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De Katholieke Arbeidersbeweging is niet eerst sinds gisteren de weg naar de
Nieuwe Gemeenschap ingeslagen....



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

K R O N I E K
1. Lonen der in Duitsland werken-

de Nederlandse arbeiders

De families van naar Duitsland vertrok-
ken arbeiders kunnen, zoals bekend is, ge-
durende twee weken na het vertrek nog
voor steunverlening in aanmerking komen.

Het kan voorkomen, dat na deze twee
weken nog geen uitbetaling van de uit
Duitsland gezonden loonoverschotten kan
plaats hebben. De directeur van de rijks-
dienst voor de werkloosheidsverzekering en
arbeidsbemiddeling heeft thans de gemeen-
tebesturen bericht, dat de betrokken fami-
lies in dergelijke gevallen door een voor-
schot op de loonzendingen kunnen worden
geholpen.

Met klem wordt er bij de gemeentebestu-
ren op aangedrongen, in deze gevallen mede-
werking te verlenen.

2. Regeling inzake kostwinners-
vergoeding

Het hoofd van het afwikkelingsbureau
van het departement van Defensie heeft aan
de burgemeesters in den lande een circu-
laire gericht betreffende kostwinnersvergoe-
ding, waaraan het volgende wordt ont-
leend:

De termijn, gedurende welke aan de ver-
wanten van overleden of vermiste militairen
kostwinnersvergoeding kan worden doorbe-
taald ingevolge de circulaires van den op-
perbevelhebber van Land- en Zeemacht van
30 Mei en 19 Juni 1940, wordt verlengd tot
en met 31 Augustus 1940. Heeft het over-
lijden plaats gehad na 17 Augustus, hetzij
vóór of op 31 Augustus 1940, hetzij later, en
acht de burgemeester redenen aanwezig de
vergoeding nog enige tijd na 31 Augustus
1940 of na de datum van overlijden uit te
keren, dan dient de burgemeester daartoe
een voorstel te doen.

Ten aanzien van hen, van wie bij de bur-
gemeesters bekend is, dat zij indertijd met
groot verlof zijn gezonden op grond van een
door hen overgelegde verklaring, dat zij niet
ten laste van de gemeenschap zouden ko-
men, kan in het algemeen ter zake van hun
verblijf bij de Opbouwdienst geen kostwin-
nersvergoeding worden toegekend. Acht de
burgemeester in een bijzonder geval redenen
aanwezig om van deze regel af te wijken,
dan doet deze daarvan met opgaaf van re-
denen en onder overlegging van een staat
van inlichtingen een voorstel aan genoemd
hoofd van het afwikkelingsbureau.

Het komt wellicht voor, dat nog kostwin-
nersvergoeding wordt uitbetaald ten aanzien
van een militair, die huiswaarts is gekeerd
en niet valt onder één der hiervoor genoem-
de groepen. Dit geval zal zich b.v. kunnen
voordoen indien de burgemeester geen op-
gaaf heeft ontvangen van vertrek met groot
verlof van den desbetreffenden militair.
Daarom acht het hoofd van het afwikke-
lingsbureau voornoemd het nodig dat door
de burgemeesters wordt nagegaan of in de
gevallen, waarin vergoeding wordt uitge-
keerd, nog wel aanspraak op vergoeding be-
staat. Daarbij wordt o.a. gedacht aan de
krijgsgevangenen, die vrijwillig in den
vreemde zijn achtergebleven. Ook te hun-
nen aanzien is het recht op vergoeding ver-
vallen.

Ten aanzien va.n de militairen, die op of
na l Augustus, 1940 bij de Opbouwdienst
zijn opgekomen, wordt de kostwinnersver-
goeding in het algemeen vastgesteld op het
bedrag, hetwelk laatstelijk tijdens het ver-
blijf in werkelijke dienst bij de gemobili-
seerde weermacht werd genoten. Verhoging
of verlaging van vergoeding mag slechts ge-
schieden indien dit onder andere als gevolg
van veranderde gezinsomstandigheden ook
bij een onafgebroken verblijf in werkelijke
dienst zou ziin geschied. Met de inkomsten,
welke de militair mogelijk heeft gehad in
het tijdvak, liggende tussen zijn vertrek met
groot verlof en zijn opkomst bij de Opbouw-
dienst, wordt geen rekening gehouden. Van
de aanvragen om vergoeding worden nieuwe
staten van inlichtingen opgemaakt, die met
de betaalstaten op de gewone wijze worden
ingezonden. Aanvragen om vergoeding in de
gevallen, waarin tijdens het verblijf bij de
gedemobiliseerde weermacht geen vergoe-
ding werd genoten, moeten aan het hoofd
van het afwikkelingsbureau door den bur-
gemeester ter beslissing worden voorgelegd.

Voor zover gewonde en verminkte mili-
tairen zich niet meer in werkelijke dienst
bevinden, zal de kostwinnersvergoeding
slechts mogen worden doorbetaald indien te
hunnen aanzien een geneeskundige verkla-
ring wordt overgelegd, waaruit blijkt, dat
zij als gevolg van hun verwonding nog niet
in staat ziin loongevende arbeid te verrich-
ten. Overlegging van zulk een verklaring
behoort telkens bij de eerste betaling in
elke maand te geschieden; voor het eerst
bij de eerste uitbetaling in September 1940.
Zoda.nifre verklaring kan achterwege blij-
ven indien bij den burgemeester bekend is,
dat de aard van de verwonding of vermin-
king geen twijfel laat omtrent de arbeids-
ongeschiktheid van den militair.

3. De Opbouwdienst
Blijkens een verordening van den wnd. se-

cretaris-generaal van Algemene Zaken, op-
genomen in de S t a a t s c o u r a n t , maken
van de Opbouwdienst deel uit:

1. Het gehele reserve- en dienstplichtig
personeel van de voormalige Nederlandse
land- en zeemacht, dat zich op de 14de Juli
in werkelijke dienst bevond, met uitzonde-
ring van de reserve-officieren.

2. De werkloze reserve- en dienstplichtige
onderofficieren, korporaals en manschappen
van de reserve der Nederlandse land- en
zeemacht, die sinds 15 Mei met groot ver-
lof zijn gegaan, indien zij een verzoek indie-
nen om in de Opbouwdienst opgenomen te
worden en op het ogenblik dat het verzoek
wordt ingediend nog zolder werk zijn,

Op verzoek kunnen in de Opbouwdienst
bij wijze van proef worden opgenomen:

1. Beroepsofficieren en onderofficieren
alsmede reserve-officieren van de Neder-
landse land- en zeemacht.

2. Beroeps-korporaals en -manschappen
van de Nederlandse land- en zeemacht, voor
zover zij de leeftijd van 35 jaar nog niet
overschreden hebben.

3. ledere andere mannelijke Nederlandse
onderdaan van onbesproken gedrag, die het
19de levensjaar heeft volbracht en tot licha-
melijke arbeid in staat is.

De in de eerste alinea genoemde personen
kunnen drie maanden na hun opneming in
de Opbouwdienst daarin blijvend worden
opgenomen.

Zij, die deel uitmaken van de Opbouw-
dienst kunnen daaruit ontslagen worden,

1. Indien zij voor de dienst niet meer
bruikbaar zijn.

2. Op eigen verzoek, indien zij daarbij het
bewijs kunnen overleggen, dat zij in het be-
zette Nederlandse gebied of in het Duitse
Rijk werk hebben gevonden.

3. Op voorstel van een arbeidsbeurs.
Omtrent de rechtspositie van hen, die

deel uitmaken van de Nederlandse Opbouw-
dienst wordt gezegd:

1. Wat betreft de aanspraken van hen,
die deel uitmaken van de Opbouwdienst, op
bezoldiging, voeding, huisvesting, genees-
kundige verzorging, schadeloosstelling, ar-
beidsverzekering (invaliditeits- en ongeval-
lenwet), kosfwinnersvergoeding, gelden de
desbetreffende voorschriften van de Neder-
landse land- en zeemacht. Ditzelfde is van
toepassing op leveringen of andere presta-
ties van de burgerbevolking ten behoeve van
de Opbouwdienst en op hieruit voortsprui-
tende vorderingen, een en ander als be-
doeld in de inkwartieringswet.

2. Het bepaalde in de eerste «zin van de
vorige alinea van dit artikel geldt ook voor
hen, die op grond van een privaatrechtelijke
overeenkomst (arbeidscontract) bij de ad-
ministratie van de Onbouwdienst werkzaam
zijn, voor zover bij deze overeenkomst niet
anders is beiaald.

De bevoegdheden van de leiding ziin deze:
De commandant van de Nederlandse Op-

bouwdienst
1. is belast met de bevelvoering1 en de

handhaving der discipline ten aanzien van
sllpn, dip deel uitmaken van de Nederlandse
Onbouwdienst en leidt de vorming en oplei-
ding van het personeel van de Ophouw-
dienst. Hii vaardigt een reglement uit be-
treffende de organisatie en de discipline:

2. is verantwoordelijk voor de organisatie
van de arbeid en de goede uitvoering van
de door de Nederlandse Opbouwdienst uit
te voeren werken:

3. beslist over plaatsing en indeling in
de Opbouwdienst;

4. beschikt over het ontslag uit de Op-
bouwdienst;

5. is belast met het toezicht op de medi-
sche en hveriënische behandeling van hen,
die deel uitmaken van de Opbouwdienst;

6. voor/iet in de huisvesting en verple-
ging van de leden van de Opbouwdienst als-
mede in de verschaffing van inrichtingen,
gereedschappen en materialen, die benodisrd
zijn voor de uitvoering der werken en houdt
toezicht op het onderhoud en de verdeling
daarvan.

4. Onze hoiitbewerkersbond
ontslag-regeling

en de

Het volgende schrijven is verzond er^

Aan den hooe-edelgestrengen heer dr. ir.
A. H. W. Hacke, directeur-eeneraa)
van de Arbeid, Nieuwe Uitleg 12,
's-Gravenhage.

Hoogedelgestrenge heer,
Deze is dienende over het hiernavolgende

uw gewaardeerd oordeel te vragen.
Een groot aantal vragen bereiken ons over

de volgende zaken.
De arbeiders verlans-en wanneer de toe-

stemming van u is verkregen voor het ge-
ven van ontslasr. de normale of wel wette-
liike opzee-ternvin of die welke hii collectief
contract is bepaald en gaan niet accoord
met de datum in uw goedkeuring aange-
geven, welke gewoonliik één dag is.

Het is misschien g-oed u mee te delen welk
standpunt wii zelf innemen omtrent deze
aa.nsrele.qrenheid.

Het moge hier volgen:

Wij onderscheiden twee groepen.

1. De groep welke was ontslagen en
weer teruggekomen is in dienst van de on-
derneming als gevolg van de verordening.
Die groep heeft een opzegging gehad en be-
beh^e^t dus weer niet met een week opge-
zegd te worden.

2. De groep welke in dienst van de on-
derneming is gebleven en daarna met uw
toestemming ontslagen mag worden. Deze
groep moet volgens ons de opzegging hebben
als de wet aangeeft of als tussen partijen is
overeengekomen.

Gaarne zien wij uw gewaardeerd antwoord
tegemoet.

5. Verkorting werktijd en verlaging
salaris

Het orgaan van de Nederlandse R.K. Bond
van handels-, kantoor- en winkelbedienden
merkt op, dat met de invoering van de
36-urige werkweek, welke men hier en daar
op het kantoorpersoneel van toepassing deed
zijn, een aantal werkgevers dachten te be-
reiken meteen het salaris te kunnen ver-
lagen met 25 percent. De rekening was
aldus:

De werktijd is gesteld op 48 uur, dit aantal
uren wordt door het op 36 uur te stellen met
25 pet. verminderd, zodat dienovereenkom-
stig ook het salaris met een gelijk percen-
tage zou verlaagd mogen worden.

Het kwam ons bondsbestuur van belang
voor, daarover de mening te kunnen verne-
men van het college van rijksbemiddelaars
in Den Haag. Wij gaven in een desbetref-
fend aan dit college gericht schrijven als ons
oordeel te kennen, dat in de bewuste geval-
len een verlaging van 25 pet. ons oneven-
redig en derhalve onbillijk voorkwam.

Hierop ontvingen w:ij het volgende ant-
woord:

„Naar aanleiding van uw schrijven d.d.
22 dezer berichten wij u, dat wij een salaris-
verlaging van 25 pet. bij een verkorting van
de arbeidsduur van 39 tot 42 uur per week
tot 36 uur per week in het algemeen niet als
redelijk kunnen beschouwen. In dit geval
toch is niet de evenredigheid betracht tus-
sen werktijd- en salarisverlaging, welke in
het algemeen voor ons uitgangspunt is.

Zoudt u echter in concrete gevallen ons
oordeel wensen te vernemen, dan zoudt u
deze te onzer kennis dienen te brengen."

6. Extra oogstrantsoen voor land-
arbeiders

Het centraal secretariaat voor land- en
tuinbouw heeft pogingen in het werk ge-
steld om de landarbeiders, die "zware oogst-
werkzaamheden verrichten, in aanmerking
te doen komen voor extra brood- en boter-
of margarine-rantsoen.

