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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. Het verbod van verlaging van

lonen en salarissen .
De leider van de afdeling Sociale Zaken

bij den commissaris-generaal voor financiën
en economie dep! t mee:

De rijkscommissaris voor de bezette Ne-
derlandse gebieden heeft enige dagen ge-
leden een verordening uitgevaardigd over
het verbod van het verlagen van lonen en
salarissen. Deze verordening is gepubliceerd
in het Verordeningenblad van 29 Augustus.
In overeenstemming met artikel 3 dezer
verordening heeft de secretaris-generaal van
het departement van Sociale Zaken de voor
de uitvoering vereiste voorschriften in de
Nederlandse S t a a t s c o u r a n t van 2 Sep-
tember bekend gemaakt.

De verordening van den rijkscommissaris
heeft de bedoeling de werknemers te be-
schermen tegen willekeurige verlaging van
hun ontvangsten, d.w.z. tegen kortingen, die
niet gebonden zijn door de economische ver-
houdingen in het bedrijf. Zij is uitgevaar-
digd na overleg met de werkgevers- en
werknemersorganisaties. Zij treedt wat de
kern betreft, in de plaats van het besluit
van den Nederlandsen opperbevelhebber van
land- en zeemacht van 24 Mei.

De bedoeling van dat besluit was onge-
twijfeld ook, den werknemer te beschermen
tegen ongerechtvaardigde vermindering van
zijn inkomen. De er in genoemde rechtsmid-
delen zijn echter voor dit doel ontoereikend
gebleken. Het besluit van den Nederlandsen
opperbevelhebber gaf weliswaar den werk-
nemer het recht, tegen ongerechtvaardigde
loonsverlagingen bezwaren in te brengen bij
het college van rijksbemiddelaars, doch het
schiep niet de mogelijkheid, ook zonder uit-
drukkelijke bezwaren van den betrokken
werknemer, op te treden tegen willekeurige
inkomenverlagingen.

De ervaring heeft echter geleerd, dat de
werknemer dikwijls, hetzij om persoonlijke
redenen, hetzij op grond van- zijn economi-
sche afhankelijkheid, in het geheel niet in
staat is van het hem gegeven recht gebruik
te maken. Daartegenover eist de verorde-
ning van den rijkscommissaris voor het
doorvoeren van een loonsverlaging van den
werkgever het bewijs, dat deze in de voor-
genomen omvang door de economische toe-
stand van het bedrijf dringend noodzakelijk
en met de sociale verhoudingen van zijn
werknemers verenigbaar is. In de plaats van
het recht tot beklag van den werknemer
stelt de verordening de eis van goedkeuring
en draagt hierdoor de bewijslast voor de
noodzakelijkheid van de korting op den
werkgever over.

De verordening ontkent echter anderzijds
niet, dat onder de tegenwoordige economi-
sche toestand soms het blijven bestaan van
een bedrijf slechts door een zich binnen
zekere grenzen bewegende vermindering van
de loonkosten kan worden veilig gesteld. Zij
bepaalt-dat in zulke gevallen zonder ingrij-
pen van de overheid door een overeenkomst
tussen de beide belanghebbende partijen een
regeling tot stand moet komen, die zowel
met de belangen van het bedrijf als met de
sociale omstandigheden van den arbeider be-
hoorlijk rekening houdt.

Nieuw is echter dat de werkgever niet
zelf zonder meer tot een loonsverlaging kan
besluiten maar zich hierover eerst met zijn
werknemers beraden moet, een eis, die,
wanneer hij door de beide partijen juist
wordt begrepen, tegelijkertijd geschikt is om
de gemeenschapsgedachte in het bedrijf te
bevorderen en daardoor ten slotte' slechts
het algemeen belang van alle betrokkenen
dient.

Onder het geldigheidsgebied van de ver-
ordening van den rijkscommissaris vallen
alle landbouw-, economische, industriële en
handelsbedrijven met inbegrip van visserij-
en scheepvaartbedrijven. De verordening is
verder van toepassing op de arbeidsverhou-
dingen in de vrije beroepen. Onder „gelden-
de loon- en salaristarieven", voor korting
"waarvan toestemming vereist wordt, worden
verstaan de in feite betaalde lonen en sala-
rissen met inbegrip van alle regelmatige toe-
slagen en andere vergoedingen. Niet onder
het verbod vallen b.v. toelagen en vergoe-
dingen, die slechts een enkele keer worden
verstrekt en die slechts zo nu en dan om
bijzondere redenen worden gegeven. Daarte-
genover zijn vergoedingen, zoals verlofgel-
den, alsook toeslagen voor overwerk, toela-
gen voor bijzondere verontreiniging, enz. in
de verordening opgenomen.

De wijze van goedkeuring zelve is in de
uitvoeringsvoorschriften zodanig geregeld,
dat verdere toelichting overbodig is. Voor
het verstrekken van toestemmingen is be-
voegd het college der rijksbemiddelaars, dat
ook tot dusver met de behandeling van be-
zwaarschriften op grond van het besluit van
24 Mei belast was. Overigens is het vanzelf-
sprekend, dat alle tot de uitvaardiging van
de verordening van den rijkscommissaris in-
gediende bezwaren door de rijksbemidde-
laars nog op de oude rechtsgrond zullen
worden afgewikkeld.

We laten hierbij aansluitend volgen het
eerst verschenen uitvoeringsbesluit (2 Sep-
tember 1940) van den waarnemenden secre-
taris-generaal van het departement van So-
ciale Zaken waarin de taak en de bevoegd-
heid van het college van rijksbemiddelaars
is vastgesteld om zo nodig vergunning tot
loonsverlaging te geven:

Artikel 1.

1. Het college van rijksbemidcïelaars Is
bevoegd tot het verlenen van een vergun-
ning tot verlaging van lonen en salarissen.
De vergunning kan ook worden verleend
voor bij collectieve arbeidsovereenkomst ge-
regelde lonen en salarissen.

2. De vergunning wordt slechts ver-
leend, indien de economische omstandighe-
den dit noodzakelijk maken en de verlaging
met het oog op de sociale positie van de
betrokkenen toelaatbaar ia.

Artikel 2.
1. Verzoeken om vergunning worden

schriftelijk bij het college van rijksbemid-
delaars ingediend. Zij moeten voldoende ge-
motiveerd zijn.

2. De vergunning kan voor een bepaalde
tijd en voorwaardelijk worden verleend. De
beslissing wordt den werkgever schriftelijk
meegedeeld. Een afschrift wordt gezonden
aan het bevoegde districtshoofd der arbeids-
inspectie. De werkgever is verplicht de be-
trokkenen terstond met de beslissing in
kennis te stellen.

Artikel 3.

1. De werkgever is verplicht aan het col-
lege van rijksbemiddelaars op diens verlan-
gen alle "gegevens te verstrekken welke no-
dig zijn voor de behandeling van het verzoek
tot verlaging van lonen en salarissen.

2. Voordat de vergunning tot verlaging
van bij een collectieve arbeidsovereenkomst
geregelde lonen en salarissen verleend
wordt, wordt aan de bij deze collectieve ar-
beidsovereenkomst betrokken partijen ge-
legenheid geboden hun standpunt uiteen te
zetten.

Artikel 4.

1. Het hoofd of de bestuurder van een
onderneming of de persoon, die een vrij be-
roep uitoefent, die, ingeval daarvoor een
vergunning nodig is, zonder vergunning gel-
dende lonen of salarissen verlaagt, is straf-
baar. Het feit wordt beschouwd als overtre-
ding en wordt gestraft met hechtenis van
ten hoogste drie maanden of geldboete van
ten hoogste drie duizend gulden.

2. Met de opsporing van een in het
eerste lid strafbaar gestelde handeling zijn
behalve de in artikel 141 van het wetboek
van strafverordening genoemde personen
ook belast de ambtenaren der arbeids-
inspectie.

Artikel 5.

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking
op de dag van afkondiging.

2. Sociale bijslag

Met ingang van 9 September 1940 is een
sociale bijslag ingesteld voor de Nederlandse
arbeiders die in Duitsland sedert 15 Mei
1940 werken of nog zullen gaan werken.

Zij, die daardoor van hun gezin gescheiden
moeten leven en wier grondloon minder be-
draagt dan 50 R.M. per week of 225 R.M.
per maand komen voor deze bijslag in aan-
merkjng.

Met deze beperking van de kring van hen,
die recht hebben op de sociale bijslag wordt
gegarandeerd, dat alle mannen en vrouwen,
die vrijwillig werk in Duitsland hebben ter
hand genomen en nog zullen ter hand ne-
men, in het genot van de sociale bijslag zul-
len worden gesteld. Het spreekt van zelf, dat
deze sociale bijslag slechts aan hen gege-
ven wordt, wier inkomen binnen zekere
grenzen ligt. De vaststelling van het grond-
loon op 50 R.M. per week of 225 R.M. per
maand geeft de waarborg, dat alle minder
welgestelde kringen omvat worden. Juist die
arbeidskrachten, die een gering inkomen
hebben, moeten worden geholpen.

Bij de berekening van het grondloon gaat
men uit van de normale arbeidstijd en het
uurloon zonder meer. Bij de berekening van
het grondloon mogen niet in aanmerking
worden genomen kinder- en vrouwenbijslag,
schadeloosstelling voor de scheiding, bijsla-
gen die te voren zijn overeengekomen, als-
mede andere geldelijke uitkeringen.

Het verlenen van een sociale bijslag is
voor de duur van 26 weken vastgesteld.
Daarbij is natuurlijk voorwaarde dat hij, die
de sociale bijslag ontvangt, ook de gehele
tijd — 26 weken — in Duitsland werkzaam
is. De bijslag kan dus niet uitgekeerd wor-
den aan hen, die hun arbeidsveld in Duits-
land verlaten hebben.

De Nederlander, die in het Duitse rijk gaat
werken ontvangt onverschillig of hij werk-
loos is of niet, gedurende dé eerste twee we-
ken dat hij in Duitsland werkzaam is, de
volle ondersteuning, welke hem ook gedu-
rende zijn, werkloosheid werd uitgekeerd of
die hem, indien hij werkloos zou worden,
uitgekeerd zou moeten worden. Na afloop
van deze twee weken treedt de regeling ten
aanzien van een sociale bijslag in werking.

Binnen de totale duur van de sociale bij-
slag worden wekelijks de volgende bijslagen
uitgekeerd:

Gehuwden
tot l kind ƒ 3,—
met 2 kinderen „ 3,50
met 3 kinderen „ 4,—
met 4 kinderen „ 4,50
met 5 kinderen „ 5,—
met 6 en meer kind. „ 6,—

in de eerste in de tweede
13 weken 13 weken

ƒ 1,50

"„ 2,50
n 3.
„ 3,50
„ 4,—

De kostwinners van van hen financieel
afhankelijke familieleden zijn in deee rege-
ling eveneens opgenomen. Fundamenteel
worden alle kinderen beneden 14 jaar voor
het vaststellen van de sociale bijslag in aan-
merking genomen. Hetzelfde geldt ook voor
kinderen van 14 tot 21 jaar, voor zover zij
op school gaan of een vakopleiding krijgen.
Bovendien worden ook die kinderen in aan-
merking genomen, onverschillig hoe oud zij
zijn, die volgens een medisch attest wegens
lichamelijke of geestelijke afwijkingen niet
in eigen onderhoud kunnen voorzien en
onderhouden moeten worden.

Aan Nederlanders, die in Duitsland gaan
werken, worden behalve de sociale bijslag op
verzoek ook voorschotten verleend voor het
aanschaffen van werk- en onderkleren,
schoenen enz. De hoogte van dit voorschot
bedraagt voor iederen arbeider 20 gulden.
Het wordt in kleine termijnen terugbetaald
en kan later onder bepaalde omstandighe-
den worden gestaakt. Voor het aanschaffen

van kleren worden door de distributiekan-
toren bijzondere punten of klerenkaarten
verleend..

Als bijzonder verteergeld gedurende de
reis naar het arbeidsveld in Duitsland ont-
vangt iedere arbeider vier gulden. Zij die
niet in het bezit van enig geld zijn hebben
dus de middelen om voor de reis mondvoor-
raden te kopen.

3. Werktijden in verband met de
verduistering

De waarnemend secretaris-generaal van
Sociale Zaken heeft bepaald:

a. Aan hoofden of bestuurders van on-
dernemingen in alle gemeenten des rijks, in
wier fabrieken of werkplaatsen kin verband
met de bestaande verduisteringsvoorschrif-
ten moeilijkheden worden ondervonden, toe
te staan, dat in die fabrieken of werkplaat-
hen:

Ie. In het tijdvak van Zaterdag 7 Decem-
ber tot en met Zaterdag 11 Januari in afwij-
king van het bepaalde in artikel 23 der Ar-
beidswet 1919 door arbeiders op Zaterdag
arbeid mag worden verricht tussen l uur
des namiddags en zonsondergang.

2e. In het tijdvak van Zaterdag 2 Novem-
ber tot en met Zaterdag 30 November en in
het tijdvak van Zaterdag 18 Januari tot en
met Zaterdag 22 Februari in afwijking van
het bepaalde in artikel 23 der Arbeidswet
1919 door arbeiders op Zaterdag arbeid mag
worden verricht tussen zonsopgang en 5.30
uur na zonsopgang, of indien de arbeid op
Zaterdag wordt onderbroken door een rust-
tijd van ten minste een half uur, tussen
zonsopgang en ten hoogste zes uren na zons-
opgang.

