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Rondom de peulvruchten 1952.
Dit gebruikelijke overzicht en verslag van Ir R. P. Lammers over 1952
zal, in verband met diens lange afwezigheid, tezamen met dat van 1953
verschijnen. Ir Lammers is van eind Februari tot begin Augustus 1953
in Israël geweest voor advisering inzake de teelt en de verwerking van
vlinderbloemige gewassen.
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I. VERSLAG VAN
DE SECRETARESSE-PENNINGMEESTERESSE OVER 1952
door Mej. A. VEENBAAS
(Uitgebracht in de ledenvergadering van 8 Januari 1953)
Het nieuwe jaar ingaande, mag worden vastgesteld, dat ook in het zojuist
afgesloten verenigingsjaar ons doel, de verschillende belangen als rasveredeling, teelt, verwerking, handel en export in hun onderlinge samenhang
te bevorderen, weer iets meer werd benaderd.
Hoewel bestuur, commissies en leden daartoe steeds samenwerken, kan
toch worden gezegd, dat deze niet gemakkelijke opgave in hoofdzaak neer
komt op het Technisch Bureau, het kruispunt, waarin al deze belangen
samenkomen. Steeds wordt daarbij getracht de beschikbare tijd en werk
kracht gelijkelijk over de diverse sectoren te verdelen. De schikking van
de Directie Akker- en Weidebouw en het Centraal Instituut voor Land
bouwkundig Onderzoek om een wetenschappelijk ambtenaar uitsluitend
voor de peulvruchten aan te stellen en te detacheren bij de P.S.C. blijkt het
onderzoek zeer ten goede te komen.
De administratieve afdeling van het Technisch Bureau toonde zich ook dit
jaar weer in staat om alle correspondentie en verslagen te verwerken, alleen
gedurende de laatste maanden van het jaar, toen in het bijzonder de actie
voor een collectieve peulvruchtenpropaganda veel extra werk op korte ter
mijn meebracht, moest een losse kracht worden aangenomen.
Bestuursaangelegenheden
In verband met de benoeming van Ir A. W. van de Plassche tot DirecteurGeneraal van de Landbouw werd de bestuursplaats, waarmede de Directie
van de Tuinbouw is vertegenwoordigd, ingenomen door Dr Ir G. de Bakker.
De bestuursvergaderingen, die als gewoonlijk in prettige sfeer plaats hadden,
werden gehouden op 24 Januari, 23 Mei, 16 October en 18 December. De
mededelingen van het Technisch Bureau vormden daarbij het hoofdpunt op
de agenda. Teneinde een vlotte bespreking te waarborgen, werden deze
mededelingen de bestuursleden vooruit toegezonden. Mede hierin opgeno
men was het werkplan van Ir Riepma.
Van de vele onderwerpen, die ter tafel kwamen, mogen genoemd worden
problemen betreffende de teelt, zoals zaaizaadbeschermingsmiddelen, kiemkrachtproeven, bestrijding van ziekten en plagen, mechanisatie, oogstmethoden en smaakbedervende invloeden o.a. door HCH.
In verband met de veredeling van droge peulvruchten en naar aanleiding van
door Ir Lammers gehouden besprekingen met het Instituut voor Rassenonderzoek was het bestuur van mening, dat een tot de fijnere soorten behorend
ras van prima kwaliteit, dat echter in opbrengst niet geheel mee kan komen,
toch een kans moet hebben om in de Rassenlijst te worden opgenomen. Eerst
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dan kan een dergelijk ras in het zaaizaadverkeer worden gebracht en kan in
de practijk blijken of het in een bepaalde streek op z'n plaats is en of de
handel en de consument bereid zijn een extra prijs te betalen. Het bestuur
nam met waardering kennis van het veredelingswerk van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst te Hoorn.
Mede naar aanleiding van de studiereis van Ir Lammers naar Amerika in
1951 werd ook aan de veredeling van peulvruchten voor de groene pluk veel
aandacht besteed.
Voorts waardeerde het bestuur de in Augustus gegeven nauwkeurige en
vroege oogstramingen en de in het begin van het jaar door Ir Lammers ge
publiceerde gegevens over de afzetmogelijkheden voor 1952.
De deskundige onderhoudt een intensief contact met het buitenland, niet
alleen betreffende afzet, doch ook aangaande veredeling en onderzoek. Ook
dit jaar werd weer medewerking verleend aan de Commissie voor Export
propaganda op haar stands op verschillende buitenlandse jaarbeurzen.
Met betrekking tot de export sprak het bestuur nogmaals als zijn mening uit,
dat het stellen van vaste normen voor de droge peulvruchten met twee of
meer graderingen de beste mogelijkheid biedt om in het buitenland een goede
naam voor het artikel te vestigen. Het bestuur acht het minder juist de kwa
liteitsnormen jaarlijks aan de bestaande situatie aan te passen.
Het bestuur ging volledig accoord met door de commissies gegeven advie
zen of verrichte werkzaamheden. Vooral werd met instemming kennis ge
nomen van de werkzaamheden van de Pers- en Propaganda Commissie, in
casu de Werkcommissie voor een Collectieve Peulvruchtenpropaganda in
Nederland, die de binnenlandse propaganda tot verhoging van het peulvruchtengebruik met kracht heeft aangevat; met de financiële medewerking
van het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten, van de Stichting
voor de Landbouw en vele anderen is het bestuur zeer ingenomen.
Commissies
1. Kwaliteitscommissie
De werkgroepen kwamen niet bijeen. Schriftelijk overleg had plaats,
aangaande het door de deskundige, als secretaris van de Werkgroep voor
uiterlijke kwaliteit en kookeigenschappen, aan het College van Directeuren
van Keuringsdiensten van Waren gegeven advies om de norm voor kwade
harten in peulvruchten voor het seizoen 1952/'53 wederom gelijk te stellen
aan die van het voorafgaande seizoen.
Met de 'leden-conservenfabrikanten hadden veel persoonlijke contacten
plaats, waarbij Ir Lammers gegevens en adviezen kon verstrekken.
2. Pers- en Propaganda Commissie
Er werd slechts éénmaal vergaderd. Op 15 Mei werd bijeengekomen om het
programma voor de zomervergadering op te maken.
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Verdere bijeenkomsten waren minder urgent, doordat het voornaamste pro
grammapunt, een collectieve peulvruchtenpropaganda, vorig jaar in handen
werd gelegd van de speciaal daarvoor gevormde Werkcommissie voor een
Collectieve Peulvruchtenpropaganda in Nederland. Aangezien leden van de
Pers- en Propaganda Commissie in deze speciale commissie de functies van
voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen, kan deze Werkcommissie
worden beschouwd als een uitgebreide Pers- en Propaganda Commissie met
een bijzondere opdracht. Op deze wijze is een gemakkelijke verantwoording
aan het bestuur mogelijk. De Werkcommissie voor de C.P.P. kwam drie
maal bijeen, nadat ook de subcommissies voor reclame en voor redactie
eerst over de desbetreffende onderwerpen een bespreking hielden. Voor het
verslag van de gevoerde propaganda in het seizoen 1952/'53 en de plannen
voor 1953/'54 mag verwezen worden naar de afzonderlijke verslagen op
blz. 8 en 16.
Leden en ledenvergaderingen
Het aantal leden en buitengewone leden bedroeg op 31 December 790, hier
onder werden 14 buitenlandse leden geteld.
In de voorjaarsvergadering werd het huishoudelijk gedeelte behandeld en
bracht de deskundige verslag uit betreffende de werkzaamheden van het
Technisch Bureau, waarop een geanimeerde discussie volgde. In de middag
uren besprak de heer P. van de Linde, directeur C.I.V. „Enkabé" U.A. te
Rotterdam, het onderwerp „Mogelijkheden en moeilijkheden rondom de
droge peulvruchten in de detailhandel". Deze inleiding verscheen als Tech
nisch Bericht No 60. Ir Lammers hield vervolgens een causerie met licht
beelden over zijn studiereis naar Amerika betreffende de teelt en de verede
ling van doperwten en slabonen. Aangezien een volledig verslag over deze
reis verschijnt, werd deze voordracht niet in een Technisch Bericht opge
nomen.
De zomerbijeenkomst 1952 werd in Zeeland gehouden, waarbij Goes als
uitgangspunt werd gekozen. Onder leiding van Dr Ir C. W. C. van Beekom,
Rijkslandbouwconsulent voor de Zeeuwse eilanden, werd een bezoek ge
bracht aan het Landbouwpr oef bedrijf „Zeeland" te Wilhelminadorp en een
rondrit gemaakt over Zuid-Beveland en Walcheren. Via de Sloepolder, Vere
en Domburg werd naar Vlissingen gereden, van waaruit de volgende morgen
werd overgestoken naar Breskens. Dit deel van de tocht stond onder lei
ding van Ir Th. A. J. H. Crijns, die de Rijkslandbouwconsulent voor
Zeeuwsch-Vlaanderen verving. Op de tocht door dit gedeelte van Zeeland
werd een proefveld bezocht en werden de inpolderingswerken vân de
Braakman bezichtigd. Met een bijzonder goed verzorgde grauwe erwtenlunch in Grand Hotel „Rotterdam" te Terneuzen werd de bijeenkomst
beëindigd.
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Publicaties
In dit verenigingsjaar werden 5 Berichten aan de Leden verzonden, terwijl
4 Technische Berichten werden verantwoord. Naast het reeds genoemde
Technisch Bericht No 60 kon worden afgezonden No 61, zijnde een verslag
van de veredeling van capucijners en rozijnerwten, door Tj. Buishand en
Ir W. Wiebosch, onder auspiciën van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst
te Hoorn. Voorts verscheen een Technisch Bericht betreffende het doperwtenrassenonderzoek en werd de peulvruchtenkalender van de Werkcommissie
eveneens als een Technisch Bericht verantwoord.
Verder ontvingen de leden het jaarverslag 1951 met in het technisch gedeelte
een uitgebreide uiteenzetting van alle voorkomende peulvruchtenproblemen
en -belangen.
Financiën
Het financiële verslag over 1951 werd goedgekeurd. Door de kascommissie,
met name Dr J. Doeksen en Ir A. K. Zweede, werden de boeken in orde be
vonden. De begroting voor 1952 werd eveneens goedgekeurd. Tot leden van
de kascommissie 1952 werden gekozen Mej. Prof. Dr L. C. P. Kerling en
Dr O. Banga, die beiden deze benoeming aannamen.
De financiële toestand over 1952 was gunstig. Het kapitaal bedroeg op
1 Januari f 6.391,62 en op 31 December f 7.845,30. Op 31 December bestond
het Lustrumfonds uit een bedrag van f 3.479,89, dat geplaatst is bij de Nutsspaarbank, en uit een stuk Grootboekschuld 1946, groot f 1.000,—.
Van de financiën der C.P.P., die geheel los staan van de P.S.C.-boekhouding, wordt afzonderlijk een overzicht gegeven op blz. 14.
Het bestuur dankt alle commissie- en andere leden, die op enigerlei wijze
aan een verdere bloei van onze vereniging bijdroegen en doet hierbij een be
roep op allen om ook in het komende jaar mede te werken aan verbetering
en meerdere waardering voor onze Nederlandse peulvruchten.
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D. FINANCIEEL VERSLAG
Ontvangsten
1952

