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ONZE ORGANISATIE
het hoofdartikel van de vorige
week hebben wij de noodzaak aangegeven om in de volksbeweging
'der Nederlandsche Unie een vaste, ge-

In den Algemeen Secretaris belichaamt zich de dagelijksche vertegenwoordiging van het Driemanschap ten

schoolde en gestaalde kern te vormen
van werkende leden. Volgens . . reeds
omlijnde schatting zal deze keiC: aanvankelijk circa 15000 leden komen te

Onder den Algemeen Secretaris res-

IN

omvatten.

Op deze phalanx van 15000 komt een
zware taak te rusten.
Het is de plicht van het Driemanschap aan deze kern de wezenlijke leiding te geven, waarop zij recht heeft.
De hier volgende korte schets dient
uiteraard slechts tot het bepalen van
de aandacht. Men heeft zich' reken-

drie functies, welker arbeidsveld elkaar op menig punt raakt en zelfs

Secretaris rapport uitbrengen.
Deze drie functies betreffen de organisatie, de ideologie en de administratie.

manschap en door Ket dienovereenkomstig opleiden van z.g. kaderleden.
Evenals aan een bepaalde militaire,
eenheid een stafofficier wordt toegevoegd, zoo komt naast den hoogeren

meester,

stantie.
Onmiddellijk onder het Driemanschap staat de Algemeen Secretaris.
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organisatorischen functionaris een ka.

anderzijds door de staatsrechtelijke en juridische advies-in-

vat een

leder . lid blijft
zijn plicm doen

zelfstandig langs den voorgeschreven
hiërarchischen weg aan den Algemeen

uitdragen van den Unie-geest. Zulks
geschiedt door het uitwerken der desbetreffende lastgevingen van het Drie-

initiatiefvoorstellen via een vast punt
komt door te geven. Hieraangaand be-

I abonnees ingeschreven! !

overdekt, maar welker functionarissen

mededeeling.
Het Driemanschap wordt ter zijde
gestaan eenerzijds door den Penning-

Nederlandsche Unie betrekken.
Achter het Driemanschap is een organisatie van deskundigen tot stand
gebracht, die gevraagde adviezen en

nu toe werden I

1 160.000 1

sorteeren

volgend Unie-nummer nadere

lijnen zich in aanleg- op De geheele

I Tot

aanzien der leden.

De organisatie betreft het werven,
toetsen, indeelen, te werk stellen, c.g.
in ruste laten, c.g. royeeren van leden;
het werven van abonné's. Het innen
van contributies en abonnementsgelden. Het houden van samenkomsten
van 18 man. Het organiseeren van ontspanning en het aankweeken van samenhoorigheid in sport- en vacantiewerk.
De ideologie betreft het vormen en

schap te geven, dat de hier gegeven

|iiiit(iiifliiimiiiiiimiinHiiii!imiiii_nim«Hiiiiiiiii!iiiiii(Hiiiii!t!ii«H

derlidte staan;bedoeldkaderlid beperkf
zich tot aanwijzingen, voegt zich naaij
dengene, die de organisatorische verf*
antwoordelijkheid draagt, doch rapporteert zelfstandig aan dén Algemeenj
Secretaris.

De administratie betreft al het Uniewerk, dat voor zakelijke regeling in
aanmerking komt. Hieronder valt de"
gansche personeeldienst in den technischen zin van het woord. Zakelijk betreft deze dienst de volgende punten:
de registratie en administratie van

leden en abonné's; het innen van contributies en abonnementsgelden; het
landelijk toewijzen der toegestane cre-

dieten; Ket toezicht op de besteding
dezer credieten; het commercieel toe->
zicht op het Unie-orgaan.
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ANDEREN

Verplichte beroepskeuze ?
In de Frankfurter Zeitung van S April
ls een belangwekkende beschouwing verechenen, waarop wij, zij het wat laat nog
even de aandacht willen vestigen.
De schrijver knoopt aan bij een verschijnsel, dat zich ln de laatste jaren ln Duitschland vertoont en dat hierin bestaat, dat
ln verschillende voornamelijk z.g. academische beroepen zich een ernstig tekort
doet gevoelen.
Dit verschijnsel heeft in Duitschland
sommigen aanleiding gegeven tot het verkondigen van de stelling: „leder ls verplicht dat te worden, waarvoor hij aanleg
heeft en waarvoor de volksgemeenschap
hem noodig heeft".
Tegen zulk een verplichting komt de schrijver met klem op; hij zegt onder meer:
„Daar waar het aankomt op persoonlijk
werk en men dus van den medewerker zelfstandigheid, besluitvaardigheid en durf
verwacht, is het een onmisbare eisch, dat
die medewerker de taak uit vrijen wil aanvaardt." En hij eindigt met de woorden
„Zelfs wat men graag doet, doet men toch
vooral
uiteindelijk uit vrijen wil doen
wanneer wij wenschen, dat overal zelfstandige en uiterst bekwame werkkrachten beschikbaar zijn vcor de groote taken, die
heden en toekomst stellen".
Wij halen deze beschouwing uit het land

—

der geleide economie daarom met zooveel
genoegen aan, omdat onze lezers er het
bewijs ln kunnen zien, dat wij met onze
stelling, dat corporatief bestel en geleide
economie het „particulier intitiatief", dat
te de durf om zelfstandig te beslissen en te
handelen en de scheppende verbeelding
niet dooden, doch hard noodig hebben, op
den juisten weg zijn en dat
blijkens dit
hoofdartikel ln dit belangrijke Duitsche
blad
men dit in Duitschland ook algemeen zoo ziet als wij

—

—

Nationaal

besef

.

In een artikel, dat gericht is tegen een
nüjnheer Lensink, den waarnemend-leider
van de Rappard-parüj, die ons land maar
het liefst bij Duitschland zou zien ingelijfd, schrijft De Volkskrant:
Het Nederlandsche volk heeft zijn land
hartstochtelijk lief.
In gewone tijden komt dit niet zoo tot
uiting, maar in een periode van nood en
druk manifesteert zich dit op allerlei
wijzen

Men spreekt van verscheurd volk, maar
men ziet dan toch voorbij, dat het vaderland de band is, die ons allen, of nagenoeg
allen, bindt.
En omdat wij het vaderland zoo onstuimig lief 'hebben, het vaderland in zijn geheel en ln zijn deelen, moet het bij alle
meeningsverschillen mogelijk
zijn tot de eensgezindheid te
komen, die onmisbare voorwaarde is voor het herstel
van ons zelfstandig volksbestaan.
Alleen hen zien wij tegenover ons, die het eigen land
minachten en verlangen dat
het-zijn zelfstandigheid zal
prijsgeven om op te gaan ln
een grooter rijk.
Het verloochenen van de
eigen nationaliteit is een
hoofdzonde tegen de vaderlandsliefde, tegen de liefde
voor het eigen land, die iederen mensch als het ware is
ingeschapen.

Recht en
HET KAPITAAL MAG NIET DRUKKEN
OP DE SCHOUDERS VAN ARBEIDER

EN ONDERNEMER.MAAR MOET ZICH
BEPALEN TOT EEN DIENENDE
PUNCTIE
fieckmmA,

gerechtigheid
De vestiging van een nieuwe rechtsorde brengt altijd
vele en groote moeilijkheden
met zich zoowel voor de Overheid als voor den Onderdaan
D« Standaard vestigt hierop
nog eens de aandacht ln een

SCHREVEN
principieel artikel, dat als volgt besluit.
„Juist thans moeten bestuur en volk een
Open oog hebben voor 'Aé bestaande moei-.kheden. Het volk dient zich den toestand
der bezetting te realiseeren. Het moet leven
ln het bewustzijn, dat, wat er ook gebeure,
öe toestajid van voor 10 Mei 1940 tot het
verleden behoort en dat wij enkel al door
de geheel veranderde economische en feitelijke omstandigheden noodzakelijk geheel
nieuwe en ons vreemde elementen in onze
rechtsorde moeten aanvaarden en begrijpen
Men moet deze dingen werkelijk willen bëgrijpen. B.v. de bestaande prijsregeling te
onder de geldende omstandigheden naar
onze meening strikt noodzakelijk. Het wegnemen van deze regeling zou thans een
ware volksramp tengevolge hebben.
Vele veranderingen ln onze rechtsorde
doen, omdat zij snel en talrijk gekomen
zijn, vreemd aan, doch moeten tenminste,
wat de groote lijnen betreft, door het
volksbewustzijn als recht kunnen worden
begrepen en aanvaard.
Anderzijds is het geen wonder, dat hier
aanvankelijk moeiiykheden rijzen en dient
de uiterste zorg te worden betracht om.
conflic'en te voorkomen.
Men dient bij het uitvaardigen der verordeningen te streven naar een aanpassing
aan het bestaande en rekening te houden
met onzen volksaard en de geldende rechtsbegrippen.
Enkel zoo zal het recht niet ontaarden
ln een geweldsorde, maar uitgroeien tot
Gerechtigheid".

Waarheen

Nederland?
Zonder de N.S.B. heeit
Nederland geen toekomst
meer.

mussert.

De heer Mussert vergist zich, als hij denkt
met dergelijke beweringen tegenover ona
volk indruk te kunnen maken.
Zelfs De Waag heeft al eens geconstateerd, dat Mussert een slecht psycholoog te.
Ons volk heeft de N.S.B. niet noodig om
in de toekomst te kunnen gelooven. Het
bekent zich niet tot de N.5.8., juist omdat
zijn geloof in de nationale krachten groot
genoeg is. Het acht deze kracht in de N.S.B.
niet aanwezig, omdat het ervan overtuigd
is, hetgeen de N.S.B, zelf eenmaal geschreven heeft in een van haar eerste brochures: „Een Fascisme volgens buitenlandsch
schema ln een zelfstandig levende natie
zou een doodgeboren kindje zijn".
Overigens staan er in deze brochures meer
dingen, die de N.S.B, nog eens goed zou
doen te herlezen.
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Bij Boufens' vers

Onvergankelijke liefde

DE

Nederlandsche Unie Keeff

het voorrecht in dit numMer voor de eerste maal een
gedicht af te drukken op den koristen dag van Ket verleden jaar
door P. C. Boutens geschreven.
Zijn Koninklijke verzen hebben
'door der jaren loop talloozeninons
land vertroost, geboeid en....
bezig gehouden. Telkens kwamen
bij eenige bijzondere publicatie
honderd pennen in beweging, die
om tekst en uitleg vroegen.

Zulks niet omdat Boutens duisintegendeel! Klaarheid is
ter is
zijn kenmerk. Maar omdat hij veronderstelt en veronderstelden magdat een ieder onzer de kunst van
te lezen even goed verstaat als
onze voorvaderen Haar verstaan
hebben.
De toelichting, die wij hier laten
volgen, wil dan ook slechts een
proef op die som zijn. Wij geven
v
hierin slechts de bedoeling van dit
gedicht aan. Houdt men aan deze
bedoeling vast, dan verklaren de
regelen zich zelf voor een ieder,
die vermag te hooren.

—

""'

Dit lied bezingt de Liefde voor
den geboortegrond, voor het Vaderland.
Christus' wandelen over de wa-

is een wonder geweest, dat
slechts door de hoogste Liefde en
het sterkst Geloof bestaan kon.
Hem hierin volgen kan alleen het
menschenhart. Beklemd in nood
verrijst uit de diepten van het
hart een kracht, die wonderen vermag en over den mensch wordt
een streven vaardig, waartegen de
dood niets uit kan richten.
Gelukkig degene, die op den
hoogsten bergpas van den steilen
weg aanbeland geen twijfel kent
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maar eenvoudig doet wat zijn geweten hem voorschrijft. Het is de
stem der Liefde, die een kind voor

zijn Moeder, een menschenkind
Vaderland koestert: de
onvergankelijke liefde op het eer-
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Eén is op de waalren ons voorgegaan,
En niemand heeft het hem nabestaan
Dan in zijn liefde het menschenhart,
Dat onbevangen als een kind
Zijn weg over eiken afgrond vindt
En aan al tegenspoed zich hardt,
En lief en leven wint....

|
j
|

|

Alleen in zulk een hoogsten nood
Waar Gods eenvoudig wonder wordt
Onmisbaar als het daaglijksch brood,
Rijst uit afgrondelijk ressort
De kracht die alle krachten gordt
Tot déenen stoot
Die over leven, over dood
Te ver schiet noch te kort!

j
§

Gelukkig die op 't hachlijkst pas
Geen keuze heeft,
" Gereed gelijk hij altijd was
Aan dat waarvoor hij leeft,
Te hangen als een eerlijk man
Die van onnoozel wicht
Totdat de dood hem koudt.
Zijn moeder niet verliezen kan —:
Eén liefde maar verkleeft en houdt,
De liefde op 't allereerst gezicht!

