse' studenten
die een zekere afkeer tegen hen, betoonen
om zijn hekelende scherpte en zijn niet al te
volmaakte omgangsvormen". In di „Gety"groep neemt hy met Herman van oen Bergr,
de leiding, om daarna een vurig, /.ij het niet
altyd practlsch, propagandist voor „De Vrye
Bladen" te worden. En als hij afgestudeerd
is. dan lezen we eensklaps zoo'n enkel zin
netje: „zy, die zijn zorg ernst g noodig
hadden, hebben zich nooit over den arts
Slauerhoff behoeven te beklagen' Dit typeert den man, die naar het ulterlyk zoo
ruw scheen, volkomen!
Ten aanzien van zijn poëzie zeg» Van Wessem o. m„ dat zyn vroegste werk reeds even
sterk de kenmerken van zyn ta<ent draagt
«Is het latere. „Eigenlijk vindt men in het
werk van Slauerhoff niet wat men een „ont-

-

niet in één dag afgelegd worden,
de spoor doet er twee dagen over. Vroeger
eischle deze afstand veertien dagen reizens,
gedeeltelijk per stoomboot en gedeelteiyk
per muilezel. Van de kust naar de hoofdstad
stygt men tot een hoogte van nagenoeg 2500
Meter.
Quito is een stad van 80.000 inwoners. Ze
ligt nagenoeg op den evenaar. Toch is de
gemiddelde temperatuur niet hocg, 13,2
Celsias, een gevolg van de hooge ligging. De
stad is voorzien van electrisch lich', ze heeft
mooie antieke kerken,
goed onderhouden
straten, moderne openbare gebouwen. Vergeleken met andere Zuld-Amerikaansche
steden, maakt ze een goed figuur. Ze heeft
veel parken en lanen, omzoomd met boomen,
waardoor de stad een parkachtlgen indruk
maakt. Er is een gouvernementsgebouw, een
„paleis'" van Justitie, een „paleis" van dan
Aartsbisschop. De stad heeft ook een univer-

reis kan

*

siteit.

Naast Quito, moet de havenstad Guayaquil
genoemd worden. Deze stad doet zeer modern aan met haar tram, telefoon, electrisch
licht, ziekenhuizen, kerken, museums, mooie
parken en groote dokken. Van Guayaqull loopen dagelijks eenige treinen naar de hoofdstad en er is een geregelde stoomvaartverbinding met alle grootere havenplaatsen, gelegen aan den Grooten Oceaan.
De bevolking van het land bestaat voor
4S r/ t uit raszuivere Indianen, 30 % zon Mestiezen en Zambo's, 14 % zijn negers en mulatten en 8 % zijn blanken.
De groote klimatologische verschillen In
Ecuador,
een gevolg van het verschil In
hoogte, veroorzaken de mogelijkheid van den
verbouw van een groot aantal soerten van
vruchten, gewassen en groenten. De plantengroei is even afwisselend als overvloedig.
Binnen 150 K.M. van de kust kan er alles
groeien, wat groeien wil in een tropisch of
gematigd klimaat.
Men verbouwt cacao,
koffie, ook tabak en katoen. Deze artikelen
dienen voornamelijk voor den export. De
tocapiria-palm levert het panamastroo, gebezigd voor de vervaardiging van de pana-

wikkeling" pleegt te noemen: ingegeven
door de dingen, die hem in conflict brachten
met de „burgerlijke schare", geesteiyk zoowel als maatschappeiyk
want hy Is meer
in botsing geweest met de samenleving dan
met het leven zelf, waarvan hij eens verklaard heeft, „dat het dwingend goed was"
en waarvoor zijn fantasie uiting zocht In
—

—

„wenschdroomen", tot gedichten verbeeld,
zijn zijn motieven reeds nadrukkelijk bepaald

vormen de thema's voor tallooze variaties." En elders: „Hij „componeert" wel degelijk, al zit hij geen versvoeten uit te tellen,
maar hij componeert zij n schoorheld, die,
naar Vestdijk goed heeft opgemerkt, niet
„een aanranding is van de Schoonheid uit
anti-aesthetische overwegingen, maar omdat
het juist tot het eigen wezen van zyn poëzie
behoort, dat zy iets brokkellgs en stootends
heeft"."
Op zijn tochten als scheepsdokter van de
Java—China—Japan-iyn, van den Kon. Holl.
Lloyd en van andere maatschappijen volgen
wij hem dan; In zyn kort huwelijk met Darja
Collin zien wy hem, als medicus tp Fransen
Marokko en op zyn verschillende ziekbedden.
En steeds meer komen wy onder <ien indruk,
dat hij op zoek was naar een zuiverheid, die
hij nergens In de wereld vond, ook in zich
zelf n'et, dat zyn slingering tuwhen vertwyfeling en hoop altyd weer veroorzaakt
werd door het besef, dat hij gee»i houvast
had en dat het „anders" moest zijn. Zijn
vers was hem In zekeren zin een katharsis.
Zijn hartstocht tegen al wat schijn was, zijn
verbittering en onbevredigd-zyn. zyn koppige
wildheid doen ons wel eens vergeten, dat
Slauerhoff een zoeker geweest Is, misschien
wel de ernstigste zoeker van den Forumkring, een kring, die weliswaar propageerde, dat men een „vent" moest zyn,
maar die dit vent-zyn zocht in een ongebondenheid, welke op haar beurt weer gebondenheid aan de ongebondenheid werci. Dit was
geen vent-schap, zy het dat bandeloosheid
ook nog lets anders Is. Zoo Is Slauerhoff zeker
niet geweest. Hy heeft met zichzelf geen raad
en

geweten.

Een hoofdstuk over nagelaten werken en
bthliographle
besluiten de levensbeschrijving van dezen
merkwaardigen mensch, met wlen een der
opmerkeiykste dichters Is heengegaan.
curiosa van Slauerhoff en een

H.B.

mahoeden die in grooten getale worden uitgevoerd. De bananenteelt is er eveneenr
van veel belang. Verder dienen voor export
Ivoornoten of steennoten, de vrucht van een
palm, waarvan het omhulsel In Europa tot
knoopen worden verwerkt. Een bcvschproduct
ia de kina. Ecuador levert ook anoere medicinale planten. De suiker wordt voor eigen
gebruik verbouwd, heel dikw\jls wordt de.W
verwerkt tot rhum.
In het hooger gedeelte van het bergland
houdt men zich bezig: met de veeteelt. Er ia
in den laatsten t{jd nog al wat vee ingevoerd
om het ras te verbeteren. Landbouw en veeteelt lijden door het gemis van goede wegen.
Dat is ook het geval met den mijnbouw.
Bijna alle rivieren in de noordelijke provincie Esmeralda z\jn goudhoudend; in andere
provincies
is in den bodem zilver, koper,
steenkolen In aanzienlijke hoeveelheid aanwezig, doch er Is tot dusver nog weinig aan
de ontginning gedaan; er ontbreken machinerieën en dit Is weer een gevolg van het
ontbreken van kapitaal. Tegenwoordig worden petroleumbronnen en zoutlagen geëxploiteerd. Voor de exploitatie van die bodemschatten is een Amerikaansche en een Engelsche maatschappij opgericht, de productie
was de laatste jaren stijgend.
De industrie Is evenals de mijnbouw nog in
haar eerste ontwikkeling. Met de vervaardiging van stroohoeden houden vele handen
zich bezig, dan is er ook eenige textielindustrie. Het voornaamste industriecentrum
is de havenstad Guayaquil, men heeft er
machinefabrieken, bierbrouwerijen en fabrieken voor houtbewerking; deze stad is ook
het middelpunt van de handelsbeweging. Er
wordt voornamelijk handel gedreven op Engeland, de Vereenlgde Staten, en voor den
oorlog ook op Spanje, Frankrijk en Italië.
Het handeldrijven in Ecuador, zooals trouwens in geheel Zuid Amerika biedt eigenaardige moeilijkheden. Feitelijk heeft de bewoner daar nog den ouden afkeer van het
handeldrijven.
Hü is overmatig beleefd,
houdt van gezelligheid, afwisseling, vermaak en beschouwt den handel als een
noodzakelijk kwaad. Een goedbespraakt
handelsreiziger, die handig zijn orders wil
plaatsen en met de deur in huis valt, heeft
gewoonlijk geen succes. Hij moet eerst kennissen, vrienden maken, met dezen een of
andere uitspanning bezoeken, praten over
allerlei dingen, behalve over het doel van
zijn reis en dan na een week van gezellige
conversatie moet h(J op een geschikt oogenbllk zijn offertes doen Gewoonlijk is dan de
zaak spoedig tot beider genoegen geregeld.
De groote firma's zjjn natuurlijk van deze
mentaliteit op de hoogte. Ze weten, dat de
onkostenberekeningen van hun personeel In
deze streken hooger zijn dan in Amerika,
Daarom stellen zij vaste agenten aan, deze
kennen de koopkracht van de persenen in de
streek, waar z(j wonen; er is dus minder gevaar voor risico en uiteraard passen dezen
een andere methode toe dan de hierboven
genoemde.