Begroot
1953
f 6737,30
- 5000,—

- 500,—
- 250,- 5000,—

f 5207,68
- 5323,40
24,—
17,33
- 500,—
- 250,—
- 5000 —

- 500,—
- 250,—
- 5000,—

- 3000,—
- 4115,—
- 1000,—

- 3000,—
- 4115,—
- 1000,—

- 3000,—
- 4310,—
- 1000,—

- 2000,— !
52) 4000'- 1000,- 1000,—

- 2000,—

B,,e„
Saldo 1 Januari
Contributie
Contributie 1953
Interest
Subs. Bedrijfschap Granen, Zaden en Peulvruchten
Subs. Ned. Alg. Keuringsdienst voor Groentenzaden
Subs. Stichting voor de Landbouw
Rijkssubsidie:
a. Directie Akker- en Weidebouw
b. Directie Tuinbouw
Subs. Ver. der Ned. Groenten- en Fruitverw. Industrie
Subs. Bedr.schap Granen, Zaden en Peulvruchten . . |
Subs. Comm. v. Exportpropaganda-NeBupZa . . . j
Subs. Bedr.schap Zaaizaad en Pootgoed
Vergoeding Comm. v. Exportprop.-NeBupZa voor
medewerking Ir Lammers op buitenl. jaarbeurzen
„De Beknopte Warenwet"
j
„10 jaren P.S.C."
. .)