3e. In het tijdvak van Maandag 16 Sep-
tember tot en met Maandag 31 Maart in
afwijking van het bepaalde in artikel 24 der
Arbeidswet 1919 door arbeiders van 16 jaar
of ouder, voor zover door hen in dit tijdvak
tengevolge van de verduisteringsvoorschrif-
ten een aantal weken minder dan 48 uren
per week wordt gewerkt, in de overblijvende
weken de op deze wijze verloren uren wor-
den ingehaald tot een maximum van ten
hoogste 38 'uren, waarbij de werktijd voor
de mannen niet meer mag bedragen dan
ten hoogste 11 uren per dag en 60 uren per
week en de werktijd voor de jeugdige per-
sonen en vrouwen niet meer dan ten hoog-
ste 10 uren per dag en 55 uren per week,
een en ander onder herinnering aan het
bepaalde in artikel 70, tweede lid, van het
werktijdenbesluit voor fabrieken of werk-
plaatsen 1936, krachtens hetwelk, zolang
van de vergunning wordt gebruik gemaakt,
naast de arbeidslijst of de rooster een door
het hoofd of den bestuurder der onderne-
ming of een door dezen daarmee belast per-
soon, als bedoeld in artikel 75 der Arbeids-
wet 1919, ondertekend geschrift is opgehan-
gen, dat de op grond der vergunning te vol-
gen werktijdregeling aangeeft.

Hoofden of bestuurders van ondernemin-
gen worden er aan herinnerd, dat ingevolge
artikel 31, eerste lid, der Arbeidswet 1919,
bij het volgen van een normale werktijdre-
geling de na 4% uur arbeid te geven rust-
tijd niet meer dan een half uur behoeft te
bedragen en dat, indien krachtens deze ver-
gunning langer dan 8% uur per dag wordt
gewerkt, ingevolge het bepaalde in artikel
63, Ie lid, van het werktijdenbesluit voor
fabrieken of werkplaatsen 1936, volstaan
kan worden met het geven van een half uur
rust telkens na ten hoogste 5 uren arbeid.

4. Ongevallenwet en luchtbescher-
ming

Naar de N e d e r 1. verneemt, zal binnen-
kort een wijziging van de Ongevallenwet
1921 in werking treden (nieuw artikel 3c,
dat bij de wet van 19 October 1939 is inge-
voegd), waardoor het gehele personeel van
de gemeentelijke luchtbeschermingsdiensten,
ongeacht de vraag of het een beloning uit
de gemeentekas geniet, pnder de ongeval-
lenwet 1921 zal vallen.

Onder deze wettelijke regeling zal dus ook
vallen het Ongevallenrisico van de luchtbe-
schermingsdienst.

B. en W. van Groningen hebben de raad
dier gemeente in verband hiermee gewezen
op de omstandigheid dat bij luchtbescher-
mingsoefeningen •— daaronder begrepen de
z.g. elementaire oefeningen, waarbij alleen
een of meer hulpdiensten en niet de gehele
burgerij zijn betrokken — alsmede bij daad-
werkelijk optreden der verschillende hulp-
ploegen bij luchtgevaar verschillende amb-
tenaren en werklieden der gemeente dien-
sten verrichten welke als een verlengstuk
van hun gewone functie kunnen worden be-
schouwd, aangezien de te verrichten werk-
zaamheden zich daarbij aansluiten.

Daar de betrokkenen in de vorenbedoelde
gevallen uit hoofde van hun gemeentelijke
betrekking bij de burgerlijke overheidslucht-
beschermingsdienst worden ingeschakeld,
is het billijk te achten, zo delen B. en W.
van Groningen mee, dat zij bij eventuele
invaliditeit als gevolg van de uitoefening
van hun dienst bij de luchtbescherming de-
zelfde aanspraken maken op pensioen, met
name op het „verhoogde invaliditeitspen-
sioen" als bedoeld in art. 48 eerste lid sub b
der Pensioenwet 1922 aanspraak zullen kun-
nen doen gelden, als waarop zij eventueel in
hun gewone gemeentelijke betrekking aan-
spraak kunnen maken.

Aangezien echter de Pensioenwet — In
tegenstelling met de Ongevallenwet 1921 —
op dit stuk geen bijzondere bepaling inhoudt,
hebben B. en W. van Groningen zich tot de
Pensioenraad gewend met de vraag in hoe-
verre evenbedoelde aanspraken van het ge-
meentelijk personeel, dat ingeschakeld is bij
de luchtbeschermingsdienst, verzekerd kun-
nen worden geacht.

De Pensioenraad heeft op deze vraag ge-
antwoord, dat indien de bedoelde ambtena-
ren krachtens een ambtenaren- of werklie-
denreglement of krachtens de betreffende
instructie aan het gemeentelijk personeel
werkzaamheden zijn opgedragen, artikel 48
der Pensioenwet 1922 van toepassing zal zijn
wanneer overigens de ziekten of gebreken
waarvoor belanghebbenden eventueel onge-
schikt mochten worden verklaard voor hun
verdere dienstvervulling, het rechtstreeks
gevolg zijn van het verrichten dezer werk-
zaamheden.

B. en W. van Groningen hebben daarom
in het ambtenaren-reglement een bepaling
voorgesteld, waardoor elke twijfel omtrent
de toepasselijkheid van artikel 48, eerste lid,

sub d. der Pensioenwet op het bij de lucht-
beschermingsdienst ingeschakelde gemeente-
personeel wordt uitgesloten.

Door deze aanvulling komt dan tevens
vast te staan, dat artikel 45 van het ambte-
narenreglement en art. 37f van het werklie-
denreglement in voorkomende gevallen van
toepassing zullen zijn (vrije genees- en heel-
kundige behandeling op de voet van de be-
palingen der Ongevallenwet 1921 voor' het
niet onder die wet vallende gemeenteperso-
neel in geval van ziekte of ongeval ontstaan
in verband met de dienstbetrekking.

5. Pensioen voor verwanten van
overleden militairen

Het is niet mogelijk gebleken vóór 31
Augustus op alle aanvragen om pensioen
ten behoeve van verwanten van overleden
of invalide militairen een beslissing te ne-
men. In verband hiermee heeft het hoofd
van het afwikkelingsbureau van het depar-
tement van Defensie de volgende voorzie-
ningen getroffen.

1. Aan de weduwen of kinderen van in
de oorlog gevallen militairen of van mili-
tairen die in de oorlog zijn verwond ge-
raakt en aan hun verwondingen zijn over-
leden, zal omstreeks 10 September een voor-
schot op pensioen worden verleend ten be-
drage van ƒ 100, indien althans door of ten
behoeve van belanghebbenden een pensioen-
aanvrage werd ingezonden en door den
burgemeester van hun woonplaats ingevolge
het daartoe dezerzijds gedane verzoek reeds
de nodige inlichtingen aan het afwikke-
Imgsbureau van het departement van De-
fensie werden verstrekt.

2. Aan weduwen of kinderen, hiervoor
bedoeld, door wie of ten behoeve van wie
een pensioenaanvrage werd ingezonden,
doch te wier aanzien de burgemeester van
hun woonplaats nog geen inlichtingen
heeft verstrekt, zal een voorschot als in het
eerste lid vermeld worden verleend, zodra
de m dat lid bedoelde inlichtingen zullen
zijn ontvangen.

3. Is pensioen aangevraagd in een ander
geval dan in het tweede lid bedoeld, dan
zal de burgemeester ook na 31 Augustus
met de uitbetaling van kostwinnersvergoe-
ding doorgaan tot het tijdstip waarop een
beslissing op de pensioenaanvrage is geno-
men. De na 31 Augustus uitgekeerde vergoe-
dingsbedragen komen in mindering van het
pensioen, indien dit wordt toegekend, dan
zal geen terugvordering van uitbetaalde
kostwinnersvergoeding plaats hebben. Mocht
een pensioenaanvrage niet vóór 31 Augustus
gedaan zijn, dan woedt na deze datum geen
vergoeding meer uitbetaald, althans niet
zonder dat daartoe machtiging is verleend
door het afwikkelingsbureau van het depar-
tement van Defensie.

4. Ten aanzien van vermiste militairen
zal de burgemeester aan het hoofd van het
afwikkelingsbureau 'n staat van inlichtin-
gen, weergevende de tegenwoordige gezins-
omstandigheden, doen toekomen. Na ont-
vangst daarvan wordt nagegaan, of er vol-
doende reden is tot doorbetaling van kost-
winnersvergoeding. In afwachting van de
beslissing van het hoofd van het afwikke-
lingsbureau te dezer zake zal de burgemees-
ter de uitbetaling van vergoeding voortzet-
ten. Tot de vermisten behoren ook gerekend
te worden zij, omtrent wier verblijfplaats in-
middels nadere, zij het wellicht vage gege-
vens bekend zijn geworden, doch die nog
niet hier te lande zijn teruggekeerd.

6. De zeepdistributie

In aansluiting aan -hetgeen reeds gepu-
bliceerd is betreffende de distributie van
zeep, maakt de secretaris-generaal van Han-
del, Nijverheid en Scheepvaart bekend, dat
personen, die ten gevolge van de uitoefe-
ning van hun beroep zijn blootgesteld aan
bijzondere verontreiniging van lichaam en/of
kleding m aanmerking kunnen komen voor
een extra toewijzing voor zeep.

In het algemeen komen alleen zij die
voortdurend onder hoge temperaturen moe-
ten werken en zij die hun werkzaamheden
moeten verrichten in fabrieken of werk-
plaatsen, waar grote stof- of vuilontwikke-
ling plaats vindt, hiervoor in aanmerking

Niet de arbeiders zelf, doch de directies
van de bedrijven, waarin zij werkzaam zijn
kunnen een aanvraag ter verkrijging van
extra zeep indienen bij de plaatselijke distri-
butiediensten.

Zij, die niet in een bedrijf werkzaam zijn,
doch zelfstandig een beroep uitoefenen, kun-
nen eveneens een desbetreffend verzoek in-
dienen bij de plaatselijke distributiediensten

Alle aanvragen moeten geschieden op uni-
forme aanvraagformulieren, welke van
Woensdag (4 September) af bij de plaatse-
lijke distributiediensten verkrijgbaar zijn.

Voor de goede gang van zaken wordt er
op gewezen, dat de beoordeling of men al
dan niet in aanmerking komt voor een extra
toewijzing in het algemeen ligt bij de ar-
beidsinspecties en dat deze beslissingen bin-
dend zijn, zodat het geen zin heeft va.n een
dergelijke beslissing in beroep te komen bij
het centraal distributiekantoor.

7. Extra rantsoen voor vrouwelijke
werkkrachten

Het centraal distributiekantoor heeft aan
alle distributiediensten in den lande mee-
gedeeld, zulks naar aanleiding van gestelde
vragen met betrekking tot de verstrekking
van extra rantsoenen aan vrouwelijke werk-
krachten, dat deze in geen enkel bedrijf of
beroep hiervoor in aanmerking kunnen ko-
men.

8. Dubbel broodrantsoen voor aard-
appel- en bietenbouwers

Aan mannelijke arbeiders, belast met het
aardappelen- en bietenrooien, mogen tot l
November a.s. extra broodrantsoenen op
basis van 100 pet worden verstrekt. Deze
tijdelijke extra verstrekking heeft alleen be-
trekking op brood en niet op boter of vet.

Arbeiders die gedurende deze periode an-
dere oogstwerkzaamheden verrichten en
vrouwelijke werkkrachten komen voor het
dubbele broodrantsoen niet in aanmerking.
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LJe valt verenigingen in J'

prae-corporatieve period

(A.) In „De Tijd" van 20 Aug. pu-
bliceert de bekende „onbekende"
Haagse briefschrijver een onderhoud
dat hij had met „een" oud-minister.
Deze spreekt van een „prae-corpora-
tieve periode", waarin wij al sedert
enige tientallen jaren leven en in de
naaste toekomst alsnog zullen leven.
Het zijn de vakverenigingen — niet op
de laatste plaats de confessionele —
die hun taak als wegbereiders voor de
corporatieve ordening niet moeten op-
geven, maar succesvol dienen te vol-
einden. Wij geven oud-minister
het woord.

„Er wordt in de laatste tijd veel ge-
sproken over de corporatieve maat-
schappij en ik krijg wel eens de in-
druk, dat volgens velen een weinig
goede wil, een sterke stimulans en een
kloek advies voldoende zijn om binnen
de kortst denkbare tijd het corpora-
tisme te verwezenlijken. Wanneer ik
de uitlatingen van een aantal kranten
en publieke sprekers goed heb ver-
staan, is er eigenlijk niet véél meer
nodig, dan dat de confessionele orga-
nisaties zichzelve opheffen en hun
leden overhevelen naar de neutrale
organisaties, pour Ie besoin de la
cause hier als „algemene" aange-
diend.

Wie zo redeneren, miskennen het
wezen van een waarlijk corporatieve
maatschappij en zij miskennen daar-
bij tevens het wezen en de taak van de
bestaande sociale organisaties. Wij le-
ven sinds enige tientallen jaren in een
periode, die ik prae-corporatief zou
willen noemen, in een overgang der-
halve van een individualistische naar
een organische maatschappij. De ver-
warring der geesten begint echter al
aanstonds, als men de taak en het ka-
rakter der vakbeweging in het eind-
stadium niet onderscheidt van haar
optreden in de prae-corporatieve pe-
riode. Wanneer de corporaties van be-
drijf en beroep op publiekrechtelijke
grondslag er eenmaal zullen zijn en de
bedrijfsgenoten, onverschillig welke
plaats zij op de arbeidsmarkt innemen,
door het feit zelf, dat zij tot een be-
drijf of tot een beroep behoren, deel
zullen uitmaken van de corporatie —
gelijk gemeentenaren vanzelf lid zijn
van hun gemeente — ja, dan is de
taak der vakbeweging geëindigd en
kunnen de vakverenigingen ten hoog-
ste alleen nog als kiescolleges blijven
bestaan. Maar in het stadium, waarin
wij ons thans bevinden, is de taak der
vakorganisaties een gans andere, zij
moeten de wegbereiders zijn voor het
ontstaan van die meer volmaakte cor-
poratieve organisatie.

