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UIT DE PERS

„Het is de laatste tijd zo'n beetje
mode van de dag geworden om over
de arbeid te spreken en te schrijven.
Daartegen behoeven we natuurlijk
geen bezwaar te maken, integen-
deel!

Het is ons echter opgevallen, dat
ook bladen, die zich voorheen niet
verder voor de arbeid interesseerden
dan voor elk ander artikel dat bij
de productie betrokken is, lofzangen
op de arbeid aanheffen "

Arbeid adelt: woord en. daad

J



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. Regeling betreffende ontslagen

Wanneer men thans een bezoek brengt
aan de Directie van de Arbeid in Den Haag,
dan ervaart men al spoedig, dat een groot
gedeelte van de thans daar verrichte arbeid
niet het toezicht op de uitvoering van de
Arbeidswet betreft, noch het toezicht op de
naleving van de Veiligheidswet, doch de
uitvoering van de verordening van den
Rijkscommissaris van 11 Juni 1940 ten aan-
zien van het beperken van werk, in hoofd-
zaak dus het geven van ontslag aan werk-
nemers.

Het spreekt intussen wel vanzelf, dat de
normale arbeid der directie allerminst is
stopgezet, doch een nieuwe en telkens weer
om ogenblikkelijke oplossingen vragende
taak is de directie opgelegd.

Op grond van de machtiging in de ver-
ordening van den Rijkscommissaris werd
door den secretaris-generaal een uitvoerings--
besluit vastgesteld, waarvan het centrale
voorschrift is. dat het leiders van onderne-
mingen verboden is:

1. Het werk in de onderneming tijdelijk
of voorgoed stop te zetten;

2. De werktijd in de onderneming tot
minder dan 36.uur in de week in te korten;

3. Werknemers te ontslaan, tenzij ar-
tikel 1639 p. van het Burgerlijk Wetboek
toepasselijk is. (Men weet dat art. 1639 p.
van 't B. W spreekt van daden, eigenschap-
pen of gedragingen van den arbeider, welke
het den werkgever redelijkerwijze onmoge-
lijk maken hem nog langer in dienst te
houden)

Voorts moeten de na 9 Mei 1940 gegeven
ontslagen terstond weer worden ingetrok-
ken, tenzij deze door den directeur-generaal
van de arbeid goedgekeurd zijn.

Bovendien werd bepaald dat de directeur-
generaal, of degenen, door hem daartoe ge-
mnchtigd. uitzonderingen op deze voor-
schriften kunnen toestaan, met andere
woorden de vergunning geven tot ontslag
en eventueel aan die vergunning voorwaar-
den verbinden.

Honderden aanvragen en
klachten per dag.

Het aantal verzoeken om vergunning tot
ontslag is uiteraard talrijk, niet minder het
aantal der klachten van werknemers bij
dreigend ontslag: talrijk en oneindig ge-
varieerd.

Voor hen, die wel eens hebben gemeend
zich te moeten beklagen over een huns in-
ziens te lang uitgebleven antwoord — hoe
begrijpelijk het overigens ook is, dat men.
wanneer werkloosheid dreigt, naar een uit-
spraakt haakt — is het niet ondienstig zich
te realiseren dat er in de aanvang van de
werking der verordening gemiddeld 1400
aanvragen en klachten per dag binnenkwa-
men (met een maximum eenmaal van 1600)
en dat er thans nog altijd een gemiddelde
van 750 inkomende stukken per dag is.

Ook niet ondienstig is het, zich te realise-
ren dat er in vele gevallen een uitgebreid
onderzoek nodig is voor een beslissing val-
len kan De behandeling van deze klachten
belastte de dienst der arbeidsinspectie uiter-
mate zwaar.

Intussen wordt er bij de Directie van de
Arbeid alles op gezet, de beslissing zo spoe-
dig mogelijk te nemen. De aanvragers en
klagers kunnen overigens zelf heel veel
daartoe bijdragen Laat men zijn brieven
toch zo kort en zakelijk mogelijk formule-
ren, alleen die dingen vermelden welke
strikt nodig zijn Voor den klager Is het
noodzakelijk, dat hij eigen naam en adres
vermeldt, zowel als de naam en het adres
van den werkgever en de aard van het be-
drijf

De verzoeken om toestemming tot het ge-
ven van ontslag of tot kortere werktijd moe
ten eremotiveerd rechtstreeks worden in=-e
diend bij het dist.rictshoofd der Arbeidsin
spectie. binnen wiens ambtsgebied fabriek
of werkplaats gelegen is of door tussen-
komst van een „vertrouwensinstantie"
waarover wij straks spreken.

Vermeden moet worden dat het ontslag-
verbod remmend zou werken op het aan-
nemen van nieuw personeel Daarom word'
voor arbeid met een van te voren vast te
stellen tüdsduur — als voorbeeld noemen we
de reparatie van een brug — een ontslag-
vergunning gegeven.

In het algemeen wordt geen vergunning
tot ontslag verleend zolang in de beschouw-
de onderneming nog langer dan 36 uren per
week wordt gewerkt. Zonder vergunning
kan de werktijd in een onderneming tot
36 uur worden teruggebracht, zodat bij ver-
mindering van werkgelegenheid eerst tot
inkrimping van de werktijd kan worden
overgegaan, vóór personeel ontslagen wordt

De arbeidsinspectie laat zich niet in met
de aard van het werk, waarmee de arbeider

belast, noch met loonkwesties.
Bij bet vergunnen van ontslag wordt deze

volgorde in acht genomen.
1. Personen van 65 jaar of ouder;

Gehuwde vrouwen, niet kostwinsters;
3. B/Eeisjes en ongehuwde vrouwen niet

kostwinsters;
4. Jongens en ongehuwde mannen, niet

kostwinners;
5. Meisjes, ongehuwde en gehuwde vrou-

wen, kostwinsters;
6. Ongehuwde mannen, kostwinners-
7. Gehuwde mannen.

Medewerking van vertrouwens-
Instanties.

Bij het geheel van de uitvoering der ver-
ordening konden, om tot een volkomen
rechtvaardige uitspraak over de al of niet
noodzakelijkheid van ontslag te komen, ver-
trouwensinstanties niet worden gemist.

Een beroep werd toen gedaan op de be-
drijfsraden en bij afwezigheid van deze op
de werkgevers- en werknemersorganisaties
in verschillende bedrijven tot het aanwijzen
van deskundige personen. De gevraagde

medewerking Is met grote bereidwilligheid
geschonken.

Deze vertrouwensinstanties, samengesteld
uit werkgevers en werknemers, verzetten
geheel belangeloos een massa adviserend
werk, waarvoor zij bovendien inlichtingen
hebben in te winnen en in de meeste geval-
len een onderzoek ter plaatse instellen.

Om enkele voorbeelden te noemen, be-
staan er thans zulke vertrouwensinstanties
in de metaalbedrijven, de bouwbedrijven, de
middenstand (de drie middenstands-organi-
saties werken samen), de textielindustrie,
het drukkersbedrijf. Zij omvatten het ge-
hele bedrijf en behandelen dus niet alleen
de ontslagkwesties welke de leden hunner
organisatie raken.

De werkgevers in een bedrijfstak, waar-
voor een vertrouwensinstantie in het leven
werd geroepen, moeten hun aanvrage om
aan arbeiders ontslag te mogen geven, door
tussenkomst van de vertrouwensinstanties
indienen; daar worden de aanvragen onder-
zocht en, van advies voorzien, .aan den di-
recteur-generaal doorgezonden.

Het geheel van deze adviesbevoegdheid Is
met de nodige waarborgen omringd. Want
— hoe ook het dankbaar aanvaarde advies
moge luiden: de directeur-generaal beslist

Het terrein, waarvoor al dit werk wordt
verzet, is overigens door de verordening van
den Rijkscommissaris wel begrensd Slechts
voor ondernemingen is de verordening van
toepassing. Ook niet behoren daartoe — en
het is goed, dat klagers ook daarmee reke-
ning houden — kwesties over het niet na-
leven van arbeidscontractbepalingen, loon-
geschillen, het in acht nemen van een op-
zegtermijn, schadevergoeding en dergelijke
Met zulke geschillen ga men naar de Bu-
reaus voor arbeidsrecht, het bestuur van
een vakverbond of een advocaat Geschillen
over toonregelingen van nog in dienst zijnde
arbeiders dienen de rijksbemiddelaars te
worden voorgelegd.

Tenslotte: zonder deze verordening zou-
den de oorlogsomstandigheden ongetwijfeld
een veel ernstiger ontwrichting tot gevolg
hebhen gehad door een ongelimiteerd massa-
ontslag en stopzetting van bedrijf Thans
werd zulks, onder de druk der verordening,
waar het reeds plaats had gevonden ten
dele voorkomen en bleek, dat voor menig
bedrijf de mogelijkheid tot voortzetting was
opengebleven en de werkgelegenheid was
blijven bestaan. Ook uit maatschappelijk
oogpunt zijn dit belangrijke en vermeldens-
waardige feiten.

2. Bezoldiging personeel Opbouw-
dienst

Bij besluit van den secretaris-generaal
van Algemene Zaken is ten aanzien van de
voorlopige bezoldiging- van het personeel
van de Opbouwclienst het volgende bepaald:

Artikel 1. De bezoldiging van het perso-
neel, injredeeld bij de Opbouwdienst, wordt,
in afwachting van een definitieve regeling:,
voorlopig vastgesteld als is bepaald in de
volsren'de artikelen.

Artikel 2. 1. De bezoldiging van officie-
ren op nonactiviteit, ingedeeld bij de Op-
bouwdienst, zal bedraden het verschil tussen
de nonartiviteits-bezoldiging en de activi-
teits-bezolditdng. welke zij bij de landmacht
zonden hebhen genoten.

2. Kindertoelage wordt niet in rekening
gebracht.

3. Inhoudingen voor pensioenbijdragen
hebben niet plna.ts.

Artikel 3. De bezoldiging van officieren
en militairen beneden de rang van officier,
ontslaa-en onder toekenning van wachtgeld
en inp-erleeld bii de Opbouwdienst, zal in-
c'a.fin drie maanden na de dag waarop zij In
het genot van wachtfreld zijn gesteld en zal
bedraden voor gehuwden 15 pet. en voor
ongehuwden 25 pet. va.n het voor de eerste
dHe ma R n den vastgestelde wachtgeld.

Artikel 4. l De bezoldiging van reserve
officieren, verlofsoffirieren en personeel der
marine-reserve, ine-edeeld bij de Opbouw-
dienst znl crpii-ifc ziin aan die,' welke zrj vóór
15 Juli 1940 bii de Nederlandse weermarht
genoten, behoudens het hierna bepaalde

2. Voor zovpr de betrokkenen in het tiid
vak 15 Juli 1940 tot en met 14 Octoher 1940
7iin e-ehuwd. wnrden zij berekend voor een
bezoldiging, welke zii zouden hebben s-eno-
ten. indien zij op 14 Juli 1940 reeds gehuwd
waren.

3. De sers-eanten (wachtmeesters)-titulair
worden van 15 Oktober 1940 af berekend
voor de minimum bezoldiging van een ser-
geant b'i de landmacht.

4. Officieren vpn de marine-reserve ont-
vangen het tractement voor plaatsing aan
wal. benevens de kindertoelage.

5. Personeel van de marine-reserve bene-
den de rang van officier ontvans-t de soldij
voor plaatsine aan boord, benevens de kin-
dertoelage. De bezoldiging geschiedt uit-
sluitend volgens de algemene schaal zodat
vaklieden e. d. niet langer als zodanig
hoeere soldij ontvangen.

6. Personeel van de vrijwillige reserve-
hulpschependienst geniet de bèginsoldijen
voor plaatsing aan boord der overeenkom-
stige categorieën beroepspersoneel, bene-
vens de kindertoelage.

Artikel 5. De zakgelden bij de Opbouw-
clienst zullen per dag bedragen voor: a. het
gewezen beroepspersoneel: korporaal met
geschiktheid voor de naast hogere rang
f 0,70. korporaal f 0,65, soldaat 1ste klas
ƒ0.55. soldaat ƒ0,45;

b. het gewezen verlofspersoneel: korporaal
ƒ0.40. soldaat ƒ0.30.

Artikel 6. bit besluit treedt heden in
werking, met terugwerkende kracht tot
15 October 1940.

3. Kostwinnersvergoeding en
groot-verlof gangers

Aan de burgemeesters is meegedeeld, dat
in de vorige maand een aantal dienst-
plichtigen, die zich nog bij de regelings-
bureaux van de Nederlandse weermacht in

werkelijke dienst bevonden, wegens reorga-
nisatie met groot verlof zijn gezonden.

Ook is meegedeeld, dat in de loop van
deze maand en mogelijk ook later met het
verlenen van groot verlof aan zodanige per-
sonen zal worden doorgegaan. Het is wen-
selijk, dat na het vertrek met groot verlof
van deze dienstplichtigen de kostwinners-
vergoeding nog enige tijd wordt doorbetaald,
waarbij de volgende regelen in acht te
nemen zijn.