f 5207,68
- 5000,—

- 1300,—

-

300,—

36,21

f 27072,68
Debet

- 1000,—

f 30773,62

BALANS PER 1 JANUARI 1952

f 29097,30

Credit

Omschrijving

Bedrag

Omschrijving

Bedrag

Kas . . .
Giro
Twentsche Bank
....
Inventaris
D iverse voorraden ....

f 11,51
- 1763,10
- 3433,07
1—
- 1220,44

Reeds ontvangen contributie
1952
Kapitaal

f 37,50
- 6391,62

f6429,12

f 6429,12

TOELICHTING
Ontvangsten en uitgaven 1952
Van het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten en de Commissie voor Exportpropaganda-NeBupZa werd, behalve de subsidie over 1952, ook die over 1951, welke vrij
laat was aangevraagd, in dit verenigingsjaar ontvangen. Deze omstandigheid en het bedrag
voor vergoeding door meerdere medewerking op buitenlandse jaarbeurzen hebben ge
maakt, dat de financiële positie van de P.S.C. gedurende het gehele jaar gunstig was.
Bij de uitgaven is de post Technisch Bureau laag, doordat overbodig geworden proefveld
benodigdheden aan het C.I.L.O. konden worden verkocht. De post Technisch Bureau
inventaris is door aanschaf van meubilair, in verband met de op handen zijnde verhuizing
naar het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen, daarentegen hoger. De
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P.S.C. EN BEGROTING 1953
Begroot
1952

Ontvangsten
1952

Secretariaat
Penningmeesterschap
Salaris hoofdassistent

f 250 —
- 650 —
- 4692,90

f 275,44
- 623,16
- 4755,41

Administratieve krachten
Vereveningsheffing
Sociale voorzieningen
Technisch Bureau
Technisch Bureau-inventaris
Technische Berichten
Berichten aan de Leden
Vergaderingen
Propaganda
Reisdeclaraties algemeen
Ir R. P. Lammers
,,
B. P. v. d. Post
Telefoonvergoeding C.I.L.O
Onvoorzien
Saldo 31 December

-

-

Lasten

1

5296,54
437,99
1673,85
1800,—
200,—
2500,—
350,—
200 —
1000,—

- 3500 —
- 750,—
- 200 —
- 100,—
- 3471,40
f 27072,68

Debet

-

5341,20
438,95
1931,81
1169,22
679,—
3031,12
448,51
63,47
1849,11
194,82
2038,67
985,38
200 —
11,05
6737,30

f 30773,62

BALANS PER 31 DECEMBER 1952
Omschrijving

Kas
Giro
Twentsche Bank
Inventaris
Centraal Beheer:
Zekerheidsfonds f 981,—
Schutbladen
- 150,—

Begroot
1953
f
-

250,—
650,—
4849,361
125,—/
5738,53
476,45
2101,26
1800,—
200,—
3000 —
400,—
200 —
1500,—

- 2000,—
- 2000,—
- 200 —
- 100,—
- 3506,70
f 29097,30
Credit

Bedrag

Omschrijving

Bedrag

f 64,53
- 3172,37
- 3500,40

Reeds ontvangen contributie
1953
Kapitaal

f 24,00
- 7845,30

1,—

- 1131,—
f 7869,30

f 7869,30

post Technische Berichten is hoger dan het begrote bedrag, hetgeen, in verband met de
gunstige financiële toestand, verantwoord werd geacht. De post Berichten aan de Leden
is eveneens hoger dan gewoonlijk, doordat vijf in plaats van vier Berichten verschenen.
Door mede te werken aan een ruime verspreiding van de peulvruchtenkalender werd
voor propaganda belangrijk meer uitgegeven dan was begroot.
Begroting 1953
De posten betreffende salarissen zijn in overeenstemming gebracht met de toe te kennen
verhogingen. Voor Technische Berichten en propaganda zijn de bedragen afgestemd op
de uitgaven in 1952. Bij de verdeling der reisdeclaraties is rekening gehouden met de af
wezigheid van Ir Lammers in verband met het geven van voorlichting in Israël.
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III. COLLECTIEVE PEULVRUCHTEN PROPAGANDA
A. Algemeen verslag seizoen 1952/'53
Bij het beëindigen van het winterhalfjaar kan worden vastgesteld, dat de
actie tot zeer goede resultaten heeft geleid. De indruk werd verkregen, dat
het werken in verschillende richtingen een goede keuze is geweest en meer
effect heeft gehad, dan wanneer één groot offensief was ingezet bijvoorbeeld
door een kostbare dagblad-reclamecampagne. Het artikel peulvruchten is
daartoe niet attractief genoeg. Qm de huisvrouw te boeien, behoeft zij meer
dere instructie. In de kleinere objecten is het mogelijk iets te leggen, dat de
huisvrouw trekt. Door verschillende objecten aan te vatten, ontstaat een
zodanige variatie, dat een huisvrouw, zo niet op de éne, dan toch wellicht
op de andere wijze wordt bereikt.
Het contact met de huisvrouw en met andere belanghebbenden werd ver
kregen door:
1. Voorlichtingsdagen voor consumenten;
2. Uitgave van een peulvruchtenkleurenkalender met menu's en nuttige
wenken voor de bereiding;
3. Het verstrekken van richtlijnen aan damesbladen e.d. ;
4. Voorlichting door medewerking der diverse radio-omroepverenigingen;
5. Een slagzinwedstrijd;
6. De actie „Januari-peulvruchtenmaand" ;
a. aanbieding peulvruchtenassortiment aan Paleis Soestdijk;
b. verspreiding peulvruchtenaffiche ;
c. medewerking van detaillisten in de vorm van peulvruchtenétalages;
d. verzoek om medewerking aan ruim 400 dag-, week- en maandbladen.
7. Medewerking van de kruideniersvakpers ;
8. Het houden van een peulvruchtenenquête;
9. Propaganda, eventueel voorlichting, detailhandel;
10. Verslagen van een en ander in de dagbladpers.
Handelsdeskundigen in de Werkcommissie deelden, bij monde van de Voor
zitter, de heer Huizinga, mede, dat de omzet in 1952/'53 20.000 ton be
droeg tegen 16.000 in het seizoen 1951/'52, een vooruitgang dus van 25 %.
De handel is over deze verhoogde omzet zeer tevreden, terwijl ook de neven
verkoop voor de kruidenier niet onbelangrijk werd geacht. Men is van me
ning, dat met de beschikbare gelden een maximum aan resultaat werd ver
kregen.
Deze propaganda is, in vergelijking met vele andere propaganda-acties van
voedings- of genotmiddelen, van zeer bescheiden omvang te noemen.
Wordt de actie op deze wijze nog één of meerdere jaren voortgezet, dan acht
de commissie het zeer wel mogelijk om de binnenlandse omzet weer op het
8