De vakorganisaties zijn niet de sa-
menstellende delen van de uiteinde-
lijke corporaties, maar, ik herhaal, zij
zijn de wegbereiders. Hebben zij dat
doel bereikt, dan is hun taak voor het
grootste deel volbracht. Vakorgani-
saties zijn en blijven in beginsel min of
meer klasse-instituten en hefc hangt
geheel van hun geestelijke richting af,
of zij slechts instrumenten zijn in de
strijd dan wel wegbereiders voor een
nieuwe maatschappelijke ordening.
Het meest essentiële in de maatschap-
pij der toekomst zal echter zijn, dat.zij
door haar inrichting zelve voor klas-
sen tegenstellingen geen plaats meer
biedt. Daaruit vloeit voort, dat die toe-
komstige corporaties nooit gebouwd
kunnen worden op de bestaande vak-
organisaties.

Wannee~ wij het nu eens zijn over
het karakter, het wezen en de taak

der vakverenigingen, dan springt ter-
stond het sofisme in het oog, dat
schermt met „eenheidsorganisaties".
Afgescheiden van het gevaar, dat deze
uiterlijke eenheid geen enkele waar-
borg zou inhouden voor een innerlijke
eenstemmigheid en eensgezindheid,
zou door deze oppervlakkige unifor-
miteit de schijn worden gewekt, dat
er reeds een grondslag voor corpora-
tieve ordening zou zijn verkregen. En
daarmee zou de gehele actie op een
verkeerd spoor zijn gebracht. De een-
heidsbeweging is voor ons, christenen,
alleen aantrekkelijk, wanneer wij in
gemengd milieu volop de kans behou-
den uit de schat van onze denkbeel-
den mede te delen aan andersdenken-
den.

Daarom zijn het voortbestaan,
de groei en de bloei van confes-
sionele organisaties in deze tijd,
nu het tempo der evolutie kan
worden versneld, nog méér nodig
dan in het verleden. Wie dat niet
inziet, heeft van de encycliek
Quadragesimo Anno zelfs het
eerste begin niet begrepen."

Wij geloven — en weten uit erva-
ring — dat deze ongenoemde oud-mi-
nister en professor de zaak scherp
ziet en de dingen juist onderscheidt.

Wij betreuren het, dat dezelfde ex-
cellentie, in deze veelbewogen „prae-
corporatieve periode", niet voor hon-
derd procent in de gelegenheid is volk
en vaderland te doen profiteren van
zijn even vooruitstrevende als rijpe,
even practische als wetenschappelijk
verantwoorde inzichten omtrent de
corporatieve orde. Zijn vaste, stuur-
zekere hand zou een weldaad beteke-
nen.

D< si

(v. D.) De laatste tijd hebben dui-
zenden, tienduizenden jonge levens
een smartelijke dood gevonden op de
slagvelden van Europa, in de golven
der zee, het water der diepe rivieren
of onder de puinhopen van instorten-
de gebouwen. Houdt men het met
Maeterlinck, den groten Belgischen
schrijver, maar ook den sombersten
pessimist, dan moet men zeggen, dat
zij allen de „Eeuwige Stilte" ingegaan
en dus voor altijd verdwenen zijn.

Kunnen wij hem dat nazeggen ? Ab-
soluut niet! Hij wilde zich verstande-
lijk een voorstelling van het gebeuren
na de dood maken, wat hij niet kon.
Wij kunnen het evenmin. Wel zegt
mijn verstand, dat de stoffelijke we-
reld niet van eeuwigheid af kan be-
staan, al het leven, dus ook de mens
ten slotte door iemand moet voortge-
gebracht zijn, die niet gemaakt is,
maar de scheppingsmacht in en uit
zich zelf bezit, er derhalve een eeuwi-
ge, oppermachtige God moet zijn,
doch mijn verstand laat mij in de
steek, wanneer ik de toekomst wil
kennen. Met mijn verstand kan ik on-
mogelijk een toekomst beschouwen,
waarin de gestorven mens óf eeuwig
zal wenen óf eeuwig gelukkig zal zijn.
Het menselijk verstand is nu eenmaal
ingesteld op de korte tijd en beperkte
ruimte, waarin wij verkeren, op de
wereld, waarin wij leven. Wat na onze
tijd en boven de wereld ligt, kan mijn
verstand niet achterhalen.

En toch vervallen wij niet met
Maeterlinck in de troosteloze dwaling
van de eeuwige stilte na de dood. God
heeft zich immers meermalen geopen-
baard, vooral in Zijn Zoon Jesus

Christus, die ons het geloof heeft ge-
bracht Welnu, het geloof zegt ons,
dat wij slechts korte tijd op aarde
vertoeven om het eeuwig leven na de
dood te verdienen. Dat is de roeping
van iederen mens.

De negentiende eeuw wilde alles
verstandelijk kennen, maar verviel
tot materialisme, atheïsme en pessi-
misme. Thans echter beseft men
meer en meer, dat niet de wetenschap,
maar wél het geloof de voornaamste
leidraad van den mens is. Het ge-
loof moet ons bezielen bij al ons han-
delen, ons bemoedigen in zware strijd,
ons opvoeden tot karaktervolle schep-
selen, die de zonde haten en het goede
overal bevorderen. Op het geloof
steunen godsdienst en zedenleer, ook
het onwankelbaar Vertrouwen op een
hemels geluk. „Een religie zonder per-
soonlijk voortbestaan is een onding,"
heeft een niet-katholiek Nederlands
wijsgeer gezegd. Inderdaad! Is er
geen leven na de dood, maar eeuwige
stilte, dan isihet dwaasheid zich tot
God te wenden in nederig gebed, de
deugd te beoefenen en de zonde te
vluchten, smartelijk op het ziekbed te
liggen en geen einde aan zijn leven te
maken; dan zijn wij gelijk aan de
dieren en de planten, die ook leven,
maar niet bezield zijn.

Het geweld van de oorlog heeft bij
zeer velen wederom het kwijnend ge-
loof doen ontwaken. Mogen zij over-
eenkomstig hun geloof voortaan han-
delen, opdat het mensdom een ware
en rechtvaardige vrede verkrijge, de
godsdienst alom heerlijke werken tot
stand brenge!

Jia proficiat!

(A.) Onze eigen Levensverzekering
„Concordia" verstrekt enige gegevens
omtrent de afgesloten posten. Hier
volgen ze.

Einde 1939 bedroeg het totaal ver-
zekerd bedrag ƒ 41.185.272,47
Netto vooruitgang

in Januari 238.992,40
in Februari
in Maart
in April
in Mei

239.920,40
287.509,10
210.162,50
207.186,70

Achteruitgang Juni
als nasleep van de
bezetting

ƒ 42.369.043,57

11.612,—

Netto-vooruitgang
in Juli

ƒ 42.357.431,57

167.327,40

Totaal verzekerd
bedrag einde Juli
1940 ƒ 42.524.758,97

Derhalve een netto-vooruitgang in
7 maanden van rond een millioen drie
honderd negen en dertig duizend
gulden.

Dat zijn cijfers, die tot tevredenheid
stemmen.

Dat zijn cijfers" die spreken van
„concordia": eendracht.

Dat zijn cijfers die bewijzen, dat het
vertrouwen in de instellingen van het
R. K. Werkliedenverbond ongeschokt
is. Proficiat, Concordia.

ArneiJ

(A. B. M.) Er is misschien nimmer te-
voren een tijd geweest waarin meer over
de waarde en de hoge betekenis van de
arbeid werd gesproken dan thans het ge-
val is. Men koestert misschien wel eens
de verwachting, dat sommige leuzen van
de tegenwoordige tijd geen lange adem
zullen hebben, doch wij durven de stel-
ling opzetten, dat de ogen der gehele
volksgemeenschap eindelijk zijn openge-
gaan door de schok der gebeurtenissen
rondom ons en dat men de ogen niet
meer zal kunnen sluiten voor de hoge
waarde en de daaraan evenredige ge-
rechtigde aanspraken van de arbeid in
onze maatschappelijke samenleving.

Het aanzien en de waardeschatting, wel-
ke de arbeid eenmaal in ons midden heb-
ben verworven, zullen in de toekomst niet
meer teloor gaan. Daarvoor is er te veel
rondom ons veranderd; veranderd voor
een verre toekomst.

Wie zich over de herwaardering in op-

waartse richting van de factor arbeid in
iet bedrijfs- en beroepsleven ook menen
;e mogen beklagen, van onzentwege (en

hieronder verstaan wij allen die de katho-
ieke staats- en maatschappijleer belijden)

zal men hieromtrent slechts vreugdebe-
;oon ervaren. Immers, reeds Leo XIII zei
reeds voor 50 jaar terug in zijn onverge-
telijke zendbrief „Rerum Novarum": „De
rijkdom der volkeren komt slechts voort
uit het werk der arbeiders", en Pius XI
voegde daar 40 jaar later in zijn ecycliek
.Quadragesimo Anno" aan toe: „Zien wy
niet met eigen ogen dat die enorme mas-
sa goederen, waaruit de welstand der
mensen bestaat, wordt voortgebracht en
vervaardigd door de handen der werklie-
den?"

Kan wel iemand de betekenis van de
arbeid en den arbeider hoger aanslaan
dan deze beide Pausen dat hebben ge-
daan? Zij hebben dat niet gedaan zó maar
,langs neus en lippen weg", doch integen-
deel niet de meest mogelijke nadruk en
op de plechtigste wijze. Leo XIII deed het
n een tijd, toen de grote massa, ook van

de intellectuele wereld, voor 'die denkbeel-
den, nog volslagen doof was en Pius XI
iet dezelfde beginselen nog eens met ba-

zuingeschal over de gehele wereld weer-
klinken, toen bleek dat na 40 jaren nog
steeds geen genoegzame vorderingen wa-
ren gemaakt.

En de katholieken van de gehele wereld,
hoe stonden zij tegenover deze lessen, van-
af zo hoge plaats gegeven?

Zeker, velen schoten te kort in het vol-
en van deze verheven leer. Het heeft
een zin te verbloemen, dat ook vele ka-

tholieken in het individualisme verstrikt
Dieven. Maar daarbij dient toch wel te
worden in acht genomen:

Ie. dat vele regeerders van deze be-
ginselen niet waren doordrongen en dat
de strijd daartegen zwaar was; en

2e. dat toch vele katholieken — werk-
evers zowel als werknemers — vooral in

ons vaderland, deze leer zeer goed hebben
begrepen en ook toegepast.

Maar vooral mogen wij er op wijzen,
dat vele katholieke priesters en andere
intellectuelen zich van den beginne af diep
liebben doordrongen van de plicht deze
beginselen zoveel mogelijk tot gelding te
brengen over de gehele wereld. In Frank-
rijk was het een Graaf de Mun, in Enge-
land een Kardinaal Manning, in Duitsland
een Mgr. Von Ketteler, in Italië een prof.
Toniolo, in België een mgr. Doutreloux, in
Oostenrijk een prof. Von Vogelsang, ia
Zwitserland een prof. Descurtins, in
Joëgo-Slavië een mgr. Korochetz, in
Tsjecho-Slowakije een mgr. Sramek, in
Hongarije een mgr. Vass, in Nederland
een prof. Aalberse en zovele anderen, die
een leven lang hun beste krachten gaven
om de lessen door de achtereenvolgende
Pausen gegeven, beter in het maatschap-
pelijk leven te doen doordringen. Dank zjj
de pauselijke lessen en dank zij de onver-^
droten werkzaamheid van duizenden ka-
tholieke voormannen, is de factor arbeid
in brede kringen van het maatschappelijk
leven tot hoger waardering gekomen.
Vraagt men ons of in deze de juiste waar-
dering is bereikt en of alle katholieken
hun plicht in deze hebben gedaan, dan be-
antwoorden wij deze vragen volstrekt
ontkennend en er moet in deze nog een
grote verbetering over de wereld komen.

Maar wij hopen met volle overtuiging,
dat wat de toekomst ook moge brengen,
uit deze geweldige periode een blijvende
juiste waardering van de geestelijke en
materiële waarde van de arbeid in het
maatschappelijk leven moge voortvloeien.
Dat willen wij voor deze tijden nastreven,
doch willen wij voor de toekomst handha-
ven, want die gedachte is gezond!

Uit het vorenstaande moge ondubbel-
zinnig blijken, dat wij katholieken het hui-
dige streven naar herwaardering van de
arbeid zowel als de krachtige bevordering
der gemeenschapsgedachte en de bestrij-
ding van het individualisme van harte toe-
juichen.

Prad S
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DE P A U S EN DE H. G E E S T

rv.

Het behoeft wel nauwelijks gezegd te
gorden, dat Christus zelf onderscheid ge-
maakt heeft tussen Petrus en Zijn overige
apostelen. Hoewel Hij de prediking aan
öe wereld van het. Evangelie aan het
college der Apostelen en aan hun opvol-
gers en medehelpers heeft overgedragen,
beeft Hij toch meermalen met duidelijke
woorden de onfeilbare opperleiding der
Kerk overgedragen op Petrus en diens
opvolgers.

Dat Christus niet alleen Petrus met de
apostelen, doch ook hun respectieve op-
volgers bedoeld heeft, blijkt wel uit Zijn
woorden, wanneer Hij zegt: , tot het
einde der tijden", of „onderwijst alle vol-
keren". „Over geheel de aarde zal dit
Evangelie gepredikt worden".

Dit sluit reeds in zich, dat Christus
hierin de opvolgers der apostelen betrok.
Het ging immers over de Kerk van Chris-
tus; en deze Kerk was bedoeld voor alle
tijden, en niet alleen maar voor de tijd
dat de apostelen leefden. De bevoegdheden
van de apostelen gingen dus consequent
op hun opvolgers over. Wanneer dat niet
Ihet geval was, zou Christus eerder ver-
warring dan een Kerk gesticht, en meer
onheil dan Evangelie gebracht hebben.