Ten aanzien van allen, die na 15 October
met groot verlof zijn gezonden, wordt de
kostwinnersvergoeding doorbetaald tot en
met de week volgende op die, waarin het
groot verlof wordt verleend.

Ten aanzien van de in de vorige alinea
bedoelde personen, die op het einde van de
week, waarin het groot verlof werd ver-
leend, nog geen loongevende arbeid hebben
gevonden, wordt de kostwinnersvergoeding
doorbetaald gedurende de twee weken, vol-
gende op eerstbedoelde week.

In de gevallen, waarin de militaire in-
komsten invloed hebben gehad op het be-
drag van de kostwinnersvergoeding wordt
deze met ingang van de dag, waarop net
groot verlof ingaat, nader vastgesteld in
die zin, dat de militaire inkomsten niet
worden meegerekend. In gelijke zin wordt
gehandeld, indien als gevolg van de militaire
inkomsten geen kostwinnersvergoeding kan
worden toegekend.

4. Tewerkgestelden ingekwartierd
Sinds korte tijd is, nu mede door het te-

kort aan materiaal. de bouw van kampen
moeilijker wordt, door de Rijksdienst voor
de Werkverruiming een aanvang gemaakt
met de huisvesting van tewerkgestelden bij
particulieren. Een proef werd genomen met
de inkwartiering van ongeveer 130 Rotter-
dammers bij particulieren in Nunspeet.

Aldus deelt de heer Meyer de Vries mee
in De Arbeidsmarkt, orgaan van de Neder-
landse Werkloosheidsraad en van de Ver-
eniging van leiders van openbare instellin-
gen ten behoeve der arbeidsmarkt.

Om tot deze huisvesting op behoorlijke
voorwaarden, ook wat het financiële ge-
deelte betreft, te komen, werden door de
inspectie Gelderland van de Rijksdienst
advertenties geplaatst in plaatselijke en
buurtbladen, waarin kosthuizen werden ge-
vraagd tegen de prijs van ƒ 1,25 per man en
per dag, alles inbegrepen. Deze prijs is ge-
baseerd op twaalf achtereenvolgende pen-
siondagen. omdat deze ingekwartierde ar-
beiders evenals de kamparbeiders om de
veertien dagen, van Vrijdagmiddag tot
Maandagmorgen naar huis gaan.

Bij de aanwijzing van de kosthuizen wordt
door de inspectie nauw contact gehouden
met het gemeentebestuur, waardoor een
betere selectie kan worden toegepast bij de
keuze der gezinnen, waar inkwartiering zal
plaats vinden.

De proef te Nunspeet is in alle opzichten
geslaagd, zodat deze methode van huisves-
ting met kracht wordt uitgebreid. Thans
vindt deze hoofdzakelijk plaats op de Veluvve
en in de Achterhoek, alsmede op sommige
plaatsen in de Betuwe en in Noord-Brabant.
Het aantal bij particulieren ingekwartierde
arbeiders bedraagt thans ongeveer 1300.

Als bijzonderheid valt nog te vermelden,
dat de gemeentelijke steuncontroleurs hij
deze inkwartiering zijn ingeschakeld, waar-
bij zij in zekere zin administratief de plaats
innemen van de kokbeheerders der kam-
pen. Zij zorgen nl. voor het contact tussen
de ingekwartierden en de betrokken uit-
zendende gemeenten en de Inspectie van de
Rijksdienst, "oor het uitreiken van spoor-
kaartjes. enz.; in het algemeen zijn zij dus
de administratieve schakel tussen de arbei-
ders en de overheidsinstanties.

D, van Jen arLeider

In het laatste gedeelte der vorige en het
begin dezer eeuw trad als het ware dage-
lijks een predikant in Italië op, wiens faam
voortleeft en zal blijven voortleven als die
van S. Antonius van Padua, S. Bernardi-
nus van Siëna en andere machtige rede-
naars. Het was pater Agostino da Monte-
feltro, die na zijn bekering Minderbroe-
der werd om, eenmaal priester zijnde,
dwalenden en zondaars bij menigten tot
God terug te voeren.

Tijdens de vasten predikte hij meestal
iedere dag in een der grote kathedralen,
hetzij te Rome, hetzij te Bologna, Napels
of een andere voorname stad. Uren tevo-
ren kon men geen plaats meer krijgen.
Toen hij te Pisa een reeks van ongeveer
veertig preken hield, schreef de bekende
geleerde Paolo Mantegazza in een der bla-
den: „Om zeven uur zijn alle plaatsen
reeds bezet, terwijl hij om.elf uur pas op-
treedt. Ledig blijven de collegezalen der
Universiteit en de professoren volgen
hun studenten naar de dom. Ook ik ben
gegaan om den geweldigen monnik te ho-
ren. Mensen, van honderd mijl ver geko-
men, vullen het plein, totdat de kerkdeu-
ren geopend worden. Geleerden zonder
geloof zitten in de dom om hem te horen
spreken over God, in wien zij niet meer
geloven. In de winkels, koffiehuizen, the-
aters, op straat waren de grote redenaar
en de door hem gewekte geestdrift het
voortdurend onderwerp der gesprekken.
Ik kon geen college te Florence geven,
doch haastte mij naar Pisa".

Een zijner mooiste preken was die over
de waardigheid van den arbeider, te Flo-
rence gehouden voor ongeveer twintig-
duizend toehoorders. Dank zij de vele ste-
nografen onder zijn gehoor, kunnen wij
een overzicht geven, maar ook niet meer
dan een overzicht.

Na verhaald te hebben, hoe de arbei-
der wordt uitgebuit, vroeg hij: Wie open-
baart hem zijn waarde? Is het de letter-
kundige, de economist, de wijsgeer of de
staatsman? Wy zullen zien. De eerste gaat
tot den werkman en zegt: Arbeider, gij
zijt ongelukkig, omdat gij van de morgen
tot de avond voor uw brood moet wer-
ken. Luister naar mij. Op de wereld zijn
bergen en dalen. Van de bergen stromen
de wateren, die de aarde vruchtbaar ma-
ken, van de bergen vloeien de rijkdom-
men. Zo moeten er ook in de maatschap-
pij bergen en dalen zijn. De kapitaalbe-
zitters zijn de bergen en gij, arbeiders,
zijt de dalen. Weest dus tevreden, want
aldus is het plan der schepping.

Neen, roept de economist. Wetenschap
en techniek hebben de arbeid vervol-
maakt. Het werk brengt meer op, de in-
terest van dit kapitaal is van zes op vier
gekomen, het arbeidsloon gestegen, de
prys der levensmiddelen gedaald. De eco-
nomie heeft de weg tot verbetering gewe-
zen.

Zeker, antwoordt de monnik, maar
heeft de economie den arbeider in zijn
waardigheid hersteld? Behandelt zij hem
als kind Gods? Kind Gods! 't Is maareen
misleidende leuze, zegt de wijsgeer. Gij
vindt geen hulp in het gebed en God be-
moeit zich niet met u, want Hij kan de

eeuwige wetten, waaronder gij zucht, niet
veranderen.

Verontwaardigd roept de werkman dan
uit: Wie zal mijn lot dan verlichten? Dat
doe ik, antwoordt de staatsman. Ik heb
u het recht gegeven door uw stembiljet
mee de staat te besturen en ik heb wets-
ontwerpen gereed liggen, die u zullen be-
schermen.

Vervolgens naderen socialisme en anar-
chisme tot den arbeider en hitsen hem op
tot het hanteren van de moker op de
bourgeoisie. Maar de arbeider begeert
niet gelijk te zijn aan het wilde dier.
Slechts de godsdienst herstelt hem in zijn
volle waardigheid, de godsdienst noemt
hem groot. Waarom? Omdat God, de bron
van alle grootheid, allereerst aan de ar-
beidende stand het voorrecht heeft gege-
ven op Hem te gelijken. God is arbeider,
als Hij de koepel der hemelen spant, de
fondamenten der wereld legt, klei neemt,
waarin hy het lichaam van den mens
boetseert, zo schitterend als alle genieën
en alle kunstenaars samen het onmogelijk
kunnen. Arbeiders, zietdaar de oorsprong
uwer waardigheid. Er is meer. Gij zijt
Gods medewerkers. Hij heeft zijn werk
onvoltooid gelaten, in de bodem de kiem
des levens gelegd, in de lagen der aarde
steenkool en metalen verborgen, opdat gij
het werk zoudt voltooien.

Omdat God arbeider was, wilde Jezus
van Nazareth ook een armen arbeider en
tevens uw broeder zijn. Kunt gij zeggen:
Mijn God en Zijn zoon hebben geleden,
zoals ik lijd, gewerkt zoals ik werk, waren
arbeider als ik, de rijke kan niet zeggen:
God was eerst rijk en heeft mij daarna
Zijn rijkdommen overgedragen. Christus
had geen paleis, maar een werkplaats als
gij. Zijn troon was de schaafbank van een
armen handwerkman, Zijn scepter het
gereedschap van een arbeider. Meer dan
alle andere mensen is de arbeider de
broeder van Christus, wijl Hij tijdens Zijn
verblijf op aarde priester en werkman,
neen, werkman en priester wilde zijn: der-
tig jaren arbeidde Hij in de werkplaats
en slechts drie jaren trad Hij als pries-
ter op.

Nadat pater Agostino aldus een uur
lang had uiteengezet, dat alleen de gods-
dienst het zegel van Jezus op het voor-
hoofd van den werkman drukt en hem een
kroon geeft, die in de hemelse heerlijk-
heid blijft schitteren, kon de geestdriftige
menigte zich niet meer bedwingen. Zij
brak uit in toejuichingen en droeg den re-
denaar in triomf van de preekstoel.

VAN DEURNE.

Ruwe handen

isten
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Herderlijke brief

net fïoofjwaarclici Episcopaat

NAAR AANLEIDING VAN HET EEUWFEEST VAN
ST. WILLIBRORDUS

Zondagmorgen j.l. is in alle R. K.
kei-Ken, aismeae in kapellen waarover
een rector is aangesteld, een brief
van het Hoogwaardig Episcopaat van
Nederland voorgelezen, naar aanlei-
ding van de verheffing van Sint Wil-
librord tot den voornaamsten patroon
(patronus primarius) van de kerk-
provincie Utrecht.

De 7e November van het vorige
jaar is, aldus de brief, op luisterrijke
wijze het twaalfde eeuwfeest van het
zaïig afsterven van den H. Willibrord
gevierd, den groten apostel van Ne-
derland. Ook onze andersdenkende
medebroeders hebben zich niet onbe-
tuigd gelaten, en uiting gegeven aan
hun verering voor den man, aan wien
ons vaderland zoveel te danken heeft
voor de prediking van het Evangelie
en voor de opbloei der beschaving,
die een der schoonste vruchten is van
het christendom.

Onze H. Vader Paus Pius XII heeft
aan dat eeuwfeest een blijvende be-
kroning willen geven, en den H. Wil-
librord verheven tot den voornaam-
sten patroon van de Utrechtse kerk-
provincie, dus van geheel ons vader-
land. Dit behoeft niets af te doen aan
onze liefde en verering voor andere
heiligen, doch is het niet billijk, dat
wij, gedachtig aan het woord van St.
Paulus: „Gedenkt uw leidslieden, die
u het woord Gods hebben verkon-
digd, let op het einde van hun leven
en volgt hun geloof na," een zeer bij-
zondere plaats in onze verering geven
aan den H. Willibrord, die geheel zijn
leven gewijd heeft aan de bekering
van ons vaderland? Dat hij ons dan
steeds als een lichtend voorbeeld en
als een machtige voorspreker voor
ogen sta.

Zo ooit, dan hebben wij in onze da-
gen zulk 'n voorbeeld en zulk 'n voor-
spreker nodig. Want als ten tijde van
St. Willibrord staat in de geweldige
geestesstrijd onzer dagen het chris-
telijk geloof op het spel. Laten wij in
dit ernstig uur in ons zelven keren en
ons hart tot God verheffen en onze
trouw tonen aan Jesus Christus in
een oprecht en levendig geloof. Het
geloof, dat Willibrord heeft gepre-
dikt, is een kostbare gave, substantia
sperandarum rerum, een vaste grond
van hetgeen wij hopen, argumentum
non apparentium, de overtuiging van
dingen, die wij niet zien. Het geeft
vastheid en richting aan ons leven.
Het schenkt ons de zekerheid, dat wij
niet aan een blind toeval zijn overge-
leverd, doch dat er een God bestaat,
die wij met onze lichamelijke ogen
niet kunnen zien, doch die de wereld
geschapen heeft en haar nog immer
leidt en bestuurt. Die God is het
plechtanker van onze hoop.

Gelijk alles wat kostbaar is, vraagt
ook het geloof offers om het te be-
waren en te beleven: zelfbeheersing,
zelfverloochening, moed en kracht.
St. Willibrord is een heilige gewor-
den, doch daartoe heeft hij ook alles
moeten verlaten, wat hem dierbaar
was, om onder een barbaars volk te
midden van duizenderlei ontberingen

en gevaren het Evangelie te verkon-
digen, steeds bereid Zijn leven zelf te
offeren. Christus vraagt van zijn vol-
gelingen heldenmoed. Er kunnen
ogenblikken in ieders leven komen,
dat er van transigeren geen sprake
kan zijn, dat wij een keuze moeten
doen. Want „wie niet met mij is, is
tegen mij." Doch het christendom
scnenkt ook heidenmoed: „i'ot aiies
ben ik in staat door Hem, die mij
sterkt."

