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1. De brandstoffenbijslag.

Vanwege het departement van Sociale Za-
ken is aan de gemeentebesturen een schrij-
ven gezonden, waarin wordt meegedeeld, dat
van 13 October tot en met 12 April aan on-
dersteunde en bij de wêrkverruiming ge-
plaatste werklozen, waaronder begrepen de
tewerkgestelde „hoofdarbeiders",, alsmede
aan personen; die een tegemoetkoming ont-
vangen wegens verkorte werkduur, een
brandstoffenbijslag mag worden verstrekt.
Deze zal gedurende het tijdvak van 13 Octo-
ber tot en met 23 November e.k. ten hoogste
ƒ l per week en van 24 November tot en met
8 Maart ƒ 1,30 per week mogen bedragen,
terwijl nadien wederom geen hoger bedrag
dan wekelijks ƒ l mag worden toegekend.

Voor deze bijslag komen in aanmerking
gehuwde en ongehuwde kostwinners, als-
mede zij die de steun voor alleenwonenden
ontvangen. Voorts kan nog — mits het ge-
meentebestuur hiervoor termen aanwezig
acht — in eerstvermeld tijdvak een brand-
stoffenbijslag, gelijk aan de helft van die
voor kostwinners, worden uitgekeerd aan de-
genen, die bij anderen een kamer hebben ge-
huurd zonder huiselijk verkeer, daarbij zelf
de zorg dragen voor hun voedsel en voor het
verkrijgen van brandstoffen op zichzelf zijn
aangewezen. Laatstbedoelde bijslag mag
alleen worden uitgekeerd indien in de kamer
een in bruikbare toestand verkerende stook-
gelegenheid aanwezig is, waarvan ook re-
gelmatig gebruik wordt gemaakt.

Aan hen, die bij anderen inwonen en aan
bovengenoemde voorwaarden niet voldoen,
zoals kostgangers en zogenaamde slaap-
gasten, mag geen brandstoffenbijslag wor-
den verstrekt.

De ondersteunde of bij de wêrkverruiming
geplaatste werklozen, die reeds een zoge-
naamde kolenbon hebben ontvangen, kun-
nen eerst dan voor brandstoffenbijslag in
aanmerking worden gebracht, wanneer zij te
rekenen van 13 October af, zes weken in
zorg zijn. Een kostwinner, respectievelijk
kamerbewoner, kan dan over de zesde zorg-
week een brandstoffenbijslag ontvangen, res-
pectievelijk van ƒ 0,25 en ƒ 0,15, terwijl aan
hen de daaropvolgende weken normaal de
'bovenvermelde bijslag kan worden toege-
kend. Uiteraard zal, indien inmiddels de
verhoging van de brandstoffenbijslag tot
f 1,30 per week van kracht is, dan met deze
wijziging rekening mogen worden gehou-
den.

De toekenning van brandstoffenbijslag aan
ondersteunden mag wederom in zoverre tot
gevolg hebben, dat de maxima van de scha-
len overschreven worden, dat bij gehele
werkloosheid de som van steunbedrag en
brandstoffenbijslag en bij gedeeltelijke werk-
loosheid de som van het loon van den on-
dersteunde, 't steunbedrag en de brandstof-
fenbijslag, ten h o o g s t e bedraagt 95 per-
cent van het loon, dat de betrokken arbei-
der ten tijde van de ondersteuning in het
vrije bedrijf zou kunnen verdienen, indien hij
niet werkloos of gedeeltelijk werlcloos was.

Zij, die in een periode van drie maanden
a.cht weken bij de wêrkverruiming zijn ge-
plaatst, kunnen over de dagen c.q. weken,
dat zij niet te werk gesteld zijn (de zoge-
naamde wandeldagen of -weken), de helft
ontvangen van het bedrag, dat hun aan
brandstoffenbijslag zou worden uitgekeerd
indien zij over bedoelde dagen c.q. weken
wel te werk gesteld waren geweest.

In de kosten der verstrekking van de
brandstoffenbijslag aan werklozen, die in de
steunregeling zijn opgenomen of bij een ge-
subsidieerde werkverschaffing zijn geplaatst,
zal onder normaal voorbehoud uit het werk-
loosheidssubsidiefonds eenzelfde bijdrage
worden toegekend als in de overige kosten
van steunverlening of in de lonen der werk-
verschaffing; wordt verleend.

Bovenstaande regeling voor het verstrek-
ken van 'n brandstoffenbijslag geldt, voor
zover mogelijk, ook voor de kleine boeren en
kleine tuinbouwers, gerangschikt in de groep
b. Ook aan deze personen kan dus voor zo-
ver zij geen kolenbon hebben ontvangen,
vanaf 13 October een brandstoffenbijslag
worden verstrekt. De kosten, voortvloeiende
uit bovenbedoelde regeling voor de betrok-
ken kleine boeren en tuinbouwers, komen
voor de helft ten laste van het departement
van Landbouw en Visserij, terwijl de an-
dere helft door de gemeente moet worden
gedragen.
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3. Bijdragen aan wachtgeld-
regelingen.

Op 28 November 1939 besloot de gemeen-
teraad van Amsterdam voor het jaar 1940
f 100.000 beschikbaar te stellen ten behoeve
van het verlenen van bijdragen aan werk-
gevers in de kosten van door hen ingevoer-
de wachtgeldregelingen.

Ten gevolge van het feit, dat ons land In
de oorlog werd betrokken, waardoor de
overzeese handel totaal werd lam gelegd, met
alle noodlottige gevolgen daarvan, in het
bijzonder gebrek aan werkgelegenheid,
moesten buitengewone voorzieningen worden
getroffen. Het is bekend, dat, laatstelijk bij
verordening van den rijkscommissaris van
11 Juni j.l. voorschriften zijn gegeven om het
verlenen van ontslag aan personeel te be-
perken. Veel werkgevers vonden in de
wachtgeldregeling met de daaraan verbon-
den aanspraak op subsidie het middel om
enige verlichting te verkrijgen bij de beta-
ling van personeel, waarvoor zij slechts on-
voldoende werkgelegenheid hebben. Ware
die verlichting niet verkregen, dan zou op
de duur ontslag van personeel toch niét te
vermijden zijn geweest.

In toenemend aantal werden dan ook der-
gelijke wachtgeldregelingen van rijkswege
goedgekeurd en B. en W. van Amsterdam
hebben gemeend, gezien het standpunt, door
de raad ten opzichte van deze wachtgeld-
regelingen reeds ingenomen, ten deze vol-
ledig medewerking te moeten verlenen. Het
gevolg hiervan is geweest, dat op dit ogen-
blik reeds bijna 200 wachtgeldregelingen van
ondernemingen, te Amsterdam gevestigd of
met personeel woonachtig te Amsterdam,
zijn goedgekeurd, terwijl aangenomen moet
worden, dat nog meer zullen volgen. Het
aantal werknemers, voor wie deze regelingen
gelden, bedraagt plus minus 7000, hetgeen
echter niet wil zeggen, dat allen voortdu-
rend werkloos zijn. Men telt de wachtgeld-
regelingen thans in uiteenlopende bedrijven,
doch hoofdzakelijk in het transport- en
scheepvaartbedrijf, de metaalnijverheid, het
grafisch bedrijf, de kledingindustrie en
handelsondernemingen.

Het voor 1940 toegestane bedrag van
ƒ 100.000 zal dan ook ten enenmale onvol-
doende zijn. B. en W. menen op grond van
de thans beschikbare gegevens niet ver van
de werkelijkheid af te zijn als zij voor het
jaar 1940 het overheidssubsidie schatten op
ƒ 1.000.000. Het reeds toegestane bedrag zal
dus met ƒ 900.000 moeten worden verhoogd.
De gemeente betaalt dit overheidssubsidie
aan de desbetreffende werkgevers en 't rijk
geeft zijn aandeel daarin aan de gemeente
terug.

B. en W. verzoeken de raad te besluiten
ten behoeve van het verlenen van bijdra-
gen aan werkgevers in de kosten van door
hen ingevoerde wachtgeldregelingen voor
het jaar 1940 alsnog 'n bedrag van ƒ 900.000
beschikbaar te stellen, met dien verstande
dat het rijk in de te verrichten betalingen
bijdragen verleent overeenkomstig de bepa-
lingen, vervat in het koninklijk besluit van
l Juli 1937, znals dit eventueel nog nader
wordt gewijzigd.

3. Inkwartiering vluchtelingen.
Het bedrag der vergoeding wegens in-

kwartiering van vluchtelingen bij particulie-
ren is. blijkens mededeling van den secreta-
ris-generaal van Binnenlandse Zaken, ver-
hoogd, en eebracht op ƒ 0,65 voor één per-
soon, ƒ 0,60 voor den tweeden persoon, en
voor eiken verderen persoon (inclusief kin-
deren) bij denzelfden kwartierfjever ƒ 0.50.
alles voor huisvesting en voeding per dag.

4. Nederlandse aannemers naar
Duitsland.

Het orgaan De Aannemer bevat nadere
mededelingen over het werken van Neder-
landse aannemers in Hamburg. Na melding
te hebb.en gemaakt van het slagen der on-
derhandelingen, schrijft het blad:

Als leider van de delegatie der Duitse
autoriteiten trad op dipl. ing. Ostertag. fre-
volmachtigde van den rijksminister Trdt.
Verder namen van Duitse zijde aan de be-
sprekingen deel: diT>l. ing. Werckshrisyen, ge-
volmachtigde voor bet bnuwbedriif in Neder-
land, en de heer Tegeler, leider van het
bouwbedrijf voor het Noordwesten van
Duitsland, de heer Ehlers, leider van het
Reichs Innungsverband, dr. Klaffke, syndi-
cus daarvan en de heer Hinrichs, die archi-
tect is van de desbetreffende woningbouw

Van Nederlandse zijde werden de onder-
handelingen !??voerd door den voorzitter van
de Federatie Werkgevers Bouwbedrijf, ir. J.
J. v. d. Wal. Voor de technische aaneeleeren-
heden traden mede op de heren Swarts, Van
Resteren en Ribberink.

Er is een bouwprogramma van 4000 wo-
ningen in totaal samengesteld. Als eerste
groep is een viertal aannemers aangewezen,
die per hoofd 100 woningen zullen bouwen.
Ook is reeds esn tweede groep aangewezen,
welke enige tijd later naar het buitenland
zal gaan.

Naast de reeds vastgestelde algemene
voorwaarden zijn de verschillende eenheids-
prijzen vastgesteld in een bespreking tus-
sen Nederlandse en de Duitse autoriteiten.
De vergoeding voor de aan- en afvoer en de
kosten van de werktuigen is eveneens vast-
gesteld alsook de vergoeding voor werk, het-
geen niet onder het aangenomen werk valt.

De eindbetaling volgt binnen vier weken
na de overlegging der afrekening. Cessies
zijn verboden.

Van toepassing is de nieuwe Duitse rege-
ling voor slecht weer, te weten, dat als dit
ter beoordeling door den bouwheer geduren-
de ten hoogste 36 dagen duurt, 60 pet. van
het grondloon wordt verleend.

In het gebied wa.arin de onderhavige bouw
plaats vindt zijn de Duitse lonen 1.10 mark
voor vaklieden en 93 en 74 pfennig voor
Jiulparbeiders, a~—_^_^

5. TJit de bedrïjfsraden.
De Bedrijfsraad voor het Bloembollenbe-

drijf heeft onderstaande circulaire aan alle
bloembollenkwekers in de bollenstreek ver-
zonden.

Aan H.H. Werkgevers in het
Bloembollenbedrijf.

M.H.
De Bedrijfsraad voor het Bloembollenbe-

drijf heeft zich reeds veel moeite gegeven
om de werkgelegenheid door landverbetering
•zoveel mogelijk te bevorderen. Het is u be-
kend: niet zonder succes.

Dat het niét alleen voor de arbeiders, maar
ook voor de instandhouding van ons bedrijf
noodzakelijk is om althans een zodanige
werkgelegenheid te behouden, dat ook in het
drukkere seizoen voldoende arbeidskrachten
beschikbaar zijn, behoeft geen nadere toe-
lichting.

Het is dan ook van overwegend belang,
dat in het a.s. winterseizoen geen enkel
nuttig werk, dat verricht zou kunnen wor-
den, ongedaan blijft.

Aangezien de bedrijfstoestand echter zeer
veel te wensen overlaat en vele werkgevers
financieel niet in staat zijn om het
nuttige of zelfs maar het noodzakelijke
winterwerk te doen verrichten, wil onze
bedrijfsraad pogingen in het werk stellen
om voor dat winterwerk subsidie te verkrij-
gen.

