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

K R O M I BK
1. Zorg voor oorlogsinvaliden

Onder leiding van den secretaris-generaal
van Sociale Zaken heeft een vergadering
plaats gevonden tot bespreking van het
vraagstuk der medische en sociale zorg voor
de militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden.

Bij deze vergadering waren behalve func-
tionarissen van het departement van Sociale
Zaken — bij welk departement de zorg voor
de onvolwaardige arbeidskrachten berust —
ook tegenwoordig vertegenwoordigers van
het departement van Defensie, alsmede van
de Nederlandse Vereniging tot bevordering
van de arbeid voor onvolwaardige arbeids-
krachten.

¥>e medische zorg voor de militaire invali-
den geschiedt geheel door de militaire ge-
neeskundige dienst. Voor de medische zorg
Voor de burgerlijke invaliden worden door
het departement van Sociale Zaken de maat-
regelen getroffen. Voor de daarop volgende
sociale zorg voor de militaire en burgerlijke
oorlogsinvaliden zullen nadere regelingen
worden vqorbereid, waarbij het de bedoeling
is, dat de AVV.O., die op dit gebied reeds
over een grote ervaring beschikt, zal worden
ingeschakeld.

2. Ruim duizend militair-pensioen-
aanvragen

Naar wij vernemen, zijn er op dit ogenblik
bij de -afdeling voor militaire pensioenen
van het departement van Defensie ruim dui-
zend pensioenaanvragen ingekomen van we-
duwen en andere nabestaanden van milita.i-
ren, die in de oorlogsdagen het leven heb-
ben verloren. In deze gevallen moet de af-
deling nu onderzoeken, of de overledene in-
derdaad als kostwinner van de(n) aanvra-
ger(ster) kan worden aangemerkt.

Gebleken is reeds, dat er gevallen onder
zijn, waarin van kostwinnerschap geen
sprake is.

Wanneer een — thans gesneuveld — mili-
tair kostwinnersvergoeding kreeg, is dit wel
één der maatstaven bij de beoordeling van
de vraag, of zijn nabestaanden recht op pen-
sioen hebben, maar de doorslag geeft dit
niet, aangezien ook andere factoren moeten
worden in aanmerking genomen en elk ge-
val individueel behoort te worden beoor-
deeld.

3. De verkorte werkweek

Zoals bekend is, is in verschillende bedrij-
ven van ons land een verkorte werkweek
ingesteld. Dit brengt voor hen, die in een
andere plaats wonen dan.^ waarin zij hun
werkzaamheden verrichten, moeilijkheden
mee, omdat hun spoorwegkaart telkens
enige dagen nutteloos zal zijn.

De Nederlandse Spoorwegen hebben hier-
voor een oplossing gevonden. Van heden af
zijn voor afstanden van ten hoogste 65 km
zogenaamde verkorte werkweekkaarten ver-
krijgbaar gesteld, welke gedurende -l
opeenvolgende dagen van een kalenderweek
geldig zijn. De prijs dezer kaarten is naar
evenredigheid lager dan die der weekkaar-
ten. Zij zijn geldig voor een reis heen en
weer per dag in de voor houders van week-
kaarten toegankelijke treinen.

4. Vertrouwensinstantie bakkers-
bedrijf inzake ontslag

In verband met de ontslagverordening
van 11 Jun: 1940 werden door den directeur
generaal van de Arbeid in verschillende be-
drijfstakken vertrouwensinstanties in het le-
ven geroepen, die tot taak hebben hem van
voorlichting te dienen bij de van werk-
geverszijde binnengekomen verzoeken om
vergunning voor ontslag. Op deze wijze
wordt van het bedrijfsleven zelf gebruik ge-
maakt bij de beoordeling- van vorenbedoelde
verzoeken.

Thans heeft de directeur-generaal van de
Arbeid ook. voor het bakkersbedrijf een zo-
danige Vertrouwensinstantie ingesteld. Deze
bestaat uit de heren: drs. G. Verhaegen, A.
Hillebregt en mr. Corporaal, die persoonlijk
en los van elke organisatie zijn aangewezen
als vertrouwensman.

In verband hiermee dienen de werkgevers
hun verzoeken tot ontslag in te zenden bij
den heer drs. G. Verhaegen, Koninginne-
gracht 99 te 's-Gravenhage. Op het desbe-
treffende couvert dient vermeld te zijn de
aanduiding: Ontslagvergunning,

De hierboven genoemde Vertrouwensin-
stantie beoordeelt de binnengekomen ver-
zoeken en brengt daarover advies uit rum
den directeur-generaal, die de uiteindelijke
beslissing neemt.

5. Contactbureau van middenstands-
en bediendenorganisaties

De middenstands- en bediendenorganisa-
ties hebben een bureau gesticht. Dit bureau
is als volgt samengesteld:

Werkgevers: namens Kon. Ned. Midden-
standsbond de heer D. Swagerman; namens
Ned. R.K. Middenstandsbond mr. F. J. H.
Bachg; namens Chr. Middenstandsbond mr.
G. P. van Herk.

Werknemers: namens Algemene Bond
Brouwer; namens Christelijke Vereniging
Vermeulen; namens H.K.W. Cornelis.

Het secretariaat van dit bureau is geves-
tigd ten kantore van de R.K. Middenstands-
bond, Mauritskade 23, Den Haag.

Dit nieuwe bureau krijgt allereerst te ver-
werken de uitvoering van de verordening
van 11 Juni j.l., betreffende het sluiten van
ondernemingen of het ontslaan van perso-
neel.

Paragraaf 2 van de verordening van
11 Juni bepaalt onder andere:

„De directeur-generaal van de Arbeid of
de door hem hiertoe gemachtigde organen
kunnen uitzonderingen op de regel van pa-
ragraaf l vaststellen; de toestemming hier-
toe kan afhankelijk worden gemaakt van
bijzondere voorwaarden."

Tot de gemachtigde organen is thans ook
het bovengenoemde contactbureau aange-
wezen in de persoon van zijn secretaris,
mr. Bachg.

De benoeming van een adviseur-werkne-
mer door den directeur-generaal is dezer
dagen te verwachten.

De totstandkoming van dit contactbureau
heeft ook voor de leden van de drie bedien-
denorganisaties, die winkelbedienden orga-
niseren, grote betekenis.

Indien men ten onrechte ontslagen is of
van mening is, dat zijn werkgever ten on-
rechte of onnodig een dispensatieaanvrage
bij bovengenoemd bureau heeft ingediend,
kan hij zijn bondsbestmir hiervan onmiddel-
lijk in kennis stellen, waarna eerst contact
gezocht wordt met den desbetreffenden
werkgever; blijkt dit echter geen effect te
sorteren, dan worden deze ontslagen onmid-
dellijk doorgegeven ter behandeling aan het
secretariaat van het contactbureau.

Opgemerkt zij nog, dat alle aanvragen,
welke reeds bij den directeur-generaal inge-
diend zijn, automatisch ter afhandeling of
advies worden doorgegeven aan bovenge-
noemd secretariaat.

Ofschoon de uitvoering van bovengenoem-
de verordeningen door middel van dit bu-
reau reeds van grote betekenis is voor de
leden van de werknemers organistaties,
kunnen wij tot ons genoegen vermelden, dat
dit nog niet de enige belangrijke aangelegen-
heid is, welke momenteel in behandeling is
genomen.

In de eerste, meer officiële vergadering
van het contactbureau heeft het vraags'tuk
van een nauwere samenwerking tussen
leden van de werknemersorg-anisaties,
eveneens een uitvoerig punt van bespreking
uitgemaakt, onder meer de totstandkoming
van collectieve arbeidscontracten, hetzij be-
drijfsgewijze of ondernemingsgewijze, als-
mede de invoering van meer uniforme sa-
larisregelingen.

Vanzelfsprekend is de uitvoering hiervan
aan de vakorganisaties, het contactbureau
heeft zich echter tot taak gesteld hierbij
van advies te dienen en de aangesloten vak-
bonden te stimuleren.

Dat bij het bovenstaande nog grote moei-
lijkheden overwonnen zullen moeten worden,
is binten twijfel, waar het hier echter een
dringende eis des tijds is, zal hieraan alle
aandacht worden besteed.

Een derde belangrijke aangelegenheid,
welke momenteel de volle aandacht van het
bureau heeft, is de op vele plaatsen in ons
land merkbare actie tot vervroegde winkel-
sluiting. *

Deze sterke drang, welke ook in vele win-
kelierskringen tot uiting komt, geeft bij de
practische uitvoering momenteel wel enigs-
zins een verwarrend beeld te zien. In vele
gevallen stuit men op eigen initiatief of
bedrijfsgewijze. In enkele plaatsen van ons
land is het echter reeds voorgekomen, dat
minder goedwillende elementen zich niet
aan de gemaakte afspraken hielden of wei-
gerden hun medewerking te verlenen en
stelt men thans pogingen in het werk deze
onaangenaamheden in de toekomst te voor-
komen, door te trachten tot gemeentelijke
verordeningen te komen. Zoals reeds gezegd
geeft dit over het gehele land gezien mo-
menteel een chaotisch beeld te zien. Het
contactbureau beraadslaagt thans over de
mogelijkheden, nu wetswijzigingen niet mo-
gelijk zijn, om toch tot een meer uniforme
landelijke regeling te komen.

6. Bediendenbonden zoeken contact

De samenwerkende bonden van handels-
en kantoorbedienden zoeken in deze dagen
contact met vele werkgevers of werkgevers-
combinaties ten einde de belangen van de
bedienden te behartigen. Onder andere
tracht men tot wachtgeldregelingen te ko-
men, indien er voor alle employé's geen
werk is, of over bijzonderheden der wacht-
regelingen, die de directies treffen te onder-
handelen.

Zo trof, bijvoorbeeld, de K.N.S.M. voor
haar personeel een wachtgeldregeling, waar-
aan wij het volgende ontlenen:

Van het 616 personen omvattende admini-
stratieve personeel zal men 247 in dienst
houden. Deze personeelsleden werken vanaf
l Juli op 90 pet. van het oude salaris. Van
de verdere ontwikkeling van de toestand
hangt het af, of deze bedienden in de toe-
komst gehandhaafd zullen worden.

Ken ander deel van het administratief
personeel, namelijk 306 personen, wordt per
l Juli op wachtgeld gesteld. Daarbij gelden
de volgende grondslagen: 85 pet. van het
salaris per l Juli voor gehuwden met kin-
deren; 80 pet. van dit salaris voor gehuwden
zonder kinderen en voor ongehuwden. Als
basis dient niet het vroeger geldende loon,
maar het met 10 pet. verlaagde loon. Het
komt dus hierop neer, dat het wachtgeld
76'/s, resp. 72 percent van het vóór de oorlog

genoten inkomen, exclusief de toen verstrek-
te duurtetoeslag, bedraagt.

7. Metaalbewerkersbonden helpen
hun leden

De Algemene Nederlandse, de Rooms-Ka-
tholieke en de Christelijke Metaalbewerkers-
bonden hebben in onderling overleg besloten
leden, die tengevolge van de oorlog schade
hebben geleden in hun bezittingen, een tege-
moetkoming te verlenen.

Leden, die alle have en goed hebben ver-
loren, ontvangen van de bond, voorzover zij
op l Mei 1940 minstens een jaar lid waren,
wanneer zij gehuwd zijn ƒ 65 en ƒ 5 voor
elk niet-verdienend kind. Was de betrokkene
op de genoemde datum nog geen jaar lid,
dan wordt de tegemoetkoming ƒ 20 en ƒ 5
voor elk niet-verdienend kind. Dit geld
wordt uitbetaald, wanneer de betrokkenen
zich opnieuw hebben gevestigd als gezin in
een andere woning.

De ongehuwde leden, die have en goed
hebben verloren, ontvangen van de bond,
voor zover zij op l Mei 1940 minstens een
jaar lid waren, als tegemoetkoming ƒ 30;
indien zij nog geen jaar lid waren ƒ 12,50.

Aan hen, die slechts gedeeltelijk have en
goed hebben verloren, wordt in procenten
naar verhouding van de geleden schade een
tegemoetkoming verstrekt.

8. De loonovereenkomst in de mijnen

Met de Mijndirecties is overeengekomen,
dat de loonovereenkomst, welke 30 Juni j.l.
afliep, met een termijn van 3 maanden zal
worden verlengd. Het voorbehoud is echter
gemaakt, dat zij tussentijds kan worden be-
ëindigd, ingeval de omstandigheden aanmer-
kelijk mochten veranderen.