Verzekerd van de bijstand van
Christus zullen wij nooit kleinmoedig
zijn en ons angstig terugtrekken.

Behalve het geloof, d.w.z. de waar-
heden, die strikt ter zaligheid nodig
zijn, heeft St. Willibrord ons nog een
ander erfdeel nagelaten, de .christe-
lijke beschaving.

Thans nog heeft de Kerk talloze in-
stellingen: scholen en inrichtingen
voor de opvoeding der jeugd, instel-
lingen van liefdadigheid, sociale orga-
nisaties. Zij zijn van de ene kant uitin-
gen van ons geloof, dat zich immers
in de werken openbaart, van de an-
dere kant machtige middelen om het
geloof te beschermen. In jarenlan-
ge arbeid, met eindeloze moeite en
onder zware offers hebben onze ka-
tholieken dat alles opgebouwd. Het
is onze dure plicht het in stand te
houden, voorzover het in ons vermo-
gen ligt.

Die katholieke instellingen hebben
zonder twijfel ook op maatschappe-
lijk gebied zegenrijk gewerkt. Moeten
wij nog antwoorden op de zo dikwijls
geuite beschuldiging, dat wij daar-
door verdeeldheid zouden verwekken
of minder trouwe vaderlanders zou-
den zijn? Niet in de vervlakking van
ieders levens- en wereldbeschouwing
kan de kracht liggen van een volk,
doch slechts in eendrachtig samen-
werken tot welzijn van het vaderland,
met eerbiediging van elkanders diep-
ste overtuigingen, en in liefde voor
het vaderland doen wij voor niemand
onder.

Ja, wij mogen zeggen, dat wij beter
het vaderland dienen, naarmate wij
betere christenen zijn. Want niet om
zuiver menselijke motieven, doch uit
godsdienstige overtuiging betonen wij
gehoorzaamheid aan onze overheden,
beoefenen wij de rechtvaardigheid en
liefde ten opzichte van elkander en
vervullen allen hun plichten, met
name die van het huwelijk, waardoor
een volk gezond en krachtig wordt.
Ook wij werken mede aan de opbouw
van ons vaderland, doch Christus is
ons fundament. Want „niemand mag
een ander fundament plaatsen, dan
wat gelegd is en dat is Jesus Chris-
tus."

Laten wij doen, zo besluit de brief,
wat christenplicht vordert, ieder in
eieen kring, eenvoudig, zo nodig tot
offers bereid, omdat Christus het van
ons vraagt. Dan zuilen wij niet alleen
in onze eigen omgeving werken aan
de opbouw van Christus, ons funda-
ment, doch dan zullen ook zoveel an-
deren, die het goede willen, doch de
weg niet weten, zien, dat alleen Chris-

ernieuwi vertrouwen

(A.) Men herinnere zich eens de
K.R.O.-uitzendingen van de actie
„Naar de Nieuwe Gemeenschap". Het
leek toen voor velen nog zo onwerke-
lijk. „De wereld wankelt", zo heette
de eerste uitzending. Sommigen von-
den dat héél sterk overdreven. „Volk
tegen volk" was de tweede uitzending.
Oorlog was er nog niet en ook deze
titel leek velen een beetje erg aan-
gedikt. „Het beloofde land" was een
der volgende. Er werd in de toespraak
herinnerd aan de tocht der Joden naar
t beloofde land; aan de tocht door de
woestijn, aan hun voedsel-gebrek, aan
hun morren en het terugverlangen
naar de vleespotten van Egypte, aan
hun wankelend vertrouwen in God.. .
Ook dat klonk allemaal nog zo onwer-
kelijk, zo veraf. Ook dit maken wij
nu mee, niet onwerkelijk, maar daad-
werkelijk. De weg naar de nieuwe ge-
meenschap — het beloofde land —
lijkt zoek.

En herinnert men zich nog het in-
leidende psalmwoord, waarmede de
eerste K.R.O.-uitzendingen werden in-
geleid? Het waren deze: Thans begin
ik: deze verandering komt van de
hand des Allerhoogsten. Was dat nu
niet uitermate vermetel? Zou er nu
werkelijk een zó ingrijpende verande-
ring komen, dat de hand van God er
in kenbaar zou zijn?

De herinnering aan deze uitzendin-
gen, die de nabije toekomst zo opval-
lend juist karakteriseerden, ja bijna
voorspelden, moge ons sterken.

Zij is een bewijs dat wij rnet „De
Nieuwe Gemeenschap" op de goede
weg waren. Hoe kón het ook anders!
Volgden wij niet het dringend ver-
maan van Christus' gevolmachtigde
op aarde? Kónden wij dan misreke-
nen?

Maar moeten wij dan ook nu niet
— in de woestijn - - blijven geloven
in Gods leiding? De Nieuwe Gemeen-
schap — het beloofde land — blijven
nastreven, in ongeschokt vertrou-
wen?

De doortocht door de Rode Zee is
geen fabeltje: God liet Mozes de wa-
teren scheiden, om de doortocht mo-
gelijk te maken. God kan dat nog op
de dag van vandaag. En Hij zal het
doen in figuurlijke of in letterlijke zin.
Als wij maar vertrouwen en geloven.
En werken.

• lef grote gezin en de

winterjas»

(A.) De Rijkscommissaris heeft
zich onlangs op zeer sympathieke wij-
ze uitgelaten over het grote gezin.
Het heeft zijn grote bewondering en
warme instemming.

Nu is er echter door het Rijkstex-
tielbureau vastgesteld, dat op bon
AA van de textielkaart één winterjas
per gezin kan worden gekocht. Een
vader en moeder met één kind kunnen
dit een warme jas of mantel geven.
Maar de vaders en moeders met tien,
elf of twaalf kinderen? Die krijgen
óók maar l ja«. Nu hebben gezinnen
met 10 of 12 kinderen geen behoefte
aan 12 jassen per jaar. Ook niet aan
6. Al was het maar om de eenvoudige
reden dat zij deze niet betalen kun-
nen. Maar één jas voor vader, moeder
en tien kinderen samen is toch wel
een wat al te scheve verhouding ten
opzichte van 't niet kinderrijke a^ezin.
Het is o.i. echter aan geen twijfel on-
derhevig dat de Rijkscommissaris be-
reid en van harte genegen is aan de
achterstelling van 't kinderrijke gezin
voor wat betreft de winterkleding, een
einde te maken.

tus is het heil der wereld, „zo moet
uw licht schijnen voor de mensen, op-
dat zij uw goede werken zien en uw
vader verheerlijken, die in de hemel
is." En moge de H. Willibrord ons
vaderland, dat hem tijdens zijn leven
zo aan het hart lag, thans uit de he-
mel met zijn machtige voorbede be-
schermen.

Z O O H O O R T
H E T

WELLEVENDHEID ALS UITING
VAN INNERLIJKE BESCHAVING

EN LIEFDE TOT DEN
EVENMENS

DOOR TOOS POST
«*

Voorwoord van Mag.

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

1*

ING. t 0.70

IN KEURIG BANDJE ƒ 1.10

voor vloei

(A.B.) De storm van de oorlog en de
wenteling van de nieuwe tijd brengen be-
zinning in ons volk en nu zoveel wankel
schijnt, slaat de mens gereder en inniger
het oog op den Eeuwig Onveranderlijke:
God.

In het hartje van onze hoofdstad, in de
Amsterdamse Kalverstraat, ziet men
daarvan sinds enkele dagen iedere dag
een ontroerende en hoopvolle manifes-
tatie ......

In de Kalverstraat staat immers het be-
kende katholieke kerkgebouw met zijn ty-
pische naam De Papegaai. Wie thans in
het middaguur, van één uur tot kwart
over een, daar passeert, wordt getroffen
door de drukte voor en in dit bedehuis;
aanvankelijk lopen er mensen, jonge en
oude, binnen, maar het duurt niet lang —
zo men binnen het tijdsbestek van een
kwartier al van lang spreken kan — of de
kerk is stampvol en wie nog aankomt,
moet in het portaal of op het trottoir blij-
ven staan.

De oorzaak van dit alles?
Een door een particulier geopperd initia-

tief werd geestdriftig overgenomen door
pastoor Nolet, die het op zijn beurt weer
voorlegde aan de geestelijkheid der stad;
dit initiatief bestond iii het dagelijks doen
houden van een „Kwartier voor God", een
geestelijke oefening, te houden op een
tijdstip, dat de meeste mensen schikt. Dat
tijdstip werd vastgesteld op het eerste
kwartier na één uur 's middags. Dan
wordt sinds enkele dagen in de Papegaai
te Amsterdam het „Kwartier voor God"
gehouden, dat voor mensen van alle ge-
zindten toegankelijk is en ook werkelijk
door alle gezindten wordt bijgewoond. Dit
ene kwartier wordt intens beleefd. Begon-
nen wordt met een gezamenlijke groet aan
het Allerheiligste, waarna een korte lezing
uit de Bijbel volgt. Hierna een toepasse-
lijk gebed of toespraakje, waarna geza-
menlijke geloofsbelijdenis en schuldbeken-
tenis. Gebeden worden daarna het „Agnus
Dei" en „Domine non sum dignus", waar-
na in een minuut stilte geestelijke com-
munie wordt gehouden. Tot besluit wordt
het Magnificat gezongen.

Enkele dagen reeds wordt dit „Kwar-
tier voor God" gehouden en dit wel onder
stijgende belangstelling; de Papegaai kan
de toeloop al niet meer bergen.

Het kwartiertje wordt door de diverse
parochiegeestelijken bij toerbeurt geleid.

Een krijtbord aan de kerkingang nodigt
de voorbijgangers uit deel te nemen aan
deze toevlucht tot God, terwijl ook een
papieren propaganda door middel van
aanplakbiljetten en folders wordt gevoerd.
Onze katholieke organisaties stelden zich
hiervoor gaarne beschikbaar.

Maandag was mr. Diepenbrock van de
„Actie voor God" bij het kwartier tegen-
woordig en zijn indruk zal er wel toe lei-
den, dat het initiatief ook elders wordt
gepropageerd.

Trouwens in Den Haag wordt het Am-
sterdamse initiatief waarschijnlijk binnen-
kort reeds overgenomen. Mogen vele
plaatsen hetzelfde doen. Belangstelling zal
men er wel voor vinden, want op weg naar
zijn dagelijkse arbeid herinnert menigeen
zich gaarne het beminnelijke en vertroos-
tende woord van den Heiland: „Komt al-
len tot Mij, die belast zjjt en beladen en
Ik zal u verkwikken."

KOU OP
DE BORSTl
Wrijf 't avonds rug en borst in mei
Dampo.Danonderde woll Volgend»

en beter! Pot 50ct. Doos 30ct.
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De beslissing:

Er heerste grote blijdschap onder de
christenen van Jerusalem, toen de vroe-
gere kerkvervolger, nu Apostel der heide-
nen, Paulus, met zijn vriend Barnabas ver-
slag uitbracht over de grote dingen, wel-
ke God door hen onder de heidenen van
Klein-Azië had gedaan.

De vreugde werd echter voor een groot
gedeelte vergald, althans getemperd door
de uit de Phariseën tot het christendom
bekeerde Thora-hetzers. De strijd had de
missionarissen gevolgd, was vooral in An^
tiochië losgebrand en moest hier in Je-
rusalem ten overstaan van Petrus, de
apostelen en de ouderen worden uitge-
maakt.

Dit zou ook inderdaad geschieden, niet
ten overstaan van de gehele gemeente,
maar door. de apostelen en ouderen in
aparte vergadering.

Deze vergadering werd gehouden, waar-
schijnlijk in het vertrouwde cenakel, een
opperzaal in het huis van den evangelist
Marcus.

Men ziet hier intussen hoe los het chris-
tendom stond van het "'jodendom. Men
gaat zelf eigen wetten maken. De gehele
joodse hiërarchie was uitgesloten en daar-
mede de wetten geheel verlaten.

Alle kenmerken van een concilie waren
hier aanwezig.

Dat er over het kernvraagstuk ook hier
breedvoerig gesproken werd en dat het er
zelfs tamelijk wel gespannen zal hebben
blijkt uit Hand. 15. 6: „Toen er dan reeds
veel was geredetwist, stond Petrus op..."

Wij kunnen ons voorstellen hoe vooral
Paulus hier met z'n snedige opmerkingen
en met zijn bijbelse vergelijkingen de ver-
gadering geboeid zal hebben. Hij zal hier
ook wel de „Jerusalemse heren" (ex-Pha-
riseërs) hebben leren kennen, die vanuit
de verte door het achterbakse zenden
van dwarsdrijvers, zijn successen onder de
heidenen hadden willen bederven.

