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Imefyentiennonclercl één en veertig

De grote gebeurtenissen van 1940 hebben ook onze katholieke arbeiders-

beweging niet onberoerd gelaten; zij onderging de veranderde omstandig*

heden. D.W.Z. zij is, wat haar gebied betreft, de situatie meester gebleven. Vak-

en standsorganisatie bleven plichtsgetrouw en opgewekt hun plicht en taak

vervullen.

Hetzelfde geldt voor haar talrijke eigen instellingen.

Wij danken God, dat Hij de vele tienduizendtallen werkers, onze vooraan-

staande kameraden in de beweging de kracht en de overtuiging geschonken

heeft om ondanks alles: „pal te staan met mannenmoed" l

Gesterkt door het bijzondere gebeuren in 1940, treedt onze zo algemeen ge-

liefde katholieke arbeidersbeweging 1941 in.

Moge 1941 voor alle leden en hun gezinsleden een rijk, een vol-gezegend

jaar zijn l

Moge het de beweging in 1941 gegeven zijn, in kameraadschappelijk over-

leg met allen die van goede wil zijn, in samenwerking met organen en auto-

riteiten, met wie zij te maken zal hebben, „het goede" voor land en volk te

bereiken.

Zalig Nieuwjaar.

A. C. DE BRUIJN, voorzitter

J. A. SCHUTTE, secretaris

\
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HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D

K R O M I E K
1. Het beloop van lonen en salarissen

Ten einde een eenvormige toepassing van
de verordening over het al of niet verhogen
of verlagen der lonen en salarissen te waar-
borgen en om twijfel zoveel mogelijk te vo-
ren reeds uit te sluiten, heeft de secretaris-
generaal van Sociale Zaken op instigatie en
in overeenstemming met de afdeling „So-
ciale Verwaltung" aan het college van rijks-
bemiddelaars richtlijnen doen toekomen
voor de toepassing der verordening. Deze
richtlijnen zijn de volgende:

1. De grenzen, waarbinnen de verorde-
ning geldig is, blijken ondubbelzinnig uit
artikel 9. Volgens dit artikel vindt de ver-
ordening geen toepassing op huiselijke
diensten en op de arbeidsverhoudingen. -Zij
houdt vast aan de tot heden geldende
rechtstoestand (art. 1), dat arbeidsvoorwaar-
den in de eerste plaats door overeenstem-
ming tussen de verenigingen van werk-
gevers en werknemers moeten worden ge-
regeld. Waar echter het afsluiten van een
collectieve arbeidsovereenkomst niet ge-
schiedt of om andere redenen, b.v. ten ge-
volge van het ontbreken van een partij, die
tarieven kan vaststellen (wet op de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 25 April
1937) een regeling als bovenbedoeld niet
mogelijk is, maar ter bescherming van de
arbeiders een regeling voor een gehele groep
van ondernemingen tegelijk noodzakelijk
blijkt, kunnen lonen en salarissen en andere
arbeidsvoorwaarden door de overheid wor-
den vastgesteld. Hetzelfde is het geval, wan-
neer weliswaar een collectieve arbeidsover-
eenkomst bestaat, doch bepaalde lonen en
salarissen of andere arbeidsvoorwaarden
niet regelt, of wanneer de verandering van
bepalingen der overenkomst nodig voor-
komt.

De verordening maakt dus het ingrijpen
van de staat in de totstandkoming van de
lonen, salarissen en andere arbeidsvoor-
waarden mogelijk, overal waar de sociale be-
langen van de werknemers dat eisen. Be-
voegd om de regelingen buiten de collectieve
arbeidsovereenkomsten te treffen is het col-
lege van rijksbemiddelaars (art. 3 van het
eerste uitvoeringsbesluit), tot welk lichaam
zich de partijen bij een collectieve arbeids-
overeenkomst alsmede iedere werkgever en
werknemer te allen tijde kan wenden. Waar
de wettelijke voorwaarden voor regelingen
bij collectieve arbeidsovereenkomst zijn ge-
geven, is het college van rijksbemiddelaars
verplicht, in de eerste plaats bij de partijen
op het sluiten van een collectieve arbeids-
overeenkomst aan te dringen. Het college
kan hiervoor termijnen bepalen.

2. De bepalingen omtrent de totstand-
koming van het loon zouden onvolledig zijn,
wanneer daarin niet tevens de vraag van
het loonpeil principieel zou zijn geregeld.
Wil de economie van een volk geheel aan
de belangen van de gemeenschap dienstbaar
worden gemaakt, dan moet zij van staats-
wege geleid worden. Hetzelfde is bij de loon-
vorming het geval. De verordening van den
rijkscommissaris schrijft daarom in de ar-
tikelen 3 iin 7 voor, dat verhogingen van
lonen en salarissen, al dan niet bij collec-
tieve arbeidsovereenkomst tot stand geko-
men, toestemming der overheid behoeven.
Daarmee is van de ene kant de noodzake-
lijke controle van staatswege op de ontwik-
keling van het loonpeil verzekerd, van de
andere kant ook de weg vrijgelaten om
daar loonsverhogingen toe te laten, waar
deze door de sociale behoeften der werk-
nemers worden geëist en waar zij volgens
de economische verhoudingen mogelijk zijn.

Natuurlijk moet er op gelet worden, dat
evenals de Nederlandse economie met de
Europese economie ten nauwste vervlochten
is, ook de lonen en salarissen in dit raam
moeten passen.

3. Wanneer een bestaande collectieve ar-
beidsovereenkomst op een bepaalde onder-
neming van toepassing wordt, omdat de
ondernemer zich als lid aansluit bij de par-
tijen bij de overeenkomst, dan is een loons-
verhoging, voor zover zij noodzakelijk is
voor de aanpassing aan het tarief der col-
lectieve arbeidsovereenkomst niet aan voor-
afgaande goedkeuring onderworpen.

Wanneer bij verkorting van arbeidstijd
lonen en salarissen niet in gelijke verhou-

• ding als de arbeidstijd worden verminderd,
dan vormt dit geen loonsverhoging in de
zin der verordening en is derhalve vooraf-
gaande goedkeuring niet noodzakelijk.

Onder de begrippen „lonen en salarissen"
moeten loon- en salarisnormen worden ver-
staan, dat wil zeggen de voor bepaalde
werkzaamheden in bedrijf of onderneming
vastgestelde lonen, stuklonen, salarissen,
toelagen, enz.

Wanneer de verordening niét moet
worden toegepast

De verordening moet derhalve niet wor-
den toegepast in de volgende gevallen:

a. Bij het opschuiven van een werknemer
naar een hogere leeftijdsgroep, wanneer de
in de collectieve arbeidsovereenkomst ge-
regelde of de in bedrijf of onderneming
gebruikelijke loonsom wordt betr.ald.

b. Bij overplaatsen van een werknemer
naar een andere afdeling van het bedrijf,
wanneer daarin hogere loon- en salaris-
normen gebruikelijk zijn.

c. Bij verplaatsing van een werknemer
naar een andere post, waarvoor een hogere
beloning gebruikelijk is.

d. Bij verhoging der stuklonen, wanneer
zij onder omstandigheden geschiedt, die
aanzienlijk van de tot dan toe bestaande
afwijken (verandering van de techniek van
het arbeidsprocedé, van de grondstof, van
de werktuigen e.d.).

e. Wanneer voor een nieuw werk een
voorlopig stukloon is bepaald, dat na een
bepaalde proeftijd te laag blijkt, en het stuk-
loon van te voren uitdrukkelijk als voor-
lopig is aangemerkt.

f. Bij betalingen met het karakter van
sociale voorzorg, zoals toelagen bij zware
ziekte van een werknemer of van zijn ge-

zinsleden, bij ongevallen of dergelijke nood-
gevallen.

Welke gevallen vallen wel onder
de verordening?

Daarentegen vallen wel onder de veror-
dening de volgende gevallen:

aa. Loons- en salarisverhogingen, die bijv.
bij de jaarwisseling gebruikelijk zijn, zonder
dat een van de onder a. tot c. genoemde
voorwaarden zijn vervuld, in deze gevallen
moet steeds een goedkeuring worden ver-
leend, voor zover de verhogingen binnen het
tot dan toe in de onderneming gebruikelijke
kader blijven.

bb. De verhoging van stuklonen, voor
zover zij niet onder de regels onder d. en
e. genoemd vallen.

cc. De verhoging van regelmatige uit-
keringen, dat zijn behalve loon en salaris
alle op geld te waarderen prestaties van den
werkgever, welke de werknemer doorlopend
of onder bepaalde voorwaarden regelmatig
als arbeidsvergoeding ontvangt, bijv. presta-
tiepremies, participatie in winst of omzet,
Kerstmis- en oudejaarsgratificatie, voorts
vergoedingen, verblijfsvergoedingen enz.

dd. Kerstmis-gratificaties die dit jaar
voor de eerste maal worden gegeven. De toe-
stemming daartoe wordt in deze gevallen
echter geacht algemeen te zijn verleend,
wanneer in het geval van uur- of weekloon
niet meer dan een weekloon en, in het ge-
val van maandloon, niet meer dan 25 per-
cent van de maandbeloning als Kerstgrati-
ficatie wordt verleend. Wanneer hogere uit-
keringen in het voornemen liggen, dan moet
daarvoor een bijzondere toestemming wor-
den gevraagd.

Green bezwaren tegen toekenning-
van verhogingen

Tegen de verlening van toestemming voor
de volgende verhogingen bestaan geen be-
zwaren:

a. Verhogingen, die ten doel hebben, de
hier en daar in collectieve arbeidsovereen-
komsten neergelegde grote toonverschillen
tussen de verschillende plaatsen op te hef-
fen, wanneer de lonen van de plaats met het
hoogste loonpeil niet worden overschreden
en een gepaste staffeling binnen de ver-
schillende plaatsklassen blijft bestaan.

b. Verhogingen, welke den volwassen ar-
beider het hoogste voor zijn vak in aanmer-
king komende loon toekennen op een leef-
tijd, waarin bij gewoon prestatievermogen
gewoonlijk de volledige prestatie bereikt
wordt. In deze gevallen kan voorts een ver-
hoging van de lonen voor de onder de be-
trokken leeftijd liggende leeftijdsklasse wor-
den goedgekeurd, als een gepaste staffeling
verzekerd blijft. i

c. Verhogingen, welke beogen de lonen
van de geschoolde, in scholing zijnde en on-
geschoolde arbeiders met inachtneming van
het toploon voor den geschoolde in een ge-
paste verhouding tot elkander te brengen.

2. Ontslag van tijdelijk personeel
De directeur-generaal van de arbeid ves-

tigt de aandacht op zijn algemene vergun-
ningen tot:

1. ontslag van tijdelijk pei-soneel,
2. tijdelijke stopzetting van werk of ver-

mindering van de werktijd bij zgn. onwerk-
baar weer.