Wanneer gij hier verliezen mocht,
O hart mijn hart,
Dan waart gij lijf-en-ziel verkocht
Dan bleef de wereld winterzwart,

j
§
§

1
1

j

|

—

j

—

Dan zouden nimmermeer Gods dagen lengen
Nóóit, om geheiligd op te gaan
Van volle maan naar volle maan,
De vloed der zee meer haar vervoering brengen
Dan werd de smaak van 't leven stof en asch,
Omdat gij nimmer wist wat liefde was....

—

Eén is op de waatren ons voorgegaan.
En niemand heeft het hem nabestaan
Dan in zijn liefde het menschenhart,
Dat onbevangen als een kind
Zijn weg over eiken afgrond vindt
En aan al tegenspoed zich hardt,
En lief en leven wint.

1

|

_

voor zijn
ste

gezicht!

Weê hem, die hierin zou falen!
0 hart, mijn hart, dan waart gij
Jijf-en-ziel verkocht'^

P. C. BOUTENS.

j

21 December 1940.
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VAN EN VOOR DE JONGEREN
Ken uw volk
AL

meermalen hebben wij er op

deze bladzijde op gewezen, dat
juist nu de jongeren den wil moeten hebben om land en volk te leeren
kennen. Voor het beleven der volkseenheid is het van enorm belang, dat de
Fries weet wat er leeft onder de Limburgers en dat de Zeeuw den Groninger gaat begrijpen. De beste oplossing
is, dat jongeren uit alle deelen van ons

land elkaar ontmoeten in een sfeer, die
de kans biedt om eikaars wezen te leeren verstaan en om vooral ook het gemeenschappelijk iedaal van een sterk
Nederlandsch volk samen te verdiepen.
Voor de toekomst ligt hier een prachtig
werkterrein voor een Nationale Jeugdorganisatie. De Arbeidsdienst kan hier
een belangrijke rol gaan spelen. Maar
ook het boek is er om op dit gebied
voorbereidend werk te doen.
Er is een indrukwekkende lijst van
boeken op te maken, die ons een beeld
kunnen geven van het karakter der verschillende deelen van ons land. Slechts
weinigen echter zullen den moeizamen
weg willen gaan. die eischt dat men uit
het vele al zoekende een keus doet, om
too een beeld van het geheel te krijgen.
liet meest wénschelijke is een samenvattend boek, dat vanuit een beeld
ider verscheidenheid komt tot een overeicht van het geheel
Wij hooren heel veel in deze dagen
spreken over typisch Nederlandsch,
het Nederlandsche volkskarakter, Nederlandschen eigenaard enz. enz. Wij
moeten er voor waken, dat dit geen
woorden zonder inhoud worden, doch'
dat zij een duidelijke beteekenis voor
ons krijgen. Men komt er ook'niet met
enkele leuzen. Klaar en scherp begrip
is noodig
Voor ons ligt een lijvig boek, dat in
1938 bij J. H. Kok te Kampen is verschenen onder den titel: De Nederlandsche Volkskarakters. Onder redactie van Arme de Vries en P. J. Meertens
zijn hier ruim dertig studies bijeengebracht, die elk trachten het karakter
yan een deel van ons volk te schilderen.
.Ongetwijfeld is op verschillende on-

derdeelen van dit werk critiek uit ïé
oefenen. Men kan met enkele schrijvers vrij scherp van meening verschillen, niet iedere karakteristiek is gelukkig. Dat neemt niet weg, dat het geKeel
zeer te loven valt
Verheugend is in de eerste plaats,
dat in dit boek het Nederlandsche volk
niet beperkt wordt binnen de staatsgrenzen. Tn de inleiding merken de
samenstellers terecht op: „Dat onze
zuidelijke landsgrenzen wel twee landen, maar niet twee volken van elkaar
scheiden, mogen we als bekend veronderstellen, alhoewel niet zóó bekend
dat we niet het Groot-Nederlandsche
karakter van dit boek met een enkel
woord willen beklemtoonen". Zeker

voor Ken voor wie Ket Zuiden (en dan
vooral ten Zuiden van onze landsgrens)
terra incognita is, zal wel van belang
zijn hier te zien welke Nederlanders
daar leven en werken. Het boek opent
met een voortreffelijke studie van Dr.
TK. van Schelven over „De Nederlanders". Dan komen de gewesten, streken en steden aan de beurt.
Voor ieder hoofdstuk heeft Willem
van Malsen twee foto's gemaakt (een
man en een vrouw uit de behandelde
streek of stad). Het is zeker de moeite
waard om een avond te besteden aan
Ket nauwkeurig bekijken van deze afbeeldingen. Nogmaals: er is nog wel
critiek op onderdeelen van dit boek te
leveren, maar met Ket geheel moeten
wij blij zijn. Mogen vele jongeren hieruit een stuk liefde voor volk en land
putten en vooral ook: een stuk kennis
van hun volk.

In het voorste gelid
EEN

activiteit gaat op
oogenblik
het
door De Nederlandsche Unie. Daar is in de
eerste plaats de groote actie, die tot
doel heeft om op i Mei 250.000 abonné's op ons weekblad gewonnen te hebben. Men weet het: door het verbod
van onze colportage is deze actie dringend noodig. En nu het Driemanschap
een zoo dringend beroep op de leden
heeft gedaan, moet deze actie slagen.
Want ons weekblad is het eenige
middel, waardoor De Nederlandsche
Unie tot ons volk kan spreken. De
kracht van dit geluid- hangt af van de
grootte van de oplaag. Voor het colportage-verbod hadden wij een oplage
van 400.000 exemplaren bereikt. Vergeleken hierbij is 250.000 nog maar een
bescheiden eisch, een begin. Maar de
leiding van De Unie kan tevreden zijn,
als dit getal op 1 Mei bereikt is. En het
kan, wanneer niemand denkt, dat de
anderen het wel doen zullen, doch er
van overtuigd is, dat het slagen van
hem of haar afhangt.
stroom van

Dan is er in het vorige nummer van
ons blad aangekondigd, dat het Driemanschap besloten heeft een kern van
werkende leden in Ket leven te roepen,
zoodat we in De Nederlandsche Unie
yoortaan een onderscheid zullen kun-

maken tusschen aanhangers en
werkende leden.
Om tot de werkende leden te behooren moet men getoond hebben te willen
nen

dienen, een ieder naar zijn vermogen
en omstandigheden. Het komt dus niet
aan op bekwaamheid of geleerdheid,
maar op betoond karakter. Na een
campagne van twee maanden zal aan
de werkende leden een eereteeken uitgereikt worden : de Unie-leeuw gesteund door het Sint Andrieskruis, dat
in het wapenschild van Amsterdam
staat en schildteeken is der oudste

Bourgondische Nederlanders.

Het komt er op aan, bereid tot dienen te zijn, een sterk karakter te toonen en gestuwd te worden door een
diepe liefde voor volk en land. Dan kan
het eereteeken verworven worden.
Het spreekt vanzelf, dat bij al deze
activiteit de jongeren boven "de 18 jaar,
in het voorste gelid dienen te staan. Zij
die zoo dikwijls om activiteit gevraagd
hebben, kunnen nu toonen, dat het hun
ernst is.
De meeste

abonné's

moeten

door

jongeren gewonnen worden en het
moet voor hen een eerezaak zijn om

straks tot de werkende

leden te be-

hooren
Jongei'en, nu in het voorste gelid!
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Corporatieve Staatsgedachte
v.
]" N ons

vorig opstel besloten wij met
de toezegging iets naders te vertellen over de lotgevallen van den
Nederlandschen staat zooals deze zic_
na de eerste z.g. „Bourgondische"
staatsvorming in de Republiek en ten
slotte in het koninkrijk ontwikkeld
heeft.
In de» school- en geschiedenisboeken
wordt ons geleerd, men houdt er althans den indruk uit over, dat de
Groote Opstand tegen Spanje een zegen geweest ls. Het is een zegen geweest in zooverre, dat in dezen tijd ons
vrije Nederland geboren werd. Men
mag daarbij echten niet over het hoofd
zien, dat niet alleen veel bloed gestort
werd, maar ook veel geestelijk goed
aan dezen strijd ten offer is gevallen.
Het is een kenmerkende Nederlandsche
strijd geweest, klein in zijn aanvang,
aanvankelijk zelfs aarzelend gevoerd.
Maar stilaan dringt de onafwendbaarheid van het noodlot tot ons Volk door
en in dit wassend besef vindt Hef
zichzelf.

Hoe enger de beklemming wordt,
hoe sterker krachten ontwaken, ongeordende volkskrachten aangevoerd
door ongekroonde koningen. Te langen leste, in „druck ende sweet" verrijst uit de moerassen van Holland en
Zeeland de wereldomspannende glorie
onzer oude Republiek.
Veel hiervan zou verloren gaan, veel
is behouden gebleven, herschapen door
nieuwe en ongekende inspanning. In
onze koloniale rubriek van dit nummer

zult Gij lezen hoe uit de reusachtige
brokstukken van ons eerste imperium
een tweede, niet wereldomspannend
maar hechter rijk verrezen is met
schooner doelstelling en hooger, inderdaad door ons genomen en gedragen
verantwoordelijkheid.
Deze voor ons zoo klein Moederland
én in de 19e én in de 20ste eeuw ongekende inspanning met het hiermede ge-

paard gaand uitzwermen der besten
naar overzee heeft uiteraard ook offers
geëischt, offers die vooral in het bii*nenlandsch staatkundige zwaar hebben
gewogen. Thans, nu wij Nederlanders
ons bezinnen op het Nieuwe Land
hebben wij ons rekenschap te geven
niet slechts van het groote, maar ook

het kleine in onze historie, niet
slechts van de glorie maar ook van het
verlies, teneinde zoo straks met oordeel
des onderscheids en kennis van zaken
de hand aan het werk te kunnen slaan.
Hiertoe kunnen wij niet beter doen dan
door te beginnen bij het begin.

van

Toen in 1555 de Nederlander Karel V
aftrad en het lot zijner erflanden overgaf in handen van zijn Spaanschen zoon,
stonden staat en yolk der Vereenigde

Nederlanden van Noord en Zuid aan
den vooravond van een hoogtij hunner
natuurlijke, staatkundige, cultureele en
sociale ontwikkeling. Weliswaar had
onze zoo merkwaardige gilden- en
standen-staat om economische redenen,
waarop wij een ander maal wellicht terugkomen, afgedaan, maar, zooals wij
in ons vorig opstel te kennen gaven, het
oude oereigen Nederlandsch gegeven
was blijven voortbestaan: het merkwaardig vermogen tot evenwicht tusschen vrijheid en gebondenheid, tusschen centraliseerend landsheerlijk gezag en de zelfbepaling der volksgemeenschappen, dat slechts in vroomheid, ootmoed en redelijkheid van vorst
en volk mogelijk is geweest.
Aan de natuurlijke ontwikkeling van
dit stralend gegeven heeft de opstand
tot revolutie geworden een ontijdig
einde bereid. Hoever waren wij reeds
gevorderd op den weg der goede staatsvorming, hoezeer waren wij in aanleg
de ons omringende monarchiën niet
voorbijgestreefd!
In den Raad van State was de kiemcel van een regeeringsraad voorhanden,
de Algemeene Staten boden den gaven
grondslag eener volksvertegenwoordiging, de Blijde Incomste was een grondwet in wording. Ter bevordering der
eenheid in de rechtspraak was een
Hooge Raad in het leven geroepen,
waaraan de provinciale hoven ondergeschikt waren. Boven de vier rekenkamers van Rijssel, Brussel, Den Haag
en Arnhem stond een Raad van Financiën, die eenheid in het geldwezen zou
brengen. En dit alles ontwikkelt zieK
zonder dat geweld geschiedt aan de
oude vrijheden des lands. Tegelijkertijd,
dat de staatslegisten van de school van

den Noord-Nederlander, Philips van

Leyden, in 's Keizers dienst de regelen
uitwerken, die, zoo er orde wil zijn, alle
hebben te binden, geeft Karel V last tot
boekstaving van het oud-vaderlandsch'
recht, opdat datgene wat in de oude
plaatselijke en gewestelijke gebruiken
volkseigen en waardevol is, niet verloren moge gaan.
Het is te weinig bekend hoezeer in
het eerste tijdvak zijner regeering, de
beteekenis, de bloei en de kracht der
Nederlanden, die destijds in Brabant
en Vlaanderen hun haard hadden, ook
Philips II hebben aangetrokken en beinvloed, hoe de stoot, dien de Brabantsche vader had gegeven, aanvankelijk
ook in het beleid van den Spaanschen
zoon en zijne raadslieden heeft nagewerkt. Teneinde niet in te lange uitweiding te vervallen brengen wij dienaangaande slechts een paar hoofdpunten ter sprake: Kerk en onderwijs. De
nieuwe ordening der bisdommen, welke
vergiftigd door het én Katholieken én
Hervormden gelijkelijk tegenstaand
Spaansch bijmengsel der inquisitie zooveel tot het ontstaan van den brand heeft
bijgedragen, beantwoordde in haar wezen aan een bij uitstek Nederlandsche
behoefte.