Daar zien we ook Petrus zitten met zijn
eigen grote ervaringen. Hij luistert aan-
dachtig naar alle opmerkingen en hij ziet
vooral, dat God door de charismata (bij-
zondere gaven van den heiligen Geest,
welke Christus ook voor de heidenen be-
loofd had) onnoemelijk veel heidenen ze-
gent. Daarbij staat nog zijn eigen herin-
nering bij de bekering van Cornelius hem
goed voor de geest. „Wat God rein ver-
klaard heeft, waag dat niet onrein te noe-
men", had hem de engel gezegd. En
Petrus weet nu, wie zijn lammeren en
schapen waren, welke hij op Christus'
woord te leiden had, namelijk alle chris-
tenen, zowel uit de heidenen als uit de
joden.

Lang is er geredeneerd. Ten laatste en
na rijp overleg, „stond Petrus op".

Dit „opstaan" heeft hier een grote en
plechtige betekenis. Het kondigt een be-
slissing aan.

Als Petrus „opstaat", als de Paus zich
verheft om te spreken, dan vervagen alle
discussies; dan heeft alles in het verleden
slechts zoveel waarde als hij, die spreken
gaat, eraan geeft. Dan is het alsof God
zelf een oordeel gaat geven. En dit is ook
zo, want dan spreekt de heilige Geest
door Christus' plaatsbekleder.

Nu gaat ook de allervoornaamste be-
slissing vallen. Een vijftienhonderdjarige
heilige Wet gaat nu definitief wijken voor
of liever verdwijnen in een nieuwe.

Men luistert naar Petrus, die vastbera-
den en met een heilige ernst, zich het ge-
wicht van het ogenblik bewust, kort en
krachtig de beslissing neemt, zonder voor
deze beslissing de goedkeuring zelfs der
apostelen te vragen. Wat hij beslist is
bevel. ledere zin treft nu doel.

„Mannen, broeders. Gij weet dat van
eeuwigheid af God onder ons Zijn keuze
gedaan heeft."

Hiermede omlijnde Petrus op Gods ge-
zag zijn eigen autoriteit en de onwrik-
baarheid van hetgeen hij beslissen gaat.
„(En deze keuze had mede de volgende be-
doeling), dat door mijn mond de heidenen
het woord van het Evangelie zouden horen
en geloven."

Hiermede doelde Petrus op de bekering
van den Romein Cornelius e.a.
. „God nu, Die de harten kent, heeft
voor hen getuigd, door hun, op dezelfde
wijze als aan ons, den heiligen Geest te
schenken.

Hij heeft geen onderscheid gemaakt
tussen ons en hen, nadat Hij door het ge-
loof hun harten gereinigd had.

Waarom dan zoudt ge God beproeven
(dat wil zeggen tegenstreven) door aan
de gelovigen een juk op de nek te leggen,
dat noch onze vaders noch wijzelf dra-
gen konden?"

Dan volgt de beslissing:

„Welnu, wij geloven zalig te worden
door de genade van Christus — zo ook zy
(dat is de heidenen)."

Voor de zaligheid der heidenen was dus
de genade van Christus voldoende. De
Mosaïsche Wet had hiermede geheel haar
kracht ter zaligheid verloren en was hier-
mede in principe afgeschaft.

Petrus heeft gesproken. De kernkwes-
tie is definitief opgelost. Daarom zegt
Lucas zeer kernachtig;

„En de gehele vergadering zweeg."
Dit was een zwijgen uit eerbied en on-

derwerping. Er werd over het princiep
niet meer gediscussieerd.

De vergadering bleef doorduren, doch
„men hoorde Paulus en Barnabas verha-
len wat grote tekenen en wonderen God
onder de heidenen had gedaan".

De lucht is gezuiverd. Het bevrijdende
woord gesproken. Men kan nu alleen
maar ter versterking van Petrus' woorden
blij spreken over de wonderen Gods onder
de heidenen.

De sfeer is nu ongewoon eenstemmig.
Slechts enkelen zullen in hun hart hebben
blijven protesteren; hier dorsten ze niets
meer te zeggen. Ze zullen als een kleine,
overigens in het geniep nog veel kwaad
stichtende secte, blijven voortbestaan;
precies zoals zich dat later na ieder con-
cilie en iedere officiële kerkelijke uit-
spraak herhalen zal.

De toepassing van het besluit

De theoretische en daarmede dogmati-
sche definiëring was geschied. Nu bleven
nog slechts de practische toepassing en
zeker soort overgangsmaatregelen over.
Dit laatste niet zozeer als tegemoetko-
ming aan de Mosaïsche wet als wel om de
onderlinge vrede in de gemengde christen-
gemeenten te bewaren.

Uit de verhalen van Paulus immers
bleek, dat vele synagogen zich in hun ge-
heel tot het Christendom hadden bekeerd,
en dat ook de bekeerde heidenen die syna-
gogen voortaan bezochten. Uit een zekere
behoudsgezindheid en omdat er nog
geen Nieuwtestamentische geschriften
waren — en bovendien omdat er in het
Oud Testament zoveel over Christus ge-
schreven stond en de Oude Wet een voor-
afbeelding was van het nieuwe en er bo-
vendien een grote menigte wijsheid in de
oude boeken stond — werd er geregeld
in die synagoge voorgelezen uit de oude
boeken en dus ook uit de Mosaïsche. Bo-
vendien gebeurde het dat christenen ook
de joodse synagogen bleven bezoeken, hoe-
wel dit eigenlijk niet nodig was. Men
leefde nu eenmaal in een overgangstijd-
perk.

Nu echter door Petrus de beslissing ge-
vallen was, moest er een weg gevonden
worden, een soort modus vivendi, om dit
besluit, waar het eventueel op grote moei-
lijkheden mocht stuiten, zo soepel moge-
lijk uit te voeren. Hetgeen slechts geschie-
den kon door wetskrachtige overgangs-
maatregelen, welke niets aan de door Pe-
trus genomen beslissing zouden afnemen.
Daarom nam tenslotte Jacobus het woord.

Hij was de apostel die de gemeente vaji
Jerusalem bestuurde. Hij was een man die
door zijn nauwe familierelaties met Jesus
en door zijn persoonlijke heiligheid in hoge

ere stond, zelfs bij de Joden. Als hij
sprak, kon men een beleidvol woord
horen.

In tegenstelling met Petrus, die een
bevel uitvaardigde, kwam Jacobus, omdat
hij geen paus was, met een voorstel voor
de dag. Hij gaf uitdrukking aan de onder-
werping der vergadering aan Petrus' be-
sluit. En hij versterkte dit nog door aan
te tonen, dat God de profetie van Amos
(9, 11—12) door de roeping der heidenen
vervuld had. „Daarom ben ik van oordeel,
dat degenen, die uit de heidenen tot God
bekeerd zijn, niet in de war moeten ge-
bracht worden."

Vanzelfsprekend verviel op Petrus'
woord de verplichting tot de besnijdenis
en dus ook de gehele Mosaïsche wet. Hier-
uit volgde eigenlijk, dat de christenen
voortaan ook alle vlees mochten gebrui-
ken. Zelfs zou hun het vlees van de die-
ren, welke aan de afgoden geofferd wa-
ren, geoorloofd zijn, wanneer dit, zoals
meestal gebeurde, te koop werd aange-
boden. Het was namelijk bij de heidenen
gewoonte, het offervlees óf als offer,
dus godsdienstige maaltijd ter ere der
goden te eten (hetgeen een christen na-
tuurlijk niet geoorloofd zou zijn) óf, wan-
neer het vet en de ingewanden geofferd
waren, het overige vlees te verkopen en
gewoon als maaltijd te gebruiken. Wan-
neer de Christenen nu niet aan de afgo-
dische offermaaltijden deelnamen konden
ze gerust het andere vlees eten, al of niet
met het bloed er nog in.

Terwille echter vari de ergernis, welke
vele Joden of nog joods-voelenden eraan
zouden nemen, wanneer Christenen geof-
ferd vlees of bloed zouden gebruiken,
stelde Jacobus als overgangsmaatregel
voor de christenen van dergelijke gemeen-
ten voor te schrijven, dat ze zich zouden
onthouden „van hetgeen door de afgoden
besmet is, van ontucht (hiermede was be-
doeld: huwen in volgens joodse wetten
verboden graden) en van het verstikte en
van bloed".

Dit voorstel vond algemene bijval. En er
werd een brief gezonden aan de door on-
wettig optredende figuren verontruste ge-
meenten, welke brief met de volgende veel-
zeggende woorden begint: „De Apostelen
en de ouderen als broeders aan de broe-
ders uit de heidenen te Antiochië, Syrië
en Cilicië, heil!"

Als kern werd aangegeven: „Het heeft
den heiligen Geest en ons goedgedacht...."
en dan volgt het voorschrift, dat Jacobus
had aanbevolen.

Hier dient intussen bijzondere aandacht
geschonken te worden aan de toevoeging:
„den heiligen Geest en ons......" Want
hierin is alles gelegen, wat een concilie
met dogmatische besluiten tot concilie
maakt.

De heilige Geest heeft door den Paus
(Petrus) gesproken, daarom zijn de dog-
matische besluiten echt; en werd ook aan
deze gemeenten niet geschreven, dat zij
zich moesten laten besnijden enz.

De toevoeging „door ons" wijst hier bo-
vendien nog op de overgangsmaatregel
welke, gesanctionneerd door de .eensge-
zindheid in den heiligen Geest, voor die
gemeenten kracht van wet had; wel te
verstaan als voorlopige overgangsmaat-
regel.

Hiermede werd het eerste en voornaam-
ste concilie der oudheid beëindigd.

„Petrus heeft gesproken." En zijn beslis-
sing werd onmiddellijk en voor altijd aan-
vaard.

J. J. OUWENDIJK.

d net toneel
PLEIDOOI VOOR DE „RADIO-GENERALE"

r a o en

In een vorig jaar door de K.R.O. gehou-
den conferentie, gewijd aan het wel en
wee van het radio-luisterspel, klaagde
Toon Rammelt over de weinige aandacht,
welke de pers besteedt aan wat de radio
o.a. op het gebied van toneel presteert en
sprak hij de hoop uit, dat aan de toekom-
stige toneelarbeid van de K.R.O. opbou-
wende critiek niet zou worden onthouden.
Sindsdien werd hier enkele malen over de
K.R.O.-luisterspelen geschreven en thans
is daar weer aanleiding voor.

Kort na de oorlog hadden wij onze radio
voorlopig afgezet; behoudens een enkele
uitzondering hebben we niet meer geluis-
terd, want we waren compleet radiomoe.
Maar nu meldde de K.R.O.-gids — die na-
tuurlijk trouw mocht blijven komen — de
uitzending van een luisterspelbewerking
van „Jan Klaasz, of gewaande dienst-
maagd" van Thomas Asselijn, een der drie

Jan Klaasz-spelen, waarmee deze 17e-
eeuwse Hollander van Frans-protestantse
afkomst in zijn tijd zoveel schandaal ver-
wekte in Doopsgezinde kringen. Niet
geheel zonder reden, want de aardigheden
in deze spelen zijn nogal erg aan de grove
kant. En dat is dan het eerste bezwaar
tegen deze uitzending, die de eerste was
van een reeks: de keuze van het spel was
verre van gelukkig. En zelfs al wil men,
gelijk de K.R.O. de minst bekende spelen
naar voren brengen, dan is er zonder
Asselijn nog keus genoeg.

Toon Rammelt, die het spel voor de ra-
dio bewerkte en tot nog minder dan 'n uur
bekortte, heeft het grove in dit blijspel
wel gezien en onder het blauwe potlood
laten sneuvelen. Heeft hij hier voor fijne
oren gelijk in, van de andere kant werd
de intrige van het spel totaal verminkt,
vermits de klap op de vuurpijl achterwege

Omdat U geen
kattenoogen hebt
is het moeilijk 's avonds in het
donker 'n apotheek of drogisterij
te vinden. Bespaar U zoo'n
tocht en zorg dat er ASPIRIN
in huis is.

bleef. Die klap op de vuurpijl is weliswaar
een aanstotelijk grapje, maar dat was nu
juist het „succes" van Jan Klaasz. We
willen maar vragen: als behalve het feit,
dat in het halfslachtige ding dat luister-
spel heet, het zichtbare toneelbeeld —
altijd nog een der hoofdelementen van een
schouwspel — achterwege blijft, ook nog
de intrige verminkt wordt, wat blijft er
dan nog van het oorspronkelijke over? Op
die manier doet de radio, alle goede bedoe-
ling ten spijt, het toneel tekort.

Al zal het luisterspel altijd wel iets
halfslachtigs blijven, bewezen is reeds vaak
— ook door de K.R.O. — dat er goede luis-
terspelen zijn. Doch dat waren dan vrijwel
steeds oorspronkelijke stukjes, waarbij
van meet af met de mogelijkheden van de
radio werd rekening gehouden. Bewerkin-
gen van toneelspelen deden nog altijd het
oorspronkelijke tekort.

Overschatting is nooit goed. En dr. Jos
Vandervelde, die in zijn inleiding Zondag
tot „Jan Klaasz" de vorig jaar gegeven
K.R.O.-luisterspelen „kunstwerken" noem-
de overschatte een spelletje als „Het
portret van Titus" zeer zeker.

Met verminken komen we er niet en
toch kan de radio met zijn reproductieve
toneel nuttig werk doen.