Ten aanzien van het brood-rantsoen •was
reeds in die zin beslist. Van het centraal
distributiekantoor werd mededeling ontvan-
gen, dat landarbeiders, die voortdurend
zware oögstwerkzaamheden verrichten, be-
halve op een extra broodrantsoen van 100
percent aanspraak kunnen maken op een
extra boter- (c.q. margarine-) rantsoen van
200 percent.

Deze extra oogstrantsoenen worden slechts
tot l September verslikt. De plaatselijke
distributiediensten zijn dienovereenkomstig
geïnstrueerd.
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HAARLEMSE STUDIEDAGEN

(A.B.). Ook deze in rampen gedompelde
wereld wordt door Gods Voorzienigheid
bewaard en bestuurd; deze waarheid
vormde een punt van overweging op de
sociale studiedagen, welka de Nederlandse
Katholieke Volksbond in het bisdom Haar-
lem Zaterdag, Zondag en Maandag j.l.
hield in de bisschoppelijke nijverheids-
school te Voorhout.

God bewaart ons! wij mogen dat wel
dankbaar beseffen nu tussen deze en vo-
rige studiedagen een veelbewogen jaar
snel in de herinnering voorbij trekt.

En God bestuurt ons! Ook onze katho-
lieke Arbeidersbeweging en haar leiders.
Want, gezien in het licht van de jongste
tijd en de naaste toekomst, hoe gelukkig
was steeds de keuze van onderwerpen,
waarop wij ons de laatste jaren in Voor-
hout hebben bezonnen. Dat waren: ge-
meenschap en gezag, de juiste waardering
van de arbeid, de betekenis, van het lijden
en de levensmoeilijkheden. Wat toen theo-
retisch werd onderzocht, kan thans prac-
tisch worden beleefd. Dat pleit voor de
practische betekenis dezer studiedagen,
waarvan de geboden leerstof telkens op
het dagelijks leven is afgestemd. En dat
het kader van de Volksbond dit waar-
deert, bleek ook ditmaal uit het vrijwel
even talrijke bezoek als andere jaren.

*.*

• De eerste inleiding, gehouden door den
bondsadviseur, dr. A. A. Olierook, was ge-
wijd aan de Voorzienigheid en het wereld-
gebeuren.

De aaneenschakeling van oorlogen en
ellende, die de gehele geschiedenis door-
loo'pt en niet eindigen zal voor de jongste
dag, deze cyclus overkomt den lijdens-
schuwen mens, die zich wel eens afvraagt
of dit alles in overeenstemming is met
Gods goedheid.

Om dit alles echter in berusting te be-
grijpen moeten wij vooropzetten de grond-
waarheden van ons geloof, die ons leren
dat God de wereld bewaart en bestuurt.
Want als God de dode stof der wereld in
stand houdt, hoeveel groter moet dan Zijn
zorg zijn voor den koning der schepping:
den: mens.

Zo construeren we de schone levensstijl
van vertrouwen in de almachtige zorg van
God en kunnen we het woord „Uw wil ge-
schiede" met overtuiging bidden. Met dat
al zijn de kwellende menselijke vragen
over het wereldleed niet opgelost.

Bij het beantwoorden van deze vragen
moeten we echter bedenken, dat ds mens
nooit al Gods plannen zal doorschouwen.
Maar het bestaan van het lijden is zeker
niet in tegenspraak met Gods goedheid.

Als We onderscheid maken tussen het
natuurlijke kwaad (rampen, oorlogen,
ziekten e.d.) en het zedelijke kwaad (de
zonde) dan brengt alleen reeds de rede
ons tot de overtuiging dat God het natuur-
lijke kwaad niet willen kan als doel, maar
wel als middel om tot een hoger doel te
geraken. Bijvoorbeeld bekering en levens-
verdieping. Het lijden is ook de hogeschool
der deugd, die ons de ware navolging van
Christus leert.

Het zedelijke-kwaad — de zonde — kan
God evenmin willen, maar wel toelaten,
want met de gave van 's mensen vrije wil
schiep God tegeüjk de mogelijkheid die
vrije wil te misbruiken door zonde.

Het eerste doel der schepping, namelijk
de openbaring aan ons van Gods heerlijk-
heid, wordt door het zedelijke kwaad niet
verijdeld. En wordt al het tweede doel der
schepping — het geluk der redelijke
schepselen — door het zedelijke kwaad
verijdeld dan moeten wfl bedenken, dat
dat geluk ook afhankelijk is van het goed
gebruik van de vrije wil. En al deze over-
wegingen moeten ons tenslotte overtuigen

dat God ons en de wereld ten goede leidt,
ondanks het feit, dat we in benarde tijden
leven.

Tweede lesgever was mag. dr. S. Stok-
man O.F.M, uit Utrecht, directeur van de
Ontwikkelingscentrale van het R. K,
Werkliedenverbond. Hij sprak over

Onze vredestaak in het kader der
actie Naar de Nieuwe Gemeenschap

Pater Stokman ging uit van de stelling,
dat vrede geboren wordt uit de erkenning
van ieders rechten en uit de standvastige
wil om met elkander samen te werken aan
aller welzijn. Werken aan de vrede bete-
kent dus voor ons: opkomen voor ieders
rechten en het saamhorigheidsgevoel be-
vorderen door steeds te wijzen op de be-
langen die aan allen gemeenschappelijk
zijn.

De erkenning van ieders rechten sluit
het kapitalistische en marxistische stelsel
uit.

Drie verschijnselen zijn te wijten aan het
kapitalistische stelsel, die het tevens ver-
oordelen, namelijk de uitbuiting van eco-
nomisch zwakkeren, de overproductie en
de massale werkloosheid.

Het verzet van de arbeiders tegen het
kapitalisme in de zin van het marxisme is
veroordelenswaardig door zijn beginsel
van klassenstrijd, waardoor niet aan
ieders rechten beantwoord wordt.

Het belang van de gemeenschap moeten
wij erkennen als hoogste norm voor de sa-
menleving. Daaraan ontbreekt het nog bij
te velen. De verplichtingen aan de gemeen-
schap worden ten onrechte beschouwd als
een beknotting van het individuele wel-
zijn. Er is echter harmonie tussen gemeen-
schap en individu, want alleen door 't wel-
zijn van alle groepen veilig te stellen kan
het persoonlek belang gewaarborgd zijn.

Dit geldt ook voor de verschillende be-
drijfstakken onderling. Grote toonverschil-
len in diverse bedrijfstakken kunnen voor
het algemeen welzijn zeer nadelig zijn.

Om evenwicht in dit alles te bereiken
moeten de verschillende groepen in de sa-
menleving en in de bedrijven zeggenschap
hebben in de onderlinge samenwerking.

Deze medezeggenschap ligt opgesloten
in de corporatieve ordening van de econo-
mische en sociale samenleving, welke de
katholieken altijd hebben voorgestaan.

De corporatieve ordening moet opleve-
ren voldoende arbeid en bestaanszeker-
heid van alle groepen. En ze moet voort-
komen uit de vrye zelfwerkzaamheid van
alle' betrokken georganiseerde groepen.
Die zelfwerkzaamheid sluit echter de zorg
van de overheid niet uit, want zij zal con-
trole moeten uitoefenen en algemene richt-
lijnen moeten geven.

De actie Naar de Nieuwe Gemeenschap
komt op voor ieders rechten doordat zij de
ordening nastreeft van het economisch-so-
ciale leven, welke tot resultaat moet heb-
ben de economische welvaart van alle be-
drijfs- en groepsgenoten en de sociale vre-
de tussen de maatschappelijke groepen.

De actie bevordert het saamhorigheids-
gevoel, doordat zij de afstand tracht te
verkleinen tussen patroons en arbeiders,
tussen overheden en onderdanen. Allen im-
mers zijn zij mensen, kinderen van één
volk en kinderen van één Vader.

En ten slotte, aldus pater Stokman, mo-
gen wij hopen, dat de doorvoering van
deze gedachten ook het welzijn der volke-
ren en de internationale vrede ten goede
komt.

Op de belangrijkste punten van de vol-
gende inleidingen hopen wü volgende
week terug te komen.
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ten gewichtige laaie

(de B.) Niemand zal redelijker-
wijze kunnen ontkennen, dat de or-
ganisaties veel, zeer veel, hebben bij-
gedragen tot de emancipatie van de
arbeiders en bedienden en dat zij ook
in de toekomst een gewichtige taak
zullen hebben te vervullen.

In de toekomst.
Hoe men ook denke moge over de

toekomst — hoewel niemand met
zekerheid kan zeggen hoe de sociale
en economische verhoudingen er
over langer of korter tijd zullen
uitzien — dat die verhoudingen sterk
evolueren is voor geen gerechte te-
genspraak vatbaar, zoals ook voor
geen tegenspraak vatbaar is, dat de
katholieke vakbeweging bij de „op-
bouw" een positieve, op de hechte
grondslag der christelijke levensleer
steunende taak te vervullen heeft.

Wij constateren bij deze beschou-
wing een en ander slechts, nadat
reeds herhaaldelijk getracht is het
bewijs voor die stelling te leveren.

Waarom is dat nodig?
Omdat er mensen zijn, die de taak

en betekenis der beweging bijzonder
eng bezien. Om een voorbeeld te noe-
men: een onzer leden is een aantal
jaren lid en was nog niet werkloos.
Thans werkloos zijnde, wordt hij
door de bevoegde macht verplicht in
Duitsland te gaan werken. Daar ge-
voelt hij niet voor en verlangt dat de
vakbond bewerkt, dat hij hier uit-
kering krijgt. Lukt dat niet, om-
dat aan de geldende voorwaarden
niet kan worden voldaan, dan
is hij voornemens voor het lidmaat-
schap te bedanken.

Wat heeft de betrokkene een be-
krompen opvatting van het lidmaat-
schap der katholieke arbeidersbewe-
ging-

Dat er leden met zulke beperkte
opvattingen zijn, is bekend; dat is
misschien onze eigen schuld, door-
dat wij bij onze propaganda wat al
te veel de nadruk hebben gelegd op
de eerst voor de hand liggende ma-
teriële dingen. Indien iemand ,,om
de steun" lid is geworden en deze
„steun" ontgaat hem, om welke re-
den dan ook, dan ontvalt hem de ba-
sis voor het lidmaatschap en ver-
dwijnt hij uit de rijen der georgani-
seerden.

Niemand zal ontkennen, dat de be-
hartiging van de materiële behoef-
ten van den mens een gewichtig en
noodzakelijk deel is van de taak on-
zer beweging, doch men slaat haar
waarde en haar betekenis veel te
laag aan, indien men meent, dat zij
zich daartoe heeft te bepalen; men
verwaarloost zodoende haar in ve-
lerlei opzichten veel dieper grijpende
godsdienstig-zedelijke en culturele
taak.

Wat dat zeggen wil? Dit: de ka-
tholieke arbeidersbeweging heeft
haar eigen levens- en wereldbeschou-
wing. Zij heeft derhalve haar eigen
principiële opvattingen omtrent rech-
ten en plichten van onderneming en
bedrijf ten opzichte van de individuele
arbeiders en hun gezinnen, de ge-
meenschap, het gehele sociale en eco-
nomische leven. Bij alle verhoudingen
dient rekening gehouden te worden
met de sociale rechtvaardigheid en
de sociale liefde.

Dat zijn de zedelijke normen, wel-
ke haar bij haar arbeid leiden. Die
zedelijke normen dragen consequen-
ties met zich ten aanzien van de ar-
beidsvoorwaarden, de sociale be-
drijfs-voorzieningen, het arbeids-
milieu, vrouwenarbeid, bescherming

der vakjeugd, zedelijke toestanden
op fabrieken, kantoren, winkels,
werkplaatsen, verhoudingen in
schaft- en ontspanningslokalen enz.

De katholieke levens- en wereld-
beschouwing is grondslag en drijf-
veer voor onze arbeid voor de „Nieu-
we Gemeenschap".

Indien men dit alles overweegt —
en dat moet nien toch om de taak
van de beweging en haar leden naar
waarde te kunnen schatten — dan zal
men ogenblikkelijk duidelijk inzien
hoe fout men doet, hoe enghartig
men is, hoe on-sociaal men handelt,
indien men, omdat een speciaal be-
lang niet behartigd wordt — worden
kan — de beweging de rug toekeert
— dit wil zeggen aan anderen de ge-
wichtige zorg voor deze en de ko-
mende tijd overlaat.

Men kan het standpunt verdedi-
gen, dat de werknemers (en werk-
gevers) gedwongen dienen te wor-
den lid van de vakbeweging te zijn
en zó hun offertje dienen te brengen
voor het algemeen belang.

Misschien moet het te zijner tijd
in de een of andere vorm zover ko-
men.

Liever ware het ons, indien de ar-
beiders en bedienden uit vrije^ wil,
uit plichts- en eergevoel hun sociale
schuld zouden voldoen door lid te
worden van de vakbeweging.

Er ligt een gewichtige taak voor
onze honderdduizenden mannen en
vrouwen: de massa te overtuigen
van haar plicht.

