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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 N I E K
1. Verzekering van werklozen tegen

ziekte
De algemene vergadering van de bedrijfs-

vereniging voor Ziekengeldverzekering „De
Samenwerking", gevestigd te Groningen,
heeft besloten zich te wenden tot andere
bedrijfsverenigingen op landbouwgebied,
teneinde een regeling te treffen inzake ver-
zekering tegen ziekte van werkloze arbei-
ders. Men heeft daarbij als punt van uitgang
genomen, dat de arbeiders de verzekering
kunnen voortzetten tegen een premie gelijk
aan dat deel van de normale premie, dat
volgens de wet van het loon der arbeiders
mag worden afgehouden.

2. Doorbetaling van duuHetoeslag
tijdens de vacantie

Door de Bedrijfsraad voor de Schoenin-
dustrie is nopens bovenstaand onderwerp
een circulaire d.d. 22 Juli 1940 gericht aan
alle Nederlandse schoenfabrikanten, luiden-
de als volgt:

„Ons is reeds enkele malen de vraag voor-
gelegd, op welke wijze de duurtetoeslagre-
geling moet worden toegepast in de week,
wparin de vacantiedagen vallen.

Wij menen daarom goed te doen aan alle
schoenfabrikanten als onze zienswijze mede
te delen, dat de overwegingen, op grond
waarvan destiids de duurtetoeslagregeling is
ingevoerd, medebrengen, dat de vacantie-
dagen voor de toepassing van de duurte-
toeslagregeling worden beschouwd als da-
gen, waaron normaal wordt gewerkt.

In de nraetijk komt dit dus hierop neer
(aangenomen, dat drie vacantiedagen wor-
den gegeven) dat op de overige dagen van
de betrokken week zoveel mogeliik normaal
wordt gewerkt in verband met de 36-uren-
verordening, „dat in de vacantieweek de
duurtetoeslagen voor 100 pet. worden uitbe-
taald."

3. De ontslagverordening.

De ontslaerverordening is voor de land- en
tuinbouwbedriiven zeer moeilijk te hanteren.
Wordt zii te dringend toegepast, dan zal de
werkloosheid er meer door uitgebreid dan
benerkt worden.

Het Centraal Secretariaat tracht nu. in
overleg met de Arbeidsinspectie een voor de
bedrijven meer algemene regeling te ver-
krijgen, welke de tendenz heeft om het aan-
tal vaste arbeiders uit te breiden en daar-
naast een grotere vriiheid voor den onder-
nemer, voor wat de losse arbeiders betreft.

Reeds is op enige plaatsen met vertegen-
woordigers van werkgevers en werknemers
overleg gepleeerd. waarbii de voorgestelde
nieuwe regeling instemming kan verwerven.

Mocht de wijziging komen, dan zullen we
daarover uiteraard nadere mededelingen
verstrekken.

4. Uit de bedrijfsraden van land- en
tuinbouw

De Bedrijfsraad voor West-.-Brabant heeft
advies uitgebracht aan de organisaties in
dat gewest tot verschuiving van arbeids- en
schafttijden. In verband daarmede ook aan
de gemeentebesturen om daarmede rekening
te willen houden met de schooluren. Voorts
werd met de arbeidsinspectie te Breda een
regeling getroffen t.a.v. de uitvoering der
óntsl«,gverordening.

Ook de Bedriifsraad voor N.-Holland heeft
een dergelüVe regeling getroffen met de In-
spectie te Haarlem.

De Bedrijfsraad voor het Bloembollenbe-
driif heeft verschillende commissies inge-
steld tot het onderzoeken naar en het uit-
werken van voorstellen voor werkverrui-
roing. Verschillende gegeven zijn reeds inge-
zonden, die met de Rijkscommissie voor
werkverruiming zullen besproken worden.

5. Veenderijen proüaceren

De toestand op de arbeidsmarkt in Zuid-
Oost-Drente is thans gunstiger dan in vele
jaren het geval was. Zoals bekend is, stonc
dit gebied en met name de gemeente Em-
men sinds 1922 met het werklozencijfer aan
de spits, zulks tengevolge van de noodtoe-
stand in het veenbedrijf en de overbevolking
In de winter waren in de laatste jaren vrij-
wel nooit minder dan 4000 gezinshoofden
werkloos, des zomers 2 a 3000, welk cijfer
evenwel sedert een paar jaren wat gunstiger
•werd, doordat enige honderden arbeiders
werk vonden in Duitse veenderij- en land-
bouwbedrijven.

Thans hebben de omstandigheden een
gunstige ommekeer gebracht. Waren er ver-
leden jaa.r op l Augustus ruim 1900 mensen
uit Emmen in de werkverschaffing ge-
plaatst, thans zijn dat er slechts 600 en
alleen arbeiders, die te oud zijn om ver
van huis werk te vinden of arbeiders, wier
gezinsomstandigheden dat niet toelaten.

"De hoofdoorzaak is niet gelegen in de

MARTIKA
door

A. TH. TERWINDT O. P.

ƒ L50
Verkrijgbaar bij de boek-
handel en bij de uitgeefster

URBI ET ORBI - UTRECHT

uitzending van arbeiders naar Duitsland,
doch in de grote bedrijvigheid in de veende-
rijen en het succes der pogingen, om in de
andbouw meer loonarbeiders geplaatst te

krijgen.
Is gewoonlijk om deze tijd van het jaar

n de veenderij het werk reeds enige weken
grotendeels afgelopen, thans wordt nog aller-
wegen persturf gemaakt, op vele veenplaat-
sen met dubbele ploegen. De behoefte aan
turf is zo groot, dat tegen veel hogere
prijzen dan voorheen alles wat droog was
anmiddellijk verscheept kon worden. In de
loop der afgelopen week is het vervoerver-
bod afgekondigd als voorloper van distri-
butiemaatregfelen.

De meer vraag naar arbeidskrachten in
de landbouw vindt ten dele haar oorzaak in
de uitbreiding van de cultuur-oppervlakte
door ontginning, maar ook 'de intensieve
landbouwproductie is van invloed, vooral
doordat van de zijde der gemeentebesturen
druk op de landbouwers werd uitgeoefend
om zoveel mogelijk loonarbeid te laten ver-
richten.

Het aantal arbeiders in het vrije bedrijf is
tengevolge van de normale jaarlijkse aanwas
en de demobilisatie ongeveer 2500 groter dan
verleden jaar. In Duitsland werken even-
wel slechts 275 arbeiders meer dan in 1939.
In totaal zijn thans uit de gemeente Emmen
1475 personen over de grens werkzaam, van
wie 875 als zogenaamde grenslopers (v.j.
ruim 500) en 600 met huisvesting (v.j. 700).
Over het algemeen zijn deze mensen zeer
tevreden over loon, behandeling en voeding,
zodat de uitzending vrijwel geen bezwaar
ontmoet. Zelfs gaan tal van arbeiders, die
wegens de samenstelling van hun gezin niet
verplicht kunnen worden, werk in Duitsland
te aanvaarden, toch daarheen, omdat er
aanmerkelijk meer verdiend kan worden dan
in de werkverschaffing hier te lande.

Voor de gemeente Emmen — en ook voor
de andere Z.O. Drentse gemeenten — geeft
deze gang van zaken een ware opluchting,
niet alleen wegens de aanzienlijke daling der
overheidsuitgaven, maar ook omdat er veel
meer geld in de gezinnen — en dus in rou-
latie komt.

6. Broodkaarten voor P.T.T.-
personeel

De Drg heeft onderstaande brief gezonden
aan de Hoofden van dienst.

1. Ik deel u mede, dat het overleg met
het Centraal Distributiekantoor over de ver-
strekking van extra-broodkaarten niet tot
het gewenste resultaat heeft geleid.

2. Blijkens een schrijven van het departe-
ment van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart, gericht aan alle distributiediensten
komen van het P.T.T.-personeel voor een
extra-broodrantsoen uitsluitend in .aanmer-
king de arbeiders bij de Technische Dienst
die bij de uitvoering van hun werkzaam-
heden regelmatig grondwerk verrichten. De-
ze krachten kunnen aanspraak maken op
een extra-rantsoen van 50 pet.

3. Alle andere categorieën van P.T.T.-
personeel (dus ook de bestellers ten platte
lande) vallen buiten de regeling.

4. Voor het aanvragen van extra-brood
kaarten zijn bij de plaatselijke distributie
diensten formulieren (mod. M.D. 47) ver-
krijgbaar. Voor zover het onder u ressor
terende personeel voor een extra rantsoen
in aanmerking komt, verzoek ik u ter ver
krijging daarvan het nodige te willen ver
richten.

7. Verslag steuncommissie N.S. 1940
Na de sombere klanken die de „Steun

commissie N.S. 1940" de vorige maal in haar
verslag moest laten horen over de inkom
sten, kan zij ditmaal een opgewekter geluid
laten klinken.

De inkomsten over de maand Juni, bin
nengekomen van de zijde van het in actie
ve dienst zijnde personeel, bedragen thans
ruim ƒ 27000, hetgeen dus een hoger bedrag
is dan hetgeen op grond van de inkomsten
over de maand Mei verwacht had mogen
worden. Desniettemin is deze som toch nog
altijd niet meer dan de helft van het be
drag waarop de commissie, gezien de ge
vraagde l pet. bijdrage had mogen rekenen
Naar men hoopt zal deze ƒ 27000 in de ko
mende maanden nog een verandering ten
goede ondergaan. De commissie heeft al
thans redenen dit te mogen aannemen.

Tot en met 20 Juli bedroegen de totaal
inkomsten der commissie ƒ 40.684,86, waar
onder een bedrag van ƒ 1613,28, bestemt
voor de gepensionneerden. Dit laatste bedra,
zal vele malen vertienvoudigd dienen t
worden, wil het voldoende zijn om tegemoe
te komen aan de vele noden, die ook onde
de slachtoffers van de groep gepensionneer
den heersen. Velen onder de gepensionneer
den hebben alles, velen onder hen vrijwe
alles, verloren. Tezamen vormen zij een
groep van ongeveer 170 personen. Om de
hulpverlening aan deze gedupeerden zo in
tensief mogelijk te doen zijn zal de „Steun
commissie N.S. 1940" in het vervolg nauw
samenwerken met de Bond van Gepension
neerden, uit wiens hoofdbestuur de heer C
v. d. Polder als vertrouwensman aan voor
noemde commissie is toegevoegd. De Bond
van Gepensionneerden verblijdde de commis
sie met een gift van ƒ 1000, welke geste
door haar op hoge prijs is gesteld.

Aan voorschotten verstrekte de commissie
de volgende bedragen:
a. aan het actief dienend personeel ƒ 41.19i
b. aan 't gepensionneerd personeel ƒ 15.91C

Het laatste bedrag is nog niet geheel ver
strekt maar over enige dagen zal door hè
Steuncomité N.S. 1940 aan ongeveer 400 ge
dupeerden in totaal zijn uitgekeerd een be
drag van rond ƒ 57.000.

Voorts wordt tot op heden aan 11 perso-
nen een huurbijslag verleend tot een totaal
bedrag van ƒ 51 per maand.

Tenslotte deelt de commissie mede, da
zij hoopt binnen korte tijd te kunnen over
gaan tot het verstrekken van verdere voor
schotten.

Het

Op het muziekplankje van mijn piano
itaat het steeds opengeslagen. Dat komt
>p de allereerste plaats, omdat ik er zo-
veel uit speel. En op de tweede plaats:
)mdat ik de grauwe omslag niet wil zien,
die zo geheel in tegenstelling is met de
leurigheid van de bloemen der Neder-
andse muziek, die het bevat.

„Kun je nog zingen, zing dan mee!"
itaat er op. Van zingen ken ik niet veel

meer. Dat is geweest. Maar laten zingen,
dat kan ik nog wel. Het Nederlandse lied,
s er voor mensen met vaderlands bloed
ets mooiers dan het wei*kelijk Nederland-
se lied?