We denken hier aan de schilderkunst en
aan de boeken met reproducties die hier-
over in omloop zijn. Die reproducties staan
steeds ten achter bij het oorspronkelijke,
maar ze willen dan ook niets anders dan
daartoe inleiden. Hier onderscheiden we
twee dingen, reproductie van het geheel
en fragmenten, die de aandacht vestigen
op bizondere schoonheid van delen. Totaal
verkeerd is, wat gebeurde in een Duits
kunstleerboek, dat een landschap van
Rembrandt als geheel werd afgedrukt,
maar waarbij, om wat tekst te plaatsen,
een hoek werd gesneden uit de hemel,
waardoor de weidse visie — hier de ka-
rakteristieke waarde van dit schilderij —
totaal werd weggenomen.

Als nu de radio mee wil werken aan de
heropbloei van ons toneel en ze kan de
oorspronkelijke werken niet geheel geven,
laat men dan zich niet tevreden stellen
met verminking. Laat men het dan zoeken
in het fragment.

De ervaring leert, dat de mensen het
meest luisteren naar vaste rubrieken in
hun radioblad. Welnu, een wekelijkse
toneelrubriek zou prachtig werk kunnen
doen. Wanneer bijvoorbeeld de premières
van ons beroepstoneel telkens voor de
radio zouden worden ingeleid en fragmen-
tarisch gespeeld dan zou een zeer interes-
sante toneelrubriek kunnen ontstaan. De
radio zou dan zijn eigen kracht niet te bui-
ten gaan, maar een schone dienende taak
vervullen voor de volwaardige toneel-
kunst. En er blijft dan nog plaats voor
oorspronkelijke luisterspelen. Zo'n radio-
„generale" kan een eigen aparte bekoring
hebben, die aan radio en toneel ten goede
komt en natuurlijk strekt tot vollediger
genieten door ons volk van zijn toneel-
kunst, wat toch het doel is van radio en
toneel beide.

AD BEVERS,
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'S HUISHOUDEN

Kade nielen

Alle voedingsmiddelen hebben hun
eigen bijzondere waarde voor onze ge-
zondheid. Groenten vooral zijn ons in dit
opzicht van groot nut.

Toch bevat ook iedere groentesoort
weer bestanddelen niet daaraan verbon-
den nuttige eigenschappen, die andere
groentensoorten missen; een aanwijzing,
om zoveel mogelijk bij elke maaltijd
groenten te eten, maar telkens weer een
andere soort of, wat nog beter is, ver-
schillende soorten door elkaar. Nu laten
zich in verband met hun smaak niet alle
soorten door elkaar gebruiken, maar dat
is ook niet nodig, maar wel kan men aan
de meeste tuinkruiden toevoegen (geen
specerijen worden bedoeld!) die ook, en
vaak zeer veel, gezonde bestanddelen
hebben en die doorgaans tevens de smaak
van de groenten en ook van andere spij-
zen verbeteren.

Wie zelf wat oplet en plezier in proeven
nemen heeft, kan dus een massa ge-
rechtjes naar de smaak van het gezin be-
reiden, die bovendien de gezondheid
ervan ten goede komen.

De variatie in verse groenten is 's win-
ters beperkt. Een waardevolle en toch
goedkope soort vinden we in de bieten of
kroten. De meesten van ons kennen ze
slechts in gestoofde toestand, maar ze
bieden veel andere kansen, zoals in
stamppot, als salade, in soep. Zonder
angst voor eentonigheid kunnen we ze
dus gerust eenmaal per week eten.

Hét begin van de bereiding is altijd het
met borstel en water schoonschrobben en
daarna gaar koken. Vers uit de grond
zijn ze al in een 1% uur gaar, maar later
duurt dat wel 3 uur en vereisen dus vrij
veel brandstof. Om deze te besparen doet
men daarom goed een partijtje bieten
tegelijk te koken.

Om verlies van voedingswaarde en ook
van kleur te voorkomen, moet men de
buitenhuid der bieten bij het afborste-
len niet beschadigen en ook de kop niet
afsnijden. Het blad draait men een paar
centimeter boven de kop af.

Zijn de bieten gaar, dan legt men ze
even in koud water, waarna met gemak
de schil te verwijderen is. Op een kom-
kommerschaal snijdt men ze dan snel in
plakjes, die men, voor zover ze niet voor
direct gebruik nodig zijn in lagen in een
stenen pot legt, met wat gesnipperde
uitjes ertussen.

l liter goede azijn, liefst kruidenazijn,
brengt men aan de kook en giet die ko-
kend er op, zonder tegen de wand van de
pot te gieten, daar deze dan springt.

Om de bieten onder de vloeistof te hou-
den legt men er een bord op, waarna men
de pot met een perkamentpapier afsluit
en hem op een koele plaats bewaart.

De aldus geconserveerde bieten kan
men op verschillende manieren gebrui-
ken, koud onder andere in verschillende
slaatjes, zoals aardappelsla, huzarensla,
haringsla, groentensla, enz., maar men
kan ze ook gewoon weer stoven en even-
eens in stamppot verwerken. Voor het
Stoven van bieten smelten we een stukje
vet, boter of verwarmen wat slaolie, voe-
gen hierbij een halve eetlepel bloem en
wanneer de kluitjes van de bloem eruit
gehaald zijn wordt er l dl kokend water
bij gedaan, een beetje zout en suiker er
door geroerd en vervolgens de bieten, die
niet stuk geroerd mogen worden.

Bij gestoofde boeten en ook bij stamp-
pot ervan, smaakt varkensvlees of spek
het beste. Overigens zijn bieten een heel
geschikte groente om zonder vlees erbij
te eten, in het bizonder wanneer we ze
met een goed er bij passende voedzame
saus geven, die als volgt bereid kan wor-
den.

Men smelt een stukje vet of boter in
een diep pannetje, voegt hierbij een volle
eetlepel bloem en roert de kluitjes er uit.
Daarna voegt men telkens een beetje
karnemelk toe en laat het sausje telken
even doorkoken. In het geheel doet men
er '4 liter bij. Men maakt' deze saus af
met veel fijngehakte peterselie, een beetje
kruidenazijn en wat zout. Ook kan men
er fijngehakte uien en augurken door
roeren. Wie de saus nog fijner wil ma-
ken, kan er van het vuur af een eidooier
door roeren. Iemand die de saus te zuur
vindt gebruikt melk inplaats van karne-
melk. WILMA MÜNCH.

ALLE GOEDE KOKS
vermijden risico. Uit hygiënisch oog-
punt zouten zij de spijzen met verpakt
zout, dus met Jozo of Nezo.... ons zout
uit eigen bodem.

Stouwen
„After the ball is over "

We mogen niet meer gaan dansen,
en ik kan er geen traan om laten. Ver-
makelijk van naieviteit is de mede-
deling, die aan het verbod is toege-
voegd: „In de huiskamer mag er
volop gedanst worden."

Stel je voor, dat dit niet zo was!
Wat moest Marianneke beginnen?

„Marjan, we eten vanmiddag trom-
melkoek!"

„Trom-mel-koek, trom-mel-koek."
In blijde driekwartsmaat huppelt ons
kindje rond de tafel.

En Jef dan?
„Kerel, morgen gaan we padden-

stoelen zoeken!"

leven doen vergeten ...." Wij willen
deze uitspraak graag geloven, waar
het hier geldt het bewonderen van de
hoge kunst ener grootmeesteres. Wij
zijn er daarnaast van overtuigd, dat,
wie zelf de eenvoudige, doch schone
dans beoefent, zowel als wie zelf het
goede lied zingt, die woorden aan
zich bewaarheid zal weten: die ver-
geet voor een uur al het leed van het
leven.

Daarom hier geen verkettering,
veeleer een pleidooi voor de dans.

Dat „David danste met alle macht
voor den Heer",

dat „Jephta's dochter haar vader
tegemoet kwam met tamboerijnen en
dansreien",

„Hoi-hoi-hoi-hoi!" Stijf ende kaars-
recht wipt Jozef op en neer.

Maar dat het dansen in openbare
gelegenheid verboden is, wel, er zijn
dwazere verbodsbepalingen denkbaar.
Nog altijd schuilt er een droeve waar-
heid in het levensliedje — uit vroeger
tijd. — „Ach er wordt zoveel geleden,
's nachts na het bal." Mijn eigen minst
prettige jeugdervaringen liggen in de
danszaal. Misschien komen vele meis-
jes voor 't eerst in aanraking met de
minder mooie (ik praat met opzet
niet van de slechte) kant van het
leven op fabriek, kantoor, in winkel
of atelier. Doch wie als ik lang school-
kind mocht blijven, loopt alle kans
haar eerste lelijke indrukken te krij-
gen, wanneer ze naar een bal gaat.
O, en dan werd er in mijn tijd nog
gracieus gedanst: Gavotte, Veleta,
Frühlingsboten .... Dat zag er toch
altijd nog een beetje beschaafder uit
dan het ellendig geslof en stom ge-
draai van de laatste jaren!

Meen nu niet, dat ik me uit een
soort wraaklust verheug over het
dansverbod van heden. Of erger, dat
ik alle gedans verfoeien zou. Integen-
deel, ik ben dol op dansen; ik hoop,
dat al mijn kinderen het zullen leren.
Echter, dansen en dansen is twee.
Wie ooit de levensgeschiedenis van
Anna Pavlova, de grote Russische
danseres, las, zal zich dat aardige
voorval herinneren tijdens haar eerste
tournee door Zweden. In Stockholm
was het publiek dermate geestdriftig,
dat avond aan avond een grote me-
nigte haar koets van het theater naar
het hotel begeleidde om haar dan nog
eens stormachtig toe te juichen.
„Waarmee," vroeg Anna Pavlova aan
haar kamermeisje, „heb ik toch wel
die mensen het hoofd op hol ge-
bracht?" „Madame," zei ze, „u hebt
hen een uur lang al het leed van het

Airt v. J. L<* uu/.

dat Sint Franciscus dansen kon,
evenals St. Ignatius (oude Baskische
volksdansen!), dat St. Philippus Ne-
rius soms rondsprong als een clown,

dat alles kan mijn betoog slechts
kracht bijzetten.

Dat een verstandige opvoedster als
Jane Erskine Stuart (een Zuster van
de Congregatie van het H. Hart) op
de meeste van haar scholen het dan-
sen liet leren, omdat ze zonder dit de
opvoeding van een meisje niet vol-
tooid achtte, valt geheel in ons
straatje.

Eens zal de dag komen, dat de
„vrede zijn zachte vleugels over de
donkere aarde spreidt". Dan zullen
we weer mogen lachen, zingen en ....
dansen.

Er is reden om te vrezen, dat er,
gelijk dat gebeurde in 1918, onder de
van een zware druk bevrijde mensheid
een danswoede zal losbreken met al
de gevolgen van dien: anti-danscam-
pagne, moraliserende brochuurtjes,
commissies - ter - bestudering -van - het
dansprobleem, commissies, wier leden
zelf nooit de benen van de vloer had-
den. We moeten niet wachten, tot het
zo ver is en dan gaan meehuilen. Wij
dienen excessen te voorkomen door
de jonge mensen van nu te leren dan-
sen in een gezonde, zuivere atmosfeer,
de blijde, de frisse, de zonnige, de
beschaafde volks- en reidansen. Deze
tijd is er een van verbitterde strijd en
bloedige worsteling, doch ook een van
tasten en zoeken naar nieuwe, juiste
vormen. Want de jeugdbewegingen,
die thans uit de grond verrijzen, doen
wel alsof ze alles in kannen en krui-
ken hebben -- doelstellingen, unifor-
men, leuzen zijn kant en klaar —
doch hun martiaal uiterlijk alleen
reeds doet vermoeden, dat ze nog we
wat erg eenzijdig gericht zijn. Mogen
de voormannen zich tijdig herinneren

PRACTICA
ENCYCLOPEDISCHE

BIBLIOTHEEK

Dit is nu eens een practische
encyclopedie voor iedereen

In één jaar 12 keurig gebonden
boekjes over onderwerpen, die ieder-
een interesseeren, voor slechts ƒ10.
Ieder boekje is geïllustreerd en be-
vat een schat van gegevens over
een bepaald onderwerp. Benige
jaren Practica-abonné beteekent een
eigen bibliotheek met waardevolle
boeken over alle voorname onder-
werpen der wetenschap. De inhoud
der verschillende deeltjes is over-
zichtelijk-encyclopedisch samenge-
steld; iedereen wordt een inzicht
in de behandelde stof geboden.

Verschenen no. 1:

Insecten door F. Evers met een
voorwoord van den president der
Ned. Entomologische vereeniging.
200 illustraties.

Ter perse:

Historisch Vademecum,
De Mensen,
Kleine Sportencyclopedie.

De deeltjes zijn ook afzonderlijk
verkrijgbaar ad ƒ 1.

U R B I ET O U B I
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In iederen boekhandel verkrijgbaar

dat ook de dans een uiting is van
nieuw, vrij leven, dat er welhaast
niets meer volks, meer gemeenschap-
pelijk, meer nationaal kan zijn dan
juist de dans. Geven we daarom de
oudere jongens en meisjes (ik spreek
niet over 12-14-jarigen) de gelegen-
heid onze volksdansen — een rijk na-
tionaal bezit — samen te beoefenen!