Toen In 1533 de Spaansche conquistador
Beual Cazar zoover opgerukt was, dat
hö In
het tegenwoordige Ecuador was aangekomen, trof ntf daar beschaafde Indianenstammen aan, die door de vorsten van Cuszo
bestuurd werden. Al heel spoedig werd het
land veroverd door de Spanjaarden. Het
bleef In hun bezit tot het Napoleontische
tijdperk. In dien tfld brak de opstand uit.
De bevolking wenschte de onafhankelijkheid.
Daarvoor is eenlge Jaren bitter gestreden.
Na den slag bij Pichincha In 1822 moesten
de Spaansche troepen het land ontruimen.
Ecuador was vrfl.
Helaas, met de rust
was het gedaan. Telkens en telkens braken
er revoluties uit, die bloedig onderdrukt
werden of leidden tot een nieuw bestuur dat
na eenlgen tyd weer ten val werd gebracht.
Er waren twee partyen, die elkaar vinnig
bestreden: een conservatieve parth, die haar
grootsten aanhang had in Quito en een vooruitstrevende, die haar centrum vond in Guayaqutl. Sinds 1900 heeft de liberale party de
leiding.
—
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„HET PENNINGSKE”
MET

gebogen hoofd gaat Wietske Grouw•tra langs den dorpsweg, waar het zoo
grafachtig stil is als in een kerkhoflaan. Zü
heeft zoo pas haar huisje verlaten. Daar
heerschte ook stilte, sinds een half uur geleden de kinderen uitzwermden naar school.
Alleen één is achter gebleven. Maar haar
stem zal de rust niet meer verstoren, want
zij is gisteravond in dien diepen slaap gegleden, waaruit geen sterveling meer ontwaakt.
Wletske's oudste meisje, Hanna, nog pas
vijftien, heeft den ongelijken kamp met den
sterken wreeden dood eindelijk moeten opgeven. Ze heeft dat pas gekund, toen haar
lichaam volkomen was gehavend en gesloopt door dezelfde hardnekkige ziekte,
waaraan eenlge Jaren geleden ook haar vader stierf.
De winterach» natuur daar buiten beijvert
zich de raadselachtig* gehelmenlsvolle rust
nog te accentueeren. Geen vogel kwinkeleert In de boomen, er is geen fladdering van
leven in de kale takken, de voetstappen van
mensen en dier worden gesmoord door een
dikke aneeuwvacht.
Verloren in gepeinzen, op haar schouders
het wiegelend Juk met de bollekorven, gaat
VVletske voort «n overdenkt haar droeven
levensweg. Op Herema-State schiet de hofhond kwaadaardig bassend uit zijn hok en
rukt verwoed aan zijn rinkelenden ketting.
WieUke merkt het niet. Naast het schrijnend hartzeer om het verlies van haar kind,
drukken haar ook nog flnantiè'ele zorgen.
Het „rinnen met de bollekoer" (het loopen
.met de broodkorven) levert niet zooveel op,
dat ze er extra uitgaven mee kan dekken.
En 't is zooals haar buurvrouw zei: „Of een
menske op de wereld komt of dat er naar
z"n graf draegen wurd, 't kost allebeide hoopen geld".
Om nu maar één ding te noemen, daar is
het kleedingvraagstuk. De menschen zouden
„ach en wee" roepen als Wietske in haar
Zondaggen» bruine Jurk haar doode lleve-

MEDISCHE KRONIEK
WEERSINVLOEDEN
EN DE GRIEP
door

Dr. J.G. MENKEN.
TVB griep, die menigeen in haar greep gevangen heeft gehouden, is weer aan het
afnemen. Dit la wel de algemeene indruk,
dien men krtfgt In eigen practflk wordt het
aantal zieken geringer en de couranten staan
ook niet zoo vol meer met allerlei verhalen
omtrent heele gezinnen, die in bed liggen, of
over dokters, die met vele huissleutels van
woningen hunner patiënten in den zak loopen,
of ook van scholen, die wegens gebrek aan
belangstelling van de zijde van het onderwijzend personeel of van de kinderen maar gesloten zijn, of van winkels die op de deur een
briefje plakten, dat de zaak gesloten was
vanwege het feit, dat alle winkelbedienden
ziek waren en de baas zelf ook het bed moest
houden.
Voorzoover nüj bekend, is de griep niet
ernstig geweest Maar eerst de uitwerking
van de statistische gegevens van de doodsoorzaken zal een nauwkeurig inzicht kunnen
verschaffen omtrent de sterkte aan griep in
de afgeloopen periode.
Een andere vraag is echter
en ze is me
In de laatste weken herhaaldelijk gedaan
hoe komt het toch, dat die griep zoo ineens
uitbreekt en zoo vele menschen ziek worden ?
Het is toch merkwaardig, dat de griepgevallen niet maar sporadisch voorkomen, maar
dat men van ware epidemieën spreken kan.
Even merkwaardig is, dat we deze ziekte in
den winter, In ieder geval in het koude jaargetijde meemaken, en niet in den zomer.
Nu vinden de menschen, die je spreekt, dit
gewoonlijk heelemaal niet vreemd. De mensch
vat immers kou bij een klimaat, zooals we in
wintersene dagen in ons land gewend zijn! Nu
eens felle koude, dan weer dooi, dan regen,
dan mist, dan wind. Deze wisselvalligheden
van het weer worden dan voor de oorzaken
gehouden, waardoor de menschen ziek worden.
We stellen ons Inderdaad voor, dat de gevoeligheid van den mensch door de weersinvloeden grooter wordt voor de Infectiekiemen.
Deze draagt hij wel altyd bij zich, maar ze
doen hem geen kwaad, omdat zijn weerstand
groot genoeg is. Als nu door de bovengenoemde factoren de vatbaarheid toeneemt, daar de
menschen vaak koud z|jn, of aan koude, natte
voeten ltfden, en ze bovendien door hun medemenschen worden aangehoest, dan is het geen
wonder, dat ze ziek worden.
Toch la het niet zoo gemakkelijk te zeggen,
welke factor de voornaamste is. Is het de lage
temperatuurt Gewoonlijk wordt vrieskoude
niet zoo gevaarlijk geacht. Is het dan de natheid en het vocht, dat In den winter gewoonlijk rijkelijk ons deel is?
Prof. van Loghem, de Amsterdamsche
hoogleeraar In de Gezondheidsleer ziet, b|j een
nadere beschouwing van de sterftestatlstiek
over de koude wintermaanden van het vorige
jaar, veeleer in het minder gunstige klimaat
btnnenshulsde meest schadelflke factor.
Immers het groote aantal oude menschen en
Jonge kinderen, dat in de koude maanden
Januari en Februari 1940 stierf, toen de temperatuur gemiddeld ongeveer 10 gr. lager was
dan In 1939, w|)st er wel op, dat dit een groep
is, die niet buiten komt. De koude buitenshuis
zou de ziekte en sterfte dan ook niet zoozeer
in de hand werken, als wel het klimaat in
huls, door ondoelmatige verwarming, slechte
ventilatie, rookerige, bedompte atmospheer en
dergelfjke meer.
Bulten werkt de koude als prikkel, waardoor de stofwisseling en de bloedcirculatie
wordt aangezet en zoo meer warmte geproduceerd wordt, vooral als men nog spierarbeid
verricht. Ook wflst het grootere aantal vrouwen, dat xlek wordt en sterft, in dezelfde
richting.
Gelijkertijd is ook hiermede een vingerwijzing gegeven, om niet ziek te worden. Ook
's winters aarzele men niet om naar buiten te
gaan, flinke beweging te nemen, diep te
ademen door den neus met gesloten mond.
terwijl men in huis zorge voor een frissche
omgeving.
Voslt men sich riek, houd u dan niet flink,
maar fa Urra «co spoedig mogelijk naar bed
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door Foka van Loon
ling naar haar laatste rustplaats zou volgen.
Daarenboven vereischt de traditie, van ouds
ingesteld, dat elke vrouw zich op de begrafenis hult in een sluier van krip; zonder die
is de rouw niet compleet.
Eén voor één heeft Wietske haar familie
en kennissen de revue al laten passeeren,
maar er is er geen, van wie ze kan veronderstellen, dat ze haar een nette zwarte japon,
mantel en sluier kunnen leenen.
Uit de werkplaats van schoenmaker van
der Veer klinkt luid geklop. Dit roept
WieUke tot de werkelijkheid; met schrik
constateert ze, dat ze het huis van haar eerste klant al voorbij is- Haastig keert ze op
haar schreden terug. Dat is haar nog nooit
gebeurd! „Kom!", maant ze zich zelf, „'t
hoofd moet er weer bij!" Als het even kan,
moeten de korven, die nu nog vol zijn, leeg
bQ de bakkerinne worden afgeleverd.
Wietske bestijgt niet de traptreden van de
hooge stoep om, aan de voordeur bellende,
haar komst te melden, maar schuivelt door
de nauwe steeg, die twee huizen scheidt,
naar den keukeningang. Bescheiden opent ze
de deur op een kier en wacht geduldig.
De jonge boerin heeft het schuren van de
manden langs de muren nog niet vernomen,
of ze staat haastig op. „Blijf maar zitten,
Gerbrich!", zegt ze de dienstbode, die bezig
is aardappelen te schillen, „ik help vanmorgen Wietske wel".
Gerbrich ploft weer in haar zetel terug,
maar half ingenomen met den gang van
zaken. Zy had er al op gevlast uit Wtetske's eigen mond te vernemen hoe de laatste
oogenblikken van Hanna zijn geweest. Of ze
het ook benauwd heeft gehad en welke afscheidswoorden ze sprak. Nu ontgaat het
haar, want kijk nu es, de vrouw sluit de
deur aLs een pot achter zich dicht. Het heet
met het oog op de koude, maar Gerbrich
weet beter; het is nergens anders om, dan
om haar de gelegenheid tot luisteren te benemen.
Vrouw van Wynstra bukt zich om te zien
wat er van haar gading in de broodmanden
is; onderwijl overlegt ze bij zich zelf, hoe ze
de weduwe, die weer zoo diep getroffen
werd, kan laten blijken, dat ze, als is 't dan
bij benadering, met haar mee lijdt. Maar
vrouw van Wynstra heeft nooit veel woorden tot haar beschikking, daarom kost het
haar nu in het bijzonder veel moeite om iets
tot troont te zeggen. Sinds kort is het blijde
weten bij haar, dat ze, als de zomer daar is,
zelf een kindje in haar armen zal wiegen
dit heeft iets in haar wakker gemaakt, dat
voorheen nog sluimerde, het besef, dat het
moederschap tegelijk heerlijk en angstig kan
—