Ik heb het mijn jongens met allerlei
paedagogische foefjes en trucjes bijge-
bracht. En nu hebben we iedere avond een
uurtje zingen. Er is geen liedje in heel
het boek te vinden, dat ze niet kennen.

De jeugd zingt bovendien zo graag va-
derlandse liedjes.

Laten we nu geen blindemannetje spe-
len. Het Nederlandse lied is in de laatste
jaren buitengewoon in de verdrukking ge-
raakt. Door jazz-import en door smakeloze
lawaaierige schlagers met een levensduur
van gegarandeerd niet langer dan drie
maanden. Wij hebben de waarde niet ge-
kend van ons nationale lied.

Wat denkt een Nederlands-voelend
mens van den dreumes van acht lentes,
die door de straten loopt te galmen van
„O mamaatje, in ons straatje" enzovoorts?

Wat denkt je van de Nederlandse wan-
delclub, die marcherend met een liedje
verkondigt, dat rats, kuch en bonen het
soldatendiner is? Alsof er geen Neder-
landse wandelliederen zijn.

En wat denk je van de Nederlandse sol-
daten, die met „Blonde Mientje" een ver-
nederlandsing — vergeef me dit lelijke
woord — van het Duitse „Erika" geven?

Wij hebben een klein land met een in-
tensieve handel en een buitengewoon uit-
gebreid verkeer. In vele opzichten waren
wij afhankelijk van andere landen; lan-
den, die een andere cultuur bezaten dan
de onze.

De invloed van deze buitenlandse cul-
tuur heeft zich zo sterk in ons eigen land
doen voelen, dat de grote massa langza-
merhand het bezit van een eigen Neder-
landse cultuur begon te vergeten. Dat dit
funest was voor de zuiverheid van ons
volkskarakter, zag men pas laat in, alhoe-
wel niet te laat. Reeds enkele jaren was
men bezig met het weer op behoorlijk peil
brengen van de bedorven volkssmaak.

De gebeurtenissen van de laatste maan-
den hebben echter meer bewerkstelligd
dan arbeid van jaren kon doen.

En nu? Nu grijpen we alles aan om dat
te herstellen. We zijn nu weer de ware
Nederlanders. En nu luisteren we naar
ons nationale lied en we ontdekken, dat er
verbazend veel actueels in zit.

Het is zo gemakkelijk, voort te bouwen
op de fundamenten, die door de voor
volkszang strevenden werden gelegd. Wat
deden de omroepverenigingen al niet met
hun avonden voor volkszang, met hun
„Het schoollied klinke in de huiskamer
met hun kinderzang. En ik denk hierbij
dan ook nog aan de frisse zangbundeltjes
van Jop Pollmann, die in de laatste jaren
het licht zagen.

Werkelijk, onze nationale zang verdient

'

lied

een ereplaats in de Nederlandse gezinnen,
op de Nederlandse scholen en in de Ne-
derlandse verenigingen. Het nationale lied.

Hoe klankrijk is het, hoe niet te om-
schrijven mooi.

Luister eens naar onze vlaggeliederen.
Wat een fierheid, wat een trots spreekt
daaruit.

Is het de kracht van ons voorgeslacht,
dat ons rechterop doet staan, dat ons vol-
ler en breder doet zingen? Is het het zelf-
vertrouwen, dat wij terugkrijgen, wanneer
wij de grote Nederlandse mannen van
vroeger weer voor ons zien?

Is het niet of we de zilte zeelucht rui-
ken, wanneer we de frisse, stoere liederen
van onze Hollandse zeevaarders zingen?
Is het niet, of we de wind door het tuig
horen fluiten? Zien we die massale zeil-
schepen met hun dreigende kanonnen niet
voor ons?

Ze zijn schitterend, die kleine composi-
ties van Hol, Viotta en Wierts, ze zijn oer-
Nederlands, die versjes van Heije en Lo-
vendaal e.a.

En van het krachtige vaderlandse lied,
gaat het boek over op de zachte zoete
wijsjes op de zon, op de Mei, op de lente
en op de vogels en bloemen, op de wandel-
liederen en dansmelodietjes.

Zijn de verdiensten van een Catharina
van Rennes en van een Hendrika van Tus-
schenbroek wel te schatten? En waarom
werden ze dan zo weinig gewaardeerd? Ik
weet het niet, maar vaststaat, dat het
Hollandse lied er weer „in" komt. Dat het
weer algemeen gezongen zal worden. Het
is het waard.

Luister eens naar dat fijne gedichtje
van S. Abramsz, waarop L. Adr. van Tet-
terode zo'n zacht liedje maakte:

Er schommelt een wiegjen in 't
[bloeiende hout

Een wiegje met bloemengordijntjes
Dat hebben twee vogeltjes samen

[gebouwd
En zie eens hoe keurig en fijntjes!
Als 't windeke speelt,
De looverkens streelt,
Dan schommelt het teedere wiegelljn

[mee,
Als 't scheep jen op deinende zee

En wanneer je het dan hoort zingen
door zachte kinderstemmen, wanneer je
de heerlijke klankschakeringen hoort, dan
begrijp je eigenlijk niet, hoelang wij daar-
voor doof hebben kunnen zijn.

Het schoollied klinke in de huiskamer.
Inderdaad, daar moet het heen. Wij her-

stellen het Nederlandse lied in de Neder-
landse gezinnen. Zing het bij de piano, of
zing het zonder piano, maar zing het. Zing
het met je kinderen. Er zal een nieuwe
sfeer in je gezin komen, een sfeer, die je
nog niet kende.

Wanneer voorheen mensen langs een
venster liepen, waarachter ze kinderen va-
derlandse liedjes hoorden zingen, dan zei-
den ze tegen elkaar „Hoor eens, wat gezel-
lig".

Er moet geen reden meer bestaan, dat
men zoiets buitengewoon gezellig vindt.
Het moet gewoon worden.

Ban „Rats, kuch en bonen" uit. Wij zin-
gen nu van ons Nederlandse volkskarak-
ter, van ons voorgeslacht en van onze va-
derlandse trots. Alleen dat is Nederlands,

HANS KESSENS.

De Volkskrant-Bibliotheek presenteert i

DE KONING
VAN HET GOUD

door J. D. V esters

Deze eerste roman in de reeks „Het goede gezinsboek"
kost u slechts 12'|* cent.

"Vraagt onse verftopers
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HERSTEL: X L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D

Eenheid

(De Br.) Hebben wij ooit gemeend,
dat er ten aanzien van de vakbewe-
ging niet te veranderen en'te verbete-
ren is; dat aan de vakbeweging in
geen enkel opzicht mag worden ge-
raakt?

Geenszins.
Het is wenselijk en mogelijk, dat er

tussen de vakbonden (van werkgevers
en werknemers) en de vakcentrales
eenheid komt in deze zin, dat er in
één orgaan nauw wordt samenge-
werkt. Men kan ten aanzien van de
taak van een vakbond-bedrijfsfede-
ratie („Vakunie") ver of minder ver
gaan; wij willen zover mogelijk gaan;
wij willen aan de Vakunie, zowel als
aan een „Raad van Vakcentralen"
grote bevoegdheden geven, — vooral
en juist in verband met de door ons
zo aanhoudend bepleite corporatieve
ordening. Doch hoe men ook concen-
trere en reorganisere, de confessionele
vakbeweging houdt haar vruchtbare
godsdienstig-zedelijke en culturele
.taak.

Het is een groot volksbelang, dat
zulks algemeen wordt ingezien.

Hoogste wijsheid blijkt voor som-
migen te streven naar zogenaamde
eenheidsvakbeweging.

Alsof daar, kwam ze tot stand, voor
'deze tijd alles mede zou zijn bereikt;
alsof daarmede een belangrijke her-
vorming zou zijn tot stand gebracht.
Men moest beter weten.

Nergens ter wereld, ook daar waar
een eenheidsvakbeweging is, zijn. de
sociale toestanden — hoewel ze prin-
cipieel moeten" worden veranderd —
beter dan in ons land.

Dat is practijk.
Daar komt nog wat bij; de katho-

liekep hebben ernstige bezwaren
tegen de zogenaamde eenheidsvakbe-
weging. Zeker, men kan ons noodza-
ken van onze confessionele vakbewe
ging afstand te doen. Zou enige Ne-
derlander die figuur fraai vinden?

Het zijn allereerst principiële over-
wegingen welke voor de confessionele
organisatie pleiten: de christen heef
tot taak en plicht overeenkomstig zijn
levensbeginsel te leven; het christe
lijke levensbeginsel heeft grote conse
quenties in sociaal-economisch en cul

ureel opzicht. Om het den christen
ffectief mogelijk te maken te bevor-
leren, dat die consequenties toepas-
ing vinden op de genoemde gebieden,
s confessionele vakorganisatie feite-
ijk onontbeerlijk.

Kan men de (goede) invloed der
eginselvaste confessionele vakbewe-
;ing ontkennen?
Moest de marxistische vakbeweging

laar houding onder meer ten aanzien
an de collectieve arbeidsovereen-

komsten en de arbitrage niet wijzigen
nder de invloed der confessionele,
lie zich altijd en principieel te weer
leeft gesteld tegen het individualisme
merzijds, en de klassenstrijd ander-

zijds?
Ligt het beginsel der confessionele

vakbeweging niet ten grondslag on-
der meer aan de Bedrijfsradenwet,
de Kinderbijslagwet, de Ziektewet;
leeft zij geen speciale taak ten aan-
zien van de loonvorming, het ploegen-
stelsel (gezins-belangen), vrouwen-
en meisjesarbeid enz. enz. ? Wat moet
van- dat alles bij een eenheidsvakbe-
weging terecht komen?

Ir. Heijmeijer, secretaris van de Ka-
tholieke Boerenbond, schrijft over het
eenheidsstreven en merkt op: „Wij
zijn dan ook niet bereid in dit oude
gebouw (der liberale eenheidsvakbe-
weging) onze intrek te nemen, om-
dat de geest, die daar heerst ons er
vroeger reeds uit verdreven heeft."
De schrijver vervolgt dan:

„En wat de echt Nederlandse stijl be-
treft, moet het bouwwei-k een vormge-
ving hebben naar Nederlandse eigen aard
met inachtneming van onze eigen historie
en eigen oude cultuur. Deze heeft steeds
de verscheidenheid gekend naar levensop-
vatting, die de levenshouding bepaalt. Die
verscheidenheid van levensopvatting is
niet door bedekking met een laag een-
heidsverf weg te vagen; te menen, dat
hierin door louter een organisatie-vorm
verandering kan gebracht worden is toch
wel erg simpel. Door de oplossing in deze
richting te zoeken miskent men dus wel
zeer het Nederlandse volkseigen en boven-
dien bereikt men er slechts mede een
dode mechanische eenheid, een kunstma-
tige schijneenheid, in plaats van die leven-
de organische eenheid, welke de gemeen-
schap is en door de levende werkgroepen
gevormd wordt. Dit mogen de eenheids-
maniakken van de laatste tijd wel beden-
ken.

Louter door een verzameling individuen
onder te brengen in een vereniging, be-
houdt men een veelheid en ontstaat er
evenmin een eenheid als door een hoop
stenen op te stapelen.

Er dient tussen de verenigde individuen
een onderlinge verbondenheid te bestaan,
die sterk gevoeld moet worden. Bij hen,
die de geestelijke waarden hoger stellen
dan de materiële, bestaat een verbonden-
heid van hogere orde, die het materiële
bedrijfsbelang, dat van lagere orde is,
volkomen beheerst.

Ik doel hier op de confessioneel geor-
ganiseerden. Dat men dit toch goed ver-
staan moge: niet alleen hun religieuse
uitingen, maar hun gehele levenshouding,
derhalve ook hun sociaal-economisch han-

delen, hun bedrijfshandelingen worden be-
heerst door hun levensopvatting, moeten
doortrokken zijn van de geest daarvan,
moeten gericht zijn op het levensdoel."