De oude kerkelijke bedoening kende
geen Nederlandsch aartsbisdom. Een
deel van het kerkelijk gezag, dat destijds

zoo eng

met staat en

maat-

schappij vervlochten was, viel onder
de kerkelijke centra te Keulen, Osnabrück, Munster en Paderborn; een
deel onder het Lotharingsche Trier;
een deel onder Reims in Frankrijk.
Hierin kwam een grondige verandering door instelling van drie Nederlandsche aartsbisdommen te Kamerijk,

Mechelen en Utrecht. Ook hielden bisdommen en abdijen op, louter bronnen
van inkomsten te zijn voor hooge adellijken zonder noemenswaardige scholing. De nieuweregeling stelde den theologischen doctorstitel verplichtend en
trok, onder voorbehoud van goedkeuring door den Paus, het benoemingsrecht aan den Vorst, met opheffing van
hiermede strijdige plaatselijke rechten.
Een en ander had tengevolge, dat bij de
eerste benoeming*— de opstand is dan
bijna uitsluitend bur_
reeds gaande

—
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gelijken tot de nieuwe waardigheden
worden beroepen.
Evenzeer heeft onder Philips II het
Hof te Brussel de zoo broodnoodige
vernederlandsching van het hooger onderwijs ter hand genomen. Alleen te Leuven bevond zich sinds 1432 een Nederlandsche hoogeschool. Een zeer groot
gedeelte der jongelieden hield vast aan
de gewoonte van zich te Parijs en te
Keulen te vormen en later, toen de
Hervorming wortel had geschoten naar
Genève, Heidelberg, Parijs en Orieans
te trekken. De Koning heeft toen besloten naast de hoogeschool te Leuven,
nieuwe hoogescholen te Deventer ën te
Doornik te stichten, terwijl het uittrek-

ken naar buitenlandsche scholen verboden zou worden.
Dit alles en veel meer dat buiten het
kort bestek van dit opstel valt, kwam te
verdwijnen. Beperken we ons hier tot
het staatkundige. Geen der hierboven
genoemde instellingen blijft behouden.
Alleen de Raad van State blijft bestaan,
maar verschrompelt tot volkomen onbeduidendheid in plaats van zich te ontwikkelen. Particularisme en provincialisme vieren hoogtij ; het landsheerlijk
gezag blijft zwevende en de vroegere
volksinvloed vermindert in plaats van
toe te nemen. En toch.... een welvaart grooter dan eenig andere staat
destijds gekend heeft. Een vreerhd geval maar waarover wij in het reine
moeten geraken om het zoo diepe verval tusschen 1790 en 1890 te verklaren
en de naweeën hiervan te kunnen verhelpen.
Dat wij intuschen aan deze beschouwing geen opzettelijke kleur gaven
moge u blijken uit onderstaande beschrijving van een bevoegde bij uit-

nemendheid, Prof. Dr. J. Huizinga:
„Plet was een zonderling gewrocht,
die oude, kleine, roemrijke en dierbare

Republiek der Vereenigde Provinciën,
die ons als natie heeft groot gebracht.
Een reeks van wisselvalligheden had,
na den dond van Willem van Oranje,
tot de bevestiging van ons zelfstandig
volksbestaan geleid. De omstandigheden, waaronder de rebelleerende provinciën tusschen de jaren 1584 en 1587
onvoorziens tot een- republiek zijn gestold, bcteekende eigenlijk een reeks
van echecs.
Uit een oogpunt van modern staatsrecht kon de Unie van Utrecht een
samenstel van gebreken heeten. De
eisch van eenparigheid van stemmen op
alle belangrijke punten, de onvolmaakte onderwerping der meerderheid aan
9e minderheid, het ontbreken van een
dwingend gezag, de dubbelzinnige positie van den stadhouder, de afwezigheid van een practisch doorgevoerd
algemeen financiestelsel en van een
opperste gerechtshof, het schijnen evenzoovele kwalen om een politiek gestel
te ondermijnen".
(Prof. J. Huizinga. Nederlandsch
geestesmerk, blz. 6—7).
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Vreemdelingenverkeer

WIJ

hebben eenigen tijd geleden,
in De Unie no. 23 van 27 Jan.
1941 geschreven, dat wij een
moderniseering van het Nederlandsche

apparaat voor Vreemdelingenverkeer
zouden toejuichen en dat wij bereid
zouden zijn, daaraan mede te werken.
Aanleiding daartoe was een uitlating
van den secretaris-generaal voor Volksvoorlichting en Kunsten, Dr. T. Goede-

waagen.

Het kan ons dus verheugen, dat de
Overheid reeds tot een concentratie
van alle betrokken krachten onder haar
leiding is overgegaan. Dr. Goedewaagen heeft in een onlangs gehouden bijeenkomst van deskundigen en andere
belangstellenden uiteengezet, langs
welke lijnen hij dit denkt te doen, en
het is met instemming, dat wij hierover
het volgende weergeven uit het desbetreffende verslag van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 6 April j.1.:
„Tot dusver was het zoeken naar
ontspanning in wezen een zaak van het
individu; al naar gelang van de meer
of minder goed voorziene beurs kon
men in meerdere of mindere mate verstrooiing voor den vrijen tijd vinden.
Als gevolg hiervan is de ontspanningsgelegenheid tot een „bedrijf" geworden, voor hetwelk de verdienste belangrijker is dan de taak, die het in het
cultureele leven te vervullen heeft. «Wel

ix met het socialisme en daarmee met"
'de bewustwording van den arbeider
ook een zekere organisatie op het gebied van de besteding van den vrijen
tijd gekomen, doch nog altijd was het
zoo gelegen, dat de ontspanning vooral
door de belanghebbende ondernemers

werd georganiseerd.
Daarentegen is naar de nieuwe opvatting de ontspanning een zaak van
het geheele volk. ledereen heeft recht
op ontspanning, omdat hij den plicht
tot inspanning heeft. Het moet zoo
worden, dat iedereen de gelegenheid
tot ontspanning krijgt. Daarbij mag'de
ontspanning niet geleid worden door

kapitalistische, maar door socialistische
beginselen. Niet het vrije initiatief van
particulieren dient den doorslag te geven bij het organiseeren van de ontspanningsmogelijkheden,

veel

meer

moet de overheid daaraan leiding en
vorm geven.
„Hetgeen nog niet wil zeggen, dat

het particuliere initiatief uitgeschakeld
moet worden. Integendeel. Geordend
van staatswege, zal dit zich terwille van
het-geheele volk voluit kunnen ontplooien".
Wij hopen, dat men in corporatieve
samenwerking op dit gebied veel goeds
zal weten te bereiken. Er is inderdaad
op dit terrein nog zeer veel werk te
doen!

Burgemeesters gevraagd
stond in Volk en Vaderland een merkwaardig bericht, zooals er in dit blad
overigens meer merkwaardige berichten verschijnen.
In dat bericht werd namelijk vermeld, dat in opdracht van Mussert op
het oogenblik een burgemeesters-cursus georganiseerd wordt. Volgens het
verdere betoog schijnt er in de naaste

ONLANGS

toekomst een

groot

_

tekort

te

zullen

ontstaan aan burgemeesters, vooral in

gemeenten. En tot dit doel
moeten nu hals over kop de noodige

de kleinere

kameraden worden opgeleid.
Het vak van burgemeester schijnt in
de oogen van Mussert niet zoo moeilijk
te.zijn. Een schriftelijke cursus van drie
maanden volstaat, van twee lessen in
de «week, daarna nog een mondelinge
cursus van één week in Den Haag. Bijzonder belang wordt op het examen
gehecht aan de sprekerscapaciteiten.
Nu kan het ons tamelijk koud laten,
hoe de N.S.B, haar adspirant-functionarissen wenscht op te leiden. Zoolang
de Overheid deze stoomcursisten niet
in feite benoemt, kunnen zij weinig
kwaad doen. Maar het is toch een uiting
van een bedenkelijke mentaliteit. De
jacht om de baantjes valt de N.S.B,
zoodanig mee, dat zij beschikbare
Ü

I

m

Zoo

juist verschenen

krachten tekort komt. En om daarin
te voorzien, moeten nu op deze belachelijke manier stoöm-cursussen worden gehouden. Daarbij dan nog de verleiding natuurlijk voor hen, die niet te
sterk van ruggegraat zijn, om nu terwille van het baantje toch maar als lid
van de N.S.B, toe te treden.
En dat is dan de nieuwe geest, die
Het nieuwe Nederland dragen moet! En
dat geeft dan af op den voorbijen tijd,
omdat toen niet geregeerd werd op
grond van deskundigheid! En dat heeft
Öan de mond vol over verantwoordelijkheid tegenover de volksgemeenschap !
Maar och, verwonderlijk is het ten
slotte niet. Wanneer de deskundige
krachten buiten de N.S.B, blijven staan,
dan moet men wel van de ondeskundigen probeeren te maken wat er van te
maken is. Als men er tenminste aan
houdt om zooveel mogelijk „posities"
te verwerven. En dit schijnt op het
oogenblik voor de N.S.B, wel de hoogste wijsheid te zijn.
Maar laat ze maar betijen! Wanneer
dan in de stoom-gemeenten de zaken
en daar zal zich nu
verkeerd loopen
niemand meer over verwonderen
dan weten wij tenminste, aan wie wij
het te danken hebben!

—
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Internationale betalingen
Multilaterale clearing
In den loop van 1940 heeft de Duitsche
regeering in beginsel de mogelijkheid
geopend voor de landen in Europa om
hunne wederzijdsche vorderingen te
Berlijn te verrekenen. Deze mogelijkmits
heid ls van groote beteekenis
van
verschillende
landen
men in de
Europa die beteekenis naar waarde
weet te schatten en het noodige
initiatief tot medewerking ontwikkelt.