zyn.

Ze heeft Wietske al betaald, dan heeft ze
nog niet aan het verlies geroerd. Onbeholpen
legt ze een hand op den arm van de weduwe
en haperend stoot ze het er uit: „Als ik jou
ergens mee van dienst weze kan, dan graag
hoor!"
Dit lijkt niets op een condolatie. wat vorm
en inhoud betreft, en toch proeft Wietske
onmiddellijk de zuivere bedoeling in die stuntelige sympathiebetuiging. Het harde leven
heeft haar zoo gestriemd, dat ze het verleerd
heeft veel tranen te vergieten, nu worden
Wietske's oogen echter vochtig. Hier wordt
haar, geheel onverwacht, hulp aangeboden
en ze aanvaardt die in kinderlijk vertrouwen,
dat de Heere met haar bezig is. Ze spreekt
het uit ook. „Is 't nou niet wonder!", zegt
ze met trillende stem „dat dit de vrouw ingeven wordt? Ik zat er zoo over in, want 't
heb ni?t eens een knappe zwarte mantel
voor de begrafenis. Niet anders als deze"
ze wijst naar haar vale versleten driekwart jas
„die had ik al lang voor dat
mijn man kwam te overlijden, nou, dan weet
de vrouw het wel."
Meer aanwijzingen heeft vrouw van Wynstra niet noodig. „Jo hè zo'n beetje de
lengte van ons Moeke!", zegt ze schattend.
„Die het v-sta en zeker wel 't een en ander
liggen, wat jo past, dan komt dat wel in order. Ik breng het zelf wel even."
„De vrouw wordt tige (heel vriendelijk)
bedankt. Morgen, vrouw!", en W'letske
neemt haar juk weer op de schouders en
wringt zich met haar zwevende last door
de nauwe buitengang. Dienselfden avond nog
bezorgt vrouw van Wynstra haar alles wat
ze voor den rouw noodig heeft, met de mededeeling dat Mem dit wel kan missen.
Maar ze wil, hoe Wietske ook aandringt,
niet blijven om b|) het uitpakken tegenwoordig te zijn.
Dit krenkt de weduwe even. Zoodra echter de doos tot op den bodem leeg is, begrijpt
ze die vreemde haast, want daar vindt ze in
een enveloppe nog een „kleinigheid", zooals
een bijgaand schreven het uitdrukt, om den
eigsten nood te lenigen.
Ondanks al haar verdriet is er e°n danktoon in het hart van Wietske. „Ik zal 't
nooit vergeten!", verzekert ze den morgen
na den begrafenisdag aan haar weldoenster,
en het is geen Ijdele belofte.
Een paar weken later laat de bakkerinne,
van wie ze haar brood betrekt, zich ontvallen, dat er b|j de vrouw van Wynstra ook
„wat te doen is." Met deze kennis doet
Wietske haar voordeel. Den eerstvolgende:»
Zaterdag, dat er afgerekend wordt, schuift
ze vijf cent terug. Verbaasd k|jkt de ander
op.
„Wat snoepgoed voor de „lytae berntsjea"
(kleine kinderen) misschien?"
oppert ze
nieuwsgierig:
„O heden, nee!", glimlacht Wietske. „Ik
wou dit staan late iedere week, dan krijg ik
zo „njonken lytsen 't geld voor een taart
by mekaar".
De vraag brandt de bakkersvrouw op de
tong, aan wie Wietske een dergelijk buitensporig cadeau denkt te geven, maar de bollekoerrinster heeft met al haar eenvoud lets
over zich, dat haar medemenschen op een
afstand houdt. Ze lokt geen vertrouwelijkheden uit en blijft ook zelf voor de meesten
in haar omgeving een gesloten boek.
De eene week na de ander verstrijkt en
trouw legt WUetske haar kleine offerande op
zjj. Als het mldzomer is en alles rijpt en in
volle fleur is op de Friesche grelden, houdt
op de boerderij van Wynstra de stamhouder
z|jn blijde lncomste.
Dit is een gebeurtenis van belang, niet alleen voor de Jonge ouders, maar ook voor
de wederzijdsche pakes en beppes Het is
het eerste kleinkind in de familie
Vrouw van Wynstra ligt als een prinses
in de stille kamer, die uitziet op den tuin, en
luistert met stralende oogen naar de knorrende geluidjes, die haar zoon maakt. Al
haar wenschen worden voorkomen. Den geheelen dag klingelt de bel en worden er
cadeautjes afgegeven voor de kraamvrouw
of baby. De bakkersjongens tonen elkaar
onderweg de proeven van bekwaamheid
van hun respectieve bazen en vergelijken ze. „Wer mast sto hlnnc!" (waar moet
jtj heen). „Naar van Wynstra!" „Dat tocht
Ik al. ik ek!"
Dan gnuiven ze tegen elkaar en voorspellen, dat ze daar op de boerderij het wiü en
zeker allemaal met de maag te stellen krij—
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gen of ze moeten de boel laten bederven.
Zelfs de baker, die, al zegt ze het zelf, wat
het consumeeren van taarten betreft, haar
mannetje staat, begint het benauwd te krijgen onder dezen overvloed en gewaagt van
de maat, die kostelijk is. De stroom van giften in natura blijft evenwel gelijken tred
houden met het aantal bezoeksters, dat de
eerstgeborene van .de Van Wynstra's in
oogenschouw komt nemen.
Toen Wietske het blijde nieuws vernam,
is haar hart sneller gaan kloppen. Zou ze
genoeg hebben? Ze spaart al heel wat
weken!
„Hoe staat het er mee?", informeert ze
wat benepen bij de bakkerinne. „Heb ik voor
die mennig cinten (paar centen) nog wat
een fatsoenlijke taart?"
„Nou!", de bakkerinne trekt een bedenkelijk gezicht. „Je nebbe nou krek een daalder bij mekaar, 't wordt een voeg dingkje!
Waar moet er naar toe?" Gelukkig, ze zal
het dan nu eindelijk eens gewaar worden,
zonder den schijn van indringerigheid op
zich te laden.
„Naar Van Wynstra", bekent Wietske met
een hooge kleur.
„Zoo, nou, dat ken gebeure!", zegt de
ander honingzoet, maar om haar smalle
lippen speelt een hoonend lachje. Wat zoo'n
„rinster", die te arm is om „brand" te roepen, zich al niet verbeeldt! Dat soort men.schen kan niet verdragen, dat één, die wat
meer is, zich met hen afgeeft. Du bakkerinne heeft haar best door, als meent ze
van niet. Vrouw van Wynstra heeft zich na
den dood van Hanna nogal met WletsKe
bemoeid, dat is toen wel uitgelekt. Nu maakt
het sloof zich zelf wns, dat ze in de kunde
is met deze ryke boerin en zet ze alles op
alles om ook wat terug te kunnen doen. 't Is
belachelijk, vooral als je bedenkt, dat de
menschen hen letterlek al onder de fijnste
en duurste taarten en tulbanden begraven
hebben. Daar zal dat armzalige kleine gedrocht van Wietske raar bij afsteken. Wat
zullen ze zich op de hofstee met dat grootsche
Als Wietske weer in
geschenk vermaken!
haar huisje zit, vindt ze het zelf eigenlijk
ook wat vrijpostig, dat is haar pas duidelijk
geworden sinds ze het spotlachje op het
gezicht van de bakkerinne heeft gezien.
's Avonds laat brengt de bakker zelf de
doos met Wietske's taart. „Ik dacht, er maar
gauw mee heen, ze mochten er es om verlegen zitten", schertst hij.
„O, man hou op, er is geen eten tegen", gichelt Gerbrich en overweegt bij zich zelf,
of het wel de moeite waard is om nu nog
naar de kraamkamer te gaan met dat onnoozele doosje. Wacht, ze zal er een mop van
maken! Ze klopt op de deur en roept hijgend: „Baker! Help es een handsje, wat
hierin zit, mag Joost weten, maat 't is een
heele sjouw!"
De baker schommelt aan en opent de toegang op 't allerwiidst.
„Flauw schepsel", verwijt ze schokschouderend, als Gerbrich binnendanst, een doosje
lustig balanceerend op één hand.
„Daar komt de bul met goud belaan!",
zingt ze en deponeert de lichte last op het
bed. Nieuwsgierig blijft ze toezien. Wie weet,
misschien is de inhoud klein, maar f(jn!
„Och heden, die stop ik in m'n holle kies!",
lacht ze verachtelijk met een blik op het
simpel opgemaakte ronde ding.
Vrouw van W(jnstra zwijgt en draait een
kaartje om en om. Weduwe Grouwstra, wie
is dat?, vraaït ze zich bezinnend. Niemand
weet het te zeggen. De baker met de vrijpostigheid, menschen van haar vak eigen,
neemt zonder complimenten het stukje carton uit de handen van de kraamvrouw
„Weduwe W. Grouwstra? Zal ik Jim es
wat vertelle! Dat Is Wietske, de „bollerinster!"
De kraamvrouw lacht bit). „Dan krtig jou
toch nog geluk!", zegt ze tegen Gerbrich.
„Want dit presentje het voor mjj gelijke
veel waarde als 't fijnste goud!"
De baker en Gerbrich zetten groote oogen
op. „Loof jim het niet? Dan heb Jim nog
nooit de gelijkenis van het penninkske der
weduwe goed lezen!"
Als Wietske den anderen dag weer het
vertrouwde geluid met haar manden langs
de muren maakt, is vrouw Van Wynstra op
haar quivive. Ze rust niet voor men de weduwe bij haar bed heeft gebracht.
„Ik ben overladen met weldaden!", zegt ze
„maar al* ik het presentje, dat ik van jo
kregen heb, kon bewaren, dan dee Ik het en
dan gaf Ik het 't mooiste plekje in mtm
huis". En WieUke, die zich zelf en haar
kinderen een tijdlang het Zondagsche koekje
ontzegde om dit cadeautje te kunnen bekostigen, voelt alle beklemming van zich vallen.