Bij dit gefundeerde betoog kunnen
wij ons geheel aansluiten.

RECTIFICATIE

In „Herstel" van 26 Juli komt in
het artikeltje „Werken in Duitsland"
een onjuistheid voor. Er werd gezegd
dat de verplichting om werk in Duits-
land te aanvaarden, niet geldt voor
hoofden van gezinnen „met 4 of meer
kinderen beneden 10 jaar"; dat moet
zijn: „met meer dan 4 kinderen bene-
den 10 jaar".

Aan de afdelingspenningmeesters

DEN HAAG, 5 Augustus 1940

Aan de Vakcentralen
Ter voldoening aan verschillende verzoeken deel ik U mee, dat

ik mij ermee verenigen kan, dat. aan personen, die als bestuurslid
van een vereniging met werklozenkas plaatselijk belast zijn met de
inning der bijdragen, de uitkeringen aan werklozen en de administra-
tieve werkzaamheden, aan het beheer der werklozenkas verbonden,
arbeid in Duitsland niet behoeft te worden aangeboden, mits hun
arbeid voor de werklozenkas redelijkerwijs niet door anderen kan
worden overgenomen.

De "Secretaris-Generaal, wnd. hoofd
van het Departement van Sociale Zaken

Een J aeluicl uit 1954

Toevalligerwijs kwam ons het schema in handen van een
inleiding, welke Verbondsbestuurder H. Kuiper in 1934 hield. Zo
zouden er vele, zeer vele documenten uit de archieven op te diepen
zijn, waaruit blijkt, dat vele „kersverse" idealen voor het Verbond
goede oude bekenden zijn

ARBEID ADELT
INLEIDING GEHOUDEN DOOR H. J. KUIPEK

op de Sociale cursus te Beemster op Woensdag 31 Januari 1934.
STELLINGEN:

1. „Arbeid Adelt". Om de betekenis van deze zegswijze goed
te begrijpen moeten wij ons eerst een goed begrip vormen om-
trent het karakter, de waardigheid en de betekenis van de arbeid.

2. Het karakter van de arbeid:
„Bij den mens heeft de arbeid dus als het ware twee natuur-

lijke kenmerken, namelijk dat hij persoonlijk is, omdat de ar-
beidskracht vast zit aan zijn persoon en het volle eigendom is
van dengene door wien zij wordt aangewend en tot wiens nut zij
van nature gegeven is; vervolgens, dat hij noodzakelijk is, en wel
om deze reden, dat de mens de vruchten van zijn arbeid nodig
heeft om zijn leven te onderhouden."

(Leo Xm in „Rerum Novarum").

De arbeid heeft dus een persoonlijk en een noodzakelijkheids-
karakter. Tevens heeft de'arbeid een bij uitstek sociaal karakter;
want slechts door de gecombineerde werkzaamheid van allen
kunnen wij bestaan.

3. De waardigheid van de arbeid:
Juist omdat de arbeid, de arbeidskracht, de geest- en spier-

kracht niet van de persoon des mensen te scheiden zijn, maar
onverbrekelijk aan de persoon van den arbeidenden mens zijn
verbonden, moet in de arbeid en de arbeidskracht, altijd de mens,
als redelijk schepsel Gods worden erkend en geëerbiedigd. De
arbeid is dus van redelijke en menselijke waardigheid.

4. De betekenis van de arbeid:
a. Ethisch en sociologisch.
De arbeid is een natuurlijk en een zedelijk goed; hij is boven-

dien een zedelijke plicht. Geestesarbeid, zowel als lichamelijke
arbeid, gericht op de verwerkelijking van een of ander goed of
van een of andere nuttigheid, adelt en verrijkt niet alleen den
individuelen mens die hem verricht, maar komt ook in een of
andere vorm aan de gemeenschap ten goede.

Christus zelf is dan ook niet voor niets leraar en werkman
beide geweest.

b. Economisch:
„Welnu, zegt Leo XIII in Rerum Novarum, welnu, voor het

voortbrengen van lichamelijke en stoffelijke goederen waarvan
het gebruik volgens St. Thomas zelfs noodzakelijk is voor het
beoefenen der deugd, is de arbeid der werklieden van de grootste
betekenis en zelfs noodzakelijk, hetzij zij in de landbouw, hetzij
zij in de industrie hun bekwaamheid en hun kracht aanwenden.
Ja zelfs hun betekenis en hun invloed op dit gebied is zo groot,
dat het ten volle waar is dat nergens anders dan uit de arbeid
der werklieden de rijkdommen der staten hun oorsprong nemen."

Het spreekt vanzelf, dat de Paus hier het begrip „werklieden"
bedoelt in de ruimst mogelijke zin van het woord.

c. Physisch:
Ook voor de instandhouding van een gezond lichaam is arbeid,

mits niet overmatig, goed en van de allergrootste betekenis.
5. Uit het voorgaande volgt:
a. Arbeid adelt den individuelen mens;
b. Arbeid adelt het gezin waarvoor en ten wiens behoeve de

drager van de arbeidskracht werkzaam is;
c. Arbeid adelt via den individuelen mens en via het gezin, de

gehele gemeenschap.
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BEROEP ALS ROEPING
n.

De eerste dwaling is, dat er veel jeugd
te, die zioh het leven laat vergallen, die
daarmede vrede nemen. Zij kunnen nu
eenmaal in de arbeid niets anders rmeer
trien dan iets vervelends, iets onhebbelijks.
iets pijnlijks.

Dat dit zo is lijkt mij aan geen twijfel
Onderhevig. Prof. Weve zeide hierover:

„Gij behoeft niet ver rond te zien. Wij
Weten allen wel, dat er in vele kringen
onzer arbeidende jeugd een geest van on-
lust, van loomheid, van arbeidsmoeheid
heerst. Een stemming van Maandagmor-
gen, van somberte en grauwheid bevangt
velen zo gauw zij de werkplaats of het
kantoor, of magazijn betreden. Daarbui-
ten is de vrijheid, het genot, het leven.
I/ust en last, fabriek en vermaak immers
veredelen het leven. Maar de last, de ar-
beid, is er enkel, omdat zonder deze het
genot, het vermaak niet zijn kunnen. Zij
eijn een noodzakelijk kwaad, maar een
kwaad. De dagelijkse arbeid wordt een
dwang, een moeten, en hoe heerlijk (zo
denken zij zich het in) zou de wereld zijn
als men zonder die lastige plicht kon

Wie zo denken onder de jeugd, zijn prin-
cipieel voorstanders van verkorting van
de arbeidstijd. Die verkorting kan volgens
hen niet ver genoeg gaan. Zij zullen ge-
heel instemmen met hen die als ideaal
een 2-urige arbeidsdag voor allen nastre-
yen,

* **
Wie de geschiedenis kent weet dat hier

een heel oude dwaling haar hoofd weer-
om opsteekt. De Griekse maatschappij is
wellicht de eerste geweest, die het slacht-
offer van deze dwaling is geworden en
die uit deze dwaling de consequenties
heeft getrokken. Het is de dwaling dat
de arbeid in zichzelf een kwaad zou zijn
en dus zoveel mogelijk uit het leven van
den mens moet worden gebannen. Dit
bracht de Griek dan ook in de practijk.
Volgens zijn opvatting was het den Griek
alleen waardig zijn tijd te besteden „aan
de beoefening van wetenschap en kunst,
aan het besturen van de staat en van het
gezin, aan de omgang met vrienden en
gelijkgezinden, aan de vele veredelende
liefhebberijen, die de fleur van het men-
selijk geestesleven zijn" (Weve p. 63).
Werd er dan in de Griekse maatschappij
miet gearbeid? Natuurlijk wel, maar dit
werd door den Griek beschouwd als be-
horende tot de taak van hen, die volgens
Zijn gedachtengang niet volledig mens
waren. Arbeid, vooral lichamelijke ar-
beid, was voor de slaven, voor de barba-
iren. Zo gebeurde het dat in de Griekse
maatschappij duizenden moesten werken,
tobben, zich afbeulen, opdat enkele wei-
nige 18 karaats mensen zich zouden kun-
Ben vermeien in hun liefhebberijen, zich
Kouden kunnen verlustigen in sport en
spel, in politieke disputen, redenaars-
kunst, schoonheidservaringen e.d.

Het is gemakkelijk in te zien, dat zij
dfie de arbeid als enkel last, als enkel een
bittere pil beschouwen, de Grieken in
hun opvatting en in de consequenties, die
er door dezen uit werden getrokken, op
huil wijze navolgen. Dit is zeer logisch,
vooral als men daarbij van mening is dat
de mens hier op deze wereld al gelukkig
kan worden.

In zo'n geval kan de arbeid slechts
geduld worden in het menselijk leven. Dat
dulden zal niet langer duren dan noodza-
kelijk is en in ieder geval moet intussen
dit corvee, deze last, ^ot het verst moge-
lijke minimum worden teruggebracht.

***

De andere dwaling, waarvan de jeugd,
gesteld tegenover een beroepsarbeid,
waartoe men gedwongen is en die men
eigenlijk verafschuwt, de dupe wordt, is,
dat hij gaat geloven in de moderne my-
stiek van de arbeid. In plaats van te voe-
ren tot een sloom, traag arbeidsleven,
Voert de arbeidsmystiek tot een soort
arbeidsfanatisme. Dit arbeidsfanatisme
vindt men gepropageerd door het socia-
lisme dat vooral de lichamelijke arbeid
met een nimbus omgeven heeft, die hem
Iiiet geheel en al toekomt. De inhoud van
dit geloof in de Arbeid met een hoofdlet-

ter komt hierop neer, dat de mens in
actie, de arbeidende mens, beter gezegd
de arbeidende collectiviteit, het werkende
proletariaat, eigenlijk het hoogste is wat
er bestaan kan. Dan bereikt de mens het
hoogste, hoe gering zijn arbeid ook moge
zijn, wanneer hij zich bewust een onder-
deel voelt van die steeds op hoger toeren
zwoegende niensenfabriek, wier arbeids-
prestatie tot in het ondenkbare kan wor-
den opgevoerd. Wij kunnen er zeker van
zijn dat er velen zijn, die dit eerlijk als
hun oprecht gevoelen verkondigen. Voor
hen is werkelijk de arbeid waard met een
hoofdletter geschreven te worden. Hij is
voor hen het hoogste zonder meer. Van-
daar dat zij, evenals wij, van martelaren
spreken. „Martyrs du Travail", aldus
stond er in een Frans socialistisch bladi,
boven de lijst van de slachtoffers van een
mijnongeluk.

Het socialisme slaagt er wellicht wer-
kelijk in de jeugd een tijdlang voor dit
fictieve ideaal geestdriftig te maken,
maar ten koste van welke hoge goede-
ren? Wee hen, die hier bewust de jeugd
op een vals spoor zouden brengen.
Want vals is deze vergoddelijking
van de arbeid. Deze valse jeugdmis-
leiders zouden goed doen zich te her-
inneren, dat er een geweldige dreiging
ligt in het tweede der tien geboden: Gij

zult geen vreemde goden voor mijn ogen
hebben.

* , *
*Wij zijn nu gekomen aan onze eigen

opvatting van de arbeid.
Gij kent allen het woord van de H.

Schrift: „In'het zweet uws aanschijns zult
gij uw brood eten." Een ieder weet ook,
dat dit woord als een strafvonnis over
den mens is uitgesproken en dit heeft
veel Christenen op een dwaalspoor ge-
bracht, ook veel katholieke, die daaruit
hebben afgeleid, dat de arbeid als zodanig
een straf was.

Wij hebben gezien dat dit een valse op-
vatting is. Ook voor de tegenwoordige
mens is de arbeid, die hij beoefent, een
gehoorzamen aan de roepstem van God.