vóóroorlogse peil terug te brengen. Men oordeelt het verkrijgen van een
dergelijk resultaat daarom mogelijk, omdat uit de contacten met de huis
vrouw duidelijk naar voren is gekomen, dat haar belangstelling voor een
wekelijkse peulvruchtenmaaltijd door goede voorlichting zeer zeker kan
worden gewekt.
Deze belangstelling, die in vele gevallen nog latent aanwezig is, betreft ener
zijds de mogelijkheden om een menu met erwten en bonen tot een smake
lijke en volledige maaltijd te maken, die voldoet aan de eisen die de moderne
voeding stelt, en anderzijds de wens om volledig op de hoogte te zijn van
alle voorkomende soorten en kwaliteiten, waardoor zij in haar peulvruch
ten maaltijden variatie kan brengen en die soorten kan kiezen, die voor haar
gezin het meest gewenst zijn.
De commissie heeft met grote voldoening geconstateerd, dat zij bij haar
streven naar een verhoogd peulvruchtengebruik de volledige instemming en
medewerking heeft van Dr C. den Hartog, Directeur van het Voorlichtings
bureau van de Voedingsraad. De commissie begon haar werk in de overtui
ging, dat met het opvoeren van het peulvruchtengebruik een algemeen Neder
lands belang wordt gediend1), daarnaast acht Dr den Hartog deze propaganda
vooral nog belangrijk, omdat de voedingsmiddelenpropaganda der land- en
tuinbouwproducten daarmede in een beter evenwicht wordt gebracht.
De Werkcommissie kwam voor het houden van haar besprekingen bijeen op
15 Mei, 21 Augustus en 4 December 1952 en op 26 Februari 1953.
De Reclame Commissie vergaderde op 3 April 1952; de Redactie Com
missie op 24 Juli en 4 December 1952 en de Financiële Commissie op
26 Februari 1953.
Omschrijving der objecten
1. Voorlichtingsdagen voor consumenten
Deze peulvruchtencauserieën werden georganiseerd in samenwerking met de
plaatselijke afdelingen van diverse landelijke vrouwenorganisaties.
Er werden 61 middagen of avonden belegd met gemiddeld 41 deelneemsters.
De voordrachten werden vrijwel in alle provincies gehouden, in groteen
kleine steden en in vele dorpen. De heer van der Post, die deze bijeenkomsten
organiseert, sprak over soorten en kwaliteiten, terwijl een lerares in koken
en voedingsleer, de voedingswaarde, het koken en aanwijzingen voor het
samenstellen van goede menu's voor haar rekening nam, en bovendien aan
het eind van haar betoog een zgn. peulvruchtenhapje serveerde. Medewer
kenden waren de dames G. E. Eelderink-Elshof, Hengelo; D. A. S. de Boervan der Schans, Wageningen; C. Buurman-Kaptein, Den Haag en C. J. S.
Sissingh-van Nieuwenhuyzen, Wageningen.
!) De hoeveelheid in 1950 verbruikte peulvruchten bedroeg 5,4 g per persoon per dag,
terwijl 15 g als gemiddelde behoefte door de Commissie Voeding en Landbouwpolitiek
is vastgesteld.