„Wit spee.t na wint oen schijf óf de partij!"

DAMMEN

De oplossing Is fraai! Het afspel ni den
slag zal voor velen nog leerzaam ztjn. Extra

correspondentie, deze rubriek bete zenden aan de Damredactie

Alle

aanbevolen!

treffende,

Afwikkeling:

N.Z. Voorburgwal 68—62, Amsterdam.

21X12

1. 22—17
Uit onzen lezerskring.

(11X22 zou

De belangstelling waarin deze rubriek zich
mag verheugen komt niet alleen tot uiting In
het zenden van de oplossing der geplaatste
vraagstukken. Ook het doen toekomen van
„eigen werk" getuigt daarvan. Het spreekt
wel bijna vanzelf, dat niet al het gezondene
rijp is voor publicatie. Hoe gaarne de damredactie ook een plaats daarvoor in wil
ruimen, redenen van speltechnischen aard
zijn de slagboomen die den weg naar de
zettery versperren. Het peil waarop de
rubriek moet staan mag natuurlek nooit geofferd worden aan de sympathieverwerving
door plaatsing van gezonden composities,
enz.
Gelukkig bevindt zich onder hetgeen wij
den laatsten tijd ontvingen veel goeds. Leerzaam voor allen, sterken en zwakken. Genotgevend aan iederen echten damliefhebber,
omdat het zien van het brillante in ons spel
steeds weer doet genieten.
Hier volgt dan de eerste serie van „eigen
bodem", waarvan naspelen door ons hartelijk
wordt aanbevolen.

3

2

1

4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Als wit eö—e") toelaat, zou «wart uitstekend komen te staan. Na den tekstzet la
de atryd om de pionnenf ormatie ten gunste
van wit beslist: de zwarte d- en e-pion kunnen niet zonder bezwaar naar voren en op
den koningsvleugel i« zwart verzwakt Wel
beschikt zwart als kleine compensatie over
het looperpaar, maar door den achterstand
in ontwikkeling zou dit voordeel eerst veel
later een rol kunnen gaan spelen.

schflfverlles zQn).

8. Pbl—c3

12X23

23—18

28X10

15X4
36X27
16X27

37—31

32X21

De korte rokade „te voet".

29X20

4—lo

verplicht, omdat 1—23 dreigt: de bezetting
van de hoofdlijn zou een dadelijk einde beteekenen.
11—16
10—15
15—20
20—25

I—6
9.
10.
6—28
11. 28—32
12. 32—38
13. 38—43 wint!

Tot slot een partijstand, waarin J. van
Amstel, Hulzen (een goede bekende van ons)
wit had en waarin op verrassende wijze een
dam wordt verkregen:

S

PbB—©B
DdS—f6

9. Lel—eS
10. o—o—o
11.. h2—M

27X29

38—32
30—24
25X1

ThB—fB
KT7—gB

f

Om van de verzwakking g 6 gebruik te
maken. Op 11. Pbs zou volgen 6 12. Pc7:,
Ta 7 wit heeft geen gelegenheid zQn paard
met d 5 te bevrijden wegens Db2:f.

a

en

DfB—f3

11

Zwart rnoet iets doen tegen den witten
aanval.

12.

TfBXfs

De4Xfs

Waarschijnlijk was gfs: toch nog beter,
om 13. Pbs met f 4 te beantwoorden. Toch
komt wit ook dan met 13. d5!, Pes 14. de«:,
de6: 15. Pge2 zeer goed te staan.
Tfs—f7
13. g2—g*!
Anders verovert wit met Pbs een pion.
e6—es
14. I»4—hs
d«
Blflkens het vervolg was hier 14
sterker, maar zwart wilde onmiddellijk iets
doen tegen de dreiging 15. hg6:, hg6: 16.
Ph3 en Pgs.

Pc6—d4

15. d4—ds
16. ds—d6!

Stand Zwart: 14 schijven op 2, 3, 6,8, 10,

Stand Zwart: 8 schijven op 7, 17, 18, 19, 21,
23. 27 en 36.
Stand Wit: 8 schijven op 28, 32, 33, 37, 41,
42, 46 en 47.
Deze stand is van R. van Duyn te Sassenheim. Als probleem vinden wij dezen „stand"
minder gewenscht. Terwille van de geestige
afwikkeling, waardoor wit zich redt uit een
tempo-arme positie, ruimen wjj in deze serie
gaarne een plaats voor dit stukje problematiek in.

Af wikkeling:
1. 37—31
2. 41—37

3.

27X29
23X41

Stand Wit: 14 schijven op 16, 22, 27, 28,

32,35, 38, 40, 42, 45, 47 en 48.
Dat gaat zóó:

1.
2.
3.
4.
5.

22—17
27—22
33—29
38—33

6.

34X5Ü

12X21
18X27
24X22

27X29

16X20

15X24

Dank aan de Inzenders voor hun belangelooze medewerking aan deze rubriek, die toch
voor meerdere
ook „hun" rubriek is. En
van hun geestesproducten houden wfj ons aanbevolen!

(meerslag!)
36X27
27X38

46X37

37—32
5. 42X2!

4.

12,15, 18, 19, 24 en 26.

Wit legt den zwarten
Fraai gespeeld.
voor
damevleugel
gerulmen tijd lam. Op
16
cd6: volgt nu positioneel 17. hg6:,
hg6: 18. Th2: om f 2 te dekken en daarna
19. Ld 4:, ed4: 20. Pe2. Het zwarte paard
mag niet weg wegens Td6:

SCHAKEN
Correspondentie te richten aan d* Schaakredactie, N.Z. VoorburgwaJ 58—60., A'dam.

—

c7—cs
h7xg«

16
17. h5Xg«
18. Le3—h«

In aanmerking kwam 18. PdS. De tekstzet is echter ondernemender en maakt een
mei gebruik van wits tijdelijke overmacht.

EINDSPELSTUDIE VIII

van: G. X. Sachodjakin.

Tf7X«

18
19. Lh6Xg7
20. Kcl—bl
21. Pc3—«4

Tf2Xc2t

.

KgBxg7

Natuurlek zou 21. Td4:, cd4:; 22. Kc2:,
dc3: niets opleveren voor *'it
Zwart: 9 schijven op 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16,
21 en 36.
Wit: 9 schyven op 22, 23, 25, 28, 30, 32, 33,
37 en 38.
.

b7_M!

21
22. Pe4—gs!

Ook nu was 22. Tdl: onvoldoende: cd4:
23. Kc2:, Lb7 24. Kd3, La6t 25. Kd3, Lb7
met remise.

De problemist B. Koort uit Amsterdam

zond ons dit fraaie stukje. De opgave luidt

hier:

Tc2—g2

22
Na 22

ONZE WEKELIJKSCHE PUZZLE

~

~

-

-

-

■

-.-

Wit speelt en w-int.

NIEUWE PUZZLE

23.
Op 23

EINDSTELLING.

Tf2 23.