Dit moge de jeugd zich vooral goed voor
ogen houden, omdat dat de hoogste zin
is van hun arbeidsleven en omdat het be-
wustzijn van deze betekenis van de arbeid
hen veel van het moeitevolle, van het pijn-
lijke, van de beproeving van de arbeid
zal verzoeten.

Deze negatieve verschijnselen van de
arbeid zijn er niet altijd mede verbonden
geweest. Zij zijn volgens de juiste christe-
lijke opvatting het gevolg van de erfzon-
de en zij worden nog groter door de per-
soonlijke en maatschappelijke zonden van
het mensdom.

Nu zijn wij de overtuiging toegedaan
dat de moeizaamheid die krachtens de erf-
zonde een begeleidingsverschijnsel van de
arbeid is geworden, vroeger niet zo groot

on f a d f m et GoJ
Voor veel mensen in Nederland is God

een abstract begrip: de samenvatting van
al wat groot is, een grote Macht, de
grond aller dingen, het Eindeloze.

Als men 't hun precies zou .vragen, zou
blijken dat ze toch wel in een persoonlij-
ken God geloven: in Iemand, niet in Iets.

Maar hun verhouding tot dien God is
toch niet als die van persoon tot Persoon:
die verhouding is weinig anders dan die
van een helaas-afhankelijke tegenover een
Noodlot. Een Noodlot dat hen verplette-
ren kan. Een haast blinde Macht.

En, als ze het bidden, zeggen ze de
woorden: „Uw wil geschiede" met een
zucht.

Die -wil Gods immers kan hen buigen
en breken. Daar is niet tegen op te wer-
ken. Wee, als die wil Gods over ieniand
komt.

Voor andere „gelukkiger" mensen is
het niet moeilijk als schepsel tegenover
Schepper met God te verkeren. Zij weten
en ervaren: God: dat is Iemand. Dat is
Iemand, die kent en bemint, Iemand die
machtig is en eindeloos rechtvaardig,
Iemand die gaf en eisen zal, Iemand die
schiep en verantwoording vragen zal,
Rechter, Bestuurder en Heer van Engelen
en mensen.

Voor hen is het gebed een kwestie van
plicht en eerbied. En ook van welbegre-
pen eigenbelang. Men moet God vragen
om het dagelijks brood, want Hij alleen
kan het geven.

Beminnen zij. God?
Och, ja.
Zij onderhouden Zijn geboden, zij het

zonder élan; zij beledigen Hem niet in
grote dingen, en zij zijn Hem ook wel
dankbaar voor zegen en bijstand.

Maar zij beminnen Hem niet zó, dat zij
graag aan Hem denken.

Zij beminnen Hem niet zó, dat Zijn
wensen hun hart raken.

Zij beminnen Hem toch eigenlijk op een
vreemde, koude wijze.

Maar zij kennen Hem zo weinig; de lief-
de kon niet ontvonken.

Van alle eeuwigheid wist God, dat het
zó gaan zou; dat Hij, een Geest, de Eeu-
wige en Eindeloze, voor velen een verre
Macht zou blijven, voor vele anderen een
verre Machtige.

Maar het Woord nam de menselijke na-
tuur aan!

Het Woord werd mens, en is onder ons
komen wonen.

En toen werd alles anders.

Nu kunnen wij praten tegen een Mens,
en wij hebben tot God gesproken.

Nu kunnen wij een Mensenhart liefheb-
ben, en wij hebben God bemind.

Nu is contact met God niet langer
moeilijk. „

Deze Mens, deze God-mens, is te bena-
deren: Bloed van ons bloed werd Hij.
Mens onder mensen, een van ons geslacht.

Hij werd geboren in een gezin, Zijn
vaderland is op elke landkaart te vinden.
Zijn geboortejaar valt in onze tijdreke-
ning, Zijn viervoudige biographie staat in
onze boekenkasten.

Hij at het eten, dat een moeder voor
hem kookte; Hij leerde een vak, dat men
nog heden beoefenen kan; de vissers,
die Zijn vrienden werden, zou men nog
heden kunnen zoeken in Egmond of Vo-
lendam.

Met zo Iemand omgaan, is niet moei-
lijk! vooral als die Iemand mijn vriend is
en voor mij stierf.

Want immers: Hij leeft nóg!
Nog blijft Hij onder ons in de Eucha-

ristie.
En nog leeft Hij onder ons voort in de

Kerk, die Zijn Lichaam is (Corpus Christi
quod est Ecclesia) — zij het op Mystieke
wijze.

(En onder: „op mystieke wijze" wordt
niet verstaan: op phantastische, vage en
irreële manier".)

Zie: zo is het niet alleen eenvoudig,
maar ook uiterst gemakkelijk een per-
soonlijke verhouding tot God te hebben.

En kind kan het.
ledere Christelijke moeder kan zonder

veel moeite haar kind leren met het
Jesus-kindje te praten. • Een kind vindt
dat overigens de gewoonste zaak van de
wereld.

Een een groter geworden kind hoeft
dat vanzelfsprekend contact met Zijn
Vriend niet te verliezen.

En wij ouderen?
Wij kunnen het immers niet meer mis-

sen!
Christus is immers de enige, die ons

niet ontvalt, de enige Vriend, die altijd
alles begrijpt, die altijd alles vergeeft, die
altijd alles voor ons verdedigt en bepleit
bij Vader!

Wij kunnen immers niet tot den Vader
komen dan door Hem!: per Christum Do-
minum Nostrum bidt de Kerk niet zon-
der reden na elke oratie.

Hoe zouden wij kunnen lijden zonder
Hem?

Hoe zou onrecht te dragen zijn zonder
Hem, die het ons vóór-deed onverdiend
gestraft te worden en ons daardoor al
weer leerde, dat ónze onschuld zo betrek-
kelijk is en zo aanvechtbaar.

Hoe zouden wij kunnen sterven zonder
Hem?

Hoe zouden wij kunnen genieten zonder
hem? En blij zijn zonder Hem: dat ware
het moeilijkste van alles.

Zie: alles kan ons ontvallen, alles kan
ons ontnomen worden, alles kan zijn be-
tekenis verliezen: maar zolang ons hart
beminnen kan, is ons leven een vreugdige
heen- en weerspraak met den Mens, die
onze liefde won. En die ons niets onmo-
gelijks beval, toen Hij ons zeide, dat wij
zó altijd moeten bidden.

p. P. P.

was, dat zij het menselijk geluk in de
weg stond. Afgezien van het feit dat deze
moeite gaarne door den christen werd
aanvaard omdat hij zich in het presteren
van die moeitevolle arbeid dienaar van
God weet, — God roept hem er immers
toe — stond tegenover dit moeitevolle nog
zoveel arbeidsgeluk. Nog op het ogenblik
kunnen wij dit constateren bij sommige
beroepen van zelfstandige handwerkslie-
den. Het smidje in zijn smidse fluit om dit
geluk het hoogste lied; de schoenmaker
roffelt hele marsen op het stugge leer, de
boer beziet met een allergelukkigst ge-
zich zijn vers' omgeploegde akker; en ook
voor sommige afhankelijke beroepen geldt
dit nog: de Marialiedjes kwelende dienst-
meisjes zijn niet de enigen, die ofschoon
afhankelijk, hun arbeid door het zingen
lichter 'maken.

Neen over het algemeen kan men niet
zeggen, dat de last en de beproeving die
enkel, vanwege de erfzonde, een begelei-
dingsverschijnsel van de arbeid is gewor-
den, aan het levensgeluk in de weg ston-
den.

Wel was dit het geval met de pijnlijke
kanten die de arbeid ook vroeger reeds
kreeg door de verkeerde onrechtvaardige
organisatie van het economische leven;
door de hardvochtigheid van bepaalde ar-
beidsregelingen enz. Wie in de middeleeu-
wen werkte bij een hardvochtigen baas,
was in zijn arbeid evenmin gelukkig als
nu zo iemand zou zijn.

Wie in het tijdvak der horigheid werkte
als een dier voor zijn heer, zal zich aller-
minst gelukkig gevoeld hebben.

Maar in de moderne tijden is dit alles
nog veel erger geworden. Zowel de last
die op de arbeid om wille van de erf-
zonde is gelegd, als de last die het gevolg
is van de persoonlijke zonde, schijnt
zwaarder.

Vooreerst is veel arbeid zo gesplitst dat
ieder slechts met een eindeloze monotone
reeks van dezelfde hand- of voetgrepen te
zorgen heeft voor hetzelfde onderdeel. Is
deze arbeidssplitsing, die volgens velen
een economische noodzaak is, onrechtvaar-
dig? Niemand zal het durven beweren.
Maar wel wordt bij zulk een splitsing de
last van de arbeid, gevolg van de erf-
zonde, meer voelbaar.

p. Dr. G. TESSER O.P.

(Wordt vervolgd)
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NOG EENS:

Vacantïe 1940
Drie jonge meisjes, Ph. B. te V., E. v. S.

te H. en B. F. te R. kondigden in een en-
thousiaste brief hun voorgenomen trek-
tocht aan, tijdens welke ze verschillende
R. K. Vacantiehuizen willen aandoen. Ze
beloofden een verslag in te zenden. Doen!!
Veel succes!

De A.N.V.V. (Alg. Ned. Ver. van Vreem-
delingenverkeer) deed ons de nieuwste
imposante „Lijst van Gebeurtenissen"
toekomen, waar we zeer erkentelijk voor
zijn. We nemen er enkele uit over:

17—19 Aug. Sneek. Zeilwedstrijden
Sneek-Week IS

20—22 Aug. Sneek. Zeilwedstrijden
Sneek-Week II.

24—25 Aug. Alkmaardermeer. Zeilwed-
strijden Z.Z.V.

4, 11, 18 Aug. Laren. Voetbalwedstrijden
om de Nieuwe Dag-beker.

13—17 Aug. Hoogeveen. Fietstocht van
de V.V.V. met gratis gidsleiding.

Zomer. Amsterdam. Schilderijenten-
toonstelling van Belgische levende mees-
ters. Rijksmuseum.

Zomer (tot 20 Sept.) Leeuwarden. Ten-
toonstelling van hedendaagse Friese
Kunst. Fries Museum.

11, 18, 25 Aug. Amsterdam. Openlucht-
concerten in het Oosterpark.

16, 23, 30 Aug. Idem in het Vondelpark.
11, 15, 18, 25 Aug. Tegelen. Passie-

spelen.
Zomer. Valkenburg. Openluchtspelen.
24—25 Aug., l—8 Sept. Amsterdam. Na-

tionale zang- en muziekwedstrijd.
D. v. H. te A. acht de opgegeven hoe-

veelheid vacantielektuur erg mager. In-
derdaad; 't was ook maar een greep. Er
is veel meer. Vraag vooral in uw biblio-
theek om voorlichting. Die geeft men u
daar wat graag!

De Kath. Vacantiehuis Centrale bericht
in aansluiting op de in het no. van 19 Juli
gepubliceerde lijst:

„Hiermede delen wij mede, dat ons
Meisjeshuis „Schieversberg" te Geulle bij
Maastricht niet langer beschikbaar is als
vacantiehuis. De meisjes kunnen dus
daar niet langer terecht.

Te Bussum hebben we een nieuw meis-
jeshuis bijgekregen, namelijk het St. Ag-
nes Tehuis, Nieuwe Englaan 24, Bussum.
Wij bevelen dit vacantiehuis van harte
aan in jullie belangstelling.

Zijne Hoogwaardige Excellentie de
Aartsbisschop heeft toestemming ver-
leend, om ook in het jongenshuis „Mos-
terdveen" te Nunspeet op de Veluwe een
kapel in te richten. Dit is dus een reden
te meer voor onze jongens om eens met
dit prachtig buitencentrum kennis te
maken. Wie eens in Mosterdveen is ge-
weest, vergeet het nooit meer.