Conclusie: bedanken voor de bewe-
ging: nooit! Propaganda: nüü

Naar Je

Nieuwe Gemeenscnap

(A.) Op 30 November 1938 werd de
leuze ten aanhore van het gehele Ne-
derlandse volk aangeheven. De groot-
se actie voor de Nieuwe Gemeenschap
werd ingezet. Enthousiasme in brede
kringen; belangstelling in nog breder
kringen, critiek in sommige kringen.
Geloof in het welslagen der actie —
laten wij eerlijk zijn - - in beperkte
kring. Zeker, de actie zou ons „een
stap verder" brengen, maar daar zou
het dan ook mee ophouden. Een actie,
die haar hoogte-punten kent, net als
iedere „actie", maar dan zo langza-
merhand uitgaat als een kaars

Wereldwijs glimlachen van „nuch-
tere" mensen. En toch, de slotwoor-
den van de Bruijn op de grote Belle-
vue-vergadering:

„In 1941 zal het tien jaar geleden
zijn, dat Quadragesimo Anno werd
uitgevaardigd. Dan gaan duizenden
mannen en vrouwen naar Home om
den Paus hun dankbare hulde aan te
bieden voor zijn groot wereld-initia-
tief.

Moge ons bescheiden, maar góéd
bedoeld initiatief dan reeds zodanige
resultaten hebben opgeleverd, dat er,
om met een woord van Schaepman te
eindigen, met blijdschap kan worden
getuigd:

Vader, de vrijheid is verzekerd,
het recht is gehandhaafd,
de vrede is gekomen,
de liefde triomfeert."

De oorlog kwam en eindigde. Er
zijn in die dagen grapjes verkocht op
„De Nieuwe Gemeenschap". Gaat nu
„de Nieuwe Gemeenschap" komen,
vroeg men hier en daar schamper?
Een streep door de gehele rekening,

'n uiteengespatte zeepbel Inder-
daad, men moest in die allereerste
dagen wel 'n groot, een zéér groot'
Godsvertrouwen hebben, als men nog
in ernst over de Nieuwe Gemeen-
schap bleef spreken.

Maar was God niet mét ons? Had-
den wij, met de inzet der actie geen
gehoor geven aan het dringend ver-
maan van Christus' plaatsbekleder?
Herinnerden wij ons niet, dat in Bel-
levue ook gezegd was, dat wij niet
alleen moesten vertrouwen op de
overwinning van ons ideaal, maar
moesten geloven in die overwinning;
dat wij nooit of nimmer „onmogelijk-
heden" moesten zien, als wij weten
geleid te worden aan de hand van
Dengene, die Petrus kleingelovig
noemde, toen deze dacht aan de hand
van den Godmens niet over de wate-
ren te kunnen lopen ?

„Naar de Nieuwe Gemeenschap",
de leuze is weer opgebloeid; men kan
bijna geen artikel lezen over de
nieuwe samenleving die komen gaat,
of de leus doet opgeld.

Zij geeft in het kort weer wat wij
altijd gewild hebben, wat wij nóg wil-
len. Zij leeft in de harten, vooral van
de katholieke arbeiders.

Men denkt onwillekeurig aan de
mogelijkheden, welke een groots
hernieuwd réveil zou bieden, waar-
toe een versterkt gevoerde actie zou
kunnen leiden.

Ook — en vooral thans — rust
nog op de katholieke arbeidersbewe-
ging de zending door Paus Pius XI
gegeven „om de fundamentele be-
ginselen voor de opbouw van een
christelijke sociale orde, door mon-
delinge en schriftelijke propaganda
breed uit te zaaien".

Ook thans is en blijft waar het
woord van Quadragesimo Anno:

„Wie de zaak nauwkeurig en
grondig beschouwt, zal duidelijk in-
zien, dat aan deze zo vurig gewenste
hervorming der maatschappij moet
voorafgaan een hernieuwing van de
christelijke geest Anders zullen
alle pogingen vergeefs zijn en zal 'n
gebouw worden opgetrokken, niet op
de vaste steengrond, maar op het
losse zand."

Is er ooit groter gevaar voor revo-
lutie-bouw geweest dan thans? Blij-
ven velen, die de volkseenheid in
haar uitingen aanvaarden „omdat
het nu eenmaal moet" niet vér af van
de mentaliteit waaruit de drang naar
eenheid moet voortvloeien, namelijk
uit het christelijke saamhorigheids-
besef?

Was er ooit groter gevaar dat op
„los zand" gebouwd wordt, dan
thans?

Is het nu juist niet de tijd, nu de
noodzaak om te komen tot maat-
schappelijke hervormingen daar is,

- en practisch algemeen aanvaard
wordt — om het eenheidsstreven een
diep christelijke en daarmede natio-
nale ondergrond te geven? Zouden
wij niet in gebreke blijven wanneer
wij dat verzuimden? En zouden wij
zélf dan geen oorzaak zijn, dat er op
los zand gebouwd werd?

Moge in deze geest het comité voor
de actie „Naar de Nieuwe Gemeen-
schap" een groots plan tot uitvoe-
ring brengen. De tijd is er rijp voor;
de tijd dringt. In 1941 niet met lege,
maar met volle handen naar Rome.
Zo God het wil.

On%e archieven spreken

(A) — „Onze archieven spreken
duidelijke en eerlijke taal," zo schreef
de R.K. Fabrieksarbeider. Inder-
daad: waar men grijpt, grijpt men
raak. In elk rapport, in elk schema
voor een lezing, in elk verslag over
studiedagen, in ontelbare brieven
vindt men het telkens terug: het
onverpoosde streven naar een nieu-
we, betere gemeenschap, naar socia-
le en economische gebondenheid,
naar corporatieve ordening, naar
meer eerbied voor arbeid en arbei-
ders, naar een meer ideëele verhou-
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ding tussen „werkgevers" en „werk-
nemers".

Een vorige maal drukten wij in
Herstel een lezing van bondsbestuur-
der H. J. Kuiper af over de waarde
van en de eerbied voor de arbeid;
zes jaar geleden werd de lezing
gehouden, maar ze klinkt in deze
tijd, nu zoveel aan het veranderen is
— nu met zoveel uit het verleden
wordt afgerekend — als ware ze
zeer speciaal voor de dag van van-
daag geschreven.

„Een nieuwe tijd, een oud geluid",
schrijft het orgaan van de R.K. Me-
taalbewerkersbond „St. Eloy": „de
machtige roep van het leven om or-
dening en gebondenheid is voor den
katholiek en zeker voor de katholie-
ke arbeidersbeweging geen nieuwe
taal".

„Rerum Novarum" is al van 1891
en veertig jaar nadien, nu bijna 10
jaar geleden, kwam Quadragesimo
Anno de beginselen van Rerum No-
varum in meer concrete vorm gie-
ten. Sommigen schijnen dat niet te
weten of willen het niet weten. Men
zegge het hun voortdurend. Want
niets is fataler, dan dat men poogt
ons in de conservatieve, reactionnai-
re hoek te drukken.

Dat wij, katholieken, altijd bewon-
deraars van Versailles geweest zijn,
de voorplaat van het vorig nummer
van Herstel, weerlegt dit op afdoen-
de wijze aan de hand van de in 1920
uitgevaardigde encycliek van Paus
Benedictus XV.

Terecht diept „St. Paulus" ook in
het „historisch verleden" en drukt
een gedeelte van de beginselverkla-
ring van het Verbond, daterend van
1925, af. Zeker, wat daarin staat
over ordening, splidariteit, gemeen-
schapszin en bestrijding van de klas-
sestrijd, het is voor iederen katholiek
georganiseerde ,,oud nieuws"; bewij-
zen, dat de katholieke arbeidersbe-
weging altijd een andere, betere ge-
meenschap heeft gewild, is een open
deur intrappen, althans voor den ka-
tholieke arbeider; maar voor den
buitenstaander lijkt het noodzake-
lijk.

*.*

De katholieke arbeidersbeweging
loopt niet achteraan in de rij der
goedwillenden; zij loopt vooraan, zij
is al sedert het einde der vorige
eeuw „en route"; zij heeft het moge-
lijke gedaan om haar inzichten en
idealen veld te doen winnen. En wie
haar euvel duidt, dat zij zich de weg
van revolutie niet heeft laten opdrin-
gen om eerder tot haar ideaal te ge-
raken, hij miskent het principiële in
de katholieke arbeidersbeweging;
hij vergeet dat zulks juist het bewijs
is, dat de katholieke arbeidersbewe-
ging niet alleen met woorden, maar
ook metterdaad de klassenstrijd
heeft afgewezen, zij het ook met gro-
te offers. Zij die geloofden, haastten
niet. En er was en is altijd nog de
belofte: zoek eerst het rijk Gods —•
doe éérst wat uw plicht is — en het
overige zal u worden toegeworpen".
Op welke wijze weet men soms nietj
maar dat de tragische gebeurtenis-
sen van Mei 1940 van grote invloed
zijn op de bereidheid van het Neder*
landse volk om tot corporatieve or*
dening te geraken, mag wel als vast*
staand worden aangemerkt.



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

OVER EVERT ZANDSTRA

Bij de culturele opbouw van het nieuwe
komende grote Nederland zullen, zoals bij
iedere vernieuwing en omwenteling, de
schrijvers een voorname plaats krijgen,
want moeten krijgen wil de vernieuwing
ook werkelijk een verdieping en verrijking
worden. Het zal dan echter zo zijn, dat
vooral die schrijvers een culturele rol zul-
len krijgen te vervullen, die met vooruit-
ziende blik werkelijk positieve gezonde
werelden en mensen projecteren kunnen,
dat die dichters gehoord worden, wier
geest en hart den mens der nieuwe ge-
meenschap aanspreekt en versterkt. Geen
tendentieuze romans en dichtwerken,
maar grote oprechte, waar geheel de per-
soon van den schrijver achter staat en
waaruit een ziel spreekt. In dit komende
nieuwe grote Nederland zullen het niet de
volksvreemde cynische, wereldverachten-
de elementen zijn, die kortelings nog niet
verder kwamen dan een prediken van een
ziekelijk egoïsme en erotisme, van een ge-
heid liberalisme der cultuur, die aan-
spraak zullen kunnen maken op cultuur-
leiding, maar alleen de organisch en wijs-
gerig levenden, de gezond-gegroeiden
naar geest en hart, de positieven, de stijl-
vollen, de wagenden, de moedigen, de
sterken, zij met een hart en een ziel, waar
God weer in kan wonen, luisterrijk en
groot en diep-bemind, zij voor wie dienst-
baarheid een eer en een voorrecht zal he-
ten en voor wie de gemeenschap dienen
niets anders zal zijn dan het groot gebod
der liefde, die naastenliefde heet in ver-
vulling te doen gaan.

We hebben hier steeds schrijvers voor-
gedragen, die het positieve element in hun
werk aanwezig hadden, we hebben ze bij
voorkeur hier naar voren gebracht, om-
dat we menen dat ons volk de cor-
rupte, decadente, de ziekelijke alcoof-men-
taliteit van de mensen, die zich zelf „ven-
ten" noemden als ze geen schaamte-gevoel
meer hadden, missen kon en wilde als
kiespijn. Door sommige, ook katholieke,
critici, werden zij echter in de tijd vlak
voor de oorlog zo zorgvuldig goedgepraat,
dat we gedacht hadden er hier tegen in te
moeten gaan: het is echter niet meer no-
dig gebleken. De oorlog heeft hier zuive-
rend gewerkt en die in een ongezond ero-
tisme ondergaande cynici, die geen enkele
moed hadden dan de lafste van het leven
niet meer aan te willen, zijn verdwenen,
nadat hun organen hun daarin voorge-
gaan waren. Dat ons volk van hun verzie-
kelijkte, geperverteerde geest niet gediend
was bleek overigens reeds uit het ver-
dwijnen eerst van hun tijdschrift „Forum"
dat bij gebrek aan belangstelling opgehe-
ven werd, daarna aan de moeilijkheden
enige jaren later die jongere volgelingen
hadden om weer een nieuw Forum (dat is:
vrije markt) te krijgen in het blad „Crite-
rium". Als men iets aan het werk van deze
levensmoede jonge mensen zien kon was
het dit: dat er iets anders gebeuren ging,
een catastrophe of een omwenteling. Het
is gebleken een oorlog te zijn geweest,
waarin tenslotte ook Nederland betrokken
Werd.

Na de oorlog bleven de werkelijk leven-
den echter nog overeind en men mag nu
van hen zeker nog meer gaan verwachten
dan zij vroeger reeds gaven. In Brabant
staan nog de dichters: Paul Vlemminx,
Frank Valkenier, LUC. van Hoek en in
Vlaanderen: André Demedts, Ferdinand
Verknocke, Bert Peleman en Karel Ver-
tommen; in Noord-Brabant zullen de na-
men Evert Zandstra, Walter Breedveld,
Maarten Vroolijk, Miep van der Velde, een
verdere klank krijgen dan hun tot nu toe
werd toegekend. Wie de jongste literatuur
In haar beste momenten wil treffen en zich
daardoor een beter beeld wil vormen van
zjjn tijd, hij onthoude deze namen. Er zijn
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er meer én wellicht nog sterkere, we ho-
pen bij gelegenheid hen allen hier eens
voor te dragen, die aan het herstel van
Nederland zo met nadruk medewerken.