Indien zich derhalve geen aanmerkelijke
veranderingen voordoen, dan zullen de thans
geldende lonen en toeslagen tot 30 Septem-
ber 1940 blijven gelden.

9. Arbeidscontract vernieuwd in het
sigarenbedrijf

• De arbeidersorganisaties in de sigaren-
industrie hebben een bespreking gehad met
de beide patroonsbonden, waarbij besloten
werd de collectieve' arbeidsovereenkomst
voor de tijd van een jaar te verlengen. Er
mag dus geen verandering in de loon- en
arbeidsvoorwaarden, zoals die tot nu toe
geldend waren, worden aangebracht.

Toch zullen enige verbeteringen tot stand
komen, die echter in deze tijd niet zo ge-
schikt worden geacht, om in de collectieve
arbeidsovereenkomst te worden opgenomen.

Onder andere is een commissie benoemd,
die zal bestuderen, of het mogelijk is, een
wachtgeldfonds te vormen, dat zou kunnen
dienen voor het verrichten van uitkeringen
bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid.

Voor de vacantie werd de week van 12 tot
17 Augustus vastgesteld.

10. Steuncommissie voor spoorweg-
personeel

Door de Directie der Spoorwegen is in sa-
menwerking met de Personeelsraad een
Steuncommissie gesticht.

Taak der commissie is, personeel, dat door
oorlogshandelingen in have en goed is ge-
troffen enigszins tegemoet te komen.

Een beroep werd gedaan op het personeel;
tot dusver zijn de resultaten niet hoopge-
vend.

De commissie had de hoop, er rekening
mee houdend, dat l pet. van hetgeen per
maand aan bezoldiging wordt uitbetaald
iedere maand over een voldoend bedrag te
kunnen beschikken. Daar echter tot nu toe
over de maand Mei niet meer dan ƒ 16.000
binnenkwam, een bedrag dat misschien nog
tot ƒ 17.000 zal oplopen, is het te begrijpen,
dat deze geringe ontvangsten bij haar een
buitengewoon grote teleurstelling hebben
gewekt.

Wanneer de commissie hieraan nu nog
toevoegt, dat haar tot op heden reeds meer
dan duizend schadegevallen bekend zijn tot
een totaal bedrag van ruim een half millioen
gulden en dat bovendien deze kapitale som
alleen nog maar het roerend goed betreft,
dan is het te begrijpen, dat de commissie,
gezien bovenvermelde zeer geringe maande-
lijkse inkomsten, aan de oorspronkelijke
plannen tot snelle hulpverlening geen uit-
voering kan geven en genoopt is een nieuw
plan te ontwerpen, waarbij de hulpverlening
in een aanmerkelijk langzamer tempo zal
moeten plaats vinden. Zelfs zou, indien de
Directie zo welwillend was geweest de com-
missie een belangrijk voorschot te verlenen,
de hulpverlening enige tijd gestaakt zijn,
aangezien de uitgaven der commissie reeds
groter waren dan de inkomsten.

Ook al houdt de commissie er rekening
mede, dat de bijdragen zullen oplopen tot
plm. ƒ 20.000, dan nog zal deze grotere op-
brengst er niet toe kunnen leiden alsnog
het oorspronkelijke plan van snelle hulpver-
lening uit te voeren. Hiervoor zou zij per
maand ten minste over ƒ 40.000 moeten be-
schikken.

Naast deze sombere kl^iken zijn er geluk-
kig ook die van opgewekter aard. Zo hebben
de bijdragen der controlerende geneesheren,
spoorwegartsen, -tandartsen en -apothekers
de verwachtingen overtroffen. Onder hun
giften werd er zelfs één van ƒ 100 aangetrof-
fen.

Wat de uitgaven betreft, heeft de com-
missie tot en met 28 Juni 1940 een bedrag
van ƒ 18.179,86 verstrekt, terwijl daarnevens
maandelijks een bedrag van ƒ 35,50 aan
huurbijslagen wordt toegekend.

Een dezer dagen hoopt de commissie met
de slachtoffers die alles, of bijkans alles,
hebben verloren (plm. 175 gevallen) nader
in contact te treden, teneinde, gelet op het
door de Directie zo welwillend verstrekte
voorschot, tot verdere hulpverlening over te
kunnen gaan. Daarnaast zal zij haar aan-
dacht wijden aan de belangrijke schadege-
vallen.

Tevens ligt het, zoals reeds in het vorige
verslag werd medegedeeld, in de bedoeling
der commissie ook de gepensionneerden in
haar actie te betrekken en wel zo spoedig
mogelijk.

Tkermomeferactie

Z O N D A G 14 J U L I

Stand van de Thermometer

30 CENT

Dit is inmiddels geschied. Reeds werd een
oproep tot medewerking aan alle gepen-
sionneerden uitgezonden.

De commissie wil dit verslag niet eindigen
zonder, met verwijzing naar bovenvermelde,
veelzeggende cijfers, nogmaals een dringend
beroep te doen op al degenen van het per-
soneel, die tot nu toe niets bijdroegen of
een veel geringer bijdrage dan l pet. van
hun bezoldiging afstonden, om zo dit ook
maar enigszins mogelijk is, hun volle mede-
werking te verlenen, opdat hun vele, zwaar
getroffen collega's, met de meest mogelijke
spoed door onze commissie kunnen worden
geholpen.

De Steuncommissie N. S. 1940.

11. Het spoorwegpersoneel en de
distributie van levensmiddelen

Een commissie is door de Personeelraad
benoemd om te ijveren voor verschillende
groepen spoorwegpersoneel toeslagen op de
vastgestelde hoeveelheden levensmiddelen te
verkrijgen.

Daarbij is, in de eerste plaats moeite ge-
daan voor verhoging van het broodrantsoen.

Tegelijkertijd is ook gepoogd sommige
groepen personeel in aanmerking te doen
komen voor toeslag op de te verstrekken
porties koffie of thee.

Tijdens besprekingen met de desbetreffen-
de autoriteiten is evenwel gebleken, dat het
uitgesloten is voor welke groep personeel
dan ook een groter hoeveelheid koffie of
thee te verkrijgen dan thans voor lederen
landgenoot is bepaald.

Nog niet geheel uitgesloten is, dat mis-
schien voor de persorieelleden met zeer
lange en bijzondere diensten belast, enige
tegemoetkoming op een nader vast te stel-
len wijze mogelijk zal worden gemaakt.

Afgewacht zal dienen te worden wat in
deze ten slotte zal kunnen worden bereikt.

Het verkrijgen van een toeslag van ten
hoogste 50 pet, op het vastgestelde brood-
rantsoen is thans in een stadium, dat ver-
wacht mag worden, dat omtrent de met
medewerking van de spoorwegbedrijfsleiding
aan de orde gestelde voorstellen binnenkort
een beslissing zal worden kenbaar gemaakt.

Gepoogd zal nog worden in bijzondere ge-
vallen een extra broodtoeslag ter beschik-
king te stellen.

Intussen bestaat in bijzondere gevallen,
dat de dienst van een personeellid onver-
wachts extra lang van duur wordt, gelegen-
heid om op een station voor rekening van de
Maatschappij voedsel te doen verstrekken.
Deze verstrekking mag evenwel slechts In
sprekende gevallen plaats vinden.

In afwachting van de beschikking op de
zoeven bedoelde voorstellen, is er zoveel
mogelijk voor gezorgd, dat overal ter plaatse
al vast een verhoogd broodrantsoen kon
worden opgenomen door de personeelleden,
welke behoren tot de personeelgroepen,
waarvoor toeslag is verzocht bij de rantsoe-
neringsautoriteiten.



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

VOORWAARTS!

Hel R. K.

verbond en «e

lozenzorgr

(H. J. K.) Het is in de huidige
zeer bijzondere tijdsomstandigheden
voor onze arbeiders en hun vrou-
wen en kinderen een zeer verblijdend
feit dat onze gecentraliseerde katho-
lieke arbeidersbeweging over de ge-
hele linie actief en intact is en haar
zegenrijk werk — zij het uiteraard
rekening houdend met de gewijzigde
omstandigheden — zeer intensief
voortzet.

Dit geldt ook voor onze Werkloos-
heidsdienst. Wij mogen het bij onze
leden en lezers als bekend veronder-
stellen dat ons la,nd voor het werk
van onze Werkloosheidsdienst in vier
en twintig districten is ingedeeld ter-
wijl in elk district een of meer be-
stuurders het noodzakelijk overleg
plegen dat met de gemeentebesturen
en de Rijksinspecties voor de werk-
verruiming moet worden gevoerd ter
behartiging van.de belangen van onze
leden die bij de werklozenzorg betrok-
ken zijn.

Leidt dit plaatselijk of gewestelijk
overleg niet tot een redelijk en bevre-
digend resultaat dan w^ordt via het
Verbond bij het departement van So-
ciale Zaken alsnog getracht een be-
vredigende oplossing te verkrijgen.
We kunnen echter met voldoening
constateren dat zeer veel van de ge-
rezen moeilijkheden in het eerste over-
leg met de gemeentebesturen en (of)
de Rijksinspecteurs voor de werkver-
ruiming met bevredigend resultaat
opgelost kunnen worden.

Wij zijn daarvoor uiteraard dank-
baar en men zal het verstaan als wij
vanaf deze plaats allen die daarmede
te maken hebben opnieuw aansporen
om te trachten in de eerste overleg-
instantie de kleinere en persoonlijke
moeilijkheden op bevredigende wijze
uit de weg te ruimen.

Men behoeft niet bevreesd te zijn
dat er voor de centrale post van onze
Werkloosheidsdienst geen voldoende
werk zou overblijven. Naast de per-
soonlijke en plaatselijke moeilijkheden
die in het eerste overleg met de ge-
meentebesturen en (of) de Rijksin-
specties voor de werkverruiming niet
tot bevredigend resultaat kunnen
worden gebracht en dus worden
„doorgegeven naar het Verbond"
staan uiteraard de principiële en al-
gemene zaken die Rechtstreeks door
de vakcentralen 'bij het departement
van Sociale Zaken moeten worden be-
pleit en behartigd.

Zo heeft het Verbond in de afgelo-
pen weken bij het departement van
Sociale Zaken krachtig gepleit voor
de volgende zaken:

a. Verbetering en verhoging van de
basis-uurlonen in een aantal gemeen-
ten, die in de laagste klasse zijn in-
gedeeld ;

b. het uitbetalen van lonen en (of)
schadeloosstelling aan hen die in de
oorlogsdagen bij de werkverruiming
waren geplaatst maar als gevolg van
de. oorlogshandelingen niet hebben
kunnen werken;

c. het alsnog doen uitbetalen van
de steun-uitkeringen in die gemeenten
waar die uitbetalingen tijdens de oor-
logsdagen achterwege waren geble-
ven;

d. het wederopnemen van landar-
beiders en andere plattelandsarbei-
ders in de werkverruiming of steun-
regeling in die gemeenten waar de
werklozenzorg tijdelijk geheel of ge-
deeltelijk was stopgezet met het oog
op de werkgelegenheid in het vrije be-
drijf, als bleek dat de desbetreffende
(land)arbeiders met de beste wil van
de wereld geen arbeid in het vrije be-
drijf konden vinden. Hierbij is tevens

voor tal van gemeenten bepleit om de
betreffende arbeiders — én hun
huisgezinnen — over de dagen dat zij
geen arbeid hebben kunnen vinden
een schadeloosstelling uit te betalen.

Het is duidelijk dat onze landarbei-
ders en andere groepen van platte-
landsarbeiders bij de toch al zeer lage
lonen en steunuitkeringen die daar
gelden, geen dag loon of steunuitke-
ring kunnen missen. En wij willen
ook op deze plaats op het departe-
ment van Sociale Zaken een zeer
krachtig beroep doen de betreffende
arbeiders inderdaad op redelijke wijze
schadeloos te stellen. Wanneer van
een groep arbeiders kan worden ge-
tuigd dat zij liever werken dan niets
doen, dan is dat van onze groep nij-
vere en sobere landarbeiders en an-
dere met hen gelijk te stellen platte-
landsarbeiders die met hun veelal
kroostrijke gezinnen niet nodeloos in
nog grotere narigheid mogen worden
gelaten.