Christus heeft bovendien nog Zyn Kerk
gebouwd op een onfeilbare en daarom
onwankelbare grondslag. Deze grondslag
was niet alleen de persoon van Petrus,
maar vanzelfsprekend ook zijn opvolgers.
De onfeilbaarheid moet gegarandeerd zijn
in de persoon die de hoogste verantwoor-
delijkheid draagt, en dat is de door
Christus zelf aangestelde apostel Petrus.
Doch Petrus zal sterven, de Kerk blijft
echter; ook haar onfeilbaarheidsgarantie
moet blijven, wij moeten ons op een on-
feilbare persoon als Petrus kunnen be-
roepen, of bij hem een oplossing kunnen
vinden. Deze persoon is vanzelfsprekend
en bijna natuurnoodzakelijk niemand an-
ders dan de opvolger van den apostel
Petrus. Dit is redelijk en volgt consequent
Uit de uitspraken van Christus.

Het besef van déze verantwoordelijk-
heid t,one,n de pausen bijna onmiddellijk.
Wjj moeten bovendien er rekening mee
houden, dat wij niet alles over de eerste
ttjden weten. Veel pauselijke handelingen
en uitspraken zijn verloren gegaan. Boven-
dien wijst een onafgebroken traditie op
de erkenning van deze verantwoordelijk-
heid. Zelfs de strijd rond dit feit (denken
we bijvoorbeeld aan den H. Cyprianus)
wijst er op, dat reeds vanaf het begin der
Kerk de pauselijke suprematie door velen
erkend is. Het bestaan zelfs van de Oos-
terse Kerken zou niet mogelijk zijn, zonder
dat deze ontstaan was uit de strijd om
deze suprematie. Strijd veronderstelt im-
tners voor- en tegenstanders.

Het steeds groter worden van dit besef
is ook de reden waarom langzamerhand
de meeste kerkelijke kwesties, zelfs van
particuliere bisdommen, in Rome ter op-
lossing worden voorgedragen. Men gaat
steeds meer op de verantwoordelijkheid
van den Paus steunen; zelfs zuiver wereld-
lijke aangelegenheden worden hem door
vorsten ter oplossing voorgelegd. Discipli-
naire en dogmatische vraagstukken ne-
men toe met het groeien van de tijd. De
Paus omringt zich met opperste helpers
"bij zijn bestuur. Uit dit college groeit
het college der kardinalen, die langzamer-
hand een eigen taak krijgen in de ver-
schillende aangelegenheden der Kerk.

Vele zaken, welke vroeger conciliair
zouden behandeld worden, worden nu naar
Rome verschoven. Het bisschoppen-college
groeit uit naarmate het geloof verder ver-
spreid wordt; het contact onderling wordt
moeilijker door de afstanden; het besef,
dat er een centrum is, wordt- steeds
groter en er wordt meer gebruik van ge-
maakt. Wat Rome bepaalt is goed, want
verantwoord en gebaseerd op Christus'
woorden zelf. Hier zien we zelfs het
wonderlijke — en toch in christelijke ge-
dachte zo eenvoudige en begrijpbare —
dat, naarmate het onderling contact der
bisschoppen vanwege de afstanden minder
wordt, het eenheidsbesef door Rome ster-
ker wordt. Het bewustzijn van de ene,

Kou-Kou-Kou
Do.or hun kou, koorts en pijnuitdrij-
vende werking helpt hierbij altijd

veilig en vlug een poeder of cachet van
«üjnhardt te Zeist. Mijnhardt's Poeders per
•tuk 8 et. Doos 45 et. Cachets, genaamd
JMUnhardtjes". Doos 10 en 15 et.

apostolische, onfeilbare Kerk groeit, naar-
mate de Kerk zich uitbreidt, en het
adagium „Roma locuta, res finita — als
Rome gesproken heeft is de zaak ten
einde" wordt steeds meer begrepen.

Hierdoor is het ook te begrijpen, dat de
behoefte aan een algemeen concilie hoe
langer hoe minder wordt. Men wéét im-
mers, dat uiteindelijk de Paus de waar-
heid bezit. En desondanks blijven er toch
nog genoeg geloofspunten ter definiëring
over. Wat echter vroeger op concilies
moest worden besproken door de theo-
logen, dat werd door de uitvinding
der boekdrukkunst in duizend en zelfs
méérduizendvoud gedrukt en verspreid.
Het verkeer der geleerden door middel
van de pers wordt internationaal — en
het onfeilbare gezag, dat over al deze
kwesties beslist, overziet; zonder dat
bijeenkomsten nodig zijn alles veel rus-
tiger, duidelijker en sneller dan voorheen.
Het werk der concilies wordt nu eigenlijk
doorlopend overgenomen door de pers en
de Romeinse centrale instanties, met als
eindpunt: den onfeilbaren Paus.

Als wij zien wat bij het groeien der
eeuwen, doch vooral in de laatste eeuwen
(en bijzonder wel deze eeuw) door de
kerkelijke Congregaties inzake dogma-
tische kwesties is uitgemaakt en door de
pauselijke sanctie gegarandeerd, dan kan
dit niet anders te danken zijn dan aan
het besef, dat de taak der Concilies eigen-
lijk in haar geheel door den Paus kan
worden overgenomen.

Decreten als welke bijvoorbeeld de
Bijbel-commissie en de Riten-congregatie
uitvaardigen, zouden in de eerste eeuwen
Christendom volkomen tot het concilie-
dossier behoren. Nu volstaat de Kerk met
de Romeinse uitspraak. De Paus spreekt,
dus....

Dit alles neemt echter niet weg, dat een
concilie groot nut zou kunnen heb-
ben. Denken wij maar eens aan het Con-
cilie van Trente en aan het Vaticaanse
Concilie, dat nog steeds niet officieel be-
ëindigd is.

Tijdens Trente echter kon hier en daar
de conciliaire theorie nog worden aange-
hangen, sedert het Vaticaanse Concilie is
dit niet meer mogelijk.

Na achttien eeuwen, toen het Evangelie
zo goed als over de gehele wereld verkon-
digd was, werd dogmatisch gedefinieerd,
waarop het Christendom reeds achttien-
honderd jaren gesteund had: de onfeil-
baarheid en suprematie van den Paus.

De voornaamste grootmacht der Conci-
lies is de H. Geest. Het is een onmogelijk-
heid één concilie te bespreken zonder
vooraf bewust den H. Geest als onzicht-
baren Leider van het Concilie te erkennen.

Hoewel de Paus en de bisschoppen
bijeen, als persoon krachtens Christus'
wil, bij hun definiëring van de geloofs-
punten, de onfeilbaarheid genieten, en zij
derhalve toch de volle verantwoordelijk-
heid dragen van hun beslissingen, moeten
wij toch als grond en motief van deze on-
feilbaarheid iets goddelijks erkennen.

Een mens kan uit zichzelf niet onfeil-
baar zijn. Wij zijn nu eenmaal „zonen van
de leugen". Ook de Paus. Als hij dus toch
onfeilbaar is, dan komt dat niet anders
dan door dengene die alleen maar onfeil-
baar is in zichzelf, namelijk God.

Nu heeft Christus gezegd: „Waar twee
of meer in Mijn Naam vergaderd zijn,
daar ben Ik in hun midden.",En aange-
zien de algemene concilies gehouden wor-
den slechts in het belang van de door
Christus gestichte Kerk, daar kunnen wij
a priori reeds aannemen, dat Christus in
hun midden is. Hij is er vooreerst zicht-
baar door Zijn plaatsbekleder, en vervol-
gens is Hij er onzichtbaar door Zijn gena-
de, welke door den H. Geest wordt mede-
gedeeld.

Nu zullen wij bij de bespreking van en-
kele Concilies ervaren, dat Christus hier
dikwijls in het midden was van allesbe-
halve christelijk handelende Vaders. De
concilies leverden soms tonelen, die zeker
onverkwikkelijk zijn te noemen. Verschei-
dene Vaders waren zelfs soms meer ja-
loerse venijnige dwarsdrijvers dan opvol-
gers van het college der Apostelen. Dit
neemt niet weg, dat zij inderdaad bis-
schoppen waren, en derhalve, wanneer zij
in Christus' naam bijeen waren, recht
hadden op Zijn goddelijk gezelschap.

Wij krijgen dan ook de zeldzame figuur
te zien, dat op concilies, waar het mense-
lijke zich dikwijls op zijn felst openbaarde,
de besluiten van een goddelijke ernst en
schoonheid zijn. Wanneer men de concilie-
besluiten leest (bijvoorbeeld Trente),
zou men daaruit menen met een vergade-
ring van heiligen te doen te hebben.

Dat is alleen maar te begrijpen: omdat
Christus in hun midden is geweest.

Dit was eigenlijk al tijdens Christus'
openbaar leven. De Apostelen bijeen wa-
ren het ook wel eens onderling niet eens,
en toch zegt Petrus namens allen: „Gij
hebt de woorden van het eeuwig leven."
En toen zij na Christus' hemelvaart in
vergadering bijeen waren op Pinksteren,
werd hun door de werking van den heili-
gen Geest alles recht duidelijk wat Chris-
tus voor hen en voor de wereld betekende.
Toen kenden zij de waarheden van het
geloof pas goed en konden zij deze aan
de wereld „overleveren".

En mochten er geschillen zijn dan kwa-
men zij bijeen, en nadat Petrus gesproken
heeft, wordt de zaak als beslist beschouwd
en schrijft men aan de gemeenten: „Het
heeft den heiligen Geest en ons goed ge-
dacht "

De geschiedenis der Kerk herhaalt dit-
zelfde nog vele malen: „Het heeft den
heiligen Geest en ons...."

Waarom zouden wij hier echter spreken
over den heiligen Geest en niet zozeer
over den Onzichtbaren Christus, Die toch
op deze Concilies aanwezig is?

Dit is, omdat de heilige Geest als het
ware het werk van Christus voltooit. De
verlichting van de geest der Apostelen
zou juist op Christus' eigen uitspraak ge-
schieden door den Geest, Dien Hij zenden
zou, en dit nog wel volgens boven-natuur-
lijke noodzaak. De heilige Geest verkon-
digt echter geen nieuwe dingen, doch Hij
verlicht de geesten juist in hetgeen van
Christus is. „Van het Mijne zal Hij nemen"
zegt Jesus zelf.

Het is om zo te zeggen de taak van den
heiligen Geest om den gedoopten mens
en wel bijzonder de Kerk — en hierin
weer bijzonder den oppersten Leider -
te verlichten, zó, dat, wanneer deze opper-
ste leider der door Christus gestichte
Kerk — Wiens plaats hij bekleedt en in
Wiens naam hij spreekt — een definitieve
uitspraak doet betreffende de leer van
die Kerk en dus van Christus, deze uit-
spraak ook onfeilbaar waar is. Dit is
niet anders dan een consequentie van
Christus' eigen woorden, en het volgt
vanzelfsprekend op het eerste Pinksteren.
Hoe zou de Paus ook kunnen spreken na-
mens „de Waarheid", indien wat hij zeide
niet waar zou wezen.

Nooit is de eenheid van de heilige Drie-
eenheid door Christus met de Kerk, dat
is de verloste mensheid, zó innig als bij
de officiële uitspraken der concilies, en
wel in de plechtige bevestiging daarvan
door den Paus.

De momenten, waarop de Paus zulke
uitspraken doet, behoren in waarheid tot
de gewichtigste ogenblikken der wereld-
geschiedenis. Hier immers spreken de drie
goddelijke personen en de Godmens door
den voornaamsten en gezagvolsten mens
der aarde, den Paus, tot de gehele Kerk
en tot de gehele wereld.

Voordat wij de grote concilies in het
bijzonder zullen beschouwen, zullen wij
nog in een laatste vóór-artikel het wereld-
belang der concilie-uitspraken aantonen
en zien hoe de concilies ware monumenten
van beschaving kunnen genoemd worden.

J. J. OUWENDIJK.

MEER NEDERLANDS
TONEEL

De winst van deze tijd

De tijdsomstandigheden zijn voor onze
Nederlandse beroepstonelisten zeker niet
buitengewoon gelukkig; de verduistering
werkt het toneelbezoek niet in de hand en
door de maatregel van 's avonds thuis te
moeten blijven in het westelijk deel des
lands, is het Residentietoneel in Den Haag
wel zeer gedupeerd, vermits het alleen
middagvoorstellingen zal kunnen geven.

Toch gaat het erop lijken, dat, bij alle
zakelijke moeilijkheden, deze tijd een gun-
stige invloed gaat uitwerken op de weze».
lijke waarde van ons Nederlandse toneel.

Het heeft ongetwijfeld zjjn betekenis,
dat het Nederlandse beroepstoneel stuk-
ken uit het buitenland op zijn programma
neemt, maar dat neemt toch niet weg, dat
het eigen toneel belangrijker is yoor de
vaderlandse cultuur. Al te lang echter
kreeg de Nederlandse toneelschrijver te
weinig kans; het gebeurde al eens dat een
auteur een aangeboden spel vrijwel per
omgaande terug kreeg met de mededeling,
dat de lezing van buitenlandse stukken
voorging. En het feit, dat een Nederlands
toneelschrijver zichzelf en zijn werk onder
een buitenlandse naam moest binnen
smokkelen, zegt ook wel iets.

Dat schijnt nu allemaal anders te zullen
worden. Gelukkig. Nu gaat een vrij wat
vriendelijker geluid klinken tegenover de
Nederlandse stukken.

Cor van der Lugt, de directeur van de
N.V. Het Nederlands Toneel, heeft het
nog zo pas gezegd: Hollandse stukken lig-
gen ons goed, zij zijn van onze mentaliteit
en ons publiek zal zeker vertrouwen krij-
gen in toneel, dat in alle opzichten Neder-
lands toneel is.