Deze vergunningen zijn opgenomen in de
Nederlandse Staatscourant, respectievelijk
van 2 Juli 1940, no. 126 en van 6 en 7 De-
cember 1940, no. 239.

Bij de sub l genoemde vergunning wordt
aan werkgevers vergund om arbeiders, die
met het oog op een bepaald, met name aan-
gewezen werk, dat ten hoogste drie weken
duurt, voor die tijd in dienst zijn of' worden
genomen, te ontslaan, mits zodanige in-
dienstnemingen in het desbetreffende be-
drijf gebruik'elijk zijn en voorts door den
werkgever, direct na de indienstneming van
zodanigen arbeider, aan het bevoegde dis-
trictshoofd der arbeidsinspectie een schrif-
telijke kennisgeving in tweevoud wordt toe-
gezonden, houdende opgave van:

a. de naam en adres van den werkgever;
b. het voor den werkgever uitgeoefend

bedrijf;
c. de plaats waar de werkzaamheden

worden verricht o£ het, werk is gelegen;
d. de naam, de voorletters en het adres

van den arbeider;
e. de werkzaamheden die deze te ver-

richten heeft;
f. het tijdvak, waarvoor hij in dienst ge-

nomen is.
Wanneer het werken betreft, die langer

dan drie weken duren, of wanneer het
gaat om bedrijven, waarin dergelijke tijde-
lijke werkzaamheden niet gebruikelijk zijn,
dan kan bij de aanneming van personeel, dat
bestemd is voor een bepaald werk, reeds on-
middellijk aan de arbeidsinspectie vergun-
ning gevraagd worden om dat personeel na
afloop van dat bepaalde werk weer te mo-
gen ontslaan.

Wanneer het niet mogelijk is de tijd, be-
nodigd voor deze werken, precies te schat-
ten, dan kan bij de aanvrage om vergun-
ning volstaan worden met een ruime schat-
ting, bijvoorbeeld: „6 weken of zoveel lan-
ger, als het werk mocht duren".

Er behoeft dus bij werkgevers bij het aan-
stellen van tijdelijk personeel onder de hier-
boven omschreven omstandigheden geen
vrees te bestaan, dat zij dit personeel na
afloop van het werk in dienst moeten hou-
den. Hieruit volgt, dat men, al naar behoef-
te, zoveel mogelijk persone»! kan aanstellen
voor tijdelijke werkzaamheden, aangezien de
arbeidsinspectie in zodanige gevallen met de
tijdelijke aard van het werk in alle opzichten
rekening zal houden.

Bij de sub 2 genoemde vergunning wordt
aan werkgevers vergund om het werk in de
onderneming hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk
tijdelijk stop te zetten of de werktijd! in de
onderneming tot minder dan 36 uren per
week in te korten, voor zoveel betreft de
arbeid:

a bij in aanbouw, aanleg, verbouwing,
herstelling, sloping of onderhoud zijnde
bouw-, grond-, -waterwerken, ondergrondse
leidingen en wegen;

b ten behoeve van de vervaardiging van
baksteen en dakpannen;

c bij de vervaardiging van cement- en be-
ton waren;

d bij het winnen van zand en grind;
e op scheepswerven en -sloperijen.
indien en voor zolang tengevolge van de

weersgesteldheid de werkzaamheden tijdelijk
moeten worden stopgezet en de arbeiders
niet op een andere plaats in dezelfde inrich-
ting werkzaam kunnen worden gesteld.

Als voorwaarde wordt gesteld:
Dat door den werkgever, die van deze

vergunning gebruik maakt, onverwijld, na-
dat het werk moet worden stopgezet, aan
het bevoegde districtshoofd der arbeidsin-
spectie wordt gezonden een schriftelijke ken-
nisgeving in tweevoud en tegelijkertijd een
afschrift van deze kennisgeving wordt ge-
zonden aan het gemeentebestuur van de
woonplaats van den betrokken werknemer,
houdende opgave van:

1. de naam en het adres van den werk-
gever;

2. het door den werkgever uitgeoefend
bedrijf;

3. de plaats, waar de werkzaamheden
worden verricht of het werk is gelegen,

4. de naam, de voorletters en het adres
van den arbeider,

5. de werkzaamheden, die de werknemer
voor de stopzetting verricht heeft;

6. het tijdstip (datum en uur), waarop en
de redenen, waarom de werkzaamheden
moesten worden stopgezet.

In deze kennisgeving mogen op eenzelfde
blad slechts worden vermeld werknemers,
die in dezelfde gemeente woonplaats hebben.

Deze vergunning verleent geen toestem-
ming om werknemers te ontslaan, zodat het
dienstverband blijft voortbestaan en dus de
werkgevers dezelfde werknemers, zodra
werkhervatting mogelijk is, weer aan het
werk moeten stellen.

De directeur-generaal van de arbeid ves-
tigt er met nadruk de aandacht op, dat
overtreding van het bepaalde bij deze ver-
gunningen tot het maken van proces-verbaal
kan leiden.

Men kan veel onaangenaamheden voorko-
men door zoveel mogelijk inlichtingen te
vragen bij de districtshoofden der arbeids-
inspectie.

3. Extra rantsoenen levensmiddelen

Het Centraal Distributiekantoor heeft aan
alle distributiediensten een brief gezonden,
waarin wordt meegedeeld dat zal worden
overgegaan tot de verstrekking van extra
rantsoenen brood, vlees en boter of vet aan
arbeiders, die langdurige of nachtarbeid ver-
richten, met inachtneming van de hiervol-
gende richtlijnen:

Langdurige arbeidsdag. Uitsluitend aan
arbeiders in fabrieken of werkplaatsen, be-
doeld in artikel 2 van de Arbeidswet 1919 i),
die gedurende ten minste één maand onaf-

gebroken elke werkdag lichamelijke arbeid
verrichten en die tengevolge van de grote af-
stand van hun woonplaats naar en van het
werk en/of ten gevolge van een langdurige
arbeidsdag 12 of meer uren per dag van hun
woning afwezig zijn, kunnen extra rantsoe-
nen worden verstrekt.

Nachtarbeid. Deze zelfde extra rantsoenen
kunnen eveneens worden toegekend voor
nachtarbeid, doch uitsluitend aan die arbei-
ders, die bij het drie-ploegenstelsel in fabrie-
ken en werkplaatsen als bovenomschreven,
gedurende minstens één week uit elke drie
weken onafgebroken in de nachtploeg licha-
melijke arbeid verrichten.

De arbeiders, die in verband met hun
werkzaamheden tot de bovenomschreven ca-
tegorieën (langdurige of nachtarbeid) be-
horen en die reeds uit anderen hoofde extra
rantsoenen levensmiddelen ontvangen (zwa-
re of zeer zware lichamelijke arbeid) ko-
men niet voor deze extra rantsoenen in aan-
merking. Evenmin komen hiervoor in aan-
merking zij die langdurige of nachtarbeid
verrichten, wanneer die arbeid geen licha-
melijke is.

De extra rantsoenen zijn de volgende:
Brood: 5 rantsoenen (thans dus 500 gram)

per week.
Boter of vet: l rantsoen .(thans dus 250

gram) per kwartaal.
Vlees of vleeswaren: l rantsoen (thans

dus 100 gram) per week.

De werkgever moet de aanvrage
indienen.

Ter verkrijging van deze extra rantsoenen
dient de werkgever zich tot de plaatselijke
distributiedienst te wenden met een lijst in
tweevoud, waarop voorkomen de nummers
van de distributie-stamkaarten en de namen
van de arbeiders, waarvoor extra rantsoe-
nen worden aangevraagd, alsmede de rede-
nen (voor eiken arbeider afzonderlijk te ver-
melden) waarom de werkgever extra rant-
soenen levensmiddelen aanvraagt.

Aan de werkgevers worden vervolgens
voor de arbeiders, die onder deze categorieën
vallen, losse bonnen uitgereikt en wel voor
boter of vet, brood en vlees of vleeswaren
voor een periode van 13 weken.

Per arbeider dienen dus te worden uitge-
reikt 65 bonnen „l rantsoen brood"; l bon
„l rantsoen boter" of l bon „l rantsoen mar-
garine of vet" en 13 bonnen „l rantsoen
vlees."

Ten einde controle te kunnen uitoefenen
of de werkgever werkelijk de extra bonnen
aan de bij hem te werk gestelde arbeiders,
waarvoor extra aanvrage is verzocht, uit-
reikt, dienen de betrokken arbeiders bij het
in ontvangst nemen van de extra bonnen
een ontvangstbewijs te tekenen. Hierop die-
nen zij te verklaren, hoeveel bonnen zij van
hun werkgever hebben ontvangen en op
welke datum. Deze ontvangstbewijzen dient
de werkgever zorgvuldig te bewaren en bij
het afhalen van de extra bonnen voor een
volgende periode bij de distributiedienst in
te leveren.

1) Ter toelichting diene dat artikel 2 van
de Arbeidswet 1919 luidt als volgt:

„Onder fabrieken of werkplaatsen" ver-
staat deze wet:

a. alle open of besloten ruimten, waar,
anders dan uitsluitend ten behoeve van een

daar gevestigde huishouding, pleegt gewerkt
te worden aan of ten behoeve van het ver-
vaardigen, veranderen, herstellen, versieren,
afwerken of op andere wijze tot verkoop of
gebruik geschikt maken of aan of ten be-
hoeve van het vernietigen van voorwerpen
of stoffen of waar voorwerpen of stoffen
een daartoe strekkende bewerking plegen
te ondergaan, of waar handelswaren met
het oog op de verkoop in het klein plegen
te worden afgewogen, afgemeten of verpakt
anders dan in winkels voor de verkoop ter
plaatse of op veilingen;

b. eleetriciteitsfabrieken, onderstations,
zuilen en andere ruimten, waar electrische
energie wordt opgewekt, getransformeerd,
verdeeld of verzameld;

c. in aanbouw, aanleg, verbouwing, her-
stelling of sloping zijnde bouw-, grond-, wa-
terwerken, ondergrondse leidingen en we-
gen;

d. bemalingsinrichtingen; een en ander
met inbegrip der aanhorigheden, zoals gan-
gen, trappen, portalen, kelders, zolders, berg-
en opslagplaatsen, pakkamers en expeditie-
ruimten, terreinen, laboratoria, privaten en
schaftlokalen.

2. Onder fabrieken of werkplaatsen ver-
staat deze wet niet: apotheken, koffiehuizen
en hotels, keukens, vissersvaartuigen, voor
zoxer aldaar werkzaamheden worden ver-
richt voor het verduurzamen van met die
vaartuigen gevangen dieren; tekenkamera
en kantoren."

4. Brandstoffenbijslag op kostwin-
nersvergoeding

Het hoofd van het afwikkelingsbureau
heeft aan de burgemeesters het volgende
meegedeeld, hetwelk geldt voor zowel voor
hen, die zich nog in militaire dienst bevin-
den, als voor hen die tot de Opbouwdienst
behoren.