LJe cyrole betekenis van.

de •werltverrmiimino;

(H. J. K.) Wij hebben er bij herha-
ling op aangedrongen dat alle krach-
ten in Nederland worden ingespannen
om het aantal arbeiders dat geplaatst
kan worden bij de werkverruimings-
werken zo hoog mogelijk op te voeren.
Het verheugt ons te kunnen constate-
ren dat de betrokken autoriteiten al-
lerwegen in de weer zijn om dat doel
inderdaad zo goed mogelijk te benade-
ren. We hebben in de dagbladen van
de plannen kunnen lezen die in ver-
schillende delen van ons land of reeds
tot uitvoering zijn gekomen of op het
punt staan uitgevoerd te worden.

Het is duidelijk dat de huidige om-
standigheden voor het goed organise-
ren van de tewerkstelling van grote
groepen arbeiders bepaalde moeilijk-
heden met zich brengen.

Als men denkt aan de zeer beperkte
vervoersmogelijkheden per spoor en
per autobus wegens materiaal- en
benzine-gebrek, dan zal ieder verstan-
dig mens inzien dat niet alles zó kan
worden geregeld als men in meer nor-
male tijden mag verwachten en ver-
langen.

Hoofdzaak blijft echter dat er werk
en werkgelegenheid wordt geschapen.

Wij ontvingen, op ons verzoek, van
de Rijksdienst voor de werkverrui-
ming een staat waarop de stand der
tewerkstelling op Maandag 24 Juni
1940 is aangegegeven. We laten die
staat hier volgen ten einde onze leden
en lezers een beeld te geven dat Ne-
derland zich ook op dit belangrijke
punt weer aan het herstellen is.

RIJKSDIENST VOOR DE
WERKVERRUIMING

Stand der tewerkstelling, opgemaakt
24 Juni 1940

Aantal
tewerkgestelden
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Friesland
Groningen
Drente
Overijsel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

Nederland

15/6
5/6
8/6

17/6
17/6
19/6

8/6
17/6
13/6
17/6
8/6

5358

3765

4655

7324

2898

2125

1602
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2954

1339
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1164
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2269

4249

2385
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731
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2459

6697

4474

5819

9155

5167

6374

3987

1546

10667

3685

— — — 60030

Oe Idolc ierucy

(V.) Indien de N.S.B, het nuttig
of dienstig acht, de arbeiders in haar
gelederen in een afzonderlijke orga-
nisatie te verenigen, is er niets dat
haar dit belet. Er zijn nog ongeorga-
niseerden genoeg over — ofschoon
die niet juist de beste elementen zijn
voor een nieuwe organisatie — en in
de reeds bestaande vakbonden schui-
len immer leden die, aan de zelfkant
staande, voor hun organisatie en voor
hun medeleden nooit iets hebben ver-
richt en er derhalve maar zwak mee
zijn verbonden. Het is trouwens de
zaak van de N.S.B., de leden van haar
arbeidersorganisatie te recruteren
waar ze wil.

De naam Arbeidsfront, die ze de
vereniging, van N.S.B.'se arbeiders
heeft aangemeten, heeft een eigen-
aardige klank. Een klank, die aan een
periode uit het verleden' doet denken.
En aan het verleden denkt de N.S.B,
ook, die de Nederlandse arbeiders
thans als proletariërs betitelt en hen
bijgevolg in een front wil samenbren-
gen tegen de werkgevers.

Het is, mag men wel zeggen, een
verouderd standpunt, één dat inder-
tijd de marxistische organisatie in-
nam, die ook de klassenstrijd predik-
te. We zeggen niet, dat de moderne
arbeidersorganisatie de klassenstrijd
heeft afgezworen, maar wel kan men
vaststellen dat minstens de scherpe
kanten zijn afgesleten en zij met de
werkgeversverenigingen — reeds eer-
der met de confessioneel gerichte ar-
beidersorganisaties —- op goede voet
verkeert, met hen overleg pleegt en
naar overeenstemming streeft.

Het klassenstrijdbeginsel der
marxistische arbeidersgemeenschap
heeft —: dit niet alleen, maar toch
wel in zeer sterke mate —- de katho-
lieke en christelijke arbeiders ge-
noopt zich in afzonderlijke verenigin-
gen te organiseren. Niet alleen: ka-
tholieke en christelijke arbeiders leef-
den uit andere beginselen, overzagen
een ruimer veld dan enkel verbetering
van hun stoffelijke positie, hadden be-
hoefte aan culturele verheffing en
godsdienstige verdieping en verinni-
ging. Wat op de school — een school
van hun richting — was begonnen,
diende in het verdere leven te worden
voortgezet. Zij trokken consequent de
principiële lijn door.

De N.S.B, wil met haar Arbeids-
front dit alles te niet doen: zij herstelt
de klassenstrijd, die, mede door toe-
doen der katholieke en christelijke
organisaties, practisch is opgeheven;
zij heeft geen oog voor de vormende
waarde der christelijke beginselen,
voor de waarde daarvan voor de
maatschappij. Zij wil alle arbeiders op
een hoop smijten en hen aanvoeren
tegen de werkgevers, — in een pe-
riode dat de bedrijfsvrede zo goed als
verkregen is op de grondslag van een
geregelde en in goede stijl gevoerde
samenwerking.

Het Arbeidsfront is feitelijk een
stap terug

Tot deze overwegingen kwamen we
bij het doorbladeren van het zo
juist verschenen jaarverslag van de
Rooms-Katholieke Bouwvakarbei-
dersbond St. Joseph: onder wiens
schutse hadden onze bouwvakarbei-
ders zich beter kunnen plaatsen dan
onder die van den bescheiden en hei-
ligen timmerman van Nazareth?

Zij die menen mochten dat „al die
bonden" een overbodige luxe zijn, dat
een eigen bestaan voor katholieke -
en andere — organisaties niet ge-
rechtvaardigd en niet gemotiveerd is,
zouden goed doen van dit jaarverslag
kennis te nemen, waaruit een zaak-
kundige en principiële leiding spreekt,
een zorgende en stimulerende werk-
zaamheid, een beleid ook dat van
het klare besef en de ruime, open blik
der leiders getuigt.

Aan het hoofd te staan van een le-
ger van 30.000 man, voor dezen dag
aan dag op de bres te zijn en te blij-
ven, dit niet alleen: voor hun scholing
zorg te dragen, voor de verheffing
van het vak een open oog te houden,
met het vak het volkswelzijn te be-

De achtste Nationale Loterij van
Herwonnen Levenskracht zal vóór
15 October 1940 weer trekken ten
overstaan van notaris W. A. Th.
Warren te Utrecht.

Er zullen getrokken worden 1200
prijzen waaronder 75 Nationaal rij-
wielen voor dame of heer, 5 etectr.
stofzuigers geheel compleet, 20
fraaie bureau- en ganglampen, vul-
penhouders enz. enz.

Waar de opbrengst zoals bekend
weer bestemd wordt voor de verple-
ging van t.b.c.-patiënten in sanato-
ria, sporen wij allen aan zo spoedig
mogelijk l of 2 loten te kopen.

Men verricht hiermede een daad
van naastenliefde.

hartigen, eist een talent en een werk-
kracht waarvoor men eerbied mag
hebben.

Het jaarboek van deze vakbond
doet sterker dan elke theoretische
weerlegging de legende te niet, dat
men met „bonzen" te doen heeft, die
geen andere bekommering kennen
dan zich zelf een goede plaats te be-
zorgen en die verzekerd te houden
aan de maatschappelijke dis.

Hier zijn katholieke mannen aan
het woord en vooral aan het werk, die
een roeping vervullen, die, voor ande-
ren een redelijke arbeidstijd vorde-
rend opdat zij tijd overhouden voor
hun huiselijke, maatschappelijke en
godsdienstige plichten, zelf hun uren
en dagen ongeteld geven aan het wel-
zijn van hun vakgenoten

Laat men dit wel overwegen voor-
dat men, gehoor lenend aan een leus
van de dag, mocht instemmen met
één Arbeidsfront voor alle arbeiders,
een front dan zonder ander dan stof-
felijk beginsel, dat toch geen beginsel
mag heten.

Ue beielcenis

sociale

van «

Op 29 Januari 1940 was het 20 jaar
geleden, dat de Vereniging van Raden
van Arbeid werd opgericht. Het lag
in de bedoeling dit feit op 5 Juli in een
bijeenkomst te 's-Gravenhage officieel
te herdenken. Tengevolge van de oor-
log werd van deze herdenking afge-
zien.

In het jubileumnummer van de So-
ciale Verzekeringsgids belicht de
voorzitter der Vereniging van Raden
van Arbeid met sprekende cijfers de
betekenis van onze sociale verzeke-
ringen voor onze arbeiders.

Deze cijfers laten wij hier volgen:
Ongeveer 40 jaar bestaat thans de

Ongevallenwet en 17 jaar de Land- en
Tuinbouwongevallenwet, 26 jaar ge-
leden werden de eerste ouderdoms-
renten uitgekeerd, sedert 20 jaren
werken volledig de Invaliditeitswet
en de Ouderdomswet, en de Ziekte-
wet bestaat thans 10 jaar.

In die tijd werden uitgekeerd:
ingevolge de

f 336.500.000Ongevallenwet
Land- en Tuinbouw-

ongevallenwet f
Invaliditeitswet en

Ouderdomswet f
Ziektewet f

21.500.000

1.230.000.000
143.000.000

Tezamen f 1.731.000.000
dus 1-f milliard gulden.

Uit deze cijfers kan men lezen wat
er tot nu ingevolge de Sociale Verze-
keringswetten aan het Nederlandse
volk is ten goede gekomen.

Om ook een indruk te geven over
hetgeen per jaar wordt uitgekeerd
volgen hier de bedragen, die over het
jaar 1938 werden uitgekeerd, na-
melijk :
ingevolge de

Ongevallenwet f 14.900.000
Land- en Tuinbouw-

ongevallenwet f 1.800.000
Invaliditeits- en

Ouderdomswet f 58.500.000
Ziektewet f 13.300.000

Tezamen f 88.500.000
Per jaar wordt dus gemiddeld uit*

gekeerd ongeveer f 90.000.000.



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

Er zijn van die woorden, die ons in
de huidige tijd niet gemakkelijk over de
lippen komen. Een ervan is het wat ouder-
wetse, wat sentimentele (?), wat vrouwe-
lijke, maar o zo „aparte" woord: liefelijk.

Wat is nu eigenlijk precies liefelijk?
Er ligt iets in van: vrede, rust, zoet-

heid, beslotenheid, vriendelijkheid, beval-
ligheid, vertrouwdheid.

En zie: dat zjjn allemaal begrippen, die
In onze tijd verre zijn. En die ook ons
als iets ver-afs en onwezenlijks klinken.

Waar is het vandaag vredig, rustig,
zoet, besloten, vriendelijk, bevallig, ver-
trouwd? De wereld lijkt en is wreed, hard,
grof, bruut, koud, vijandig. Iets „beslo-
tens" is ook moeilijk te vinden: alles ligt
open, te kijk, genivelleerd, te berekenen
en te controleren. Mysterie en mystiek —
en ook daaraan doet het woordje „liefe-
lijk" denken — is den modernen zakelijk-
heidsmens vreemd. Wel weinig lijkt onze
•wereld van thans op de Paradijstuin in de
morgen der Schepping'

Wij zijn geneigd de zoetheden van het
begrip liefelijk dan ook maar liever niet
in onze herinnering op te roepen. We zijn
bang er maar week en zwak van te wor-
den of heimwee te krijgen of opstandig-
heid.

Maar zie: het leven is machtiger dan
een tijdsgewricht!

De jasmijn bloeit deze zomer even blank
en weelderig als alle andere jaren.

De lammetjes dartelen even grappig-
eigenwijs, even blij en pril, als in welke

, zomer ook.
Babies kluiven even zoet en tevreden op

duim en rammelaar als alle vorige
eeuwen.

De dotters liggen weer in brede rust
op het zomerse water en al worden er nog
zoveel prachtige binnenwatertjes gedempt
door karre vrachten vol puin: zolang ze
vocht voelen aan hun wortels, blijven ze
groeien en kleuren en verheugen.

De veulens staan weer op hun te hoge
poten naast de zorgende merries; feeste-
lijk en stralend staan de grazende koeien
te glanzen in de botervette weiden. Zou
dat niet schoon zijn?