De samenstelling van het repertoire der
diverse beroepsgezelschappen bewijst, dat
de groeiende belangstelling voor' het eigen
toneel practische resultaten heeft.

De N.V. Het Nederlands Toneel opent
het seizoen met een Amsterdams stuk van
mr. J. van Lennep, nl. „Een Amsterdamse
jongen, of het buskruitverraad van 1622".
Voorts tellen we aan Nederlandse spelen
„Warenar" van Hooft, „De heks van Haar-
lem" van Frederik van Eeden, „De spie-
gel der vaderlandse kooplieden" van Pie-
ter Langendijk, „Tante's testament" van
Zoetmulder, „De ondergang van de Vrij-
heid" van Jan de Hartog en „Don Quichot"
van Langendijk.

Het Residentietoneel neemt „Vliegers-
vrouwen" van Bakker en Van Ees, als-
mede nieuwe stukken van A. den Hertog
en Ben van Eysselsteijn, terwijl Het Cen-
traal Toneel en Het Masker eveneens naar
Nederlandse stukken uitzien.

Dat is een stap op de goede weg. Betere
verstandhouding, grotere samenwerking
tussen Nederlandse spelers en schrijvers
kan er op deze manier toe leiden, dat ons
vaderlands toneel de zuivere spiegel wordt
van het geestelijk leven in ons vaderland.
Maar dan zal men zich minder moeten
spiegelen aan het succesrijke, maar veelal
cultureel onbelangrijke toneel van inci-
dentjes en gevalletjes uit het buitenland
en zal men het toneel het stempel moeten
opdrukken van een christelijk en natio-
naal karakter. A. B.

Op Ier H. M
Nood leert bidden! nood voert naar

God; nu meer dan ooit, in demoedige en
vurige smeking: „Red ons; behoed en be-
houd ons; help ons, Heer!"

Massaal moet het nu ten hemel klinken;
't gebed van heel een volk tot den Koning
aller volkeren!

Waar? Bij voorkeur in Gods Huis, voor
het altaar des Heren, de mystieke Calva-
rieberg. „Deze plaats heb ik uitverkoren."

Wanneer? Terwijl onder onze ogen vol-
trokken wordt het onbloedig offer van het
Nieuwe Verbond; het Lam Gods, zich of-
ferend aan den hemelsen Vader door den
priester.

Waarom daarbij onze tegenwoordig-
heid? Omdat de H. Mis voor ons is: „de
bron der goddelijke liefde; het hart van de
ware godsvrucht; de afgrond van Gods
barmhartigheid" (H. Franc. v. Sales).
Hoort onzen Heiland: „Komt allen tot mij,
die vermoeid en belast zijt, en ik zal u ver-
kwikken."

Waarom nog meer? Om de volgende
waarheid, die dikwijls uit het oog wordt
verloren, een waarheid nochtans, die op
heel bizondere wijze de Liturgie der H.
Mis verklaart, nl. dat het H. Sacrificie
niet uitsluitend door den priester aan God
wordt opgedragen, maar door allen, die
erbü tegenwoordig zijn.

De priester, zeer zeker, is de gewijde en
de door de H. Kerk afgevaardigde bedie-
naar van dit Offer; maar de gelovigen in
vereniging met den priester, zijn met een
soort van priesterschap bekleed. Met hem
en door hem dragen zij het H. Sacrificie
op. Zij (vooral de aanwezigen!) zijn dus
mede-offeraars met den priester. Immers,
de priester, de H. Mis opdragende, spreekt
in de naam van velen en daarom in 't
meervoud: „Laat ons bidden. Wij offeren.
Bidt broeders, opdat mijn en uw offerande
aangenaam moge wezen bij God."

Bovendien, de gelovigen zijn met den
priester niet alleen mede-offeraars, maar
met Jesus Christus offeren zij zichzelf op
aan den hemelsen Vader. Luister slechts
naar het gebed volgend na de opdracht
van de ïpjn: „Mogen wij in nederigheid
des geessjfeen in vermorzeling des harten
door U aangenomen worden, o Heer. En
zo worde ons offer voor uw aanschijn
voltrokken; dat het U behage, Heer onze
God."

Daarom: op ter H. Mis! Moge deze op-
roep een wekroep betekenen voor duizen-
den en nogmaals duizenden. Op ter H. Mis,
zo mogelijk iedere ochtend. Op ter H. Mis,
zo niet met heel 't gezin, dan tenminste
door een of meer vertegenwoordigers
daarvan.

Waar een wil is, is een weg. Maakt die
weg gemakkelijk voor elkander; maar
bovenal, weet persoonlijke bezwaren te
overwinnen. Maakt propaganda; in de eer-
ste plaats door uw voorbeeld!
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In afwijking van paarden en rundvee,
die uitsluitend planteneters zijn, behoren
varkens en kippen tot de zogenaamde
alles-eters en in die kwaliteit zijn ze con-
currenten van ons, mensen. Nu door be-
perkte invoer het voedselverbruik overleg
vereist, wordt deze concurrentie de ge-
noemde dieren noodlottig, want een over-
heidsbevel bepaalt, dat niemand meer kip-
pen mag houden dan een derde van het
aantal, dat hij bij de telling in 1939 bleek
te hebben. Jammer, maar niets aan te
doen.

Waarschijnlijk dat wie nu kippen ver-
kopen moet, er weinig voor ontvangt. In
plaats daarvan doet men daarom verstan-
dig om, als men er toe in de gelegenheid
is, de kippen te steriliseren, waardoor men
tevens wel reserve krijgt tegen de tijd, dat
door de afslachtingen het vlees schaars
wordt.

Als de beesten geslacht zijn, op een dag
dus, dat we niet met de was zitten of met
ander extra werk, dan gaan we de kippen
plukken. Willen we het dons en de borst-
veertjes bewaren om te verkopen of er
kussens mee te vullen (voor bedden zijn
veren minder geschikt, ze broeien te veel
en geven vieze lucht (kapokmatrassen zijn
gezonder), dan plukken we de kippen
droog, wat voor den ongeoefende een heel
werk is. Willen we opschieten, dan stop-
pen we de kip even in een emmer met
kokend water en dan gaan de veren er
heel gemakkelijk af, waarna we tussen
duim en mes de stoppels eruit trekken.

In plaats van deze beide methoden van
plukken kan men de kip ook met veren en
al de huid afstropen, wat ook heel ge-
makkelijk gaat. Nu in deze tijdsomstan-
digheden echter alles waarde heeft, heeft
het plukken en het bewaren van de veren
de voorkeur.

Het is nu de vraag wat we met de die-
ren zullen doen, of we ze zullen koken of
braden.

Vóór het slachten is het goed, de oudste
kippen afzonderlijk te nemen; meestal zijn
die wat taai en daardoor minder geschikt
om gebraden te worden; voor soep zijn ze
echter veel beter dan de jongere dieren.

Na het wassen nemen we het borstvlees
in twee grote stukken van het borstbeen
en ook de poten verwijderen we van de
romp met al het vlees dat er aan zit. De
karkassen doen we, met toevoeging van
wat zout, in een pan met niet al te veel
water; ze behoeven niet onder te staan,
daar de stoom in de goed gesloten pan
het boven water stekende vlees gaar
maakt.

We koken tot het vlees gaar is. Eenmaal
zo ver, pellen we alle beentjes eruit en
verdelen vlees en bouillon geleidelijk over
de schoongemaakte steriliseerflessen, die
we gedurende 1% uur steriliseren op
100° C.

We willen hierbij nog opmerken, dat
oude kippen doorgaans vet zijn en dat
men dus een dikke laag vet op de soep
ziet drijven. Vooral in de winter is zo'n
vette soep zeer voedzaam, maar smakelijk
is ze niet.

We scheppen dus het grootste gedeelte
van het vet van de soep en gebruiken dit
later bij braden, stoven van groenten enz.

Willen we later de soep gebruiken, dan
maken we eenvoudig één of meer van de
steriliseerflessen open, voegen aan deze
zeer sterke bouillon met kippenvlees de
nodige groenten, rijst of vermicelli enz.
toe en nog zoveel water, als we voor een
smakelijke voedzame soep nodig hebben.

De grote stukken vlees (borstvlees en
pootvlees) kunnen we voor een deel ook
afzonderlijk met wat bouillon in sterili-
seerflessen doen om er later gehakt, cro-
quetten, ragout enz. van te maken, waar-
van later recepten volgen.

In plaats van te koken, kunnen we deze
grote stukken, in het bijzonder die van de
niet te oude dieren, ook braden. Nu ten-
slotte ook vlees gedistribueerd zal worden,
zal het gebraden steriliseren van borst-
vlees en poten zelfs aanbeveling verdienen.

Deze stukken braden we gaar en bruin
en pakken ze, nadat we de beentjes eruit
verwijderd hebben, in de met heet soda-
water schoongemaakte en met schoon wa-

ROTTERDAMSCHE DAMES
willen ook genoemd worden als ver-
bruiksters van Jozo en Nezo voor alle
spijzen. Zuiverder zout bestaat er vol-
gens deze dames niet.

W&t&eti ió zalig, (
„Wanneer je dan als meisje alleen in een

groot gezin alles precies volgens de wet van
„Mozes" moet doen, en mevrouw meer be-
veelt dan uitvoert, neem dan veilig van mij
aan, dat je overstuur raakt. Als aankomend
meisje was ik in een groot gezin; ik ben
daar een jaar later werkelijk ellendig van-
daan gegaan. Ik vond het er erg gezellig,
daarvan niet, maar werken en koken tou-
jours! Er waren perioden, dat ze met zijn
13-en thuis waren. Daar moesten om een
voorbeeld te noemen alle ochtenden 13 kop-
jes chocolade worden gezet. Niet melk ko-
ken en alles aanmaken, nee afzonderlijk. En
dan om half een eten, dan de bel en slaap-
kamers; 's middags het ruwe werk, of ze
allemaal thuis waren of niet.

Mijn laatste betrekking was een gezin met
4 kinderen; werkelijk reuzengezellig. Een
jong gezin. Je kon met mevrouw over boe-
ken en films of toneel bomen, echt fijn.
Maar overleg, geen halve rooie cent. Als zij
's morgens een pudding maakte, dan kon ik
wel huilen in de keuken, zoveel werd er vuil
gemaakt. Er was ook een snoezige baby,
maar wat die allemaal vuil maakte dat de-
den onze kinderen nog in geen vier dagen.
Ze hadden ook de liefelijke gewoonte, als
het regende, de straat op te gaan met de
kinderen. Het doornatte goed moest dan in
de keuken drogen, zodat ik zat te bevriezen.
Je vrije Zondagavond genoot je gewoon niet,
als je dacht aan de ontzettende afwas, die
er stond, wanneer je thuis kwam. Hemel, is
het nu zo verschrikkelijk, als mevrouw eens
afwaste? Of eens naar de bel keek of eens
de tafel dekte? Met de beste wil van de
wereld, je redt het niet. En dan hebben de
dames de dampen in, dat je weggaat.

Hè, schrijf u hier nu eens over om dat
onder de aandacht te brengen; wijdt u er
eens een artikel aan "

Makkelijker gevraagd dan gedaan!
De kwestie is ingewikkeld, de ruimte
in Herstel beperkt. Een enkele op-
merking dus.

Ik heb geen dienstbode. Maar als
ik er een had, dan zou ze flink moeten
aanpakken. En wanneer ze dat deed,
zou ik het heel gewoon vinden, om de
eenvoudige reden, dat ik zelf ook hard
moet werken en mijn man en mijn
kinderen dat ook doen.

Dat ze vervelende karweitjes op te
knappen had, zou ik volstrekt niet erg
achten; ik doe dat iedere dag weeran;
en er is wel geen baan te bedenken,
of het die nu van huismoeder, dienster
in een lunchroom, verpleegster, bak-
kersgezel, leraar of commissaris van
politie is, die uit louter prettige bezig-
heid bestaat.

Veronderstel nu, dat de lieve God
mij nog eens een kindje zou willen
schenken, dan moest ik een dienst-
meisje aannemen. Want een der
eerste vragen van het bureau der
kraamverzorging, waartoe ik mij om
een geschikte kracht voor die dagen
zou wenden is: „Hebt u hulp?" Zoals
het meisje, dat op de advertentie af-
komt informeren zal: „Is de was
buiten de deur? Zijn er kinderen?
Hoeveel?" Doch ik loop vooruit.

Neem eens aan: mijn buurvrouw
vraagt terzelfde tijd een dienstbode.

Zij heeft een man. Dien heb ik ook.
Zij heeft een hond. Ik ook.
Zij bewoont een gerieflijk huis met

zoveel kamers. Ik ook.

ter nagespeelde flessen, die we 1% uur
laten steriliseren; wijde flessen 2 uur.

Het spreekt vanzelf, dat we dit gebra-
den vlees (en natuurlijk eveneens het ge-
kookte kippenvlees) met de beentjes erin
kunnen steriliseren, maar dit geeft groot
gevaar voor bederf en verdient geen aan-
beveling.

We mogen niet nalaten er op te wijzen,
dat men terwille van de gezondheid van
het gezin alleen gezonde dieren slacht.

Wanneer de kip geslacht is, moet men
vooral de lever en de ingewanden nauw-
keurig bekijken. Treft men daarin witgele
stippen of knobbeltjes aan, dan heeft het
dier tuberculose, waarmee ook mensen be-
smet kunnen worden, en moet zo'n kip
onvoorwaardelijk met alles wat eruit ge-
komen is verbrand worden en heel diep
begraven.

WILMA MÜNCH.

Zij heeft geen kinderen. Ik heb er
elf.