Daarvoor zijn echter gegevens nodig en
de Bedrijfsraad verzoekt u dan ook deze
aan hem te willen verstrekken door op te
geven de oppervlakte van het land dat u
bij eventuele toekenning van subsidie zou
willen doen diepspitten c.q. hoe groot de op-
pervlakte is, welke u zou willen doen af-
graven of ophogen. Spoed is echter geboden.

U bij voorbaat dankzeggend, enz.

6. Contaetcommissievergadering
Maandag 30 September vergaderde de

Contactcommissie voor het mijnbedrijf.
Besloten werd de loonovereenkomst, welke

30 September afliep, voor onbepaalde tijd te
verlengen met een wederzijdse opzeggings-
termijn van een maand.

De kwestie van de duurtetoeslagen en pen-
sioenen zal nog nader worden bezien.

Door de Directies werden mededelingen
gedaan en inlichtingen verstrekt over enkele
zaken welke in de vorige vergadering door
de vertegenwoordigers der vakbonden aan
de orde waren gesteld.

Ten aanzien van het mijnwerkersvervoer
wordt alles gedaan om een regelmatig lopen
der bussen te bevorderen. Men vertrouwt
hierin te zulen slagen.

De verstrekking van extra rantsoenkaar-
ten voor vlees is geregeld op dezelfde wijze
als de verstrekking van extra rantsoenkaar-
ten voor brood.

Voor wat de verstrekking van extra zeep-
rantsoenen betreft verzocht men de verte-
genwoordigers der vakbonden de werking
der getroffen regeling even aan te zien.
Eventuele klachten kunnen worden onder-
zocht.

Met betrekking tot de verstrekking der
deputaat-kolen werd medegedeeld, dat het
inrichten van depots op verscheidene sta-
tions bezwaren ontmoet. Het beste is, dat
groepen mijnwerkers samen hun kolen per
wagon laten verzenden. Nodige medewer-
king zal daarbij worden verleend.

De uitkering van de toeslag over 16 en
17 Augustus zou aan alle arbeiders zijn ge-
schied, met inbegrip van de W.I.M.-arbeiders
en die in dienst bij aannemers.

Over de vakopleiding van mijnwerkers-
jongens is een rapport gevraagd van enkele
deskundigen uit het bedrijf. Deze zullen
overleg plegen met vertegenwoordigers der
vakbonden.

Het verzoek om aan de gedemobiliseerden,
in afwijking van de indertijd overeengeko-
men regeling, over 1940 het volle jaarlijkse
verlof toe te kennen, achten de directies niet
voor inwilliging vatbaar, op grond van de
noodzakelijkheid om de productie met het
oog op de kolenvoorziening van Nederland
zo hoog mogelijk te kunnen opvoeren. Wel is
aan hen, die in de loop van 1940 onder de
wapenen werden geroepen het volle verlof
toegekend.

De vertegenwoordigers der vakbonden er-
kenden de moeilijkheden in verband met de
kolenvoorziening.

Ze verzochten den gedemobiliseerden op
andere wijze tegemoet te komen en het niet
genoten verlof door een geldelijke uitkering
te vervangen.

De directies zullen dit nader overwegen.
Door de vakbonden werd nog de aandacht

gevraagd voor de verstrekking van werkkle-
ding. Deze zaak bleek reeds de aandacht te
hebben. Stappen zijn reeds ondernomen.

Verzocht werd voorts om de geschillen-
commissies in de regeling der zeep-distribu-
tie te betrekken.

De'directies zullen dit overwegen. Bedacht
zal moeten worden dat de regeling voor alle
mijnen unifijrm dient te zijn.

Gesproken werd tenslotte over de bevorde-
ring van jonge mijnwerkers, die tengevolge
van de internationale toestand lange tijd
onder q|e wapenen zijn geweest.

De militaire dienst wordt wel niet als on-
derbreking der dienstbetrekking beschouwd,
doch bij bevordering telt deze tijd niet mee.

Enerzijds zijn deze Jonge arbeiders daar-
door gedupeerd, terwijl anderzijds moet wor-
den erkend, dat het bedrijf deze tijd niet zon-
der meer kan laten meetellen. Voorgesteld
werd een middenweg te bewandelen en de
militaire diensttijd voor een deel te laten
meetellen, b.v. onder aftrek van ten hoogste
één jaar.

Ook dit denkbeeld zullen de directies na-
der overwegen.

Ziel

De Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst heeft het volgende
besluit genomen:

Alle behandelende artsen, leden van
de Nederlandse Maatschappij ter be-
vordering der Geneeskunst, zijn verplicht
zich te houden aan de overeenkomst die
gesloten wordt tussen de Deutsche
Aerztesehaft en de Nederlandse Maat-
schappij ter bevordering der genees-
kunst

Dit besluit heeft betrekking op het
volgende. De Nederlandse arbeiders, die
in Duitsland werken, vallen onder de
Duitse sociale wetten en de premie
wordt van het loon afgehouden. Door-
dat de arbeider verzekerd is, heeft zijn
gezin automatisch recht op geneeskun-
dige behandeling. De vraag is nu, hoe
die te verschaffen.

De Maatschappij heeft zich nu bereid
verklaard de families te behandelen
voor een bedrag dat de Duitse artsen
in Duitsland voor; dezelfde prestaties
ontvangen. De behandeling zal geschie-
den volgens de Duitse gebruiken. De
Duitse Aerzteschaft zal het voor de
Nederlandse verzekerden verschuldigde
bedrag aan de Maatschappij overmaken,
mits de Maatschappij voor een en
ander de verantwoordelijkheid op zich
neemt. Aan de Maatschappij is over-
gelaten het bedrag onder degenen die
daarvoor in aanmerking komen te ver-
delen. De regeling geldt ook voor:

a. Nederlandse arbeiders die ziek uit
Duitsland terugkeren.

b. Nederlandse arbeiders die met ver-
lof in Nederland vertoeven.

c. Rijks-Duitsers en hun families die
in Nederland vertoeven.

Er zal zijn vrije artsenkeuze en ook
niet-leden der Maatschappij kunnerj, in-
dien zij aan bepaalde voorwaarden vol-
doen, deelnemen. De patiënten kunnen
zich allen begeven naar hun eigen arts,
doch de wijze van honorering zal ge-
schieden volgens Duitse gebruiken.

TREKKING 8ste NATIONALE LOTERIJ
VAN HERWONNEN LEVENSKRACHT

Het bestuur van Herwonnen Levens-
kracht heeft tot zijn grote spijt de trek-
king van de 8ste Nationale Loterij, die
óp 15 October zou plaats hebben, moeten
uitstellen. Deze zal nu gehouden worden
vóór l December a.s.

De verkoop van loten ging niet zo vlot
als andere jaren. Dat is te begrijpen: de
tijdsomstandigheden zijn moeilijk, maar
het zou toch te betreuren zijn als het zo
sympathieke doel van Herwonnen Le-
venskracht daaronder moest lijden en dit
jaar minder patiënten zouden worden
uitgezonden dan verleden jaar toen 596
leden of huisgenoten varr leden voor ver-
pleging in het sanatorium werden opge-
nomen.

Misschien is aan u, lezer of lezeres
van dit blad persoonlijk nog geen lot
aangeboden. Misschien durfden onze ijve-
rige comité-leden dit jaar geen beroep op
u te doen. Het is mogelijk dat zij daar-
door uw liefdadigheid, offerzin en soli-
dariteitsgevoel hebben onderschat en dat
u best een of een paar loten had wUien
kopen. Daarvoor is nu nog gelegenheid.

De trekking wordt kort voor Sint Ni-
colaas gehouden. De fortun kan u gun-
stig zijn doov u op het St. Nicolaasfeest
een van de 75 fietsen of stofzuigers of
bureau- en ganglampen of één van da
1200 andere mooie prijzen thuis te bezor-
gen. Dat zou een prachtige meevaller
zijn in deze moeilijke tijden. Ons gironum-
mer is 27.418. Zendt ons een of enkele
kwartjes. Doe het samen met uw kame-
raad, of laat het bestuur van uw vak-
bond een 10-tal loten bestellen.

U helpt Herwonnen Levenskracht en
misschien ook uzelf.

Wacht niet tot U üerhooging krijgt!

maar neem Aspirin zoodra U zich
grieperig begint te gevoelen. Aspirin
werkt snel en afdoende l
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Koning Mens
„Rex non moritur"
De Koning sterft niet

Koning.
Koning Mens!

Een rauwe schaterlach moet wel
losbreken in de hel, van waaruit de
Gevallene en zijn trawanten hun
eeuwige Godshaat trachten bot te vie-
ren.

Na de bespotting van den gegesel-
den Godmens, de bespotting van Ko-
ning Mens.

Is het thans niet, alsof de mens
daar staat als een andere Christus,
Wiens Koningschap bespot en bela-
chelijk gemaakt wordt met een kroon
van scherpe doornen, met een purpe-
ren koningsmantel om een ten dode
toe gegeseld lichaam en met een riet
als scepter in de geboeide, machteloze
handen ?

En hoort men als het ware niet een
schamper geschreeuw: „Ecce Homo",
ziet den mens, ziet hem, die zich ko-
ning noemt!

Koning Mens.
Koning der schepping — maar met

de handen hulpeloos in ketenen gesla-
gen; ketenen — o ironie — gesmeed
door bandeloze vrijheid ; Koning Mens,
waarvan de Psalmist *) zegt: „Al les
o H e e r , h e b t G ij o n d e r z i j n
v o e t g e s t e l d", maar wiens heers-
zucht zijn eigen gesel werd: het riet
der geseling is, in wrange hoon, als
scepter tussen zijn geboeide handen
gekneld; Koning Mens: de konings-
kroon, die het koningshoofd moet sie-
ren, waarmee de wijsheid, goedheid,
mildheid wordt gekroond: het is een
kroon van doornen, scherp en woest
als om de adeldom van 't hoofd te
doden.

Ecce homo!
Ziet den mens en het mensdom in

zijn hulploosheid, in zijn stoffelijke
nood, in zijn kommer en gebrek, in
zijn kleinheid, bekrompenheid en
trouweloosheid, zijn twist, twee-
dracht, haat, nijd en afgunst, in zijn
slaafsheid en winzucht, zijn vrees en
lafheid, in zijn geestelijke verwording,
in al de oorlogsellende.

Lijkt het niet alsof de Gevallene
triumf erend en honend uitroept: ziet
den mens, ziet den mens, waarvan de
Almachtige zeide, dat hij geschapen
was naar Zijn beeld en gelijkenis?

*.*

En toch: Koning Mens.
Ondanks alle hulploosheid, on-

macht, ondanks alle verval: Koning.
ledere mens, wie of wat hij ook zij,

is van koninklijke afkomst.
Wij zien op naar hen, die als vor-

sten over volkeren en landen gesteld
zijn en hun nakomelingschap noemen
en roemen wij: van koninklijke bloede.
En wij vergeten dat ook onze afkomst
is: Koninklijk.

„Om onze ware adeldom te hervin-
den" — aldus kardinaal Piazza 2) —
„moeten wij teruggaan naar de krib-
be van Bethelem."

Inderdaad, daar hervinden wij ons
koningsschap.

Drie koningen zien wij daar met
hun vorstelijke gaven; wij zien er Ma-

ria, de eenvoudige vrouwe, maar van
koninklijke afkomst; Joseph, de tim-
merman, de arbeider, maar ook uit
het koninklijk geslacht van David ; wij
zien den Koning der Koningen.

En de arme, sjofele en schamele
herders. Niet van koninklijke af-
komst. Niet van koninklijke afkomst?
Ja, tóch: want stammende, mét Da-
vid, uit een nog veel ouder en ver-
hevener geslacht, nl. uit den eersten
mens, die méér koning en meer keizer
was, d#.n welke koning of keizer ook,
uit Adam, den mens, wien het mense-
lijk koningschap in zijn ongerepte
heerlijkheid en volle omvang was toe-
bedeeld.

En al komen wij voort uit de meest
roemvolle vorstengeslachten : deze eer
zinkt in het niet, vergeleken bij het
voorrecht te stammen uit den eersten
Mens-Koning, die met een onvergelij-
kelijk koningschap bekleed was.

Het is de overdenking van deze
onze afkomst, die ons nader brengt
bij de w e r k e l ij k h e i d, dat ook
wij, ieder van ons, koningskinderen
zijn.

Maar behalve de zuiver aardse en
physieke afstamming van den eersten
Mens-Koning, is er nog een even
reële, doch nóg meer verhevene ge-
dachte.

Stammen wij van den eersten Mens-
Koning, dan komen wij voort uit het
wezen, waarvan God, de Al-Schepper,
gezegd heeft: „Laat ons den mens
maken naar Ons beeld en gelijkenis."

Dan stammen wij af van dengene,
van wien het boek der Schepping 3)
met zoveel nadruk getuigt:

„En God s c h i e p den m e n s
n a a r Z i jn b e e l d ; n a a r h e t
b e e l d van God s c h i e p H i j
h e m."