Th7t.

KgB 24.

Wit den dans evenmin ontspringen.

mat

Te 7 kan

Kg7—gB

Thl—a7t

Kf6 volgt 24. Plh3 en 23. Tf7

24. Th7—e7
25. Pgs—h7
26. Pgl— h

"

Tg2Xg4
Tg4—f4

3 Tf4-f5

26
Tf7 dan 27. P3gs!, Te7: 28.
Lb7 29. Pf6t enz.

27. Tdl—gl
28. TglXg«t
29. Kbl—cl

de7:,

LcB—a6
KgB—hB

Er dreigde mat.
TaB—gB

29

Op 2»
Th 3 volgt 30. P7cs, TfS 31. Td7:
en zwart kan nog juist niets beginnen.

30. Ph7—f6!
Da fraaie beslissing; zwart moet nu wegens de matdreiglng op h 7 materiaal geven.

Wit geeft mat In 4 zetten.
HORIZONTAAL:

2 Is niet ruim genoeg voor het moderne verkeer
6 deftig kleedlngstuk
G zangstem
10 schade
12 een stukje textlel-afvai
13 rivier In Frankrrjk, bekend uit vorigen
oorlog
14 metaal
16 muzleknoot
17 een van de nieuwe figuren onder de Europeesche staatslieden
24 niet langzaam
25 tegengestelde van onhebbelijk
27 muziekinstrument
28 een voormalige Afrikaansche hoogheid.

VERTICAAL:

9
11
15
18
19

20
21
22

23
26

Is verplicht voor alle kinderen
brengt licht In de duisternis
veeren
bultenlandsche munt
heeft mlllioenen aanhangers
tegengestelde van lusteloosheid
deel van het jaar
ligt in de buurt van Zutfen
hoe Jonge measchen zich gevoelen
titel

wordt telkens gebombardeerd
Is lemand, die zich moeliyk kan bewegen
maakt gravures

—

—

7 bekende plaat» (Z.-Holland)

2
3.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

,

Opmerking: Voor horizontaal 12 da men

1 Koningen 14 :1.

PgB— f6

Lc4xm

Pf6X*4

3
4. Ddl—hst

31
32. Tg6X*6
33. Tf6—f2
34. Ph3Xf2

Een moelltjk oogenblik. Wel Is duldeltJk,
dat zwart niet met Kf6 of Ke6 op behoud
van het paard mag spelen, daar dit met zich
mee zou brengen, dat de zwarte K. naar d4
zou moeten opmarcheeren, maar de keuze
tusschen den tekstzet en KgS was niet gemakkelijk. Na 4
KgS 5. Ddsf 6 6. De 4:
kon zwart d 5 spelen tn de hoop later «5 te
laten volgen. Het Is echter de vraag of deze
hoop verwezenlijkt wordt: 7. De2, Pcö 8. Pf3,

34
35.

7. d2-d4!

«7—e«
UB—g7

La6—bs
KhB—gS

Er dreigde 36. Pf6 en 37. Th 7

86.
37.
38.
39.
40.

Dr 6 9. Pc 3.

Dhs—<lst
Ddsxe4

Pf2—e4

mat

In-

teressant was no* 35
Pfs, waarop wit
behalve met 36. Tes: ook kan wninen met
"«.
Pf6. Pe7: 37. de7:, d 6 (37
d 5 38. PdS:
*n Pc 7) 38. eSDt, LeB: 39. PeB:, d 5 40. Pd6!
■net winst van een pion (PcB of Pf7t).

e

5.
6.

TflXfö

TgB—g2f
Tg2xf2f

De kracht van dd doet thans de rest. Door
de ongunstige positie van KhB is d 7 onhoudbaar.

KeBXf7

g7—g6

Tfs—fit

Ph3 voorkomt nog Juist Tf2t. waarmee
zwart anders remise zou kunnen maken.

De consequentie van den vorigen zet.
—

—

Zwart: Epateln.

Wie de niet gemakkelijke Aljechin-verdediging wil omzeilen kan ook «pelen als de
heer Hammlng In deze party.

HORIZONTAAL: 1 H.G.
3 CEDER
9 Ir.
10 ONEER
7 KUST
11 TOOIEN
13 ANTIQUITEITEN
12 ABIA
20
HANNA
23 STELERS
21 KAART
25 ZESTIEN
26 TOL.
VERTICAAL: 1 HIT
2 GROEN
3
CHILI
5 EN
6 RECHT
4 DON AU
8 SEINE
13 ACHAZ
7 KRAAI
14
TUNIS
15 QUASI
16 lEPEN —' 17
18 TOAST
EIKEN
19 NATAL
22
A.R.
24 TE.
—

toonladder
wat men ziet In een spiegel
heeft klauwen

1. e2—ei
2. Lfl—c4

—

—

1
2
8
4
5
6

Wit: A. W. Hammlng.

OPLOSSING VORIGE PUZZLE
—

30
31. Kcl— 42

ALJECHIN-OPENING.

Pe4—f6t

Pf6xd7t
Te7Xd7
Td7—dBt
dB—d7l

KgB—fB

LbsXd7

Pd4—fs
KfB—f7

en wit wint nog minstens een stuk n.\
K«7 41. TfB! Zwart gaf dan ook
op.

na 40.

....

KINDERCOURANT
DON

QUICHOTTE

ANSJE WILDE GRAAG EZELTJE RIJDEN

VII.

Het vreemde geluid

en

de helm

trokken nog wat verder In den avond,
Don Qulchotte en Sancho, totdat zy In
de nabjjheid-van een beekje kwamen. Ze
dronken wat en zetten zich aan den oever
toen ze plotseling een vreemd geluid hoorden. „Klop, klop", klonk het voortdurend en
soms schenen er kettingen te rammelen.
„Laten we hier vandaan gaan", zei Sancho
bang.
„Neen", antwoordde Don Qulchotte, „ik
mag het gevaar nooit ontloopen. Ik ga zien
_.

wat daar in de verte gebeurt. Maar jij San-

cho kunt wel hier blijven. Wacht drie dagen
op m<j en als ik dan nog niet terug ben, keer
dan naar ons dorpje terug om c!e lieve Dulcinea, mijn uitverkoorne, van mijn avonturen
te vertellen".
„Ach mijnheer", zuchtte de schildknaap,
„'t Is al zoo donker, laat me asjeblieft niet
(Een verhaal met je eigen tekemugen)
alleen. U weet toch wel, dat u zich niet
noodeloos in gevaar moogt begeven, dat dit
V.
God verzoeken is? Wacht liever tot de dag
weer is aangebroken. Nog 'n paar uur en
Het was lrvensgevaarlgk, om geen wapens
te
't is licht. .Maar laat me asjeblieft in den
hebben. Ze moesten lanzen zien te krggen.
Maar
hoe zouden ze ijzeren punten er aan
nacht niet eenzaam achter!"
krggen zonder hamer?
„Sancho, ik moet mijn plicht doen", beNu bracht de gzeren haak die zg' gevonden
sliste Don Quichotte. „Ik ga mijn Rossinant
hadden uitkomst. Midden in den haak was
bestggen".
een kleine opening, die zg groter maakten
De schildknaap zuchtte diep toen hij zijn
meester naar zgn paard zag loopen. Plotsedoor het ijzer telkens rood gloeiend te maken en er dan een hele grote spgker door te
ling kreeg hg een inval. Hg had een touw in
drijven. Dit deden ze net zo lang, totdat de
z'n zak en van de duisternis gebruik makenopening ruim genoeg was, om het ruwe
de, bond hg vlug de achterpooten 'van Rossinant aan elkaar.
handvat dat ze gemaakt hadden, er door te
steken. Een ronde knop aan het uiteinde
Daar zat Don Quichotte weer te paard.
en
de hamer was klaar!
Maar Rossinant maakte de gekste capriolen
Twee rendierhorens gebruikten ze als
en kwam niet vooruit, welke pogingen zgn
tang, en een gladde keisteen was hun aamberyder ook in het werk stelde.
beeld.
Met die ruwe gereedschappen maakwil
niet!"
Don
„Hg
riep
Quichotte boos.
ten ze twee gzeren punten voor de speren.
„Laat dit stomme dier u een aanwyzing
stenen werden ze geslepen en met repen
Op
dat
het
nu
is
zgn,
niet de geschikte tijd
om
van rendierhuiden bonden ze ze toen aan
te vertrekken", zei Sancho.
„Je hebt misschien gelgk, maar het Is 'twee lange palen. Met dit armzalige wapen
moesten ze nu proberen een g'sbeer dood te
vreemd", klonk het aarzelend van zgn meesmaken. Het ging op leven en dood!
ter. Hg probeerde nog eens en nog eens om
Lukte hel niet, om zo'n beeroom van een
Rossinant te laten loopen, maar alles tevergeefs. Zuchtend steeg hij af.
„Ik zal dan maar berusten", klonk het verDaar naderde een ruiter, die op het hoofd
drietig.
iits droeg dat blonk als goud.
Ze gingen slapen en toen de morgen gloor„Sancho", riep Don Qulchotte, „dat is de
de, maakte Sancho de pooten van het paard
gouden helm van den dapperen ridder Mamvlug los. Toen gingen ze samen op het gebrim".
stamp en het kettinggerammel af.
„Ik geloof heer, dat u zich weer net zoo
Eerst kwamen ze langs 'n paar armoe\ergist als bij die watermolen", merkte Sandige huisjes. Ja, nu waren ze heel dicht
chop op.
bij het vreemde geluid. Nu zou het groote
„Maar je ziet 't toch voor je", wierp Don
avontuur beginnen. Sancho bleef voorzichtig
Quichotte hem tegen.
'n beetje achter. Nog een bocht en
ze
„Voor mij zie ik een man, die op een ezel
stonden voor een watermolen, die een verzil en op zijn hoofd een blinkend ding
vaarlijk lawaai maakte.
draagt", zei de schildknaap.
Toen Sancho dat zag schaterde hij het uit.
Don Quichotte reed naar den man toe.
„O mijnheer nu hebben we ons door een wa„Geef my wat mg rechtens toekomt!" riep
termolen voor den gek laten houden en u
hij. naar het blinkende ding wgzende.
dacht
De man schrok, sprong van zijn ezel, wierp
Maar Don Quichotte werd boos en gaf zgn
het ding op den grond en snelde weg.
schildknaap met z'n lans 'n tik op z'n schou„Raap het op", gebood de ridder zijn
uitlachen!"
der. „Moet je mij
riep hij.
schildknaap.
„'t Was niet om u heer, maar om die waDeze gehoorzaamde. „O, nu zie Ik het",
termolen", antwoordde Sancho over zijn
zei hy, terwgl hy de zoogenaamde helm
schouderblad wrijvende.
bekeek, „de man dié daar wegaandachtig
„Nooit heb ik in mgn boeken gelezen" zei
barbier van het dorp, die zyn
is
de
liep
Don Quichotte, „dat een schildknaap zijn
scheerbekken op het hoofd droeg. Kijk u
ridder uitlachte. Maar ik zal voor dit keer
maar,
het is niet anders dan een scheerbekgelooven, dat het de molen betrof en niet
ken."
my. ,Je hebt mg met eerbied te behandelen.
„Het is een betooverde helm", hield Don
Ook daarvoor ontvang je je loon."
vol. „Ik zal hem in het eerste het
Quichotte
„Loon?" klonk het gretig van Sancho.
dorp door een smid laten vermaken en
beste
„loon, hoeveel is dat mijnheer en wanneer mag
dan zult ge zien dat ik gelyk heb".
Ik de eerste uitbetaling verwachten?"
En Don Quichotte reed verder met het
,Je loon is de eer, dat je mij moogt verscheerbekken als helm op het hoofd.
gezellen", luidde het antwoord, „en verder
„Ik kan niet zeggen, dat onze reis ons nog
sta je in mijn testament, dat ik gemaakt
veel
voordeel hééft opgeleverd", bromde
heb voor ik dezen tocht begon. Want denkt
Sancho.
er aan, ik kan lederen dag in een strijd om„Geduld mijn vriend, geduld", guste zijn
komen".
meester. „Eens zal ik Keizer wezen en dan
Sancho keek 'n beetje sip, maar reed toch
zal ik er voor zorgen, dat jy een graafschap
achter zijn meester aan naar den grooten
ontvangt".
weg.