Zij is altijd aardig. Ik niet. Want
zij is iedere morgen lekker uitgesla-
pen. Ik nooit. Als er 's nachts ge-
schoten wordt, heeft zij alleen de zorg
voor zichzelf. Ik voor mijn kleintjes,
dat ze doorslapen, voor de middel-
moot, dat ze rustig blijft, voor de
grote lijzen, dat ze niet vlak bij het
raam staan.

Om 9 uur 's ochtends kan zij de
dame zijn, ik pas in de namiddag. (En
ik bezit ook mijn vrouwelijke ijdel-
heid!)

Zij kan ontvangen, wanneer ze wil
en wie ze wil; zelfs de teuterigste
visite. Ik trek een lelijk gezicht, iedere
keer als er gebeld wordt in de drukke
uren.

Als haar kamer gedaan is, blijft die
een week glad. De mijne is na een uur
wanordelijk, omdat Roosje de kralen-
doos ommikt, Marianne plaatjes uit
de krant knipt en Emiel met modder-
schoenen binnenstapt, voor we heb-
ben kunnen roepen: „Voeten vegen!"

Dus, zoals gezegd, buurvrouw is
altijd vriendelijk; ik niet. Welke werk-
geefster zal door het reflecterende
meisje gekozen worden?

Een slimmerd merkt wellicht op:
„Geef ze dan tweemaal zoveel loon."
Maar hoe kan dat nou? Onze mannen

MAT5.V.

hebben gelijk inkomen. En bij mij
moet er toch al zo krankzinnig veel
af!

Menigeen zal een dergelijke be-
schouwing van het hulp-in-de-huis-
houding-vraagstuk wat al te nuchter
vinden. Het is ook een nuchter vraag-
stuk, ondanks alle mooie woorden, die
men er omheen weeft, als „dienende
liefde", „offerbereidheid" enz. Het is
nuchter, maar het is ook reëel. Het
bestaat. Anders zou er niet zoveel
over geschreven en gejammerd wor-
den. Het bestaat, ondanks de gunstige
uitzonderingen, die ook mij bekend
zijn. Het bestaat, voor alle dienst-
meisjes. Niet voor alle mevrouwen.
Want ik tel de bridgende, zonnende,
tea-ende en dansende dames niet mee!
Wel de vrouwelijke kunstenaressen,
de sociale werksters, wier bijzondere
talenten andere plichten meebrengen
dan huishouden doen. De zwakke
moeders, de zakenvrouwen, de over-
belaste moeders .van de grote gezin-
nen.

Vooral deze laatsten draagt men in
onze kringen een warm hart toe. Ook
in hun belang propageert men de
gratis dienstbodecursussen. Ik ver-
wacht daar weinig heil van. O, wel
voor de persoonlijke vorming der
meisjes, die ze volgen. Ze hebben het
daar heerlijk die 3 maanden, ze wer-

ken in een zuivere sfeer onder prach-
tige leiding; ze doen heel wat kennis
en beschaving op. Doch voor het uit
de weg ruimen der dienstboden-
kwestie ?

Toen een moeder van 9 kinderen'
bij zo'n internaat kwam aankloppen
om hulp, werd haar gezegd: dat de
meisjes, hoewel handig en van goeie
wil, nog niet in staat waren ineens
zo'n zware betrekking te aanvaarden*
Bij een ander katholiek internaat
kreeg ze eveneens nul op het rekest.
De eerwaarde zuster van het weeshuis
had ook geen potig meisje ter be-
schikking. De directrice van de neu-
trale school voor vrouwenarbeid zei:i
Ik heb juist 100 meisjes afgeleverd.
Die konden elk kiezen uit vier betrek-
kingen, want er lagen 400 aanvragen'
te wachten

Zó zie ik in de toekomst de oplos-
sing van het netelig vraagstuk:

Dat de moeders van de vele kinde-
ren de volledige, doch heerlijke conse-
quentie op zich nemen van het her-
haalde moederschap, dat is: van hun
uitverkiezing.

Dat de verhouding werkgeefster—•
werkneemster (mevrouw-dienstbode)
zeer zakelijk geregeld wordt:

zo laat beginnen;
met bekwaamheid alle opgegeven

werk verrichten;
zo laat klaar; 's avonds vrij; zo

mogelijk 's Zondags vrij. En verder
geen praatjes. Waar twee mensen „in
elkaar vallen" wordt de verhouding
vanzelf wel hartelijk.

• „Wat zeg jij er van, Ant?" (Ant is
een struise vijf en zeventigjarige
grootmoeder van 32 kleinkinderen).

En Ant zegt: „Laat ze flink aan-
pakken, dat is het beste."

„Ja maar, Ant, hoe het vroeger
was."

„Ook niet alles. Zeven uur begin-
nen. Acht uur klaar. Want na de af-
was: schoenen poetsen en dertig dot-
ten maken voor de nacht. Vrijdags
werd het tien uur, door al het koper.
Zondags om de 14 dagen een middag
vrij Nee, vroeger was het ook zo
mooi niet, al praatten ze dan van kind
in huis. Ik heb heel wat te slikken
gehad Maar ik leerde werken!
En daar ben je nooit mee achter-
uit Dat zie je me wel an!"

Ik gedoof, dat Ant gelijk heeft.
Hard werken in je jonge jaren; dat

is het beste. Dat geeft de meeste kans
op een gelukkige volwassenheid en
een gezegende ouderdom.

C. BOUDENS-VAN

NV. MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT

PEEKOFFIE MOSTERD
TAFELZUREN

STEUNT HOLIAND'S INDUSTRIE
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Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag

Oplossing Probleem no. 263 (Kok).

Wit: Kf7hTb8, Lel, Pe2 en e3, pionnen
02, d3, d7, f2, f4 en h4.

Zwart: Kbl, Db3, Pal en g7, pionnen
a2, a3, c2, e4, c7, e7, f5 en h5.

1. Pe3Xc4. Wit wil Pa3: spelen, doch
voorlopig staat het paard gepend door
de dame. Direct ontpennen door wég-
spelen van zijn koning kan wit ook niet,
omdat dan de zwarte dame van de fa-
lijn af schaak geeft, bijvoorbeeld 2. Kg7:,
Db2t; 2. Ke7, Db4t; 2. Kg6, Db6t enz. Nu
is evenwel zwart in tempodwang. Speelt
hij zijn dame weg (zonder schaak!) dan
komt natuurlijk al direct 2. Pa3: mat. Dus
moet er een zet gedaan worden met het
paard of een der pionnen. Het blijkt, dat
zodoende steeds een of andere lijn af-
gesloten wordt, waardoor de witte ko-
ning weggespoeld kon worden zonder dat
hij een schaakgevaar behoeft te duchten:
l , c7—c6. 2. Kf7—g6; l c7—c5.
2. Kf7Xe7; l , e7--e5. 2. Kf7Xg7
en l Pg7—e8. 2. Kf7—f8 in alle vari-
anten gevolgd door 3. Pc4Xa3 mat. Op
l , e7—e6 of 2. Pg7—e6 volgt direct
Pc4Xa3 mat. 1. Pd5 faalt op l , cd3:
met penning van het paard (2. Kg4;,
de2:. 3. PcSt, Kei:).

Oplossing Probleem no. 264 (Kamstra).

Wit: Ka4, Dd2, Te7, Lh7, Pg6 en h5,
pionnen c4 en g2.

Zwart: Ke4, De6, Tf5, pionnen a5, f7 en
h4.

1. Pg6—e5! Het paard dekt veld d3, ter-
wijl tevens door het wegspelen van ge-
noemd stuk de zwarte toren gedekt is.
Hierdoor dreigt er 2. Dd2—f4 mat. l
Ke4Xe5. 2. Dd2—d5, de zw. dame wordt
hier gepend evenals na l , De6Xe5.
2. Ph5—f6. Verder kan zwart nog in een
drietal varianten schaak geven: l ,
De6Xc4. 2.' Pe5Xc4. 'l De6—c6.
2. Pe5Xd7. Steeds dus open schaak door
het paard.

Goede oplossingen: Beide problemen L.
Habets, Maastricht en J. P. Kleynenbreu-
gel, Goirle.

Alleen no. 264: R. Bosma, Sneek.

Ter oplossing1 Probleem no. 267. Inzen-
dingen vóór 27 September. De sleutelzet
is niet zo gemakkelijk te vinden en wij zijn
dan ook benieuwd, hoeveel goede oplos-
singen er binnen zullen komen.

No. 267.
G. H. Goethart, Algemeen Handelsblad,

1916.

a b c d e f g h

a b c d e f g h
Mat in 2 zetten.

No. 268.
'E. Boström

Svenska Dagbladet 1929.

a b e d e f g h

a b c d e f g h

Mat in 5 zetten.

N
imr̂ F

De Jeugdwerkgemeenschap „Dra-
kenburg" tot opbouw van het katho-
liek nationaal cultuurcentrum heeft
Zaterdag 7 September 1.1. haar zeven-
de kampperiode afgesloten. Ongeveer
honderd jonge mensen hebben weder-
om gedurende drie maanden geprofi-
teerd van de gelegenheid tot nuttige
arbeid, gezonde ontspanning, vak-
kundige scholing en algemene ont-
wikkeling.

Bij een terugblik op de voorbije
perioden komt men tot de erkenning,
dat reeds veel tot stand kwam. Zo
werd over een moeilijk traject een
brede, ongeveer vijf kilometer lange
toegangsweg aangelegd, werd een
ruime werkhal gebouwd, kwamen ak-
kers en velden in cultuur, werd bos-
en tuinbouw ter hand genomen en tal
van werkzaamheden uitgevoerd.
Thans is men met de bouw van het
cultuurcentrum begonnen, met welke
bouw in de komende periode zal wor-
den voortgegaan. Nog meer dan vroe-
ger is er nu ook arbeid voor onze vak-
jongens. Timmerlieden en metselaars,
schilders en andere bij het bouwbe-
drijf werkzame ambachtslieden kun-
nen nu aan de slag. Daarnaast kunnen
ook de landarbeiders, tuinders en der-
gelijken in hun vak te werk worden
gesteld.

Naast de arbeid staat steeds de
opleiding en vorming. Lessen en cur-
sussen in talrijke vakken worden ge-
geven, terwijl ook zeer veel aandacht
besteed wordt aan de algemene, licha-
melijke en geesteüjke ontwikkeling en
ontspanning. Aan de medische ver-
zorging en sportieve vorming wordt
alle aandacht besteed, terwijl de aan
het kamp verbonden pater rector de
godsdienstige belangen der kampge-
noten behartigt.

Zoals bekend kunnen jongelui tus-
sen 16 en 25 jaar, die aan de algemene
voorwaarden voldoen, opgenomen
worden. Zij ontvangen naast kost en
inwoning, lessen, ontspanning etc.,
een zakgeld van ƒ1,75 per week.
Spoedige aanmelding voor de nieuwe
kampperiode is echter raadzaam,
daar het aantal aanmeldingen het
aantal beschikbare plaatsen meestal
overtreft. De nieuwe kampperiode
vangt aan op Maandag 23 September
a.s. en duurt tot Kerstmis. Vakjon-
gens kunnen twee achtereenvolgende
perioden van drie maanden, dus in
totaal gedurende een half jaar in de
kampgemeenschap verblijven, terwijl
ongeschoolden één periode mogen
meemaken.

Aanmeldingen, alsmede verzoeken
tot nadere inlichtingen, kunnen ge-
richt worden aan Jeugdwerkgemeen-
schap „Drakenburg" te Baarn.

Probleem no. 268.

Dit probleem is een zogenaamde minia-
tuur, dat wil zeggen er staan niet meer
dan 7 stukken op het bord. Zwart dreigt
een patstand te forceren met Ta3 X b3t.
Om dit te voorkomen stelt wit zijn dame
op de lange diagonaal op en wel op h8
dus: 1. Dh2—h8. Nu dreigt er open schaak
door Tb2, gevolgd door Db2 resp. Dhl
mat. Om te pareren tracht zwart zijn to-
ren er tussen te spelen: l , Ta3—a4.
2. Tb2—d2!, Ta4—d4. 'S. Dh8—hl. Doordat
wit zeer listig zijn toren op de d-lijn op-
gesteld heeft, kan zwart niet meer 3
Td4—dl spelen. Evenzo l , Ta3—
a5. 2. Tb2—e2!; l , Ta3—a6. 2. Tb2
—f2 en l , Ta3 X a7. 2. Tb2—g2.

EEN TOESPRAAK TOT UZELF

Een huisvader met een gezin, van laten
wjj zeggen, zes kinderen van twee tot
veertien jaar, moest eigenlijk op gere-
gelde tijden eens een toespraak tot .hen-
zelf houden van bijvoorbeeld vijf mi-
nuten.

Hij zou dan op een Zaterdagavond, als
de kinderen naar bed zijn en moeder de
vrouw nog even een paar boodschappen
doet, in de huiskamer op een stoel moe-
ten gaan zitten en die vijf minuten ge-
bruiken om zichzelf een riem onder het
hart te steken en zich aan zijn verant-
woordelijke taak te herinneren.

Vader (zo zou hij kunnen zeggen) jij
hebt als hoofd van het gezin een verant-
woordelijke taak. Je moet door je arbeid
voorzien in het levensonderhoud van de-
genen, die aan je zorgen zijn toever-
trouwd. Dat je in deze tijd nog werk
hebt, is een groot goed. Je moet met je

vrouw er voor zorgen, dat je loon zo doel-
matig mogelijk wordt aangewend en dat
ten koste van noodzakelijke dingen geen
uitgaven worden gedaan, die niet bepaald
nodig zijn. Je moet daarbij deze stelregel
toepassen: eerst het noodzakelijke, dan
het nuttige, tenslotte het aangename.