9

Het bleek een bijzonder prettige wijze om het meest belangstellende deel van
de Nederlandse huisvrouwen te bereiken en over peulvruchten voor te lich
ten. De verenigingen verkrijgen op deze manier met geringe kosten een aar
dige instructieve middag en de organisator heeft als garantie een zaal met
een bepaald aantal bezoeksters en profiteert tevens van het verenigingsver
band, waardoor een prettige sfeer ten zeerste wordt bevorderd.
Deze bijeenkomsten bleken, mede door het afwisselende programma, een
groot succes te zijn. Verschillende aanvragen voor deze middagen of avonden
moesten worden afgewezen.
Deze bijeenkomsten werden tevens dienstbaar gemaakt om onder de deel
neemsters een enquête naar het gebruik van peulvruchten in te stellen.
De verslagen van deze middagen en avonden, die werden opgenomen in de
plaatselijke bladen, mogen een peulvruchtenpropaganda op zichzelf genoemd
worden.
2. Peulvruchtenkleurenkalender 1953
Deze achtbladige kalender, met zeven kleurenfoto's en op de achterzijden
menu's en nuttige wenken voor de bereiding, viel bij de huisvrouw zeer in de
smaak. Het doel was ook hier, de Nederlandse huisvrouw door voorlichting
te inspireren tot meer variatie in de te gebruiken peulvruchtensoort en
-maaltijd en deze laatste daarbij tevens te laten aansluiten aan de eisen, die
de moderne voeding stelt.
Door vóórbestellingen van de handel, vooral door een belangrijke bestelling
van 16.000 exemplaren van één onzer grote landelijke inkoopverenigingen,
kon met een oplage van 30.000 ex. worden begonnen; daarna volgden enkele
herdrukken, die 24.000 stuks omvatten.
Van het verschijnen in September af, werden door de handel de bestelde
exemplaren verspreid. Tevens werd toen aan alle huishoud- en landbouwhuishoudscholen een kalender met bestelformulier toegezonden. Vele be
stellingen werden hierop ontvangen. In December werd bovendien, even
eens met goed resultaat, aan zeer veel plaatselijke afdelingen van landelijke
vrouwenorganisaties een kalender toegezonden. Voorts kwamen in die maand
nog verschillende nabestellingen van de handel binnen.
Naar aanleiding van recensies in dames- en andere bladen en door bespre
king van de kalender in de diverse radio-vrouwenrubrieken, kwamen ge
durende de verkoopmaanden geregeld ook particuliere bestellingen binnen.
Vooral ook op de voorlichtingsdagen werden veel kalenders verkocht.
De handel betaalde aanvankelijk f0,40 per stuk. Toen, na een oplage van
40.000 ex., de voor deze uitgave beschikbare subsidie was uitgeput, werd
de prijs voor de handel dezelfde als voor particulieren, namelijk f 0,50
per stuk
De Directeur van het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad en het Di
rectoraat van de Voedselvoorziening hebben deze uitgave zeer gunstig be
oordeeld.
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De Commissie voor Exportpropaganda liet in December, na overzetting
van de tekst in Frans, Duits en Engels, nog 3000 stuks drukken, ter versprei
ding in het buitenland.
3. Het verstrekken van richtlijnen aan damesbladen e.d.
Aan damesbladen, huisorganen van commerciële organisaties en inkoop
verenigingen, alsook aan de maandbladen van vrouwenverenigingen werden
richtlijnen, in de vorm van een kalender, toegezonden.
In een groot aantal dezer bladen werden de lezeressen, door middel van re
cepten, menu's, gegevens over de verschillende soorten peulvruchten en
foto's, op de voordelen van het gebruik van peulvruchten geattendeerd.
4. Voorlichting door medewerking der diverse radio-omroepverenigingen
Op verzoek werd van de grote omroepverenigingen medewerking verkregen
door in de daarvoor geschikte rubrieken de peulvruchten onder de aandacht
van de luisterende huisvrouwen te brengen.
Van alle omroepen besteedden de redactrices van de desbetreffende rubrie
ken veel aandacht aan voedingswaarden, bereidingswijzen, soorten en kwali
teiten door een of meerdere keren over het onderwerp peulvruchten te spre
ken. De Katholieke Radio Omroep verleende deze medewerking in de vorm
van een vraaggesprek met Ir Lammers en schrijfster dezes.
5. Slagzinwedstrijd
Deze werd door de Redactie Commissie uitgeschreven onder de cursisten
„Vakbekwaamheid Kruidenier".
Bijna 500 inzendingen werden ontvangen, waarna 5 prijzen, namelijk f 100,—,
f 75,—, f 40,—, f 25,— en f 10,—, werden toegekend. De slagzin van de heer
H. Askes te Almelo: „Peulvruchten... daar zit voeding in", werd met de
eerste prijs bekroond, als zijnde een goede slagzin, waarmede de handelaren
de peulvruchten kunnen propageren. Hij kon direct dienstbaar worden ge
maakt aan de uit te voeren peulvruchtenaffiche. Op de jaarvergadering van
de P.S.C. werden de prijzen door de heer Huizinga met een persoonlijk
woord overhandigd.
6. Onder het motto „Januari - peulvruchtenmaand" werd in de eerste weken
van het nieuwe jaar de algemene aandacht door een bijzondere actie op de
peulvruchten gevestigd. Dit gebeurde door :
a. aanbieding van een assortiment Nederlandse peulvruchten aan Paleis
Soestdijk.
De commissie deed de mand vergezeld gaan van een zeer mooi uitgevoerde
verrassing voor Prinses Marijke, ontleend aan het sprookje „De Prinses
op de Erwt" van Andersen. De mand werd verzorgd door Ir Lammers,
terwijl de dames Groenier en Eelderink de pop, het bedje en het calligraferen van het sprookje voorbereidden. De deputatie bestond uit me
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vrouw G. E. Eelderink-Elshof en de heren H. F. Huizinga, Ir R. P.
Lammers en D. Vogelaar, de laatste als vertegenwoordiger van de Stich
ting voor de Landbouw. Deze gebeurtenis heeft de aandacht van de dag
bladpers op bevredigende wijze getrokken;
b. een kleurige en duidelijke peulvruchtenaffiche, ontworpen door de heer
L. G. Berkel, welke affiche gedurende 4 weken werd aangeplakt op
110 grote en middelgrote stations, bovendien op 1250 reclamezuilen of
-borden. Het restant van 400 exemplaren werd bij grossiers geplaatst;
c. de detaillisten via de vakpers te verzoeken met hun étalage bij deze actie
aan te sluiten. Zowel de winkels, aangesloten bij landelijke inkoopvereni
gingen, als de winkels van de commerciële organisaties, de grootwinkel
bedrijven en de verbruikscoöperaties gaven aan dit verzoek gevolg;
(I. het toezenden van een kalender aan een groot aantal dag-, week- en
maandbladen, met het verzoek medewerking te willen verlenen door in
hun rubriek voor de vrouw, met recepten en menu's, de peulvruchten
naar voren te willen brengen. Tot dit doel werd een kalender toege
zonden.
Ook contact met grote instellingen, als opvoedingsgestichten, internaten,
jeugdcentra e.d. achtte de commissie nuttig en door toezending van een
kalender gemakkelijk uitvoerbaar. Echter moest dit door gebrek aan
kalenders achterwege blijven.
7. Medewerking van de kruideniersvakpers
Gedurende het hele winterseizoen bracht de vakpers regelmatig bijdragen
over peulvruchten en werkte er zeer toe mede om bij de kruidenier de belang
stelling voor het artikel peulvruchten te vergroten en daardoor het nut van
de collectieve peulvruchten propaganda zo hoog mogelijk te doen zijn. In
het bijzonder mogen hier genoemd worden de artikelen van de heer J. W.
Peters, docent Ned. Inst, voor Vakopleiding van kruideniers, welke in diverse
bladen werden opgenomen.
In deze artikelen werden onder meer besproken de kalender, de slagzinwed
strijd, de peulvruchtenaffiche en de aanbieding van de peulvruchtenmand aan
Paleis Soestdijk.
8. Peulvruchtenenquête