Evenals ten vorigen jare zal ook over de
winter 1940-— '41 brandstoffenbijslag op de
kostwinnersvergoeding worden toegekend,
ten aanzien van dienstplichtigen, die ten
tijde van hun opkomst steun genoten of in
werkverruiming geplaatst waren. Hetzelfde
geldt ten aanzien van hen, te wier aanzien
kostwinnersvergoeding is of wordt toege-
kend, gerekend naar het inkomen hetwelk
zij zouden hebben genoten, indien zij in steun
waren opgenomen of in werkverruiming
zouden zijn geplaatst, om het even of zij
hoofd- of mede-kostwinner zijn.

Deze bijslag, welke over het tijdvak van
27 October 1940 tot en met 29 Maart 1941
kan worden toegekend, bedraagt ƒ 1,30 per
week, waarin 5 percent voor duurtebijslag
begrepen is.

Zij die het voorschot van ƒ 5,75 hebben
genoten, moeten dit voorschot terugbetalen
door middel van inhouding op het tegoed dat
reeds is ontstaan door de bepaling, dat de
bijslag wordt berekend van 27 October 1940
af. Voor zover het dienstplichtigen geldt, die
inmiddels de werkelijke militaire dienst of
de Opbouwdienst hebben verlaten, behoeft
dit voorschot niet te worden terugbetaald.

5. Nederlandse bouwvakarbeiders
in België en Noord-Frankrijk

Op het departement van Sociale Zaken
heeft een bespreking plaats gehad van ver-
tegenwoordigers van het rijksarbeidsbureau
met een aantal Nederlandse aannemers in
de bouwbedrijven, die binnenkort ten be-
hoeve van de Duitse Weermacht met aan-
zienlijke groepen personeel in België en
Noord-Frankrijk werken zullen uitvoeren.

Van de zijde der Duitse opdrachtgevers
is bepaald, dat de aannemers de voor deze
werkzaamheden nodige aantallen bouwvak-
arbeiders uitsluitend mogen betrekken door
tussenkomst van de organen der openbare
arbeidsbemiddeling in de plaats waar zij
zijn gevestigd.

Deze organen zullen dan in nauwe samen-
werking met het rijksarbeidsbureau te
's-Gravenhage zorgen, dat de gevraagde ar-
beiders ter beschikking staan.

De bouwvakarbeiders, die voor plaatsing
bij deze werken in aanmerking wensen te
komen, moeten zich dus aanmelden bij de
arbeidsbeurs of het agentschap der arbeids-
bemiddeling in hun woonplaats.

Het grootste deel van het loon zal door de
werkgevers rechtstreeks aan de familieleden
der arbeiders hier te lande worden uitbe-
taald, terwijl de arbeiders zelf ter bestrijding
van noodzakelijke uitgaven het resterende
deel ter plaatse waar zij werken zullen ont-
vangen.

Zoals bekend is, is in de wintermaanden
de werkloosheid onder de bouwvakarbeiders
steeds het grootst. Hie.r ligt voor velen hun-
ner een mooie kans om juist nu tegen een
behoorlijk loon werk te vinden.
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(Sch.) Bij het stormgetij, waarin
ook wij, Nederlanders, dit jaar ons
hebben voortbewogen, zijn wij, in
onze verbeelding veel vlugger dan an-
ders, de drempel genaderd, die het
oude jaar 1940 scheidt van het nieu-
we 1941.

Wij kunnen ons voorstellen, dat ve-
len met ons, die er overigens niet
meer gelukkig mee zijn een jaartje
ouder te worden, dit jaar bij de over-
gang naar het nieuwe een zucht van
verlichting slaken: ziezo, dat zit er
ten minste weer op!

't Is waar: wij leven in een grote
tijd, in een revolutionnaire tijd zeg-
gen sommigen, die het nog dikker wil-
len maken, en bij het uitspreken van
die kwalificaties laten ze de r's rollen,
alsof ze met een mitrailleur wilden
omver blazen, wat de storm tot dus-
ver nog overeind heeft gelaten.

Wij hebben het „geluk" het kente-
ren van de tijd mee te maken, aldus
wordt ons gesuggereerd en dat gaat
gepaard met 'n zo grote dosis afkeu-
ringen aan het adres van de gewone,
de rustige tijd, die we achter ons heb-
ben, dat men minstens al vast zou
gaan beseffen het grote geluk, dat we
die ellendige tijd ten minste uit zijn!

De overgang gaat wel is waar ge-
paard met, schokken en stoten en on-
gemakken en pijn en men kwelt zich
het hoofd over wat nog komen kan,
maar dat alles moet men over het
hoofd zien om het grote geluk, in deze
tijd te leven, ten volle te kunnen deel-
achtig worden.'

Wij zijn nog rondborstig genoeg om
te bekennen, dat wij ons de overgang
naar het nieuwe niet zó hebben voor-
gesteld.

O, neen, wij hebben nooit behoord
tot degenen, die dachten dat wij zon-
der horten en stoten, zo heel zacht,
onmerkbaar haast, behaaglijk zelfs
van het ene naar het andere tijdperk
zouden glijden; wij hebben ^ns nooit
kunnen voorstellen, dat degenen, die
hi het tijdperk, dat thans ten einde
spoedt, de touwtjes in handen hadden,
deze op een vriendelijk verzoek zou-
den loslaten en overgeven aan ande-
ren ; dat zij de commando-brug, waar-
op ze tot dusver stonden, zo maar
zouden verlaten, alleen omdat ande-
ren het beter vonden, dat ze eraf zou-
den gaan; wij hebben steeds rekening
gehouden met de waarschijnlijkheid,
dat er wat anders nodig zou zijn dan
stevige argumenten, dan zachte
drang; dat zo diep gewortelde toe-
standen zonder pijn niet zouden kun-
nen plaats maken voor nieuwe, be-
tere, naar we hoopten, maar zelfs met
de voorbeelden der geschiedenis voor
ogen, hadden we het ons toch zó niet
voorgesteld als de werkelijkheid,
waarmee we tot dusver te doen heb-
ben gehad.

Bij het lezen van deze ontboeze-
mingen, die ons onwillekeurig uit de
pen vloeiden, nu we ons zetten om
bij de jaarovergang een artikel te
schrijven, mene men niet, dat wij pes-
simistisch, dat wij zwartgallig zouden
zijn: wij geloven vast dat uit de smelt-
kroes, waarin de wereld thans gedom-
peld is, zij op de duur beter te voor-
schijn zal komen dan zij voorheen
was, wij willen met overtuiging mee-
werken aan de bevordering van een
maatschappij, waarin wat anders dan
het eigen belang leidraad zal zijn bij
's mensen handelingen, vooral op
maatschappelijk gebied, wij willen om
het in voor ons bekende klanken uit

te drukken met al de kracht, die in
ons is, blijven medewerken aan de be-
vordering van „de nieuwe gemeen-
schap", maar wij zijn er ons tevens
van bewust, dat het nieuwe zal wor-
den veroverd ten koste van heel veel
leed, dat wij met Gods hulp moeten
dragen en met de middelen, die God
ons in Zijn goedheid heeft gegeven en
gelaten, voor elkaar moeten verzach-
ten.

In het gewetensonderzoek, dat wij
bij de jaarovergang plegen in te stel-
len, moeten wij ons ditmaal vooral
deze vraag voorleggen: hebben wij
inderdaad in deze geweldige tijd onze
plicht gedaan? Hebben wij de midde-
len benut, die ons ten dienste staan
om het proces van de overgang naar
de mate van onze krachten te bevor-
deren, hebben wij al wat wij konden
aangewend om voor elkaar het leed,
dat deze tijd met zich brengt, zo
draaglijk mogelijk te maken ?

Dit gewetensonderzoek past ons dit
jaar individueel en wij hopen dan ook
van ganser harte, dat ieder van ons
in. alle ernst zich op dit punt zal on-
derzoeken. Daar is te meer aanleiding
toe, omdat de geestelijke en materiële
ellende van deze tijd er zo gemakke-
lijk toe leidt in de eerste plaats en in
hoofdzaak te denken aan wat ons-
zelf beroert en geen of weinig aan-
dacht te schenken aan het leed van
anderen of aan de gemeenschap.

Dat onderzoek past ook ons als
katholieke arbeidersbeweging!

Wanneer wij ons als katholieke ar-
beidersbeweging dan de vraag voor-
leggen: hebben wij in het afgelopen
jaar onze plicht gedaan in d~ zin ajs
wij dat zoeven aangaven, dan geloven
wij, zonder dat wij onszelf wat wijs
maken, onszelf te mogen antwoorden
met een volmondig ja!

Zeker, er zullen ongetwijfeld tekort-
komingen geweest zijn, wij hebben ze-
ker fouten gemaakt, zoals ons men-
sen bij het werken nu eenmaal eigen
is — niets is volmaakt in deze we-
reld — maar het hele jaar door heeft
ons als beweging helder het doel voor
ogen gestaan, dat wij van de aanvang
af hadden: de belangen var de arbei-
ders en hun gezinnen en daardoor in-
direct de belangen van onze hele
volksgemeenschap te dienen door
krachtig te werken aan de verheffing
van de arbeidersstand op alle gebied
des levens. Dat doel heeft ons niet
slechts voor ogen gestaan, maar wij
hebben er naar gehandeld en wij heb-
ben het niet alleen gedaan, zoals wij
dat ook in het verleden plachten te
doen: met inachtneming van het al-
gemeen volksbelang, maar hebben bo-
vendien naar de mate van ons kunnen
en overal en altijd, wanneer de gele-
genheid zich voordeed, ook de alge-
mene belangen zo goed mogelijk
trachten te dienen. Dit zal iedereen,
die ons werk in het afgelopen jaar
heeft kunnen volgen, moeten erken-
nen.

Door de toestand, waarin de oor-
log ons vaderland en met ons vader-
land ook onze beweging heeft ge-
bracht, waren wij in onze middelen
beperkt, maar met de middelen, die
ons ten dienste stonden, hebben wij
gewoekerd.

Wanneer eenmaal de geschiedenis
van deze tijd <.n met name die van het
afgelopen jaar onbevooroordeeld zal
worden geschreven, dan zal zij welis-
waar uitspreken — daarvan houden

wij ons overtuigd — dat er waren, die
meer lawaai hebben gemaakt, maar
zij zal moeten erkennen, dat wij ons
aandeel in het werk voor het arbei-
dersbelang en het algemeen belang
geleverd hebben.

En wanneer wij hier spreken van
het arbeidersbelang, dan bedoelen wij
daarmee niet, zoals wel eens ten on-
rechte gemeend wordt, dat wij ons
zouden beperken tot de belangen van
de katholieke werknemers alleen. Ze-
ker, onze directe zorg gaat uiteraard
in de eerste plaats uit naar degenen,
die aan onze beweging de zorg voor
hun belangen rechtstreeks hebben
toevertrouwd, maar men moet wel
oogkleppen aan hebben, wanneer men
niet ziet, dat ons werk aan het totale
arbeidersbelang en aan het belang
van het hele volk ten goede komt.