Dan zal eens „een band van dan-
ders slingeren over het land"; moge-
lijk over de grenzen heen, dan, als wij
allen, allen weer kunnen zingen en
dansen:

Sünn steht am Hewen,
Schoun is dat Lewen,
Schoun is m'n Maken
Inn Danz to seen.

C. BOUDENS-VAN HEEL
Noot:

1 Lees Janet Erskine Stuart en de
opvoeding van het katholieke
meisje, door Alb. Steenhoff-
Smulders.

2 Senior. Dank! De kwestie komt
opnieuw aan de orde.

3 C. B.-C. te 's-H. Wat een schat
van een brief! Graag meer van
zulke.

4 M. v. d. M. te L. Maar dat kan
toch wel anders en beter wor-
den! Ik schrijf u nóg eens.

5 Zon staat aan (de) hemel,
Mooi is het leven,
Mooi is 't mijn meisje
Aan het dansen te zien.

(Reidansen, verzameld door
W. Brom-Struick).

C. B.-v. H.

NV MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT

PEEKOFFIE MOSTERD
TAFELZUREN

STEUNT HOLLAND'S INDUSTRIE
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WIE B E N I K ? ?
Ik verwierf de Nobelprijs in 1903,

leed zelf aan hart- en leverziekte en
stierf in 190Jf. Ik werkte in Kopen-
hagen en bestreed met succes de
lupus-ziekte. Wie ben ik?

De kenmerken van lupus zijn in het
kort: optreden van knobbels op het ge-
laat, lidtekens, verminking van neus, zo-
dat de lijder een afschrikwekkend uiter-
lijk krijgt en tengevolge daarvan de men-
selijke omgeving mijdt. Alles bij elkaar
een afschuwelijke ziekte.

Tegenover deze vijand stond Finsen
met vrijwel geen middelen maar met een
groot verstand en ijzere energie, ondanks
het feit dat hij lichamelijk zelf door kwa-
len werd gekweld.

In de zogenaamde lupushaarden bevin-
den zich de levende tuberkel-bacillen en
hiertegen moest Finsen dus de strijd aan-
binden. Zijn bedoeling was te trachten
door middel van de ultra-violette stralen,
die immers een brandende werking heb-
ben, de tuberkel-bacillen te doden. Nu
was het benutten van de ultra-violette
stralen van de zon ook alweer niet zo een-
voudig omdat Denemarken als noordelijk
land een groot deel van het jaar van zon-
licht verstoken is.

Gelukkig had Finsen vrienden die vol-
doende breed inzicht en voldoende geld
bezaten om hem te steunen en dit dan
ook deden en daarmee het mogelijk heb-
ben gemaakt, dat een vinding als die van
Finsen aan de lijdende mensheid z'n grote
zegeningen kon brengen.

Finsen kreeg nu de beschikking over
een laboratorium en de benodigde boog-
lampen waarmee de ultra-violette stralen
werden opgewekt. En vertrouwend op z'n
inzicht begon hij aanstonds met de be-
handeling van een lupus-lijder met ultra-
violette stralen. Het eerst? gevolg van de
bestraling was weinig bemoedigend: de
aangetaste plekken werden na de bestra-
ling branderig rood, de daarop volgende
dag werd dit nog erger, maar daarna
bleek inderdaad dat de inwerking der
stralen een genezende invloed begon te
ontwikkelen. De aangetaste delen kregen
langzamerhand hun natuurlijke huids-
kleur weer terug en door telkens nieuwe
bestralingen werd tenslotte een totale ge-
nezing verkregen.

Het geduld en het inzicht van Finsen
werden beloond: genezing van deze af-
schuwelijke ziekte bleek mogelijk te zijn
en was proefondervindelijk een feit ge-
bleken.

Als een lopend vuurtje verspreidde het
gerucht van de genezing van lupuslijders
zich door alle landen en van alle kanten
stroomden de zieken naar Kopenhagen,
zodat al spoedig het primitieve instituut
van Finsen te klein werd.

Vanzelfsprekend werd de methode der
lichtbestraluig én door de ondervinding
én door nieuwe studie nog op vele manie-
ren vervolmaakt maar het principe van
Finsen bleef gehandhaafd als het beste
wat bekend was.

JOSEPH
VADER

VAN
JEZUS

door
J. OUWENDIJK

Het eenige grote
Nederlandse werk
over Sint Joseph

Gedocumenteerd en boeiend

Prijs 3.90 ing. 4.90 geb.

Verkrijgbaar In de boekhandel en
öij de uitgeefster
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Finsen zelf leed aan een hart- en lever-
ziekte en het ligt dus wel voor de hand,
dat ook naar genezing van deze kwalen
zijn belangstelling uitging. Al spoedig
werd er daarom naast het reeds beroem-
de lichttherapeutisch instituut een insti-
tuut opgericht voor hart- en leverziekten,
wat ook grote bekendheid heeft verwor-
ven.

Voor zijn studies en proeven van licht-
behandeling werd aan Finsen in 1903 de
Nobelprijs voor geneeskunde toegekend.
Het daarvoor ontvangen geld verdeelde
hij tussen de twee door hem gestichte in-
stituten.

Inmiddels was de kwaal van Finsen
echter zodanig verergerd, dat hijzelf niet
in staat was de Nobelprijs in ontvangst
te nemen en reeds een jaar nadien stierf
hij op 44-jarige leeftijd.

Zijn leven was kort geweest, maar veel
heeft hij in dat korte, gekwelde leven tot
stand gebracht zodat hij met eerbied ge-
rekend mag worden onder de beste ge-
leerden die hun gaven in dienst der ly-
dende mensheid stelden.

r^aulus en Je

gemeenschap

In een van die vele mooie brieven, die
de Apostel Paulus geschreven heeft, in
diezelfde brief waarin hij het grote lof-
lied op de liefde zingt, spreekt hij ook
over de band tussen de mensen.

Hij leert ons, dat wij allen tot eenzelf-
de lichaam behoren en dat de ledematen
van eenzelfde lichaam elkaar niet kun-
nen missen.

„Al zei de voet: omdat ik geen hand
ben, hoor ik niet bij het lichaam, dan is
hij daarom nog niet van het lichaam ge-
scheiden."

„En al zei het oor: omdat ik geen oog
ben, hoor ik niet bij het lichaam, dan is
het daarom nog niet van het lichaam ge-
scheiden."

En iets verder schrijft de Apostel:
„Lijdt een lid, dan delen alle ledematen

in het lijden."
Dat is de echte gemeenschapsgedachte:

het bewustzijn van samenhoren en sa-
men lijden.

Het klare inzicht, dat wij bü elkaar
horen en elkaar moeten helpen.

Dat wij elkanders leed en elkanders
lasten moeten dragen.

Daarom is het zo goed, als ons volk, als
onze hele volksgemeenschap samen-
groeit tot een éénheid, als zij zich van
die eenheid meer en meer bewust wordt.

Wij hebben als katholieke arbeidersbe-
weging die verbondenheid altijd gevoeld
en daaruit is ook „Herwonnen Levens-
kracht" voortgekomen, dat monument
van onze solidariteit en christelijke
liefde.

Dat werk wordt in stand gehouden
door speldjesdagen en loterijen en con-
tributies, maar vooral door de vrijwillige
stuiver.

Op stuivertjes en centen en dubbeltjes
is het werk van Herwonnen Levenskracht
opgebouwd.

Niet op grote giften van kapitalisten,
maar op de kleine gave van den kleinen
man.

Maar die kleine man weet, wat het
voor zijn broer betekent, als hij door tu-
berculose getroffen is en niet werken
kan voor zijn gezin.

Die kleine man weet, wat het is, als
zo'n kleine meid van je ziek wordt en
naar het sanatorium moet.

En die kleine man heeft voor zijn zieken
broer wat over.

Hij deelt in het lijden van zijn mede-
arbeiders.

Daarom sluit hij zich aan bij de ket-
ting van de stuiver-vrijwilligers.

En betaalt:

IEDERE WEEK EEN STUIVER
OM LEVENS TE REDDEN.

H. L.

Kou-Kou-Kou
Door h\in kou, koorts en pijnuitdrij-
vende werking helpt hierbij altijd

veilig en vlug een poeder of cachet van
Mijnhardt te Zeist. Mijnhardt's Poeders
per stuk 8 cent. Doos 45 cent. Cachets,
genaamd „Mynhardtjes". Doos 10 en 50 cent.

Toen Fientje voor het eerst van haar
leven kennis maakte met de haringfles,
was zij amper vijf jaar oud. Het gaf
heel wat opschudding op de school
toen de meisjes hoorden dat zo'n jong
kind, die nog op de fröbelschool zat,
reeds de zware straf werd opgelegd
een uur te moeten nablijven onder toe-
zicht van de haringfles. Toch was dit
noodzakelijk gebleken. Zuster Theresia,
die de kinderen van de fröbelschool
onder haar hoede had was met Fientje
ten einde raad. Duizenden kinderen
had zij reeds voorbereid om de grote
school te gaan bezoeken, waaronder
verscheidenen zeer moeilijke karakters,
maar een kind zoals Fientje had zij
nog niet aangetroffen. Van alles had
zij geprobeerd om het onhandelbare
kind onder tucht te brengen, maar het
lukte niet, zodat zij tenslotte het
schoolhoofd, Zuster Maria, met tranen
in de ogen smeekte Fientje naar huis
te mogen zenden: „Het is verschrikke-
lijk, Zuster Maria, met Fientje is wer-
kelijk niets aan te vangen, ze maakt
me -dood."

Zuster Maria meende, dat het wel
zo'n vaart niet zou lopen, maar ze wil-
de Zuster Theresia toch niet onge-
troost wegzenden. Daarom zei ze:
„Breng Fientje na schooltijd bij mij,
dan zal ik eens proberen het beestje
te temmen." Maar zich bedenkend:
„Of, wat nog beter is, breng haar bij
juffrouw Van Amstel, ik zal er met
haar over spreken.

Om vier uur zei Zuster Theresia, dat
Fientje moest wachten en een ander
kind gaf zij opdracht bij haar thuis te
gaan zeggen dat zij eerst een uur la-
ter zou komen. Maar even daarna
moest ze op hoge benen de gang door-
rennen om Fientje, die hem toch ge-
smeerd was, op het laatste nippertje
aan de uitgang nog te kunnen grijpen.

„Stout kind, ik zal je leren, jij gaat
mee naar juffrouw Van Amstel."

Met tweeën zaten zij . bjj juffrouw
Van Amstel, de haringfles, een groot
meisje uit de zesde klas, die aldoor
schreide, en Fientje. Het grote meisje
werkte met voorbeeldige ijver aan het
strafwerk, dat haar was opgedragen,
en Fientje, die niets hoefde doen, deed
dan ook niets dan met grote aandacht
de eerste klas van de grote school in
ogenschouw nemen. Daar was ze vrij
gauw mee klaar en toen boog zij zich
naar de andere gestrafte toe en vroeg
vrij luid: „Waarom moet jij nablijven
bij de haringfles?" Het meisje kreeg
een kleur van schrik en keek met grote
angstige ogen naar juffrouw Van Am-
stel, die zat te lezen in een boek, en
veinsde niets te horen. Maar een poos
later keek zij op en vroeg op scherpe
donkere toon: „Wat heb jij voor katte-
kwaad uitgevoerd, Fientje, dat je
moet nablijven?" Fientje schrok even
van haar stem, maar antwoordde on-
middellijk: „Ik heb helemaal niets ge-
daan."

„Echt waar, Fientje? Wat is die zus-
ter Theresia dan een jokkebrok."

Toen was het even stil, doodstil, dan
ineens het spontane verbreken: „Nou
ja, 't was niets erg. Onder het bidden
kriebelde Annie Hoek in m'n hals en
toen moest ik heel hard lachen."

Fientje zag, dat de juffrouw daar-

van schrok, rechtop zat zij, het kleine
benige hoofd als een gebalde vuist op
de veel te lange hals. En dan haar
vertoornde stem: „O, wat is die Annie
Hoek een ondeugend kind, natuurlijk
moest jij lachen, dat zou ik ook ge-
daan hebben. Wat flauw van Zuster
Theresia om daarover boos te zyn.

De lange hals kromp ineen en het
hoofd zakte weer. Maar vlak daarna
zei ze op haar bekende kortaffe toon:
„Mia de Hoog, maak jij je strafwerk
thuis af en breng het mij morgenvroeg
voor schooltijd." Mia de Hoog keek
even verschrikt op, maar ze vroeg geen
uitleg en was in een wip verdwenen.