—

even, dat thans tusschen vrijwel alle landen in Europa clearingregelingen gelden: deze regelingen
komen in groote trekken hierop neer, gelijk
wij reeds zeiden in een vorig nummer dat
degenen, die goederen invoeren in een bepaald land, niet rechtstreeks aan hun buitenlandschen leverancier betalen, doch aan
het clearinginstituut in het eigen land op
de rekening van het crediteurenland.
Omgekeerd ontvangt iemand, die naar
hetzelfde land uitvoert, niet rechtstreeks
betaling van zijn kooper of opdracht-gever
(die ook aan het clearinginstituut in zijn
eigen land betaalt) maar uit het tegoed van
het eigen clearinginstituut het bedrag
zijner vordering
of, wanneer deze vordering in vreemde munt luidde, de tegenwaarde in de eigen munt.
Dpze regelingen leiden ertoe, dat het
handelsverkeer tusschen de beide clearinglanden beperkt wordt tot den omvang, bepaald door den zwaksten deelgenoot. Nu tusschen Nederland en Bulgarije een clearingregeling geldt, kan Nederland, dat vroeger
een aardigen uitvoer naar Bulgarije had,
daarheen nagenoeg niet meer uitvoeren,
omdat het uit Bulgarije bijna niets invoert.
De rekening Bulgarije bij het Nederlandsche clearinginstituut wijst dus steeds
in
slechts kleine saldi aan, zoodat het
dit verband
zwakste land Bulgarije den
omvang van het wederzijdsche handelsverkeer bepaalt.
Deze toestand is hoogst ongewenscht en
rechtstreeks in strijd met het streven om
Europa tot een groot economisch geheel
te zamen te binden, binnen welk geheel alle
deelen in de meest levendige wisselwerking
staan.
Wij herhalen nog

—

—

—

Door het openen van de mogelijkheid der
multilaterale clearing is dit bezwaar in beginsel ondervangen. Kan een land A naar
een land B weinig uitvoeren, doch wel veel
naar land C, terwijl land A meer uit land
B zou kunnen invoeren, doch minder uit
land C, dan kan het tóch wel naar land C
uitvoeren tot de grens van eigen mogelijkheden en uit het tegoed door overboeking
in Berlijn zijn grooteren invoer uit land B
betalen.
Tot nog.toe is er van de werking van die
multilaterale clearing weinig te merken.
Men heeft daarvoor wel eens als grond opgegeven, dat het meerendeel der landen in
Europa méér naar Duitschland levert

—

vooral als men niet alleen aan goederenleveringen denkt, doch ook (zooals noodig is)
de dienstverrichtingen en de afbetaling van
rente en schulden in de rekening betrekt
dan omgekeerd. De meeste landen hebben
dus een tegoed in Berlijn, maar zij kunnen
voor dit tegoed geen goederen geleverd krijgen. Vandaar, zoo zegt men, heeft niemand
er wat aan om betaling in ontvangst te
nemen, die alleen bestaat in het overboeken
yan een tegoed in rekening, waarvoor men
voorloopig toch niets koopen kan.
Naar onze overtuiging is deze redeneering

—

onjuist.

Eerstens is het waar, dat het Duitsche
Rijk thans, nu het midden in den oorlog is,
nu een zoo belangrijk deel van de werkende
mannelijke bevolking in het veld staat en
een zoo belangrijk deel van de productiecapaciteit der industrie voor oorlogsdoeleinden in beslag is genomen, terwijl de aanvoer
van grondstoffen allerlei moeilijkheden
ondervindt, niet in staat is om onmiddellijk
alle leveringen, die het ontvangt en alle
diensten van buitenlanders door de levering
van goederen of grondstoffen te voldoen.
Maar dit wil niet zeggen, dat de Duitsche
productiecapaciteit na den oorlog niet groot
genoeg zal zijn, noch ook, dat het na den
oorlog niet voldoende grondstoffengebieden
zal exploiteeren om het „voorschot" van
Europa volledig te voldoen.

Maar wij behoeven zoover niet eens vooruit te loopen in onze verbeelding.
Beschouw het centrale clearinginstituut te
Berlijn als een bank. ledere handelsman is
bereid betaling per cheque, getrokken op
een behoorlijke bank, te aanvaarden, hoewel hij weet, dat de bank hem nooit „goederen of grondstoffen" zal leveren. De bank
levert hem nooit iets anders dan betalingsmogelijkheden.

Welnu, dat doet de Duitsche multilaterale
clearing ook. Binnen het gebied, dat de
Duitsche wapenen beheerschen, of waar de
Duitsche invloed zich doet gelden, hetzij
alleen, hetzij in samenwerking met Italië,
is een Duitsche betaling van kracht en
leidt tot schuldbevrijding. Het Duitsche
prestige vergoedt wat de Duitsche leveringscapaciteit tijdelijk tekort komt.
De oorzaak echter, waarom de multilaterale clearing niet functionneért behalve als, op zichzelf tamelijk overbodige, tusschenschakel in de afwikkeling
der bilaterale clearingen, ligt hierin,
dat men zich in de andere landen nog
niet in de mogelijkheid ingedacht heeft.
Het omzetten der mogelijkheid in een
werkelijkheid eischt het scheppen van een
financiëele en commercieele organisatie.
De bilaterale clearingverdragen voorzien
in contingenten voor de verschillende goederen en diensten. Geen der beide landen

kan méér dan het bepaalde contingent uitvoeren, tenzij het genoegen neemt met
betaling op geblokkeerde rekening, waarvan niemand kan zeggen, wanneer, ja of
wel ooit betaling zal volgen. Aangezien nu
in de meeste landen uitvoer alleen mogelijk
is, nadat de verkooper toestemming van zijn
regeering gekregen heeft, behoeft het geen
betoog, dat zulke extra uitvoer niet plaats
zal hebben.
Wil dus een land extra invoer, dan zal de
importeur zich eerst een credit in Duitschland moeten verschaffen om een accreditief
in het uitvoer-land te kunnen stellen. De
importeur zal dat
hooge uitzonderingen
buiten beschouwing gelaten
alleen kunnen krijgen, indien hij den steun heeft van
een bank in het eigen land, die met een
Duitsche bank samenwerkt.
Ook dat is niet zoo gemakkelijk te regelen. De bank in het invoerende land zal
van de eigen regeering waarschijnlijk geen
toestemming krijgen eff de Duitsche bank
niet van de Duitsche regeering, wanneer de
heele transactie niet de belangen van alle
betrokkenen dient, zoodat het crediet te
beschouwen is als een soort productief crediet, dat geïnvesteerd wordt in een organisatie, die later voor de uitbreiding van den
intra-kontinentalen handel van gewicht is.
Vandaar dat behalve een net van samenwerkende banken (minstens, één in ieder
Europeesch land) die tezamen de financiëele organisatie vormen, ook een betrouwbare commercieele organisatie noodig is;
dit moet zijn een organisatie, die niet in de
eerste plaats op winst bedacht is (hoewel
zij als betrouwbare organisatie uiteraard
ook financieel gezond moet zijn) maar die
vooal het oog heeft op het ontwikkelen der
inter-kontinentale betrekkingen en voldoende geoutilleerd is om in de geleide
economie van het Europa in vredestijd haar
taak in het belang van de gemeenschap der
volkeren te vervullen.

—

—

Wij zien in de multilaterale clearing
in Berlijn niet de uiteindelijke oplossing

voor het internationale betalingsverkeer
zelfs niet voor het Europeesche
betalingsverkeer. Wij zijn overtuigd,
dat hiervoor te zijner tijd een a-politieke instelling met een eigen internationale verrekeningseenheid noodig
is en dit te meer omdat het tijdvak van
overvloed, dat wij na den oorlog tegemoet gaan, een terugkeer tot den ouden
vrijhandel uitsluit, tenminste op het
gebied der grondstoffen, stapelproducten en der genormaliseerde of normaliséerbare industrieproducten. Maar het
betere is de vijand van het goede en
daarom zijn wij voorloopig tevreden met
het goede, zijnde de multilaterale clearing te Berlijn, samenwerkend met de
door ons geschetste financieel» en
commercieele organisaties.

—
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DE SCHOLING VAN H
ER

is een tijd

geweest dat

het plattelandsmeisje uitsluitend door haar
moeder in de geheimen van de huishouding werd ingewijd. Deze geheimen
_ijn voor iedere huisvrouw-in-den-dop
zeer talrijk, maar nergens moet een meisje

zoon veelzijdig

huishoudelijk talent ontwikkelen als in de boerenhuishouding.
Bedrijf en huishouding zijn hier nauwer
dan bij ieder ander beroep verbonden. Als
de huishouding ondeskundig bestierd
wordt, ondervindt ook het bedrijf hiervan
de schade. De indeeling van de huishouding regelt zich naar het bedrijf; er moet
rekening gehouden worden met de tijden
van melken, met den tijd waarop de verschillende veesoorten gevoederd moeten
worden. Deze tijden kunnen maar niet
willekeurig verschoven worden. Als de
boer van het land komt moet het eten
gereed zijn. En als moeder de vrouw de
aardappels nog niet gaar heeft, als hij
thuis komt, heeft hij recht tot mopperen.
Naast de zorg voor de huishouding
heeft de vrouw op de boerderij ook een
belangrijke taak in het bedrijf. Zij moet
zorgen voor het schoon houden van melkemmers en melkbussen, een werkje dat
zeer nauw luistert. De minste verontreiniging, die in emmers of bussen achterblijft, heeft een spoedig bederf van de
melk ten gevolge. Soms ook moet de
vrouw bij het melken behulpzaam zijn;
SJ heeft de zorg voor het jongvee, de var;-

kens en de kippen. Ook de dagelijksche
zorg voor den moestuin komt gewoonlijk
voor haar rekening.

Vooral in de gezinnen met jonge kinderen is de taak van de huisvrouw zeer
zwaar. Voor het nemen van vreemde hulp
zijn de geldmiddelen niet steeds toereikend. Zijn de kinderen wat ouder, dan
leeren zij al vlug moeder een handje
Helpen. Vooral de meisjes, die van
school komen, zijn een welkome hulp.
Het is dan ook te begrijpen dat
het meisje, dat de lagere school verliet,
geen gelegenheid kreeg verder nog iets
te leeren. Zij was thuis noodig en moeder
kon haar alles leeren voor een toekomstige eigen huishouding. In vele opzichten
kan het plattelandsmeisje ook niet
buiten die scholing in eigen gezin. Nergens zoo goed als thuis kan zij de organisatie van de boerenhuishouding leeren.
Het rekening leeren houden met allerlei
factoren van economischen aard, is iets
wat door langdurige ervaring alleen bijgebracht kan worden.
Er is echter één groot bezwaar verbonden aan deze opleiding in eigen omgeving
en wel dat het jonge meisje weinig of
geen kennis maakt met de nieuwere inzichten op het gebied van voeding, woninginrichting en hygiëne. Voor de jongens werd reeds lang het nut ingezien
van landbouwwinterscholen en -cursussen,
waar zij werden ingelicht over nieuwe

methoden van bedrijfsvoering en al v&

daarmee samenhangt. De meisjes blev*
echter veel langer in de oude traditi*
voortgaan. Toch werd ook hier een ve'
langen naar voorlichting wakker. Uit 1^
besef dat doelmatige voorlichting op hü#
houdelijk gebied, een voorlichting $
speciaal ingesteld zou moeten zijn op h*
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PLATTELANDSMEISJE
'si _ op het platteland, van

voorz°u kunnen zijn voor de plattelandDevolking, zijn er overal in het land

"°uwhuishoudscholen

groot

en -cursussen

geroepen.
*. *eWen
cursussen en scholen bieden den

v

.

"'Si es

vele mogelijkheden. Naar plaate behoeften worden er in een daartoe

ingericht lokaal kortere of langere cursussen gegeven. Soms zijn deze in de
wintermaanden, als de werkzaamheden
thuis minder druk zijn. Dan komen deze
meisjes iederen middag enkele uren bijeen
voor het volgen van de lessen. Ook worden er langere cursussen gegeven van een
of twee lessen per week. In vele plaatsen
was het mogelijk een landbouwhuishoudsehool op te richten, waar de meisjes een
langere en meer intensieve opleiding konden ontvangen.Een schoollokaal biedt ook
in andere opzichten betere mogelijkheden
dan de geïmproviseerde lokaaltjes in de
plaatsen waar geen school is. De lessen
worden gegeven door leeraressen, die
zelf haar opleiding hebben ontvangen aan
de opleidingsschool „Nieuw Rollecate" te
Deventer.
Het onderwijs is geheel ingesteld op de

practijk van de plattelandshuishouding.
Men houdt er rekening mede, dat vele
van de moderne gemakken, die de stadshuishouding vergemakkelijken, op het
platteland ontbreken. Men weet dat er
tradities zijn op het gebied van voeding
en kleeding, die men niét kan negeeren.
Maar uitgaande van de bestaande tradities en mogelijkheden, leeren de meisjes
nieuwe inzichten, methoden en hulpmiddelenkennen. Zij maken kennis met allerhande groenten, die tot nog toe bij haar
thuis nooit geteeld of klaargemaakt werden en'die beteekenis hebben voor een

juiste voeding. Zij leeren, dat het niet
noodig is allerlei spijzen urenlang te laten
koken om daarna met het afkookwater
vele kostbare vitaminen en voedingszouten verloren te laten gaan. Ook op het
terrein van kleeding en woninginrichting
valt er heel wat te leeren dat de volksgezondheid ten goede kan komen. Daarnaast gaan de meisjes met haar leeraressen naar demonstraties van waschmachines, kookinstallaties, machines voor
het boerenbedrijf, waardoor zij een beter
inzicht krijgen in de mogelijkheden tot
verbetering of ter vereenvoudiging van
hiushouding en bedrijf. Zooveel mogelijk
leeren zij ook met de nieuwe apparaten
omgaan. Vooral nu bijna overal op het
platteland de mogelijkheid bestaat tot
aansluiting op het provinciaal electrisch
net, is het van belang, dat de meisjes leeren omgaan met electrische kookapparaten, strijkijzers, enz.
Zoo vormen deze scholen en cursussen,
die zich in een groeiende belangstelling
mogen verheugen, een belangrijke factor
bij de vorming van het plattelandsmeisje tot een goede huisvrouw. Een
huisvrouw die, in gebondenheid aan de
oude tradities van haar omgeving en haar

bedrijf, toch haar gezin leidt met de inzichten van de moderne wetenschap en
techniek.
Foto's: Jan W. Kesler.
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Het tweede

Nederlandsche Imperium
ii.
Naar de Kaap leidde slechts één
route. Was men, wat soms veel moeite
kostte, eenmaal het Kanaal uit, dan
zeilde men langs Madeira, de Canarische en Kaapverdische eilanden, om
tusschen 18° en 23° W.L. den evenaar
te passeeren. Daarna hield men westwaarts aan, in den winter zelfs zóóver,
dat men. de Zuid-Amerikaansche kust
scheerde ter hoogte waar de WestIndische Compagnie het in 1630 op de
Portugeezen veroverde Pernambuco
als Mauritsstad tot centrum van een
Nederlandsch Noord-Brazilië had gemaakt. Het verlies, in 1654, van deze
bezitting beteekende het teloor gaan
van het strategische punt, waar de
Westersche en Oostersche handelsgebieden.der Republiek tot een Nederlandsch Wereldrijk hadden kunnen
samengroeien. Van dit punt ging het
in een breede bocht naar de in 1650
onder Jan van Riebeeck bezette Kaap.
Ook van de Kaap ging naar het Vaderland maar één route terug, die zoowel
3.