Zo gezien beschouwen wij het bezit
van onze Katholieke Arbeidersbewe-
ging als een zegen voor ons gehele
volk. Zij was dat naar onze innige
overtuiging in het meer verwijderd
verleden: zij was dat ook in het af-
gelopen jaar.

En wanneer wij dan ook dit jaar
met ons gewetensonderzoek klaar
zijn, wanneer wij het voornemen heb-
ben gemaakt om in de komende tijd
onze fouten te verbeteren en te blij-
ven streven naar het menselijk vol-
maakte, wanneer wij daarna toe zijn
aan het uiten van onze dank, dan past
ons in de allereerste en voornaamste
plaats een woord van dank aan den
goeden God, die ons ook in het afge-
lopen jaar bij alle narigheid, die over
ons kwam, zo ruimschoots en zo on-
verdiend zegende.

Wij kunnen ons voorstellen, dat er
zijn, die van oordeel zijn, dat dit jaar
voor dankbaarheid maar weinig aan-
leiding aanwezig is.

Wij zijn echter van oordeel, dat wie
zo denken, te veel op de schaduw, te
weinig op het licht letten.

Wij werden in het afgelopen jaar
weliswaar zwaar getroffen, maar
wanneer wij ons vergelijken met wat
andere volkeren leden, dan moeten wij
erkennen, dat heel veel leed ons ge-
spaard bleef.

De oorlog, de grote slag was onge-
twijfeld hevig, maar duurde gelukkig
slechts kort en spaarde veel van wat
bij anderen verwoest werd.

En door de goede zorgen van de-
genen, die vóór de oorlog in de aller-
eerste plaats voor ons materiële wel-
zijn verantwoordelijk waren, zijn wij
ook in dit opzicht tot nu toe nog er
beter aan toe geweest dan andere vol-
keren.

En wat al geestelijke zegeningen
hebben wij in het afgelopen jaar nog
niet ontvangen door ons intensief
godsdienstig, kerkelijk en sociaal le-
ven!

Wanneer wij dat alles overzien, is
er alle aanleiding om God innig te be-
danken voor de in het afgelopen jaar
ontvangen weldaden en wij moeten dit
dan ook van ganser harte doen.

Daarbij mogen wij vooral niet ver-
geten onze dank voor het bezit van
onze katholieke arbeidersbeweging,
die ons onder zware zorgen tot dus-
ver door de branding heeft geleid en
ons ook op onze verdere tocht „naar
de nieuwe gemeenschap" een niet ge-
noeg te waarderen geleide kan zijn.

En wanneer wij zo onze dank heb-
ben uitgesproken, dan voegen wij er
de bede aan toe, dat de goede God ons
ook in de komende tijd zijn zegen zal
schenken. Wij moeten ons die waardig
betonen door in het komende jaar
met nog meer ijver te werken aan de
belangen — geestelijke zowels als
materiële — die aan onze zorgen zijn
toevertrouwd.

Het laat zich aanzien, dat ons nog
heel wat leed te wachten staat, maar
met Gods zegen en elkanders hulp
zullen wij dat kunnen dragen niet al-
leen maar — met goede intentie ge-
leden — zal het Gods zegen in nog
grotere mate over ons afroepen.

Wanneer wij zo tegenover God onze
plicht van dankbaarheid naar ons
beste kunnen hebben gedaan, kunnen
en moeten wij'Vooral dit jaar uiting
geven aan onze dankbaarheid tegen-
over diegenen van onze medemensen,

die in het afgelopen jaar zich ons lot
hebben aangetrokken.

Daarbij denken wij in de eerste
plaats aan onze kerkelijke overheden,
die met grote wijsheid ons tot dusver
hebben geleid. Wij bidden hun Goda
ruimste zegen toe voor Hun verder
werk en beloven, dat wij Hun leiding
onvoorwaardelijk zullen volgen.

Wij denken daarbij aan onze we-
reldlijke overheden, die meer dan in
enige andere tijd zich ons lot hebben
moeten aantrekken.

Wij denken vooral dit jaar daarbij
ook aan onzen voorzitter, vriend De
Bruijn, die ook in deze moeilijke tijd
-zijn onbetwistbaar leiderstalent heeft
getoond. Wij doen in onze beweging
— en dat is gelukkig — niet aan per-
soonsverheerlijking, wij zwaaien niet
met het wierookvat, ook al omdat
daarbij de man, dien het geldt, zo ge-
makkelijk blauwe plekken oploopt!
Maar met inachtneming van deze al-
gemene gedragslijn past het ons toch
God ervoor te danken, dat Hij in Zijn
Wijsheid onze beweging in deze tijd
een man als De Bruijn schonk. En niet
minder past het De Bruijn te danken
voor datgene wat hij voor onze be-
weging in het afgelopen jaar deed.

En wij bidden Hem en de hele lei-
ding van onze katholieke arbeiders-
beweging voor de komende tijd Gods
onmisbare zegen, die zij meer dan ooit
nodig heeft, toe.

Wij bidden allen voor elkaar opdat
God ons beware en door de ellende
van .deze tijd voere naar een betere
maatschappij, waarvan wij het flauwe
gloren aan de kim reeds waarnemen.

'Ons van onze plicht tegenover ons
zelf, tegenover de Kerk en tegenover
de maatschappij bewust, gaan wij met
goede moed het nieuwe jaar in, zeker
als wij zijn dat de Goddelijke Voor-
zienigheid over ons waakt en ons lei-
den zal tot ons welbegrepen heil.

Wij wensen aan allen en aan ons
zelf een hartgrondig:

ZALIG NIEUWJAAR!

eidsbureau

(d. B.) Enige tijd geleden is gepu-
bliceerd dat een rijksarbeidsbureau is
ingesteld.

De wijze waarop dat rijksbureau is
tot stand gekomen (voor ons: uit de
lucht is komen vallen) tekent de om-
standigheden waaronder wij leven.
Vóór 15 Mei ware het bijna ondenk-
baar geweest, dat zulk een bureau,
hetwelk zich intens met de arbeiders
(en bedienden) wenst in te laten,
zonder vóór-overleg met de arbeiders-
vakcentrale'- zou zijn ulgesteld.

Men vraagt zich in dit verband af
of de betrokken Nederlandse hoofd-
ambtenaren bij de instelling van ge-
noemd bureau plotseling het bestaan
van de representatieve vakcentrales
zijn vergeten.

Vergeten ?
De hoofdambtenaren hebben een

persconferentie gehouden. Zij hebben
daar een en ander meegedeeld over
de aanvankelijke plannen van de he-
ren die aan dat Rijksbureau leiding
zullen geven; de arbeidsbemiddeling
zal worden verbeterd; er zal een ar-
beidsboekje worden ingevoerd met 'n
daarbij passende registratie van de
arbeiders en men wil een verplichte
werkloosheids verzekering invoeren.

Men zal kunnen toegeven: drie za-
ken, waarbij de arbeiders wel enig
belang hebben en men zal het waar-
schijnlijk niet al te mal vinden, dat
de Nederlandse vakcentrales, de ge-
centraliseerde vertegenwoordiging
der Nederlandse arbeiders en bedien-
den, ook thans wel enige belangstel-
ling voor genoemde zaken zullen heb-
ben.

Het oordeel van de heren over de
arbeidsbeurzen is niet bepaald
vleiend; zij kunnen het weten!

De arbeidsbeurzen zullen, begrij-
pen wij het goed, het gehele arbeids-
leger gaan registreren.

Mogen de arbeiders, door hun ver-
trouwens-mannen, mischien een
woordje meepraten over die regi-
stratie?
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Dan het arbeidsboekje.
Wat dat is? Het verslag der pers-

conferentie zegt er van:
Het is het best te vergelijken met

de persoonskaart van de burgerlijke
stand, met dit onderscheid, dat een
deel ervan ook in het bezit van den
arbeider is, maar de volledige gege-
vens, ook de zogenaamde geheime,
waarvan hij geen inzage krijgt, alleen
op de volledige kaart van het Rijks-
bureau staan aangetekend. Deze vol-
ledige kaart reist, gelijk de persoons-
kaart, met den persoon in kwestie
mee naar zijn nieuwe woonplaats ter
deponering in de kartotheek van het
gewestelijk bureau ter plaatse, zodat
dit steeds volledig geïnformeerd is
over den betrokkene. Deze heeft in
zijn arbeidsboekje staan zijn perso-
nalia, en zijn patroons met data van
indiensttreding en ontslag en derge-
lijke; tot de geheime gegevens beho-
ren medische en psychotechnische in-
lichtingen, lonen, opmerkingen van
werkgevers en dergelijke. Deze stam-
kaart van de arbeidsbemiddeling
maakt vrij fijne verschillen omtrent
arbeidsaanleg en dergelijke en in ver-
band hiermee is een nieuwe beroeps-
nomenclatuur in bewerking bij het
Centraal Bureau voor de Statistiek,
waarin dus allerhande vakken meer
gespecialiseerd en gesplitst zullen
komen te prijken.

Men zal zeggen: dat is nogal ge-
wichtig, óók voor de arbeiders. Wij
begrijpen, dat in deze tijd de positie
van hoofdambtenaren belangrijk is
gewijzigd, dat hun verantwoordelijk-
heid niet weinig is toegenomen, doch
met dat alles zullen zij goed doen
door met beide benen op de Neder-
landse grond te blijven staan en te
bedenken, dat er groot bezwaar te-
gen is te maken over en zonder de
arbeiders te handelen inplaats van
mét hen.

Wij laten momenteel in het mid-
den, of de opzet van het Rijksbureau
geheel past in de in ons land groeien-
de corporatieve gedachte; daar is
over te praten; wij maken als
vertegenwoordigers van een grote
groep arbeiders er ernstig bezwaar
tegen door een persconferentie ken-
nis te moeten nemen van besluiten,
waarbij de arbeiders, levende men-
sen met eigen verantwoordelijkheid,
in ernstige mate betrokken zijn.

Van de wettelijke werkloosheids-
verzekering wordt enkel gezegd, dat
de ontwikkelingsmogelijkheden van
de arbeidsbemiddeling en de invoe-
ring van het arbeidsboekje, een uni-
forme werkloosheidsverzekering met
ambtelijke inslag mogelijk maken.

Die mededeling omtrent een zo
belangrijk probleem, waarbij de vak-
bonden, welke de werkloosheids-
verzekering thans grotendeels uit-
voeren, direct betrokken zijn, munt
uit door soberheid.

Laat men wel zijn op het departe-
ment van Sociale Zaken.

Meer behoeft onzes inziens, om be-
grepen te worden, over het verslag
der persconferentie niet te worden
gezegd.