Het eerst willen we hier enkele van hen
naar voren brengen, die voor ons in de
komende winter, als er veel gelezen zal
worden bij gebrek aan uitgangsmogélijk-
aeid, van meer directe betekenis kunnen
worden, enkele jonge romanschrijvers, die
naast de vele Peel-anecdotes en de Hoen-
koop-affaires, die hier zo goed gaan, toch
ook weer eens iets anders brengen. En
deze zijn geen na-schrijvërs, noch van het
gemakkelijke en op de duur erg vervelen-
de Antoon Coolen-taaltje, noch van andere
bekendheden, zij hebben zelf talent ge-
noeg om een eigen stijl er op na te durven
houden.

Tot de schrijvers, wier namen in de toe-
komst-geschiedenis geschreven staan, re-
ken ik direct Evert Zandstra, een jongen
Fries, die inmiddels twee kloeke romans
liet verschijnen bij Leopold te Den Haag.
Het eerste boek van dezen schrijver „Het
klotsende meer" was werkelijk een ver-
rassing. Dat het in de pers geen grotere
naam gekregen heeft, moet er helaas op-
nieuw op wijzen, dat de letterkundige cri-
tici na de klacht van Herman de Man en-
kele jaren geleden, toch door zijn gegaan
met alleen oog te hebben voor gelijk ge-
zinden; zij zijn om het oneerbiedig maar
duidelijk te zeggen slechts bij de kliek ge-
bleven, die elkaar steeds treft in hetzelfde
koffie-huis of hetzelfde tijdschrift.

„Het klotsende meer" van Evert Zand-
stra is een stoer, ruig, groots boek; het
is een Fries en een fris boek in een forse
structuur gebouwd en in een levendig pro-
za neergeschreven. Een oud brok Friese
natuur is er vastgelegd in een verhaal dat
uitdagend sterk is opgebouwd. Men moet
zich, na de „heden ik, morgen gij"-lectuur
van Vestdijk en Marsman, even realiseren
dat 't Nederlands is en oorspronkelijk
door 'n Nederlander is geschreven, men
zou 't anders eer thuis plaatsen in 't land
waar Knut Hamsun en Sigrid Undset hun
geweldige mensen en natuur scheppen. De

held van het boek is een schipper, een
zwervende jager, die een vrouw gaat lief-
hebben, welke alleen een boer wil. Zij ko-
men bij elkaar en de man probeert een
boerderij te ontwerpen, maar hij blijft een
natuur-mens, die te veel een avonturen-
niens is. De vrouw maakt de boerderij
groot. Men krijgt dan een werkelijk beeld
van het Friese land in de natuurtochten,
de gewaagde schaatstochten en leeft mee.
met het hooien in de polders. De kinderen
komen, veel kinderen voor een gezond
mensenpaar; bij het laatste kind is er ge-
vaar voor de moeder, voor de vrouw. Dan
maakt Lot, de jager, een tocht naar de
vroedvrouw; hij neemt een hengst bij een
kennis, zonder tijd te hebben er om te vra-
gen en vindt de zuster zitten uitrusten in
het huis van een deftig burgergezin, waar
zij geroepen was. Als zij niet mee wil,
neemt Lot haar op zijn paard en dan moet
dit juffertje in een bijna zinkende boot en
onder storm over een plas naar het eiland
waar de moeder wacht. Het juffertje
wordt een mens, sterk en vurig onder de
bevelen van den wagenden man, zij wordt
een vrouw, die er voor het eerst aan gaat
denken, dat het iets groots is moeder te
kunnen worden van een kind van zo'n
man.

Er zijn in dit boek werkelijk vele van
zulke epische trekken: zo ook het einde
als Lot zijn land niet aan ambtenarij wil
laten ten onder gaan en hij het graf van
zijn vrouw tegen hun plannen wil bescher-
men: hij steekt de dijk door, die het pol-
derland tegen het meer beschermt: „Plot-
seling wankelt het zware dijklichaam, het
steunt als een barende. Het meer stort
naar binnen, als wilde het in één minuut
de hele polder vullen. Het is een ontzag-
lijke waterval, die storm en branding
overstemt. Tien meter breed is de bres,
twaalf, twintig meter Als een lap stof
wordt de dijk opgerold. Lot is gevallen.
De golven sleuren hem mee over het land,
waar hij zijn grote leven heeft geleefd."

Dit is het einde van een groots episch
boek in een taal geschreven, die als het
ware voor dit boek alleen bestemd kon
zijn, vibrerend, spasmodisch en stoer.

Het tweede boek van Zandstra heet „De
vlammende heide". Het is stiller dan het
eerste en daarom lijkt het ook zwakker.
Ook zijn de zinnen te enkelvoudig voor
dat boek, het is daardoor niet zo harmo-
nisch van vorm en inhoud als het eerste,
al is het al met al toch weer een nieuw be-
wijs voor de kracht van dit jonge talent.

PAUL HAIMON.

BEROEP ALS ROEPING
(Slot)

Toch is dit niet de schets van de volle-
dige waarde van de arbeid. Deze heeft
een eigen waarde. Wij mogen, naar het
ons toeschijnt zeggen dat in de wereld,
waarin wij vandaag leven, die eigen waar-
de van de arbeid groter is dan vroeger.

Om dit te begrijpen vragen wij uw aan-
dacht nog even voor de volgende beschou-
wing.

De eigen waarde van de arbeid moet
volgens ons hieraan worden afgemeten:
Ie. aan wat er gemaakt wordt, 2e. aan de
manier waarop het product gemaakt
wordt. Wordt er iets volmaakter gepro-
duceerd, dan is de arbeid volmaakter.
Waarom? Omdat de arbeid dan de oor-
zaak is van een volmaaktere wereld, van
een wereld die God meer verheerlijkt.
Want alles, ook de volmaaktheden die wij
aan de dingen geven, dienen tot Gods ver-
heerlijking, ad maiorem Dei gloriam.

En nu is het, ondanks een bedenkelijk
tekort aan schoonheid, toch moeilijk in
twijfel te trekken dat onze maatschappij
op verschillende gebieden volmaaktere
producten dan vroegere tijden produceert.
Blij mogen wij derhalve zijn om het feit
dat door menselijke tussenkomst de aarde
meer nog dan vroeger de glorie van God
verkondigt. Verkeerde sentimentaliteit en
romantiek gruwt er van, als men na een
reis door het ongerepte schoon van het
platteland de stad ziet opduiken met haar
beroökte fabrieksschoorstenen. Goed ge-
zien is echter dit alles een getuigenis van
's mensen grootheid. In tegenstelling met
de overige natuur ligt in de wereld die de
mens bewoont, een geweldige dynamiek
en van deze dynamiek, van deze vooruit-
gang is de menselijke arbeid de zuurde-
sem. Terecht mogen wij dan ook zeggen
dat geabstraheerd van de toevallige niet

acceptabele met het stadsleven verbonden
toestanden, de natuur zonder den arbei-
denden mens minder schoon, 'n flauwere
weerspiegeling van de Godheid, dus min-
der goddelijk zou zijn.

De arbeid heeft nog een andere eigen
waarde. Het is de waarde die hij heeft als
dienst aan de gemeenschap. Wij mogen
veilig zeggen, dat in onze dagen nagenoeg
alle arbeid gemeenschapsarbeid is. Het
productieproces is in zijn totaliteit zulk
een eenheid geworden, dat men van een
solidariteit zou kunnen spreken van alle
arbeidende mensen. Nooit is die eenheid
zo sterk geweest. In de tijd van de geslo-
ten stadhuishouding werkte de gildemees-
ter nog voor de mensen van zijn stad,
voor mensen, die hij kende, bij •wier wel-
stand ook hij belang had. In de tegen-
woordige constellatie werkt wellicht de ar-
beider in Holland voor mensen in Austra-
lië terwijl dezen wellicht tezamen met
Amerikanen produceren voor mensen van
een totaal onbekend gehuchtje in Europa.
Er ligt in deze situatie de kiem voor on-
gewenste gevolgen; maar tevens schept
het toch ook voor den arbeidenden mens
de gelegenheid om de naastenliefde die
uit haar aard universeel is, ook effectief
op universele wijze te beoefenen. In dit
licht bezien kan voor een christen de ar-
beid, zelfs monotone arbeid tot iets zeer
verhevens worden, ja zelfs de bron van
zulk een verheven vreugde, dat daardoor
het tekort aan andere arbeidsvreugde
vot)r een goed deel wordt vereffend.

Wat de lasten en moeizaamheden be-
treft die aan de arbeid zijn verbonden
door het persoonlijk misdoen van de men-
sen, het is duidelijk dat ook deze zwaar-
der zijn geworden. Het is in onze maat-
schappij regel, dat de arbeid onvoldoende
wordt beloond. Rechtvaardig arbeidsloon
is, immers volgens Quadragesimo Anno,
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slechts het relatieve familieloon, dat zo
groot moet zijn, dat de- arbeider door spa-
ren een klein vermogen kan vergaren.

Waar echter wordt zulk een loon be-
taald?

In verband met het bovenstaande willen
wij hier enige woorden wijden aan het
doel van de arbeid. Wij stellen dan aller-
eerst voorop, dat de beroepsarbeid be-
stemd is om te voorzien in de stoffelijke
behoeften van den mens.

Reeds werd duidelijk dat „men" dat is
onze maatschappij van dit goddelijke plan,
van deze doelstelling door God aan de ar-
beid gegeven, is afgeweken. En dit is jam-
merlijk. Volgens mijn mening hangt van
een herstel van het rechtvaardig loon het
meest het herstel van veel arbeids-
vreugde of althans de vermindering van
veel arbeidslast af.

De last die er na de gewenste her-
vorming op het punt van de verdeling
van het maatschappelijk inkomen nog zou
overblijven, zou dan een heilzame ascese
voor den mens zijn.

Zoals veel arbeid nu is uitgegroeid met
de lasten die haar aankleven zonder dat
dit noodzakelijk is, zal hij steeds aan de
meeste mensen als een te zware last toe-
schijnen.

Ik zeg met nadruk „aan de meeste men-
sen". Want ons christenen mag hij met
zijn dubbele last niet te zwaar zijn. Wij
moeten hem aanvaarden zoals hij is. We
mogen en moeten natuurlijk streven naar
vermindering van de tweede last. En daar-
om is ieder katholiek onder andere ver-
plicht te streven naar een rechtvaardig
arbeidsloon en naar de verwezenlijking
van een maatschappelijke orde waarin dit
rechtvaardige arbeidsloon mogelijk is.

In zover wij echter met rechtvaardige
middelen en zolang wij in de hier bespro-
ken toestanden geen- verandering kunnen
brengen hebben wij ons in het onvermijde-
lijke te schikken. Laten wij overtuigd zijn
dat dit zich schikken werkt als een heil-
zame boete en ascetisch gesproken, zeer
dienstig is aan onze karaktervorming.

Wij katholieken mogen de doelstelling
die God met de arbeid had en heeft, nooit
vergeten. Wij mogen niet vervallen in de
dwaling van het kapitalisme en van de
arbeidsmystiek van het socialisme, die
vergaten dat de arbeid middel is en geen
doel in zich zelf. Voor ons is hij allei'-
eerst middel, een middel met doornige uit-
steeksel weliswaar. Als middel tot voor-
ziening in de stoffelijke behoeften, wordt
hij opgeheven in de sfeer van ons zedelijk
leven, want de stoffelijke behoefte-bevre-
diging is daar de basis van. Dat geeft aan
elke arbeid reeds zijn adel. (Weve p. 74):
Hoe gering de prestatie in zich zelf ook
zij, bezien als middel tot het zedelijk leven
krijgt iedere arbeid zijn waarde. ledere
arbeid gericht op dat doel adelt zozeer,
dat het er werkelijk niet meer op aan-
komt wat men doet, of men landen be-
stuurt, of stenen klopt. Het is alles moreel
gelijkwaardig. Het is alles een beantwoor-
den aan onze bestemming, een streven
naar het levensdoel, een uitvoeren van
Gods plan, een streven naar Hem.

p. Dr. G. TESSER O.P. t
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DisiriLutiemaaliijclen

Langzaam maar zeker nadert het mo-
ment, dat alle levensmiddelen onder de
distributie vallen. Gelukkig wil dat niet
tevens zeggen," dat het met onze voeding
spaak loopt; geen sprake van, dat ook
maar iemand bij de ons toegewezen rant-
soenen met honger naar bed behoeft te
gaan. Het is alleen zaak, dat we de voe-
dingsmiddelen die op onze bonnen ver-
krijgbaar zijn, op de juiste manier en op
de juiste tijd gebruiken.

De verandering in de samenstelling van
ons brood en het beperkte rantsoen ervan
geeft menigeen het al of niet vermeende
gevoel, dat hij voeding te kort komt en
's nachts hongerig is, wat de nachtrust en
de werkkracht nadelig beïnvloedt. Meer-
malen wezen we erop, dat de samenstel-
ling van roggebrood nog geheel onveran-
derd is en dat aardappelen in onbeperkte
hoeveelheid beschikbaar zijn om het
avondmaal aan te vullen; het is maar de
zaak, om ze tot één van de vele gerechten
te verwerken en ze op tafel te brengen.