En de liefde, de eeuwig jonge en eeuwig
blijde liefde? Bloeit die niet op in milde
mensenharten, ook al overstemmen de
bommenwerpers hun fluisterwoorden en
ook al dreunt het afweergeschut over
hun trouwbeloften heen? De jonge meis-
jes in wie de echte bruidelijke liefde ont-
waakt, kijken even schuchter en even ge-
lukkig, even vroom en even droomverlo-
ren als altijd.

En de vaders? De tederheid is niet weg
uit hun grote handen — evenmin als de
vele tranen der moeders in deze tijd op-
houden uit liefde geschreid te worden.

Het leven sterft niet.
De natuur laat zich niet verkrachten.
De sterksten onder ons vinden in alle

leed hun glimlach en hun vreugde, even-
goed als hun kracht en volharding.

Wij zouden ook onze kinderen te kort
doen, wanneer wij de lieflijkheid uit hun
leven wilden bannen door zelf ons te ver-
harden tegen al wat zacht en warm en
vredig en goed is.

Zeker, hun opvoeding moet krachtig
z^jn en sterk, nu meer dan ooit.

Maar juist omdat die opvoeding aller-
eerst principieel moet zijn: gezond-natuur-
lijk en gezond-bovennatuurlijk: daarom
juist moet ze openstaan voor blijheid en
voor zoete liefde. Een kind verkwijnt zon-
der dat. Medisch is het bewezen: ook de
beste verzorging kan niet voorkomen, dat
de wiegekinderen geestelijk en soms ook
lichamelijk minder goed gedijen dan de
kindjes, die omstraald en vertroeteld
worden door moeders woordjes en kusjes
en grapjes en lachjes.

En ook de oudere kinderen: zij hebben
het nodig om blijheid, zon en vreugde om
Zich heen te hebben.

Daarom: spreekt hun niet te veel over
oorlog en rampen, over bezuiniging en
werkloosheid, over hongersnoden en ge-
Wonden en wapenen en doden.

Natuurlijk: grotere kinderen mogen en
moeten weten van vaders nood en moe-
ders zorgen; maar de kleintjes niet. Ver-
wen ze niet, houd ze sober en kinderlijk;
maar maak hun leven blij door verras-
singen en pretjes, door liefde-pleiziertjes
en gezelligheid en lied en spel en zonnige

HOOFDPIJN?
Mijnhardtje

stuk» 10 cL - T waalt stuks 50 cl.

goedheid. Te eerder zullen ze dan een
blijde jeugd herdenken; en met uw liefde
ook Göds liefde blijven waarderen en ge-
nieten.

Intussen: onze vrede en blijheid moe-
ten geen schijn zijn, alles wat alsof is
voelt een kind aan als onecht.

Trouwens: dat hoeft en mag ook niet.
Want de Kerk, onze Moeder, die wijs is

en altijd waarachtig, laat ons ook in oor-
logstijd vreugde voelen.

Telkens beginnen haar feestelijke mis-
sen niet „Gaudeamus omnes in Domino
diem festum celebrantes , laten wij ons
allen verheugen in den Heer, omdat wij
de feestdag mogen vieren van ".

Elke morgen, ook in oorlogsjaren, ook
in decadente eeuwen, ook nu, bestijgt de
priester het altaar met: „Ik zal opgaan

naar God, die mijn jeugd verblijdt"! Glo-
ria en exsultemus, jubel en lof en dank
en vreugde blijven alle 'tijden klinken. De
Pinksterweek heeft onze alleluja's gehoord
in 1940 evengoed als in andere jaren.

En het heilig Sacrament des Altaars!
Wanneer de Kerk dit Allerkostbaarste

bezingt — ook in oorlogstijd doet ze dat
— komen er onvertaalbare woorden als
deliciae en dulcedo, suavitas en delecta-
mentum: woorden, die spreken van zoet-
heid en geneugte en zaligheid en welbeha-
gen en vreugde. En zij zingt over zoete
manna en honing en honingzeem.

En dit zegt onze wijze Moeder tegen
de stoere mannen, die haar kinderen zijn,
tegen haar grote zonen, die zij zo manne-
lijk en groots opvoedt!

Natuur en bovennatuur blijven vrucht-
baar en zegenend, blijmakend en verheu-
gend bovenmate. Want natuur en boven-
natuur voeren ons tot Hem wiens wezen
gelukkige zaligheid is: O beata Trinitas,
o allerzaligste Drieëenheid.

p. p. P.

H er lerlevincj vawm netL
INLEIDING.

De natuur corrigeert steeds zichzelf.
Wij constateren dit feit dagelijks in de
planten- en dierenwereld. Maar wij kun-
nen dit verschijnsel ook steeds in onze
eigen menselijke samenleving waarnemen,
ledere tijd vindt de leiders en de genees-
middelen, die hij nodig heeft; op iedere
actie volgt altijd weer de juiste reactie.

Onze tijd staat nu in het teken van
vervlakking en nivellering. Men gaat zo-
ver, dat in Amerika de leuze wordt ver-
kondigd „To be different is indecent". De
persoonlijke smaak staat de afzet van
massaproducten in de weg. De machinale
productie heeft slechts de medewerking
van de handen der meesten, en niet van
het hoofd nodig. Denkende mensen zijn
bij het bedienen der machines gevaarlijk.

En juist in onze tijd zien wij telkens be-

In het Maandblad Economie
van de Kath. Econ. Hogeschool
te Tilburg treffen we onder-
staande actuele beschouwing
aan. Ze is van de hand van Drs.
C. A. Braun.

wegingen ontstaan, die beogen de mense-
lijke persoonlijkheid in zijn waarde te her-
stellen. Op een van deze bewegingen, nl.
die van het herstel van het oude ambacht,
zouden wij hier de aandacht willen ves-
tigen.

Waar deze beweging nog niet vast om-
lijnd is, zullen wij eerst moeten gaan vast-
stellen, wat zij eigenlijk beoogt. Wij zul-
len daartoe óp de eerste plaats nagaan
wat het oude ambacht in de Middel-
eeuwen betekende, en waardoor het ten
onderging, om vervolgens de herlevings-
verschijnselen te gaan «bezien. Op deze
wijze zullen wij trachten de essentiële
trekken van deze herleving op te sporen.
Wij zullen daarbij nagaan, of deze bewe-
ging betekenis heeft voor de cultuur van
ons volk, of zij bij kan dragen tot de op-
lossing van de sociale kwestie. Tenslotte
willen wij een meer uitvoerige beschou-
wing wijden aan de concrete economische
mogelijkheden, welke er voor dit herleven-
de edele ambacht bestaan.

Het ambacht in tle Middeleeuwen.

In de elfde en twaalfde eeuw ontstaan
de gilden of ambachten (aanvankelijk
werden beide woorden door elkaar ge-
bruikt. Later is het woord gilde meer de
organisatie gaan betekenen, en het woord
ambacht het vak, dat binnen die organi-
satie werd uitgeoefend).

Over de wijze van ontstaan bestaan
verschillende theorieën. De zgn. Hofrecht-
theorie leert, dat zij ontstaan zijn uit dooi-
den Heer gevormde groeperingen van on-
vrije handwerkslieden.

In zijn werk „Amter und Zünfte" geeft
Keutgen als zijn mening, dat de gilden
door de overheid uit administratieve over-
wegingen zijn opgericht.

Volgens von Below (in: Die Motive der
Zünftbildung) hebben de ambachten zich
ontwikkeld uit de vrije verenigingen van
vrije handwerkslieden in de steden.

Het meest wordt de theorie gevolgd,
die leert, dat de ambachten groeiden uit
de godsdienstige verenigingen. Vooral
voor onze streken met zijn sterk gods-
dienstige inslag is deze verklaring voor
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het ontstaan der gilden zeer aannemelijk.
De gilden zijn immers steeds gedurende
hun bestaan sterk religieus getint ge-
bleven. De meeste hadden een eigen kapel
of minstens een rijk versierd altaar in de
parochiekerk, toegewijd aan den pa-
troonsheilige van het gilde.

Intussen waren en bleven toch de gil-
den in wezen economische organisaties.
Allen die in een stad een bepaald vak be-
oefenden, behoorden ertoe: werkgevers
en werknemers. Het waren dus gesloten
vakorganisaties met een sterk monopo-
listisch karakter. Meestal beschikten zij
over een eigen gebouw. De prachtige gil-
dehuizen in de oude Vlaamse steden,
waar de gilden een ,zeer grote betekenis
hadden, getuigen nog van hun grote bloei.
Soms hadden zij slechts de beschikking
over een eigen lokaal in een der stads-
gebouwen of in een klooster. Het eigen
bezit werd beheerd door de hoofden,
ook (es)wardeurs of dekens geheten, bij-
gestaan door een vaak uitgebreide staf
beambten. Door het gilde werd immers
heel wat geregeld. Het kocht voor de aan-
geslotenen de grondstoffen in; regelde
de arbeidsduur, die varieerde naar de
jaargetijden, in verband met de gebrek-
kige verlichtingsmiddelen; stelde de lo-
nen voor leerjongens en gezellen vast;
bepaalde de prijzen van de producten,
enz. Slechts werd den ambachtsman vol-
ledige vrijheid gelaten op het gebied van
de geest. Onderlinge concurrentie was
slechts mogelijk in één enkel opzicht, n.l.
in soliditeit, kunstigheid en afwerking der
producten. Geen concurrentie dus in ge-
wetenloosheid en geslepenheid, zoals in
onze huidige maatschappij. Deze concur-
rentie werd uitgeschakeld met de uit-
drukkelijke bedoeling om de concurrentie
op het gebied van de geest mogelijk te
maken.

Er is hier dus een essentieel verschil
met de kartels en trusts, die ogenschijn-
lijk veel met de gilden gemeen hebben.
Bij beiden is namelijk de monopolistische
positie kenmerkend. Bij de kartels en
trusts is deze echter slechts een middel
om meer geld te verdienen, terwijl ze bij
de gilden, zoals gezegd, dienen om een
edele strijd op het terrein van de geest
mogelijk te maken. Wanneer het een kar-
teldeelnemer op een gegeven ogenblik,
voordeliger uitkomt, meer te levei-en, dan
zijn quote bedraagt, dan zal hij het rustig
doen, en de boete, die hij door de over-
treding van het kartelverdrag verschul-
digd is, zal hij eenvoudig weg in minde-
ring brengen van de gemaakte extra
winst, waarmee de zaak volledig is af-
gedaan. Wanneer een gildegenoot de be-
palingen van het gilde overtreedt, brengt
hij daardoor de eer van het gilde in op-
spraak. Hij zal streng gestraft worden en
zijn aanzien bij zijn stadgenoten voor een
goed deel verbeuren.

De gilden kenden zelfs een vorm van
sociale verzekering. Elk ambachttslid, of-
wel elk lid, dat daaraan wilde deelnemen,
stortte een bijdrage in de zgn. armbusse,
waaruit de deelnemers werden onder-
steund, indien zij werkloos geraakten. De
opleiding tot ambachtsman vond plaats
binnen het ambacht. Als leerjongen kwam
de aankomende knaap bij een meester in

huis. Na een bepaald aantal jaren kon hij
opklimmen tot gezel, terwijl hij het daar-
na kon brengen tot meester, na aan ver-
schillende zeer strenge eisen te hebben
voldaan.

Het gildewezen is gebonden aan de be-
paalde organisatievorm der maatschappij,
die Bücher in zijn „Die Entstehung der
Volkswirtschaft" kenmerkend de Stads-
wirtschaft noemt. Slechts in het kleine af-
gesloten geheel, dat een Middeleeuwse
stad vormde, was er plaats voor een mo-
nopolistische organisatie als het gilde.

Met de groei van Stadts- naar Volks-
wirtschaft is het dan ook met de bloei van
het gilde gedaan. Het wist niet de bakens
te verzetten, toen het getij verliep en is
in groei achtergebleven en ineengeschrom-
peld tot een rudimentair verschijnsel.

Daaroverheen kwam de nivellerende in-
vloed der techniek, die de differentiatie,
die de maatschappij in de tijd der gilden
in zo ruime mate gekend had, volkomen
wegvaagde. In het kader der machinale,
massaproductie door massale machines,
bediend door massamensen, van massa-
producten, past geen differentiatie. Ge-
lukkig echter is die'ijlifferentiatie toch blij-
ven bestaan. De menselijke persoonlijk-
heid heeft zich niet zonder meer willen
laten dooddrukken en zo zien wij momen-
teel allerwegen weer een opleving van het
eigene en persoonlijke. Ook het ambacht
neemt aan die beweging deel. Althans in
geestelijk opzicht. Het is de geest van het
oude edele ambacht die thans gaat her-
leven, niet de organisatie, die vanzelfspre-
kend in onze veranderde maatschappij
ook niet zou passen.