AJ van net T er o on J

Dezer dagen zond het bestuur van het
R. K. Werkliedenverbond een adres aan
het departement van Sociale Zaken, waar-
in wijzigingen in de lonen en verbetering
van de werktijden en de rechtspositie wor-
den bepleit, alsmede wordt aangedrongen
op een grondige herziening van de plaat-
singsregelmg.

In zijn adres dringt het Verbond er dan
ook ten sterkste op aan in de huidige,
zeer bijzondere tijdsomstandigheden bo-
venbedoelde wijzigingen aan te willen
brengen.

Alvorens deze echter nader te omschrij-
ven, vraagt het allereerst de aandacht van
het departement voor de nog steeds toe-
nemende stijging van de kosten voor nood-
zakelijk levensonderhoud.

Nu, aldus het Verbond, voorts mag wor-
den aangenomen, dat het economisch nut
van zeer veel werkverruimings-objecten,
in verband met de huidige voedsel-positie
van ons land, in belangrijke mate is toe-
genomen, is het geboden een reeds lange
tijd gekoesterd denkbeeld in daden om te
zetten, nl. het gehele complex van arbeids-
voorwaarden bij de Werkverruimings-ob-
jecten zoveel mogelijk in overeenstem-
ming te brengen met de arbeidsvoorwaar-
den in het vrije bedrijf.

Vervolgens verzoekt het Verbond met
aandrang de volgende maatregelen te
overwegen en op korte termijn in te voe-
ren:

Het loon van de arbeiders, woonachtig
in gemeenten met een niet overwegend
landbouw- of tuinbouwkarakter, wordt als
regel gelijk gesteld met het loon voor hun
gemeente, genoemd in het landelijk col-
lectief contract voor de spoor-, water- en
wegenbouw. Voor arbeiders, afkomstig
uit gemeenten met een overwegend land-
of tuinbouwkarakter, wordt het loon ge-
regeld naar de accoordlonen voor zwaar
werk, zoals die in de desbetreffende ge-
meente in de landbouw-, resp. tuinbouw
gelden.

De werktijden. De werktijden worden
voor arbeiders, afkomstig uit gemeenten
met een niet-overwegend land- of tuin-
bouwkarakter, als regel vastgesteld op
48 uur per week. Voor arbeiders, afkom-
stig uit gemeenten met een overwegend
land- en tuinbouwkarakter, op 50 uur per
week. Een arbeidsweek van 50 uur is voor
deze arbeiders voor een groot gedeelte des
jaars reeds aanmerkelijk korter dan de
geldende arbeidsweken in de land- en tuin-
bouwbedrijven.

De rechtspositie van de arbeiders dient
beter dan tot nu toe te worden gewaar-
borgd. Met name dienen, aldus het Ver-
bond, zodanige maatregelen te worden ge-
troffen, dat het elementaire beginsel van
het „hoor en wederhoor" behoorlijk tot
zijn recht kan komen. Het komt ons daar-
om noodzakelijk voor, dat bij elk werkver-
ruimingsobject, waarbij 50 of meer arbei-
ders zijn tewerkgesteld, een commissie
van drie georganiseerde arbeiders — uit
elke Vakcentrale één — wordt ingesteld,
welke commissie met de werkleiding even-
tueel opkomende grieven direct op be-
hoorlijke wijze kan bespreken.

Daarnaast acht het Verbond het nood-
zakelijk, dat bij elke Provinciale Inspectie
een permanente Rechtspraak-commissie
worde ingesteld, bestaande uit drie verte-
genwoordigers van de georganiseerde ar-
beiders — uit elke Vakcentrale één — en
drie vertegenwoordigers van de Inspectie
en de Werkleiding, welke permanente
Rechtspraak-commissie in eerste instantie
uitspraak zal doen over alle schorsingsge-
vallen, waartegen de desbetreffende arbei-
ders, via hun organisaties, in beroep ko-
men.

Boven deze Provinciale Rechtspraak-
Commissie wordt de Centrale Contact-
Commissie uit de Vakcentralen aangewe-
zen als Centrale permanente Recht-
spraak-Commissie.

De plaatsingsregeling. Ten einde de
werkverruimingsobjecten zoveel mogelijk
uit de sfeer van de Werklozenzorg te trek-
ken, dringt het Verbond er bij het De-
partement op aan ook de plaatsingsrege-
ling grondig te herzien.

Het plaatsen bij de werkverruimings-
objecten dient niet langer gebonden te
blijven aan het steunbedrag van de steun-
regeling of aan de eis, dat als regel
slechts één man uit hetzelfde gezin mag
worden geplaatst. Alle bona-fide en valide
arbeiders, die geschikt zijn voor het* werk
bij deze objecten, dienen, aldus het Ver-
bond, principieel voor plaatsing in aan-
merking te kunnen komen.
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Voorts wendde het bestuur van
het R. K. Werkliedenverbond zich tot het
Departement van Sociale Zaken ter ver-
krijging van een in het verleden door hem
reeds meermalen bepleite verbetering
namelijk het beschikbaar stellen van ge-
sloten en verwarmde schaft- en schuilke-
ten gedurende het winterseizoen.

De arbeiders, werkzaam in de centrale
werkverschaffingen, hebben juist in de
wintermaanden grote behoefte aan geslo-
ten en verwarmde schaft- en schuilketen.
De arbeiders moeten immers gedurende
de gehele dag op het werk verblijven, zo-
dat zij ook tijdens het middagschaft op de
aanwezige schaft- en schuilketen zijn aan-
gewezen.

Wanneer die keten echter niet gesloten
en niet verwarmd zijn — zo hebben wij,
aldus het Verbondsbestuur, reeds her-
haalde malen betoogd — dan lijden de ar-
beiders gedurende het winterseizoen grote
koude afgezien nog van de mogelijke scha-
delijke (gevolgen voor de gezondheid van
de desbetreffende arbeiders.
e In het jongste verleden bereikten het
Verbondsbestuur weer klachten over het
grote gemis van behoorlijk gesloten en
verwarmde schaft- en schuilketen. Het
Verbondsbestuur deed daarom nogmaals
een dringend beroep op het Departement
van Sociale Zaken, opdat het zal bevor-
deren, dat straks, wanneer de werkobjec-
ten weer worden opengesteld, op zo kort
mogelijke termijn in de toch in wezen
redelijke behoefte aan goed gesloten en
verwarmde schaft- en schuilketen met be-
hoorlijke bodem-bedekking wordt voorzien.

JONGE ARBEIDERS!
ZIJT GIJ ZONDER WERK ?

Komt dan naar de jeugdwerkgemeenschap
„DRAKENBURG"
WILT GE

VAKOPLEIDING ?
HANDENARBEID ?
STUDIE?
TEKENONDERRICHT ?
ALGEMENE ONTWIKKELING ?

Komt dan naar „Drakenburg". Daar
kunt ge dit alles verkrijgen en boven-
dien bouwen aan onze Nederlandse
Volkscultuur door te helpen aan de
bouw van t GEMEKNSCHAPSOOR»
Geeft u i p o e d l f f o p voor bet kamp,
«at HALT JANUARI 1941 begint,

Adres:
Karapcommissie, „Huis van de Arbeid", Oudenoord 12 . Utrecht

Jeugd in gemeenschap

ARBEID ALS DIENST

Het begrip „arbeid" op te vatten en te
zien als een ideale vorm van dienstbaar-
heid tegenover de gemeenschap, is zeker
niet nieuw, het is niet voor het eerst op-
gekomen na de oorlogsdagen, integendeel
is het een gedachte die in het christenvolk
nimmer verloren is gegaan, al was men
zich deze waarheid niet altijd even scherp
bewust. Dit bewustzijn weer ten volle té
wekken, speciaal in de werkloze jeugd
welke, juist door deze werkloosheid, ge-
makkelijk in haar geestelijke waarde kon
worden aangetast, is dan ook het doel
geweest van de jeugdwerklozenzorg in,
haar veelvuldige uitingen.

Het zogenaamde „kampwerk" is daar-
van wel een sprekend voorbeeld. In tal
van jeugdkampen is reeds gedurende ver-
schillende jaren zeer intensief gewerkt
aan de vorming en herscholing van de
werkloze jeugd. De jongemannen welke
daar vrijwillig tezamen kwamen, verkre-
gen arbeid, ontwikkeling en ontspanning,
terwijl het gemeenschapsleven daar tot
volle ontplooiing kwam én aan de jonge
mensen een verdiept levensbesef en beter
maatschappelijk gevoel medegaf. Dit
kampwerk bestond niet slechts, doch het
bestaat nóg en trekt ieder jaar honderden
jongemannen naar de kampen om te ar-
beiden in dienstbaarheid.

Zo werd dezer dagen in de Jeugdwerk-
gemeenschap „Drakenburg" te Baarn een
driemaandelijkse kampperiode afgesloten,
terwijl op 13 Januari a.s. een nieuwe
kampperiode aanvangt. De slotavond was
geheel aan de kerstviering gewijd. Op het
progz-amma stonden oude en nieuwe
kerstliederen, terwijl ook het kerstverhaal
en de kerstpoëzie, benevens enkele frag-
menten van kerstspelen de aatidacht
vroegen. Dit was een waardig besluit van
de reeks algemene ontwikkelingsavonden
welke week in week uit op „Drakenburg"
voor de kampgenoten worden gehouden.
Deze maal was het algemeen thema „Ons
Nederlandse volk", een thema dat achter-
eenvolgens door diverse sprekers werd
behandeld.

Wanneer wij het totale ontwikkelings-
programma van deze jeugdwerkgemeen-
schap overzien, treft ons de verscheiden-
heid van dit ontwikkelings- en scholings-^
werk dat naar een vast en weloverwogen
systeem is opgebouwd. Op de eerste
plaats vinden wij de vakcursussen. „Dra-
kenburg" is een zogenaamd „vakkamp",
dat wil zeggen dat naast wegenaanleg en
grondwerk, tal van vakjongens arbeid
vinden in hun eigen vak. Timmerlieden,
metselaars, schilders, smeden, tuinlieden,
landarbeiders enz. vinden een prachtig
werkobject dat hen in staat stelt zich
practisch te bekwamen onder degelijke
leiding. Aan al deze jongelieden worden,
naast de practische scholing, lessen gege-
ven in hun vak. Zo vinden wij cursussen
in practische bouwkunde, projectie- en
materialenleer, tekenen, landbouwonder-
wijs enz. Zij die voldoende vooropleiding
genoten, kunnen bovendien de technische
lessen van de P.B.N.A. volgen, welke
lessen door een docent worden geleid.
Naast deze vaktechnische lessen staat de
elementaire ontwikkeling, Nederlandse
taal, boekhouden, enz. enz. Dan volgen de
zogenaamde vrije ontwikkelingscursussen,
omvattende onderricht en studie betref-
fende tal van onderwerpen, zo vinden wij
clubs voor E.H.B.O., voor natuurstudie en
Heemkunde, voor maatschappijleer, voor
toneel en declamatie etc. Bijzondere zorg
wordt besteed aan de lichamelijke opvoe-
ding. Een leraar voor lichamelijke opvoe-
ding leidt de sportoefeningen en spelen.