Wie er de voorkeur aan geeft, kan
zo'n slapeloosheid ook bestrijden door
kort voor 't naar bed gaan het ouderwet-
se bordje pap weer in ere te herstellen;
een klein bordje dan, want een overvulde
maag leidt juist tot een onrustige slaap.

Een goede grondstof ervoor is haver-
mout, die voedzaam is en gemakkelijk ver-
teert; de vlugkokende H.O. heeft nog het
voordeel, dat ze na enige minuten doorko-
ken al gaar is. Men kan de mout in zoete
melk of in karnemelk koken, maar in wa-
ter of half water-half melk gaat het ook
heel goed; karnemelk heeft hier het voor-
deel boven zoete, dat ze minder machtig
is en niet zal tegenstaan en dat ze bloed-
zuiverend werkt.

Ook als onderdeel van het ontbijt is ha-
vermoutpap aan te bevelen; wat rogge-
brood er door gekruimeld maakt ze vooral
voor kinderen nog weer beter.

Wie ze goed weet te bereiden, kan nu en
dan havermout bij middag- of avondeten
geven ter vervanging van vlees, een afwis-
seling die heel gezond en goedkoop tevens
is. 't Gaat als volgt: gesnipperde uien bak-
ken we in wat vet lichtbruin; langzaam,
want anders wordt de ui hard en taai.
Hierbij voegen we, van het vuur af, de in
wat melk geweekte havermout (l lepel
mout op l lepel vocht) en roeren er nog
een geklopt ei, wat zout, een klein beetje
peper of noot en wat gehakte peterselie
door, en bakken van dit beslag met wat
boter of vet in de koekepan ronde koek-
jes, Deze koekjes zijn zeer verzadigend,
zeer smakelijk en maken de indruk van
gehakt. Wie er nog een heel kleine hoe-
veelheid rauw gehakt door mengt, zal de-
ze indruk nog versterken en de smaak
verbeteren.

Dit gerecht kunnen we bij allerlei me-
nu's gebruiken, onder ander bij stamppot-
ten van wortelen met uien en aardappe-
len, stamppot van aardappelen met rauwe
andijvie, enz. Bij warm weer smaakt er
heel goed bij een gemengde sla met ge-
bakken of gekookte aardappelen en peter-
seliesaus.

Ongeveer op dezelfde wijze bakken we
havermoutkoekjes, maar inplaats van daar
uien en gehakt in te verwerken, nemen
we nu geraspte kaas. De hoeveelheid
kaas neme men naar verkiezing. Zowel
magere kaas, die goedkoper is, kan erin
gebruikt worden als de vette. Het bakken
van deze koekjes vereist slechts weinig
vet. De magere kaas mag voor 1/5 en vet-
te tot voor de helft uit vet bestaat; kaas
is daardoor een machtige kost en het is
dan ook een voordeel van kaasgerechten
bij het middagmaal, dat men niet veel vet
voor de jus erbij nodig heeft.

Kaasboekjes kunnen we geven bij het
middagmaal, maar ook bij de broodmaal-
tijden, waarbij ze ons helpen boter te be-
sparen, Fijngehakte rauwe peterselie er-
over gestrooid geeft geur en oog aan de
koekjes.

Havermout is verder nog te gebruiken
om er de voedingswaarde van stamppot-
ten mee te verhogen. Is de stamppot gaar,
dan roeren we eenvoudig wat droge haver-
mout erdoor, stampen alles door elkaar
en laten de pan met deksel er op nog een
5 min. op het fornuis staan. De vlugkoken-

ZOKG VOOR DEN WINTER
Maak nu groenten in: Met Nezo, het
zuivere, hygiënisch bereide keuken-
zout van Boekelo!

Sicvung,
„Beter en trouwer Nederlander
is er niet geweest."

Prof. G. KALFF.

Op 18 Augustus was het 100 jaar
geleden, dat de dichter Antoni Chris-
tiaan Wynand Staring overleed. Toen
zijn geestig gezicht mij deze week uit
de krant aankeek, ben ik in een brui-
loftstemming geraakt. Dat komt,
wijl ik ooit een huwelijksfeest mocht
meemaken, waarop de gasten aan het
bruidspaar een vers toezongen, door
Staring gedicht, nl. Een nieuw lied
van een meisje en een schipper:

't Was ochtend; een meisje ging wandlen
[aan strand,

Een bootje, dat vlagde, lei ree;
En straks was de vriendlijke schipper ter

[hand,
Die sprak: Sclïóon kind, wilt gij mee?
't Is het regte getij om te varen,
Nu de morgenzon glanst op de baren.
Grijp moed, schoon kind, en vaar mee!

Daar er wel geen feestgetij denk-
baar is, waar over het algemeen zo
zeer tegen de goede smaak gezondigd
wordt, als juist „de bruiloft" is mij
deze stijlvolle viering altijd bijgeble-
ven. Want waar met Staring begon-
nen was, kon men onmogelijk afzak-
ken naar het peil van de laag bij de
grondse voordrachten en dubieuze
schlagers, die het 'm gewoonlijk moe-
ten doen. Misschien kan daar de men-
sen geen verwijt van gemaakt wor-
den. Hebben ze beter geleerd? Is de
school wellicht tekort geschoten?
Heeft de jeugdleiding op dit punt ge-
faald? Treft de radio schuld? En de
organisaties, die stelselmatig de
poëzie uit het verenigingsleven ge-
bannen hebben? En de invloedrijke
instanties, die boeken saboteerden,
welke duidelijk bedoeld waren om den
gewonen man in contact te brengen
met onze eigen kunstenaars? Hoe
dan ook — het is al vaak gezegd
— ons volk kent zijn dichters niet.
Zeker niet een „moeilijken" als Sta-
ring.

Moeilijk ? Duister ? Hier en daar
zeker. Doch ik maak me sterk dat
ieder jong bruidje ontroerd wordt
bij „Een nieuw lied van een meisjen
en een schipper."

dat een groep jeugdigen geboeid
kan luisteren naar een minnedicht
als „Herdenking",

een vertelling als „Vogelschieten",
mits beide behoorlijk worden voor-

gedragen en men niet aarzelt bij

de H.O. is dan geheel gaar. Voegen we de
havermout te vroeg bij de stamppot, dan
lopen we gevaar dat ze aanbrandt.

Havermout komt eveneens te pas om er
soepen mee te binden en de voedingswaar-
de daarvan te verhogen. De havermout
wordt een 10 min. vóór het opscheppen in
de soep gestrooid en kookt dan nog even
mee.

Een smakelijke en gezonde toespijs van
havermout is het volgende: 2 zure appels
raspt men met schil en al fijn en voegt
daaraan toe een eetlepel bessensap of ci-
troensap, 2 afgestreken eetlepels suiker of
% eetlepel gecondenseerde melk of zoet-
stof, 2 eetlepels melk en 2 eetlepels vlug-
kokende havermout, die even geweekt is.
Alles wordt goed door elkaar geroerd.
Smaak en voedingswaarde winnen, door
er geraspte noten over te strooien.

Voor zieken, die een frisse en tevens
voedzame drank mogen hebben, dient het
volgende: 65 gram (4 volle eetlepels) vlug-
kokende H.O. havermout weekt men een
nacht in % liter gekookt en weer bekoeld
water. De volgende dag zet men de kom
met havermout in een pan kokend water
en laat die % uur koken. Roer de massa
dan door een paardeharen zeef. Vermeng
het doorgeroerde nat met suiker, geklopte
eidooier, room of zelfgemaakt vruchten-
sap, al naar het voorschrift van den dok-
ter, en men heeft een lichtverteerbare,
voedzame, frisse drank.

Zie hier enige spijsjes, tot het maken
waarvan ons de havermoutbon in staat
stelt.

JVILMA MÜNCH.

een gezonde, Hollandse zin „waarin
een vrijer zoenen wou".

En zou „Het kameleon" niet ver-
staan worden, met die behartigens-
waardige slotregels:
„Schijnt andren, wat u krom scheen,

recht,
Noem niemand daadlijk dom of

slecht."
Ook menig puntdicht kan men

thans nog waarderen:
„Laat af die 't Zwak geslacht met

bittre gal bespat,
Of gij verdiendet niet, dat gij een

Moeder hadt."
Wie jonge mensen leiding mag ge-

ven, moet hun bovennatuurlijk leven
niet overschatten (dat gebeurt nogal
eens), maar hoede zich er eveneens
voor hun verlangen naar geestelijk
voedsel te miskennen. Een sergeant
vertelde, hoe hij tijdens de mobilisa-
tie in die sombere, saaie dagen van
afwachten op een avond aan zijn jon-
gens een verhaal had voorgelezen
van een onzer beste prozaschrijvers
en hoe ze daarnaar allen stil en ge-
troffen geluisterd hadden. Onthoud
den mens de goede dingen des levens
niet!

Om op Staring terug te komen,
wij geven hem gaarne hier een plaats-
je om zijn dichterschap, maar ook
om zijn huiselijkheid.

Huiselijkheid. Een deugd, die wij

allen de komende winter in zo hoga
mate gaan beoefenen.

Vijf uur heit de klok de klol?
heit vijf

O benijdenswaardige mensen, die
dan de luiken kunnen sluiten, de blirH
den voor de ramen zetten. Wij, arme
stedelingen, gaan onze rollen lelijk
zwart papier voor de dag halen. Ea
als er geen overgordijnen waren *
Ik ril! De lamp gaat aan. Een lange
avond wacht. Wie met de „huiselijk-
heid" geen raad weet — we zijn een
boel verleerd sedert de tijd van onze
overgrootmoeders — die ga bij Sta-
ring in de leer. Deze Geldersman leer-
de op de Wildenborch nabij Lochem
een zeer gelukkig gezinsleven, met
vrouw en dochteren in de verschillen-
de schoolvakken, zowel als in de
vreemde talen, muziek en tekenen.
Wanneer de winter kwam en Staring,
die ook een knap landbouwkundige
was, buitenshuis niet veel werk meer
had, dan sloeg hij weer aan het dich-
ten. Zijn verzen en vertellingen las hij
voor in de huiskamer, terwijl de doch-
ters aan het spinnewiel zaten

Nu zie ik onze woonkamers in het
aanstaand seizoen.

We mogen alle hoop hebben, dat
de nuttige en fraaie handwerken en
allerlei vormen van handenarbeid
gaan herleven. Dat er weer gezongen
gaat worden. Dat de belangstelling
zal groeien voor een beter soort lec-
tuur.

Allen, zonder uitzondering, zien
we dit jaar op tegen de donkere
maanden. Doch kom, wie weet, hoe
goed we 't nog met elkaar zullen heb-
ben!

C. BOUDENS-VAN HEEL.

Hel vogelschieien
Eene Zutphensche Vertelling

De Herfstmaand had haar taak
[voleind;

De vreugd was in Ter Borg:
Daar at men koek bij 't kermisbier

En droomde van geen zorg.
Daar werd het beste doek gespreid,

Op onbekrompen disch;
Geen suiker voor den brij gespaard;

Geen boter tot de vischl).
Daar ging de strijkstok hoog en laag;

De jeugd sprong op de maat;
En als een vrijer zoenen wou,

Dan wist de speelman raad2).
Daar zwierde 't aardig Mijntje rond;

Een Bruid van achttien jaar!
Een Jager was haar Bruidegom;

Men zag geen schooner paar!
Zij danste, in effen bruin gedost:

Dat staat de blanken goed.
Haar Hendrik pronkte in groen

[gewaad,
Met pluimen op den hoed.

En ieder, die ter kermis kwam,
Gunt Hendrik 't zoete Kind;

Had elk het aardig Mijntje lief;
Hij werd als zij bemind.

Zijne ouders waren grijs en arm;
Zij leefden van zijn loon:

Als dienaar was de vlijt zijn roem;
De dankbaarheid als zoon.

Dat won zijn brave Bruidjes hart!
Ook Zij droeg trouw haar deel:

Zij paste een kranke moeder op;
En 't scheen haar nooit te veel.

Wat bracht zij vaak den winternacht
Aan 't zorglijk leger door!

Maar, las men 't op haar bleek gelaat,
Zij gaf iets anders voor.

De Herfstmaand was haar loop ten
[eind;

't Was kermis in Ter Borg:
Men at, men dronk, men sprong in

['t rond;
De speelman had de zorg!

En buiten aan een grazig vlak,
Beperkt van 't IJsselbed,

Werd feestlijk, op een steilen mast,
Een houten duif gezet.

Het jonge manvolk trok daarheen.
Gewapend ging de schaar;

Want, die den vogel nederschoot,
Was Koning voor een jaar;

En zocht dan, in triomf geleid,
Een meisje naar zijn zin;

En voerde 't naar een herberg heen,
Begroet als Koningin.

Zoo trekt dan nu de Jeugd te veld!
De Bruidegom is daarbij:

Geen schutter vond men heinde of
[veer,

Die wisser trof dan hij.
Een bonte sleep komt woelig na:

't Zijn meisjes uit de stee.
Ook Mijntje ('t was haar moeders wil)

Gaat naar de loopplaats 3) mee.
Het spel begint! De voorste man

Rigt ernstig zijn geweer:
Hij denkt aan vrijster, kroon en roem!