Wij willen nu gaan zien, hoe zich deze
herleving van de geest van het edele
oude ambacht manifesteert.

Herlevingsverschïjnselen.

Van wanneer de eerste herlevingsver-
schijnselen dateren, is moeilijk aan te ge-
ven. Zeker is echter wel, dat de bouw van
het raadhuis van Vught een belangrijke
factor is geweest. Daaraan hebben toch
onder de leiding van architect Valk, de be-
kende Kerken'bouwer, de verschillende
ambachten van het oude ambachtsdorp
Vught hun beste krachten gegeven. Zij
hebben daarbij zichzelf ontdekt, en met
bevreemding en vreugde geconstateerd,
waartoe zij in staat waren.

Tezelfder tijd is de heropbloei begon-
nen van de aloude Oirschotse stoelin-
dustrie. Reeds lang werden daar stoelen
gemaakt, die echter zo langzamerhand
weinig meer van het machinale massapro-
duct verschilden. Het waren de bekende
herberg- en patronaatsstoelen, met de ge-
draaide poten en de spijlen in de rug.
Thans gaat men zich meer en meer toe-
leggen op de zgn. karakter-meubelen, met
een persoonlijk karakter, aangepast aan
toekomstige bestemming en bezitter.

Na de bewustwording in Vught werkten
vooral de smeden verder. In de Bond van
R. K. Smedenpatroons „St. Eloy" werd
een smedenkern opgericht, die zich ten
doel stelde: „door het geven van hulp en
voorlichting het werk der smeden op een
hoger peil te brengen; zij streeft naar ver-
edeling en verbetering van het eeuwen-
oude smedenvak en van het degelijke
handwerk".

Het vorige jaar werd door deze sme-
denkern een zeer geslaagde tentoonstel-
ling gehouden in de zalen van het Provin-
ciaal Genootschap te 's-Hertogenbosch. In
het orgaan de Vuursalamander van de
smeden, wordt voortdurend de aandacht
der smeden op de nieuwe beweging ge-
vestigd. In Holland worden thans ook les-
sen gegeven aan de smeden, om hen het
oude vak weer te leren. Een deskundige
beoordeelt daar de door de smeden ge-
maakte werkstukken en geeft aanwijzin-
gen ter verbetering.

Dit jaar organiseerden ook de timmer-
lieden en schrijnwerkers een tentoonstel-
ling in Den Bosch. Ook zij willen thans
aan deze herleving hun deel gaan hebben.

Onafhankelijk van deze vormen van
herleving, werd te Blaricum opgericht de
stichting „Koningshoeve", die vooral
werkt aan de herleving van het weefam-
badht, doch daarbij ook de andere am-
bachten wil betrekken.

In de bouwkunst komt men weer terug
van de overmatige toepassing van het
machinale, levenloze beton, en gaat men
het oude handgemetselde gewelf weer
meer toepassen. Zo zien wij dus thans al-
lerwegen en in zeer verschillende vormen
de belangstelling voor het edele oude anv
bachtswérk weer opkomen. Het zijn
slechts symptomen, die wij hier opmerk-
ten, maar die ons voldoende duidelijk we-
zen op de belangrijke evolutie naar een
grotere differentiatie in het economisch
leven» die zich 'bezig is te voltrekken.

(Wordt vervolgd).
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WIS HUISHOUDEN

B ILessen en me

Op het eerste gezicht lijkt dit voor
velen niet een combinatie waar veel goeds
van te verwachten is. In het algemeen is
het althans iets ongewoons, om bessen en
melk samen te voegen en tegen het onge-
wone, vooral op voedingsgebied, pleegt de
mensheid zich — dikwijls tot zijn nadeel —
schrap te zetten.

Onderzoekt de dingen en behoudt het
goede! Deze vermaning schijnt van de
meesten te veel energie te vragen; ze
blijven liever maar de oude, platgetrapte
paadjes bewandelen, al zijn dat lang nog
niet altijd de rechte. Het vergt immers
weer extra inspanning om iets nieuws
te zoeken of te onderzoeken, en leven we
niet allemaal voor ons plezier en ons ge-
mak?!

Er is aanleiding, om op het gebied van
bessen eten naar iets nieuws te speuren.
De zaak is, dat bessen vrij zuur zijn en
dus tamelijk wat suiker vragen, en deze
is gerantsoeneerd. Bessen, redeneren ve-
len, kunnen we missen en de suiker heb-
ben we misschien voor andere dingen
meer nodig.

Dat kan waar zijn, maar daarmee zijn
de bessentelers niet geholpen. Deze blij-
ven met hun kostelijke vruchten, die een
kleiner of groter deel van hun bestaan
uitmaken, zitten, of krijgen er zó weinig
voor, dat het plukken nog niet eens be-
taald kan worden.

Nu kunnen de bessentelers geholpen
worden en tegelijkertijd de liefhebbers
van deze gezonde vruchten, als we in-
plaats van pure suiker bij de bessen te
gebruiken, bessen aanzoeten met gecon-
denseerde melk (blikjes melk) die zon-
der bon nog in onbeperkte hoeveelheid
verkrijgbaar is en vele maanden houd-
baar is. Door de toegevoegde suiker en
melksuiker bevat deze ingedikte melk ±
50 pet. suiker, waarbij dan nog als voe-
dingswaar komen alle eiwit, vet en voe-
dingszouten uit de melk, terwijl de be-
werking geen nadelige invloed heeft op
het vitamine C.

Door gecondenseerde melk aan bessen
(en andere vruchten) toe te voegen,
wordt de voedingswaarde van zulk fruit
aanmerkelijk verhoogd.

De bessen worden als steeds gewassen
en gerist, en per 1% pond bessen (ruim
voldoende voor 6 personen) heeft men
dan V4, blikje melk nodig, dat er even vóór
het gebruik door geroerd wordt. De bes-
sen zijn dan voldoende zoet en het sap is
veel minder scherp dan l!>ij gebruik van
gewone suiker. Het gerecht doet min of
meer denken aan aardbeien met slag-
room.

Bij een prijs van 30 c.'per blikje melk
gebruikt men dan 7% /ét. zoetstof per 6
personen tegenover de ruim l ons suiker
a 5% et. welke men aldus nodig heeft. De
2 et. die^ men meer gebruikt is ruim-
schoots verantwoord door de verhoogde
voedingswaarde van het gerecht, terwijl
bij de dit jaar lage prijs der bessen dit
gezonde nagerecht ons altijd nog veel
goedkoper komt dan andere jaren.

Behalve bij verse bessen bewijst de ge-
suikerde blikmelk ook goede diensten voor
het aanzoeten van bessenvla. busje
melk wordt hiertoe verdund met zóveel
water, tot men Vz l vloeistof heeft. Deze
wordt aan de kook gebracht en gebonden
met griesmeel, of met water aangemengd
maizenameel. Daarna wordt % pond rode
of witte bessen erdoor geroerd.

Tenslotte nog een drank, l eetlepel blik-
melk en water roert men tot 3/i l vloei-
stof. Onder kloppen met eierklopper of
vork voegt men hierbij l dl bessensap en
heeft een smakelijke, heerlijke en tevens
voedzame drank, welke in deze tijd van
schaarste niet alleen een welkome bespa-
ring van suiker geeft, maar tevens een
besparing van thee of koffie die we beter
voor het koude seizoen kunnen bewaren.

Uit deze laatste overweging en ook uit
een oogpunt van voeding en gezondheid
doen we daarom goed, een hoeveelheid
bessensap in te maken en dit vaak vol-
gens b.s. recept in plaats van thee te
schenken. We behoeven het niet „gek" of
en „raar" te vinden om onze gasten deze

EEN GOEDE RAAD UIT
BOEKELO (OVERIJSEL):
Uit hygiënisch oogpunt gebruike
men voor alle spijzen JOZO of
NEZO. Zuiverder keukenzout be-
staat er niet.

Vacantie 194C
Toen maanden geleden alleen het

buitenland wist wat oorlog was en het
:r naar uitzag, dat men hier in ons

land nog rustig vacantie zou kunnen
vieren, waren er sommige pensionhou-
ders en landhuisjesverhuurders, die
dik en haast dubbel, want met 40 pet.,
de normale prijs verhoogden. Ze had-
den dat niet moeten doen. Ze zullen
er nu wel spijt van hebben, zo con-
cludeer ik tenminste, als ik de jere-
miades lees over het ernstig gedu-
peerde hotel- en pensionbedrijf, indien
iedereen in de zomermaanden thuis
blijft. Deze klaagliederen, met de lok-
kende advertenties en de animerende
artikelen in de kranten, dringen de
gedachte aan de naderende vacantie
aan onze aandacht op. Wezenlijk, dat
is waar ook, nog een korte spanne
tijds en de jeugd maakt een lange
neus tegen de gesloten scshooldeuren!

Vrij! Drie, vier weken, een volle
maand en geen dag minder. Wij zitten
r mee. Geen sterveling durft zo iets

in deze tijd, waarvan de geschiedenis
met bloed en tranen geschreven
wordt, een probleem te noemen. Het
zinkt in het niet bij al het andere
groots en gruwelijk gebeuren. Later
zal ons van de Vacantie-1940 niets
meer heugen, terwijl we ons al het
andere nog drommels goed zullen her-
inneren

„Allemaal praatjes, moeder, wij
hebben vacantie en we willen daarvan
genieten ook. Wat gaan we doen?"

„Daar zal ik met je vader ernstig
over spreken."

De vader is een wijs man. Hij vindt:
„Wat de jongens allemaal gaan onder-
nemen, dat moet jij maar eens met
ze uitknobbelen. Als je er wel aan wilt

drank aan te bieden, want op voedings-
gebied weten we tegenwoordig precies
hoe we er allen voorzitten; valse schaamte
is thans nog minder geoorloofd dan an-
ders.

Bij het toevoegen van het — zure bes-
sensap bij de melk zou deze laatste na-
tuurlijk schiften; ter voorkoming daar-
van geschiedt het bijgieten van het sap
dan ook langzaam en onder voortdurend
kloppen van de melk met een eierklopper
of vork.

Ten slotte zij er de aandacht op geves-
tigd, dat men niet het gevoel behoeft te
hebben, dat men alleen ter wille van het
één maal eten van bessen een blikje melk
(met suiker) koopt en het restant dan
spoedig staat te bederven! In de eerste
plaats wordt bacterievorming (bederf)
voorkomen door het hoge suikerpercen-
tage, maar verder is deze blikmelk na-
tuurlijk te gebruiken voor alle andere
spijzen en dranken, waarin we gewoon
zijn melk te gebruiken.

Wanneer we drie maal de hoeveelheid
water aan de blikmelk toevoegen, dan
hebben we weer melk van de gewone
samenstelling.

WILMA MÜNCH.

denken, een enkel daagje voor ons sa-
men over te houden!"

„We zullen zien," zegt moeder, doch
van binnen juicht ze: „Pijn, dat hij
daar aan denkt!" Ik zei het toch al
eer, dat iedere vrouw, zelfs al zijn d'r
haren wit, diep in het hart iets houdt
van 't meisje van 20!

Enfin, 't zal gebeuren ook, dat ze
samen op stap gaan. Lekker, dat er
geen touringcars rijden! We zouden
eens in de verleiding kunnen komen
om saamgepakt tussen vreemde men-
sen ons te laten meevoeren, ja, waar-
heen? In ieder geval niet langs die
wegen en naar die plekjes, welke al-
leen voor ons tweeën bekoring heb-
ben. Wat zou er anders van de idylle
overblijven? Vooruit, daar gaan we
dan aan de wandel! Als we in 's he-
melsnaam onze voeten maar niet be-
dorven hebben door in huis steeds op
slappe pantoffels te lopen en te staan,
in plaats van schoenen met platte
hakken te dragen. Ofschoon, 't kan
altijd nog op de fiets ook; boterham-
men meenemen, en dan net als vroe-
ger: zo gelukkig en blij met malkan-
der

De kinderen komen aan zo'n uit-
gaansdag van vader en moeder niets
tekort, integendeel, ook voor hen is
't pure winst: immers, de stemming
van die twee is met een sprong geste-
gen ! Voor de jonge garde blijft er nog
zoveel tijd en zoveel genietelijks over!
Hoofdzaak is, dat de hele familie aan-
gestoken is door de ware vacantie-
sfeer. Die moet het hele huis door-
dringen. (Ze heeft, tussen twee haak-
jes, niets met wanordelijkheid te ma-
ken.) Ieder, die ooit wel eens gekam-
peerd heeft, weet, wat ik bedoel: in
een andere huid kruipen; gemakkelij-
ker, losser, blijer, dankbaarder; het
goede leven beleven.