MET Z'N VIEREN OP FEN
ONBEWOOND EILAND

"

Toen Vader weg

was.....

6)

De volgende morgen liep een diep bedroefd meisje langzaam naar
het huis-met-de-stoelen. Ze wilde liever alleen gaan dan met Moeder
of Kiku. Met een hevig kloppend hart liep ze de stoeptreden op en
drukte op de belknop.
De Zendingvrouw kwam zelf de deur opendoen. „Ik zag je aankomen en liep gauw naar de deur," zei ze. „Een je nu veel beter?"
Daar kwamen die tranen weer te voorschijn. „Ik
ik heb de
vaas gebroken," stamelde Kin Chan. „Wil u het mij, als 't u belieft
vergeven?" Ze had de bekentenis er gejaagd uitgestootcn en keek
nu met angstige blik de Zendingvrouw in de ogen.
Maar Yorokobi San bukte zich en sloeg de armen om het angstige
meisje. „Kom maar binnen, kind en vertel rruj alles. VVy vonden de
scherven, en ik meende, dat onze ondeugende kleine hond het had
gedaan en dacht er verder niet meer over. Hoe kwam het?"
Toen ze in de huiskamer tegenover de vriendelijke gastvrouw
zat, kreeg Kin Chan moed om alles te vertellen, 't Was nu ze alles
eerlijk had bekend, haar spijt over de gebroken vaas en haar nog
grooter spijt omdat ze de Zendingvrouw niet dadelijk de waarheid
had gezegd, leek de gang naar het huts-met-stoelen haar tocli lang
zo vreselijk niet toe.
„Wel, Kln Chan, 't was dus maar een ongeluk, dat iedereen had
kunnen overkomen. Maar waarom kwam je het mij niet vertellen?
Ik houd toch veel meer van jou dan van zo'n vaas. Ik zou er heus
niet boos om zyn geworden. En dan te denken, dat je de koek en
de limonade misliep!"
Toen stond ze erop, dat Kin Chan nog even moest wachten. Ze
ging naar de keuken en kwam terug met twee grote glazen vol
limonade, waarboven de rietjes uitstaken en twee schoteltjes met
koek.
„Nu hebben wy samen nog een kleine Mei-dag, geheel apart," zei

600 kilo met één steek in het hart te treffen
dan liepen ze grote kans dat ze alle vier
door het woedende dier verscheurd zouden

worden.
Heel voorzichtig gingen ze te werk. Ze
legden een groot stuk rendiervlees voor de
hut neer. Zelf stelden ze zich verdekt op,
maar zo, dat Himkoff die de speer zou werpen, van alle kanten dicht genoeg bij de
vgand kon komen. Kalm en vastberaden
wachtten de mannen
Himkoff vooraan
met een speer.
Mocht de worp mislukken dan stond zijn
zoon achter hem met de tweede speer. Scharapof had de hamer in de hand en Weregin
een dikke stok.
Met langzame slepende tred naderde een
grote witte beer.
Door zgn sterk ontwikkelde reuk had het
dier het al lang in de gaten dat ei mensen
in de nabgheid waren.
Het stuk vlees liet hij links liggen en
stapte regelrecht op de hut af. Net naar den
kant waar de mannen stonden.
—

Teken deze plaat na en kleur ze mooi. Je
weet nu wel, hoe!
Himkoff omknelde nog vaster zgn speer.
Nog had de beer hen niet gezien, alleen maar
geroken!
Nog een moment

ONZE WEDSTRIJD
dit jaar hebben er velen aan den
v wedstryd deelgenomen,
zoodat de beoordeeling wie voor een prgs in aanmeiking
kwam veel tgd vorderde. Gelukkig genoot ik
de medewerking van een ervaren journalist,
van een die nog ervaren hoopt te worden en
van een onderwgzer met vele akten. En zoo
kwamen wy tot een beslissing.
Er waren zeer goede opstellen by, keurig
verzorgde kaarten en prachtig bewerkte

Moeder had Ansje beloofd, dat als ze Woensdag om 12 uur uit school kwam, ze zelf
mocht zeggen wat ze op die vrye middag
graag zou willen doen. Ansje had er de hele
morgen over zitten piekeren, en de juffrouwhad haar een paar maal moeten aanspreken,
omdat ze zo afwezig keek en bg het lezen wist
ze niet waar de juffrouw gebleven was. Gelukkig had de juffrouw een goede bul, zodat
ze geen standje had gekregen.
Op straat zag Ansje een muilezel voor een
groentenkar en toen wist ze ineens wat ze
heel graag zou willen. Ze wou ezeltjergden
aan het strand. Dat was fgn! Wat had ze
daar van genoten, tóen ze de laatste keer
met vader en moeder naar het strand was
geweest. Huppelend was ze thuis gekomen en
teen Ansje de trap op liep riep ze al tegen
moeder: „Ik weet het al, ik weet het al!"
Moeder rtond boven aan de trap en zet
lachend: „Wat ben ik nieuwsgierig om dat te
horen."
„U raadt het vast niet," zei Anneke, en
sloeg haar armpjes om Moeders hals. De koffietafel stond al klaar, zodat Moeder en Ansje
zo konden beginnen.
Als Ansje haar gebedje had uitgesproken,
zei ze, terwgl ze een hapje brood met jam
nam: „Mceder, ik zou zo graag ezeltje willen
rijden aan het strand!"
„Maar kind," zei Moeder, „hoe kom je daar
nu bij, het is pas Februari, de ezeltjes zyn er
nu nog niet, die komen pas als het zomer is."
Ansje trok een lip. „Misschien zgn ze er
toch wel, mams, kgk eens hoe mooi de zon
schijnt. Laten we het proberen!"
„Ik had gedacht om leuk poffertjes te gaan
eten; je weet wel in die gezellige wafelkraam
bij het Spui!"
Ansje zuchtte eens, ze zou toch zo graag
ezeltje rgden en ze had er helemaal niet bij
nagedacht, dat 's winters de grauwtjes er niet
waren.
„Weet je wat," zei Moeder, die heel goed
zag, dat Ansje erg teleurgesteld was, „we
gaan met de tram naar Scheveningen, daar
wandelen we even langs de boulevard en dan
kun je je zelf overtuigen, dat de ezeltjes er
Dat vond Ansje fyn. Mischien was er nog
een kansje, dat de ezeltjes er toch waren.
Direct na de koffiemaaltgd gingen Moeder
en Ansje op stap. Na een goed half uurtje
waren ze met lijn 8 op Scheveningen. Het was
lekker aan de zeekant, al was de wind nogal
scherp. Op het strand was niets te doen. „Zie
je wel meisje, dat de ezeltjes er niet zijn?"
zei Moeder, „kom, laten we maar gauw verder gaan, het waait hier zo." „Wat loopt daar
dan langs het strand?" zei Ansje, terwgl ze
met haar vinger naar het strand wees.
Moeder keek scherp toe. „Dat is een grote
hond," zei ze, „z'n vrouw houdt hem aan de

OOM KEES.