Waar beefde een hart om meer!
Een tweede vat, met losser zwier,

Het steile doel in 't oog;
Maar de eerste raam *) viel al te laag;

De leste rees te hoog.

Zoo slippen kans op kans voorbij;
En Hendrik komt te gang 6).

Straks toont de duif haar
[kwetsbaarheid!

Zij zwenkt op de ijzren stang.
„Braaf!" roept de Drost hem vrolijk

[toe,
„Dat heet zijn kunst verstaan!

Slechts help' de Bruid den Bruigom
[zien;

Dan zal 't nog fikscher gaan!"
Met dwingt men 't blozend Meisje

[voort,
Tot aan haar' Hendriks zij':

De beurten wisslen andermaal;
Die volgen moet, is hij.

Hij loert; zet af; nikt Mijntje toe,
En kust haar op den mond:

Gejoel en lach en handgeklap
Loopt door de kijkers rond.

En nu! noodlottig oogenblik!
Rampzalige ommekeer!

Het roer, zoo menigwerf beproefd,
Verraadt in 't end zijn heer.

Het ijzer wijkt voor 't persend vuur;
Het berst, met felle slag;

En, uit twee bleeke lippen, volgt
Een zieldoorborend ach!

Verpletterd staat de schaar rondom.
't Gold Mijntjes schuldloos hoofd!

Zij zijgt ter aard, de slaap misverwd;
Het oog van glans beroofd.

De ronde wenkbraauw trok te zaam;
Het wit der kaken blaauwt;

Bij droppen vloeit het kille zweet,
Waarvan haar voorhoofd daauwt.

En houdt het jeugdig aangezicht
Nog spoor van lieflijkheid —

Als 't bloempje, dat, den stam
[ontscheurd,

Doch niet vertreden leit —
De klamme hand wordt koud als ijs,

En staakt haar mat getril;
't Gegolf des boezems heeft gedaan;

De pols — het hart — staan stil.
Een' zachte snik zij is niet meer!
Vergeefs zijn kunst en klagt!

Geen morgen straalt, met wekkend
[ligt,

Op 't rustbed, dat haar wacht.
Maar gij, die, aan haar droevig eind,

Een traan van deernis wijdt,
Gevoelt ook, wat haar Bruidegom,

Ach, boven sterven, lijdt!
Ontroostbre wanhoop dreef hem

[voort;
Zijn blik stond flauw en strak;

En Mijntjes naam was 't eenig woord,
Dat sinds zijn tong nog sprak.

Zoo zwierf hij, tot de ontboeide ziel,
Na zijnen jongsten stond,

Het hemelsch „Welkom" hooren mogt
Uit Mijntjes englenmond.

Een zelfde palmstruik, aan den muur.
Beschaduwt beider graf.

De steêjeugd eert den grijzen stam,
En plukt geen loovers af.

l) voor de feestelijkheid at men
rijstebrij met stokvisch. -) dan streek
hij achter de kam. 3) de plaats waar
de schutters Samenkwamen. *) ra-
ming, schatting. B) aan de beurt.
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c ' o e a H

a t> ^ d e y h

Mat in 2 zetten

Siciliaans

Dezelfde lezer, wiens vraag over de
Caro-Kann-opening wij verleden week be-
handelden — de heer C. v. Rijt te Delft -
zond ons ook onderstaand partijfragment,
dat enkele zeer leerzame elementen bevat.
1. e2—e4, c7—c5. 2. Pgl—f3, Pb8—c6. 3.
Lfl—c4. Deze zet past niet in het kader
der gespeelde opening. Heeft zwart reeds
e7—e5 gespeeld, dan is de zet Lc4 meestal
sterk wegens de bedreiging van het zwak-
ke punt f7: Maar in openingen zoals de
Franse partij, de Caro-Kann, Siciliaans
enz. heeft zwart altijd nog de mogelijk-
heid door het spelen van e7—e€ eventueel
gevolgd door d7—d5 de actie van de witte
loper op diagonaal a2—g8 lam te leggen.

Dit gebeurt hier dan ook: 3 , e7—
e6, 4. d2—d3, cl~—1!5. 5. e4Xd5, e6Xd5. 6.
Lc4—b3, Pg8—f6. Zwart heeft reeds nu
een fraaie stelling en kan zonder enige
moeilijkheid zijn spel verder ontwikkelen.

7. 6—0, Lf8—«7. 8. Lel—f4, 0—0. 9.
Tfl—el, b7—b5. Dreigt c4 met insluiting
en verovering van de loper. Wit had hier
c3 moeten spelen om zijn loper op c2 op
te stellen en aldus te zijner tijd na op-
•peling van zijn d-pion de koningsvleugel
te bedreigen.

Echter: 10. a2—a3, cö—c4. 11. Lb3—a2
j»n thans staat dit stuk wel zéér slecht.
11 , Le8—f5. 12. b2—b3. Wit wil zijn
loper bevrijden, wat zwart had kunnen
•verhinderen met 12 cd3; 13. cd3:,
H>4! waardoor pion b3 geblokkeerd wordt.
In plaats hiervan volgde 12 Pf6—h5
*n nu stelt de inzender de vraag, of wit
hier niet zeer goed 13. Pf3—e5 had kun-
nen spelen (zie diagram no. 265).

Q n

.

'

e d e P h

Stelling na 13. Pc5

Inderdaad is dit een sterke zet, hoewel
bij goed spel zwart toch nog niet in het
nadeel komt. Op 13 , Pf4: volgt 14.
Pc6; Dd7. 15. Pe7:f, Kh8. 16. Pf5: en wit
blijft een stuk voor. Beter is 13 ,
Pe5:. 14. Te5: (14. Dh5:?, Lg6. 15. De5:,
Lf6! en 16 Lal:). Speelt zwart nu
Lg6, dan kan wit door op h5 te slaan
twee stukken tegen een toren veroveren.
Maar na 14 , Pf4: 15. Tf5: (15. Df3?,
Pg6. 16. Tt"5:, Ph4 met winst van de kwa-
liteit) heeft zwart zijn stuk gered. Schijn-
baar kan wit dan op c4 een pion verove-
ren, maar dat is ook slechts schijn: 17.
dc4:, Dc4:. 18. Dd8:, Tfd8: en op 19. bc3:??
volgt Tdl mat.

Nog een derde mogelijkheid ligt in de
stelling, namelijk, 13 Pd4 om na 14.
Dh5: voort te zetten met 14 , f6. 15.
Pf3, g6! (niet Pc2: wegens Df5:). 16.
Dh6, Pc2:. 17. Pc3, Pel:. 18. Tal:, Ld3:

UIT DE NATUUR:

Hoe ontstaat Lel Ieven

Vóór 1860 nog: een open vraag.

Een van de biologische grondwetten
luidt: Ieder leven komt van leven. Velen
zullen er verwonderd van opzien, dat zo'n
„waarheid" een grondwet genoemd wordt.
Toch is deze grondwet nog maar amper
80 jaar oud. Voor die tijd heerste er in de
wetenschappelijke wereld nog een grote
strijd. De ene partij stond de bovenge-
noemde grondwet voor, de andere echter
beweerde, d;at ook uit dode stof het leven
kon ontstaan. Zulk een ontstaan van leven
uit de dode stof noemde men generatie
spontanea, dat wil zeggen spontane schep-
ping.

Sedert de oudheid tot aan het einde der
middeleeuwen geloofde iedereen aan het
voorkomen van de generatio spontanea.
Aristoteles zeide, dat ieder droog lichaam
dat nat wordt, en ieder nat lichaam dat
droog wordt, dieren doet ontstaan. Van
Helmont beschrijft een methode om mui-
zen te verkrijgen. Nog in de 17e eeuw le-
zen wij hoe kikvorsen uit modder en alen
uit het water der rivieren ontstaan. Der-
gelijke enormiteiten botsten met de kriti-
sche geest van het 16e- en 17e-ee'uwse
Europa.

Geloofde men aanvankelijk, dat maden
ontstonden door eenvoudigweg een stuk
vlees aan bederf bloot te stellen, Redi
stelde vast, dat de maden niets anders
dan vliegenlarven waren. Réaumur nam
waar, dat de vliegen inderdaad hun eieren
op het vlees deponeerden en beweerde ver-
volgens, dat de wormen in wormstekige
appelen niet uit het rotte klokhuis waren
ontstaan, doch juist de oorzaak waren van
de verrotting.

Kwam men geleidelijk aan voor de gro-
tere dieren tot de conclusie, dat zij steeds
afstamden van andere, niet zo ging' het
met de kleinere wezens. Onze landgenoot
Anthonie van Leeuwenhoeck construeerde
het eerste bruikbare microscoop. Voort-
bouwende op zijn constructie en onder
aanbrenging van steeds groter verbeterin-
gen, ontstonden al spoedig zeer nauwkeu-
rige en sterk vergrotende microscopen.
Het microscoop nu bracht dé wetenschap
tot een geheel nieuw studieterrein: de we-
reld van het kleine. Men maakte kennis
met allerlei infusoriën, eencellige wezens,
zeer kleine schimmels, bacteriën, enz.

Opnieuw kwam nu de vraag aan de or-
de: Stammen ook deze levende wezentjes
weer af van andere levende wezens? Het
antwoord hierop was niet zo eenvoudig.
Men zocht naar eitjes; men vond ze niet.
Men zocht naar geslachtskenmerken; men
vond ze niet. Nooit zag men hoe het leven
dier wezentjes met het leven van andere
samenhing. De leer van de generatio
spontanea begon steeds meer aanhangers
te tellen.

Onder de aanhangers van de oude leer
moet op de eerste plaats genoemd worden.
Needham, een katholiek Engels priester,
die bestreden werd door den vurigen Ita-
liaan Abbé Spallanzani, eveneens een
priester. Needham's proefnemingen om
het bewijs te leveren, dat de generatio
spontanea inderdaad bestond, waren ge-
heel nieuw voor de wetenschap en legden
getuigenis af van de oprechtheid zijner
onderzoekingen. Hij gebruikte hermetisch
gesloten vaten, waarin hij breigist, urine,
beetwortelsap, e.d. onder toevoeging van
water had gebracht. Deze vaten verhitte
hij zodanig, dat alle leven, dat erin aan-
wezig was, beslist gedood moest zijn.
Wanneer de vaten nu afgekoeld waren,
verbrak hij de sluiting, waarna hij de va-
ten enige dagen rustig liet staan. Bekeek
hij daarna enige druppels van de inhoud
onder het microscoop, dan bleek het, dat
zich hierin infusoriën bevonden. Een be-
wijs — aldus Needham — dat deze infuso-
riën uit zich zelf ontstaan waren.

Het experiment was goed bedacht, dit
begreep Spallanzani zeer wel. Een bestrij-
ding van Needham's conclusies was alleen
mogelijk door de fout in het experiment
aan te wijzen. Deze fout was volgens Spal-

waarna wit evenwel nog altijd twee stuk-
ken tegen een toren overhoudt (foutief is
thans 19. Pb5:, cb3:!). Bovendien kan
wit in plaats van 14. Dh5: ook 14. Le3
spelen. Zwart kan dan het dreigende
stukverlies alleen voorkomen met 14.

, f6. 15. Ld4:( fe5:, 16. Le5:, maar is
dan een pion achter, terwijl het paard
onverrichterzake terug moet keren
naar f6.

Alles btf elkaar een interessante stel-
ling, die veel mogelijkheden bevat.

lanzani gelegen in de lucht, die na de ver-
breking der hermetische afsluiting het
vat kon binnentreden. Terecht merkte
Spallanzani daarom op, dat het afgekoelde
vat, wanneer het gesloten bleef, nimmer
infusoriën bevatte. Needham bracht hier
echter tegenin, dat door het koken, de in
het vat aanwezige vrije zuurstof verdwe-
nen was, zodat er door gebrek aan zuur-
stof geen leven kon ontstaan. Tegen deze
opmerking konden noch Spallanzani, noch
latere onderzoekers het juiste verweer
vinden, omdat het hun niet gelukte nieu-
we zuurstof, die te voren verhit was, te
brengen in het afgekoelde vat, in plaats
van de gewone dampkringslucht.

Needham's' theorieën stonden nu vrij
sterk en nog lange tijd na zijn dood gol-
den zij als juist. Het verweer uit het an-
dere kamp luwde echter niet. Grote ge-
leerden als Schröder, Dusch, Schwann en
Schultze trachtten Needham's theorieën
omver te werpen; het gelukte echter niet.

Dit was de aanleiding tot het feit, dat
de Franse academie voor wetenschappen
een prijsvraag uitschreef, onder de volgen-
de vage omschrijving: „te trachten door
goedgeslaagde experimenten een nieuw
licht te werpen op het vraagstuk van de
generatio spontanea". Veel houvast gaf
deze formulering niet; vóór- en tegenstan-
ders van de leer kregen gelijke kansen.
Opgemerkt kan voorts nog worden, dat de
verwachtingen omtrent een wetenschappe-
lijk juiste uitslag niet zeer hoog gespan-
nen waren.