Verzuimen we toch vooral niet om
zelf met die luitjes eens weg te trek-
ken, ook al ontfermt voor het groot-
ste deel bijvoorbeeld de Bond voor het
gezin of een andere plaatselijke instel-
ling zich over hen! Een tocht, voor
dag en dauw begonnen, met als hoog-
tepunt een pic-nic in wei of bos, daar
gaat niets boven.

En waarom zouden we ook niet
eens een daagje gaan pelgrimeren
naar een naburige genadekapel of be-
devaartplaats, in echt vrome stem-
ming, zoals de Tochtgenoten van Sint
Frans dat doen? Kinderen vinden dat
heerlijk.

Verder kunnen ze gaan vissen en
bloemen zoeken. Twee jaar geleden
spraken we in Herstel af om bij onze
meisjes en jongens de liefhebberij
voor planten verzamelen aan te moe-
digen. Misschien is het toen in de slof
gebleven; we kunnen er alsnog aan
beginnen! Bloemen zoeken, opsnuffe-
len hoe ze heten, ze dan tussen kran-
ten drogen en later inplakken in een
tekenschrift, namen er bij schrijven!
Daar moet een „flora" bij te pas ko-
men en ziehier een prachtig verja-
ringsgeschenk en een noodzakelijk
bezit van elke bibliotheek en iedere
jeugdvereniging. Goed, ik weet dat
wel, je kunt van de natuur houden
zonder bloemen te kunnen ontleden;
zie dan desnoods in dat plantenver-
zamelen slechts een alleraardigste
hobby en bedenk, dat nuttige en aan-
gename bezigheid een uiterst belang-
rijk opvoedingsmiddel is.

De gloriedag in de vacantie zal die
zijn, waarop we echt „ergens" naar
toe gaan. Voor hen, die in de o*mge-
ving van Schiedam *) wonen — dat
begrip „omgeving van Schiedam" erg
ruim genomen — is de Polyantha
een heel geschikt doel. Deze bloemen-
en plantententoonstelling in het Ster-
renbos is de moeite waard! Dat er
sprookjesachtige gloxinia's, horten-
sia's, fuchsia's en honderden andere
wonderen uit de bloemenwereld staan
te pronken, zult u begrijpen. Het zal
de vaders vooral interesseren dat er

NV. MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT

PEEKOFFIE MOSTERD
TAFELZUREN

STEUNT HOLLAND'S INDUSTRIE

ook kleine groentetuinen te bewonde-
ren zijn. Zeker die vaders! Ik zie ze
elke avond zwoegen en zweten op het
plekje achter het huis, dat vroegen
bloemenhof was, maar waar nu do
rode kool staat de gloeien naast de
kroten. Of op het stukje grond, dat
de gemeente afstond tegen twee cent
de vierkante nieter voor de teelt van
bruine bonen en winterpeen, of als
vanouds langs de spoorbaan. Die
kleine amateur-landbouwers moeten
ook eens gaan kijken naar de kruiden-
tuin, waar venkel groeit en kervel en
thym en al die kostelijkheden, welke
de soep en de runderlappen 'n geurig
aroma schenken! Ook de inzendingen
van de Landbouw Hogeschool te Wa-
geningen mogen ze niet overslaan; ze
vinden daar wat theorie ten beste ge*
geven, zeer aanschouwelijk, over be*
stuiving, bijenleven, nut der vogels,
bestrijding van plantenziekten enz.

Een tentoonstelling zonder statis-
tieken is onbestaanbaar. Je vindt dus
ook getallen hier op de Polyantha.
Onder andere: De K.L.M, vervoerde
in 1939 totaal 284.515 kilo bloemen
naar het buitenland. Mocht het spoe-
dig weer zo worden!

Bidden we hiervoor! Zou dat geen
mooie intentie zijn, als we op pel-
grimstocht gaan?

En dan is het misschien tenslotte
toch nog mogelijk, dat we ons juist
die vacantie-1940 later herinneren,
omdat we er in de gegeven omstan-
digheden van maakten, wat er van te
maken was!

C. BOUDENS-VAN HEEL.

*) Wie geeft er een tip voor andere
plaatsen of streken van ons land? Bij voor-
baat veel dank. C. B.-v. H.
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag

Oplossing Probleem No. 249 (Eerhes).
Wit: Kg4, Da6, Td2 en h6, Lb2 en c2,

Pb8 en f4, pionnen e5, e3, e6 en g5.
Zwart: Ke5, Dal, Ta4 en dl, Lc8 en f8,

Pc3 en c6, pionnen a5, b7 en g3.
1. Da6Xb7. Pc6 is nu niet meer gedekt,

zodat er Pb8Xc6 mat dreigt. Wanneer
zwart dit paard wegspeelt, krijgt de witte
dame toegang tot veld d5, zodat zij daar
mat kan zetten.

(Pc3 is door Lb2 geopend). Het slimme
zwarte paard probeert dit nu tegelijkertijd
te verhinderen door veld d5 te dekken:

l Pc6—e7. 2. Db7—c7 (Lf8 is afge-
sloten), l , Pc6—b4. 2. Db7—e4 (nu is
Ta4 afgesloten). Een derde parade van
deze soort is l , Pc3—d4. Nu is Pc3
ontpend en kan dus op d5 slaan. Tevens
echter is Pg4. dat tot nu toe door Ta4 ge-
pend was vrijgekomen en kan op d3 mat
zetten (met 2. Pg67, Ke6:!)

Verder: l , Lc8Xb7, 2. Pb8—d7 en
l Ta4Xf4t. 2. g3Xf4.

Oplossing: probleem No. 250 (Weenink).
Wit: Kgl, Dhl, Ta5 en g3, pion g5.
Zwart: Kh5, Lh4, Pel, pionnen a6 en gS
1. Kgl—h'Zl Tempozet, l , Pel—g2.

2. Dhl—dl; 1. Pel—f3.
2. DhlXfS; l Lh4Xg5. 2. Kh2—gl;

l Lh4Xg3. 2. Kh2Xg3.

Goede oplossingen: Beide problemen: J.
J. van Hoek, Amsterdam; L. P. Solleveld,
Wateringen en G. J. C. van Trijp, Utrecht.

Alleen No. 250: L. Marges, Rotterdam
en R. Bosma, Sneek.

Ter oplossing probleem No. 253.
Inzendingen tot 26 Juli.

No. 253
M. Marble

„The Theory of Pawn-Promotion" 1912.

a D a e t g h

Mat in 3 zetten

Eindspel No. 254
F. Sackmann

D. Wochenschach 1913.

a b c d e f g h

a d c d e t g h

Wit begint en wint

Schijnbaar heeft zwart hier de beste
kansen, omdat zijn pion direct dame kan
halen. Toch weet wit echter ook nog pion-
promotie te forceren:

1. a5—a6, K—flD. 2. a6—a7, Dfl—al.
3. f6—f7, Dal—a3!

Zo bestrijkt de dame beide promotievel-
den a8 en t'8.

4. d5—d6! Nu is de toegang naar veld
f8 afgesloten, maar zwart krijgt een ander
veld tot zijn beschikking: 4 , Da3—f3!
5. cM—(15! en pionpromotie is inderdaad
niet meer te verhinderen.

Onrustige zenuwen
Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig
weer weldadig kalm. Huisje 40 en 75 cent.

en ik?
Ik werd op 21 October 1S33 te

Stockholm geboren. Ondanks het
feit dat mijn ouders in behoef-
tige omstandigheden verkeerden
wist ik, vooral door het nemen van
privaatlessen, het ingenieursdiplo-
ma te verwerven. Ik heb vele uit-
vindingen gedaan, waaronder die
van de nitroglycerine (dynamiet)
wel de voornaamste is. Ik stierf
in 1896. Het instituut dat ik bij tes-
tament in het leven riep, is ook
heden ten dage nog wereldbekend.
Wie ben ik?

Het is niet de bedoeling, waarde lezers,
om van dit en van soortgelijke artikelen
een raadsel te maken. Het doel van dit en
volgende artikelen is onze blik te verrui-

.men, grote mannen uit het verleden en het
heden te kennen, te bewonderen en even-
tueel in hun werkkrachten hun kunnen na
te volgen.

Dat wij de raadselvorm van een „Wie
ben ik" kozen, heeft alleen tot doel in een
zeer kort bestek de levensloop van den
geleerde dien wij in dit artikel even be-
schouwen, samen te vatten. Wij willen
zelfs zo ver gaan het antwoord op de vra-
gen onmiddellijk er bij te geven: wij Iieb-
ben dit keer op het oog Alfred, Bernhard
Nobel, den uitvinder van de nitroglyceri-
ne en den stichter van het beroemde No-
belprijs-instituut.

Alfred Nobel was lichamelijk van een
zwakke constitutie, maar zoals het dik-
wijls voorkomt, zijn geest was, misschien
juist daardoor, des te sterker. Zijn inge-
nieursdiploma behaalde Nobel in het bui-
tenland. Op zijn reizen (en hij reisde veel)
bezocht hij ook Amerika, doch het meren-
deel van die studiejaren bracht hij door
te Parijs.

• Wanneer we hierboven Nobel voorstel-
den als den uitvinder van de nitroglyce-
rine, is dit eigenlijk niet juist. Die eer
komt toe aan den Italiaansen scheikun-
dige Sobrero.

Deze had namelijk reeds in 1846 bij zijn
proeven te Turijn, voortbouwende op on-
derzoekingen van andere geleerder», 'n op-
lossing samengesteld uit glycerine, salpe-
terzuur en zwavelzuur, welke oplossing de
nitroglycerine opleverde. Deze nitroglyce-
rine is een vloeistof, geelachtig als olie,
die wanneer ze gewoon wordt aangesto-
ken eenvoudig opbrandt, doch die bij
wrijving of doordat er op geslagen wordt,
tot ontzettende ontploffingen komt. Al
had Sobrero dan ook het eerst nitrogly-
cerine vervaardigd, hij heeft van zijn uit-
vinding weinig plezier beleefd, omdat hij
wegens het onbestendige ontploffingsge-
vaar der stof deze niet tot voor de mens-
heid nuttige en controleerbare doeleinden
wist te gebruiken.

Die eer nu, met de nitroglycerine te
kunnen werken, die stof „onder de knie
te krijgen," die eer komt toe aan Alfred
Nobel.

In 1862 nam Alfred Nobel, in samen-
werking met zijn vader, het experimente-
ren met nitroglycerine ter hand. Dat
deze stof tot ontzaglijke verwoestingen
kon leiden, werd in het begin wel ver-
moed en was later ook wel bekend. Maar
er gebeurden toch talloze ongelukken en
de wijze waarop men op onverantwoor-
delijke wijze" met het gevaarlijke goedje
omging moest tot ongelukken leiden.

Aangezien nitro-glycerine, al waren sa-
menstelling en bereiding dan bekend,
toch eerst bruikbaar zou zijn, wanneer
het op veilige wyze kon worden vervoerd
en tot ontploffing gebracht, was de stu-
die van Nobel juist op deze punten ge-
richt en talloos zijn de door hem aange-
vraagde patenten, die op deze punten be-
trekking hebben. Hiertoe behoren bijvoor-
beeld de wijze waarop dynamiet tot ont-
steking moest worden gebracht, de zoge-
naamde „Nobelse ontsteker" en de ver-
menging van nitroglycerine met kiezel-
aarde, waardoor het transportprobleem
tot oplossing werd gebracht. Dit meng-
sel nu van nitro-glycerine en kiezelaarde
kwam later als „dynamiet" in de handel
en hierop verkreeg Nobel in verschillende
landen (wij noemen Zweden, Engeland en
Italië) zijn patenten.

Het kan geen verwondering wekken
dat Nobel door de aai'd zijner ontdekkin-
gen grote belangstelling genoot in mili-
taire kringen, ofschoon ongetwijfeld No-
bel zijn uitvinding voor oorlogsdoel aller-
minst liefhad. Evenals zovele andere uit-
vindingen van betekenis heeft de mens
met zijn vrije wil het in zijn macht ze ten
goede en ten kwade aan te wenden.
Meestal gebeurt dit beide, en dit was ook

het geval met 't gevaarlijke en toch ook
weldadige dynamiet.