's winters

als 's zomers bevaarbaar
was: noord-westelijk langs St. Helena
en Ascension, achter de Azoren om,
en dan noord-oostelijk naar het Kanaal. Van groot belang op deze oceaanwegen waren de plaatsen waar ververscht kon worden; de eilanden ten
noorden van den evenaar waren vast
in handen van de Iberische handelsmogendheden (Spanje en Portugal);
wat betreft St. Helena moesten Holland en Engeland öf strijden öf schikken. Het kwam tot een schikking toen
de Hollandsche Compagnie het in 1633
in bezit genomen St. Helena in 1657
de Engelsche overliet; de Hollanders
waren daarbij de winnende partij, omdat de Kaap, metzijn rijke achterland,
zoowel op de uit- als op de thuisreis
kon worden aangeloopen en daardoor
het bezit zoowel van St. Helena als
van Mauritius (zie onder) overbodig
maakte.
Van de Kaap naar Indié plachten
de Portugeezen, wier vaart nog, zoo-

veel mogelijk, kustvaart was, de route
door het Kanaal van Mozambique,

tusschen Afrika en Madagascar te volgen; de Hollanders, om de Portugeezen te mijden, gaven weldra de voorkeur aan de route langs de Oostkust
van Madagascar, aan welke in 1638
Mauritius werd bezet, vanwaar men
Oostwaarts stevende tot Straat
Stenda. Reeds gedurende het Bestand
kwam in die route een belangrijke verandering; onze zeevaarders hadden ten
Zuiden van de Kaap een zeegebied ontdekt, waar de wind gestadig uit het'
Westen woei. Na degelijk onderzoek
gaven de Bewindhebbers der OostIndische Compagnie in 1617 een „Seynbrief" of „Seylaesorder" uit, waarbij
gelast werd voortaan op de uitreis
voorbij de Kaap minstens 1000 zeemijlen voor deze z.g. ,brave Westenwind"
te zeilen, waarna noordwaarts naar
Straat Soenda werd opgekoerst. Voor
de thuisreis, die gedurende de noordoostelijke moesson plaats vond, bleef
men den ouden

wegf

verkiezen.

Het Oostersche handelsgebied omvat drie regionen: het Nabije Oosten,
van 60* 0.L.; het
Midden Oosten, tusschen 60* en 90° 0.L.;
het Verre Oosten, het
4-

lelijk

gebied oostelijk van 90*
O.L. De verschillende,

door de Europeesche
handelsvolken bij voorkeur gevolgde Oceaanwegen verklaren, waarom de Portugeezen het
eerst in het Nabije, de

Hollander in het Verre
Oosten steunpunten
zoeken. De eersten bezeilen (1508—1516) het
geheele Oosten van de
Perzische Golf uit. (Ormuz, Goa, Malakka,
Kanton, de Molukken).
In 1520 is het Portugeesche handelsimperium
voltooid; de belangrijkste Oostersche uitvoerproducten: kruidnagels,
kaneel, muskaatnoten,
gom, zijde enz. worden
door de Portugeesche

Kroon gemonopoliseerd; zij worden op
vier stations, Mozambique, Ormuz, Malakka
en Macao (bij Kanton)
verzameld, naar het
reeds in 1515 tot hoofdstad verklaarde Goa ver-
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voerd en« vandaar naar Lissabon verscheept. De Portugeezen behouden hun
monopolie 80 jaar; in 1579 beleeft Lissabon, de stapelplaats waar de Britsche
en Bretonsche, Hollandsche en Hanzeschippers de oostersche waren komen
halen, het hoogtepunt van zijn bloei.
Doch in 1580 worden Portugal
en Spanje door een personeele Unie
onder Philips II vereenigd; in 1585
begint hij den opstandigen Hollanders de vaart in de Iberische wateren
te belemmeren; in 1594 wordt hun
de handel op Lissabon ontzegd. Dan
vatten de Hollanders een kloek besluit:
in 1595 ronden hun eerste schepen
de Kaap. 21 Juni 1596 bereiken ze
Straat Soenda en werpen het anker
voor Bantam. Daar zitten zij den
Portugeezen op Malakka in den rug.
3 Maart 1599 verschijnen ze in de
Molukken; in 1600 bouwen ze op Ambon hun eerste sterkte, het Fort van
Verre. Dat is het begin van het eind
der Portugeesche heerschappij. Door
eendracht sterk in hun Vereenigde
Compagnie, verwerven zij in 1605 op
naam der Staten Generaal de territoriale souvereiniteit over Ambon: oerkern van ons huidig NederlandschIndië. Reeds onder den eersten Gouverneur Generaal Both wordt de Archipel met een net van handelsverdragen als overdekt; in 1615 bevestigt
een overwinning op de Iberische vloot
vóór Malakka hun heerschappij. Wel
poogt ook de Engelsche Compagnie
vasten voet in den Archipel te vatten,
maar tegen de, door Doen aangevoerde
strijdkracht der nationale Hollandsche
maatschappij moet zij het na een mislukte poging tot samenwerking afleggen. Het in 1621, na geslaagde verdediging tegen de verbonden Engelschen
en Bantammers, Batavia gedoopte
factorij-fort te Japara wordt, onder
Goa, hoofdhaven van het Hollandsche
zeehandelrijk. Snel heeft zich, intusschen, de invloed van de Compagnie
haar het Westen buiten den Archipel
uitgebreid. In 1601 knoopt zij betrekkingen aan met Patani; in 1604 met
Siam; hetzelfde jaar verbindt zij zich
met den Samorijn van Calicut op de
kust van Malabar; in 1605 vestigt zij
zich te Mazulipatnam; in 1606 te Petapoeli op de kust van Koromandel. In
1607 gaat zij naar Arakan; in 1608
krijgt zij verlof zich te Tegenapatnam
(bij Madras) te vestigen; in 1613 begint het bezeilen der Jemensche
havens; in 1616 slaagt een vestiging in
Suralte; in 1618 nestelt zij zich aan de
Roode Zee in Mekka; in 1623 in Gamzon aan de Perzische Golf. Zoo strekt
zich haar handel uit over de geheele
Oostersche markt. Die in het Nabije
Oosten blijft -van ondergeschikt belang.
Maar in het Midden Oosten, blijven
macht en invloed wassen. Hier krijgt
zij haar grootste kans.

Gezondheidszorg
Over het hygiënische
.

beschavingspeil
in Nederland

Hygiëne is de leer, die de

oorzaak van ziekten opspoort
en de middelen aangeeft ter
voorkoming en bestrijding.
De toepassing der hygiëne
behoudt en bevordert de
levenskracht van een volk I

_

v

/

de studie van het hygiënische beschavingspeil van een volk kan men
het vraagstuk van verschillende kanten trachten te benaderen. Een duidelijk
beeld levert de studie van de veelvuldigheid van bepaalde ziekten, welke alleen bij
onhygiënische toestanden ontstaan. De
buiktyphus is daar een goed voorbeeld van.
Inderdaad heeft de goede hygiënische
verzorging in ons land reeds een sterken
teruggang van het aantal typhusgevallen
doen zien. Zoo bedroeg dit aantal van 1910
t/m. 1919 gemiddeld 2296 per jaar, van
1920 t/m. 1929 1263, van 1930 t/m. 1939
372 en in het oorlogsjaar 1940 zelfs niet
meer dan 152. In Amstedram waren deze
cijfers 1910 t/m. 191 S 271, van 1920 t/m.
1929 177, 1930 t/m. 1939 32 en in 1940
slechts 14. Zoo is het typhuscijfer de laatste
jaren gedaald tot op minder dan een tiende van de jaren voor den wereldoorlog. Dit
zijn cijfers om trotsch op te zijn. Zij sijn
een der graadmeters voor het beschavlngspeil van ons volk.
Ook in vergelijking tot andere landenvan
Europa maakt Nederland, dat vroeger een
berucht typhusland was, thans een goed
figuur. Berekent men de sterfte aan typhus
per 1.000.000 van de bevolking en neemt
men het gemiddelde over de jaren 1930—
1937, dan vindt men voor Engeland 6, Zweden 7, Nederland 8, welk cijfer ook Denemarken, Noorwegen en Zwitserland hebben, terwijl Duitschland met 9,5, Oostenrijk en België met 20 reeds* ongunstiger
cijfers geven, en het cijfer van Frankrijk
2- bedroeg. De zeer slechte hygiënische toestanden in Italië, Spanje en Hongarije blijken uit het voorkómen van gemiddeld 126,
130 en 144 sterfgevallen aan deze ziekte
per 1.000.000 van de bevolking.

BU

.

De enorme verbetering in ons land
is het resultaat van verschillende gunstig werkende factoren. De bevolking
heeft geleerd, dat het schadelijk kan
zijn rauwe melk te nuttigen, dat het
gevaarlijk is slootwater te drinken, dat
in de behandeling van levensmiddelen
zindelijkheid een eerste eisch is.