Huiveringwekkend groots is inder-
daad de gedachte: wij stammen af
van hem, dien God naar Gods beeld
en gelijkenis schiep. De Mens, de Ko-
ning, die in beeld en gelijkenis God
nabij kwam, is van óns geslacht.

*.*

Maar alsof deze koninklijke afstam-
ming op zich niet voldoende ware,
hernieuwt de Schepper in iederen na-
komeling van den eersten Mens zijn
onpeilbaar grootse liefdedaad: indi-
rect het menselijk lichaam voortbren-
gende door een voortdurend, steeds
weer kiemend leven, in den eersten
mens gelegd, — schept Hij zelf recht-
streeks, in élk lichaam, de essentie
van het mens-zijn: het beeld en de
gelijkenis van God, de ziel, en geeft
den mens een persoonlijk, een eeuwig-
durend zijn.

En toch, méér dan deze ondoor-
grondelijke scheppingsdaad — de
schepping van ieder onzer — spreekt
tot ons onze afstamming van den eer-
sten Mens, die naar Gods beeld en ge-
lijkenis gevormd werd; en - ons ko-
ningschap ontlenen wij gemakkelijker
aan den eersten mens, dan aan Gods
directe scheppingsdaad ten opzichte
van ons zelf, waarvan wij ons niet zo
sterk bewust zijn.

Met zeer grote nadruk accentueert
de Schepper echter 't G o d s b e e l d
in ons en he t M e n s - b e e l d in
H e m z e l f . Want gaf Hij immers
niet aan Zijn Zoon Jesus Christus —
één met Hem, en in macht en heerlijk-
heid aan Hem gelijk — de m e n s e-
[ ij k e natuur, zodat Paulus kon spre-
ken van „den énen middelaar tussen
God en mensen: de M e n s Jesus
Christus" *), „in Wien in werkelijk-
heid de ganse volheid der Godheid
woont en in gemeenschap met Wien
de mens aan die volheid is deelachtig
geworden?" 6 ) . Maar wanneer wij,
mensen, aan de volheid Gods deelach-
tig worden, als we „in Hem leven, in
Hem bewegen, in Hem zijn", —' „d a n
z ij n w ij o o k v a n Z ij .n ge-
slacht ." 6) „De Geest zelf getuigt
met onze geest, dat we kinderen zijn
van God," leert Paulus 7), „niet alleen
kinderen Gods g e n o e m d worden,
m a a r het ook zij n", vult Johan-
nes 8) aan.

En Christus zelf benadrukt in Zijn
bergrede ook zo herhaaldelijk en her-
haaldelijk, zin op zin, het waarachtige
V a d e r s c h a p van God en leert
ons te bidden aldus: „ O n z e V a d e r ,
die in de Hemel zijt." °).

„Maar zijn wij kinderen," zo con-
cludeert Paulus 10), „dan zijn wij erf-
genamen tevens, erfgenaam van God
en mede-erfgenaam van Christus."
Dan zijn wij in de volle en meest
waarachtige zin des woords kinderen
van den enigen groten Koning, dan
zijn wij: k o n i n g s k i n d e r e n .

***

Zo iets, dan is het juist wel de sa-
tanische spot om 's mensen „Koning-
schap", welke de mensheid moet doen
schrikken van de caricatuur, welke
z ij z e l f van het menselijk k*oning-
schap gemaakt heeft.

De wrange bespotting, de aanflui-
ting, het grijnzende gehoon van de
Nuchtere Werkelijkheid vermag het
bewustzijn van ons koningschap niet
te doden, integendeel: als door een
sterke reactie wordt het opnieuw ten
leven gewekt.

Hoe feller de beschimping wordt,
hoe meer de waardigheid van den
mens in het gedrang en in verdruk-
king komt, des te sterker groeit het
konings-bewustzijn — het gevoel van
eigenwaarde — aan.

Hoe groter de ontluistering van
's mensen koninklijke waardigheid,
hoe luider de roep om de koninklijke
vrijheid, de koninklijke rechten.

R e x n o n m o r i t u r !
De koning in den mens sterft niet!
Daarvoor is de Koning, de Vader,

die in den hemel is, borg; daarvoor is
het koningschap te waarachtig en te
diep in den mens verankerd.

*.«

Als een duizendwerf herhaalde
echo klinkt in het dal der tranen -
dat „wereld" genoemd wordt — het
verlangend geroep; de mens, zijn ko-
ninklijke afkomst indachtig en be-
wust, wil zijn verloren grootheid en
erfdeel herwinnen. Het is alsof iedere
roepende zijn eigen stem duizendvou-
dig hoort herhaald; het is alsof de
mens niet alleen vraagt, maar ook
door zijn eigen stem gevraagd wordt;
niet alleen roept, maar ook door zijn
eigen roep geroepen wordt.

Het is alsof het mensdom aan zich-
zelf het koningschap terugvraagt.

Zó is het en zo móet het zijn; want
niemand anders dan de mens zelf,
heeft aan het mensdom het koning-
schap ontnomen. Zo is het: de mens
moet -aan het mensdom het koning-
schap vragen en ook het koningschap
hergeven.

Dezelfde mens, die voor zich het
koningschap opeiste, deed anderen in
hun koningschap tekort; de ene mens
ontneemt den anderen den konings-
kroon. De" koninklijke rechten worden
gevindiceerd en de koninklijke plich-
ten: de grootmoedigheid, de edelmoe-
digheid, de rechtvaardigheid — de
meest koninklijke aller plichten en
deugden — worden verwaarloosd of
ontkend. Vergeten wordt, dat het ko-
ninklijk recht om te heersen zijn te-
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genwicht vindt in de koninklijke plicht
om de d i e n a a r b i j u i t n e m e n d-
i e i d te zijn.

Maar steeds duidelijker wordt, ta
midden van de chaotische opvorde»
ring van eigen rechten, hoorbaar de
'euze: laten wij, mensen, ons aller ko-
ningschap indachtig, tezamen leven
als koningskinderen; laten wij, die
voor ons zelf het koningschap op-
isen, dit ook in onzen medemens er-

kennen; laten wij als koningskinde-
ren, elkaar als zodanig eerbiedigend,
samenleven in een geheel nieuwe, op
andere leest geschoeide gemeenschap.

* **
Een andere gemeenschap.
Een gemeenschap, die er rekening

mee houdt dat wij — alle mensen —
iinderen zijn van één aardsen vader,
den eersten, koninklijken mens, en
van één hemelsen Vader, den Koning
der Koningen. Een gemeenschap, die
voorkomt, dat aan wien onzer ook,
de koninklijke rechten worden ont-
houden of ontnomen.

Een gemeenschap, waardig voor
tien, die God geschapen heeft naar
Zijn beeld en gelijkenis, waardig voor
hen, die God „ w e i n i g m i n d e r
g e m a a k t h e e f t d a n d e En-
ge len en die H ij met ere
e n h e e r l i j k h e i d h e e f t g e -
k r o o n d e n g e s t e l d o v e r h e t
w e r k Z i j n e r handen ." u)

***

Een andere gemeenschap; een ge-
heel nieuwe gemeenschap: dé nieuwe
gemeenschap.

Want als het waar is, dat wij de
kinderen van den almachtigen Koning,
van Christus Koning zijn, dan kan
het ook niet anders of Hij wijst het
van Hem stammende koninklijk ge-
slacht der mensen, den weg om het
verloren koningschap gezamenlijk te
herwinnen.

En ziet, de Koning der Koningen
heeft gesproken door de grote bemid-
delaars tussen God en mensen, door
Paus Leo XIII en Paus Pius XI, die,
— u i t g a a n d e van he t waa r -
a c h t i g e k i n d s c h a p G o d s 12)
en de koninklijke afstamming van den
mens, van de onderlinge verbonden-
heid en broederschap van alle men-
sen door hun énen gemeenschappe-
lijken Vader, de Niéuwe Gemeen-
schap hebben aangegeven in hun
zendbrieven Rerum Novarum en
Quadragesimo Anno, wier inhoud het
kortst en het best kan worden ver-
tolkt door de aansporing: leeft als
koningskinderen tezamen in De Nieu-
we Gemeenschap!

ASBERG.

!) Ps. VIII : 8.
2) Oss. Rom. 19 Jan. 1939 — Msb. 21
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3) Gen. l : 27.
*) l Tim. 2 : 5, 6.
5) Kol. 2 : 9, 10.
6) Hand. 17 : 28.
T) Rom. 8 : 16.
8) l Johs. 3 : 1.
9) Matt. 6 : 9.
w) Rom. 8 : 17.
u) Ps. VIII : 6.
v) Rer. Nov. 21.
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D
Gedachtig de woorden van de On-

bevlekt Ontvangene, tot Bernadette
gesproken: „Wilt ge mijn hart ver-
heugen, bid dan de rozenkrans", wil-
len wij hier iets neerpennen, wat er
zoal over de rozenkrans door heili-
gen en pausen is gesproken en ge-
schreven en hoe zij er over dachten.

De H. Carolus Borromeus noemde
de rozenkrans een hemels gebed en
gaf er de voorkeur aan om met zijn
volk in de majestueuse kathedraal
van Milaan de rozenkrans te bidden.

De H. Franciscus Xaverius stelde
zulk een vertrouwen in zijn rozen-
krans, dat hij door aanraking daar-
mede zieken genas.

St. Joannes Berchmans liefste be-
zigheid op zijn wandelingen was, aan
kinderen rozenkransen uit te delen
en hun weesgegroetjes te leren bid-
den en zijn zielsverlangen was met
de rozenkrans in de hand te sterven.

De H. Dominicus zou, volgens een
legende, in opdracht der H. Maagd,
de rozenkrans hebben gepredikt.

De H. Eranciscus van Sales be-
schouwde de rozenkrans als „een
heilig herkenningsteken van de die-
naars van Maria".

De H. Alfonsus schreef: „Hoeveel
gunsten heeft de wereld aan deze
godsvrucht te danken. Hoevelen zijn
daardoor van hun zonden bevrijd ge-
worden! Hoevelen zijn daardoor tot
een heiliger leven gekomen! Hoeve-
len, die thans in de hemel zijn, dan-
ken daaraan een zalige dood!"

De H. Clemens Maria Hofbauer
vermaande: „Helaas, de rozen, die
wij voor de lieve Vrouw vlechten,
hebben niet zelden scherpe doornen.
Het zijn de vrijwillige verstrooiingen,
de gehaastheid, het niet bedwingen
der ogen, de gemakzucht, de oneer-
biedige houding, en dergelijke fou-
ten waaraan men zich bij het bidden
van de rozenkrans schuldig maakt."

Rozenkrans! De blaren vallen,

laat ons, zoo 't de Paus vermaant,

beevaart doen en boeten allen;

't is de kranke Octobermaand.

Guido Gezelle.

Paus Pius V. Ondanks zijn zware
dagtaak en vele zorgen bad hij dage-
lijks de rozenkrans en verlangde, dat
ziin huisgenoten dit zouden navolgen.
En hij getuigde ervan: „Na de ver-
breiding van deze manier van bidden
werden de gelovigen, door de overwe-
gingen die dit gebed bevat verwarmd
en door de gebeden die het bevat
ontvlamd, spoedig in nieuwe mensen
veranderd; toen trok de duisternis
der ketterijen op en verrees het licht
van het katholiek geloof."

In de 16e eeuw, toen bijna geheel
Europa onder het juk van de Turken
zuchtte was zijn hoogste en eerste
zorg: De machtige Moeder Gods
door de Rozenkrans te verbidden,

om de katholieke zaak te hulp te ko-
men. Met het gevolg, dat de christe-
nen de zeeslag bij Lepanto, met ge-
ring verlies en glansrijk wonnen.

Paus Urbanus IV zeide: „dat het
christenvolk dagelijks door de ro-
zenkrans weldaden te beurt vielen."

Paus Sixtus IV noemde het: „een
geschikt mictdel tot bevordering van
de eer van God en van de H. Maagd
en tot afweer van de gevaren, die de
wereld rw~>T"-:o-en<"

Paus Leo X verklaarde, dat het
ingesteld was tegen de grootste
dwaalleraren en de voortwoekerende
ketterijen.

Paus Julius UI prees het als: „een
sieraad der Roomse Kerk".

Paus Gregorius XIII zeide: „dat
de rozenkrans door den H. Domi-
nicus is ingesteld om Gods toorn te
bedaren en de tussenkomst der Al-
lerheiligste Maagd af te smeken."

Paus Leo XIII, die niet minder
dan tien encyclieken en nog elf we-
reldbrieven over de rozenkrans deed
verschijnen, verzekerde: „dat deze
heilige gebedsvorm aan de H. Maagd
zeer aangenaam is en een zeer ge-
schikt middel ter verdediging van
Kerk en christenvolk, en ter verwer-
ving van Gods weldaden in bijzonde-
re of algemene nood."