Een onderzoek onder consumenten en detaillisten werd ingesteld naar de
vraag, waardoor het peulvruchtengebruik na de oorlog zo sterk is terugge
lopen.
Wat betreft de consumenten, werd hiertoe aan de deelneemsters van de peul
vruchtenmiddagen of -avonden in de pauze een vragenformulier voorgelegd.
Nadat de heer van der Post het geheugen van de dames omtrent soorten en
kwaliteiten had opgefrist en hun op de juiste benamingen had geattendeerd,
werd op deze wijze door ca 2500 huisvrouwen het zgn. peulvruchten-stem
biljet ingevuld.
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Over de uitslag van dit opinie-onderzoek kan nog slechts voorlopig iets wor
den medegedeeld.
Belangrijk was uiteraard de vraag: welke bezwaren zouden moeten worden
weggenomen om de peulvruchten vaker op tafel te brengen. Deze bezwaren
betroffen in de eerste plaats de kwaliteitseigenschappen, zoals smaak, schil,
verteerbaarheid, kook- en weektijd. Verder werd door een aantal deelneem
sters uit de lagere inkomenklassen de hoge prijs van de peulvruchten een be
zwaar genoemd, terwijl door een ander deel de hoge prijs van het bijbehoren
de spek of vlees als een bezwaar gold.
Uit het tweede gedeelte, waarin de ondervraagden mededeling deden over
het gebruik der verschillende soorten, hetzij als soep, hetzij in vaste vorm,
werd de indruk verkregen dat, in vergelijking met de uitkomsten van een
vóóroorlogse enquête, ingesteld door de afdeling Voedingsonderzoek van
het C.I.L.O., het gebruik van spliterwten voor soep toeneemt en dat van
bruine bonen vaker soep wordt gekookt dan vroeger. Voorts bleek er belang
stelling te zijn voor capucijners, rozijnerwten, witte en kievitsbonen.
Uit het eerste gedeelte kan de voorlopige gevolgtrekking worden gemaakt,
dat het van het grootste belang is, te werken in de richting van een goede
consumptiekwaliteit, zowel bij het kweken van nieuwe rassen, als bij de
verbouw der producten ; alleen de kwaliteiten die werkelijk geschikt zijn voor
de consumptie, dienen in de handel te worden gebracht.
De antwoorden van het tweede gedeelte zullen er misschien eveneens op
kunnen wijzen, dat de huisvrouw kwaliteit zeer belangrijk acht en dat zij bij
het gebruik van minder goede kwaliteit compensatie zoekt door vaker die
soorten te kiezen of die bereidingen toe te passen, waarbij diverse kwaliteitsbezwaren minder naar voren komen.
Deze wijze van opinie-onderzoek heeft als belangrijk voordeel, dat ze een
goede waarborg geeft wat betreft het invullen van de juiste benamingen der
verschillende peulvruchtensoorten. Voorts werden met dit onderzoek alle be
volkingsgroepen bereikt.
De enquêteformulieren voor handelaren werden eerst eind Maart, bij het
beëindigen van het winterseizoen, ter invulling verzonden.
Het volledige verslag van de enquête zal aan belanghebbenden en belang
stellenden worden toegezonden.
9. Propaganda, eventueel voorlichting, detailhandel
Deze droeg een indirect karakter ; naast voorlichting in de vakpers, geschied
de het vooral ook door de diverse landelijke inkoopverenigingen en gros
siers, door middel van hun contactorganen.
Hierbij werd in vele gevallen gebruik gemaakt van de door de C.P.P. ge
geven richtlijnen.
Voorts werden enkele propaganda-avonden voor kruideniers georganiseerd.
13

10. Verslagen in de dagbladpers
Dit betrof in de eerste plaats de aanbieding van de collectie peulvruchten aan
Paleis Soestdijk. Alvorens te vertrekken, werd in het „Oranjehotel" te Soestdijk een persconferentie belegd.
Voorts was ook bij de uitreiking van de prijzen van de slagzinwedstrijd op de
jaarvergadering van de P.S.C. de pers aanwezig.

B. Financieel verslag van de collectieve peulvruchten
Baten
Saldo per 1 Mei 1953
Erven G. van Sillevoldt N.V., Rotterdam
De Rotterdamse Korenbeurs
Nat. Coöp. Aan- en Verkoopver. v. d. Landbouw „Centraal
Bureau" G.A., Rotterdam
Stichting voor de Landbouw
Vakgroep Groothandel in Kruidenierswaren
Vakgroep Groothandel in Kruidenierswaren, seizoen 1952/'53
Grossiers en andere belanghebbenden
Erven G. van Sillevoldt N.V., Rotterdam 1953/'54
P. de Gruyter & Zn N.V., 's-Hertogenbosch 1953/'54 ....
Grossiers en andere belanghebbenden, seizoen 1953/'54 . . .
Verdubbeling van ingekomen bijdragen door:
Bedr.schap Granen, Zaden en Peulvruchten en NeBupZa
Bedr.schap Granen, Zaden en Peulvruchten en NeBupZa
1952/'53
Bedr.schap Granen, Zaden en Peulvruchten en NeBupZa
1953/'54
Interest
Kalenders (nog openstaande posten + achtergehouden ex.) .