Toen begon het stille gevecht tussen
juffrouw Van Amstel, de gevreesde
haringfles, en Fientje, het levendigste
en brutaalste kind van de school. De
juffrouw keek van achter de lessenaar
met spiedende argusogen naar Fientje,
die haar blik niet neersloeg. Een
beetje schuin in de bank gezeten, leun-
de ze met haar elleboog op de lesse-
naar, de hand onder de kin, de vingers
in de mollige rechterwang gedrukt, de
kleine mond met de kersrode lipjes
vooruitgestoken als een openbloeiend
bloernkelkje. Onverschillig en zonder
gevoel voor orde en netheid was haar
houding, dat zag de haringfles wel,
maar zij schonk er geen aandacht aan.
Zij was gevangen door de blik der
grote donkere kinderogen, die haar
boos en tegelijk dromerig, onophoude-
lijk aankeken, zonder de oogwimpers
ook maar een moment te bewegen. Na
een poos verbrak juffrouw Van Amstel
het stilzwijgen en ging tot de aanval
over: „Wat zullen jouw vader en moe-
der boos zijn, dat jij straf hebt ge-
had." Waarop onmiddellijk het promp-
te antwoord volgde: „Ik heb geen va-
der en geen moeder, en ik zal onder-
weg wel iets uitdenken om tegen tan-
te te zeggen."

„En als ik jouw tante nu eens pre-
cies vertel dat jij zo vaak ondeugend
bent."

Toen moest de juffrouw zich fluks
omwenden om Fientje niet te laten
zien dat ze het bijna uitproestte van
het lachen, om de minachting in de
ogen van Fientje, die bovendien het
puntje van haar tong uit het bloern-
kelkje stak. Om vijf uur greep de juf-
frouw haar actetas en zei: „Fientje,
ik moet gaan, zal ik jou uitlaten of
wil je nog een poosje hier blijven?"

Fientje maakte niet de minste haast,
maar gaf toch de voorkeur aan ver-
trekken.

Buiten vroeg de haringfles: „Wil jij
tot huis mijn tas dragen, Fientje?" De
tas was veel te( zwaar voor het meisje,
maar ze klampte hem stevig onder de
arm toen de juffrouw haar ervan wil-
de ontlasten en sjouwde steunend en
zuchtend de zware last voort.

„Dank je wel, Fientje, als je even
wacht krijg je van mij een dik stuk
chocola."

„Ik wil geen chocola voor het dra-
gen," flapte Fientje en wipte weg.
„Niet voor het dragen, maar omdat ik
vandaag jarig ben, Fientje." Toen wil-
de Fientje wel en even later beten haar
witte scherpe tandjes gretig in de gul
geboden lekkernij. De volgende mor-
gen lag er een tuiltje bloemen op de
lessenaar van juffrouw Van Amstel
en een half jaar later deed Fientje
haar intrede in de klas van de haring-
fles, die zich niet kon herinneren ooit
zo'n ijverige leerling gehad te hebben
als dat jaar aan Fientje.

Nu is Fientje volwassen en getrouwd
met een opperwachtmeester van de
marechaussee, een kerel als een boom,
die alles kan behalve Fientje temmen.
Zij wonen in een mooi huisje en er
kruipt al wat klein grut over de glim-
mend geboende vloer.

De haringfles is al oud en grijs,
maar nog steeds wijdt zij haar zorgen
aan de eerste klas, ze wil niet anders
al heeft ze hoofdacte. Ze denkt graag
aan Fientje, vooral op haar verjaar-
dag, want steevast elk jaar ligt er een
tuil bloemen op haar lessenaar. Nu al
denkt zij er over na wat voor aard en
karakter de kinderen van Fientje zul-
len hebben en ze hoopt dat ze ook die
te zijner tijd voor een jaar onder haar
hoede zal krijgen om ze iets van haar
eigen ik mee te geven voor het leven.

WALTER.

L
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REDACTIE-ADRES:

ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

De Sobriëtas-beweging in de
moderne tijd

Het drankmisbruik, voor een groot deel aan sociale ellende te
wijten, is onder de invloed van betere sociale toestanden aanzien-
lijk verminderd. Oude drinkgewoonten en drinkdwang, welke
mede aan dat misbruik schuldig waren, zijn grotendeels uit-
geroeid of beteugeld.

„Sobriëtas" heeft door het volk en vooral door zijn leiders aan
de beneveling van de alcohol te onttrekken, prachtig sociaal werk
verricht, dat aan alle andere sociale werken meer vruchtbaarheid
gaf. Het drankmisbruik — wél te onderscheiden van dronken-
schap — is met zijn noodlottige gevolgen voor mens en maat-
schappij echter nog niet verdwenen. Bij verkeersongelukken
bijvoorbeeld speelt het zichtbaar nog een grote rol.

„Sobriëtas" heeft dus op haar oorspronkelijk terrein nog een
zeer nuttige taak maar dit terrein is intussen aanzienlijk uitge-
breid. In 1928 heeft de beweging op haar vierde nationaal congres
een nieuwe richting ingeluid. Daar werd uitgesproken, dat de
zorgwekkende toeneming van genotzucht, gemakzucht en heb-
zucht met haar grote individuele, sociale en economische nadelen
persoonlijk in georganiseerd verzet door versterking van wils-
kracht en ontwikkeling van solidariteit dringend noodzakelijk
maken, en dat „de Christelijke offergedachte van „Sobriëtas"
moet worden versterkt en mede gericht tegen de vele volkskwalen
van onrustigheid ter bevordering ener christelijke consumenten-
moraal".

Nog veel belangrijker en uitgebreider wordt deze taak in de
nieuwe tijd, nu men het economisch leven, dat heden in toe-
nemende mate meer ingesteld is op het wekken dan op het
dekken van behoeften, veelal schadelijke behoeften, tracht te her-
vormen in de geest van een gezonde, men kan zeggen: christelijke
welvaartspolitiek.

HET RETRAITEWERK
Het retraitehuis te Bergen (N.H.) is het aangewezen huis waar

zovele van onze leden uit de Noord-Hollandse afdelingen ter
retraite gaan. Het zal dan ook menigeen leed hebben gedaan te
vernemen dat vanaf begin November het huis door de Duitse
Weermacht is bezet en er alzo geen drie-daagse retraites
gehouden kunnen worden.

De paters en zusters zijn gebleven en het was te voorzien dat
deze hun tijd niet in ledigheid zouden doorbrengen en er iets op
zouden vinden het mooie werk der retraite door te laten gaan.

Nu het dan niet mogelijk is drie-daagse retraites te houden
zullen er eendaagse oefeningen gegeven worden.

Deze oefeningen worden gehouden in de prachtige kapel van
het Pensionaat der Zusters Ursulinen te Bergen, naast het
Retraitehuis.

De oefeningen beginnen om 10 uur met gezongen H. Mis en
eindigen 's avonds uiterlijk 6 uur. Vergoeding ƒ 2,50.

Dat de ééndaagsen in trek zijn, blijkt wel uit het feit, dat meer
dan 100 gehuwde dames deelnamen aan de eendaagse van 4
November.

Wij dringen er bij U op aan in deze zo moeilijke tijden het mooie
werk der retraite niet in de steek te laten, maar uw ijver in deze
te verdubbelen.

Spoort de mensen aan toch geregeld te .bhjven sparen. Zij
kunnen dan vooreerst deelnemen aan de eendaagse oefeningen;
vervolgens, wanneer — God geve spoedig — betere tijden aan-
breken, kunnen dan velen, nog meer dan voorheen, deelnemen
aan een besloten retraite van 3 dagen.

Helpt allen ons door uw trouwe medewerking.
God zegene uw mooi werk.

De eerstvolgende ééndaagsen worden gehouden:
Zondag 17 November: Heren kerkzangers.
Woensdag 20
Zondag 24 „
Woensdag 27 „
Zondag l December:
Woensdag 4 „

Gehuwde dames.
Mannen.
Heren middenstand.
Mannen.
Jonge dames.

Vertrekuren uit verschillende plaatsen:
Trein sinds 15 October: Alkmaar 9.38, Amsterdam 8.37, Aerden-

hout 8.22, Assendelft 8.58, Beverwijk 8.48, Bennebroek 8.20, Bloe-
mendaal 8.11, Bovenkarspel 7.10, Castricum 9.08, Enkhuizen 7.04,
Grootebroek 7.10, Haarlem 8.35, Heemstede 8.22, H.H. Waard 8.18,
Heiloo 9.14, Den Helder 7.34, Hoorn 7.52, Krommenie 8.58, Pur-
merend 7.09, Santpoort 8.13, Schagen 8.02, Schoorl 8.10, Uitgeest
9.04, Ve4sen Urn. O. 8.44, Vogelenzang 8.20, Volendam 7.00, War-
menhuizen 8.00, Wormerveer 8.55, IJmuiden 8.34, Zaandam 8.46.

De oefeningen worden gehouden in het Pensionaat naast het
Retraitehuis; ingang Hoofdgebouw.

Briefadres blijft Retraitehuis. '
's Avonds vertrek uit Bergen tegen 6 uur, met aansluiting in

alle richtingen.

TT al ons

ALKMAAK

uit es L

Wanneer wij thans overgaan
tot de nadere bespreking betref-
fende onze instellingen, dan be-
ginnen wij u op de allereerste
plaats te wijzen op onze plaatse-
lijke culturele instellingen, te we-
ten: de R. K. Toneelvereniging
Vondel en de R. K. Harmonie St.
Caecilia. Deze instellingen heb-
ben zeer zeker al grote en goe-
de diensten bewezen aan de ka-
tholieke arbeidersbeweging in
Alkmaar en dit zullen zij onge-
twijfeld ook in de toekomst blij-
ven doen. Daarom is het onze
plicht zo nu en dan uw aandacht
en waardering te vragen voor
bedoelde instellingen, opdat ze
kunnen blijven gehandhaafd en
zich de weelde kunnen veroorlo-
ven zich aan deze tijd aan te
passen door aanschaffing van
het materiaal dat voor deze tijd
nodig is.

Hiermee zijn zeer zeker grote
uitgaven gemoeid. Die kan een
dergelijke instelling nimmer al-
leen dragen. Daarom heeft men
steun nodig van buiten. Dit is
hun tot op heden toe in meer en
minder mate geschonken, maar
nog zo velen zijn er die hiervoor
onverschillig zijn. Wij doen dan
ook een beroep op u allen om
betreffende instellingen, indien
dit voor u mogelijk is, door toe-
treding als donateur te steunen.
Het secretariaat van de toneel-
vereniging Vondel is gevestigd:
Landstraat 27 en die van de R. K.
Harmonie St. Caecilia Tuinstraat
15 alhier, alwaar men zich te al-
len tijde kan opgeven voor do-
nateur en tevens al de nodige
verdere inlichtingen kan verkrij-
gen.

AARLANDERVEEN

Deze afdeling hield haar eerste
ledenvergadering in dit seizoen.
Bij de opening sprak de voorzit-
ter een bijzonder woord van wel-
kom tot de leden welke gemobi-
liseerd zijn geweest, en hoopte,
dat ze na dagen van oorlog en
krijgsgevangenschap thans in
staat zullen zijn de te houden
vergaderingen by te wonen.

Door de vergadering werd be-
sloten ondanks moeilijkheden
toch te trachten het St. Nicolaas-
feest te houden.

Ook zullen voor minstens twee
vergaderingen sprekers worden
uitgenodigd.

Voor de tombola werden leden
gevraagd welke zelf iets konden
maken, daar het kopen van prij-
zen zeer moeilijk zal zijn.

De leden werden aangespoord
om te blijven vertrouwen in eigen
instellingen, zoals de Centrale
Volksbank, Concordia, de Volks-
krant enz.

De toneelvereniging zal dit
jaar geen uitvoering geven.

HAARLEM

Zaterdag 7 December 's namid-
dags 3 uur in gebouw St. Bavo
algemene ledenvergadering.

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen
vorige vergadering. 3. Mededelin-
gen. 4. Bestuursverkeizing. 5.
Ontwikkelingsprogramma. 6. Cre-
do Pugno-club. 7. Begroting R. K.
Volksbond. 8. Begroting St. Ba-
vo. 9. Propaganda voor eigen in-
stellingen. 10 Sluiting. Aller op-
komst gewenst!

In verband met bovenstaande
agenda, namelijk punt 4 zal door
het vertrek van den heer N. de
Bie, verkiezing van een bestuurs-
lid moeten plaats vinden.

Artikel 46 van het afd. regle-
ment zegt onder meer onder sub
2: Voor iedere vacature, ook bij
periodieke verkiezingen, kan door

ter ore «wam

tien leden een candidaat worden
gesteld.

Artikel 46 sub 3: De candidaten
worden schriftelijk acht dagen
vóór de verkiezing bij het be-
stuur ingediend. Van den te stel-
len candidaat moet een schrifte-
lijke verklaring aanwezig zijn, dat
hij een eventuele benoeming aan-
vaardt.

Het bestuur kan voor elke va-
cature twee candidaten stellen.

Ten opzichte van punt 7, begro-
ting volksbond, het volgende:

Mét ingang van l Januari 1941
zal de contributie, welke de pen-
ningmeesters van de vakorgani-
saties aan onze administratie
moeten afdragen, 12 cent per lid
zijn voor de gewone leden.

Voor onze werkloze leden is de
afdracht gesteld op 7 cent, terwijl
vrijstelling van contributie door
de vak-afdeling voortaan is uit-
gesloten, en alleen op voorstel
van het bestuur van de Volks-
bond dit nog kan geschieden.

De losse leden betalen voort-
aan 15 cent per week.