Na de medische keuring volgt 't anthro-
prometische onderzoek. Alle gegevens
worden op kaartsysteem vastgelegd. Ge-
bleken is daarbij dat honderd procent van
de kampbewoners lichamelijk vooruitgaat
zowel in lichaamsgewicht als in houdings*
type en algemene gezondheidstoestand,
Ook in de laatste kampperiode slaagde
men er in deze gunstige resultaten te be-
houden.

Van niet minder belang, ja van hoger
betekenis is de godsdienstige verzorging.
Ieder katholiek kamp van ongeveer hon?
derd jongemannen heeft een inwonend
rector die zich geheel aan de geestelijke
v jrzorging van de kampgenoten kan
wyden. In het kampement bevindt zich
een kapel waar iedere morgen de H. Mis
wordt opgedragen en wekelijks verschil-
lende godsdienstoefeningen plaats vin-
den. Tot de godsdienstige verzorging be-
horen ook de lessen in godsdienstkennis
•n de cursussen in liturgie welke in „Dra-
kenburg" gegeven worden.
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'S HUISHOUDEN
Ivooloolrapen

De wintermaanden zijn ten opzichte van
de levensmiddelenvoorziening, in 't bijzon-
der voor wat de groenten betreft, altijd
een moeilijke tijd. Hoe verder het jaar vor-
dert, hoe kleiner de keuze wordt en elke
vorstperiode vermindert het aantal groen-
tesoorten dat ons tot nu nog' in verse toe-
etand ter beschikking stond.

In de dagen dat men groenten als een
soort luxe beschouwde en hun grote in-
vloed op onze gezondheid voor ieder nog
volslagen onbekend was, toen was het
den mens vrij onverschillig of men de
groenten vers, gezouten of gedroogd at;
de keus van de dag werd bepaald door de
smaak en door wat aanwezig was en een
maaltijd zonder groenten was voor de
meesten volstrekt geen ramp; rauwe
groente, kropsla dan uitgezonderd, gold
zo ongeveer als spijs alleen voor wilden
en voor het gedierte des velds, maar een
fatsoenlijk mens at ze in geen geval.

De ontdekking van de vitaminen heeft
aan deze periode van noodlottige onwe-
tendheid een einde gemaakt en een ver-
etandige huismoeder richt tegenwoordig
eigenlijk geen enkele maaltijd meer aan,
hoe eenvoudig die ook zij, of groente of
fruit in welke vorm dan ook, .maken of
deel van uit in het belang van de gezond-
heid van allen en van de groei der kinde-
ren in het bijzonder.

De keuze in groente wordt gering en
dat brengt het gevaar mee van eentonig-
heid in de bereiding, met als gevolg weer-
zin ertegen, vooral tegen die soorten, wel-
ke doorgaans toch al niet tot de gelief-
koosde behoren.

Zo bijvoorbeeld de koolraap, die "maar
zelden op het verlanglijstje van de familie
voorkomt, omdat men ze van te voren al
en niet anders kent als de oranje reepjes
met of zonder een melksausje.

Een andere reden voor de impopulari-
teit van de koolraap is de ijverig nage-
prate bewering, dat er in koolraap niets
zit. Dat is onjuist, het is groente met
behoorlijke voedingswaarde. Maar zij die
zé klaarmaken, hebben meestal de onge-
lukkige gewoonte, dat ze de voedings-
waarde vermórsen, door de koolraap, net
als zo menige andere waardevolle groen-
te, af te koken en af te gieten. Zet ze op
met weinig water op een zacht vuur, dan
is afgieten overbodig en men spaart te-
vens brandstof.

Hier volgen een paar minder algemeen
bekende koolraaprecepten, die wat afwis-
seling kunnen helpen brengen in de spy's-
lyst van de komende maanden.

Witte bonen met koolrapen (4 pers.)
l koolraap, een half pond witte bonen,

2 afgestreken eetlepels vet of boter, 2 eet-
lepels bloem, enige gesnipperde uien. J/4
liter melk, zout en suiker, een beetje Mag-
gi's Aroma of een bouillonblokje, een eet-
lepel azijn.

Was de witte bonen en zet ze een nacht
in een halve liter water te weken, kook ze
.de volgende dag gaar in het weekwater.
Voeg, wanneer ze half gaar gekookt zijn
de geschilde en in blokjes gesneden kool-
raap toe en laat dit alles gaar noken. Snip-
per de uitjes fijn. Smelt de boter of hot
vet in een diep pannetje, voeg de ge-
snipperde uien toe en laat ze langzaam
gaar en lichtbruin worden, doe er dan de
bloem bij en wanneer de kluitjes eruit ge-
roerd zijn de melk en het bonenwater dat
nog in de pan is. Maak de saus af met
een beetje zout, suiker, azijn en wat Mag-
gi's aroma. Doe er de bonen en de kool-
raap in en stoof alles, onder af en toe roe-
ren nog enige minuten. Geef bij dit ge-
recht in de schil gekookte aardappelen.

Koolraap met prei (4 pers.)
l koolraap, 2 tot 3 preien, 2 afgestreken

eetlepels boter of vet, 2 lepels bloem, l
eetlepel azijn, een paar theelepels suiker,
zout, peper.

Snijd de geschilde en gewassen kool-
raap in dunne reepjes. Snijd de prei in 2
cm dikke stukken; was de prei goed, om-
dat er dikwijls veel zand tussen zit. Breng
de koolraap en de prei aan de kook met
ü liter kokend water en 'n beetje zout en
kook ze zachtjes gaar in ongeveer drie
kwartier. Laat ze uitlekken in een ver-
giet, maar bewaar het nat. Smelt de boter

ZONDER PUNTEN

koopt U Jozo en Nezo, het sneeuw-
blanke, verpakte keukenzout <

Cludeicui* 194C
.^Maanden komt, brengt bloemen

[aan,
De lucht is bleek met de laatste

[maan,
En het jaar, het jaar is dood!'"

(A. Verweij.)

Helemaal in orde is het niet.
Ik had me heilig en zeker voorge-

nomen om hedenavond de acht trai-
ningspakken critisch na te zien. De
trainingspakken, die allerkostelijkste
wintervacantie-kledingstukken; die
zalige omhulsels voor straatvlegels
en voor kleine meisjes, die door de
vrieskou boodschappen moeten doen.
Ze zijn lang meegegaan, maar nu zien
ze er toch wezenlijk bar uit. Behalve
de grote halen en scheuren — die ge-
ven nog het ergste werk niet — zit-
ten ze over de hele linie vol geniepige
gaatjes en gleetjes. En ik peinsde...
mocht het eens schaatsweer worden,
dan moeten ze die dingen toch met
goed fatsoen aan kunnen... de men-
sen zullen toch wel al zeggen... en
als er eens visite komt in de vacan-
tie...

Was ik nu vanmiddag de kast maar
niet gaan opruimen! Dan had ik me
niet aangetrokken gevoeld tot het
stapeltje Herstellen anno 1940. Dan
was de bekoring aan me voorbijge-
gaan om ze even in te kijken; dan
had ik thans mijn avond niet zitten
verdoen met oude kost te herlezen.

Nu ik het dan toch eenmaal ver-
prutst heb.. awel!

Een typische jaargang, die van
1940.

Zo gewoon en gemoedelijk begon-
nen met praatjes over boeken lezen,
over speelgoed, over verliefde en ver-
loofde mensen, over de kwestie wie
de baas in huis mag (moet) zijn en
over kinderen, die met elkaar harre-
warren...

We brachten hulde aan Robert
Koch, den ontdekker der tuberkel-
bacil; we zijn gegaan naar de litur-
gische tentoonstelling in Amsterdam,
kwamen daar enthousiast van terug,
betogende dat dergelijke tentoonstel-
lingen nuttig en nodig zijn, niet alleen
voor de hoofdstad.

Voorts vroegen we dringend be-
langstelling aan de moeders van op-
groeiende dochters voor de veel te
weinig gewaardeerde Vereniging tot
Bescherming van meisjes. We pleit-
ten voor een — desnoods gemeen-
schapueliik — abonnement op de
Vriend van Ariëns, het tijdschrift
geheel gewijd aan den heiligen pries-
ter, aan wien juist de arbeidersvrou-
wen'zoveel te danken hebben.

Dan komt er een hiaat. Het num-
mer van 17 Mei ontbreekt. Dat van
de 24ste is maar een heel dun Her-
stelletje. Later nemen ze weer in om-
vang toe. Het Kerstnummer was zelfs
van ongekende dikte. Aanvankelijk

in een diep pannetje, voeg de bloem toe
en roer de kluitjes eruit, doe er, onder
roeren het groentewater bij, laat het saus-
je even doorkeken, maak het af met de
azijn, de suiker, een beetje zout en naar
verkiezing wat peper. Stoof hierin de kool-
raap en de prei, onder heel voorzichtig
omroeren. Proef of de smaak goed is, an-
ders nog een beetje azijn of suiker toe-
voegen.

Pannekoek van koolraap (4 pers.)
200 gram in de schil gekookte en fijn-

gemaakte aardappelen, 2 ons bloem, een
halve rauw geraspte koolraap, l ei, zout,
een halve liter melk, vet of olie of boter
om te bakken.

Doe de fijngemaakte aardappelen in
een kom, voeg de bloem toe, de rauw ge-
raspte koolraap, het rauwe ei, het zout en
telkens een beetje melk. Bak van dit be-
slag in de koekepan in vet of boter kleine,
niet te dikke pannekoeken aan beide kan:
ten licht bruin.

Men kan de pannekoeken ook als nage-
recht geven, bestrooid met suiker of met
jam of stroop,

WILMA MÜNCH.

staan de artikelen na 10 Mei alle in
het teken van de oorlogsverschrikkin-
gen, doch langzaam aan gaat de be-
langstelling uit naar de verschillende
levensuitingen, naar de kleine proble-
men van alle dag.

De dichter Staring, de opvoeder
Fröbel worden herdacht en we harre-
warren een beetje over het eeuwige
dienstbodenvraagstuk. Op de elfde
Wijnmaand, het feest van Maria's
Goddelijk Moederschap, overwegen
we nog eens dankbaar het diepe ge-
luk onzer uitverkiezing: moeder te
mógen zijn.

Om tenslotte gewikkeld te worden
in de grote kwestie, waar toch eigen-
lijk ons hele moederleven om draait,
de opvoeding van de kinderen.

Het is maar heel toevallig, dat het
artikel over Opvoeding a.h.w. het
sluitstuk vormde van deze vierde
jaarreeks.