„Dat je tegen Nieuwjaar het huis schoonmaakt, begrijp ik wel,'
zei Kin Chan, terwijl ze toekeek, hoe Kiku met den wrijfdoek de
was uit de deurstijlen van de voordeur poetste, totdat deze a!s
spiegels glommen, „maar waarom moeten we nu ook die bonen
opeten?"
„Ik denk, dat het Is om de boze geesten uit ons lijf te Jagen,''
antwoordde Kiku en ging op de hurken zitten nadenken. „Ja ja,
dat is wel zo. We strooien de bonen door het hele huis om ze eruit
te drijven en eten ze op om ze uit ons zelf te Jagen."
't Was Oudejaarsdag en heel wat dingen waren van hun plaats
geweest in het huls-met-vele-vensters. De vorige avond al was Kin
Chan in slaap gevallen onder het voortdurend vegen en poetsen van
Kiku. Moeder tn Kiku hadden van de vroege morgen tot de lat?
avond samen gewerkt, om vóór de Nieuwjaarsdag het hele huis
schoon te hebben, zodat alles glom als een spiegel.
Overdag waren er mannen gekomen om mochl te maken, en Kin
Chan was al vroeg opgestaan. Zij en Krab hadden lange tijd in dt
moestuin staan toekijken naar de blote bruine armen van de
mannen, die al maar op en neer, heen en weer gingen om in de
vijzel de witte rijst met de zware stamper tot poeder te maken.
„Dit jaar mag Ik zoveel rijstkoekjes eten als ik jaren oud ben,"

\\

Nu voleen de voorwaarden en resrela 41e geziin voor hen die bu ons Bureau wenachen te ruilen.
steld

Hg hoort hunne bede.
bg dag en nacht,

1. U kunt bö ona Bureau verschillende
soorten bons en plaatjes tegen elkaar Inruilen.
Ons bureau drukt de waarde der plaatjes en
bons In punten uit.

Trouw

Houdt by elke schrede
Over hen de wacht.

2. BH ledere rutlaanvraag moet 15 et per
3000 punten of deel daarvan, In postzegels gevoegd of geliiktiijlg gestort op I'ostrckening
136449 van ons Uuilbureau.

Hg geeft met erbarmen,
Hun het daaglgksch brood,
Sluit hen in zgn armen.
Redt hen uit den nood

de aanvragen die d»
behandeld en het gevraagde
verzonden. Het beste is lets uit voorraad te
kiezen. Dit wordt elke weck in onze rubriek
in dit blad aangegeven.

2.

Dageltaks worden

post ons

Zeg den kindren allen.
Dat die God hen mint,
Die met welgevallen
Neerziet op een kind.

bezorgt

4. Dobbelman. I'lelnes Ufa, Everlaatlng,
A.N'.W.B., Coelingh en Verkade. Distr. Kaas-

en Kibonnen mogen momenteel niet ingezonden
worden. Van
Hille. lia.ist en Paul Kalser
aereptenren wö alleen de bun». Van I'atria
alleen de gave platen.

5.

w(j 5

De Ruil-Automaat
Ter

selepenheld van het lö-jarig bestaan
van ons Bureau is er een wedstrijd uitgeschreven. Opgaaf was: Voor hoeveel punten
hebben wj sinds Mei aan „nieuwe' 1 bonnen

Veten h<bben hun oplossing van gelukwensL-hon veicezeld doen taan, waarvoor
Nu de uitslaß. Sinds
Mei ziin 523.399 punten omgezet. Eerste prtfs
Is toeueliend aan den heer v. Woudenberg t«
Klissen; tweede priis aan mej. van Dam t*
Maassluis en derde prijs aan den heer Isings te
omgezet?

Van het puntental, dat II stuurt, trekken
% af als risico-vergoeding.

w

S. Onbruikbare bons
zenden
0 alleen
retour, indien men er speciaal om vraagt, en
er dan apart porto voor büslult.

1.

aan

Wj) dragen geenerlel risico voor pakjea
ons Bureau verzonden.

c». door

8. Rullverzendlngen, die niet behoorlijk gesorteerd en gesteld ziin, moeten wj) tot onze
split terzijde leggen. Zie hieronder.

onzen vnendeltjktn dank.

Badhoevedorp.

RUILVOORBEELD.
Hlerhi) zenden
40 Droste
a 20
15 Blngers a 30
Rlsicoverg. 5

O. 11. te Den Helder. Die K.-hons ziln verloopen volyrns de fabriek. Officieel dus. Wat
u als part. nog kunt bereiken, weet ik niet.
I'. de NV. te Wommels. Zie art. 2 a.nb. me
paar pi aaltra mcogt U gel Uk met de vergeten
7*a et «turen al.; drukwerk. De IS.-bons waren
to» n al gen.
F. v. L. te Amersfoort. Veel dank voor de
slgarennandjcS. lir z(Jn tot nu toe 2 series
Luchtvaart v. Slooten uitgekomen. Zoodra de
plaatjes of bons (1 punt is gellik een plaatje)
voorhanden zlin. krligt u ze toegestuurd.
\V\ v. d. B. Ie Adam. Voor ren Kahrel Artlsalbtim zelf zitu fiO zwarte bons noodig. Voor
den Inhoud 170. Neen. die sprookjesalbums, die
u noemt, h<zitten wfl niet. Die Honigalbum
evenmin ie. g. Wel Coellng,
D. <*. I'. te Scheveningen, Inplaats van B.«
bons zult u i.'ts anders moeten kiezen. Stuurt
u all.'M maar op Jamln en l-'ino na.
Mevr. D. K. te Weesp. 30 G.O. gen.
A. H. te Zaandam. Van welken datum zou
dat saldo kunnen zijn? WIJ vonden geen kaart
van u.

I

ulo bcntmiiii .y. ,tiu:<!iH

vertelde ze trots aan. Krab. „Nu ik al groot ben, hindert mij dat
niet meer."

wtl
■=■

—■

62 punten

%

Netto

waarvoor wjj
ontvangen.

u:

800 punten
450 punten

J 9

1188 purten

Bussinkplaatjes wenschen te

AANGEBODEN
t. Delft, ~Hoe heet die Vogel -plaatjes 10,
Dobbelman lnd. Cultures en Japa*n 6, Klaverblad Bloemen, Vogels en Leven der Zee 8,
Busslnk 13, I'atria, Vliegende Hollander en
Luchtvaart
10 (uitgezonaerd enkele speciale
no*s 30). Verkade van Lente tot Apen en Hoefdieren 10, A.N.W.B. Veilige Weg 20, Uoalpara
China 25, Dunlop Vlinder 25, Lverlastlng 20,
Wybert 10, Haka 8.
-,

GEVRAAGD:

Droste 20, Haunt en Hllle 8. Ktepelzeep 25,
30. »Wennex 6. Kwatta 5, Hag 9. v.
Nell« S, IJzendtik 7, Haas
v. Brero 6, v.
Helft Bezige RtUJes 10. D. K. 10, Quakers Uat»
Irpelbons 40. Weert Vlinder Lucifer 30. Vaca
IS, Brockema 10, Kra 20, Niemeyer Ueachenkenbon 40, Bcrnsen 10, I'aula 9.
Rlngers

&

Indien U nog niet In het bezit bent van een
ruilfoimuller kunt V dit gratis verkriigen
door ondeislaanden bon als drukwerk toe te
zenden aan: Ons Rullburcau, Arnhem.
Zend mij s.v.p. gratis rullformuller en Inlichtingen.

Naam:

.._.„...

Adres:

_

___,^

Woonplaats:

_

—._

Gelegenheid tot persoonlijk rullen uitsluitend
eiken Zatei dagmiddag van 4—5.30 uur. Burg.

Weertstraat 81.
Postadres is: Ons Huilbui eau Arnhem.