Begroot
l-5-'53l-5-'54

Ontvangsten

f

500,—

-

1000 —

- 500,—
- 15000 —
- 500,—
- 1664,60
-

100 —

-

150,—
750,—

f 2392,07
-

500 —

- 500,—
- 15000,—
-

500,—

- 1000,—

- 11164,60
- 8500,—
37,32
f31366,52

- 18000, -

362,64

f46754,71

TOELICHTING
Grossiers en andere belanghebbenden dragen behalve in directe zin, in zeer belangrijke
mate bij door het afnemen van publicaties. Zo werd in het seizoen 1952/'53 voor bijna
f 20.000.— aan kalenders afgenomen, terwijl in 1953/'54 het aandeel in de kosten der
menukaartjes tenminste f 8.000.— zal zijn op een totaal van ruim f 20.000.—.
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Uit de publicaties in de vakpers, dames- en vakbladen enz. en vele andere
reacties, die het gevolg waren van de propaganda-actie 1952/1953, werd in
plakboeken een bloemlezing samengesteld, die op aanvrage gaarne aan be
langstellenden ter inzage wordt toegezonden.

propaganda per 30 April 1953 - Begroting seizoen 1953/'54
,

Begroot
l-5-'53l-5-'54

Lasten

Uitgaven

Secretariaat
Vergaderingen
Vergoeding administratieve werkzaamheden
Voorlichtingsmiddagen en-avonden 1951/'52
Voorlichtingsmiddagen en -avonden
Kalender
Januari-Peulvruchtenmaand :
Affiche
Aanbieding collectie peulvruchten paleis Soestdijk . . .
Toezendingkalenders aan dag-, week- en maandbladen .
Prijsvraag slagzin
Peulvruchtenmenukaartjes 4 x 200.000 ex
Peulvruchtenboekje 10.000 ex., incl. gratis ex. voor afnemers
menukaartjes
Peulvruchtenkleurenfilm + projectie-apparaat en scherm .
Deelname Roka facultatief
Onvoorzien
Saldo per 30 April

f 1290,36
- 183,77
- 633 —
- 1737,35
- 4480,32
- 11091,07

f
-

- 8347,88
- 422,28
- 403,60
- 344,05

- 9000,—

750,—
250,—
600,—

- 5000,—

- 12000,—

40,77
- 2392,07

- 1300,—
- 1300,—
- 5000,—
- 1250,—
- 10304,71

f 31366,52

f 46754,71

Ontvangsten

Uitgaven

Kalender
Omschrijving
Ontvangen van afnemers
Openstaande posten per 1 Mei 1953
Enveloppen + achtergehouden kalenders per 1 Mei 1953
Aandeel in de kosten voor rekening C.P.P
Drukkerij Vada en andere leveranciers

f 27354,99
- 302,24
60,40
- 10728,43
f 38446,06

f 38446,06
f 38446,06
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C. Werkprogramma seizoen 1953/'54
Vastgesteld in de vergadering van de Werkcommissie van 26 Februari 1953
De opzet van de propaganda is vrijwel analoog aan die van het seizoen
1952/1953. De commissie is van mening dat, door wederom verschillende
kleine objecten op het programma te plaatsen, er een goede kans be
staat, een groot aantal huisvrouwen te bereiken. Indien de financiën
het toelaten, zullen enige der programmapunten meer intensief worden
aangevat.
Het werkprogramma omvat de volgende objecten :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Voorlichtingsdagen voor consumenten;
Uitgave van een serie peulvruchtenmenukaartjes in 4-kleurendruk;
Opname en gebruik van een peulvruchtenkleurenfilm;
Samenwerking met het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad, in
zake het samenstellen van zijn Peulvruchtenfolder;
Uitgave receptenboekje „Peulvruchten in ieder jaargetijde" in 4-kleuren
druk ;
Voorlichting door samenwerking met damesbladen e.d., medewerking
dagbladpers ;
Voorlichting door medewerking der diverse radio-omroepverenigingen;
Populair maken van de slagzin, door afdrukken op P.S.C.-papier e.d.;
Actie „Januari - Peulvruchtenmaand" met verspreiding peulvruchten
affiche, medewerking detaillisten en andere nog te overwegen vormen
van publiciteit;
Medewerking kruideniersvakpers;
Propaganda-avonden en dergelijke voor kruideniers;
Voortzetting peulvruchtenenquête.
Toelichting

1. Voorlichtingsdagen voor consumenten
Deze zullen wederom worden georganiseerd in samenwerking met de plaat
selijke afdelingen der diverse landelijke vrouwenorganisaties.
Het werkschema blijft in grote lijnen onveranderd ; in verband met de kosten,
zal echter worden getracht het aantal deelneemsters op te voeren tot 75 à
100; dit behoeft niet te gaan ten koste van de goede sfeer.
In het bijzonder zullen worden aangeschreven afdelingen van vrouwenver
enigingen in de drie grote steden en in de industriecentra; het aantal bijeen
komsten in de drie zuidelijke provincies zal worden verhoogd.
Aan de verslagen in de plaatselijke bladen zal ook nu weer de nodige aan16