Het is niet toevallig, dat daarop zo
verblrjdend veel gereageerd werd.

door vaders, moeders, jeugdleiders
(waar bleven de jeugdleidsters?)
Voor mij is dit een bewijs, dat er nog
tallozen zijn, die zich niet laten neer-
halen door de materiële zorgen, noch
zich in de war laten brengen door de
strubbelingen van deze tijd. Zij blij-
ven ondanks alles scherp onderschei-
den wat hoofd- en wat bijzaak is in
het leven; zij realiseren zich terdege,
waar het toch eigenlijk maar op aan-
komt.

Er is de laatste maanden zoveel
veranderd. Mensen, die een rol speel-
den, zijn van het toneel verdwenen;
mannen — eertijds — van gezag,
hebben niets meer te vertellen.

Er zal nog meer veranderen.
Ook inzake de opvoeding.
Doch zo diep kan er niet ingegre-

pen worden, of speciaal wij moeders,
zullen een grote invloed kunnen be-
houden op het jonge kind.

Dat het — door gestadige zelf-
opvoeding -- een zéér goede invloed
mag zijn, dat hopen we.

En daarvoor bidden we op deze
schone, ernstige, laatste avond van
het veelbewogen jaar 1940.

Zalig uiteinde!

C. BOUDENS-VAN HEEU

l af elcjeljecl

Wat krijgt ons bidden voor en na tafel
tegenwoordig een heel aparte, diepe zin!
Het is misschien voor velen de eerste keer
in hun leven, dat ze het als een weldaad
ondervonden: te mogen eten. Wat was
het vroeger voor veel mensen als van-
zelfsprekend: dat driemaal per dag de
tafel gedekt was en iedereen kon toetas-
ten, zoals men wilde! En hoe even van-
zelfsprekend waren de tussentijdse hap-
jes bij de thee of 's avonds. En hoe even
vanzelfsprekend waren de tractaties en
de verrassingen!

Nu is dat alles anders. En meer dan
ooit is er alle reden om op de bekende
wijze te bidden:

Wij danken u voor 't dagelijks brood,
Kracht en gezondheid, Heer.
Meer dan ooit ondervonden we het aan

den lijve, dat onze maaltijden een wel-
daad Gods zijn, die we moeten afsmeken,
en waarvoor we moeten danken.

Zo komen we er ook eerder toe om
eens te denken over de gebedswoorden,
die wij uitspreken voor en na tafel. Welke
formule gebruiken wij daarvoor? En wel-
ke formule gebruiken andere mensen in
andere landen?

De allereenvoudigste formulering is wel
de in protestantse kringen veel gebruikte:
Heer, zegen deze spijs en drank. Amen,
en: Wij danken U Heer voor U weldaden.
Amen. Of ook: Voor Uwe gaven deze dag,
danken wij U met diep ontzag. Actueel
is wel een Zwitsers tafelgebedje, dat ver-
taald als volgt luidt:

Heer geeft allen kinderen brood,
[die op aarde zijn in nood.

Een Franse melodie begeleidt het vol-
gende tafelliedje:

De maaltijd brengt ons weer te saam
Laat ons dan' stil zijn voor 't begin.
Danken wij God voor 't dagelijks brood
als kinderen van een groot gezin.
En een Amerikaans gebedsliedje luidt:

Heb ik met eerlijk werk dit brood verdiend,
het maakt mij blij van zin
Meer nog, als 't onverdiend gegeven wordt,
Stem ik met het danklied in.

Mooi is ook het onderstaand gebedje,
dat uit de Dauphiné (Frankrijk) tot ons
kwam. Daar bidden de boeren het volgen-
de eerlijke, dankbare, echt menselijke
gebed:

De een verlangt naar brood en heeft
[het niet,

De ander heeft het wel, maar 't smaakt
[hem niet'

Wij die én brood én honger hebben, wij
[danken U voor Uw gaven. Amen.

Minder bekend wellicht het Oudholland-
se (dat een beetje doet denken aan: voor
wat, hoort wat!):

't Komt al van God.
Onderhoudt Zijn gebod.

Er zijn intussen diepere gebeden: gebe-
den, die getuigen van inniger beleefd
Christendom. Een zeer mooi voorbeeld
daarvan is wel het kleine Latijnse gebedje,
dat de eerste Christenen schijnen gebe-

en

den te hebben, als dankgebed voor het
goede, dat zij, door middel van weldoe-
ners, van God ontvingen. Het luidt:

Recipiant pro parvis magna
pro terrenis coelestia,
pro temporalia sempiterna.

Of in vertaling: Mogen zij ontvangen,
grote dingen in plaats van de ons g-
schonken kleine; hemelse Inplaats van de
aardse; eeuwige in plaats van de tijde-
lijke gaven.

In latere tijden ontwikkelt zich onder de
Christenen het gebedencomplëx, dat thant
als officieel kerkelijk liturgisch tafelge
bed bekend is.

Het is zeer diep en mooi. Het opent
direct met het vertrouwvol-kinderlijke:
Oculi omnium in Te sperant Domine. Ei
Tu das escam eorum in tempore oppor
tuno. Aller ogen hopen op U o Heer! En
Gij geeft hun spijs te rechter tijd!

Na deze aanhef vouwt het zich open in
vers en tegenvers, met oratie, korte
spreuk en zegen tot een plechtig ceremo-
nieel, geheel in liturgische vorm opge-
bouwd. En na heel het samenstel van in-
nige gebeden eindigt het met de bede, die
ons van de gedachte aan tijdelijke gaven
naar de eeuwige opheft: Aan de hemelse
maaltijd make ons deelachtig de Koning
der eeuwige heerlijkheid!

Dit kerkelijk tafelgebed verloopt niet
zonder Onze Vader.

Want boven alle gebeden uit stijgt het
gebed, dat Christus Zelf ons is komen le-
ren met de woorden: Zó zult gij bidden.
Vondel heeft enige gedachten daaruit rijk
en schoon omschreven in zijn gebed vóór
de maaltijd:
Uw zegen, Heer, dale op ons allen.
Bewaar ons, dat wij tot geen kwaad

[vervallen.
Ons zorgen zoek' het rijk daarboven meest.
Nu, in den naam van Vader, Zoon en Geest
Genuttigd met een dankbaar hart tega-

[der
Al wat ons wordt gezond van God, den

[Vader!
Zijn milde hand verleent ons drank en

[spijs
Men geeft Hem lof en eer en dank en

[prijs.

Hoe mooi dit is, toch grijpen wij liever
terug naar ons eenvoudig: Onze Vader,
die in de Hemel zijt geef ons heden
ons dagelijks brood p. P. P.

M.
Timlnlu
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SCHAAKRUBR1EK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag

Capablanca's eerste tournooisucces
De eerste grote schaakwedstrijd, waar-

aan Capablanca — wereldkampioen vóór
Aljechin — deelnam, was die te San Se-
bastian (in Noord-Span je) in het. jaar
1911. Uitgezonderd dr. Lasker behoorden
alle grote schaakmeesters van die jaren
tot de deelnemers. Ondanks deze zware
concurrentie wist de toenmaals 22-jarige
Cubaan de eerste prijs te behalen met
9% punt uit 14 partijen, zij het dan ook,
dat zijn concurrenten Rubinstein en Vid-
mar hem, ieder met 9 punten, dicht op de
hielen zaten.

Reeds de eerste ronde was een succes
voor Capablanca, daar hij den sterken
Rus dr. Bernstein op overtuigende wijze
overwon, zoals blijkt uit onderstaande
partij.

Wit: J. R. Capablanca.
Zwart: dr. O. S. Bernstein.
1. e2—e4, e7—e5. 2. Pgl—f3, Pb8—cG.

3. Lfl—ba, Pg8—f6. Tegenwoordig is het
tussenizetje 3. ..., a6 algemeen gebruikelijk.
Vóór deze uitvinding van Lasker in de
practijk werd toegepast, was echter de
Spaanse opening in de hand van een ge-
oefend speler een gevreesd aanvalswapen.
4. O—O, Lf8—e7. Thans zou 4 a6 een
fout wezen wegens 5. Lc6:, dc6: 6. Pen:
(6. ..., Pe4:? 7. Tel, Pf6?? 8. Pc6:t en
wint de dame). 5. Pbl—c3, c!7—(16. 6.
Ub5Xc6f, b7Xc6. Het is gebleken, dat na
deze afruil wit het beste spel krijgt. Zijn
echter vooral de zetten a7—a6 en Lb5
a4 gespeeld, dan kan zwart vóór hij tot
d7—d6 overgaat eerst de loper met b 7—
b5 verjagen en dit is het eigenlijke motief
van het vaak zo gedachteloos gespeelde
pionzetje 3 , a6.

7. d2—d4, e5Xd4 (gedwongen omdat
anders wit op e5 een pion wint). 8. Pf3X
d4, Lc8—d7. Speelt zwart in plaats hier-
van 8. ..., c5, dan volgt er 9. Pc6, Dd7. 10.
Pe7:, De7: 11. Pd5! waarna 11 Dd8
met 12. Lg5 en 11. ..., Pd5: met edö: be-
antwoord kan worden. 9. Lel—go, O—0.
10. Tfl—el, h7—h6. 11. Lg5—h4, Pf6—M.

. Zwart staat ietwat gedrukt en heeft daar-
door een moeilijk spel. In zulke situaties
kan afruil van stukken vaak opluchting
brengen, doordat dan meer speelruimte
voor de overgebleven stukken beschik-
baar komt. Vandaar deze paardzet, die
tot ruil der lopers leidt. 12. L,h4Xe7,
Dd8Xe7. 13. Ddl—d3, Ta8—b8 (bezetting
der open toren-lijn). 14. b2—b3, Ph7—go.
Het paard mag niet te veel in een afge-
legen hoek blijven staan. 15. Tal—dl,
De7—e5. Het is reeds moeilijk voor zwart
om goede zetten te vinden, daar steeds
de in het centrum opgestelde witte torens
tot actie dreigen te komen. 16. Dd3—e3
(dreigt f4 met een „vorkje") Pgö—e6. 17.
Pc3—e2, De5—a5. Afruil op d4 had vocr
zwart wel veel minder moeilijkheden met
zich meegebracht. 18. Pd4—f5, Pe6—c5
19. Pe2—d4. Nu volgt op Lf5: Pf5: met
de dreiging Pe7f en Pc6:. 19. ..., Kg8—h7.
20. g2—g4. De aanval wordt ingezet.
20 Tb8—e8. 21. f2—f3 (dekt e4). Pc5—
e6. 22. Pd4—e2, Da5Xa2? Zwart miskent
de situatie, die nu eenmaal niet in zijn
voordeel is en voert zijn dame van het
eigenlijke strijdtoneel weg om pionnetjes
te stelen. Beter was een poging tot dame-
ruil met Db6. 23. Pe2—g3, Da2Xc2? Con-
sequent, maar ook consequent foutief.
24." Tdl—cl (verhindert de dameruil door
Dc5) Dc2—b2. 25. Pg3—h5!, Tf8—h8. (Zie
diagram no 290 ï
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a b c d e f g h
Stelling na 25 Th8

List tegen kracht! Speelt wit nu het
verleidelijk uitziende 26. Phg7:, dan volgt
Pg7:. 27. Dhöt, Kg8 en wagens de drei-
ging Dh2: moet wit dan wel met Dd2 zelf
dameruil aanbieden. De voorzichtige Ca-
pablanca jaagt echter eerst de zwarte
dame weg: 26. Tel—e2, Db2—e5. 27. 13—
«4, De5—b5. (Wordt vervolgd).