En dan vervolgens: 3e moet niet alleen
aan het heden denken, maar ook aan de
toekomst. Je kinderen begrijpen en be-
seffen dat zo nog niet, maar een verant-
woordelijk huisvader moet steeds zijn
blik gereed houden op de toekomst van
zijn gezin. Hij mag de grondslag van het
materiële weerstandsvermogen van zijn
gezin niet uit zijn vingers laten glippen.
Die grondslag kan alleen worden gelegd
door week-in, week-uit iets, al is het nog
zo weinig, opzij te leggen, te reserveren.

Vooral in deze tijd mag een huisvader
zich niet alleen door zijn gevoel laten
leiden. De meeste mensen hebben in deze
dagen een sterke neiging om zich enkel
door emoties, in plaats van door 't ge-
zond verstand te laten beheersen.

Dat gezond verstand zegt: ook nu moe-
ten wij de toekomst van ons gezin zo

.goed mogelijk helpen voorbereiden. U
hebt in uw leven wel eens meer moeilijke
dagen gekend, maar u bent er toch steeds
doorheen gekomen. Dat is een moedge-
vende gedachte.

Wat er dus ook gebeuren mag, legt dus
nooit de handen in de schoot. Bhjft
steeds uw verantwoordelijkheid tegen-
over vrouw en kinderen bewust. En als
ge tot dusverre de spaarzin hebt ver-
waarloosd, bedenkt dan, dat iedere dag
u volop de gelegenheid wordt geboden
om een goed begin te maken.

Een toestand kan nooit zo onzeker zijn,
of na vijf of tien jaar staat u er beter
voor, op voorwaarde, dat u ook in die
onzekere toestand nog de kansen hebt
benut, die aanwezig waren.

Na deze toespraak zal geen applaus
volgen. Maar wat er wel op volgen moet
— en dat heeft meer waarde — is 'n
daad! Vraag daarom nog heden een
spaarbankboekje aan bij den agent van
de Centrale Volksbank hier ter plaatse.
Dan heeft deze eenvoudige toespraak
meer resultaat opgeleverd dan in
menige vergadering met 'n daverende
rede zelfs het geval 'is geweest!

WIE B E N I K ? ?
Ik werd in 1857 in Almora (Brits-
Indië) geboren als zoon van een
Engels generaal. Ik studeerde te
Londen en behaalde in 1881 het
arts-diploma. Als legerarts begaf ik
mij naar Indië waar ik mij onder
andere toelegde op een diepgaand
onderzoek naar de oorzaak van de
malaria-ziekte, waarvan ik in 1898
de verwekker vaststelde. In 1902
werd mij voor deze ontdekking de
Nobelprijs toegekend. Wie ben ik?

Wanneer vrij tegenwoordig het woord
malaria horen maakt dit op ons wel de
indruk van een ernstige ziekte maar toch
niet zo, dat we ze beschouwen als een le-
vensgevaarlijke. Misschien komt dit ook
wel hierdoor omdat de malaria "hier
eigenlijk een onbekende ziekte is. Toch
zijn er hele landstreken waar deze ziekte
wel inheems en een zeer gevreesde is.
Men moet niet vergeten — en dit werpt
wel een schril licht op de ernst dezer
ziekte — dat. bij voorbeeld in Italië in het
laatst der vorige eeuw de malaria per
jaar meer dan 15000 doden eiste, terwijl
het aantal ziektegevallen per jaar bijna
twee millioen bedroeg. Daar was het dus
wel een volksramp van de eerste soort.
Verder kwam de malaria veel voor in In-
dië, Australië, de Balkan enz.

De ziekte was dus wel terdege bekend,
doch het wezen ervan vermochten de ge-
neesheren niet te onderkennen. Het enige
vermoeden dat men had was dat "de
ziekte door de lucht, vooral moeraslucht,
werd verspreid. Vandaar dan ook de
naam die er aan gegeven werd. Malaria
betekent namelijk slechte lucht.

Ofschoon men van het wezen der ziekte
weinig wist had men toch wel een, zij het
niet afdoend, geneesmiddel", doordat
reeds in 1632 de kinineboom naar Europa
was overgebracht, waarvan de bast ge-
neeskrachtige werking bleek te bezitten
tegen de malaria. Wanneer men echter
bovenstaand jaarlijks dodencijfer beziet
blijkt wel, dat de kinine weliswaar een
geneesmiddel was, doch verre van af-
doende.

In 1880 was men op de weg naar het

onderzoek der malaria wel iets verder
gekomen doordat een Frans officier van
gezondheid, Laveran genoemd, ontdekt
had, dat het bloed van een door de mala-
ria aangetaste ziekte een kleine parasiet
bevatte, plasmodium genaamd. Maar on-
opgelost bleef nog de vraag, hoe en langs
welke weg dat plasmodium in het mense-
üjk bloed terecht kwam.

Dit nu werd de grote ontdekking van
Ronald Boss, den man die hierboven in
vragende vorm werd ingeleid. In 1892
begon hij met het onderzoek op dit ter-
rein en zoals ook in vele andere gevallen
zou hij tot de oplossing komen door een
min of meer toevallige wenk die hij te
dien aanzien kreeg van een vriend van
hen1 die er zijn aandacht op vestigde dat
in die streken waar de malaria ernstig
woedt steeds zoveel muggen voorkomen.
Daarom wierp Ross zich op een nauw-
keurig onderzoek der muggen. In het be-
gin had Ross weinig succes maar na ja-
ren minutieus werken werd zijn arbeid
toch met succes bekroond. De muggen
bleken inderdaad de verspreiders der
ziekte te zijn. Bij een muggenbeet van
een aan malaria lijdenden zieke bleek het
zich in het bloed bevindende plasmodium
zich in de maagwand der muggen vast te
zetten en later na vermenigvuldiging in
de speekselklieren der muggen terecht te
komen. Werd dan een gezonde door zo'n
mug gebeten, dan werd het plasmodium
in het gezonde bloed overgebracht en kon
na enkele dagen de eerste koortsaanval
worden geconstateerd.

Na deze grote ontdekking van Ronald
Ross kon de doelbewuste behandeling
der malaria ter hand worden genomen.
Op deze ontdekking voortbouwend, lag
het voor de hand dat bestrijding der
muggen een der beste midelen zou zijn
om de ziekte terug te dringen en aange-
zien deze muggen vooral in moerasstre-
ken voorkwamen was het droogleggen
van moerassen een factor van de aller-
eerste betekenis. Op dit gebied is Italië
niet achter gebleven, waarbij de droogleg-
ging der Pontijnse moerassen als een der
grootste werken kan worden beschouwd,
die niet alleen vruchtbare bodem heeft
voortgebracht maar tevens een dam
heeft opgeworpen tegen een zo ontstel-
lende en ontelbare levens kostende ziekte.
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Ad majorem Dei gloriam
Om het vernieuwingswerk tot

heiliging onzer ziel tot een gun-
stig einde te brengen, moeten wij
voor alles weten wat God van
ons verlangt en dat worden wij
gewaar, wanneer wij naar Zijn
stem luisteren, als Hij spreekt
tot ons in de stilte van ons hart,
wanneer wij tot Hem komen met
een nederig hart om Zijn waar-
heden te horen.

Door te luisteren naar Gods
stem heeft onze ziel vernomen
hoe wij ons eeuwig geluk moeten
bewerken.

Alles wat nodig is om Gods
genade in ons te vermeerderen,
wat nodig is voor ons doel, het
eeuwig geluk des hemels te be-
reiken, wordt ons voorgehouden
in de gesloten retraite door de
paters die de retraite leiden, als
wij in de stilte op onze kamer
dit ernstig overwegen, waarbij
de sfeer der weldadige rust op
ons doorwerkt.

De poorten der retraitehuizen
staan voor een ieder wijd open,
om u te ontvangen die van goede
wil zyt. Wie het vernieuwings-
werk der maatschappij ter harte
gaat, mag niet langer aarzelen
zich te bezinnen door aan een
retraite deel te nemen.

Die dit geestelijk werk van na-
bij heeft leren kennen, zal moe-
ten erkennen, dat elke katholiek
zich moet laven aan de bron van
Gods genade.

De retraitehuizen die in Neder-
land zijn gebouwd, kunnen wij
vergelijken met vuurtorens aan
onze kusten, die hun stralend
licht werpen in de donkere nacht
op onze levenszee en de juiste
weg wijzen.

Het zijn lichtboeien, die ons
opmerkzaam maken op de ge-
vaarlijke rotsen, waarvan wij het
gevaar zo moeilijk kunnen waar-
nemen.

Een goede kapitein zal tijdens
zijn reis het kompas geregeld
raadplegen om het schip in vei-
lige haven te doen belanden.

Onze ziel moet de haven van
een gelukkige eeuwigheid berei-
ken en daarvoor is stuurmans-
kunst een eerste vereiste voor
eiken katholiek.

Laten wij toch niet langer bui-
ten de werkelijkheid "blijven, nu
wij op een keerpunt in de ge-
schiedenis staan.

Als er nu geen diepgang komt
van het christelijk leven, zoals
de paus het zich voorstelt door
de gesloten retraite, hebben wij
het voor lang weer verloren.

In ons moet een dieper geloof
ontbranden, dat ons sterkt voor
de komende tijden, waarbij een
offer wordt gebracht van ons
geld, van tijd, van moeite, ja het
offer van heel onszelf. In ons
moet een apostel-liefde ontbran-
den om te werken:

Tot meer eer en glorie aan God en
het heil der zielen

Waf ons uil Je afde-

lingen Ier ore Kwam

ALKMAAR

De 3-jarige Verbondscursus,
die na een zomervacantie met
zyn lessen wederom is begon-
nen, gaat thans het 3e cursus-
jaar in, waardoor de cursisten
hiermede het eindjaar van deze
Verbondscursus bereikt hebben.
Wy vertrouwen dat al deze cur-
sisten het einde van deze lessen
met goed gevolg mogen berei-
ken en niet veel moeilijkheden
zich zullen voordoen

Bedoelde lessen vinden plaats
iedere Donderdag en Vrijdag
van 7 tot 9 uur in het St. Elisa-
beth-Ziekenhuis, alhier, alwaar
de navolgende stof behandeld
wordt: Nederlandse taal; Ge-
schiedenis; Economie en Gods-
dienstleer.

Hoewel voor deze Verbonds-
cursus bij de oprichting een gro-
te belangstelling bestond, moe-
ten wij tot op heden constateren,
dat deze belangstelling sterk
verminderd is. Maar dat neemt
niet weg dat er thans een .goede
kern is overgebleven, die zal
trachten het eindresultaat te be-
reiken. Wij hebben dan ook een
goed vertrouwen, dat na beëindi-
ging van deze 3-jarige Verbonds-
cursus onze afdeling wederom
enige meer ontwikkelde leden is
ryker geworden, waarop wy in
de toekomst mogen kunnen re-
kenen en die het mooie werk
van onze katholieke arbeiders-
beweging zullen voortzetten tot
heil en welzyn van het algemeen.

Daarom vrienden cursisten,
wü wensen u allen, die tot heden
toe deze cursus getrouw zijn ge-
bleven, veel succes toe en een
goed eindexamen.

BEVEKWIJK

Dezer dagen was er een ver-
gadering belegd door het perso-
neel van het confectieatelier Te-
becon met het doel te komen tot
afdelingen van de Nederlandse
christelijke en katholieke Bon-
den van Kleermakers en Naai-
sters. De vergadering werd ge-
houden door de hoofdbesturen
van genoemde organisaties en
stond onder leiding van den heer
Voorthuizen, voorzitter van de
Katholieke Bond van Kleerma-
kers en Naaisters. Een belang-
rijk deel van het personeel had
aan de oproep gehoor gegeven
en bijna alle aanwezigen gaven
zich als lid op voor die organi-
satie waartoe zij principieel be-
hoorden. Volgende week zal we-
derom een vergadering plaats
hebben met het afdelingsbestuur
van de Nederlandse Katholieke
Volksbond.

Invoering van staat van dienst-
boekje

Op verzoek van het departe-
ment van Sociale Zaken is in
onze gemeente een aanvang ge-
maakt met de registratie van de
mannelijke schoolvrije jeugd, van
14 tot en met 21 jaar. De betrok-
kenen ontvangen ter zijner tijd
allen een oproep om op het bu-
reau van de gem. jeugdregistra-
tie te komen, waar aan ieder het
„staat van dienstboekje" zal
worden uitgereikt, welke boekje
voor deze jonge mensen van
groot belang zal zijn. Wie naast
de registratie komt te staan, valt
vanzelf buiten de bemoeiingen,
welke straks ondernomen wor-
den ten behoeve van de geregi-
streerde werkloze jonge man-
nen.

HAARLEM

De geestelijk adviseur benoemd

tot pastoor

Wat reeds lang werd ver-
wacht,, is nu toch werkelijkheid
geworden. Kapelaan P. Poppen,
algemeen geestelijk adviseur te
Haarlem, is door Z. H. Exc. den
bisschop van Haarlem benoemd
tot pastoor te Bergschenhoek.

Sinds 1934 stond kapelaan Pop-
pen als geestelijk leidsman aan
het hoofd der sociale organisa-
ties, terwijl hij van tal van ver-
enigingen zelf het adviseurschap
vervulde. We noemen hier enke-
le: Katholieke Volksbond, Mid-
denstandsbond en Vrouwen-
bond. Een van zijn meest ge-
liefde werken was wel de behar-
tiging van het doel van de com-
missie voor geestelijke belangen
van de Katholieke Volksbond.
Voor dit werk stond hij steeds
op de bres. Zo nog Zondag jl. bij
de herdenking van de gesneu-
velden op het kerkhof. En dan
nog de dodenherdenking in de
maand November. Ook het tri-
duum van de Volksbond niet te
vergeten. Buiten het organisatie-
werk was kapelaan Poppen ook
nog leider van de mannen H.
Familie en meisjescongregatie
in de parochie van de H.H. Eli-
sabeth en Barbara. Ook voor de
zieken was hij een echt geeste-
lijke dokter, die hem dan ook
node zien vertrekken. Maar ver-
geten zullen zij hem niet.