Wat een machtig hulpmiddel is dyna-
miet niet geweest bij de technische voor-
uitgang. Denk aan mijnarbeid, aan spoor-
en tunnelwerken in bergachtige streken.
Hoe zou de schoonheid der natuur in on-
toegankelijke bergstreken ontsloten zijn
als dit middel er niet was geweest om de
obstakels uit de weg te ruimen?

Maar, zoals gezegd, ook ter verdelging
was het middel geschikt, en als zodanig
werd het ook aangewend. Nobel was in-
middels verhuisd naar Parijs, waar hij in
Sevran-Livry een laboratorium bouwde
in 1890. Hier verrichtte hij vele proeven,
hier deed hij vele uitvindingen, ook op
het gebied van buskruit en andere spring-
stoffen. Steeds meer kregen zijn uitvin-
dingen betekenis voor de oorlogvoering
en de opening van een fabriek voor reuk-
loos kruit in Italië leidde er zelfs toe dat
Nobel van spionnage werd beschuldigd,
zodat hij in 1891 verhuisde naar San Re-
mo en daar zijn laboratorium vestigde.

Steeds omvangrijker werd zijn werk,
San Remo werd te klem en in 1895 open-
de hij daarom daarnaast een groot labo-
ratorium in Björkhorn. . ,

Zijn gehele, leven ziekelijk en zwak van
lichaam stierf hij in 1896 in San Remo,
op 63-jarige leeftijd.

Nobel is een van die mensen, wier grote
uitvindingen er zo licht aanleiding toe
kunnen geven hen verkeerd te beoorde-
len. Wie Nobel kent als den uitvinder
van dynamiet, van reukloos buskruit en
zovele andere producten op het gebied
van geweld, zou gauw geneigd zijn .:e eer-
bied voor zo'n wetenschappelijk geleerde

Alfred Nobel in zijn laboratorium

alleen „onder voorbehoud" te kunnen ge-
voelen.

Toch was Nobel, hoe vreemd het op
het eerste gezicht moge klinken, een pa-
cifist. Niet alleen in die zin, dat hij, de
oorlog verafschuwend, zijn uitvindingen

voor vreedzame doeleinden bedoeld had.
Doch hij meende in zijn uitvindingen zelfs
een absoluut beletsel voor toekomstige
oorlogen te zien. Hij was van mening, dat,
als de uitwerking van het geweld maar
tot verschrikkelijke hoogte werd opge-
voerd, dit automatisch een voldoende rem
zou worden en de vrede in de toekomst
zou behouden. „Mijn fabrieken," zo zeide
hij op het vredescongres van Bern in 1892,
„zullen spoediger een einde aan de oorlog
maken dan congressen.

De dag, waarop twee vijandelijke legers
in staat zullen zijn elkaar binnen een se-
conde wederzijds te vernietigen, zullen de
beschaafde volkeren zeker voor een oor-
log terugschrikken."

In zijn absoluutheid nemen wij aan,
ondanks, de droevige ervaringen nadien,
dat Nobel met deze uitspraak wel gelijk
heeft, maar dat neemt niet weg dat wij
ons veiliger zouden voelen bij de beoefe-
ning van rechtvaardigheid en liefde als
rem voor losbrekend oorlogsgeweld.

Ondanks dit alles had Alfred Nobel de
vrede lief, meer dan wat ter wereld, het-
geen wellicht het beste tot uiting is ge-
komen in zijn testament. Dit testament
heeft hij zelf geschreven, zonder dat hij
daarvoor de juridische hulp wilde aan-
vaarden van hen die met de formalitei-
ten, daarvoor nodig, op de hoogte zijn.
Dit heeft bij de uitleg van het testament
nog al wat verwikkelingen veroorzaakt.

De voornaamste passages uit zijn tes-
tament luiden als volgt:

,Over mijn nog bruikbaar vermo-
gen beschik ik op de volgende wijze: Het
vermogen moet door den erfenisbeheer-
der in zekere geldswaardige papieren be-
legd, een fonds vormen, waarvan de jaar-
lijkse rente als prijs zal worden toege-
kend aan hen, die in 't voorafgaande jaar
de mensheid het meeste nut gebracht heb-
ben. De rente moet in vijf gelijke delen
verdeeld worden: één deel aan dengene,
die op het gebied der natuurkunde de be-
langrijkste ontdekking heeft gedaan; een
deel aan dengene, die de belangrijkste
chemische uitvinding of de vervolmaking
daarvan tot stand heeft gebracht; één
deel aan dengene, die in de biologie of in
de medische wetenschap de gewichtigste
ontdekking deed; één deel aan dengene,
die het voornaamste gepresteerd heeft
op het gebied der literatuur en één deel
aan hem of haar, die in het belang van
de verbroedering der volken de ontbin-
ding van de bestaande legers of de 'n-
krimping daarvan bewerkte, zowel als
aan dengene, die in het tot stand komen
van vredescongressen de meest waarde-
volle arbeid verricht heeft. De prijs voor
physica en chemie moet door de Zweedse
academie voor wetenschappen verdeeld
worden, de prijs voor biologie en medische
wetenschap door het Karolin Instituut te
Stockholm, de litteratuur-prijs door de
Stockholmse academie, de vredesprijs
door een commissie van vijf leden, welke
door de Noorse Volksvertegenwoordiging
wordt gekozen. Het is mijn uitdrukkelijke
wens, dat bij de beoordeling de nationa-
liteit van den candidaat geen maatstaf
mag zijn, opdat de waardigste de prijs
zal krijgen, hetzij hij een Scandinaviër ia
of niet...."

Dit was de edele wens van een groot
geleerde, die ook na zijn dood alles wilde
besteed zien om wetenschap en vrede te
bevorderen. Moge de tijd weer spoedig
aanbreken, dat de wereld weer in vredige
run kan dingen naar de hoogste onder-
scheidingen op deze beide gebieden.

R E R U M NOVARUM
QUADRAGESIMO

ANNO
omzendbrieven van Paus Leo XIII en Paus Plus XI

in één boekje tezamengebracht.

*NAAR DE NIEUWE GEMEENSCHAP!
Deze leuze wordt verwezenlijkt door den inhoud der beide
encyclieken tot richtsnoer onzer samenleving te maken.

Iedere Nederlander behoort dit boekje te bezitten!
Het is bij uw boekhandelaar verkrijgbaar a f 0,40 per exemplaar.

In fraai linnen bandje f 0,90

Ook verkrijgbaar bij de uitgeefster:

Algemeene Katholieke Uitgevers-Mij. Urbi et Orbi
Ondiep 6, Utrecht Postrekening 315927
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BERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)
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VAN HET BONDSBESTUUR
BEDEVAART NAAK O. L. VROUW TER NOOD

Aan de afdelingen, gelegen in Noord-Holland werd het navol-
gend verzoek gericht:

In het vertrouwen dat u, naar aanleiding van onze circulaire
d.d. 18 Juni j.l. onder uw leden propaganda maakte voor de bede-
vaart naar O. L. Vrouw ter Nood te Heiloo, op Zondag 21 Juli a.s.
verzoeken wij u ons, voorzover u dat nog niet heeft gedaan, nadere
mededelingen te doen.

Allereerst moeten wij weten of uw afdeling aan deze bedevaart
zal deelnemen. En, voor het toezenden der programma's, met hoe-
veel personen u waarschijnlijk zal komen. Bovendien is het nodig,
dat wij weten of er ook personen onder zijn die per trein komen.

Wij verzoeken u dringend binnen een paar dagen, doch uiterlijk
voor Vrijdag a.s. (12 Juli) ons uw antwoord te doen toekomen,
want wij moeten dan nog nadere voorbereidingen treffen.

Antwoord ons dus per omgaande als u het nog niet hebt gedaan.
Afdelingen welke nog niet aan dit dringend verzoek hebben vol-

daan worden voor het laatst daartoe uitgenodigd.

SOCIALE STUDIEDAGEN TE VOORHOUT
De opgaven van deelnemers voor de studiedagen welke gehouden

worden van 24—26 Augustus a.s. komen reeds binnen.'
Zoals wij de vorige week in Herstel mededeelden zal het aantal

deelnemers iets minder moeten zijn dan wij de laatste jaren ge-
wend waren.

Zij, die zich dan ook het eerst opgeven, komen voor deelneming
het eerst in aanmerking.

De kosten der deelneming bedragen dit jaar slechts f 6 en
daarvoor ontvangen de deelnemers dan ook nog het uit te geven
verslagboek.

De deelnemers moeten voor twee volle dagen broodbonnen mee-
brengen.

Wilt gij nu deelnemen, geeft u dan via uw afdelingsbestuur
daarvoor op.

BRANDSTOFFENVOORZIENTNG VAN DE „D.I.C.H."
Aan de aangesloten verenigingen van de „D.i.c.h." werd dezer

dagen een circulaire gezonden waarin o.m. het volgende wordt
gezegd:

U zult het wel reeds gelezen hebben dat de brandstoffenvoor-
ziening aldus wordt geregeld dat een ieder vóór October a.s. één
vijfde deel van zijn brandstoffen zal krijgen.

Zowel de handelaren als de coöperaties ontvangen derhalve vóór
October niet meer dan 20% van het kwantum, dat zij vorig jaar
hebben omgezet. Nadien worden telkens opnieuw gedeelten toege-
wezen. Dit geldt voor alle soorten huisbrand, hetzij Hollandse
Duitse enz.

Wanneer u brandstoffen ontvangt, dan wilt u die natuurlijk uit-
rijden onder uw leden en zij moeten dus per waggon, zoals altijd,
bij u aankomen.

Nu is het aldus niet mogelijk dat u van elk soort telkens één
vijfde deel ontvangen kunt, want men moet al vijftig ton van één
soort besteld hebben, wil dat mogelijk zijn. Immers de waggons
met de minste tonnage bedragen nog 10 ton.

Wij zullen daarom telkens wanneer een kwantum wordt toege-
wezen het aldus verdelen, dat zoveel mogelijk aan de bestelling te-
gemoet gekomen wordt. En zullen u daarvan vooraf mededeling
doen.

Ontvangt u derhalve een deel dan moet u het onder uw leden zo
verdelen, dat een ieder één vijfde deel van zijn bestelling ontvangt.
Daarmede wordt dan tevens bereikt dat ieder lid met October
over enige brandstoffen de beschikking heeft.

Het zal daarbij dan wel moeten voorkomen, dat er zullen zijn die
b.v. II bestellen en III zuuen moeten accepteren. Maar daarvoor
staat iedere brandstoffenhandelaar.

Verder staat voorop, dat zij, die vorig jaar Hollandse of Duitse
hebben gehad deze ook nu weer zullen ontvangen. Doch mochten
de Duitse brandstoffen niet kunnen aankomen, dan zullen daarvoor
zoveel mogelijk Hollandse geleverd worden.

GOUDKORREL
Wat is de ondervinding van een gesloten retraite?
God roept u naar de stilte van Zijn heiligdom om dichter

bij u te komen en naar u zal luisteren over de zorgen en
lasten die u bezwaren.

Spreek daar tot hem en blijf in stille verwachting.
Ontvang hem als een goeden, liefdevollen vriend.
In het licht van God s genade zal uw zieleschoonheid hoger

opbloeien voor tijd en eeuwigheid.
In de gesloten retraite dringt het licht van ons H. Geloof

door van alle kanten en daar schenkt God de volheid Zijner
liefde.