Paus Clemens I stelde uit dank-
baarheid voor de overwinningen op
de Turkse legers bij het eiland Corfu
en te Temesvar in Pannonië, beide
op een Maria-feestdag behaald, na

het veelvuldig bidden van de rozen-
krans, het jaarlijkse feest van de
rozenkrans voor de gehele Kerk in.

Paus Benedictus XIII noemde het
„een leermeester der overweging".

Paus Pius X toonde bij gelegen-
heid van een audiëntie van Belgische
pelgrims de rozenkrans van den
zwaar beproefden Paus Pius VII en
zeide toen: „Ziehier de grootste
schat van het Vaticaan."

Paus Pius XI zeide tot een Fransen
bisschop: „Zeg aan uw priesters, dat
ze veel bidden. Zeg hun, dat de Paus
elke dag zijn rozenkrans bidt. Zolang
de Paus zijn rozenkrans niet heeft
gebeden, is zijn dag niet af."

Laten wij dit beknopte overzicht
besluiten met het volgende strophe
uit een oud Rozenkransliedje:

Kostelyckste ketenken,
Dat ick ken!

Beter was er noyt te vinden
Om den boosen vyant fel

Van der hel
Krachteloos en vast te binden.

Peeter v. d. Smeet.

dixerif . . . ."

H E T C O N C I L I E V A N J E R U S A L E M

n.
Petrus

Alvorens het concilie te bespreken is
het noodzakelijk zich een klaar begrip te
vormen van de betekenis, welke de eerste
paus, door wiens autoriteit de concilie-
besluiten rechtsgeldigheid verkregen,
voor de jonge Kerk had.

Zoals het Concilie van Jerusalem proto-
type is van alle verdere concilies, zo is de
autoriteit van Petrus prototype voor het
gezag van al zijn opvolgers. Wanneer men
kan bewijzen, dat Petrus niet absoluut pri-
maat was boven alle apostelen, dan ver-
valt automatisch het supreme gezag van
iederen paus, en daarmee van de gehele
heilige Kerk en haar concilies. Deze kwes-
tie hangt met alle concilies zó samen, dat
een onderzoek naar het erkende gezag van
Petrus hier op z'n plaats is.

Wij moeten hiervoor putten uit de Evan
geliën, de Handelingen der Apostelen en
uit de Overlevering. Hier zullen wij ons
beperken tot de schriftuur, en zelf hier-
uit een keuze doen uit de vele getuigenis-
sen.

Wanneer Mattheus de zending der apos-
telen door Christus in het gebied van Sa-
maria gaat beschrijven geeft hij eerst een
min of meer plechtige opsomming van
degenen die als hoogste en voornaamste
predikers voor de wereld gaan optreden
(Mt. 10, 2):

„Dit zijn de namen der twaalf aposte-
len: De eerste is Simon, die Petrus ge-
noemd wordt "

Het blijkt inderdaad de gehele Evange-
liën door, dat men Simon, den zoon van
Jona, nadat Christus hem zo genoemd
had, met voorliefde Petrus (is Cephas)
noemde. En dit juist wel naar aanleiding
van de naam waarmee Christus hem bij
de eerste kennismaking begroette (Jo. l,
42): „(Ik ken u) gij zijt Simon, zoon van
Jona; ge zult Cephas (d.i. Petrus = rots)
genoemd worden." Eerst later gaf Jesus
een verklaring, waarom Hij hem zo noem-
de (Mt. 16, 18): ..Ik zeg u, dat ge in waar-
heid een steenrots zijt, en dat Ik op deze
rots Mijn Kerk ga bouwen."

Behalve dat Petrus inderdaad het eerst
tot de leerlingen Christi behoorde met z'n
broer Andreas, werd hij toch in boven-
genoemde tekst niet „de eerste" genoemd
vanwege zijn oudste lidmaatschap van het
Apostel-college (Christus heeft immers
het Apostel-college eerst later bij de Berg-
rede officieel gevormd), maar vanwege

zijn autoriteit. Dit blijkt wel vooral uit de
legio andere teksten, waar herhaaldelijk
Petrus als woordvoerder en uitleg-vrager
t.o.v. Christus optreedt, en ten laatste in
alle dingen van belang het eerste is of de
doorslag geeft. Hieraan ligt de plechtige
verklaring van Christus, dat Hij aan hem,
Petrus, de sleutelmacht over het rijk der
hemelen gaf, ten grondslag. Terwijl
Petrus voor Jesus Zijn godheid betuigt,
stelt Christus hem onmiddellijk aan het
hoofd van Zijn Kerk, hetgeen Hij later na
Zijn verrijzenis nog eens plechtig her-
haalt: „Weid mijn lammeren, weid mijn
schapen." Ook het korte bevel van Chris-
tus aan Petrus alléén: „Volg Mij" onmid-
dellijk na het „Weid mijn schapen" heeft
een diepere betekenis dan alleen maar een
materieel volgen. Hij volgde letterlijk
Christus op in de zichtbare leiding.

Dat dit absolute leiderschap door de
apostelen en de gehele jonge kerk aan-
stonds begrepen en aanvaard werd blijkt
zowel uit de handelingen van Petrus als
van de leerlingen en uit de wijze waarop
over hem geschreven wordt.

Onmiddellijk na Christus' dood vergade-
ren de apostelen onder leiding van Petrus.
De eerste die het ledige graf na Jesus'
verrijzen binnenging was Petrus, die in
gezelschap was van Joannes. Deze gelief-
de leerling van Christus liet eerst Petrus
binnengaan, daarna volgde hij pas — blijk-
baar met opzet — (Jo. 20, 3-8). Tevoren
had de engel reeds aan Magdalena en de
vrouwen gezegd: „Zegt aan de leerlingen
en aan Petrus ", welk onderscheid on-
nodig was, indien Petrus niet een bijzon-
dere plaats innam.

Van dan af treedt Petrus bewust op de
voorgrond. Het is opvallend hoe Lucas, de
schrijver der Handelingen, in zijn boek de
nadruk legt op het zelfbewuste en alge-
meen aanvaarde optreden van Petrus.
Overigens hebben ook de Evangeliën meer
aandacht aan Petrus gewijd dan aan alle
overige apostelen. De eertijds zo vurige en
naïeve Petrus toont zich na Christus' ver-
rijzen en vooral Hemelvaart als een vast-
beraden, besluitvaardig hoewel voorzich-
tig man. Van zijn vroegere voortvarend-
heid is slechts de doorzettende ernst over-
gebleven. De lijdensweek en het drievou-
dige „Bemint gij Mij?" van Ch-i.stus heb-
ben hem grondig ontdaan van alle over-
moed; doch Pinksteren heeft hem die eer-
tijds een eenvoudig, hoewel toch niet vol-
slagen ongeletterd, visser was overgoten
met een stralende wijsheid, welke hem in
staat stelde de Kerk Gods te leiden en
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vooral de kerkelijke katholieke leer in de
essentiële geloofspunten te bepalen en te
handhaven.

Hier lezen we herhaaldelijk hoe hij, ge-
leid door den H. Geest, dogmatische of
disciplinaire uitspraken doet. Het spreken
„ex cathedra", onfeilbaar door de leiding
van Christus en den H. Geest, begint
reeds bij Petrus.

Nog vóór Pinksteren verklaart hij zich
als de authentieke interpres (tolk, ver-
klaarder) van de Schrift, bij zijn toe-
spraak voor de keuze van een nieuwen
apostel in plaats van den onwaardigen
Judas van Carioth. Op grond van de
Schrift verklaart hij, dat een nieuwe apos-
tel moet gekozen worden (Hand. l, 16-22).

Na de nederdaling van den heiligen
Geest is hij het, die het volk toespreekt
en zich als authentieke verklaarder der
Schriften toont. „Met zekerheid erkenne
dus geheel het huis van Israël..." zegt hij.

Men vraagt „aan Petrus en de overige
apostelen " Petrus echter antwoordt,
getuigt, vermaant en spreekt (H. 2). De
eerste apostel van wien geschreven staat,
dat hij wonderen deed is Petrus; hij genas
den lamme en spreekt daarna het volk
toe. Hij stelt zich als rechthebbend oor-
delaar boven het volk en hun overheden.
„Ik wéét, dat gij uit onwetendheid gehan-
deld hebt, evenals ook uw overheden"
(H. 3). Petrus verdedigt de naam van
Christus voor de Hoge Raad en weigert
deze te gehoorzamen (H. 4).

Petrus treedt als eerste op, wanneer het
gaat over een strafbepaling t.o.v. christe-
nen. Hij vonnist Ananias en Saphira met
de dood (H. 5). Men zoekt, evenals vroe-
ger bij zijn Meester, al is het maar zijn
schaduw over zich heen te laten gaan
(H. 5, 15). Voor de tweede maal weigert
„Petrus met de apostelen" het Sanhedrin
te gehoorzamen (H. 5). Hij veroordeelt
tegenover Simon den tovenaar alle geld-
makerij bij de „gaven Gods" (H. 8). Hij
wordt onmiddellijk gezocht door den be-
keerden Paulus, die veel van Petrus hield
en die het juist om diens gezagvolste
plaats zulk een in casu overigens nood-
zakelijk gebleken waagstuk gevonden had,
„dat hij zelfs eens Cephas zelf weerstaan
had!" Petrus is de enige apostel van wie
in de schriftuur met name staat, dat hij
een dode opwekte (hoewel dit waarschijn-
lijk wel meer gebeurd zal zijn) (H. 10).
Zijn gelijkvormigheid met Jesus, zijn be-
antwoorden aan Christus' roep: „Volg
Mij", tot hém persoonlijk gericht, stempelt
hem tot den waren zichtbaren plaatsbe-
kleder Christi.

Het scherpst blijkt echter wel de autori-
teit van Petrus, wanneer het gaat over de
houding van de Kerk tegenover de Oude
Wet. Hier wordt hij, als verantwoordelijk
hoofd der Kerk, zichtbaar door den heili-
gen Geest geleid en spreekt Petrus zich
kort, zakelijk en beslissend uit.

Deze kwestie stond sedert de bekering
van Cornelius en het bijzondere predik-
ambt en apostelschap van Paulus in het
brandpunt der belangstelling.

Men dacht nog te veel aan Jerus-alem
en te weinig aan „alle volkeren", ofschoon
de heilige Geest op Pinksteren en Christus
zelf vóór Zijn lijden toch zulke duidelijke
taal gesproken hadden!

Het was daarom terwille van de belang-
rijkheid van de kwestie noodzakelijk, dat
Petrus, die de beslissing moest nemen,
zelf uit ervaring en uit inzicht de redenen
ko.i vormen, waarop hij deze beslissing
geven mocht.

Wij zullen dan ook zien, dat tel-
kens wanneer Petrus zich hier uitspreekt,
de gehele menigte zwijgt. Dan houdt dus
alle discussie op.

Op bevel van den H. Geest neemt Petrus
Cornelius op in de Kerk zonder besnijde-
nis (H. 10). „Onder ieder volk is, wie Hem
vreest en gerechtigheid doet, aan God wel-
gevallig Christus is de Heer van al-
len," zegt hij. Hij beveelt de heidenen te
dopen (H. 10, 48). Wanneer hij daarna in
Jerusalem daarover wordt gevraagd en
hij de gehele toedracht uiteenzet, zwijgen
zij en zeggen: „Dus ook aan de heide-
nen " (H. U, 18).

Als wij daarna zien hoe Petrus gevan-
gen wordt genomen, hoe men dan bijzon-
der voor hem bidt, en hoe verheugd men
is, wanneer hij terugkomt, door een engel
bevrijd, en hoe hij dan weer zich als de
gezagvolle vader en leider te midden van
zijn kinderen toont (H. 12, 13) dan be-
grijpt men hoezeer Petrus erkend werd
als het absolute hoofd der Kerk.

Eerst wanneer men zich goed reken-
schap heeft gegeven van de essentiële be-
tekenis van dit officieel erkende absolute
primaatschap zal men ook de draagwijdte
inzien van de door Petrus genomen be-
slissing op het eerste Concilie van Jeru-
salem, dat het voornaamste en zwaarste
vraagstuk dier tijden oploste: de officiële
breuk met de Mozaïsche Wet.

J. J. OUWENDIJK.
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D„ Iaafsie tomaten

Een lezeres schrijft, dat ze zoveel on-
rijpe en half rijpe tomaten heeft en
vraagt of daarmee iets is aan te vangen.