Houdt er echter rekening mee, dat je
er de laatste week van Augustus niet te-
recht kunt. Want in die week heeft de
„Graal" er beslag op gelegd. Maar daar-
voor en daarna zijn de jongens er van
harte welkom. Trekt er eens naar toe.

HET VERLOSSENDE
ANTWOORD OP

KWELLENDE
VRAGEN

Moderne Apologetische Encyclopedie

door

Prof. F. Otten en Prof. J. Verhaar

De grote vaagbaak voor het katho-
lieke huisgezin. Standaardwerk

400 blz. groot formaat

Prijs slechts f 2.90 ing.
In prachtige band f 3.90

In de boekhandel en bij

URBI ET ORB1, ONDIEP 6,
UTRECHT
Giro 315927

en week ging voorbij....

De Woensdagavondpost bracht
niet, zoals we dat de laatste jaren
gewend waren, de Proletarische
Vrouw. Vorige week namelijk is het
laatste nummer van dit — socialis-
tisch - - blad (kortelings omgedoopt
in De Vrouw) verschenen. De redac-
trice, mevrouw Pothuis-Smit, nam in
een hooggestemd artikel afscheid van
haar lezeressen. Men kan het gloeiend
oneens zijn met een bepaald principe
en toch weemoed gevoelen bij een
vaarwel als dit. Welk gevoel een ieder
zal kennen, die zich ooit aan „iets" —
wat ge wilt: een beroep, een betrek-
king, een partij, een zaak, een vereni-
ging, een beweging — met hart en ziel
gegeven heeft en waaraan dan plotse-
ling door „omstandigheden" een einde
komt.

Dux bracht in zijn Augustusnum-
mer een buitengewoon goede bijdrage
van dr. De Swart. Niet waar, wij ver-
beelden ons vooruitstrevend te zijn,

<HBm|Bin'iiir°gi=ii5iio| LJJL-jll

open te staan voor nieuwe ideeën,
nieuwe stromingen, doch zijn niette-
min nog zo conservatief, dat we niet
zo maar, zonder meer, het oude van
ons af kunnen zetten. Juist nu zien
we, in wat vroeger was, veel dingen,
die ons doen nadenken. Dat brengt
ons soms in een verdrietige, ja, zelfs
onbehaaglijke stemming, dezelfde
menen wij, die dr. De Swart deed
schrijven:

„Tot de dag der capitulatie is het volk
geleid en geordend in het oude gareel,
menend en gelovend, dat het niet een
gareel was maar een ordening, ver uit-
gaand boven wat tijdelijk en toevallig
plaats vindt, wortelend in een idealisme,
dat zich richt o,p eeuwige waarden en dat
niet wankelt in tegenspoed.

Tot de meer geestelijke en ook meer
ernstige beproevingen van ons volk der-
halve behoort het, dat wat wtj allen heb-
ben aangezien voor idealisme en eerlijk
geloof, nu vaak niet meer blijikt te zijn,
ian een mening, vroeger opportuun en
nu niet meer, een mening veranderlijk als
de mode. Het is zijn tragiek, dat ons
nationale leven niet verankerd blijkt te
zijn geweest in een werkelijke overtuiging.
Hoe moet dit gemis, vooral toen het nog
niet openbaar was geworden, onze volks-
kracht reeds hebben verzwakt.

Hierover bittere woorden te spreken, is
nu niet meer nodig. Wie leiding wil geven
aan net volk en vooral wie leiding wil
geven aan de jeugd, moge zich nu althans
bezinnen. Er is slechts één conclusie, dat

men zich namelijk niet meer een ideologie
laat aanmeten volgens de laatste mode,
of zich door de meest opportune maat-
schappelijke overtuiging eenvoudig laat
overkoepelen of op het fundament daar-
van gaat „zetelen", maar dat men daaren-
tegen in een ideologie moet zijn gegrond-
vest met hart en ziel, wil men het recht
hebben om leiding te geven."

Ernstige woorden, tiendubbel
waard om overwogen te worden.

Zaterdag 10 Augustus was het de
feestdag van Sint Laurentius. Wij
denken daar telken jare zo goed aan,
omdat we op die datum getrouwd
zijn en omdat St. Laurentius de
Patroon is van ons geliefd Rotterdam,
van het arme, geteisterde Rotterdam.
Nog rijst de vierkante St. Laurentius-
toren hoog boven de puinen uit, maar
hoe broos en wankel lijkt hij nu. We
prijzen ons zelf gelukkig een dierbaar
huwelijksgeschenk te bezitten in een
ets van Eugène Rensburg, die de Sint
Laurens toont in zijn oude grootheid
en voornaamheid.

SINT LAURENTIUS

Weet dan dat liefde sterker is dan vuur
en ken het hevig avontuur
van Laurens den Leviet.
die liever werd geroosterd en gebraden
dan Christus en zijn Minne te verraden;
en hoort hoe 't is geschied
in 't eenmaal keizerlijk en nu fascistisch

Rome,
dat daar een geld- en bloedbelust tyran
zijn vingers brandde aan een eerzaam

man
waarin — wat heiden kan zulks dro-

men! —
toen hij geradbraakt en gerekt
op 't vuurbed werd gestrekt
een Godsheid werd gewekt zo groot:
dat daar de beule' als beelden stonden,
toen Laurens zingend werd verslonden
en uit zijn as in één seconde
zijn ziel de hemel binnenschoot.
En leer, dat lief d' is sterker dan de dood!

Jac. Sehreurs.

De sterfdag van Alphons Ariëns
(7 Augustus) werd op Zondag 11
Augustus plechtig herdacht in de
parochiekerk te Maarssen. H. de
Greeve hield de predikatie op de
tekst: Hoc sentite in vobis quod est
in Christo Jesu; Gevoelt dit in u, wat
in Jesus Christus is.

„Wij dienen afgesteld te zijn op
onze tijd, zoals Ariëns het was op de
zijne, zoals Christus het was op de
tijd, dat Hij onder de mensen rond-
ging.

Wij moeten hebben, gelijk Christus,
gelijk kapelaan Ariëns, pastoor
Ariëns, Monseigneur Ariëns, de vro-
me Ariëns, de heilige Ariëns

een grote liefde tot den Vader,
een grote liefde tot de mensen,
afschuw van het kwade, van de

boosheid.
Het gaat er thans niet in eerste

instantie om, of we zijn pro dit dan
wel pro dat; wel echter of we zijn
pro Deo, voor God!"

Er kwamen veel mensen langs de
Vecht, gegaan om te bir1 ien bij het
verre graf van Ariëns, priester.
Gerard Brom bracht er een bos rode
anjers.

Alphons Ariëns, Dienaar Gods, bid
voor ons vaderland.

Wij mochten deze week om eeiï
hoekje gluren van een examenzaal,
na afloop dan -van het kruisverhoor.
De slachtoffers waren, geslaagd of
gezakt, van het toneel verdwenen. De
beulen zaten bijeen en luisterden naar
de woorden van hun voorzitter. De
beulen! O, als de candidaten er toch
maar van overtuigd waren, dat de
examinatoren „gewone" mensen zijn^
hoeveel kalmer zouden velen zich ge-
dragen. Wanneer ze wisten, dat de
man, die zo „vreselijk" vraagt, die zo
streng kijkt, die zo, gewichtig doet,
eigenlijk een fidele vent is. Die thuis
zijn kinderen paardje laat rijden op
zijn rug, of zijn kippen en konijnen
voert; die zelf schoenen lapt en win-
terpeen zaait, of die voor zijn oude
moeder een lekker amandelbroodje
meebrengt en voor zijn vrouw een
wuft flesje: L'Aimant préparée par
Coty Als ze dat wisten, hoeveel
domme antwoorden zouden er dan
achterwege blijven!

Nu zaten dan de heren beulen als
zoete jongetjes te luisteren naar wat
de voorzitter te zeggen had bij de
sluiting der examenperiode.

„We weten niet, of we een volgend
jaar weer bijeen zullen zijn en zeker
niet, onder welke omstandigheden.
Doch hoe dan ook, we moeten door-
gaan met ons heerlijk werk: jonge
mensen op te voeden tot zelfstandige
wezens, met eigen verantwoordelijk-
heidsgevoel. Wij zeker moeten ver-
trouwen hebben in de toekomst, om-
dat tenslotte altijd alles toch goed
komt."

Ik dacht zo, wij moeders, die inzake
opvoeding minstens zoveel invloed
hebben als deze beroepspedagogen,
wij mogen ons de woorden van dien
sympathieken grijzen baas ook wel
aantrekken:

Doorgaan vertrouwen hebben
in de toekomst niet versagen;
immers

„Wie versaagt, gelooft niet."

C. B. BOUDENS-VAN HEEL.
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Porrespondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag

Vervolg partij Euwe—Maroczy

Voorafgaande zetten: 1. d4, d5. 2. c4,
e6. 3. Pc3, Pf6. 4. Lg5, Le7. 5. e3, 0—0. 6.
Pf3, Pd7. 7. Tel, c6. 8. a3, h6. 9. Lf4, a6.
10. h3, dc4:. 11. Lc4:, b5. 12. La2, Lb7. 13.
Q—O, c5. 14. Pe5, c4. 15. Lbl, Te8. 16. De2,
Pe5:. 17. De5:, Ph7. 18. Dh5, Pf8. 19. Tcdl,
Dc7. 20. Lh6:!, gh6:. 21. Td4, f5. 22. ef6:
e.p-, Lf6:. 23.-Tg4t, Lg7. 24. Dh6:, TadS.

Weliswaar zijn nu alle zwarte stukken
ontwikkeld, doch de open koningsstelling
is een geweldig nadeel. Wit haalt zijn
paard er ook nog bij. 25. Pc3—e2, e6—e5
(verhindert Pf4). 26. Pe2—gS. Nu dreigt
er Ph5 met aanval op Lg7, terwijl er dan
ook Pf6 kan geschieden. 26 Te8—efi.
27. Dh6—h4! Bedreigt Td8, waardoor de
zwarte dame in haar vrijheid van bewe-
ging wordt beperkt. Zo volgt bv. op De7
28. Tg7t!, Dg7: 29. Dd8: resp. 28 ,
Kg7: 29. Pf5t. 27 TclS—c!3. Zwart
offert de kwaliteit om althans de gevaar-
lijke witte loper te neutraliseren. Dr.
Euwe wacht evenwel nog wat met het
nemen van de toren. 28. Pg3—f5! Ff8—g6.
29. Dh4—hö, Dc7—f7. 30. h3—h4! De op-
mars van deze pion brengt wit beslissend
in het voordeel. 30. , Lg7—f8. 31. Pfö
—h6t, Lf8Xh6. 32. Dh5Xh6, Df7—h7. 33.
Dh6—g5. Thans dreigt alreeds h5 met
Stukwinst. 33 Kg8—f7. 34. LblXdS.
Nu wit er zeker van is nóg een stuk te
winnen, slaat hij eindelijk toe. 34 c4
.Xd3. 35. Dg5—fat.

Hier gaf zwart zich gewonnen. Op 35.
^ Tf6 volgt Dd7t en Db7: en op 35.

Ke7 beslist 36. h5, Pf8 (of Tf6, hg6:)
37. Dh7:, Ph7: 38. Tg7t enz.

No. 262
M. Havel

„Ceskoslovensky Sach" 1930

c d e
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Wit speelt en wint

Eindspèl No. 262

„Wit speelt en wint, die opgave schijnt
hier niet zo moeilijk te zijn", zo zal menig-
een denken, die het diagram No. 262 op-
pervlakkig bestudeert. Zwart kan immers
de witte pion niet meer tegenhouden,
maar wit wel de twee zwarte: Bijv. 1. go,
Ke3. 2. Pg4t!, Kf4. 3. g7 enz. Of 1. g6,
f2t. 2. Ke2 (maar niet 2. Kfl, Kf3 en 3.
> , g2 mat).