Een der mededingers aan de prijsvraag
was Louis Pasteur. Zonder veel hoop op
resultaat besloot hij zijn kans te wagen.

Pasteur strekte zijn onderzoekingen uit
op het gebied der vermeende fouten van

Needham. Zyn taai geduld, zijn rustig on-
derzoek, de gave die hij bezat om niets uit
het oog te verliezen, niets over te slaan
en overal de aandacht op gevestigd te
houden, doen hem kennen als een onder-
zoeker van het allergrootste formaat.

Pasteur slaagde! Slaagde althans ge-
deeltelijk. Bewijzen, dat de generatio spon-
tanea een onmogelijkheid was, kon zelfs
Pasteur niet. Wat hij dan wel bereikt
heeft? Hij toonde aan, dat in de proeven
van alle onderzoekers vóór hem fouten
scholen, en dat de proeven die hij nam
stuk voor stuk juist waren. Zijn slotcon-
clusie was, dat alle proefnemingen volgens
de gebruikelijke methoden ongeschikt wa-
ren om het bewijs te leveren van de juist-
heid van de generatio spontanea. Zijn ne-
gatieve onderzoekingen waren echter dus-
danig, dat de leer van de generatio spon-
tanea voorgoed naar zolder verhuisde en
alleen nog maar biologisch-historische
waarde bleef behouden.

Het zwakke punt in de onderzoekingen
van de biologen vóór Pasteur was de
dampkringslucht, welke na de verbreking
der hermetische afsluiting in aanraking
kwam met de vloeistof in het vat.

Pasteur slaagde erin van te voren ge-
gloeide lucht, waaruit alle mogelijke leven
geweken was, in het vat te brengen. Aldus
uitgevoerde proeven leverden nooit het
minste spoor van levende wezens op, het-
geen de conclusie rechtvaardigde, dat de
levende wezens, die de vroegere biologen
waarnamen, uit de lucht afkomstig moes-
ten zijn. Een onderzoek, dat Pasteur in-
stelde naar de dampkringslucht, toonde
dan ook inderdaad aan, dat de levende we-
zens, die vroeger bij de onderzoekingen
werden waargenomen, in de dampkrings-
lucht in ruime mate aanwezig zijn.

In een volgend artikel zullen wij enige
proeven van Pasteur eens nader beschou-
wen en dan tevens zien hoe de zogenaam-
de gepasteuriseerde melk — een woord,
waarin Pasteur's naam voorgoed ligt op-
gesloten — aan zijn naam komt.

F. E.

WIE BEN I K ? ?
Ik werd op 15 Maart 185^ in

Handsdorf geboren en volgde een
opleiding tot militair arts. Oor-
spronkelijk werkte ik practisch als
officier van gezondheid, doch in
1889 werd ik assistent aan het In-
stituut voor Volksgezondheid van
Professor Koch, terwijl ik in 1893
zelf hoogleraar werd. Mijn voor-
naamste ontdekking is die van het
serum tegen diphtherie. Wie ben ik?

Het woord diphtherie heeft zo langza-
merhand z'n angstaanjagend karakter
verloren. Diphtherie is een vorm van kin-
derziekte zoals er vele zijn. Maar toch is
het wel eens goed er aan te denken, dat
in het begin van deze eeuw diphtherie
onder de kinderen vrijwel steeds gelijk
stond met de dood. Duizenden, millioenen
Kinderen zijn aan deze ziekte ten offer ge-
vallen en de medicus stond tegenover dit
proces vrijwel machteloos. Zeker, er wa-
ren kinderen die genazen, maar uit me-
disch oogpunt beschouwd was het voor
den behandelenden geneesheer eigenlijk
het ergste dat hij niet wist waarom z'n
patientje het proces te boven was geko-
men. Een leidraad kon hij uit zijn behan-
deling zodoende niet trekken.

Toen Emil von Behring (want dit is de
hoofdpersoon uit dit artikel) z'n onder-
zoek naar de diphtherie begon, was er
op het gebied van serum vrijwel niets.
Weliswaar begon de bacteriologie reeds
tot ontwikkeling te komen maar genezing
door inspuitingen van een serum stond
toch nog in de kinderschoenen of erger.

Von Behring begon dus eigenlijk zonder
enige basis, al was er van de aard van
deze besmettelijke ziekte toch al wel iets
bekend. De onderzoekingen van Löffler en
van den Fransman Emile Roun hadden
namelijk uitgewezen, dat de ziekte te
wijten was aan bacillen en dat deze zich
niet, zoals bij andere ziekten, door het
gehele lichaam verspreidden doch zich
vastzetten in de keel. Op die plek ver-
meerderden de bacillen zich en scheidden
giftige stofwisselingsproducten af. Deze
producten nu — toxinen genaamd — ver-

spreidden zich dan door het hele lichaam
en veroorzaakten meestal de dood. Dit
was dus de theoretische grondslag van
het geval en met deze theorie gewapend
begon Von Behring z'n practische proeven
om een geneeswijze te ontdekken.

Allereerst spoot hij marmotjes in met
diphtherie-bacillen. De marmotjes werden
door de ziekte aangetast. Hij probeerde
dan met allerlei chemische middelen deze
marmotjes te genezen, doch de eerste re-
sultaten waren niet hoopvol. De meeste
stierven aan diphtherie, en de weinige
die dit te boven kwamen stierven aan de
(giftige) chemische geneesmiddelen.

Het enkele dier dat de diphtherie-
crisis te boven kwam, entte hij nu op-
nieuw in met diphterie-bacillen. En ziet,
d^ze bleken daar immuun voor te zijn.
Voor ons is dit eigenlijk vanzelfsprekend.
Wij kennen dat uit de praktijk bij ver-
schillende inspuitingen. Voor Von Beh-
ring lag het geval anders: hjj moest het
ontdekken.

Het bloedserum van marmotten die
immuun gebleken waren vormden nu het
uitgangspunt voor verdere onderzoekin-
gen. Marmotten die ingespoten werden
met dit (immune) bloedserum en met
diphtherie-bacillen bleven in leven. Werd
het bloedserum er niet bij ingespoten, dan
stierven zij. Het bleek dus dat het serum
van diertjes die de ziekte overleefd had-
den als tegengif werkte tegen de verra-
derlijke diphtherie-bacillen. Het was nu
dus een kwestie om dit serum in zo groot
mogelijke hoeveelheid te bereiden, waar-
voor nadien ook andere dieren, die over
grotere hoeveelheden bloed beschikken,
zoals paarden, werden gebruikt. En met
succes, zodat dit serum over de hele we-
reld kon worden verspreid en elke arts
er thans over beschikt.

Zodoende vormen de ontdekkingen van
Von Behring de basis voor diphtheriebe-
handeling waaraan millioenen kinderen
hun leven te danken hebben. Dat hem
hiervoor in 1901 de Nobelprijs voor ge-
neeskunde werd verleend was verdiend en
kan beschouwd worden als een dank na-
mens millioenen kinderen die hun gene-
zing van een voordien meestal dodelijke
kinderziekte aan Von Behring danken.
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Onze studiedagen te Voorhout

Moeilijkheden zijn er te over-
winnen geweest bij de voorberei-
ding van deze jaarlijkse en thans
voor de tiende maal gehouden
sociale studiedagen. Ondanks het
goed vertrouwen, dat met alge-
hele medewerking van een ieder
die bij deze studiedagen betrok-
ken zou zijn, zij wel zouden sla-
gen, bleef het toch als een vraag
in ons hart voortwoekeren. En
nu, ze zijn geslaagd, ze zijn zelfs
uitstekend geslaagd in ieder op-
zicht.

In de late middag even na zes
uur op Zaterdag 24 Augustus j.l.
zijn de deelnemers uit de ver-
schillende streken van het bisdom
in het rustige Voorhout aangeko-
men. Langs de Dorpsstraat trek-
ken zij op naar de Bisschoppe-
lijke Nijverheidsschool, welke de
wijde poorten boven de monu-
mentale toegangstrappen heeft
opengezet. De broeders ontvan-
gen als steeds hartelijk, sympa-
thiek en in de gangen — langs de
fraaie glaskasten met studiema-
teriaal voor het nijverheidsonder-
wijs — heerst spoedig de opge-
wekte stemming van een na
lange tijd weerzien. Stoere arbei-
derskoppen. Honderdvijfenzeven-
tig moesten er nog worden afge-
wezen. Het gebouw zit vol. Nie-
mand kan er meer bij.

Spoedig kondigen zich de ma-
teriële moeilijkheden, die een bij-
eenkomst als deze in deze tijd
van distributiemaatregelen mee-
brengt, aan. Broeder Tarcisus,
die in naam van Br. Overste de
deelnemers aan de week welkom
heet aan tafel, moet, hoe groot hij
ook de onbekommerde hartelijk-
heid van vroeger jaren liet heer-
sen, reeds een beroep doen op de
bonnen!

Na een kort Lof wordt in de
aula — waar het toneel met pal-
men en bloemen smaakvol is ver-
sierd — de eerste bijeenkomst
geopend door den voorzitter die
er onder meer op wijst, dat het
besluit van het bestuur, om ook
dit jaar de studiedagen te hou-
den, was beïnvloed door het
woord van dr. Schaepman z.g.
dat Nederland een arbeiders-
stand moet krijgen met rotsvast
geloof en kennis.

Waarom ook zouden wij, zo ver-
volgt voorzitter Van den Akker
zijn openingswoord, deze studie-
dagen niet voortzetten?

Onget'wijfeld: vele oude ver-
houdingen zullen niet terugke-
ren, wij zullen vele nieuwe vor-
men moeten vinden in ons
maatschappelijk leven, doch de-
ze vormen zijn voor ons katho-
lieken allerminst nieuw. Daar
kunnen wellicht verschillen van
inzicht bestaan over de practi-
sche toepassing en het tempo
van verwezenlijking der nieuwe

gedachten uit de pauselijke en-
cyclieken bekend. Ook in deze
tijd zullen wij moeten strijden
voor een christelijke samenle-
ving. Allerminst thans mogen
wij uit het oog verliezen, dat
het leven — naar het woord van
Gezelle •— is 't dragen van de
krijgsbanier, tot in Gods Han-
den.

In deze geest werden de stu-
diedagen gehouden.

Na deze korte openingswoor-
den en nadat onder luide instem-
ten tot het zenden van een tele-
grafische betuiging van trouw
en kinderlijke aanhankelijkheid
aan Z. H. Exc. mgr. Huibers,
bisschop van Haarlem, gaf dr.
A. A. Olierook, geestelijk advi-
seur van de Diocesane Katholie-
ke Volksbond, de eerste les,
waarin hij de gedachte uitwerk-
te, dat ook in de rampen gedom-
pelde wereld door Gods voorzie-
nigheid wordt bewaard en be-
stuurd.

Het kan onze bedoeling niet
zijn een verslag te geven van
deze inleiding evenmin als die
van de andere inleiders met na-
me pater mag. dr. Stokman,
prof. Molkenboer, Henri Her-
mans, Jos. Veldman, Max van
Poll en drs. Jansen. Het uit te
geven verslagboek zal de in-
leidingen in concreto bevatten.
Dit mogen wij er wel van zeg-
gen ze waren alle interessant,
leerzaam en bijzonder goed voor-
gedragen.

Van het vragen stellen, het-
welk schriftelijk moest- geschie-
den werd zeer veel gebruik ge-
maakt en de beantwoording der
vragen droeg niet weinig bij tot
verheldering der begrippen.

De sfeer, de stemming was,
zoals wij dat trouwens gewend
zijn, bijzonder goed.

Het deed prettig aan ook be-
langstelling te mogen ondervin-
den van den burgemeester van
Voorhout die de sluitingszitting
bijwoonde.

Van Z.H.Exc. den bisschop van
Haarlem werd een telegram ont-
vangen: „Bisschop dankt Volks-
bond trouw en eerbied schenk
zegen bestuur leden studieda-
gen".

Zij zijn voorbij onze tiende stu-
diedagen. Vol vertrouwen dat
ook deze dagen hun volle bete-
kenis in de naaste toekomst zul-
len laten gelden gaan wij allen
teruggekeerd in onze woonplaat-
sen met vernieuwde kracht aan
de arbeid.

Adviesbureau
Rotterdam.

Wegens vacantie geen zitting
pp Zaterdag 31 Augustus.

GOUDKORREL
Wij beleven donkere en droeve tijden.
Uit de duisternis moeten wij naar het licht. Dit betekent

voor ons zoveel als de arbeid van een mijnwerker die uit de
diepte der aarde opstijgt naar boven en de gouden zonne-
stralen mag aanschouwen.

Wü moeten uit de duisternis van ons leven, naar het
zonnelicht van Gods genade.