De meesten, die zelf tomaten in hun
tuin geteeld hadden, zullen deze zomer de
ervaring hebben opgedaan, dat ze weinig
smaak en kleur hadden gekregen. Dat is
wel heel jammer voor hen die over zo
weinig grond beschikken dat ze er geen
fruitbomen op na kunnen houden, maar
die bij gunstiger, warmer zomerweer
dank zij de tomatenplant hun gezin toch
enige maanden van de mooie, rode, bij-
zonder gezonde vruchten kunnen voorzien.
Voor hen die dit jaar met de tomaten
een eerste proef namen, is het te lopen,
dat ze zich van deze eerste teleurstelling
niet te veel zullen aantrekken en het vol-
gende jaar met nieuwe moed weer zullen
aanvangen; zomers zo koel als die van
1940, zijn gelukkig uitzonderingen.

Intussen kunnen heel wat halfrijpe
en zelfs rauwe tomaten een bestemming
krijgen in de vorm van zoetzuur, verschil-
lende jamsoorten enz. Zij, die met de to-
matensmaak nog niet helemaal overweg
kunnen, moeten dan eens aandacht be-
steden aan o.a. recepten van jam met to-
maten en appels door elkaar. Hiervoor
zijn ook weer geen eerste kwaliteit appels
nodig, zelfs de goedkope valappels kun-
nen voor dit doel benut worden. Een
soort, dat in deze tijd rijp is, zal in deze
combinatie met tomaten echter een geu-
rige jam opleveren.

Eenvoudige tomatenjam.
l pond halfrijpe "tomaten, l pond sui-

ker. Verwijder de kelkblaadjes van de to-
maten, was ze, snijd ze in vieren en draai
ze door de worstmolen. Vermeng het to-
matenmoes met de suiker en laat het,
onder af en toe roeren ongeveer l uur
koken. Het moet goed koken, omdat het
anders niet dik genoeg wordt. Vul
daarmee jampotjes, die met heet soda-
water zijn schoongemaakt, nagespoeld
met schoon warm water en gedroogd in
de zon of in de oven. Sluit de potjes af
met cellophaanpapier of met schroefdek-
sel.

Tomatenjam met appels.
ZVn kilo tomaten, 2 Va kilo zure appelen,

suiker.
Was de appelen en de tomaten. Verwij-

der van de tomaten de kelkblaadjes en
snijd ze in vieren. Snijd ook de gewassen
appels in vieren en verwijder de klok-
huisjes, maar schil ze niet. Kook nu to-
maten en appels samen goed, zonder toe-
voeging van water. Zijn ze geheel zacht
gekookt, roer ze dan door een paarden-
haren zeef of door een vergiet. Weeg het
doorgeroerde vruchtenmoes en doe op
iedere 500 gr. vruchten 3/5 gram suiker.
Kook de massa onder roeren ongeveer 20
minuten. Kook ze niet langer daar ze dan
te stijf wordt en een bruine kleur krijgt.
Vul ze vervolgens in de met heet soda-
water schoongemaakte potjes, die nage-
spoeld zijn niet schoon, warm water en
gedroogd in de oven of in de zon. Sluit ze
met cellophaanpapier of schroefdeksel.

Groene tomaten in zoetzuur.
Leg de groene, onrijpe tomaten een dag

in koud water. Prik er vervolgens met
een stopnaald van alle kanten in. Maak
een inmaakglas goed schoon, leg de to-
maten laag om laag met dille en stukjes
mierikswortel er in. Kook l liter water
met % liter azijn. % pond suiker, een ge-
schilde en in stukken gesneden ui, een
paar peperkorrels, kruidnagel en een
stukje kaneel. Voeg ook een beetje zout
toe. Giet dit gekookte sap heet op de
vruchten. Laat ze zo acht dagen staan.
Giet nu het nat er weer af en laat dit op-
nieuw wat inkoken. Giet het er vervol-
gens koud over en sluit de fles goed af.

Groene tomaten in azijn.
Veeg de onrijpe tomaten af met een

schone doek en verwijder de kelkblaad-
jes. Prik er vervolgens met een stopnaald
van alle kanten in. Leg in een emaille-
schaal (die gaaf is) een laagje zout en
hierop een laag tomaten, vervolgens weer
zout, tomaten enz. Boven op de laag to-
maten komt weer zout. Leg op de schaal
een deksel of doek en laat de tomaten zo
24 uur staan.

Daarna droogt men de tomaten af met

„ïk heb een lelijk trekje,
Ontdekt in 't kleine hart
Van ons aanvallig bekje
Dat baart mij grote smart."

(P. A. de Genestet).

Opvoedkundige stromingen en op-
voedkundige boeken, ziedaar twee
dingen, die een mens het leven zuur
kunnen maken.

De eerste trachten je met geweld
mee te sleuren: De opvoeding
behoort te geschieden in het gezin!...
Houdt uw kinderen niet afzijdig van
de katholieke jeugdvereniging!... Ook
uw kind hoort thuis in de ene, grote
Nederlandse jeugdbeweging onder
Overheidsleiding!...

beroemden Figaro willen uitroepen:
Ik kan niet meer!

O, hoe dankbaar grijp ik dan tel-
kens de hand van mijn trouwen ka-
meraad-voor-het-leven ; hoe gretig
luister ik naar zijn stem, die aan-
maant, meer bij het eigen warme hart
om raad te gaan; hoe gaarne her-
nieuw ik ons verbond, 'vorm ik met
hem tezamen een unie, een front tot
heil van de kleine mensen, die de lieve
God wel aan onze zorgen heeft willen
toevertrouwen!

Want als we het alleen van de stro-
mingen, de boeken, de slagwoorden,
de preken moesten hebben... mogelijk
onbewust en met de beste bedoelin-

Onze schaapkens moesten (moe-
ten) achtereenvolgens worden: goe-
de christenen.. burgers van het Rijk
Gods... idealistische gemeenschaps-
mensen... volksbewuste Nederlan-
ders...

Ja, ja, wij volgen! Doch voor we
aan de grote woorden toe zijn, moe-
ten er nog zoveel kleinigheden wor-
den aangeleerd: kruisje maken, hand-
jes vouwen, knietjes buigen, korstjes
opeten, drinken zonder morsen, neus-
je snuiten, en andere worden afge-
leerd: snoepen, klikken, liegen, ste-
len (dat nog geen stelen is).

En dan die boeken. Ze zijn zo
streng. Ze zetten ons zo lelijk te kijk
in onze volkomen onbekwaamheid als
opvoedster. Een enkele maal denk ik:
't zou allemaal makkelijker te aan-
vaarden zijn, als er hier en daar over
de sombere bladzijden een enkel
straaltje humor lichtte. Ma.ar vaker
voel ik me verslagen; ik krijg het be-
nauwd, word angstig; ik zou met den

EEN TIP!
Biefstuk wrijft U in met zout. Uit hy-
giënisch oogpunt neemt U daarvoor
natuurlijk v e r p a k t z o u t , d u s
Jozo of Nezo.

een doek. Leg nu in een steriliseerglas
enige kruiden, zoals peperkorrels, dille,
kruidnagels en leg hierop de tomaten,
strooi er nog wat kruiden tussen. Voeg
bij % liter water, 2 dl geurige azijn en
6 theelepels zout en giet deze vloeistof
op de tomaten. Het water moet eerst
even gekookt hebben en dan weer be-
koeld zijn.

Steriliseer de tomaten 25 minuten bij
100" C.

Men kan ook tomaten en augurken te-
gelijk op deze wijze inweken.

WILMA MÜNCH,

gen, drukken die ons veeleer dan dat
ze ons optillen!

't Is nuttig, dat wij van tijd tot tijd
onderhouden worden over onze vele
tekortkomingen. Doch waarom her-
innert men zo zelden aan de bijzon-
dere genaden, die wij door het H. Sa-
crament des Huwelijks hebben ont-
vangen ?

't Is nodig te weten, dat ook onze
kinderen tengevolge der erfzonde
ongeregelde neigingen bezitten. Maar
waarom vertelt men zo weinig over
de vele goede krachten, door God
juist in de harten der kleinen gelegd ?
Dat zal ons toch heus niet lichtzinnig
maken!

Mij treft het altijd weer opnieuw,
dat verreweg het grootste deel van
de moeders het ernstig nemen met
de opvoeding. Als ze een „lelijk trek-
je" ontdekken, dan zitten ze daar
knap over in de kroei: dat bezorsrt
hun slapeloze nachten, waarin ze
„schreien en bidden".

Ik vind het minstens onrechtvaar-
dig, wanneer in een of andere don-
derpreek op de schouders der moe-
ders de volle schuld wordt gelegd
voor het afgedwaalde schaap. Liever
hoor ik verhalen van den verloren
zoon, van Maria Magdalena, van
Ausrustinus en Monica.

En ik ben zo verschrikkelijk bHj,
dat er een Sint Judas bestaat, de Pa-
troon voor wanhopige zaken.

In de straat, waar ik als kind woon-
de, leefde een eenzame, oude vrouw,
die ik nu zie als een voorloopster van
de anti-lastercampagne. Wanneer de

buren onder elkaar roddelden, kwam
zij er met een zacht vermanend woord
tussen. En als het wrede oordeel ge-
veld werd over een beproefde moe-
der, wier kind de verkeerde weg op-
ging, dan waarschuwde zij: „Pas op
je woorden, je hebt zelf nog koren te
veld staan!" Zo is het. Niemand kan
volkomen gerust zijn op zijn eigen
jongens. Ook uit de beste gezinnen
ziet men kinderen mislukken.

Deze wetenschap zal een spoorslag
zijn tot verdubbelde waakzaamheid
en mag tevens aanleiding wezen om
vriendschap te sluiten met Sint Judas,
den Apostel, die meestal samen ge-
noemd wordt met Simon den Ijve-
raar; Judas Thaddeus den Patroon"
van wanhopige zaken, wiens feestdag
wij vieren op 28 October.

Bid gij dan voor ons, Sint Judas, patroon
[van wanhopige zaken!

Wie niet tot Maria, wie tot geen beroemde
[patroon meer durft gaan,

Hij roepe tenminste Sint Judas, d' Apostel
[der duisternis aan.

Ook hem wijdde Christus Apostel, al
[komt hij heel achteraan.

Zijn oogst is 't verloren graan, waar de
[anderen geen werk meer van maken

Des avonds begint zijn dag pas; hij huurt
[alleen op het elfde uur,

Nog nè. de wanhoop, en redt in de laatste
[minuut van het stervensuur

(G. WIJDEVELD.)

C. BOUDENS-VAN HEEL.

Corr. M. B.—F. te O. Hartelijk dank
voor uw schrijven. Graag wil ik over dat
onderwerp de meningen nog wel eens uit-
lokken. Niets is me liever dan „leven in
de brouwerij".

A. W.—V. te C. U heeft, hoop ik, de
brief al ontvangen? Sterkte!

C. B.—v. H.

Gesffari

Het staat vast dat in het komende win-
terseizoen Herwonnen Levenskracht vele
moeilijkheden zal hebben te overwinnen,
wil zij haar taak blijven vervullen in de
zelfde geest en op 't steeds hogere peil
van andere jaren.

Het steeds hogere peil hing af van meer
inkomsten.

Meer inkomsten hingen af van meer
propaganda.

En, nu zitten wij er meteen midden in,
onze propaganda werd gevoerd door mid-
del van de film. De filminstallaties wer-
den vervoerd door onze auto's. Auto's
worden gevoed met benzine en benzine
zullen wij in het komende seizoen niet
hebben.

Moet onze propaganda nu stil gaan
liggen?

Volstrekt niet, want stilstand betekent
onherroepelijk achteruitgang en achteruit-
gang moet, koste wat het kost, met alle
beschikbare krachten worden tegenge-
gaan.

Dat is het vaste besluit van het bestuur
van Herwonnen Levenskracht.

De propaganda zal dus doorgaan, ech-
ter niet in zalen met film en spreekbeur-
ten, maar van man tot man.

Feitelijk zit hierin het verzoenende ele-
ment. De noodzaak zal onze comitébe-
stuurders en propagandisten tot een ver-
nieuwde activiteit aansporen. Ze zullen er
op uittrekken om van man tot man te
gaan pleiten voor het werk van Herwon-
nen Levenskracht, voor de patiënten die
verpleegd moeten worden in het sanato-
rium. En bij wie zullen zij komen pleiten?
Bij u, lezer van dit blad, die nog geen,
stuivervrijwilliger zyt. Zij zullen bij u ko-
men pleiten voor uw eigen zaak, die zij
willen doen groeien voor uw eigen wel-
zijn.

De plaatselijke comité's zijn bezig het
nieuwe propaganda-materiaal te bestel-
len. Herwonnen Levenskracht is bezig de
bestellingen uit te voeren. Onze actie
neemt dus z'n gang. Moge zij by u een
gunstig onthaal vinden.