Er is evenwel nog een kans op pat,
waarvan zwart gebruik kan maken. Daar-
toe moet hij zijn koning naar veld h6 bren
gen en bijtijds zijn pionnen offeren. Haalt
wit dan dame of toren, dan staat zwart
pat; haalt wit een paard, dan kunnen de
twee paarden niet meer mat zetten en
tenslotte gaat na g7—g8L, Kh6—g7 een
der witte stukken verloren.

De pionnen van zwart mogen niet te
vroeg, maar ook niet te laat geofferd wor
den. Bijv. 1. g6 f2t. 2. Ke2!, g2. 3. Kf2:
glDt. 4. Kgl:, Kg5. 5. g7, Kh6". 6. Ph5! en
wint. Zolang de pionnen er .echter nog
staan, haalt die paardzet niets uit, daar
dan de witte koning niet naar boven kan
wandelen. Het eigenlijke spel gaat nu zo-
1. g5—g6, f3—f2t. 2. Kei—e2!, Kf4—go
3. g6—g7, Kgö—h6J 4. g7—g8D, f2—flDi
5. Ke2Xfl, g3—g2t. 6. Kfl—e2! (vermijdt
schaal) g2—glD en nu mag wit die dame
niet slaan wegens pat. Toch gaat de zwar
te dame nog verloren: 7. Dg8—h7t, Kh6—
go. 8. Dh7—gT'f en 9. Dg7Xgl nu zonder
pat.

Een tweede variant krijgen wij, als
zwart eerst de g-pion en dan de f-pi on
speelt: 1. go—g6, g3—g2. 2. Kei—f2, KM
—g5 3. g6—gl, Kg5—h6. 4. g7—g8D, g2—
glD. 5. Kf2Xgl!, f3—f21. 6. Kgl—h2!
f2—flD. 7. Dg8—h7t, Kh6—g5. 8. Pf6—
e4r, Kg3—gi. 9. Dh7—g6t, Kg4—f3. 10
Pe4—d2t, resp. 9 Kg4—f4. 10. Dg6—
f6f.

UIT DE NATUUR:

Uit net water naar net land

Weer terug1 naar het water

Aan het einde van het vorige artikel
zeiden -wij reeds, dat uit overblijfselen
fossielen) uit vroegere tijdperken in de

geschiedenis der aarde, onomstotelijk
blijkt, dat het water in die tijden aan veel
meer dieren plaats bood dan tegenwoor-
dig.

Vooral één diersoort heeft een onge-
kend bloeitijdperk doorgemaakt: de rep-
tielen. Doeh daarnaast staan nog hele
drommen andere, meest lagere diersoor-
ten, als eencelligen, schelpdieren, vissen,
e.d., wier levenswijze aan het water ge-
bonden is. Van de andere kant zijn ons uit
die tijden in verhouding weinig fossielen
bekend van echte landdieren, bijvoorbeeld
zoogdieren of vogels.

Wanneer wij ons tot de gewervelde die-
ren bepalen, dan komen wij tot de merk-
waardige uitkomst, dat de vissen de enige
^ewervelde dieren zijn, die sedert de oud-
ste tijden der aardgeschiedenis hebben
bestaan. De vissen vormen de eerste ge-
wervelde dieren, wier overblijfselen men
n de oudste lagen der aardkorst aan-
treft.

Van jongere datum zijn de amphibiën,
een groep, die vooral tijdens het steen-
ïooltijdperk ,op de voorgrond trad om
daarna weer teruggedrongen te worden.
Zowel de vissen als de amphibiën zijn
echte aan het water gebonden dieren-.

Uit de amphibiën denkt men zich de
reptielen ontstaan. Er is een tijd geweest
dat deze dieren het aardoppervlak volko-
men beheersten, meer dan enige andere
diergroep daarvoor of daarna. Deze tijd
noemt men daarom veelal „het tijdperk
der reptielen". Waarom de reptielen zich
over de gehele aarde verbreid hebban en
waarom zij vrij plotseling — op enige ons
nog bekende soorten na — uitgestorven
zijn, is een open vraag.

De reptielen uit het - verleden, welke
dikwijls enorme afmetingen bezaten, ko-
men voor in velerlei vormen. De vleugel-
hagedissen waren tot vliegen in staat, de
vïshagediissen, vinhagedissen en slang-
achtigen bewoonden het water, vele reus-
achtige sauriërs bewoonden het land. Men
vermoedt, dat de reptielen de voorvade-
ren zijn van de thans levende diersoorten.
Zo onderscheidt men onder de fossiele
reptielen de zoogdiervormigen en de zoog-
diertandigen, die men als de voorloppers
der zoogdieren beschouwt.

De overblijfselen van vogels en zoog-
dieren, uit vroeger tijden zijn betrekkelijk
zeldzaam. Dit geldt vooral voor de vogels.
Of er daarom minder vogels waren is niet
met zekerheid te zeggen.

Fossielen, immers, danken wij aan enor-
me katastrofen, waardoor vele dieren on-
der de aarde bedolven werden en gecon-
serveerd. De vogels konden zich hiertegen
verweren door op te vliegen en elders
neer te strijken.

Van de zoogdieren zijn meer fossielen
bekend, echter niet uit de eerste tijdper-
ken, toen — zoals wij boven reeds zeiden

— slechts de vissen de aarde bewoonden,
maar tijdens en vanaf het tijdperk der
reptielen. Dit heeft de veronderstelling
in het leven geroepen, dat zowel de rep-
tielen als de zoogdiervormigen (waaruit
men de zoogdieren ontstaan denkt) uit de
amphibiën ontstaan zijn.

Hoewel het gebied van de afstamming
van de ene diersoort uit de andere voor
de vakgeleerden nog een zeer glibberig
terrein en dus voor leken een practisch
ontoegankelijk terrein is, schuilen er op
wetenschappelijk gebied toch nog vele in-
teressante objecten. Het zal echter steeds
nodig blijven de veronderstellingen bewe-
zen te zien door overgangsvormen van de
ene diergroep naar de andere.

In het voorgaande zagen wij hoe aan
vankelijk de aarde bewoond werd door
vissen, uitsluitend waterdieren dus, ver-
volgens door amphibiën en reptielen, half-
water- half-landdieren, en tenslotte door
vogels en zoogdieren, geheel aan het land
aangepaste dieren. De tijd, waarin wij
leven, biedt nog steeds de grootste ver-
scheidenheid aan landdieren.

Hierbij moet voor onze tijd echter wor-
den opgemerkt, dat de fauna der aarde
niet op alle plaatsen hetzelfde is. Men on-
derscheidt thans drie gebieden:

a. Notogaea (Z.W. Aardgebied), om-
vattend Nieuw-Guinea, Australië, Nieuw-
Zeeland.

Kenmerkend voor dit gebied zijn: para-
dijsvogel, kazuaris, vooral buidel- en vo-
gelbekdieren. Hogere zoogdieren' ontbre-
ken.

b. Neogaea (nieuw aardgebied, Z. en
Middel-Amerika. Kenmenkende diieren zijn:

gordeldieren, luiaards, miereneters, breed-
neusapen en kolibri's.

c. Arctogaea (N. aardgebied), onderver-
deeld in vier streken:

1. De holarctische streek (N.-Amerika,
•roenland, het merendeel van Europa en

Azië), herten, runderen, kamelen;
2. de AethiopiscHe streek (bezuiden de

Sahara): gorilla, chimpansee, Af r. olifant,
antiloop, nijlpaard, giraffe;

3. de streek van Madagascar: halfapen
en insecteneters;

4. de oriëntale streek (Azië, bezuiden
limalaya, onze Oost): orangoetan, gib-
x>n, spookdiertje, Ind. olifant, pauw.

Zagen wij hiervoor een beweging uit
iet water naar het land, vele specifieke
anddieren hebben zich daarna weer naar
het water bewogen. Het meest bekende
voorbeeld vormt de walvis, doch daar-
naast staan dé zeehond, de zeeleeuw en
de walrus, weliswaar alle met kenmer-
kende zoogdiereigenschajSpen, maar toch
eheel en al weer aan het water aange-

past. Ook verschillende vogels hebben
zich weer aan het leven — weliswaar
slechts óp het water — aangepast. De rep-
tielen en amphibiën bezitten nog steeds
n het water levende vertegenwoordigers;
de vissen — de oudste diergroep — is
nog steeds rijk vertegenwoordigd.

Stappen wij even van de gewervelde
dieren af en gaan wij naar de gladpoti-
;en. De kreeft is een echt waterdier, dat

door kieuwen ademt. Vele kevers en
wantsen leven in het water; andere insec-
:en ontwikkelen zich in het water. De la-
ere diersoorten zijn nog meer van het

water afhankelijk (slakken, mossels, inkt-
vissen, wormen, zeesterren, poliepen,

Z O O H O O R T
H E T

WELLEVENDHEID ALS UITING

VAN INNERLIJKE BESCHAVING

EN LIEFDE TOT DEN

EVENMENS

DOOR TOOS POST
o

Voorwoord van Mag.

Dr. S. Stokman, O.F.M.

^

ING. ƒ 0.70

IN KEURIG BANDJE ƒ 1.10

kwallen, bloemdieren, sponsen, koraaldie-
ren, afgietseldiertjes).

De conclusie moet wel zijn: hoewel wij
leven in het tijdperk der landdieren, telt
toch het water — vooral onder de lagere
dieren —. veel bewoners. Dat het leven
zich weer naar het water terugtrekt,
klinkt onwaarschijnlijk, daar de tot nu toe
bereikte, hoogst georganiseerde vorm van
leven, dat der landdieren is. Vergeten wij
echter niet de les uit het vorige artikel,
dat er geen wezenlijk verschil tussen het
leven in het water en het leven op het
land bestaat. Op het land levende wezens
dragen het voor hun leven benodigde war
ter in zich mede.

F. E.

TyJ Lvaun levensverdiepmcf

DE HANDEN AAN DE PLOEG!

— Ik heb zo'n honger naar een lied!
Deze kreet is de aanhef van een der

beste verzen van de jong gestorven
Vlaamse dichteres Alice Nahon. Ze wordt
niet tot de groten gerekend, deze zang-
ster, maar wie haar leven, gekluisterd in
ziekte, kent, kan haar verzen niet zonder
ontroering lezen, omdat ze bijna stuk
voor stuk getuigen van de levensdrift en
het verlangen naar schoonheid, dat deze
jonge vrouw bezielde.

Honger naar een lied, dorst naar schoon-
heid

Wel ieder mens ervaart in zijn beste
ogenblikken deze gevoelens en het is daar-
om dat wij grijpen naar een boek, ons on-
derdompelen in de stroom van een ge-
dicht. Het is eveneens daarom dat zich de
kunsten als muziek, toneel, schilderen,
film aandienen.

Maar er is veel verbasterd door het alle-
daagse en vervlakte leven en voor het
heimwee naar de vernieuwing door
schoonheid kwam de zucht naar ver-
strooiing en amusement.

Toch, er is geen wind zo slecht of hij
waait wel iets goeds aan en zo werkt de-
ze kommervolle tijd ook wel iets goeds
uit. Hij dwingt ons namelijk tot levensver-
dieping en onderscheid tussen de belang-
rijke en onbelangrijke dingen.

In de dagelijkse journalistieke bezigheid
ondervinden we dat heel scherp; de krant
vraagt besprekingen van boeken, toneel,
film, maar met loden „benen" begin je
dan te schrijven over het eerste het beste
romannetje, dat op je schrijftafel kwam
waaien en zonder lust maak je een cri-
tiekje op de een of andere Hollywood-
banaliteit. Want je vraagt je af: is er nu
wel behoefte aan zoiets onbeduidends en
kan er nu niet iets beter gebracht wor-
den? Met geestdrift en blijdschap ver-
neem je dan dat er inderdaad wat beters
wordt geboden.