Bij deze nieuwe regeling wordt
aan alle leden wekelijks gratis
aangeboden het weekblad Her-
stel. Zodat met ingang van l
Jan. 1941 Herstel door al onze
angesloten leden gelezen wordt.

In overleg met onze adminis-
tratie is te bespreken of Herstel
via de vakorganisaties dan wel
rechtstreeks door de Volksbond
zal bezorgd worden.

Om toegang tot de algemene
vergadering te krijgen is men
verplicht het Damiaatje, waar de
convocatie van de vergadering
in voorkomt, te tonen van naam
en woonplaats voorzien.

Indien eventuele controle van
de bevoegde instanties plaats
vindt, dient men ook zijn legiti-
matie-bewijs te tonen, zodat men
ook dat bij zich moet hebben.

HOORN
Dezer dagen vergaderde de af-

deling in een ledenvergadering.
De voorzitter deelde mede, dat
het bestuur besloten had een
kern in het leven te roepen als
er animo onder de leden bestaat.

Voor de zielerust van den heer
Vlekke werd een gebed gestort.
Met den heer G. Vlekke is een
zeer verdienstelijk lid van de af-
deling heengegaan. Een lid dat
jaren lang — want hij was nog
een der eersten — zich gaf voor
de goede zaak. Zijn toneelspel
heeft menig lid geboeid, als hij
in de onderafdeling Toneel -op-
trad. Maar daarnaast was hij ook
een zeer getrouw lid.

God zegene hem.
De geestelijke adviseur, kape-

laan Dijselbloem, hield een prach-
tige inleiding over het onder-
werp „Trouw". Na een aanbeve-
ling voor de apologetische cur-
sus, sloot de voorzitter deze ge-
animeerde vergadering.

NIEUWKOOP
In de plaats van den heer H.

v. d. Loo is als agent van de Cen-
trale Volksbank benoemd de heer

P. Zimmerman, C 2 Zuideinde A
94 alhier.

Gelegenheid tot sparen enz.
wordt gegeven elke 2e en 4e Zon-
dag van de maand, 's namiddags
van 4 tot 6 uur.

TT aar men vervracnl

wordt

BENNEBROEK. Ter bevorde-
ring van onderling verkeer en
mede van een vriendschapsband
wil het afdelingsbestuur de leden
ook enkele malen op prettige
wijze bijeen brengen. Er zal dan
ook op Woensdag 20 November
des avonds half 8 uur voor de
leden van de Volksbond een
kaartavond gehouden worden,
waaraan enige prijzen zijn ver-
bonden. Wij rekenen op u. Stelt
uw bestuur en uw mede-bonds-
leden niet teleur.

DORDRECHT. In verband met
het te houden aanbiddingsfeest
in de St. Antoniuskerk wordt de
te houden sociale Zondagmorgen
niet gehouden op Zondag 24 No-
vember, maar op Zondag 15 De-
cember, waarover nog nadere
mededelingen zullen volgen.

Wij maken onze leden er op
attent, dat Dinsdag 19 November
een ledenvergadering zal worden
gehouden in de bovenzaal der
St. Jozefgezellen, Schrijverstr. 1.
• Deze avond zal onze districts-
bestuurder, de heer F. Keesen,
een rede houden over het onder-
werp: De positie onzer beweging
in deze dagen.

Leden, die voor deze vergade-
ring een of ander punt ter be-
spreking willen brengen, worden
vei'socht dit bij den secretaris,
Eemkerkstraat 39, op te geven.

HALFWEG. Op Zondag 24 No-
vember a.s. 's middags te 14.30
uur, zal een ledenvergadering
worden gehouden in de koffie-
kamer. Nu allen absoluut komen,
want voor een bloeiend vereni-
gingsleven is uw opkomst zeer
gewenst.

SCHEVENINGEN. Onze afde-
ling is voornemens om op Zon-
dag 17 November op waardige
wijze het patroonsfeest te vieren.
Om half acht zal in de kerk van
St. Antonius Abt een H. Mis wor-
den opgedragen voor de afdeling,
waaronder allen ter H. Tafel zul-
len naderen. Laten wij zorgen,
dat het werkelijk een algemene
H. Communie zal zijn. Men wordt
dringend verzocht om allen voor-
aan links bij de preekstoel plaats
te nemen.

Daarna zal er in het beneden-
lokaal in de Ooststraat een ge-
meenschappelijk ontbijt plaats
vinden.

's Middags om half drie zal er
ledenvergadering zijn, waar de
bekende spreker Max van Poll
een inleiding zal houden met het
onderwerp: Nationale aaneen-
sluiting en nationale samenwer-
king. Ook de vrouwen der leden
worden hierbij dringend uitgeno-
digd. Houdt deze dag vrij voor
de Volksbond. Wij rekenen op u.

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 verkrijgbaar
tegen 65 cent per exemplaar, franco toegezonden. Bestellingen
bij bondsbestuur, 3e Hugo de Grootstraat 7, Amsterdam (West)
of bij het plaatselijk bestuur.
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540 BLOEMBOLLEN. Coll. 15 Hyacinthen, 25 Narcissen, 50 Perk
Tulpen, 100 Crocus, 100 Iris, 100 Sneeuwroem, 50 Anemonen, 50
Scilla's en 50 Druifjes plus l kamerplant, Spirea, l Calla,
(Aaronskelk) en l bruidsanjer, zeldzaam mooi, gratis, v. si. ƒ 1,50.
Postrek. 311306 - P. Walraven Junior - v.h. Kerkstraat - Hillegom

is 't heerlijker
dan ooit...

zélf muziek te kunnen maken — tijdens de lange winter-
avonden. Alles te kunnen spelen wat U maar wilt — popu-
laire muziek, salonmuziek, walsen, enz.! — In slechts 3
maanden kunt óók U dat leren, met Klavar, en in 'n half
jaar speelt U zelfs ook opera-muziek, dansmuziek, klassieke
muziek en wat U verder maar wilt — vlot van het blad en
met vol geluid.

Misschien hebt U een ongebruikte (of weinig gebruikte)
piano, orgel, accordeon of welk instrument dan ook, bij de
hand. Waarom zoudt U daar nu niet van profiteren? Voor
de kosten hoeft U 't niet te laten!

Het hindert ook absoluut niet al kunt U thans nog geen
noot lezen en duizenden die vroeger tevergeefs probeerden
er iets van terecht te brengen, werden door Klavar op veel
later leeftijd nog zeer goede spelers.

Probeert U de Klavar-methode f-^_ .• T> f
eens zelf, door middel van een vJitlllS
welke U kunt aanvragen per briefkaart, of met onderstaan-
de bon. U zult er versteld van staan, wat U alleen niet die
gratis proef al leert. Het is ook buitengewoon interessant
kennis te nemen van de attesten, waarin anderen vertellen
wat zij met deze methode bereikt hebben. In één woord
„wonderbaarlijk."

Als U reeds spelen kunt, stelt de Klavar-methode U in
staat in korte tijd allerlei muziek te spelen, welke voorheen
Uw krachten ver te boven ging — U kunt wel 5 nieuwe
stukken instuderen in de tijd, die U vroeger voor l nieuw
stuk nodig had — en U zult véél meer van Uw spel kunnen
genieten.

SCHRIFTELIJKE PROPAGANDACURSUSSEN voor
piano of orgel f 5,— totaal; accordeon, saxofoon, trompet,
piston, enz. f 4,— totaal; mandoline, mandoline-banjo en
blokfluit f 3.— totaal, enz., enz. Muziek inbegrepen. Géén
extra kn^<"v

SLIKKERVEER, H 1140 (bij Rotterdam).

voor een G R A T I S P R O E F i n t e
zenden aan

INSTITUUT KLAVARSKRIBO SLIKKERVEER
als drukwerk, gefrankeerd met IJ cent, en n i e t vergeten
b u i t e n op de enveloppe te vermelden „afdeling piano",
of „afdeling orgel", of „afdeling saxofoons", al naar gelang
voor welk instrument U een proef wenst.

NAAM:

STRAAT: No.

PLAATS
H. 140

NOVEMBER AANVANG
der goedk. schriftel. lessen in Fransen, Duitsch, Engelsen, 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.

PAUL gp^MQ ATEUER.KEttKElUKE KUNST-PR.MARIANNEIAAH 174

VOORBURG Z H LJ l C l/ PI l/ fT N MIT ETU1

CtCA8AHt»EU6 HAMtWtftn' ITI l / FV CL L l\ C. l l f1OO.-Ho'»

T O N E E L L I E F H E B B E R S
Vraagt inzage van de volgende vrolijke éénactertjes:

De Soldatendochter l D. en 3 H.
De Haarkuur 4 H. of l D. en 3 H.
Ridders zonder vrees of blaam 7 H.
De Pantoffelheid l D. en 2 H.
Televisie 8 H.
Prijs 75 cent per exemplaar. Uitsluitend verkrijgbaar bij:
TONEELFONDS „VARIA" HEERENWEG 66 — UTRECHT

Girorekening 347954.

NU,
mar aoo)j voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar l

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

Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte I

Blijft ook NU trouw lid en
verbruiker van :

B. K.. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G
ZANGKAN ARIES

Zangmannen ƒ 1,25, Seyfert-
mannen ƒ1,75. De fijnste Sey-
ferts, volle zang, ƒ2,25. Zang
wordt schriftelijk gegarandeerd.
Kanariepopjes ƒ 0,25, Mansfls-
jes ƒ 0,50, Mangroenlingen
ƒ0,30, Manvinken ƒ0,25, Wild-
vogelpopjes halve prijs der
mannen. Gemengde vogelzaden
ƒ1,50 per 10 pond. Vraagt vo-
gel- en zaadprgscourant. Fyn-
kwekery Nico Borneman, Me-
relstraat 35 Utrecht, Tel. 13617

GEEN NIEUW GEEN NOOD
De van ouds bekende
Stoomververij en Chemische

Wasscherü

Van der Waals
TEL. 270 GELDROP

verft uw
mantel f 3,—
regenjas f 3,50
overjas f 3,50

V a k k u n d i g e behandeling

Verschenen het 110de—135ste
duizendtal van

DE WARE GOUDMIJN
het misboekje voor iedereen,
door een R. K. priester, 36 pa-
gina's in stevig omslag.

l—50 ex. 7è cent per stuk
51—250 ex. 7 cent per stuk

251—500 ex. 6ï cent per stuk
500 ex. of meer 6 cent per stuk

Op aanvrage worden gaarne
proefexemplaren toegezonden.

Boekhandel
DE ZUID-LIMBURGER

Hoofdstraat 13 - KERKRADE
Tel 2213 Giro 27947

„Wat een eenvoudig en toch
zo diep boekje!" schreef dr.
F. Feron.

Gebruikt bfl Uw ontbot 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

D E H O O R
VERHUIZINGEN

voorheen
ND3UWE GRACHT 62 A

thans

LANGE NIEUW-
STRAAT 55 bis
Telefoon 17089 - UTRECHT

R. K. VOLKSTEHUIS - R'DAM
Oranjeboomstraat 40. Tel. 72445
Met bissch. en kon. goedkeuring
Geest, adviseur Pastoor P. van
der Meer - Stieltjesplein 17.
Tarief: Kostgeld per week (in-
begrepen vrije slaapkamer en
wasch ƒ8,—, ƒ7,50 en ƒ 7,—.
Kostgeld per dag ƒ 1,75. Nacht-
logies (met thee) ƒ0,75. Nacht-
logies (met ontbijt) ƒ l,—. Ka-
merhuur per week vanaf ƒ2,75
tot ƒ 4,—. 44 kamers. Eet-, con-
versatie- en leeszaal. Aanvra-
gen en meldingen te richten aan
den conciërge.

MEER licht
MINDER stroom!

Langer
HELDER

Een goede appel onderscheidt U direct
van een slechte, maar een stroom-
besparende en een stroomverslinden-
de lamp zien er op het oog gelijk
uit. Philipslampen besparen U tot 20%
aan stroom en geven U steeds de
volle maat aan helder licht. Juist nu
toont de Philipslamp haar waardei

PHILIPS

BLOEMBOLLEN. PROFITEERT VAN DEZE AANBIEDING!
Coll. A. 25 Hyacinthen, 25 Narcis, 100 Tulpen in pracht soorten
100 Crocusjes, 100 Iris, 100 Sneeuwroem, 100 Anemonen, 100 Druif-
jes en 50 Scilla's voor si. ƒ1,60. Coll. B. 100 Darwin, 100 Enk en
100 Dubb. Tulpen voor ƒ 2,50. Giro 313672. Niet tevreden geld terug
WALRAVEN-DEN DEKKER — HILLEGOM — TEL. 5682

Direct uit voorraad leverbaarvoorraa everaar •»

HALS-KRUISJES
verzilverd - verguld en echt zilver. ZEER VOORDEILG !

F«. P. GROEN te VE1VLO
TELEF. 3562

Spec. Religieuse Kleinkunst
KALDENKERKERWEG 156

Steeds voorradig: H. FAMILIE- en CONGREGATIE-
MEDADLLES - INSIGNES - DDPLOMA'S
Ruime sortering MEDAILLES - PRENTJES enz.

ADVERTEERT IN DIT BLAD