"S"

Kou - Kou - Kou
Door hun kou, koorts en
vende werking helpt hierbij altijd

veilig en vlug een poeder of cachet van
.ulijnhardt te Zeist. Mijnhardt's Poeders per
stuk 8 et. Doos 45 et. Cachets, genaamd
„Mtfnhardtjes". Doos 10 en 50 et.
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentie-adres: Drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag

Ter oplossing probleem No. 278. Inzen-
dingen vóór 8 November.

No. 278
J, J. Ebben. Tijdschrift K.N.S.B. 1926.

a b c d e f g h

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

Oplossing eindspel No. 272 (Holm)

Wit: Kd7, Lh6, Pg6, pion b6.
Zwart: Ke3, pionnen b7,- g2 en g5.

1. L,h6—f8!, Ke3—d4. Hiermede verhin-
dert zwart voorlopig Lc5, waarmede wit
ook na l , glD de nieuwe dame zou
winnen.

2. Pg6—e5! Op glD volgt nu Pf3t en
Pgl:; na Ke5: speelt wit natuurlijk weer
Lc5. 2 , g5—g4 (dekt veld f3). 3. Pea—
d3! Nu kan op glD weer Lc5 volgen.
Zwart moet deze zet nu wel toelaten en
komt, zoals wij zullen zien juist één zet
te laat: 3 , Kd4Xd3. 4. Lf8—có, Kd3—
e2. 5. Kd7—c7, Ke2—fl. 6. Kc7Xb7, g2—
glD. 7. LcSXgl, KflXgl. 8. Kb7—c6,
g4—g3. 9. b6—b7, g3—g2. 10. b7—b8D.
Zwart kan niet direct damehalen en ver-
liest daardoor. De witte dame jaagt ge-
regeld den zwarten koning terug naar gl,
waardoor de witte koning naderbij kan
komen om het pleit te beslechten. Bijv.
10 , Kf2. 11. Df4t, Ke2. 12. Dg3, Kfl.
13. Df3t, Kgl. 14. Kd5, Kh2. 15. Df2
(pent de pion) Khl. 16. Dh4t, Kgl.
17. Ke4, Kfl. 18. Kf3 ('t kan ook met
Df4t enz.) glD. 19. Dc4t, Kei. 20. De2
mat.

Oplossing probleem No. 274 (Nanning)

Wit: Ke7, Db7, Ta5 en e4, Lc8 en f6,
Pb2 en h3, pionnen d2, d4 en h5.

Zwart: Kf5, Dd5, Ta7 en e2, Pd7 en
e6, pionnen a6, d6, f3 en g4.

1. Pb2—c4 dreigt Pc4Xd6, welke drei-
ging mogelijk is dank zij het gepend
staan van de zwarte dame (door Ta5).
Zwart speelt nu een zijner paarden naar
c5, waardoor zijn dame weer vrij komt
(ontpend wordt) en dus wél op d6 kan
slaan. Echter wordt door het wegspelen
van een dier paarden het overblijvende
paard door Lc8 gepend; daarvan maakt
wit dankbaar gebruik: l , Pd7—c5
2. Te4—f4 (Pe6 mag nu niet slaan) en
l , Pe6—c5. 2. Db7Xd5 (Pd7 kan er
thans niet tussengespeeld worden). Op te
merken valt, dat in de eerste variant 2.
Dd5 en in de tweede variant 2. Tf4 niet
opgaat, daar deze stukken dan weer zelf
gepend staan resp. door Ta7 en Te2.

Een derde variant is nog l Kf5X
e4. 2. Db7—bl.

No. 279
Jos. Opdenoordt. Boston Evening

Transcript, 1917.

a b c d e f g h

b c d e f g

Mat in 3 zetten.

In net f elcen van de tij

V E R S A I L L E S

n.

De kathedralen echter staan overeind
als tekenen van een groot verleden, en van
een grote toekomst tegelijk; Versailles is
niets dan verleden, niets dan geschiedenis
en wel van een geschiedenis, waarop de
mensheid, gaandeweg tot bezinning ko-
mend, niet langer de moed heeft zich te
beroemen. Er zal niet meer gebouwd wor-
den in gothiek of renaissance, althans niet
voor zover het in de bedoeling ligt de
geest van de eigen tijd te openbaren in
architectuur. De mens kan de tijd niet
terug zetten, althans niet wezenlijk; hij
kan evenmin de architectuur terug zetten,
al zal hij verstandig doen met te erkennen,
dat zowel de voortgang van de tijd als de
ontwikkeling van de architectuur een con-
tinuüm is en zich naar dit inzicht te ge-
dragen. Maar afgescheiden van de toe-
komstige stijlontwikkeling, waaromtrent
men wel 'in het vage kan theoretiseren
maar niets met zekerheid voorspellen -
alleen al omdat stijl groeit maar niet
wordt geméakt — mag één ding als vast-
staand worden aangenomen, namelijk dat
er nooit meer een „paleis van Versailles"
zal worden gebouwd, zomin als een paleis
van Persepolis of een paleis op de Palatijn
of op Capri. Het is heel- wel mogelijk, dat
er nóg monumentaler, nóg grandioser, nóg
mooier en bovendien nóg luxueuzer bouw-
werken tot stand zullen komen. Maar als
maatschappelijk verschijnsel, als schone
bouwkunstige uitdrukking van een maat-
schappelijke, of liever gezegd on-maat-
schappelijke verhouding en structuur,
heeft het type-Versailles afgedaan. En wel
om de afdoende reden, dat de verhouding,
de sociale structuur, waardoor het moge-
lijk, helaas mogelijk werd, zeer beslist ge-
acht, moet worden te behoren tot een voor
goed afgesloten verleden. Wanneer niet
letterlijk alle tekenen bedriegen, dan gaan
wij sociaal-economisch genomen een toe-
komst tegemoet, waarin de bouwheer, die
in staat is de opdracht te geven om voor
zijn plezier, voor zijn lust, tot zijn overi-
gens twijfelachtige meerdere eer en glorie
iets als een Versailles te bouwen, eenvou-
dig onbestaanbaar zal zyn. Het is voor
geen betwisting vatbaar, dat de ontzag-
lijke concentratie van macht en vermogen
in de handen van enkelen in het verleden
het tot stand komen van ware pracht-
stukken van architectuur mogelijk heeft
gemaakt -- waarmee ik natuurlijk niet
zeggen wil, dat ik bepaaldelijk het paleis
van Versailles zo'n prachtstuk vind. Maar
het wegvallen van die mogelijkheid, van
de mogelijkheid dus van monumentale
luxebouw ten pleziere van een enkeling,
behoeft allerminst te worden betreurd. En
wel in de eerste plaats niet, omdat het

Goede oplossingen: Beide opgaven: R-
Bosma, Sneek en H. Strijbos, Lutterade;
alleen no. 272: J. P. Kleijnenbreugel,
Goirle.

Een 3-zet en zijn oplossing.

Bij bestudering van no. 279 blijkt, dat
de paarden dienen om den zwarten ko-
ning gevangen te houden, terwijl Lf3 nog
niets presteert en de dame wat afzijdig
staat. Men zal blijkbaar moeten trachten
die dame op een der velden g3 of h4 te
brengen. Daarbij mag de a-lijn niet direct
verlaten worden, omdat zwart anders
Tb4 en Tc4: kan spelen, zonder dat wit
dit met Dal kan beantwoorden. Maar ook
de 8ste lijn moet bewaakt blijven; anders
komt er Lg8 en Lc4:. Ergo moet de dame
voorlopig op "a8 blijven en is de sleutelzet
1. Lf3—b7! met de dreiging 2. Da8—b8 en
3. Db8—g3. Varianten: l TblXb7. 2.
Da8—alt, Tb7—bl. 3. DalXbl: l , Lh7
—g8. 2. Da8Xg8 en 3. Dg8—g3; l f6
—f5 (2. Db8?, f4!). 2. Da8—d8 en 3. Dd8—
hé.

WEENINK HEBDENKINGS-
OPLOSWEDSTRIJD

Wederom organiseert de Ned. Bond van
Probleemvrienden een wedstrijd in het
oplossen van schaakproblemen, waarbü 6
niet al te moeilijke 2-zetten aan de deel-
nemers worden voortgezet. Lezers van
„Herstel" kunnen zich hiervoor aan mij
opgeven (vóór l November). Kosten zijn
er niet aan verbonden.

•erdwijnen van deze mogelijkheid ,nu een-
maal zal coïncideren met nieuwe moge-
ijkheden van sociaal-economische, in het

algemeen van zedelijke aard, waarvan de
waarde verre uitgaat boven die van archi-
:ectuur, van de allerbeste architectuur
daarbij inbegrepen.

In de orde, die komt, zal de overmatige
:oncentratie van aardse goederen in de
landen van enkelen zijn uitgesloten —
wat nog iets anders is dan gelijk-op delen
zonder aanzien van de waarde en verdien-
ste des persoons. Het zwaartepunt van
het bezit zal zich verplaatsen van den
nkeling naar de totaliteit. Geen enkeling

ter nieuwe wereld zal meer in staat zijn
om zijn ordinaire zin voor luxe, in het
beste geval zijn aesthetische zin voor mo-
numentaliteit uit te vieren in opdrachten
tot de bouw, te zijnen individuelen genoe-
gen, van hele of halve of zelfs maar kwart
paleizen. Dit behoort tot het verleden; ook
de maecenas-in-de-oude-stijl zal hebben op-
gehouden te bestaan.

Intussen betekent dit allerminst het ein-
de der grote, monumentale architectuur.
De geschiedenis leert veeleer het tegen-
deel; de kathedralen, in het algemeen de
grote gemeenschaps-architectuur uit een
glorierijk en maatschappelijk geordend
verleden, staan daar als tekenen van ga-
rantie, dat de monumentaalbouw zich op
een andere en inderdaad hechtere maat-
schappelijke grondslag verder zal ontwik-
kelen en zich naar alle waarschijnlijkheid
wezenlijk zal vernieuwen, de vernieuwing
der samenleving op haar wijze tot schone
uitdrukking zal brengen. Een andere mae-
cenas, een andere groot-opdrachtgever zal
ten tonele verschijnen; zijn naam is: ge-

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

ordende, in geordendheid bloeiende samen-
leving. Hij is geen nieuwe figuur in de
geschiedenis der architectuur; wij moeten
ons vooral niet verbeelden, dat lüj een
creatie van deze historische tijd zal zijn.
Integendeel, deze bouwheer heeft een
roemrijk verleden, dat instaat zowel voor
zijn materiële capaciteiten als voor zijn
schoonhejdszin. Op zijn last werden de
kathedralen geschapen, de gildegebouwen
en de stadhuizen, die een verdoold nage-
slacht als schoonheid heeft vermogen te
bewonderen, doch waarvan het ziel en we-
zen lange tijd onvoldoende heeft begrepen.
Uit de ineenstorting der individualistische
maatschappelijke orde, die feitelijk nim-
mer een orde is geweest, herrijst deze zeer
voortreffelijke en zeer soliede bouwheer
thans tot zijn tweede, kunstbevorderende
leven. Ik wil hiermee zeggen, dat In het
kader van de orde die komt, het zwaarte-
punt van de monumentale bouw zich terug
zal verplaatsen naar het bouwwerk, dat
op enigerlei wijze dienstbaar is aan de
totaliteit; hierin ligt meteen opgesloten,
dat de architect zgn inspiratie zal vinden
in de gemeenschap, in haar behoeften en
willen en streven, in de ontplooiing harer
gerichte krachten in stede van in de lieve
lust en het welbehagen van het materieel
bevoorrechte individu. Om tot ons punt
van uitgang terug te keren en om te be-
sluiten in de lijn van onze aanloop —
Versailles ligt thans voor goed vereen-
zaamd bezijden de werkelijkheid, maar de
kathedralen en de hallen en stadhuizen,
die overeind bleven boven het losgebroken
geweld, dat niet anders dan een zondvloed
is, kondigen een herstelde architectuur
aan.

L. FEBER
in Lering en Leiding.

B E N I K ? ?
Ik werd in het jaar 1873 te Sainte-

Voy bij Lyon geboren. Mijn studiën
in de geneeskunde volbracht ik in
mijn geboorteplaats, waarna ik mijn
practische werkzaamheden eveneens
begon in het hospitaal van mijn ge-
boorteplaats. Mijn speciaal vak was
de chirurgie, waar ik baanbrekend
werk heb verricht op het gebied der
aderhechting en van de transplan-
tatie (overplanting) van organen.
Voor dit werk viel mij in 1912 de
Nobelprijs ten deel. Wie ben ik?.