Al valt het vertrek ook zwaar,
de promotie is hem van harte
gegund. Wij wensen onzen schei-
denden algemenen adviseur een
vruchtbaar pastoraat toe en dan-
ken hem voor al hetgeen hij ge-
daan heeft tot heil van onze R.K.
arbeidersbeweging.

Tridimm en afscheid van
pastoor Poppen

Het triduum van de R. K.
Volksbond behoort weer tot het
verleden en mag geslaagd ge-
noemd worden. De leider, pater
C. Verheven C.s.s.R., heeft zyn
toehoorders op welsprekende
wijze de eeuwige waarheden
voorgehouden en iedere avond
was de opkomst groter, waar-
door het bewijs geleverd werd,
dat de predikant de harten van
de Volksbonders gewonnen had.

Zondagmorgen droeg pastoor
P. Poppen, scheidend geestelijk
adviseur, een H. Mis op in de
parochiekerk van de H.H. Elisa-
beth en Barbara, waaronder de
mannen der zangvereniging St.
Caecilia enige liturgische gezan-
gen lieten horen.

Tijdens het feestelijk ontbijt,
dat daarna in gebouw St. Bavo
genuttigd werd, gaf de voorzit-
ter een overzicht van het tri-
duum, waarna hij enige prac-
tische conclusies trok. Hij richt-
te zich vervolgens tot pastoor
Poppen om hem te bedanken
voor alles wat hij voor de Volks-
bond heeft gedaan. Wij zullen
bidden voor een vruchtbaar pas-
toraat, besloot spreker.

Pastoor Poppen verklaarde,
dat zijn adviseurschap heel ge-
makkeiyk kon worden uitge-
oefend, door de goede verstand-
houding en het verstandige op-
treden. Als er eens iets was, dan
was het nog maar een menings-
verschil, dat prettig kon worden
opgelost. De onderlinge liefde en
samenwerking, besloot spreker,
zal in de toekomst nog vele ryke
vruchten kunnen dragen.

In zyn dankwoord aan ver-
schillende besturen en onderaf-
delingen betrok spreker ook spe-
ciaal den administrateur, den
heer Scholte.

De voorzitter dankte daarna
allen, die zich moeite getroostten
om het triduum te doen slagen.

Des avonds celebreerde pas-
toor Poppen een St. Willibrord-
lof met assistentie van de kape-
laans De Lange en Brands. Pa-
ter Verheven hield een treffende
slotpredicatie.

Tekenschoól

Voor het cursusjaar 1940—
1941 van de avondtekenschool
van de St. Jozefgezellenvereni-
ging is er Dinsdagavond van 7.30
tot 9 uur gelegenheid zich te
laten inschrijven. Dit kan ge-
schieden in het gebouw van de
St. Jozefgezellen aan het Frans
Halsplein no. 7. De lessen van-
gen dit jaar aan op Dinsdag l
October te 7 uur en zullen ge-
geven worden in het gebouw der
H.B.S. aan de Zyivest.

HILLEGOM

Wij menen goed te doen onze le-
den er op te wijzen dat de ge-
meentelijke arbeidsbeurs is over-
geplaatst naar huize „Treslong".

De arbeidsbeurs is geopend
voor werknemers iedere werk-
dag van 9—12 uur en iedere
Maandagavond van 18.30—19.30
uur. Voor nieuwe inschrijvingen
is het kantoor geopend voor
mannen iedere werkdag van 9—
10 uur en voor vrouwen van 14
—15 uur. Het uitbetalen van
steungelden en het-uitreiken van
bons voor goedkope levensmid-
delen blijft geschieden in het
voormalige gebouw aan de Jhr.
Mockkade op Woensdagmorgen
van 10—11 uur, _ evenals het in-
leveren der inkomstenbriefjes en
het afstempelen der weekkaar-
ten, waarvoor gelegenheid be-
staat iedere Maandagmorgen
van 10—11 uur. Het telefoon-
nummer blyft 5454.

LEIBEN

Het is in deze maand Septem-
ber en wel op de 13de, dat vóór
25 jaar onze vriend Nijhuis, als
bestuurslid der afdeling Leiden
werd gekozen.

Hij onderscheidde zich al heel
spoedig en heeft eerst als pen-
ningmeester een zeer belangrijke
taak vervuld en later als voor-
zitter de afdeling buitengewoon
veel diensten bewezen.

Nijhuis is er zo een van de
oude garde, maar een die zich
steeds weet aan te passen en
daardoor niet aan verouderde
begrippen blijft hangen. Hij is
gemoedelijk en bezit de takt om
partijen steeds weer bij elkan-
der te brengen. Het is daarom
ongetwijfeld dat hij zich, in een
zo moeilijke afdeling als Leiden
is, zo lang heeft gehandhaafd en
men hem steeds weer als de lei-
der der afdeling koos.

Zijn verdiensten voor -onze af-
deling f en mede daardoor voor
de gehele katholieke arbeiders-
beweging zijn groot en wij zijn
hem dan ook voor het vele werk
dat hij in dienst van de grote en

goede zaak verricht uiterst
dankbaar.

Vriend Nijhuis, God lone u en
de uwen voor de door u gebrach-
te offers. Nogmaals ons aller
dank.

-VELSEN

Werkloosheid werd groter

Het overzicht van de gemeen-
telijke Arbeidsbeurs per 31
Augustus toont aan, dat de
werkloosheid verleden week iets
groter is geworden. Het aantal
werkzoekenden is thans weer tot
boven tweeduizend gestegen. Er
waren 1833 mannen boven de
achttien jaar ingeschreven, na-
melijk 241 bouwvakarbeiders, 171
metaalbewerkers, 25 landarbei-
ders, 233 vissers, 60 kantoorbe-
dienden, 600 losse arbeiders en
270 personen voor overige beroe-
pen. Verder hadden 117 jongens
en 16 meisjes beneden alsmede
36 vrouwen boven de achttien
jaar zich aangemeld.

In totaal waren er derhalve
2002 werkzoekenden ingeschre-
ven en daarvan waren er 1152
geheel en 40 gedeeltelijk werk-
loos, terwyi er 55 werkten. Er
waren 749 arbeiders in een ge-
subsidieerde werkverschaffing
geplaatst. Over de overeenkom-
stige weken van 1938 en 1939
bedroeg de totale werkloosheid
achtereenvolgens 1652 en 1041,

TT as»r men verwacnt

wordt

HAARLEM. Algemene leden-
vergadering. Op 3 October zal
wederom onze eerste algemene
ledenvergadering plaats heb-
ben en de inzet van onze winter-
campagne beginnen.

In verband met de vacature,
ontstaan door het vertrek van
den heer N. de Bie als lid van
ons hoofdbestuur, zal verkiezing
van een bestuurslid moeten
plaats vinden.

Artikel 46 van het afdelings--
reglement zegt o.m. onder sub
2: Voor iedere vacature, ook bq
periodieken verkiezingen, kan
door tien leden een candidaat
worden gesteld.

Artikel 46 sub 3: De candida-
ten. worden schriftelijk uiterUjk
acht dagen vóór de verkiezing
bij het bestuur ingediend. Voo'r
de te stellen candidaten moet
een schriftelijke verklaring aan-
wezig zijn, dat zij een eventuele
benoeming aanvaarden. Het be-
stuur kan voor elke vacatur»
twee candidaten stellen.

De agenda van deze ledenver-
gadering is als volgt: 1. Opening
met gebed. 2. Notulen. 3. Mede-
deling. 4. Bestuursverkiezing. 5,
Bespreken bestuursbeleid en be-
hartiging van de belangen van
Bonds- en Verenigingsgebouw.
6. Meer actie voor eigen instel-
lingen. 7. Rondvraag en sluiting.

GOUDKORREL
Wij mensen kennen wel de macht van het geld, van de

pers, de radio en bioscoop, ook de macht van het wapen.
Maar weinig of niets weten wy van de grootmacht van

het heelal, de krachtcentrale voor de eeuwigheid, die ons
doet delen in de macht van den Schepper.

Voor de geesteiyke weermacht is de gesloten retraite de
oefenschool by uitnemendheid.



HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K WEEKBLAD

SERTEMBER AANVANG
der goedk. schriftel. lessen in Pransch, Duitsch, Engelsch, 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.

Doof
HERNEEM UW PLAATS IN HET

VOLLE LEVEN
Reeds duizenden Uwer lotgenooten
keerden, dank zij hun SIEMENS
„PHONOPHOOR" weer terug in
de wereld van het geluid. Vraagt
gratis brochure H. of demonstra-
tie aan de N. V. „ALMARA", Rokin

'86, AMSTERDAM.

HIER IS UW ADRES VOOR

TIIÏEEÜÏÏTIÏES
RIDDERIKHOFF & Co.

H O O R N (N.-H.)
MAGAZIJNEN»

KAASMARKT 9 EN GR. OOST 5
POSTBUS 13 - TELEFOON 220
Costumes voor Optochten,
Openluchtspelen, Revue's,
Operette's, Carnavals enz.
Mooie, reine en stijlvolle uit-
voering. Zeer billijke huur-
prijzen,
GROOTSTE S O R T B 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 prtfs t>tj de

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

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

Coöperatie
moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de weder-
opbouw.

Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte!

Blijft ook NU trouw lid en
verbruiker van :

R. R. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G

Gebruikt btf Uw ontbflt steeds

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

A.H.O.-ABTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
Emmastraat 35

TILBURG

ZANGKAN ARIES
Zangmannen ƒ 1,25, Seyfert-

mannen ƒ 1,50. De beste zang-
seyfertmannen ƒ 2,—. Oranje,
bruine en witte kanariezang-
mannen ƒ 1,75. Zang wordt ge-
garandeerd. Kanariepopjes ƒ0,25
kleur ƒ 0,65. Zebravinken, teel-
baar f 2,— per paar. Parkieten
teelbaar, ƒ 1,05 per paar. Prima
Gem. Vogelzaden f 1,30 p. 10 p.
Fijnkwekerij Nico Borneman,
Merelstr. 31b Utrecht Tel. 13617

IMPORTEURS: WILLIAM KOCH ft Co, KEIZERSGRACHT 318. AMSTERDAMS

ENSULITE, UNIPLEX,
TRIPLEX en FINEEREN

eiken, mahonie, teak, okoumé,
elzen, berken, enz. Aiwa, Dona
Cona.

J. H. M. METZEMAEKERS
Roostenlaan 39 - Telefoon 3749

Eindhoven

TONEEL!
Uitgever van toneelstukken

vraagt manuscripten in elk
genre. Brieven met inlichtingen
en condities te zenden aan: de
Administratie van Herstel, On-
diep 6, Utrecht, onder No. G 57

IIJ N
1000 Polshorloges tegen 'n ongelooflijk lage prijs l

Fijne ankergang • Onbreekbaar glas
Radiiun wijzerplaat - Verchroomde kast

Zwitsersch fabrikaat

Garantiebewijs voor 5 jaar
Deze polshorloges, naar keuze £
voor dame of heer. zijn tijdelijk r ^J * îC
verkrijgbaar a . . . . . . | 3)mjaü^

ALS GRATIS PREMIE
ontvangt leder een mooie leeren armband
Hetzelfde horloge, doch in luxe uitvoering,
langwerpig model, onbreekbaar £ gT £b£
glas: als heerenpols of zakmodel | 3>,i/'5)
Profiteert van deze aanbieding die slechta
10 dagen* geldt. Zendt ons deze advertentie
uitgeknipt toe. met Uw nauwkeurig adres en
opgave van 't verlangde horloge. Toezending
onder rembours. (26 cent vracht)

\_Somploir \^A,nioersel a C/tor/o;omp/otr

H O M E R U S L A AN 83

\ioersel d CX lorlogene

P O S T B U S 44 - U T R E C H T

De prijzen

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.
KEMMINGTON - ROYAL - UNDEKWOOD ENZ.

W. A, G* van Boesschoten
MARIAPLAATS 8 - TELEFOON 17813 - UTRECHT

DIRECT UIT ONZE FABRIEK AAN PARTICULIEREN
nog zoo lang als onze

Voor' i#fe voorraad strekt ons
' Ie KLAS GARANT-

RIJWIEL voor DAMES
of HEBREN, geheel

compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel spe-
ciaal verzwaarde spaken, roestvrij lakwerk, prima nikkel-
werk, kettingkast, 10-volt eleetr. lamp, reuzen licht, met con-
trole op achterlicht, Philips achterlicht, buisdrager met stan-
daard, groote 4-deelige jasbeschermer, spatlap, Perryketting,
Ie klas banden (geen oorlogsbanden), het kan niet beter,
dat is tenslotte onze reclame. Franco thuis. Volledige schrif-
telijke langdurige garantie. Niet volkomen naar uw genoe-
gen na 8 dagen gebruik het volle bedrag terug. STOF-
ZUIGERS, groot slee-model 120 of 220 volt, enorme zuig-
kracht. Vraagt gratis prijscourant met juiste afbeelding en
beschrijving.

RIJWIELFABRIEK „GARANT" N.V. — TELEF. 2165
Rouwenhofstraat 24r26 — Wageningen

Leverancier van Politie en Gemeente-instellingen
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'" AUGUST DE LAAT j
de Humorist en Voordrachtkunstenaar bfl •£
uitnemendheid voor R. K. uitvoeringen, 'j.
Vraagt conditiën s.v.p. voor optreden È
alleen. Prtfzen in Duo, of Trio, uiterst i
billijk. Driemaal vereerd met een Konink- /
lijke dankbetuiging. Adres: ^
Korvelseweg 123 - Tilburg - Tel. 8536 ;