Maar vooral de voorziening met betrouwbaar drinkwater, ook ten plattelande, heeft
belangrijke verbeteringen gebracht. Het
feit, dat in 1938 73°/» van de bevolking van
Nederland en 95°/. van de bevolking van
het westen des lands bij een centrale
drinkwatervoorziening waren aangesloten,
is een garantie, dat dit deel van het volk
steeds betrouwbaar drinkwater kan krijgen
en voor de melkvoorziening over ziektekiemvrij water kan beschikken. Verder
heeft de boer geleerd, de koeien alleen met
gewasschen handen te melken, de melk te
beschermen tegen ziektekiemoverbrengende
Vliegen en dat hij zijn vaatwerk niet mag

spoelen in sloot- of rivierwater, dat moge-

lijk met ziektekiemen is besmet.
Het zijn verder wettelijke voorschriften,
welke den onwillige tot hygiënische voorzorgen dwingen. De oude Warenwet van
1919 en de thans geldende van 1935 bevatten, naast voorschriften ter bescherming
van de eerlijkheid In den handel, tal van
bepalingen ten behoeve van de volksgezondheid. Zoo geeft het bij deze wet behoorende Melkb'esTuit voorschriften voor de
behandeling van de melk en stelt bepaalde
eischen aan het vaatwerk en ruimten,
waar de melk behandeld wordt. Ook is het
verboden, dat personen in wier woning een
geval van buiktyphus voorkomt, bij de behandeling van melk en melkproducten
werkzaam ztjn. Voorts beschermen de
voorschriften, waaraan gepasteuriseerde,
dus ziektekiemvrije melk moet voldoen,
den verbruiker tegen ondeugdelijk gepasteuriseerde en dus gevaarlijke melk. In een
huis, waar typhus af een besmettelijke
darmziekte heerscht, mogen alleen onder
zeer bijzondere voorwaarden eet- en drlhkwaren verwerkt worden. Bepaalde slooten
kunnen tot verboden water voor spoelen
van groente verklaard worden. Ziehier
slechts een greep uit de vele bepalingen
krachtens de Warenwet, welke vooral gericht zijn tegen de verspreiding van de
verwekkers van besmettelijke darmziekten
door levensmiddelen. Verder eischt de
Besmettelijke Ziektenwet nog, dat. een gezonde drager van typhusbacteriën uitgesloten wordt van bezigheden in een levensmiddelenbedrijf, voor welke uitsluiting de.
Staat hem een schadeloosstelling toekent.
De nimmer aflatende waakzaamheid
van de Keuringsdiensten van Waren,
welke op de naleving van de Warenwet
toezien, zorgt dus, dat de bescherming
van onze voedingsmiddelen tegen besmetting zoo goed mogelijk verzekerdis
De tot voor kort bestaande welstand
van de Nederlandsche bevolking, haar
betrekkelijk hooge ontwikkeling, de
welke de
goede woningtoestanden,
bieden,
reinheid
de
mogelijkheid tot
drinkwatervoorziening,
het toegoede
zicht op de hygiëne der levensmiddelen
krachtens de Warenwet en Vleeschkeuringswet, de goede geneeskundige
voorziening, aan al deze factoren tezamen danken wij de gunstige plaats,
welke Nederland op hygiënisch gebied
in de rij der volkeren inneemt.
Laten wij ook in de ongunst der
tijden deze plaats zien hoog te houden. Laat ieder Nederlander zijn verantwoordelijkheid ook in deze jegens
de Nederlandsche volksgemeenschap
beseffen en daar naar leven en handelen.
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Tusschen schrijver en lezer
Sociale opbouw
de brochurenreeks, die tot nu toe
van De Nederlandsche Unie verschenen is, is een uitwerking harer
beginselen gegeven en tevens een verdieping- van haar grondslagen, die als
leidraad bij de vorming van onze Uniekringen met vrucht gebruikt kari

IN

worden.
Nu en dan verschijnen er werkjes,
beknopte, handige en populaire boekjes, die tot ditzelfde doel nuttige diensten kunnen doen. Als zoodanig noemen wij het onlangs verschenen boekje
van H. Hermans: Arbeidsdienst fin de
serie Verkenningen, Uitg. P. Brand,
Hilversum) en het zoojuist verschenen
boekje van Dr. P. J. Bouman: Sociale
Opbouw (in de serie Bouwsteenen voor
een nieuwe samenleving no. 3, Uitg. H.

J. Paris, Adam).

De vele vraagstukken, die samenhangen met de nieuwe maatschappelijke ordening, worden hier op beknopte
en eenvoudige wijze uiteengezet. De
begrippen worden zuiver gesteld en een
korte historische inleiding geeft het
noodige inzicht, hoe het heden een
vrucht is van een eeuwenlang groeiproces.
Waar aanwijzingen voor de toekomst
gegeven, kan men over details
met den schrijver van meening verschillen. Dat is niet erg, omdat de juiste

Worden

vormgeving groeit uit de discussie en
de voortdurende toetsing aan de werkelijkheid. Waar het in de eerste plaats

aankomt is het inzicht en tot verdieping van het inzicht kan dit helder
en klaar geschreven boekje in ruime
op

mate bijdragen.

De liefde tot zijn land
is ieder aangeboren
Mijn hart wou nergens tieren

En nergens vond het vree
Dan tusschen uw rivieren

Nabij uw groote zee....

Met deze aanhaling uit Boutens begint W. van Leeuwen zijn inleiding tot

titel,
het boek onder
dat verscheen bij de Uitg. Mij. W. de
Haan N.V. te Utrecht.
In vier hoofdstukken: de liefde tot
zijn land is ieder aangeboren, de
schoonheid van het land, aspect en sfeer
der steden, spiegel van ons.volk: deugden, vreugden en ondeugden, geeft de
schrijver ons een beeld van land en
volk, zooals dat in literatuur en schilderkunst voor ons geteekend staat.
Zooals de omslag vermeldt, is in dit
dat zijn titel ontleent aan het
werk
prachtige woord van Vondel
al datboyengenoemden

—

—

gene uit onze kunst bijeengebracht, dat
zingt van de schoonheid van ons land,
onze dorpen en onze steden. Inderdaad
leggen onze dichters en kunstenaars
hier op indrukwekkende wijze getuigenis af van de eeuwige waarden van den
Nederlandschen geest en de Nederland-

sche cultuur.
Wanneer het gerechtvaardigd is om
op dit, ook in zijn uitvoering prachtige,
werk critiek te oefenen, dan is het meer
om wat het niet dan wel biedt. Wij
hadden niet alleen graag gezien, dat de
landprovincies beter tot haar recht waren gekomen, maar ook. dat in een afzonderlijk hoofdstuk over het Nederlandsche volk tot uitdrukking ware gekomen, wat er in de ziel van dit volk
leeft zoowel naar zijn godsdienstige,
maatschappelijke en regionale verscheidenheid. Onze literatuur geeft daar talrijke uitingen van en het boek was daar
door meer komen te staan in de werkelijkheid van het leven.
Maar ook zóó zal naar dit boek met
graagte gegrepen worden en velen zal
het een troost en een bemoediging zijn
in dezen moeilijken tijd.

Arbeidsdienst
Al is in den arbeidsdienst de opvoedende taak de belangrijkste, daarnaast
is het toch ook niet zonder belang welk
werk door de jongens daar wordt verricht. Heeft dit werk immers een beteekenis, die het heele volk ten goede
komt, dan zal dit noodzakelijk ook het
gemeenschapsbesef aanmerkelijk versterken.

In verschillende landen moest dus
het werk aanzienlijk komen te verschillen, omdat de toestanden nu eenmaal
niet overal dezelfde zijn. Tn Amerika
werd het de taak van den arbeidsdienst
de enorm schadelijke gevolgen van de
ontbossching te bestrijden. In Duitschland werd als algemeen parool voor den
arbeidsdienst aangegeven : de broodvrijheid van het Duitsche volk. D.w.z.
de striid om door een versterking van

den landbouw Duitschland economisch
onafhankelijk te maken, noodzakelijke

voorwaarde om politiek zelfstandig

te

kunnen handelen.
Over dit werk van den Duitschen ar-

beidsdienst vertelt H. Muller Brandenburg een en ander in een beknopte
brochure: Wat doet de Duitsche ar-

beidsdienst? .Uitg. Roskam, Adam).
Dit economisch aspect is natuurlijk niet
het eenige aspect, zelfs niet het belangrijkste, van den arbeidsdienst, maar
toch is het interessant en leerzaam,
zooals hier door een deskundige deze
zaak duidelijk en zakelijk wordt uiteengezet. Een propagandawerkje van het
goede soort!

Crediet en bankwesen
in Duitschland
Bij alle beschouwingen over de
nieuwe, economische orde speelt het

geld en credietwezen een beslissende
rol. De ervaringen, die men in de afgeloopen jaren in Duitschland op dit gebied heeft opgedaan, zijn van groote
beteekenis voor een beoordeeling van
de mogelijkheden in de toekomst. De
gelegenheid om van het Duitsche
standpunt op vrijwel elk terrein van het
crediet en bankwezen kennis te nemen,
is nu te vinden in een uitvoerig en uitstekend verzorgd Banknummer ( Kredit und Bankwesen"), dat als bijlage
van ongeveer ioo blz. is gevoegd bij
„Der Deutsche Volkswirt" van 21
Maart j.l.

Uit den inhoud noemen wij de volgende artikelen: „Die Bedeuting der
Finanzierung für den Sieg", door Rijksminister van Financiën Graf Schwerin
von Krosigk; „Die Reichsbank im
neven Deutschland", door Emil Puhl,
vice-president van de Duitsche Rijksbank; „Verfnittler des Staatskredits",
door Konrad Gottschick, president van
het Rijksbureau voor het credietwezen;

„Die Rolle des Kreditwesens in der
deutschen Wirtschaft", door Otto Chr.
Fischer; „Sparkapital im Krieg und
Frieden", door Dr. jur. J. Heintze;
„Die zwischenstaatlichen Leistungen
der deutschen Banken", door Hans
Weltzien.
Voorts nog belangwekkende beschouwingen over kapitalisme of kapitaalvorming, woningbouwfinanciering,
landbouwcredieten, de positie van banken enz.

Ingekomen boeken
Dr. P. J. BOUMAN:
Sociale opbouw. In de serie: Bouwsteenen voor
een nieuwe samenleving. No. 3 uitg. H. J.
Paris, Amsterdam.
P. v. WARMELEN:
De grenzen vnn het Macehiavellisme. Bibliotheek voor Weten en denken. No. 8 H. P.
Leopolds Uitg. My Den Haag.
PROF. Mr. Dr. TH. KEULEMANS 0.C.:
, Het Gildewezen. Opkomst, bloei en verval.
Bibliotheek voor Weten en Denken. No. 9 H. P.
Leopolds Uitg. Mij Den Haag.
Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1941. Uitg.
v. Gorcum en Comp.. N.V., Assen.
F. v. d. OEVER:
Casper van Adel. Roman. Uitg. G. F. Callenbach N.V., Nijkerk.
Onze Indische Geschiedenis. Verteld door Joh.
v. Hulzen, Uig. J. H. Kok N.V. Kampen.
H. MULLER BRANDENBURG:
Wat doet de Duitsche Arbeidsdienst? UI _r.
Roskam, Amsterdam.
A. MERKELIJN:
36 jaren op het zendingsveld. Uitg. D. A.
Daamen N.V., Den Haag.
WIES MOENS:
Dertig dagen oorlog. Uitg. „Wiek op", Brugge,
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Troelstra's Testament
gemaakt moest worden; de functies der
hooge bankwereld waren voor de socialisten
ondanks de aanwezigheid
in hun rijen van vooraanstaande financiers die op dit punt echter hun wetenschap zorgvuldig geheim hielden
kortweg een gesloten boek. In de
tweede plaats beschikte men over geen
alternatieven, d.w.z. men had geen enkel plan tot opbouw gereed. Troelstra
begreep het gevaar der medeverantwoordelijkheid voor een nieuwen imperialistischen vrede, hij begreep dat
de macht der sociaal-democraten zich
thans tot internationale binding in
staat moest toonen en doorzag het ge-