Wanneer men vroeger het ongeluk had
een ernstige verwonding op te lopen
waarbij een slagader werd doorgesneden,
dan was voor den patiënt de toestand
allesbehalve rooskleurig. Het beste en
eigenlijk ook enige middel dat bij zo'n
toestand kon worden toegepast was het
afbinden van het gewonde lichaamsdeel.
Het gevolg hiervan was, dat op de eerste
plaats de patiënt niet doorbloedde. Bo-
vendien genas dan, doordat in de
wonde geen nieuwe bloedaanvoer plaats
had, de wonde vrij snel. Maar het af-
gebonden lichaamsdeel was verstoken
van de toevoer van het nodige voedsel
dat door het bloed wordt aangevoerd en
het eind van het liedje was dan, dat wel-
iswaar de wonde genas, doch het li-
chaamsdeel afstierf en amputatie het
laatste bedrijf was. En om deze loop der
gebeurtenissen te krijigen behoefde de
ontstane aderopening niet eens zo groot
te zqn: bij een opening in een belang-
rijke ader ter grootte van een centimeter
was deze gang van zaken al heel normaal.

Wel had de chirurgie dit euvel natuur-
lijk onder de k»pe genomen maar het
hechten van bloedaderen bleek voorshands
iets onniogelijks, zelfs voor den meest
handigen chirurg uit die tijd. Het omhul-
sel der aderen is nl. zo'n fijn weefsel, dat
hechting zeer moeilijk was. Maar wat het
ergste was, als de hechting geschied was,
vormde zioh aan de binnenkant een ver-
groeiing, een naad, die de fijne ader-
doorgang dichtte of althans zodanig be-
moeilijkte, dat allerlei ziekten als .trom-

bose het gevolg waren, en men dus van
de regen in de drup kwam.

Het wachten zou zjjm op prof. Oarrel,
hierboven. omschreven, om hier een uit-
komst brengende methode te vinden.

Dat het Carrel geweest is, die hier uit-
komst bracht is verre van toevallig. Hjj
was nl. een chirurg van uitzonderlijke
handvastheid en fijnheid, iets wat voor
dergelijke minutieuse operaties een eerste
vereiste is-.

Dit alleen was echter niet voldoende
voor de mogelijikheid om aderen te hech-
ten. Maar naast grote handigheid beschik-
te Oarrel ook over een uitstekend ver-
stand en hij ging dus na, wat er bij ader-
hechting gebeurde en waarom bij de ge-
nezing (vergroeiing) de aderen dicht kwa-
men te zitten. En nu kwam hij tot een
oplossing die eigenlijk wel erg aandoet
<As het ei van Columbus.

Kijk eens, zo redeneerde Carrel, 't ia
juist de bedoeling dat door de hechting
der gescheiden aderdelen, deze delen gele-
genheid krijgen weer aan elkander vast
te groeien en dit gebeurt dan op de eer-
ste plaats doordat de binnenlaag, onder
de huid, weer tegen elkaar groeit. Opdat
deze weer hecht aan elkander komen te
zitten is een zekere dikte vereist, vandaar,
dat de vergroeiing, de naad optreedt die,
wat de hechtheid betreft, nodig is, maar
die voor de doorstroming van het bloed
een beletsel vormt. Dat er vergroeiing,
verdikking optreedt is best, maar dit moet
niet naar binnen gebeuren. En hier vond
Carrel de sleutel voor het oplossen van
het raadsel. Hij verwijderde bij de hech-
ting de buitenhuid van de aderdelen, zo-
dat op de hechtplaats alleen het binnen-
bekleedsél overbleef. Dit groeit aan el-
kaar, vormt wel een naad doch komt aan
de buitenkant te zitten. Genezing treedt
volkomen op en de bloedsomloop blijft
onbelemmerd.

Zo verteld, is er aan het hele geval
weinig imposants, maar ook hier geldt;
„je moet er maar op komen."

Carrel's werk is van te grote betekenis
om het in enkele regels af te doen. W«
komen er daarom in een volgend artikel
op terug.

IVOROL De Nederlandsche Tandpasta Doos 20 et Tube 6040-25 et.



/ REDACTIE-ADRES:

BERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Jesus Christus, Koning van Liefde
en Vorst Van de Vrede

In de Litanie van de Zoete Naam roepen wij uit: „Jesu, Deus
pacis" en in die van het Heilig Hart: „Jesu, Rex et centrum
omnium cordium", en wij smeken daarbij: „Miserere nobis".

Deze denkbeelden over den God van liefde en vrede, die zich
ontfermt over den mens, zijn specifiek christelijke, typisch nieuw-
testamentische denkbeelden, in tegenstelling met de opvatting
van het Oude Testament, waarin Jehovah bijna doorlopend als
de schrikwekkende Majesteit wordt gezien, die het volk met de
hevigste straffen bedreigt.

Door Christus treedt de Vader-idee op de voorgrond. Christus
komt den mens als broeder tegemoet, om hem tot God te brengen
als tot zyn Vader.

Daarom overheerst het vader-begrip m de Evangeliën en in
de Brieven der Apostelen en met dat vader-begrip bloeien de
troostende denkbeelden van Liefde, Vrede, Gerechtigheid enz. in
het christendom uit.

Deze denkbeelden zijn als het ware geconcretiseerd in onze
devotie tot het Goddelijk Hart van Jesus.

Zoals de Joden meer door angst dan door liefde werden be-
stuurd, zo worden omgekeerde de christenen meer door liefde ge-
trokken, terwijl hun „kinderlijke vreze" (timor filialis) eerder
een vorm van die liefde is dan een gevoel van ontzetting en
schrik.

Daarom ligt voor den katholiek de grootste troost en bemoe-
diging in zijn aanhankelijkheid aan
Jesus Christus, Koning der Liefde en Vorst van de Vrede.

Retraitehuis Bergen (N«H.)
DRINGENDE OPROEP AAN DE NED. KATH. VOLKSBOND

Zo ooit dan hebben wij nu mannen nodig van innig godsdienstige
overtuiging; mannen waarop Kerk en maatschappij kunnen
bouwen.

Hiervoor is godsdienstige vorming nodig. Die vorming wordt
gegeven in en door de besloten retraites. De weg naar de Nieuwe
Gemeenschap gaat door de Retraitehuizen.

Daarom, leden van de Ned. Kath. Volksbond, doen wtj een
beroep op U.

Maakt propaganda voor de volgende retraites voor mannen
in het St. Petrus Canisius Retraitehuis te Bergen N.H.

I. October, Vrijdag 25—28.
u. November, Zaterdag 30—3 December.

HL December, Vrijdag 27—30.

TT at ons uit Je afdelingen ter ore Ie

ALKMAAR

Onze Thermometer-actie, die in
onze afdeling door een speciaal
gevormde commissie wordt ge-
voerd, wordt door betreffende
comité-leden met ijver en liefde
ter hand genomen, zodat wij mo-
gen verwachten dat alle leden
van de Kath, Volksbond een ther-
mometer in hun bezit zullen krij-
gen. Men zij er nogmaals op ge-
wezen, dat het adres van het se-
cretariaat van genoemd comité
is: M. H. Kempen, Nieuwstraat 7
alhier, alwaar men zich te alle
tijde kan vervoegen voor een
thermometer. Mochten er reeds
leden zijn die hun thermometer
vol hebben en deze gaarne voor
een andere zien verwisseld, dan
kunnen zij zich eveneens tot
voornoemd adres wenden,

Wij sporen onze vrienden en
kennissen nogmaals dringend
aan deze mooie geestelijke actie
daadwerkelijk te steunen. Vooral
nu wij in een tijd leven, waar in
het geestelijk welzijn van den
mens zoveel gevaar dreigt en de
priester-roepingen zo heilzaam
kunnen werken voor onze ontred-
derde maatschappij. Wij moeten

wam

terdege onze gedachten hierover
eens rustig laten gaan en begrij-
pen dat door eensgezinde steun
te geven aan deze zo mooie actie,
wij een daad doen van christe-.
lijke naastenliefde, ^maar tevens
ook een christelijke plicht ver-
vullen.

Dus vrienden, allen die in
staat mochten zijn met deze actie
medewerking te verlenen en bij
hun vrienden en kennissen een
thermometer te plaatsen, zijn wij
bij voorbaat dankbaar. Geeft uw
adres op aan M. H. Kempen,
Nieuwstraat 7 en de zaak komt
dik in orde.
CASTRICUM

Het feest van Christus-Koning
zal dit jaar door de buitenkerke-
lijke verenigingen: jeugd-,
stands- en vakorganisaties en
Vrouwenbond, met bijzondere
luister gevierd worden in de Sint
Pancratius-parochie op Zondag
27 October 1940.

In de ochtend zal er algemene
H. Communie zijn voor alle bo-
vengenoemde organisaties.

De plechtige Hoogmis zal aan
God worden opgedragen om Zijn
zegen te vragen over de toe-

komst van ons dierbaar vader-
land.

Onder de Hoogmis zal de zeer-
eerwaarde zeergeleerde heer
prof. A. Cleophas spreken. On-
derwerp van zijn preek zal zijn:
De noodzaak van herstel der
zeden bij de nieuwbouw van de
samenleving.

Men wordt verzocht om de ge-
zangen onder de Hoogmis flink
mee te zingen. Na de Hoogmis
zal worden gezongen: Christus
Vincit en Roomse Blijdschap.

Roomse mannen en vrouwen,
wij rekenen er op dat iedereen
gehoor geeft aan deze oproep.

We moeten bouwen aan een
nieuwe, aan een betere samen-
leving.

De Nieuwe Gemeenschap, ons
voorgehouden in de encycliek
Quadragesimo Anno van Pius XI,
is ons ideaal. Daar moet het
heen!

Maar dan moeten we geloof
hebben in de komst van ons
ideaal.

We moeten werken met ge-
loof, enthousiasme en overtui-
ging.

We moeten durvers zijn. Voor-
trekkers! Stuwers!

We moeten de strijders zijn
voor het rijk van Christus-Ko-
ning op aarde.

Het rijk van liefde, het rijk
van waarheid moeten wij mee
opbouwen.

Op 27 October houdt Koning
Christus wapenschouw.

Iedereen op zijn post!
Trekt aan de wapenrusting

Gods! Paraat!!
Uw geestelijk adviseur.

HAARLEM

Vermeldden wij vorige week
reeds dat onze Kath. Woning-
bouwvereniging St. Bavo, onder-
afdeling van de Volksbond, haar
25-jarig bestaan vierde, thans la-
ten wij een kort verslag volgen
van deze blijde gebeurtenis.

Dit zilveren herdenkingsfeest
werd ingezet met een receptie in
het gebouw St. Bavo, Zaterdag-
middag. Bij de aanvang dezer
receptie werd door den voorzitter
der feestcommissie uit naam van
alle bewoners, aan het bestuur
een feestgeschenk aangeboden,,
bestaande uit een ameublement
en een electrische klok, voor de
bestuurskamer. Tevens werd het
bestuur dank gebracht voor al
hetgeen het in de afgelopen ja-
ren voor de bewoners gedaan
heeft.

Namens het gemeentebestuur
waren op deze receptie aanwezig
de wethouders W. J. van Liemt,
M. A. Reinalda en F. A. Bijvoet.
Wethouder Reinalda bracht na-
mens het gemeentebestuur het
bestuur dank voor wat het voor
de woningbouw gedaan had,
want sinds 1915 is hier in het
Bavo-dorp heel wat veranderd.
Werd door deze bouwvereniging
in 1918 met de bouw van 182
woningen begonnen, thans telt
men er 370, ter gezamenlijke
waarde van f 1.923.896.

Hierna is het bestuur nog niet
klaar met zijn werk, want, zo
zeide de wethouder, wat de voor-
zitter en de secretaris-penning
meester willen doen ten voordele
der bewoners, geschiedt zonder
uitstel. Hij hoopte ten slotte, dat
deze woningbouw mag blijven
bloeien en groeien tot in lengte
van jaren.

Verder kwamen nog ter re-
ceptie de heren %Valt en Ange-
nent als voorzitter en secretaris
van de Diocesane Bond van Wo-
ningbouwverenigingen, het be-
stuur van de Kath. Volksbond
afd. Haarlem, het bestuur van de
R. K. Bouwvereniging uit Haar-
lem-Noord en van de Federatie
van Haarlemse bouwverenigin-

Van vrede en sociale gebondenheid
is de titel van het verslagboek onzer studiedagen
van Augustus 1940, welk boek thans is verschenen

ACTUEEL - LEERZAAM - GOED VERZORGD

Voor de eerwaarde geestelijke adviseurs en de leden verkrijgbaai
tegen 65 cent per exemplaar, franco toegezonden. Bestellingen
bij bondsbestuur, 3e Hugo de Grootstraat 7, Amsterdam (West)
of bij het plaatselijk bestuur.

gen, de adjunct-directeur van
Bouw- en Woningtoezicht, de
heer H. Meeusen, architect A. J.
Prinsenberg, architect van drie
woningbouwcomplexen en ar-
chitect Stevens. Tot slot ook nog
drie oud-bestuursleden, de heren
Hubers, Van Gemert en Van
Dijk, die de stoot hebben gege-
ven tot de oprichting dezer
bouwvereniging.