dacht besteed worden. De commissie acht dit een zeer belangrijk onderdeel
van deze middagen en avonden.
De enquête zal worden voortgezet.
2. Uitgave van een serie peulvruchten-menukaartjes in A-kleurendruk
Deze kaartjes, die tot doel hebben de detailverkoop te stimuleren, geven aan
de voorzijde een kleurenfoto van een peulvruchtenmaaltijd, met daaronder
enige aanbevelenswaardige menu's en op de achterzijde enkele bijbehorende
recepten. De grootte is 10,5 X 15 cm, de druk dezelfde, de papiersoort iets
zwaarder dan die van de kalender. Zij betreffen groene erwten, bruine bonen,
witte bonen, en capucijners of rozijnerwten.
Het is de bedoeling, dat genoemde kaartjes door commerciële organisaties,
grossiers en kruideniers worden afgenomen tegen een prijs van 1 cent per
stuk, ten einde ze gratis, bijvoorbeeld bij aankoop van 1 kg peulvruchten,
aan de koopster uit te reiken.
Het doel is met een goedkoop, maar toch attractief contact, een grote groep
huisvrouwen met enige voorlichting te bereiken.
De kruidenier kan met deze kaartjes vier maal achtereen een contact leggen ;
bovendien hebben ze het voordeel, dat de aandacht van de eenvoudige huis
vrouw op één soort tegelijk wordt geconcentreerd. Doordat een groot deel
dezer huisvrouwen geen kookboek heeft, zal een deel trachten ook de andere
kaartjes in haar bezit te krijgen.
3. Peulvruchtenkleurenfilm
Door de heer P. Luitse, bestuurslid der P.S.C., werd het royale aanbod ge
daan, een kleurenfilm op te nemen. Deze zal bestaan uit een landbouw- en
een huishoudelijk gedeelte. In het eerste gedeelte wordt het zaaien, groeien,
bloeien, oogsten enz. behandeld, voorts wordt een kijkje op de beurs ge
nomen. In het tweede gedeelte volgen verschillende bereidingswijzen en di
verse variaties in peulvruchtengerechten. Vertoningsduur 30-40 minuten.
Deze film is in hoofdzaak bedoeld voor de voorlichtingsdagen voor con
sumenten en kruideniers.
Het werk aan deze peulvruchtenkleurenfilm zal Pro Deo worden gedaan,
zodat de P.S.C. in de gelegenheid is op een zeer voordelige wijze in het bezit
te komen van een bijzonder attractieve propagandavorm. In plaats van huren
zal de aanschaf van een projectieapparaat en scherm overwogen worden.
4. Voor het samenstellen van zijn nieuwe Peulvruchtenfolder stelt het Voor
lichtingsbureau van de Voedingsraad er prijs op, gebruik te maken van de
cliché's van de peulvruchtenmenukaartjes. Daar dit uiteraard een belangrijke
voorlichting en propaganda inhoudt, kan de commissie gaarne met deze
samenwerking accoord gaan.
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5. Uitgave receptenboekje
Uit de foto's en tekst van de peulvruchtenkleurenkalender zal een boekje
worden samengesteld: „Peulvruchten in ieder jaargetijde". Dit wordt ver
antwoord geacht, aangezien de consumente voor de kalender veel belangstel
ling had en hiermede nog slechts een klein deel der huisvrouwen bereikt werd.
Dit boekje zal voor de prijs van 20 of 25 cent worden verkocht. Het komt
onder meer voor de voorlichtingsdagen in aanmerking. De kostprijs bedraagt
bij een oplage van 10.000 ex. ± 30 cent.
6. Samenwerking damesbladen e.d.
Ook in het komende seizoen zal met de redacties van damesbladen en huis
organen van commerciële organisaties weer contact worden opgenomen.
Mogelijkheden om cliché's af te staan, worden overwogen. Tevens zullen de
algemene dag-, week- en maandbladen worden verzocht in hun rubriek voor
de vrouw de peulvruchten naar voren te brengen.
7. Medewerking radio-omroepverenigingen
Uiteraard zal worden getracht ook dit winterseizoen de medewerking van de
diverse radio-omroepen te verkrijgen. Gebleken is, dat de rubrieken voor de
huisvrouw door zeer vele Nederlandse huisvrouwen worden beluisterd.

8. Slagzin „Peulvruchten... daar zit voeding in"
Hieraan zal zoveel mogelijk bekendheid worden gegeven door afdrukken op
P.S.C.-briefpapier e.d.
9. Actie „Januari - Peulvruchtenmaand"
In Januari zal wederom een speciale actie worden ingezet. Voor dit doel zal
een nieuwe affiche worden gedrukt en verspreid. Bijzondere medewerking zal
voorts worden gevraagd aan kruideniers, voorts aan vakpers en andere or
ganen van publiciteit. Contact met grote instellingen, dat door gebrek aan
kalenders achterwege moest blijven, zal op andere wijze worden bevorderd.
10. Medewerking kruideniersvakpers
Aan de kruideniersvakpers zal ook het komende winterseizoen weer mede
werking worden gevraagd. Vanzelfsprekend is het geregeld naar voren
brengen van peulvruchtennieuws in de vakpers van het grootste belang.
11. De propaganda-avonden voor kruideniers zullen worden voortgezet.
12. Peulvruchtenenquete
Deze zal in dezelfde vorm worden vervolgd en daardoor aan volledigheid
winnen; dit vooral met het oog op meerdere gegevens uit de drie zuidelijke
provincies en uit de grote steden.
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D. Samenstelling Werkcommissie
R. Andriessen, Baarn - Lid Dagelijks Bestuur Vakgroep Detailhandel in
Kruidenierswaren
L. G. Berkel, Amsterdam - Reclame-Adviseur Ned. Sperwerverbond,
Utrecht
Mej. W. L. P. Burger, Amsterdam - Directrice Nieuwe Huishoudschool
Mevr. G, E. Eelderink-Elshof, Hengelo - Docente Ned. Inst, voor Vak
opleiding van Kruideniers, lerares Landbouwhuishoudonderwijs.
W. van Eijck, Den Haag - Hoofd Persafdeling Stichting voor de Landbouw
J. P. D. Fuchs, Haarlem - Directeur „Tot Ieders Profijt", Amsterdam
J. Glotzbach, Den Haag - Afd. Binnenl. Aangelegenheden van het Bedrijf
schap Granen, Zaden en Peulvruchten
Mevr. E. G. M. Groenier-Roelofsen, Amsterdam - Hoofdbestuurslid Ned.
Vereniging van Huisvrouwen
Dr C. den Hartog, Den Haag - Directeur Voorlichtingsbureau van de Voe
dingsraad
G. G. Henstra, Vlaardingen - Verbonden aan Industrie en Handelmij „De
Hollandse Pelmolen" N.V.
H. F. Huizinga, Zaandam - Directeur C. Keg's Groothandel N.V.
Mej. Ir N. Kloppert, Amsterdam - Scheikundige, Adj. Dir. Keuringsdienst
van Waren
Ir R. P. Lammers, Wageningen - Rijkslandbouwconsulent voor de Peul
vruchtencultuur, Deskundige der P.S.C.
A. de Lange Jr, Rotterdam - Adjunct Directeur Erven G. van Sillevoldt N.V.
P. van de Linde, Rotterdam - Directeur Centr. Ink. Ver. „Enkabé" U.A.
W. Oudshoorn, Zoetermeer - Directeur N.V. Jac. Lammens
Drs L. R. Pasman, Den Haag - Vakgroep Groothandel in Kruidenierswaren
J. W. Peters, Arnhem - Docent Ned. Inst, voor Vakopleiding van Kruideniers.
B. P. van der Post, Wageningen - Hoofdassistent P.S.C.
Mej. A. Veenbaas, Wageningen - Hoofd Afd. Voedingsonderzoek C.I.L.O.
C. Verhaar, Bussum - Voorzitter N.V. Centra, Amsterdam.
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