VIII

Het begon

— hij
—

was er tegen ge-

hard, maar het was toch telkens weer
een tegenvaller
met onderhandsche
In Nederland was Troelstra's groote
en
zijn gezondNa
voor
tegenwerking.
rol na November 1918 uitgespeeld
heid een nacht in Frankfurt te zijn
met zijn medewerkers kwam hij, 'beovergebleven, bleek bij aankomst, dat
houdens op vergaderingen, weinig
de Nederlandsche delegatie het met
meer in aanraking. Doch in zijn verden
bourgeois-socialist Renaudel eens
eenzaming zou hij niet nalaten te gewas geworden om hem, Troelstra. uit
tuigen voor datgene, wat hem van
het
naast
aan
het
had
de twee belangrijkste commissies te
hart
oudsher
weren.
Noch in betrekking tot de vrezijn
Systeem".
„Politiek
gelegen:
desonderhandelingen, noch wat den
Na 1918 heeft hy geen enkele groote
Volkenbond betrof, kon hij een stem
rede gehouden, of dit thema was erin
in
zulks
het kapittel krijgen. Weldra bleek
hij
vroeger
verwerkt. Wanneer
hem trouwens, dat de oorlogspsychose
deed, zoo was de belangstelling welisde gemoederen nog geheel beheerschwaar niet boven het academisch peil
te en het deze vergadeuitgekomen, maar men
ring aan moed en aan wil
had toch geluisterd. Alles wat een onbetwist leiontbrak, om eenige socider van een der grooalistische pressie op de
te partijen meende te
officieele onderhandelinmoeten vertellen, was de
gen uit te oefenen. Enaandacht nu eenmaal
kele maanden na het
waard. Ook dit kleine
sluiten van den vrede
succes werd hem thans
vindt een uitgebreider
onthouden.
conferentie te Luzern
Maar hij liet zich niet^^^H^^^H
plaats. Troelstra gaat er
uit het veld slaan; voorß
heep, vaster dan ooit
hem getuigden die leegeß
besloten,
van zijn verbanken slechts van deß
eenzaming
profijt te
onbevoegdheid van „hetß
van den
trekken;
zijn
rol
op deß
oude milieu"
„hond in het kegelspel"
conferen-B
socialistische
zou hij tot iederen prijs
Luzernß
te Bern en
volhouden.
op
congresß
en straks
het
Het ving aan met een
te Genève zouden hemß
scherpe
critiek op het
betere kansen gebodenß
im-B
worden. Het was
verdrag van Versailles
mers duidelijk aan denß
' en een brandmerking van
dag getreden, hoezeerß
de socialisten, die aan
men ongelijk had gehad,B
het tot standkomen van
om destijds te Stuttgartß
dit imperialistisch wanverlangen niet in teH
gedrocht hun stille medewilligen, toen
eenß
werking hadden gegeven.
voorstelde, I
commissie
Het eerste gevolg was,
die de grondslagen derß
dat men weigerde, hem in
organische
politieke commissie te
de
en de hervorming vanß
NA/IJ WILLEN..DE r.*rSSA. NIET VANGEN"
benoemen, een benoehet parlementarisme ml
ming die hij desniettemin,
MET MOOIE WOORDENENBELOFTEN,
nemen. Del
studie
schier met geweld, wist
WANT" wij VRA6EN OM bezinning»
overwinnende regeerin-B
af te dwingen. Als hiergen waren thans bezigß
op een heftige strijd tusvredesverdrag naarß
schen de Duitsche meerden ouden
voor tcß
derheids- en minderbereiden, naast den ge-B
heidsgroepen losbreekt,,
gebiedsaf-B
bruikelij'ken
tracht de leiding aan
stand kregen de over-B
Troelstra het woord te
wonnen staten oorlogs-B
onthouden. Ook op dit
vaar van zich te laten betrekken in het
schattingen te betalen. Op
punt weet hij zich te doen gelden. Hij
typisch liberaal gevelwerk van den
punt had mei voorzichtig moeten zijn;
houdt een rede, waarin hij betoogt, dat
Volkenbond met den dwang van Verkunstmatige crec_etbewegingen plegen
de socialisten hun politieke macht besailles erachter. Troelstra voorzag het
gevaarlijk te zijn de bet .lingen na 1871
hooren aan te wenden voor construcgedaan, hadden Duitschland ten slotte
gevaar, hij zag ook duidelijk de strektieven arbeid, voor opbouw in politieaanmerkelijk meer gekost dan Frankking van den nieuwen opbouw. In het
ken en economischen zin; „Moge nu
rijk. Men was niet voorzichtig, inteverleden had men niet naar hem willen
eindelijk de Internationale de studiecommissie voor ons eigen politiek
gendeel, de oude fouten werden op zoo
luisteren, thans, nu de nood aan den
systeem benoemen, die men in 1907 te
man kwam en een socialistisch werkreusachtige schaal herhaald, dat ditStuttgart
heeft geweigerd."
program
maal een wezenlijke ontwrichting van
een spoedeisch was geworHet
wordt met algemeene
voorstel
den, zou hij er te sterker om staan.
het kapitalistisch stelsel onvermijdelijk
een bedenkelijk voor(reeds
stemmen
werd. De lic Internationale, welke
Reeds te Bern echter, waar men
teeken) aangenomen en Camille Huysniet de staatsverbrijzeling zocht, doch
voornemens was de vredeseischen der
mans brengt een eere-saluut aan de
door beheersching van het kapitalistisch
arbeiders te formuleeren en deze aan
idee: „In breede kringen van de interstelsel tot diens fundamenteele hervorde overwinnende staten voor te leggen,
zoo
nationale arbeidersbeweging
zou hem duidelijk worden, dat de stem
ming wenschte te geraken, heeft hier
wint de meening veld
heette het
hulpeloos tegenover gestaan. In de
der rede, ook bij hen die de rede. zegetc, etc." Op het internationaal
eerste plaats had men geen grondige
gen te zoeken, niet noodzakelijfearwijs
congres te Genève zal de zaak in bekennis van,het object dat tot werktuig
handeling komen.
een gewillig gehoor behoeft te vinden.

—

—

_________

—

democratießßßßßßßJ

—
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Sociale Voorlichtingsdienst
Zooals onze lezers bemerkt zullen hebben,
blijkt het op den duur niet mogelijk alle
bureaux in één nummer van De Unie te
vermelden. Wij moesten er destijds reeds
toe overgaan om het land in 2 deelen te
splitsen, waarvan elke week 1 deel in ons
blad werd opgenomen. De laatste weken
echter blijkt het aantal bureaux zoo zeer te
zijn toegenomen, dat wij ze in 3 gedeelten,
dus elke week een derde, moesten plaatsen.
Dit is aan één kant wel verheugend, omdat
het wijst op den groei van onzen dienst.
Anderzijds is het een bezwaar, dat men nu
3 weken moet wachten vcor men het
bureau in zijn eigen woonplaats vermeld
vindt. Deze week ontvingen alle bureaux
van ons een circulaire waarin gevraagd
werd bepaalde bijzonderheden over hun
werk nog afzonderlijk aan ons te willen
schrijven (dus behalve de B-formulieren
ook nog afzonderlijke berichten te zenden)
met het doel de rubriek over onzen dienst
wat levendiger te maken.
Wij vertrouwen, dat alle bureaux ons
hierbij behulpzaam zullen zijn.

-

Delft
Zitting Maandag en Donderdag
12—1, Uniewlnkel, Burgwal 71.

-

Dordrecht

Zitting Woensdag
Uniehuis, Steegoversloot 27.

-

Gorkum
atraat 57.
Gouda

-

Zitting eiken Woensdag
BSO, Lange Tiendeweg 29.

Garderen kan men
Huize Galghenberg.

-

Heerlen
Zitting Donderdagavond van 7—B uur
ln het Uniegebouw, Akerstraat 20 a.

van 7.30—

's-Gravenhage
Zitting Maandag en Donderdag van 7—9, voor vrouwen Dinsdag en VrUdag
van 2—4, Hoefkade 215.
's-Gravenhage-Oost

-

Zitting Vrijdagavond

7.30—8.30, Bezuidenhout 118.

van

Men kan zich wenden tot het

om een

nadere afspraak ta

maken.
Schiedam
Zitting Dinsdag van 7—B, Hoogstraat, Uniewlnkel,

-

-

Vlaardingen
Zitting Maandag ca Donderdag
van 7.30—8.30, Unlehu_. Markt 57.
Voorburg
Zitting Dinsdag van 7—9. Parkweg

Voorhout Hoofdstraat
Wassenaar 133.

8
Zitting Donderdagavond van B—9,—9,
35.

Zitting Zaterdagmiddag van 1.30—
Patronaatsgebouw (Distributiekantoor),
Kerkstraat 75.

-

-

Leiden
Zitting Woensdag van 3—4 en verder
volgens afspraak Uniehuls. Beestenmarkt 36.

Woerden
Zitting Maandag van 7—B, Uniewinkel, Voorstraat 31. Voor vrouwen Dinsda»
van 2—3 aan hetzelfde adres.
Zitting Donderdag van B—fl,
I-tsselmonde
Melksalon, Dorpsstraat 85.

Llsse
Zitting Maandag van 7—9. Prins Hendrikstraat 25.

ZEELAND.

-

-

-

Overschie 550
Jenelaan
Rotterdam aan
Uniehuis.
Naaldwijk
103.

Zitting Vrijdag

van 7—B,

Zitting Woensdagmiddag
Vereenigingsgebouw.

Poeldijk

Zitting Vrijdag

Dijkweg

van

—

4.30

van B—9. Dr. Weit-

Zitting regelmatig en na afspraak
Coolsingel 115.

-

Zitting Vrijdagavond van
Rotterdam-Zuid
850—8.30, Unielokaal. Blazoenstraat 9.
Bifswük Z.H. Zitting Zaterdag van 4.30—5.30,
Haagweg 85.

-

eiken
7—lo, Goeverneurlaan 26.
van
ca

Sasseiihelm

Zitting

Maandagavond

van

Scheveningen

—BSO

Zitting Maandagavond van 7.30
Donderdagmiddag
2-t-4. Jurriaan

Kokstraat 169.

Provincies

-

Schlebroek

adres Buitenzorg 22

8 uur,

Hillegersberg
Zitting Donderdagavond van
Straatweg 102.
Katwijk aan Zee
Men kan zich te allen tijde
melden aan het adres Boulevard 85.

T—fl.

het

fitting Dinsdagmorgen
Te
zich te allan tijde vervoegen:

van 7.BO—ASO

Zitting Maandag van 7—B, Arkel-

15.

Nieuwe Bureaux
Voorthuizen-Garderen van 10—12 uur, Beatrlxlaan 1, Toorthulzen.

van

-

-

Hulst
Zitting Vrijdag;
Waesberghestraat 846.

-

van 7—B,

Burg.

van

Kortgene
Zicb. te melden Districts-seoret*riaat van De Ned. Unie. Torendtjk.
Middelburg

-

zitting

Bouaanschekade 23.
Philippine
marijnstraat

-

Maandag

-131.

Zitting Zaterdag

van 7—*.

van 7—«,

Ro__

Zitting Maandag van 7.30—9 uur,
Slulskil
Kanaalzlcht 41.

Kerneuzen
laan 6.
Vlissingen

straat 22.
Zierikzee

-

Zitting Zaterdag

van 3—5,

Zitting Zaterdag

van

School-

2.30^—4, Wa_.

Zitting Havenpark A335.

Sas van Gent
Molenstraat 2 a.

-

Zitting Maandag

van 7—B.

...-.«

FRIESLAND.

Franeker

Zliverstraat

-

Zitting Maandag
36.

- _—4,

Heerenveen
hert Posthuis.
Leeuwarden
Donderdag van

van

B—98—9 Uniehuis,

Zitting Woensdag van 7—-8 in
Zitting

Maandag

van

Voorstreek 52.

7—B.

en

NOORD-HOLLAND.

-

Alkmaar

Zitting Maandag

Uniehuls. Schoutenstraat 30.

-

Amsterdam
gracht 527.

7—B ln het

Zitting Zaterdag 4—5, Keizers-

Amsterdam-Oost
16.

Transvaalkade

vaa

-

Zitting Maandag 7.30—8.30,

-

Bussurn
Zich te wenden tot het Uniehuls,
Brink 109, waar een nadere afspraak kan worden
gemaakt.

-

Castrlcum
Zich wenden tot het Uniehuls,
Burg. Mooystraat 8. waar een nadere afspraak
kan worden gemaakt.

Haarlem
Kruisstraat

-

Zitting Donderdag

25.

- Zich

Heemstede

7—B.

Uniehuis,

te wenden tot het Uniehuls,

Raadhuisplein 28. waar een nadere afspraak kan
worden gemaak.t

-

, Hilversum

Zitting Maandag

en

Dinsdag

vaa

11—12, Donderdag van 7.30—8.30 ln het Unie-

huis, 's-Gravelandscheweg sb.

-

Zich te wenden tot het adres Dal 7,
Hoorn
waar een nadere afspraak kan worden gemaakt.
Hulzen
Zich wenden tot het adres Lindelaan
46, waar een nadere afspraak kan worden gemaakt.

-

Santpoort
Zitting Donderdag
Stationsweg 100 ln Velsen.

huls.

van 7—B.

Unie-

ZUID-HOLLAND.

drikstraat 107 a..
adres Wilhelminastraat 5,
Alphen

Zitting Maandag

Barendrecht

spraak

wordt

van 7—9,

Prins Hen-

Men kan zich melden aan het

gemaakt.

waar een nadere af-

EEN FLINKE VROUW
Zij is een Jordaansche; niet meer
in jak en rok met het bonte schort
met de tallooze plooien, die kleine
vierkantjes vormen, want het voorkomen van de Jordaansche heeft zich in
de laatste tientallen van jaren zeer
gewijzigd. Gebleven is het sterk ontwikkelde gevoel voor recht en de
onderlinge hulpvaardigheid. Zij heeft
vijf kinderen, het inkomen is schraal,
maar zij houdt haar huishouden knap.
Met het jongste, nu drie maanden
oud, bezoekt zij trouw het consultatiebureau. Vandaag heeft de dokter
gezegd, dat éénmaal komen in de
maand voldoende zal zijn, want zij
heeft het kind aan de borst en het
groeit goed. Het is een „Lief kreng",
zooals zij haar moedertrots uit in het
plaatselijke vocabulair.