De Oisterwijkse „Ghesellen van den
Spele" hadden aanvankelijk „Het witte
paard" op hun programma staan en daar
is hier de nodige critiek op gegeven. Ere
wien ere toekomt: de Ghesellen hebben
het witte paard laten hollen en kwamen
voor de dag met een herhaling van Al-
phons Laudy's nobele spel „De Paradijs-
vloek".

Het Residentietoneel bracht, onder re-
gie van Johan de Meester opvoeringen
van Vondei's „Lucifer" en het Nederlands
Toneellyceum, dat zijn oorspronkelijk pro-

gram nog niet kan afwerken, wierp zich
op Vondei's „Adam in ballingschap".

Het kleine, nijvere Tegelen verzoende
zich bij voorbaat met een financiële strop
en bracht tóch het Passiespel, waarmee
een grote en dappere daad werd gesteld!

Pieter Langendijk's „Don Quichot" be-
leefde een verbazend goede herhaling in
de Amsterdamse stadsschouwburg.

Dit alles zijn tekenen, dat er nog men-
sen zijn — kunstenaars — die voelen, dat
deze tijd om gróte dingen roept en het
verheugt bijzonder dat het toneel als de
meest omvattende en dichtst bij het leven
staande kunst hier voorging in het goede.

Wij leven snel en voor we er ons van
bewust zijn, dienen najaar en winter zich
aan. Vóór we er ons van bewust zijn?
Neen, dat mag niet gebeuren!

De tijd van de lange avonden was voor
onze organisaties altijd een goede gele-
genheid om de geestelijke ontwikkeling
van onze leden te verdiepen. De geestelij-
ke groei van ons volk vormt mede recht
en plicht van ons bestaan.

Als het aanstaande ontwikkelingspro-
gramma in de afdelingen van onze orga-
nisaties gericht is op ons nationale bezit
van geestelijke goederen van cultuur en
kunst, dan zullen wij een goede winter
hebben.

Nog is het tijd, ook voor Herstel om op
dit terrein met'wenken en raadgevingen
ten dienste te staan. Wij stellen ons voor
enkele ideeën aan de hand te doen, maar
wachten ook graag gedachten van ande-
ren in. Schrijf ons daarom over uw plan-
nen voor de komende winter, dan kunnen
wij ze hier gezamenlijk bespreken, opdat
de een van de ander lere.

A. B.

DAMES EN MEISJES MAAKT NU ZELF
UW KLEEDING

Zendt bon en 25 cent aan postzegels en U
ontvangt een mooi boek met ruim 100 maten
en modellen en tevens een gratis apparaat
om U te laten zien hoe gemakkelijk onza
methode is om THUIS alle kleeding te lee-
ren maken en vermaken.
__ ^^ _ _ aan MODEVAKSCHOOt.
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REDACTIE-ADRES:

ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Aan de deelnemers Studiedagen 1940
Op Maandag 19 Augustus a.s. zullen aan degenen die

zich als deelnemers voor de studiedagen 1940 hebben op-
gegeven de deelnemerskaart en het programmaboekje
worden toegezonden.

Vooraf echter nog enkele mededelingen.
De deelneming kan alléén verleend worden op vertoon

van de door het bondsbestuur te verstrekken deelnemers-
kaart welke naam en adres moet bevatten van den deel-
nemer en waarop tevens vermeld staat de slaapzaal en
nummer van het kamertje waar men logeert. Het is dus
van belang dat men, zo dit nog niet geschiedde, vóór 18
Augustus a.s. aan het bondsbestuur het juiste adres en
naam opgeeft.

Voor deze datum moet ook het bedrag voor de deel-
name, derhalve ƒ 6,— per persoon, aan het bondsbestuur
betaald zijn.

De deelnemers moeten voor twee volle dagen, dat is dus
600 gram aan broodbonnen meenemen. Zij die wat meer
broodbonnen kunnen missen verzoeken wij ook deze meer
bonnen mee te brengen. U weet dat onder de deelnemers
altijd zeer gezonde eters zijn. Wanneer de deelnemers voor
de eerste keer aan tafel gaan moeten de bonnen worden
ingeleverd.

Omtrent aankomst en vertrek, alsmede over de indelin-
gen der studiedagen, maar ook over enkele nog nadere
mededelingen verwijzen wij naar het program, dat dus
a.s. Maandag aan u zal worden toegezonden.

Leest ook vooral de noot onder op de deelnemerskaart
afgedrukt.

Wij zijn gewend dat de deelnemers zich steeds stipt aan
de regeling houden; vandaar dan ook dat onze studiedagen
altijd zo'n vlot en prettig verloop hadden. Op dezelfde mede-
werking rekenen wij natuurlijk ook nu weer.

Vrienden, welkom op Zaterdag 24 Augustus a.s. te Voor-
hout. De vriendelijke Broeders staan dan weer klaar voor
de prettige ontvangst. Een paar leerzame en prettige dagen
zij u toegewenst.

Met bondsgroeten:
ANT. J. M. ANGENENT,

secretaris.

Krijgen wij nog
brandstoffen ?

Bovenstaande vraag bereikt
ons in deze dagen nogal eens.

De leden van onze aangeslo-
ten vereniging en van de DJ.C.H.
die over het algemeen gewend
waren hun brandstoffen voor de
komende winter reeds in haar
geheel in huis te hebben, schij-
nen zich thans wat onwennig te
gevoelen. Maar doordat de men-
sen het maar niet kunnen nala-
ten om elkander op te winden
met de vooruitzichten zo donker
mogelijk te schilderen, gaat men
zich thans afvragen of zij nog
wel brandstoffen zullen ontvan-
gen.

Hoe staat het er nu eigenlijk
mede? Het is bekend dat er zeer
grote transportmoeilijkheden wa-
ren en gedeeltelijk nog zijn. Om
nu te voorkomen dat de een vóór
de winter zijn gehele kwantum
zou hebben en de ander niets, is
bepaald dat vóór October a.s.
aan niemand meer brandstof ge-
leverd mag worden dan 20% (1/5
gedeelte) van hetgeen hij in de
voorgaande winter heeft ver-
bruikt. Dit zelfde percentage
krijgen de handelaren en coöpe-
raties ook maar toegewezen vóór
October. Na l October zal weer
een nieuwe toewijzing plaats heb-
ben.

Iedereen krijgt dus 20% voor
October en nu behoeft zich nie-
mand ongerust te maken als zijn
buurman toevallig zijn toegewe-
zen deel eerder ontvangt.

Leden van de brandstoffenver-
enigingen, maakt u de zaakt nu
niet moeilijker als ze al is. Valt
ons bestuur niet telkens lastig,
doch wacht uw beurt nu eens
rustig af.

Dit nog tot geruststelling;
door de diocesane inkoopcentra-
le de D.I.C.H. wordt ook nu
reeds regelmatig geleverd. Dus
u allen krijgt één beurt.

Secretaris-penningmeester
der D.I.C.H.

Werkkampen
In 1939 bleven de beide werk-

kampen, het lange, Vredesteijn te
Egmond, het korte, Don Bosco,
te Goirle, hun zegenrijke arbeid
voor de jonge werklozen voort-
zetten. Het was zorgenvol en
moeilijk werk.

Het exploiteren der kampen
kost zeer veel geld en de arbeid
die er voor verricht moet wor-
den is van grote omvang.

In Vredesteijn te Egmond i«
de duur der kampen thans ge
steld op 12 weken en het kamp
biedt plaats aan 96 deelnemers.
Door het Rijk wordt van de kos-
ten 75 pet. vergoed, de overige

Adviesbureau Delft
Wegens vacantie geen zitting

op Dinsdag 20 en 27 Augustus.

Adviesbureau
Rotterdam

Wegens vacantie geen zitting
op Zaterdag 24 en 31 Augustus.

25 pet. moeten door bijdragen
van anderen worden bij elkan-
der gebracht. Voor hen die lid
zijn van onze katholieke arbei-
dersbeweging wordt een subsi-
die verstrekt door het R. K.
Werkliedenverbond. Voor niet-
georganiseerden geschiedt dit
door de Nationale commissie
voor Jeugdwerklozenzorg.

Voor hetgeen dan nog ont-
breekt wordt een beroep gedaan
op bijdragen van particulieren
en voor zover deze de kosten niet
dekken, zijn de Kath. Volksbond
en de St. Josephgezellenvereni-
ging aansprakelijk.

In het kamp Don Bosco te
Goirle is de kampduur 3 weken
en wordt plaats geboden aan 35
a 40 deelnemers. De subsidiere-
gelingen komen in grote lijnen
overeen met die voor de lange
kampen.

Vredesteijn heeft in 1939 grote
moeilijkheden gekend. De broe-
ders die vanaf de oprichting in
1936 de leiding hadden, vertrok-
ken. En lieten een niet gemak-
kelijke leidersplaats open. De
vervulling daarvan gaf grote
moeilijkheden, totdat door den
bisschop rector Van Dael als aal-
moezenier werd aangewezen.

Onder diens stuwende leiding
kwam een vaste lijn in het werk,
die wees op stijgend succes.

Laat ons hopen dat deze lijn
zich zal voortzetten.

Met ingang van l Januari 1940
zijn de afzonderlijke kampcom-
missies voor Vredesteijn en Don
Bosco tot één commissie samen-
gevoegd. Zulks om een nauwer
aansluiten van het werk der bei-
de kampen te verzekeren. Mogen
de goede verwachtingen verwe-
zenlijkt worden.

Maar mogen ook onze afdelin-
gert voortdurend hun aandacht
aan dit voor de jonge werklozen
zo belangrijke werk blijven schen-
ken en het metterdaad steunen.

Vr al ons «il Je af de-

lingen Ier ore Kwam

ALKMAAR

Zoals de leden uit het weke-
lijkse „Herstel" hebben kunnen
waarnemen, tracht het bestuur
van de Katholieke Volksbond
zoveel mogelijk het contact te be-
waren met de diverse leden van
de verschillende vak- en onder-
afdelingen, door getrouw elke
week zijn stem te doen laten ho-
ren in het weekblad „Herstel".
En dit is werkelijk niet zonder
resultaat gebleven. Vooral in
deze tijd, nu men minder in de
gelegenheid is om door vergade-
ringen tot elkaar te komen^ is
een wekelijkse praatje in het
weekblad „Herstel" toch wel van
grote betekenis. Men komt daar-
door tot de overtuiging dat het
verband, hetgeen steeds tussen
stands- en vakorganisatie heeft
bestaan, thans ook nu gehand-
haafd blijft. Daarom zouden wjj
alle bestuurders en leden van di-
verse vak- en andere onderafde-
lingen van de Katholieke Volks-
bond bizonder willen aansporen
toch geregeld „Herstel" te lezen,
waardoor men dan steeds op de

WORDT
STUIVERS

VRIJWILLIGER!

hoogte blijft met de gebeurtenis-
sen in onze beweging. Ook zou-
den wij de afdelingssecretarissen
willen verzoeken, indien men een
of andere mededeling heeft voor
„Herstel", die bij ons secretariaat
te doen inzenden voor Zaterdag-
avond.

Door voortdurend actief te blij-
ven en precies doen of er in de
wereldgeschiedenis niets is ge-
beurd, maar natuurlijk wel reke-
ning te houden met de gewijzig-
de tijdsomstandigheden, bewer-
ken wij een gezonde kern in onze
beweging. En dit is toch zeker
wel van het grootste belang om
onze katholieke arbeidersbewe-
ging in de richting van de
Nieuwe Gemeenschap uit te bou-
wen, omdat in de naaste toe-
komst het geestelijk en maat-
schappelijk welzijn van onze le-
den daardoor mede gediend is.