1W ai ons uit oe a

ALKMAAR

Inzake de volkstuintjes kunnen
wij de belangh'ebbende leden me-
dedelen, dat dezer dagen aan hen
die zich voor 10 Juli j.l. voor een
betreffend volkstuintje hebben
opgegeven, een dergelijk tuintje
zal worden toegewezen voor de
prijs van f2,—. Hoewel er meer-
deren zijn die zich voor twee en
meer tuintjes hebben opgegeven,
delen wij mede, dat aan een der-
gelijk verzoek niet kan worden
voldaan, omdat de door ons in-
gediende aanvragen om volks-
tuintjes maar voor 80 pet. kan
worden voldaan vanwege het te
grote aantal aanvragen. Aan
ons Volksbondsbestuur zijn 111
volkstuintjes toegewezen, terwijl
door ons 182 tuintjes zijn aange-
vraagd. Men kan dus hieruit be-
grijpen dat niet alle aanvragers
voor een tuintje in aanmerking
kunnen komen, maar dat de-
genen voorgaan die zich voor
10 Juni j.l. hiervoor bij ons se-
cretariaat hebben opgegeven.
Ook degenen die reeds een par-
ticulier volkstuintje bezitten,
kunnen hiervoor niet in aanmer-
king komen. De in cultuur ge-
brachte grond van bedoelde tuin-
tjes is onder andere bepoot en
bezaaid met de volgende gewas-
sen: winteraardappelen, bruine,
bonen, stamsnij- en sperciebonen,
hetzij slabonen, spruitkool, boe-
renkool, bloemendaalkool en knol-
rapen. Verder kan nog worden
gemeld, dat door het gemeente-
bestuur een onbewerkt terrein
voor 60 tuintjes, gelegen op het
kazerneterrein aan de Bergerw.,
aan de leden van diverse vereni-
gingen gratis ter beschikking
wordt gesteld, mits de gebruikers
zelf voor het inrichten als volks-
tuintjes, te weten het spitten,
bemesten, planten, e.d. zorgdra-
gen. Voor zover voorradig zullen
van gemeentewge hiervoor gra-
tis planten worden verstrekt. Le-
den, die hiervoor in aanmerking
wensen te komen, gelieven zich
omgaande te melden aan ons se-
cretariaat.

BEVERWIJK
Aan de oproep tot de bidstond

voor 't verkrijgen van een recht-
vaardige vrede, waarvoor het ini-
tiatief is uitgegaan van de afde-
ling van de Nederlandse Katho-
lieke Volksbond is door velen ge-
hoor gegeven, door zeer velen
zelfs, maar toch er mankeer-
den er nog wel enkelen. Nu is dit
goed verklaarbaar. Het was on-
getwijfeld nog niet tot eenieder
doorgedrongen. Zij die nog ont-
braken zijn er volgende week na-
tuurlijk wel.

Een dringend beroep wordt ge-
daan op alle georganiseerde
werknemers, middenstanders,
boeren en tuinders. Vele malen is
er op gewezen dat al ons werk
zonder vrucht zal zijn zonder
Gods hulp. Daarom wordt ge-
vraagd in gemeenschappelijk ge-
bed de hulp van God af te sme-
ken voor het werk van onze or-
ganisaties en het verkrijgen van
een rechtvaardige vrede.

Daarom zal iedere Donderdag-
avond 8.15 in beide parochies een
Lof plaats hebben met gezamen-
lijk rozenkransgebed.

Komt allen!!
HAARLEM
Bloempjesdag- bracht bijna ƒ 2000
op.

Er is vreugde in het kamp van
de organisatoren van de Bloemp-
jesdag voor Herwonnen Levens-
kracht. Vele teleurstellingen
moesten in de loop der afgelopen
maanden gedragen worden en
het zag er een ogenblik naar uit,

ter ore Kwam

dat de bloempjes dit jaar niet op
de revers en de zomerjurken der
Haarlemse burgers en burgeres-
sen zouden prijken.

Maar Zaterdag, toen de zon de
koude wereld verwarmde, trok-
ken honderden collectanten en
collectrices er op uit om voor de-
genen die levenskracht moesten
herwinnen, geld in te zamelen.

Het resultaat is een recordop-
bi-engst, namelijk ƒ 1949. Men
kan dus aannemen, dat met en-
kele nog te ontvangen giften -
er zijn altijd nog nakomers •— de
tweeduizend gulden in kas komt.

Verleden jaar was de op-
brengst ƒ 1300.

Het bestuur verzoekt ons reeds
nu dank te brengen aan allen, die
collecteerden en allen die de bus-
jes vulden.

HILLEGOM
Aan de ingezetenen van
Hillegom!

Waarde plaatsgenoten,
De R. K. Vereniging tot be-

strijding van Tuberculose Her-
wonnen Levenskracht houdt haar
jaarlijkse speldjesdag op Zater-
dagmiddag 27 Juli.

Daar Hillegom bekend staat
om de offervaardigheid voor de
lijdende mensheid, is het comité
zo vrij nu r^eds uw financiële
hulp in te roepen voor genoemde
vereniging. Tevens doet het comi-
té een beroep op een aantal
jongedames • die bereid zijn de
speldjes te koop aan te bieden.

Opgaven tot deelneming wor-
den ingewacht voor 20 Juli bij C.
Seijsenes, Brouwerlaan 47, J.
Raamsveld, Treslongdwarsstraat
13. Voor financiële en daadwer-
kelijke hulp bij voorbaat onze
dank!

HOORN
Op Zondag 21 Juli a.s. orga-

niseert ons bondsbestuur de jaar-

lijkse bedevaart naar O. L. Vr.
ter Nood te Heiloo. Als algemene
intentie is gesteld, een blijvende
rechtvaardige vrede en behoud
van het geloof. Onze afdeling zal
aan deze bedevaart deelnemen
en stelde de kosten voor eiken
deelnemer op slechts 25 cent,
overtuigd dat dit lage bedrag
voor geen der leden een bezwaar
kan zijn.

Het bestuur houdt a.s. Zater-
dag 13 Juli van 6—8 uur zitting
in het Gezellenhuis waar men
zich dan voor deelname kan op-
geven. Vooral met het oog op de
bijzondere tijdsomstandigheden
wordt op een grote deelname ge-
rekend.

UITGEEST
Speldjesdag Herwonnen Levens-
kracht

Zondag 14 Juli organiseert ge-
noemde vereniging haar jaarlijk-
se speldjesdag. Wij verwachten
dat geen onzer leden verzuimt
een offertje te geven voor dit
schone doel, want ondanks dat
gij misschien wordt getroffen
door de tijdsomstandigheden dat
de lijders aan t.b.c. veel zwaar-
der beproefd worden, brengt gij
dan een klein offertje om hun
lijden te verlicht- \ doch doe het
niet een blij hart en in het besef
een goed werk te verrichten voor
uw eigen kameraden en hun ge-
zinnen.

VELSEN

E.H.B.O.-cursus

Men verzocht ons mede te de-
len, dat dr. J. Mac. Daniël in het
gymnastieklokaal der U.L.O.-
school aan de Plantanenstraat te
IJmuiden-Oost, zijn lessen in
E.H.B.O. zal hervatten. De lessen
worden gegeven Woensdagavond
om 8 uur. Belangstellenden, die
de cursus wensen te volgen, kun-
nen zich zo, spoedig mogelijk op-
geven.

Ter overdenking
Minacht uw positie niet: het is daar, dat ge moet handelen,

lijden en overwinnen.

Bekleedt gij een laag ambt, doe het zo, dat gij het ambt verheft
tot de hoogte van uw persoonlijkheid; bekleedt gij een hoog ambt,
doe het zo, dat gij uw persoonlijkheid verheft tot de hoogte van
uw ambt.

De zwakheid te hebben om te menen, dat men boven zijn ambt
staat, is een zeker middel om er onder te staan.

In iedere positie zij men wat men moet zijn, voordat men
tracht meer te zijn: zo doen de meesters en het is het teken van
ware superioriteit.

Ook het schijnbaar nietigste bedrijf kan door de geqst, die het
bezielt, geadeld worden.

Voor des mans huis, die een goed ambacht kan,
Verschijnt de honger wel, maer blijfter van.

CREDO P U G N O
is de motor van de
plaatselijke afdelingen
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B iü NA GRATIS
500 echte, roepende

KOEKOEKKLOKKEN
uit het Schwarzwald

Sierlijk uiterlijk
Bewegende en roepende koekoek

Fijn handsnijwerk
Regelmatige en nauwkeurige gang

5 jaar fabrieksgarantie!
Hiernaast ziet U een afbeelding van zoo'n
roepende koekoekklok. Het is een zeer
gezellig idee in huis, want de koekoek
„roept" elk uur, half uur en kwartier. Deze
uurwerken slijten bijna niet en hebben
een regelbare slinger, waarmede zij zóó
afgesteld kunnen worden, dat zij precies
op tijd loopen.

De prijs is TIJDELIJK nog T £iUÜ
Stuur ons deze adv. uitgeknipt toe met
Uw duidelijk geschreven adres en U ont-
vangt de koekoekklok onder rembours
(plus vracht).
Haast U, slechts 500 klokken 2Öjn er!

GRAND COMPTOIR UNIVERSEL D'HORLOGERIE
POSTBUS 44 - HOMERUSLAAN 83 - UTRECHT

\AANDEI>VIAG GEN

" . • '
IMP.; WILLIAM KOCH & Co.. KEIZERSGR. 316, AMSTERDAM-C

H. H. D r u k k e r s en U i t g e v e r s
Zoekt u voor uw brocheerwerk, speciaal groote oplagen, een
voordeelig adres? Vraagt dan prüs bij de

Fa. Wed. G. LE GUE en Zoon
Pieterstraat 5 — UTRECHT — Telefoon 11486
Rotatiedruk 16 of 32 pag., leveren wij 40.000 d 50.000 ex.
per dag geniet en gesneden. Geen order te gróót, geen order
te klein.

S \ X \ \ \ \ N X \ X \ \ \ \ '

K LEDERWARENFABRIEK Y
C O B R A

'j GROESBEEKSEDWARSWEG 186 - NIJMEGEN y
*/. Levert uitsluitend aan winkeliers prima STUUR- 'y
; . TASSEN, JASBESCHERMERS :>

en BAGAGETASSEN

IX \ \ N \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

N. V Steenfabriek „Tienray"
IE TIENRAY DIR.: AUG. GEURTS
LEVERT ALLE SOORTEN STEENEN. HANDVORM EN PERS-
STEENEN EN VECHT- EN WAALFORMAAT, TEGEN CON-

CURRÈERENDE PRIJZEN

NOG SLECHTS KOETEN TIJD
Dan zullen de prijzen aanmerkelijk stijgen.
Dus koop nu uw costuum, jas of mantel.
Ook militaire kleeding.

Vraagt inlichtingen omtrent onze ABONNEMENTS-KLEEDING.

ALPH. v. d. BRUGGEN
MAATKLEEDING A.B. GEDIPLOMEERD COUPEUR

EINDHOVEN . SMITSSTEAAT 15

Voor het nieuwe
toneelseizoen

verscheen: Ridders zonder vrees
of blaam, een vrolijk spel in één
bedrijf voor zeven heren. Geen
costuumstuk. Prijs 75 cent. De
Haarkuur, klucht in één bedrijf
voor vier heren of één dame en
drie heren. Prijs 75 cent. Uit-
gave Toneelfonds „Varia", Hee-
renweg 66 Utrecht. Giro 347954.

ZANGKANARIES
Mannenkanaries ƒ 1,25. Fijnste
Seyf ertzangers ƒ 2. Duizenden
dankbetuigingen. Kanariepopjes
ƒ 0,30, wit f 0,65. Pracht parkie-
ten ƒ 0,90 per paar. Manvinken
ƒ0,50. Senegalvogels ƒ0,90 per
paar. Gemengde vogelzaden
ƒ1,30 per 10 pond. Universeel
ƒ 0,20 per pond. Fijnkwekery

NICO BORNEMAN
Merelstr. 31b Utrecht Tel. 13617

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de weder-
opbouw.
Houdt dus ook NU rast aan Uw
coöperatieve gedachte l

Blijft ook NU trouw lid en
verbruiker van :

R. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G

OOK NU DOET ADVERTEREN

VERKOPEN

DAAROM,

ADVERTEER!

Mr, Johnnie eo z'n Partner
die met hun buitengewoon afwisselend CABARET-PROGRAMMA
overal volle zalen trekken, hebben voor vereenigingen die een
avond geven, waarvan de opbrengst ten goede komt voor de
geteisterde gebieden, speciaal lage tarieven. Vraagt eens prosp. en
cond. Aanb. v. H.H. Geest. Sinion Stevinweg 14, tel. 7534, Bussum.

HIER IS UW ADRES VOOR

TOOlLCÏSfÏMES
RIDDERIKHOFF & Co.

H O O R N (N.-H.)
KERKSTEEG 32

POSTBUS 13 — TELEFOON 220

Voorraad Coatumes
Hénri ter Hall, Amster-
damsch Tooneel. Directie

Eduard Verkade.

GROOTSTE SORTEERING
V R A A G T PK IJ S O P G A A F