Bij het einde derzer receptie
bracht de voorzitter, de heer K.
Donsen, allen dank voor hun
felicitatie en sprak de wens uit,
dat de verstandhouding tussen
bestuur en leden nu nog sterker
mag worden dan voorheen.

Zondagmorgen is dit zilveren
feest kerkelijk gevierd en wel in
de kerk van St. Jan. Voor de
overleden leden werd om 7.30
een H. Mis opgedragen, terwijl
om 8.45 uur tot intentie der le-
den zelf een plechtige H. Mis
werd opgedragen welke werd ge-
celebreerd door pastoor P. Roo-
vers met assistentie van de ka-
pelaans Oudhoorn en De Lan-
gen. Onder leiding van kapelaan
Van Rijn werden door het zang-
koor de Misgezangen uitgevoerd.

Na dit kerkelijk feest werd des
middags aan een deel der bewo-
ners een feestmiddag gegeven in
gebouw St. Bavo.

Hieraan werkte mee de familie
Hofman en het muziekensemble
Nibbering. Op Zondag 20 Octo-
ber konden de andere bewoners
aan de beurt komen. Deze beide
feestmiddagen slaagden in alle
opzichten. Er werd in de
Spaarne-kerk nog een H. Mis op-
gedragen.

PURMEREND

Wij vernamen het bericht dat
de commissie voor de St. Nico-
laasfeesten voor de kinderen van
de katholieke scholen besloten
leeft ook dit jaar weer het jaar-
lijkse St. Nicolaasfeest te organi-
seren. Binnenkort zal men weder-
om langs de huizen collecteren.

Ten volle vertrouwen wij dat
deze collecte uitstekend zal sla-

en opdat in deze tijd van be-
proeving de kinderen een blije
en prettige dag geschonken kan
worden.

SCHIEDAM
Door de bezetting van ons g%>

bouw door de Duitse Weermacht
kunnen voorlopig geen grote ver-
gaderingen gehouden worden.

Het bestuur heeft daarom
plannen opgemaakt, en deze ziju
door de Bestuursraad goedgo
keurd, om het Patroonsfeest toe*
te kunnen vieren.

Op Woensdag 13, Donderdag
14 en Vrijdag 15 November lal
in de Bijkerk aan de Aleidastraat
een Triduum gehouden worden,
telkens des avonds om half 7,
terwijl de predikaties gehouden
worden door pater Borromaeun
de Greeve.

Op Zondag 17 November zal du
Hoogmis tot onze intentie wor-
den opgedragen in de H. Hart-
kerk, waarna in dezelfde kerk,
des middags om 3 uur het Slui-
tingslof plaats heeft, waaronder
tevens de zegening van de werk«
tuigen.

Aan ieder lid zal een program-
ma worden uitgereikt, wat tevens
tot bewijs van toegang strekt.

Leest dus aandachtig de circu-
laire welke u thuis bezorgd
krijgt.

UITGEEST
Bibliotheek Ned. katholieke
Volksbond

Zondag j.l. werd deze biblio-
theek wederom opengesteld van
na de Hoogmis tot 12.45 uur.
Door het dure onderhoud is er
een andere regeling ingesteld.
Elk lid van de bond heeft nu
recht op l boek gratis en de
volgende nummers 2 cent en voor
niet-leden 3 cent per exemplaar.
Cursus boekhouding

De heer C. Louwe, alhier geeft
met ingang van l November a.s.
een cursus in het boekhouden.
Volksbondleden, profiteert hier-
van en verrijkt uw kennis.

VELSEN
Kring Santpoort

Zondag 27 October feest van
Christus Koning. Te 7.30 uur H.
Mis tot intentie van levende en
overleden Volksbonders van onze
kring. Hieronder algemene H.
Communie. Bidt en offert allen
voor de vrede.

Wij zijn fier op onze beginselen en dierbaar
is ons de katholieke arbeidersbeweging.
Dit zullen wij eenieder tonen en dragen
daarom steeds ons insigne voor ieder
zichtbaar»

GOUDKORREL
Wij willen onze samenleving redden uit de chaos van

zingenot en zedenverwildering. Wij willen betere mensen
worden, waarover Koning Christus regeert. Wij moeten
bezield worden door deze ene centrale gedachte: bestond de
wereld uit betere mensen, dan zou er niet zo'n ontreddering
en egoïsme heersen, maar wel geloof en naastenliefde; Het
ideaal van betere mensen, waar .Christus regeert en tri-
umpheert, schenkt ons de gesloten retraite in zijn volle
waarde.



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

Haast niet te gelooven
dat hij 'n breuk heeft!

Kijk eens wat h;] heft en sjouwt!
Ook hij draagt een Brooks Lucht-
kussenverband! Ook hij paste mijn
methode toe ! Hy wierp zyn
breukband weg ! Waarom U dan
niet? Waarom laat U zich dagelijks
nodeloos kwellen door systemen, die
uw breuk alleen maar kunnen ver-
ergeren? Ook U kunt weer werken
als voorheen, wacht geen dag lan-
ger. Hier is uitkomst voor u!

Trek voordeel

1O dagen

GRATIS INFORMATIE-COUPON
C. E. BROOKS (107 Bj Singel 25, Amsterdam
Zendt enij in onbedrukte enveloppe zonder
kosten of verplichtingen Uw geïllustreerd

en volledige Inlichtingen over
Breuk verband-Apparaten.

boek Uw

Naam:

Adres.

(Duidelijk schrijven s.v.p.)

van de
grat is proef

Probeer het geheel
voor mijn reke-
ning volle tien da-
?en. Ik kan U dit
aanbod doen, om-
dat ik weet U te
kunnen helpen.
Vraag nog heden
mijn rijk geïllu-
streerde brochure
aan en stuur de
gratis coupon in

540 BLOEMBOLLEN. Coll. 15 Hyacinthen, 25 Narcissen, 50 Perk
Tulpen,. 100 Crocus, 100 Iris, 100 Sneeuwroem, 50 Anemonen, 50
Scilla's en 50 BI. Druif jes v. si. ƒ 1,50. Tevens ontvangt elke best. 3
kamerplanten gratis, l Spirea, l Calla en l Bruidsluier. Postrek.
311306 - P. WALKAVEN Junior - vji. Kerkstraat - Hillegom

AUGUST DE LAAT
de Humorist en Voordrachtkunstenaar bij
uitnemendheid voor B. K. uitvoeringen.
Vraagt conditiën s.v.p. voor optreden
alleen. Prijzen in Duo, of Trio, uiterst
billijk. Driemaal vereerd met een Konink-
lijke dankbetuiging. Adres:
Korvelseweg 123 - Tilburg - Tel. 8536

INLICHTINGEN
over de leer en gebruiken der Katholieke Kerk zgn gratla
te verkrijgen bij het Diocesaan Inlichtingen-Bureau te Güt-
neken, Ulvenhoutschelaan 7.

Gebruikt bjj Uw ontbijt steeds

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

A.H.O.-ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
Emmastraat 35

TILBURG

NU,
maar ook voor de toekom st
is Coöperatie onmisbaar!

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

Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte!

Blijft ook NU trouw lid en
verbruiker van :

K. K. Coöperatieve
Verbruiksvereiüging

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

T I L B U R G
ZANGKANARIES

Zangmannen ƒ1,25, Seyfert-
mannen ƒ1,75. De fijnste Sey-
ferts, volle zang, ƒ2,25. Zang
wordt schriftelijk gegarandeerd.
Kanariepopjes ƒ 0,25, Manro-
bijntjes ƒ 0,40, Mansijsjes ƒ 0,40,
Mangroenlingen ƒ 0,25, Manvin-
ken ƒ 0,25, Wildvogelpopjes hal-
ve prijs der mannen. Gemengde
vogelzaden ƒ1,40 per 10 pond.
Vraagt vogel- en zaadprijscou-
rant. Fijnkwekerij Nico Borne-
man, Merelstr. 35 Utrecht, Tel.
13617.

1000 zakhorloges tegen 'n ongelooflijk lage prijs!
Fijne ankergang Onbreekbaar glas
Moderne wijzerplaat - Verchroornde kast

Zwitsersch fabrikaat

G a r a n t i e b e w i j s voor 5 jaar
v. fabrieksfouten

Deze horloges zijn tijdelijk ver- £ "2 9 C
krijgbaar a I J*Lj

A L S G R A T I S P R E M I E
ontvangt ieder een mooie horlogeketting
Hetzelfde horloge, doch in luxe uitvoering
met radium-wijzerplaat en be- £ "2 QC
werkte kast *• J*sJ
Profiteert van deze aanbieding, die slechts
10 dagen geldt. Zendt ons deze adverten-
tie uitgeknipt toe, met Uw nauwkeurig
adres. Toezending onder rembours. (29 et.
vracht).

N.B. Deze horloges zijn ook verkrijgb. met sec.-wijzer
(45 cent méér).

9,ïattd QaJmptoiA, Univ~e'iie£ d'HoJJLo-qefile.
HOMERUSLAAN 83 - POSTBUS 44 - UTRECHT

T O N E E L L I E F H E B B E R S
Vraagt, voor het geven van een vrolijke avond, o.s. toneel-

stukjes ter inzage:
l bedrijf l D. en 3 H.
l bedrijf 4 Heren of l D. en 3 H.
1 bedryf 7 Heren
2 taferelen l D. en 2 H,

"Elk stukje speelt ongeveer 3 uur. Prijs 75 cent per exemplaar.
Uitgave:

„VAKIA" HEERENWEG 66 — UTRECHT
Girorekening 347954.

De Soldatendochter
De Haarkuur
Ridders zonder vrees of blaam
De Pantoffelheid

TONEELFONDS

NOVEMBER AANVANG
der goedk. sehriftel. lessen in Fransch, Duitsch, Engelsch, Boekh.,
Taal m. Rekenen, enz. a 65 et. per maand. Ook Steno en Alg.
ontw. Vraag gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr,
46 C., Amsterdam-West.

BEENLUDERS zoo

helpen
wij ook

BEENVERKORTING WORDT ^ \^S **°^3 \J '
ONZICHTBAAR. ELASTISCHE
GANG. GEMAKKELIJK. EN
UrHT. D. Rijksp. 457.390).

In alle je.«Hen van verlammingen en andere voet- en been-lijden, bij alle
been-verkortingen geeft onze gepat. Extension-Aerozuig-Prothese: al-
geneele verlichting, grootste zekerheid bij het loopen. volkomen onzicht-
baarheid van het lijden!!! GEEN kurkschoen meer. die voet en been
verzwaktl De moderne wetenschap kan een ander mensen van U maken!!
ledere winkelschoen te gebruiken! Aanbev.doorH.H. doctoren en technici
over de geh. wereld. Voor namaak wordt gewaarschuwd!! Voor lijders
rijkgeïll. brochure no: 32 gratis bij:

EXTENSION, 3eHelmersstr.23,Tel.: 82468, Amsterdam
Ook iedere moderne lage schoen is te gebruiken

760 BLOEMBOLLEN. Coll. A 25 Hyac., 25 Narcis, 20 Darwin, 20
Enk. en 20 Dubbele Tulpen, 100 Crocus, 100 Blauw en 100 Iris
Geel, 100 Sneeuwroem, 100 Anemonen, 50 Druifjes, 50 Scilla's en
50 Bosch Hyac. v. si. ƒ 1,75. Coll. B. 300 Dubb. Enk. en Darwin
Tulpen v. si. ƒ 2,50. Elke bestelling l kamerplant gratis. Wal-
raven-Den Dekker, Hillegom, Giro 313672. Telefoon 5682.

DIRECT UIT ONZE FABRIEK AAN PARTICULIEREN
nog zoo lang als onze

Voor if^ voorraad strekt ons
Ie KLAS GARANT-
RIJWIEL voor DAMES
o* HEEREN, geheel

compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel spe-
ciaal verzwaarde spaken, roestvrij lakwerk, prima nikkel
werk, kettingkast, 10-volt electr. 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 stee-model 120 of 220 volt, enorme zuig-
kracht. Vraagt gratis prijscourant met juiste afbeelding en
beschrijving.

RIJWIELFABRIEK „GARANT" N.V. — TELEF. 2165
Rouwenhofstraat 24-26 — Wageningen

Leverancier van Politie en Gemeente-instellingen

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 prjjs btJ de

Fa. Wed G. LE GUE en Zoon
Pieterstraat 5 — UTRECHT — Telefoon 11486
Rotatiedruk 16 of 32 pag, leveren wfl 40.000 è 60.000 ex.
per dag geniet en gesneden. Geen order te groot, geen order
te klein.