BENNEBROEK

De thermometer-actie
De aandacht wordt er op ge-

vestigd, dat vriend L. Weijers,
Wilhelminaplein 4 alhier, een
tweede zending van 25 thermo-
meters heeft ontvangen. Elk van
deze thermometers verzoekt be-
leefd een klein plaatsje in de
huiskamer van elk Volksbondlid.

KROMMENIE

Onze thermometer-actie
De commissie, belast met deze

actie, deelt mee, dat voor belang-
stellenden voor deze actie nog
thermometers aanwezig zijn. Zeer
velen zijn er reeds geplaatst,
doch niet allen doen aan deze
actie mee. Twee centen per week
voor dit schone doel zal u niet
armer maken. Stelt u in verbin-
ding met den heer Th. Dobber,
H. D. Tringplein, die u zeer
gaarne een thermometer ter hand
zal stellen.

LEIDEN

Wij leven snel, zeer snel, zelfs
zó, dat men dikwijls de zaken
niet meer geheel kan bijhouden.
Bij dat alles blijft er echter één
zaak ongetwijfeld onveranderd,
dat is, dat er goede vakmensen
nodig zijn. Mensen dus die hun
vak zowel theoretisch als prak-
tisch volkomen machtig zijn.

De afdeling Leiden van de
Katholieke Volksbond, waartoe
ook gij behoort, bezit een uitste-
kende vakavond-tekenschool. Is
uw jongen daar reeds op.

Er wordt uitstekend les gege-
ven en weet u wie er zo al te-
recht kunnen, dat zijn: smid,
vuur- en plaatwerker, lasser, mo-
torrijtuig- en rijwielhersteller, in-
strumentmaker, koper-, lood- en
zinkwerker, vormer en metaal-
gieter, goud- en zilverbewerker,
timmerman, houtbewerker, met-
selaar, stucadoor, schilder, boek-

drukker, etaleur, winkelbediende
enz. enz. Zou dit niet iets voor
u zijn?

U kan nadere inlichtingen be-
komen en melden bij J. H. Nij-
huis, Mare 52; J. M. Horikx,
Witte Rozenstraat 18 en D. Ha-
verkorn, Verlengde Bloemisten-
laan 45.

RIJSWIJK (Z.-H.).

Het bestuur van Herwonnen
Levenskracht maakt bekend, dat
op Donderdag 15 Augustus haar
jaarlijkse speldjesdag zal worden
gehouden. Dit jaar een openbare
collecte bij de Kerk en langs de
huizen in de gehele gemeente.

Collectrices en collectanten
kunnen zich alsnog opgeven
voor dit schone doel op de na-
volgende adressen: Kerklaan 35
en Torenstraat 17.

Namens het bestuur,
PETERS, secr.

VELSEN

Er wordt in onze gemeente
weinig gebouwd momenteel. Er
waren genoeg plannen voor het
uitbreken van de oorlog. Zoals
bekend is, wilde de directie der
Hoogovens woningen bouwen in
Velsen-Noord en had het gemeen-
tebestuur toegezegd medewer-
king te zullen verlenen voor de
houw van woningen door wo-
ningbouwverenigingen. Zeker
was woningbouw in onze g*
meente nodig, daar vele arbei-
ders van de grote industrieën
ten Noorden van het Noordzeeka-
naal in Beverwijk en Heemskerk
wonen. Door de tijdsomstandig-
heden is men echter nog niet tot
wezenlijke plannen gekomen. Ook
in IJmuiden en Santpoort had
men best weer een aantal arbei-
derswoningen kunnen bouwen,
vooral nu de huizen met de la-
gere huren allemaal bewoond
zijn. Wij mogen echter verwach-
ten, dat er door de particuliere
bouwers huizen zullen worden
gebouwd. De terreinen van de
zg. Kikvors worden klaar ge-
maakt en het is te hopen, dat
deze terreinen kopers zullen vin-
den en dat daarop woningen wor-
den gebouwd. Deze terreinen zijn
zeer gunstig gelegen vlak bij de
duinen, in het midden van IJmui-
den. De 15 woningen, die verleden
jaar aan de Rembrandtlaan zijn
gebouwd, waren ook spoedig alle
bewoond. Dan zijn. er de terrei-
nen aan het Kerkpad te Sant-
poort, welke thans ook klaar
worden gemaakt en die zeker ook
wel kopers zullen vinden. Te ho-
pen is, dat de particuliere bouw
wordt aangemoedigd, want wo-
ningbouw geeft vele mensen
werk en huizen zijn tegenwoor-
dig een zeer gewild object voor
geldbelegging.

GOUDKORREL
Wij streven naar een nieuwe gemeenschap. Is de mens

op de eerste plaats een persoonlijkheid met eigen ïpven,
eigen plichten, eigen rechten, toch staan de- mensen jüet
los van elkander. Zij leven in gemeenschap en dat behoort
tot hun natuur. Die gemeenschap bestaat ook in het boven-

• natuurlijke, vooreerst door de grote gemeenschap met Jezi^s
Christus.

Deze ondervinding begrijpen wij vooral als wij met
anderen aan een gesloten retraite deelnemen.



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

Weet U nog
dat wij U zoo vaak adviseerden
vooral ROBINSONS te koopen?
Omdat die zoo sterk zijn en
zoo duurzaam, en U de grootste
waarde voor' Uw geld geven!
Wat zult U nu blij zijn, die raad
te hebben opgevolgd! Immers
nu kunt U nog lang, héél lang
voort op die degelijke, die

goe/'e Robinsons
voor Vader en Zoon,

R O B I N S O N S C H O E N F A B R I E K - N I J M E G E N

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 prijs bü de

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

ZANGKANARIES
Zangseyferts ƒ1,25. De beste

Seyfertmannen ƒ2. Reeds dui-
zenden dankbetuigingen. Kana-
riepopjes ƒ0,30. Teelbare par-
kieten ƒ0,90 per paar. Oranje,
witte en bruine kanariemannen
f 1,75. Vogelzaden ƒ 0,13 p. pond
Fijnkwekerij Nico Borneman,
Merelstraat 31 b, Utrecht. Telef.
13617.

NU9
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

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

Blijft ook NU trouw lid en
verbruiker van :

E. R. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G

Gebruikt bij uw ontbijt steeds

A.H.O.
G L O R I A KOEK
Neemt proef met onze andere

A.H.O.-ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
Emmastraat 35

ÏTLBURG

BIJNA GRATIS
250 Chronograph-Sporthorloges!

Fijne ankergang - Onbreekbaar glas
Groote secondewijzer - Stopinrichting
Stopwatch - Zwitsersch fabrikaat
Verchroomde kast

Garantiebewijs voor 5 jaar!
Dit zakhorloge werkt als een „stopwatch",,
Als U op de opwindknop drukt staat het
ineens stil. Het is daarom te gebruiken
bij wedstrijden (zwemmen, voetbal enz.).

Verder geeft het als een gewoon horloge de tijd aan. Dit is echter
een BUITENGEWOON HORLOGE. Let vooral op den grooten
secondewijzer en de wijzerplaat, die een speciale schaalverdeeling
heeft om in seconden den tijd af te meten

TIJDELIJK ad f 2.75
Deze aanbieding geldt zoolang de voorraad strekt. Haast U dus
en zendt ons deze adv. uitgeknipt toe. Dan zenden wij het horloge
onder rembours (plus vracht).
GRAND COMPTOIR UNIVERSEL D'HORLOGERIE
HOMERUSLAAN 83 - POSTBUS 44 - UTRECHT

INLICHTINGEN
over de leer en gebruiken der Katholieke Kerk zijn gratis
te verkrijgen bü het Diocesaan Inlichtingen-Bureau te Gim-
neken. Ulvenhoutschelaan 7.

S.S.Ö
Instituut voor GOEDKOOP

BRIEFONDERWIJS.
Dir. J. v. d. Bij, Hoofdonderwijzer

Nieuwe Plein 31, bij het Station
Arnhem.

A-CURSUSSEN: voor heren: midden-
standsdiploma, politie-diploma, marechaussee

leerling-verpleger, besteller,
hulpkeurmeester (voor slagers), manufactu-

renbrevet, kruideniersdiploma, warenkennis,
etaleur, reiziger, administrateur, notarisklerk,

makelaar, taxateur, effectenvak, inspecteur, ver-
zekeringsmij, directeur van een woning- en assu-

rantiebureau.
Voor dames: middenstandsdiploma, leerling-ver-

pleegster, manufacturenbrevet, kruideniersdiploma,
warenkennis, etaleuse, cassière, reizigster, privé-

secretaresse, kinderverzorgster, kinderjuffrouw, as-
sistente bij een dokter of tandarts, fröbelonderwqzeres,

fröbelen.

B-CURSUSSEN:*voor dames en heren: algemene ontwik-
keling (zeer uitgebreide cursus voor iedereen), praktn'k-
diploma boekhouden (dubbelboekhouden), handelskennis,
handelsrecht, statistiek, handelsrekenen, boekhouddiploma's
„Mercurius" en „Vereniging van Leraren", landbouwboek-
houden, landbouwkundig bedrijfsleidcr-zetboer, Nederlandse
taal, Frans, Duits, Engels, Nederlandse, Franse, Duitse
en Engelse handelscorrespondentie, stenografie (systeem
„Groote"), spreken in het openbaar, rekenen, meetkunde,
algebra, wiskunde, belastingconsulent, handschriftver-
betering, beschavingsleer (goede omgangsvormen).

C-CURSUSSEN: auto-monteur, auto-techniek, garagehouder-
vestigingswet, motor- en rijwielhersteller, auto-expert (voor
verzekeringsinspecteur en taxateur), theorie rijbewijs, auto-
dieselmonteur, electriciën, electrotechniek, diploma sterk-
stroommonteur V.E.V., diploma zwakstroommonteur V.E.V,
Ujnwerker-telegrafist, radiomonteur, radioteehniek, radio-
centrale-monteur, lasser, lastechniek, machinist voor stoom-
bedrijf, voor motorbedryf, voor electrisch bedrijf, voor de
officiële diploma's land-, scheeps- en zuivelmachinist, koel-
techniek, vliegtuigmecaniciën, vliegtuigtechniek, verwar-
mingsmonteur, verwarmingsinstallateur, metaalbewerking
(smid-, machine-, constructiebankwerker, draaier, enz.),
machinemonteur-fabrieksmonteur, loodgieter, erkend gaS»
fitter, erkend waterfitter, V.V.A.-diploma's gezel en mees-
ter voor timmeren, voor metselen, voor lood- en zink-
werken, voor smid-bankwerken, voor machine-bankwerken,
voor auto-monteur, electroteehnisch tekenen, machineteke-
nen, bouwkundig tekenen, meubeltekenen, scheepsbouw-
kundig tekenen.

m o d e - t e k e n e n , )
r e c l a m e - t e k e n e n ) Ook voor Dames!
en o n t w e r p e n )

aspirant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter,
betonbouw, wegenbouw, filmoperateur, bedrh'fsleider-
werkmeester, gezel en meester-kleermaker, enz.

Lessen voor hen, die lager onderwijs genoten en v«or ge-
vorderden, voor jong en oud, voor dames en heren, voor
gehuwden en ongehuwden. Elke week een leszending.
Correctie van gemaakt werk. Bekwame leraren. Laag
maandelijks lesgeld. Alle boeken, woordenboeken, atlassen,
tekenbenodigdheden, (tekenbord, tekenhaak, passerdoos,
driehoeken, enz.) geheel gratis. Na goede afloop diploma en
hulp bij sollicitatie. Zend onderstaande bon, duidelijk inge-
vuld, in gesloten enveloppe te frankeren met postzegel van
5 cent aan ons, of schrijf ons een brief en wij sturen U
gratis alle inlichtingen.
DOE HET HEDEN!

:BON:
Ik verzoek zonder enige verplichting inlichtingen omtrent

de cursus voor: .'.

Naam: Ouderdom:

Straat en No.:

Woonplaats . Vkr.