Juist op dat ogenblik klonk van de straat de lang uitgerekt*
kreet: „Geluksbonen om de duivels te bannen!
Geluksbomen....!"
„Nu is het een meoie gelegenheid om ze binnen te laten
mevrouw is er niet," mompelde Kiku, toen ze naar de deur liep
om de mannen te roepen. Maar zodra ze binnenkwamen, gromde
de hond.
„Koest, Krab," zei Kln Chan, „dit zijn heilige mannen, die ons
komen helpen." Maar ze zagen er niet bijzonder als heilige mannen
uit. Neen, ze leken veeleer op de mannen, die achter in de tuin
bezig waren mochi te stampen. Evenwel ze wierpen de bonen door
het hele huis en gaven er ook wat aan Kiku en aan Kin Chan.
„Als ik ze opeec, zal ik dan het hele jaar geen kwaad meer
doen?" vroeg Kin Chan.
Een van de mannen lachte. He, dat kon Kin Chan niet uitstaan!
Ze hield niets van dien man. En toch moest hij heilig zrjn....
„Hai, hai
ja, ja," zei hy. en hier zijn er ook wat voor de hond.
Die heeft misschien ook wel een paar boze geesten."
Toen ze vertrokken waren, zaten Kiku en Kin Chan naast elkaar
en aten de bonen op, Krab kwam er ook bij en Kln Chan hield hem
twee bonen voor omdat hij twee jaar oud was. Maar Krab scheen
ze niet te 1. is ten. Toen brak Kin Chan hem de bek open en stopte
ze tusschen zijn kiezen, zodat h;l wel moest slikken..
„We zullen mevrouw maar niets van de bonen vertellen," ried
Kiku aan.
„Neen, stemde Kin Chan toe, „we zullen ermee wachten en haar
verrassen. Dan zal ze niet weten, hoe het komt, dat we zo goed
oppassen en zo gelukkig zijn."
Die avond mocht Kin Chan bQ haar moeder opblijven om de
overgang van het oude In het nieuwe jaar mee te maken. Al het
werk was nu afgelopen; alles was zo schoon als maar mogelijk was.
Alle rekeningen waren betaald, en het eten voor de volgende feestdag was al klaar. Kiku zong in de keuken een mistroostig liedje.'
alles was nieuw geworden.
Het oude was alles voorbijgegaan
—

Krab keek haar nadenkend aan, alsof hij het goed begreep, en zei
beleefd: „Waf, waf!" Natuurlek verwachtte hij ook zijn deel va.i
de heeriyke koekjes.
Dan liepen ze samen om het huis om een praatje te maken met
den ouden tuinman. Ze vonden hem gebogen over een rozenstruik,
maar hij ging rechtop staan, toen hij ze hoorde aankomen.
„Zie eens, jongejuffrouw," zei hij, „op Nieuwjaarsdag zullen we
de eerste rozen hebben." De man scheen wel geiyk te krygen, de
rozestruik zat vol grote knoppen.
dat is prachtig," zei Kin Chan en keek de mooie,
„Ajodzoe,
schone tuin in 't rond. De oude man had buiten even hard gewerkt
als Moeder en Kiku binnen. De tuin was schoon. De grintpaden
waren met een bezem geveegd, zodat geen enkel blaadje was achtergebleven. leder graspsprietje was, zorgvuldig verwijderd en alleen
het zachte, groene mos was overgebleven. Op dat mos was de tuinman zeer trots. Dat gaf de indruk of de tuin erg oud was, en iedere
morgen begoot hy het met het water, waarin Klku de rust had
gespoeld. Dan groeide het beter.
„Kin Chan," riep haar Moeder uit het huls, „ik moet naar de
stad om con paar dingen te kopen. Blijf jij maar bij Kiku, totdat ik
terugkom."
Kln Chan maakte een diepe buiging voor haar moeder. „Ik zal
wel op 't huis passen, Moeder, terwyl u weg bent."
Zodra haar moeder vertrokken was, ging ze langzaam naar bln
nen. Den helen voormiddag had ze nagedacht over hetgeen Klku
haar had gezegd. Hoe konden de mannen toch boze geesten uitdru,
ven met bonen? Ze begreep er niets van, maar wilde toch wel, dat
ze maar kwamen. Als ze niet kwamen, had Kiku gezegd, zou de
families het hele jaar ongelukklp zijn.
„Ik denk," zei ze tot Krab, ,a,ls wy die bonen opaten, zouden we
het hele jaar niet meer ondeugend zijn. En we zouden ook niet» In
hul» breken, zoal» Ik b(j Yorokobl San. 't Was zeker een of andere
boze geest, die mij dat liet doen."
—

DE GELUKSBONEN.

M. O. te Harderwijk. Een grimt deel der bons
had een verloopen datum. \VHt u dergelUke
nooit meer Inzenden?
ü zullen zien wat we
er mee doen kunnen en u dan helpen aan het
gevraagde, hoewel in andere verhouding.

%

het volgende jaar

V.

(Foto Weltbild)

Wie kan ons verrassen niet een flinke partö
bonnen van Droste, Klepelziep of Sneeuwwit
en Kwatta?

tuurllik.

tot de gelukkigen zullen behooren.

—

Uit den Hemel teeder,
Ziet de Heere God
Op de kinderen neder.
En bestuurt hun lot.

K. V. te Pt. Tarcras. Dip de Jonghons kunt
u b.g. wel bijsluiten. Er is tegenwoordig steeds
minder geldig ruilmateriaal In omloop.
K. I'. te Kour.ega, J>ie y. ü.-mannetje» hebben voor nn» geen waaide. U stuurde 114
Klepeïzeepbon.
C. I'. te foest. WK zullen traihten het ééne
v. Delftplaatjo voor u op te sporen.
IS. 11. I. t<> Badhoevedorp. Saldo 5239 pt. Na
Artls ia bil Hille Reen nieuw album mee r verschenen, llralpara Chlna-album vergt 2050 pt.
netto. I.i nee) mooi en gued geschreven. De t
ontbrekende Ufanummera zijn gen.
MeJ. X. v. d. H. te Velp. De Luclferfabnek
de Vlinder te Weert hei'.t een album Luchtvaart
uitgegeven en daartoe langen tijd blauw*
bonnetjes op de pakKen luc.'.ers geplakt. Daar
Is het ons cm te doen. Of de U-plaatjes na-

ir

ze lachend. „We hielden jouw en mjjn portie over, omdat ikzelf
gisteren geen tijd had om te eten of te drinken. En nu doen we het
samen nog eens over."
Toen Kin Chan weer bij Moeder thuia was en van de ontvangst
vertelde, eindigde z|j met de woorden: „Ik geloof, Moedor, dat ze
deed, zoals de Hei e Jezus zou doen. Zg zei: „Je kunt vazen niet
met vriendinnetjes vergelijken," en toen glimlachte zij. Ze is een
echte Yorokobi San, niet waar Moeder? En, o Moeder, limonade
met een rietje drinken, wat smaakt dat lekker!"

Uit den Hemel teeder.

CORRESPONDENTIE:

Wanneer jullie dit nummer van het blad
handen hebt, zyn de pryzen verzonden. De
winnaars zullen wel zoo vriendelijk wezen
mij even de goede ontvangst te willen berichten. Wie niets heeft ontvangen, kan daaruit
afleiden, dat zgn inzending niet voor een
prgs in aanmerking is gekomen.

Een nest jonge boxera. Nu zien ze er zoo
goedig uit, maar als ze eenmaal groot zijn,
kunnen het kwade rakkers wezen.

Verifo.

Ign."

Er waren er ook, die wel in drie afdeelingen tegeiyk inzonden. Dat is niet goed geweest, want in de voorwaarden stond duidelijk, dat ieder maar in één afdeeling mocht
mede dingen.

zy

kwam.

niet zijn."

spieuken en teksten. Je kon goed merken
dat velen hun uiterste best hadden gedaan.
Wie daarom geen prgs heeft ontvangen, moet
niet denken, dat hij of zy geen goed werk
heeft geleverd, maar in de afdeeling waarin
ze mededongen, waren dan een of meer bet ei e
Inzendingen. En zoo kwamen zy voor een
prys niet in aanmerking.

Ik hoop voor hen, dat

„Wat jammer," zuchtte Ansje, „Ik dacht
ezeltje was."
Langzaam liepen Ansje en Moeder verder.
Met Ign 11 zouden ze weer naar de stad gaan
en dan poffertjes eten op het Spul. „Dit Is
toch ook fgn." zei Ansje.
Toen moeder met Ansje op de tram stond
te wachten, kwam er een dame aan met een
hele grote hond. Het was de hond van het
.strand. „Hij is haast net zo groot als een
ezel," zei Ansje. Dit hoorde de dame en ze
keek lachend om. Moeder vertelde toen, dat
Ansje zo graag ezeltje had willen rüden, maar
dat de grauwtjes er niet waren, en dat Ansje
nu de hond voor een ezeltje had aangezien.
„Maar Fellx kan jou ook best dragen," zei
die mevrouw dan tot Ansje. „Kom maar mee,
jij gaat fijn „ezeltje"-ryden op Felix' rug."
Met z'n viertjes gingen ze naar het strand
en daar werd Ansje parmantig op Fellx' rug
gezet, die het heel best vond, om met zo'n
klein meisje een ritje te maken. Toevallig
kwam er net een fotograaf aan, die van het
aardige tafr eelt je een foto maakte. En die
foto viel zo goed uit, dat ze in de krant
dat het een

»

—

—

—

(Wordt vervolgd).