Wat een verschil

met

dat stum-

perdje, dat zij vandaag in de wachtkamer zag! Zoo mager en overal
plooien in het oude gezichtje. Die moeder heeft geen borstvoeding, en met de
flesch schijnt het niet te gaan. Kan zij
niet helpen? Zoon klein kind heeft
niet veel noodig en haar eigen Nelissie
heeft overvloed. Even vragen, wat de

dokter er van denkt. Ja, dat zou een
uitkomst zijn. Als het kind een paar
weken borstvoeding zou kunnen krijgen, al is het maar gedeeltelijk, zou
het gered zijn.

De beide moeders spreken met
elkaar; zij met den stralenden zuige-

ling in de armen en zij, die het stumperdje tegen zich aandrukt. Samen
gaan zij weg en zonder veel woorden
wordt besloten, dat de eerste het kind
van de laatste een paar weken tot zich
zal nemen en het zal voeden. Dit gebeurt en het wonder der opleving geschiedt. In een blauw schoolschrift!
van vijf centen, waarvan het aanschaffen een bezwaring van haar budget is,
wordt met de grootste nauwkeurigheid aangeteekend, hoe er glans kom .
in de glanslooze oogen van het pleegkind, hoe de slappe huid weer veerkrachtiger wórdt en er gezonder gaat'
uitzien, hoe de luiers beter worden en
ten slotte, hoe de eerste glimlach op
het nog magere gezichtje verschijnt.
Dat blauwe schoolschrift is een
menschelijk document; met al zijn
taalfouten is het een prachtig getuigenis van liefde voor den medemensch,:
van gezond verstand, en van de scherpe opmerkingsgave van een eenvoudige volksvrouw.
Gelukkig telt Nederland vele vrou-

menschenliefde, trouw cri
plichtsbetrachting zonder hoop op
materieel gewin. Dat besef kan ons
steunen in deze tijden van benauwenis.
wen met
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Kroniek van de Beweging
De geheele beweging in dienst van de abonnementen-werving
Wij brengen enkele indrukken uit het land

Op

ons Centraal-Secretariaal
ZATERDAGMORGEN, 5 APRIL.

Groningen
Ondanks het colportage-verbod is het enthousiasme onder alle lagen der bevolking
in het Gewest Groningen overweldigend
groot.

Tot op heden (7 April) zijnreeds meer dan
5000 nieuwe abonnementen doorgezonden
aan ons en dit aantal stijgt nog steeds, daar
alle afdeelingen nog lang niet uitgeput zijn.
Alleen de stad Groningen heeft reeds meer
dan 2000 binnen, waaronder reeds een kleine 100 vrije abonnementen. Er kwamen
enkele leden, die spontaan f. 10.— hiervoor
beschikbaar stelden. En de uitdrukkingen,
die daarbij gezegd worden als „Leve dé
Unie" en „Leve het Driemanschap" spreken
voor zich.
Dat dit alles een drukte van belang geeft
als in de „eerste dagen", zoodat de colporteurs zeggen: „ik heb het van mijn leven
nog zoo druk niet gehad", dat men op het
secretariaat van de afd. Groningen ook des
nachts, als men nachtwacht houdt, even
hard als overdag doorwerkt, spreekt vanzelf
Maar ook alleen met dit enthousiasme is
het mogelijk den enormen stroom te verwerken en wij zijn er van overtuigd, dat het
mogelijk is aan den oproep van het Driemanschap: „Met 1 Mei 250.000 abonné's te
voldoen.

Limburg
Hoogspanning op het

gewestelijk bureau
Onmiddellijk nadat de allererste alarmeerende telefoontjes op het gewestelijk bureau
voor Limburg waren binnen gekomen en de
colportage-verbod
geruchten over
het
waarheid bleken te bevatten, begon het geheele beschikbare apparaat op volle toeren
te werken. De administrateur van het bureau telefoneerde links en rechts naar de
25 districts-chefs om hen van het eerste
nieuws op de hoogte te breng«u en enkele
oogenbllkken ratelden de schrijfmachines
voor het eerste rondschrijven, dat ond r
alle functionarissen moest worden verspreid. Nauwelijks was de stencil-machine
koud van de eerste productie van duizend
rondschrijvens of de tweede serie werd voorbereid, aangezien de tastbare consequentie
was, dat er een stroom van abonnementen
binnen zou komen, welke stroom door het
administratieve apparaat even snel verwerkt zou moeten worden als hij binnen
kwam. Derhalve volgden onmiddellijk na de
eerste bekendmaking, de instructies voor de
aanwerving der abonnementen. Ook op het
meer winkel-achtig gedeelte van het bureau
werden door de plaatselijke instanties
maatregelen getroffen, 's Vrijdagochtens
werd de balie versterkt met extra-krachten,
die abonné's konden inschrijven. Weer hebben de schrijfmachines een heelen dag gerateld om de abonnementen op de meestmogelijk snelle wijze door te geven aan het
Algemeen Secretariaat. Dat er met het goed
functionneeren van een dergelijk gewestelijk
apparaat wel een en ander gemoeid is,
moge blijken uit het feit, dat op het Gewestelijk bureau voor Limburg m de maand
Maart IÖ4I niet minder dan voor f. 200.01
aan postzegels werd uitgegeven!
Intusschen stond in de stad de actie ook
niet stil. Op tal van plaatsen is De Unie verkrijgbaar en blijkbaar werkte dit reeds iin
den vroegen morgen zeer propagandistisch
op de mannen, die naar hun kantoren en

het werk gingen, wt.nt den geheelen dag
door werd er opgebeld door personen, die
om een abonnement vroegen. Opmerkelijk
was het bedrag van f. 20.40, dat op dezen
eersten dag beschikbaar werd gesteld voor
gratis-abonnementen voor minder-vermo
gende medeburgers. Het apparaat is in staat
gebleken om de sterke toeneming van het
abonnementen-aantal op dezen eersten
dag te verwerken, al heeft het af en toe de
noodige inspanning gekost. In de stad zelf
ging het schitterend. Om vier uur kwam er
een wijklelder vertellen, dat in ziju wijk alle
daarvoor in aanmerking komend o personen
en dat bleken achteraf allen in huizen te
zijn, waar menschen woonden — zich thai-é
geabonneerd hadden op De Unie. 's Avonds
verscheen op het Bureau de vaste medewerker voor het maken, van statistieken, die
ook opzijn.beurt wéér eén partijtje abonnementen meebracht. Maar hy kwam eigenlijk voor wat anders en nadat hij een uurtje
gewerkt had, was het concept klaar van een
statistiek in felle kl uren, die van dag tot
dag kan worden bijgehouden en den stand
en _. toeneming per dag kan laten zien.
Intusschen bleven de districten bellen, om
inlichtingen, om materiaal met wenschen
en verlangens. Het werkte uitsteken., en de
bezetting van het bureau _in tevreden
naar bed.

—

.

Rotterdam
Rotterdam... een moeilijke stad, ook voor
De Nederlandsche Unie, moeilijk om te winnen. Men is er „kort", korzelig vaak maar
trouw in tegenspoed, ja tegenspoed wint er
de harten.
geen colporGeen Unie meer op ...raat
teurs meer met hun gloedvollen roep
dè
roep van de Rotterdamsche straat: luister
maar naar de straatjongens! De Beursingang op Vrijdagmiddag, de Nieuwe Binnenonz„ jongens
weg op Zaterdagmiddag
zullen ze niet meer beheerschen. Een slag
we zullen er het beste van maken. Maar het
kan gek loopen: in tijden hebben we niet
zooveel verheugd-gespannen gezichten gezien op het Sted. Secretariaat. De colportage-leiders in permanente vergadering bijeen; de colporteurs gretig vragend naar arbeid: adressen schrijven, de binnenstroomende abonnementen op lijsten brengen;
de '.verkers van het secreariaat, die aan hun
zooveelste overuur bezig zjjn- het Rotterdamsche publiek
slotte, dat vastberaden*
drommen binnen- 1
komt, koopt, zich abon*
allen wetenß
zich meer dan ooit*

—

—

—

—

ten*

—

„Unie",

Ik zit midden tusschen de cij.ers, wanneer de telefoon op mijn bureau, haar, in
dit geval irriteerende geluid laat hooren.
Even geprikkeld door de st ornis. neem ik
de haak van het toestel.
Langs de lijn komt een stem: „Zeg, noteer even een paar abonnementen" en het
potlood glijdt al over het papier. 1, 2, 3
de dubbele cijfers worden bereikt. Resultaat van den oproep van ons Driemanschap.
Vlug ons Centraal Secretariaat opgebeld;
waar een nerveuze stem antwoordt: „Oh,
ben jij het, prachtig, geef maar op. Wij
kunnen het hier haast niet aan." Wat doet
men in zoon geval?
Men springt op zijn stalen rossinant en
trapt de Laan van Meerdervoort af, op
weg naar de Aleicahderstraat No. 11.
Even later zit je op de punt van een stoel
aan den hoek van een tafel, omslagbandjes
te schrijven voor de nieuwe abonné's. Simpel
werk, maar met welk een achtergrond. En
onder de hand rinkelt de telefoon, maar
vreemd, nu irriteert het niet meer en je
luistert naar de stem van den tot telefonist gebombardeerden chef van de Afdeeling Abonnementen.
„Ja Mevrouw, prachtig
U krijgt het
nummer van deze week nog toegezonden!"
„Hallo! Nederlandsche Unie
" en zoo
gaat het maar door.
En daar stappen zij met triomfantelijke
gezichten de kleine kamer binnen, waar wij
met zn achten zitten te zwoegen. De postbeambte, die 5 abonné's komt opgeven, het
oude moedertje, even uitblazende op den
stoel, een bekende advocaat, enz. enz. Vogels van verschillende pluimage, maar kinderen van één Volk, van ons Volk. NEDERLANDERS.
Plotseling een stem. „Jongens, luister eens
even". En er wordt geciteerd uit een brief:
Heden schreef ik pp Uw girorekening over
een bedrag van f. 25.— voor gratis abonnementen.
God zegene Uw werk!
Leve de Unie!
Een oogenblik staken de stemmen, staken
de nijvere handen en er kruipt iets in je
keel omhoog.
Nederlanders, ook in Godsvertrouwen één.
Dan klinkt er binnen in je een stem, die
herhaalt:
„God zegene Uw werk" en het antwoord
is AMEN.
Het werk gaat door

„Nederland.**

Daar belt, zenuwachtig*
de kiosk-ondernemer*
op: alstublieft nog 1000*
exemplaren, wij worden*
bestormd. Daar kom*

bren*

gen: twintig
abon*
nementen; hij is ge*
ruischloos al weer weg*
vóór we dezen gemeen*
schapsmensch kunnen*

HHHHHHHHHJ

Wij gaan weer aan onsH
werk; er wordt opge-*
beid: „bij ons
kan*
ge-H
toor heb ik er
maakt." De werkers ml
Rotterdam zullen dezeß
dagen niet vergeten. DeH
van eén week-end*
7500 abonné's*

„Op één onzer bureaux tijdens de groote campagne

250.000 abonné's.

voos
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de 250,000

Een maand was ons gegeven om 250.000 abonné's te werven
voor ons weekblad. Nu is de helft van die maandoreeds voorbij.
Dus moet er met verdubbelde kracht aangepakt worden

het Driemanschap
teleurgesteld worden, nu het een zoo dringend
beroep op de leden van De Nederlandsche Unie
heeft gedaan

Want in

geen geval mag

Onze colporteurs hebben zich ten volle achter dezen
oproep gesteld. Door hun harden arbeid is ons abonnementental gestegen tot

160.000
Zet allen de schouders onder dit werk. Met onweerstaanbaar
enthousiasme naar het einddoel
"

250.000
Ondergeteekende

Ondergeteekende

Straat:

Straat:

Plaats:

.-

geeft zich op als abonne op het orgaan „De Unie"

per jaar ')
per kwartaal
per week >)

Plaats:
geeft zich op als abonne op het orgaan „De Unie"
pc*

per kwartaal »)

«)

per week »)
Handteekening:

Handteekening:
")

I

Jaar «)

Doorhalen wat niet verlangd wordt.

l> Doorhalen wat niet verlangd wordt.

Deze biljetten inleveren bij de plaatselijke, stedelijke of gewestelijke secretariaten.

;

.