Wij kunnen uit de diepte snel opstijgen door aan een ge-
sloten retraite deel te nemen.

rr af ons uit tl e afdelingen ter ore ie

ALKMAAK

Op de Sociale Studiedagen,
welke dit jaar van 24 tot en met
26 Augustus plaats hebben ge-
vonden in de Bisschoppelijke Nij-
verheidsschool te Voorhout, is
ook onze afdeling vertegen-
woordigd geweest door een drie-
tal afgevaardigden. Hoewel door
de tijdsomstandigheden deze Stu-
diedagen met één dag moesten
worden verkort en het uit te
voeren program sterk moest
worden gewijzigd, was de be-
langstelling voor deze Studieda-
gen wederom bijzonder groot. De
behandelde vraagstukken, welke
voor deze Studiedagen waren
gekozen, pasten ook geheel aan
bij de tijd waarin wij leven. De
navolgende onderwerpen werden
behandeld:

Ie. Ook de in rampen gedom-
pelde wereld wordt door Gods
Voorzienigheid bewaard en be-
stuurd.

2e. Onze vredestaak in het
kader van de actie naar de Nieu-
we Gemeenschap.

3e. Jesus Christus, Koning
van liefde en Vorst van vrede.

4e. De Sobriëtas-beweging in
de moderne tijd.

5e. Veredeling van het ont-
spanningsleven.

6e. Sociale en economische ge-
bondenheid in de Middeleeuwen.

7e. Sociale vooruitgang en
economische welvaart.

Al deze onderwerpen werden
met de meest gespannen aan-
dacht door de cursisten gevolgd,
hetgeen bewees, dat wederom
dit Studiewerk het grootste nut
voor de toekomst voor onze ka-
tholieke arbeidersbeweging in
het diocees Haarlem zal hebben,
vooral nu de wereld aan de voor-'
avond staat van een algehele
wijziging in de politieke en eco-
nomische ordening. Daarom zijn
dergelijke Studiedagen voor be-
stuurders van stands- en vak-
organisaties van het grootste
belang, temeer omdat zij het zijn,
die de opgenomen stof verder in
de diverse afdelingen moeten
verbreiden.

ALPHEN AAN DEN RIJN
Werkverschaffing

Een vijftal leden van de raad
dezer gemeente — van uiteenlo-
pende richting — dat van oor-
deel is dat door het gemeentebe-
stuur werken in deze gemeente
dienen te worden uitgevoerd, die
ten doel hebben bestrijding van
de werkloosheid, hebben een lijst
van werkobjecten samengesteld
welke naar hun mening voor
uitvoering door werklozen in
aanmerking kunnen komen.

Op deze lijst zijn voornamelijk
werken geplaatst welke zo min
mogelijk zullen kosten aan ma-
teriaal en waar vrij veel handen-
arbeid, voor nodig zal zijn, o.a.
aanleg van rijwielpaden, verhar-
ding en verbreding van bestaan-
de landwegen enz. De lijst is door
een viertal raadsleden in een be-
spreking met B. en W. toege-
licht, en bedoeld college heeft
ernstige overweging van het ver-
langen der betrokken raadsleden
toegezegd.

BEVERWIJK
Jaarvergadering Spaarfonds

Dezer dagen heeft het R. K.
Spaarfonds „St. Nic. v. Myrra",
onderafdeling van de Ned. Kath.
Volksbond, zijn jaarvergadering
gehouden. In deze vergadering
zijn enkele mededelingen gedaan
omtrent de levering van de
brandstoffen.

Bij de bestuursverkiezing wa-
ren twee vacatures door het be-
danken als bestuursleden, waar-
van de heer G. Schuit, die vele
jaren bestuurslid was, veel heeft
gedaan in het belang van het
fonds en P. Dijkman, penning-
meester. In hun plaats werden
gekozen de heren B. de Lobel en
C. Wester. Aan het slot heeft de
voorzitter dank gebracht aan de
afgetreden bestuursleden.

HAARLEM

/ondasr l Sentember dag voor
de gesneuvelden

De gedenkwaardige nacht van
de negende OD de tiend» MP! en
de viif rfaaron wilronrtf» dasTTt
Tiinpn door d*1 Noriprlan^se be-
vnlkiwor rii°t lir>it versreten wor-
den. De 6Wv'Mederns van d°^°
dpq-pTi vervulde ons met angst
en vrpzp.

Nu pnVo]p maanó'on voni-hïi zün
en wn tot ons 7<=lf zün ppkornen,
wil rlp commissie voor do p-oog.

olanfrpn van d» TTatho-
Volksbond de katholieken

van Haarlem hun mo^olpven doen
betniVpn ™pt het hartver.crheu-
rondp leed, dat zovele .srezinnpn
eetroffpn heeft: waar een dier-
bare echtppnoot van. vrouw en
kinderen of een lieve zoon van
ziin moeder werdpri ops'propnpn
om het vaderland te vpr^diqren
pn bnn leven en bloed hiervoor
te offeren.

T.aten wii in dankbare weder-
liefde deze helden gaan he^pn-
ken. door hun zielen in Gods
barmhartigheid aan te bevelen
en hun dierbare nabestaanden
emVp troost te scnonken door
m p*, hun leed mee te leven.

De commissie voor do orpeste-
i"kp belangen zal or> Zondag l
Sontpmber ..Ken daar voor de ee-
sneuveldpn" houden. On deze dasr
™\ in iedere parochiekerk een
H. Mis onsredra fren worden,
waaronder alfpmene H. Commu-
nie voor de leden van de Kath.
Volksbond.

Des namiddags om drie uur
'/»} on het Kerkhof ..St. Barbar-^"
bii het ..eregraf" der gesneuvel-
den een Ziel en vespers worden se-
zonéen door het zanekoor ,.Gre-
goriii<; Magnus" van de parochie
van St. Jan, waarna nog het Ro-
zenkransgebed zal< worden gebe-
den voor de zielerust van de ge-
sneuvelden.

De commissie verwacht, dat de
katholieken van Haarlem in gro-
ten getale aan deze oefeningen
zullen deelnemen. Wii hebben
toch zo ontzettend veel aan deze
dierbare gesneuvelden te danken.
Zii hebben uw have en goed ver-
dedigd. Bidden wij daarom veel
voor hen en gaan allen Zondag
l September 'deze oefeningen bij-
wonen, opdat het inderdaad zal
worden ,,een dag voor de ge-
sneuvelden."

De commissie voor de
geestelijke 'belangen

Triduum

De commissie voor de geeste-
lijke belangen van de Katholieke
Volksbond wekt de leden op, al-
len deel te nemen aan het tri-
duum, dat gehouden wordt op
Woensdag 4, Donderdag 5, Vrij-
dag 6 en Zondag 8 September
des avonds half acht in de paro-
chiekerk van de H.H. Elisabeth
en Barbara aan de Paul Kruger-
straat. De zeereerwaarde pater
C. Verheijen C.s.s.R., oud-kape-
laan van de parochie van St. Jan,
zal het triduum leiden, zodat ver-
wacht mag worden dat alle leden
hieraan zullen deelnemen.

LEIDEN

Herwonnen Levenskracht
Het plaatselijk comité van Her«

wonnen Levenskracht houdt dit
jaar haar bloempjesdag op Zon-
dag 8 September a.s., waarvoor:
aller medewerking wordt inge-
roepen om deze dag in alle op«
zichten te doen slagen.

Daarom doet het plaatselijk
comité een beroep op allen die
zich als verkoopster of verkoper
van het bloempje verdienstelijk
kunnen maken. Dit staat vast,
hoe groter het aantal is dat be-
reid gevonden wordt om te col-
lecteren, des te groter zal het fi-
nantiële succes zijn! Het comité
verwacht dan ook dat velen zich
zullen aanmelden. Dit kan ge-
schieden vanaf heden aan het se-
cretariaat: Haarlemmerstraat
166 ofwel bij een der andere
comité-leden.

Het bestuur.

RIJSWIJK
Het plaatselijk comité van Her-

wonnen Levenskracht maakt be-
kend dat de speldjesdag heeft op-
gebracht f 154,28.

Het bestuur dankt alle milde
gevers voor hun milddadigheid
en de collectrices en collectanten
voor hun medewerking. Het
hoopt het volgend jaar weer op
hun medewerking te mogen
rekenen.

VELSEN

Geringe daling der werkloosheid

Het aantal bij de Gemeentelijke
Arbeidsbeurs ingeschreven werk-
zoekenden is verleden week weer
kleiner geworden. Nog altijd kon-
den er ruim tweeduizend mensen
niet aan de slag gaan. Opnieuw
werden er weer arbeiders in een
werkverschaffing geplaatst,
waardoor op dit gebied thans 775
personen zijn ondergebracht. Er
waren 1181 mannen boven de 18
jaar ingeschreven, namelijk 240
bouwvakarbeiders, 157 metaalbe-
werkers, 23 landarbeiders, 22
houtbewerkers, 214 havenarbei-
ders, 255 vissers, 55 kantoorbe-
dienden, 635 losse arbeiders en
250 personen voor overige beroe-
pen. Verder hadden 115 jongens
en 16 meisjes onder, alsmede 33
vrouwen boven de 18 jaar zich
aangemeld.

In totaal waren er derhalve
2045 werkzoekenden ingeschre-
ven. In 1939 bedroeg dit aantal
1131.

Dienstboden'
opleiding

Meisjes van 16 jaar en ouder
worden in de gelegenheid gesteld
zich gratis te bekwamen in de
huishoudelijke vakken, om daar-
na een betrekking te kunnen
aannemen, zodat ze in eigen on-
derhoud kunnen voorzien. Gedu-
rende 3 maanden zijn ze gezellig
samen met andere meisjes van
hun leeftijd; na zes weken mo-
gen ze een week-end naar huis.
Alle reiskosten worden vergoed
en de meisjes ontvangen weke-
lijks nog een zakgeldje.

Gebleken is, dat het nog niet
tot vele gezinnen is doorgedron-
gen, dat de meisjes uit de Noor-
delijke provincies niet naar Bra-
bant behoeven te gaan om de
opleiding te volgen. In Haarlem
en Wassenaar kunnen zij ook te-
recht. Op de Haarlemse cursus,
die 16 September a.s. begint, zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar.
Voor opgave en inlichtingen zich
te wenden tot: mevrouw Is.
Droog-Deckers, Raadhuisplein 8,
Heemstede, secretaresse der
Haarlemse commissie.



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

SEPTEMBER AANVANG
der goedk. schriftel. lessen in Fransen, Duitsch, Engelsen, Boekh.,
Taal m/rekenen, enz. a 65 c. p. mnd. Ook Steno en Alg. ontw. Vraag
gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr. 46 C, A'dam W.

Wat 'n geluk,
dat U destijds die degelijke

ROBINSONS hebt gekocht!

Nu kunt U rustig afwachten,

totdat U recht op een „bon"

krijgt. En dan neemt U na-

tuurlijk wéér Robinsons...

omdat die zoo door en door

solide zijn. En deer komt

't nu vooral op aan l

voor Vader en Zoon.

N. V R O B I N S O N S C H O E N F A B R I E K - N U M E G E N

Mr. Johnnie en 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. Simon Stevinweg 14, tel. 7534, Bussum.

HE IDEAAL VOOR DEN WIELRIJDER!

IMPORTEURS: WILLIAM KOCH & Co., KEIZERSQRACHT 318, AMSTERDAM-G

ZANGKANARIES
Zangmannen ƒ1,25, Seyfert-

mannen ƒ1,50. De beste zang-
seyfertmannen ƒ 2,—. Oranje,
bruine en witte kanariezang-
mannen ƒ1,75. Zang wordt ge-
garandeerd. Kanariepopjes ƒ0,25
kleur ƒ 0,65. Zebravinken, teel-
baar f 2,— per paar. Parkieten
teelbaar, ƒ0,90 per paar. Prima
Vogelzaden ƒ 1,30 per 10 pond.
Fijnkwekerrj 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 vast aan Uw
coöperatieve gedachte l

Blijft ook NU trouw lid en
verbruiker van :

R. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G

Gebruikt bij Uw ontbijt steeds

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

A.H.O.-ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
Emmastraat 35

TILBURG

MACHINESCHRIJVEN
geh. cursus ƒ 6,50

Stenografie „Groote".
Schriftelijk. Privé ƒ 2,25 p. mnd.
Ook mondeling. Alb. Wind's
betere cursussen. Zuiderzee-
straat no. 27, Utrecht.

Vraagt dan
Steun, ot Wandeischo
An»toml»ch ni»l Ie «erbrte
Ztt ortttig UB
•Ikon «oot FABRIKANT •

AMUSTERT DONGEN

De prijzen der nieuwe schrijfmachines zijn verhoogd
DAARDOOR STIJGT DE VRAAG NAAR GOEDE
GEBRUIKTE S C H R I J F M A C H I N E S
Wij hebben nog slechts een beperkte voorraad o.a.
REMMINGTON - ROÏAL - UNDERWOOD ENZ.

W, Al- G» van Boesschoten
MARIAPLAATS 8 - TELEFOON 17813 - UTRECHT

HIER IS UW ADRES VOOR

TOBllïOSfltS
RIDDERIKHOFF & Co.

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

POSTBUS 13 — TELEFOON 220

Voorraad Costumes
Hènri ter Hall, Amster-
damsch Tooneel. Directie

Eduard Verkade,

G R O O T S T E S O R T E E R I N G
V R A A G T P R I J S O P G A A F

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 bij de

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

Adverteren is b e k e n d blijven