WE J^AKEN EÉN:

WIJWATERBAKJE
Het zal onze lezers wel niet ontgaan zijn

dat er een steeds groeiende belangstelling
voor het ambacht ontstaat. En dat is ook
niet te verwonderen als we ons indenken
dat zonder een herstel van het ambacht
geen herstel van de kunst mogelijk is en
dat de kunstenaars de kultuurdragers
zijn.

Wij kunnen er dus rekening mee hou-
'den dat het ambacht in ere gaat hersteld
worden, dat er vraag gaat komen naar
goede vaklieden, die hun vak, hun am-
bacht verstaan, dat wil zeggen die aan
een beheersing van de techniek een liefde
voor het vak paren en gevoel voor schone
vorm en kleur.

Wij willen dit met onze artikeltjes mede
aankweken en vragen dus ook van de
zijde der ambachtslieden belangstelling.

We gaan ditmaal een werkstukje uit
koper maken en passen daarbij als ver-

I4o

siering toe een zeer primitieve bewerking,
zoals we die ook bij oude volkskunstuitin-
gen terugvinden, namelijk met puntjes of
putjes die met een nagel in het koper ge-
slagen worden. Daarnaast het omkrullen
zoals dat met het bovendeel, het kruisje
is aangegeven. Het werkstuk bestaat uit
2 delen, namelijk het schild en het bakje.

Het schild is een blad koper van 150 x
95 mm. De vorm van het schild wordt
eerst op een stukje dik papier of karton
getekend, dit wordt zuiver uitgeknipt en
daarna op het koperblaadje gelegd en
met een scherpe pen de vorm op het ko-
per gekrast. De dikte van het koper kan
0.5 tot 0.7 mm zijn. Nu wordt het koper-
plaatje zuiver uitgeknipt en waar nodig
bijgevijld. De 3 krulletjes aan het kruisje
worden heel voorzichtig en zuiver opge-
rold met buigtangetjes.

Ik moet er .hier vooral op wijzen dat
alles met gewoon gereedschap moet wor-
den uitgevoerd en men niet. zijn toevlucht
moet nemen tot fels- en fraisbank e.d.
Men moet .dit in de huiskamer klaarma-
ken.

De uitgeschulpte onderrand van het
schild wordt schuin weggevijld, of wat
mooier is, schuin weggeslagen met de ha-
mer, waardoor we tevens iets van de drijf-
techniek kunnen aanleren. De versiering
wordt eerst zuiver opgetekend en dan met
een fijne konnagel ingepunt.

Het bakje eist wat overleg, maar als de
uitslag gemaakt wordt zoals de tekening
aangeeft, zal de moeilijkheid niet zo groot
zijn. Volgens de omtreklijnen wordt hei;
plaatje uitgeknipt en daarna volgens de
stippellijnen omgezet. Het strookje van 6
mm is voor het kraaltje.

De kleine versiering van putjes op de
rand van het bakje moet worden uitge-
voerd voordat de delen worden omgebo-
gen, want als het bakje zijn vorm heeft
gekregen, is het moeilijker. Na het om-
zetten wordt het bakje gesoldeerd en op
het schild bevestigd.

Voor het inslaan van de putjes moet
men het koperplaatje vlak op een stuk
hard kopshout of op een plaatje lood leg-
gen. Het verdient verder aanbeveling het
bakje aan de binnenzijde te vertinnen. Als
het werkstuk geheel gereed is, dan een
keer bestrijken met blanke vernis. Vóór
stuk even boven de kachel warm maken,
het opstrijken van deze vernis het werk-

ARCHITEKT.

„ . . . in sociaal opzicht een
ereplaats..."

Het is ongetwijfeld een treffend bewijs
van durf en ondernemingsgeest en van
vertrouwen in de toekomst om in deze tijd
van economische depressie plannen tot be-
langrijke uitbreiding van 'n grootbedrijf
tot uitvoering te brengen.

Zodanige ons volk kenmerkende energie
heeft ontwikkeld de directie van de alge-
meen bekende schoenfabriek de Swift te
Nijmegen, wier omvangrijk bedrijf onder-
gebracht is in een geheel nieuw en zeer
modern ingericht gebouw, een modelfa-
briek, gelegen aan de Muntweg te Nij-
megen.

Ontwikkeling- en groei van het
bedrijf

Wij waren in de gelegenheid om een
kijkje te nemen in de nieuwe Swift-fa-
briek en hebben vol bewondering gestaan
over hetgeen in deze jonge Nederlandse
onderneming tot stand is gebracht.

In 1930 opgericht met een 10-tal arbei-
ders, nam het bedrijf onder leiding van
den heer H. Otten weldra een brede
vlucht.

In 1934 had' men reeds 120 arbeiders in
dienst. Thans werken er bijna 500 mensen,

Natïat men zich al spoedig een repu-
tatie had verworven op het gebied van
herenschoenen, werd na de toetreding in
1934 van den heer F. H. Biessels tot de
directie ook de fabricage van damesschoe-
nen ter hand genomen.

Swift heeft op dit gebied pioniersarbeid
verricht: men koos eigen ontwerpers in
Parijs en alle grote mode-centra. Doch
niet alleen aan de modellen, ook aan de
pasvorm werd door Swift speciale zorg
besteed, omdat de Nederlandse voet nu
eenmaal andere eisen stelt.

Bijzonderheden omtrent de
nieuwe fabriek

Het nieuwe fabrieksgebouw, dat in 1930
is gebouwd en méér dan één millioen gul-

den heeft gekost, was oorspronkelijk be-
doeld als kunstzijde-fabriek. De bebouwde
oppervlakte bedraagt 7000 vierkante
meter.

Het gebouw wordt bekroond door het
bekende Swift-merk, terwijl een bronzen
Swift-hond de ingang siert.

De grote werkzaal, waarin honderden
en honderden nijvere handen bezig zijn,
maakt een machtige indruk.

De productie-capaciteit is 15000 paar
per week, dus % millioen paar per jaar.
Het schoenenmagazijri kan 100.000 paar
•schoenen bevatten. De oude fabriek was
op een weekproductie van 9000 paar be-
rekend.

Zorg voor de arbeiders

Ook voor de arbeiders is uitstekend ge-
zorgd. Ruime schaftïokalen met radio-in-
stallatie, heldere wasgelegenheden, toilet-
ten, afzonderlijke garderobes voor. het
vrouwelijk en mannelijk personeel, enz.
Het ligt in de bedoeling bij de fabriek nog
een sportterrein aan te leggen.

Om Gods zegen af te roepen over het
bedrijf en uit dankbaarheid voor de in de
loop der jaren zichtbaar verworven zegen
werd des morgens een plechtige H. Mis
opgedragen, in tegenwoordigheid van di-
rectie en personeel en verschillende be-
langstellenden.

Hechte band tussen directie
en personeel

Hiervan gewaagde bij de openingsplech-
tigheid op sympathieke wijze de oudste
fabrieksarbeider Frans Remers, die zeide
sinds de oprichting van de fabriek getuige
te zijn geweest van de ontwikkeling van
het bedrijf en op grond hiervan zonder
voorbehoud te kunnen verklaren, dat het
voltallig personeel als één man achter de
directie staat, en wel met een gevoel van
grote bewondering voor de energieke lei-
ding en met een geest van oprechte dank-
baarheid voor de steeds zo aangename
verhouding tussen directie en personeel.

Door sociale maatregelen en goede ar-

beidsvoorwaarden — aldus spreker —
werd een steeds hechtere band tussen di-
rectie en personeel gelegd.

Spreker memoreerde dan vooral: het
vieren van de R. K. feestdagen, het ge-
zinsloon en de jaarlijkse vacantie.

Het personeel waardeerde steeds de di-
rectie als arbeidskracht en de directie zag
in het personeel ook steeds méér dan
alléén maar arbeidskracht. Zij zag er voor
alles den mens, den door God geschapen
mede-mens In.

Héél het personeel ziet in het verleden
en in de verhouding, zoals die tot nog toe
steeds geweest is, een waarborg, dat de
directie ook in de toekomst het hoger op-
voeren van het bedrijf niet slechts zal na-
streven door de productie en de omzet
steeds groter te maken, maar óók en
vooral door de Swiftfabrieken onder so-
ciaal opzicht een ereplaats in ons vader-
land te doen innemen.

In dit streven zal de directie steeds door
het personeel gesteund worden.

Een week loon als gratificatie

In zijn hartelijk dankwoord namens de
directie door den heer Otten gesproken en
in het bijzonder gericht tot het personeel,
dat spreker zijn oprechte erkentelijkheid
betuigde voor diens grote toewijding, er
daarbij op wijzend, dat nimmer tevergeefs
een beroep op de medewerking van het
personeel werd gedaan, deelde spreker
mee, dat bij wijze van gratificatie een
extra weekloon van 48 uur aan het per-
soneel zal worden gegeven en een bedrag
van ƒ 200 is beschikbaar gesteld voor het
uniformfonds van de Swift-harnionie.

Na zijn dankwoord verklaarde de heer
Otten de fabriek voor geopend. Deze is
een model-bedrijf dat tot de modernste
schoenfabrieken in Europa mag gerekend
worden.

N.V MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT

PEEKOFFIE MOSTERD
TAFELZUREN

STEUNT HOLIAND'S INDUSTRIE
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VAN BONDSBESTUUR EN
REDACTIE

Wanneer dit nummer van Herstel zal ver'
schijnen, is een nieuw jaar begonnen en
heeft 1941 zijn intrede gedaan.

Het oude jaar, met zijn droeve herinne-
ringen, is voorbij en al onze hoop is geves'
tigd op 1941.

Bij het begin van een nieuw jaar richtten
wij ons steeds hoopvol naar de toekomst en
wensten elkander veel goeds, geluk en voor-
spoed toe.

Thans doen wij dit, aan onze leden met
huisgenoten en medeiverkers aan de dioce-
sane pagina, in niet mindere mate en bidden
daarbij den Algoeden God dat 1941 een
zegenrijk jaar voor u allen mag zijn.

Niet versagen in de strijd!!
Wie zijn het geweest die nu al jaren lang gestreden heb-

ben voor de belangen van ons volk ?
Wie waren het die pal stonden ter verdediging van een

gezond gezinsleven?
Wie hebben steeds het levensideaal verheven boven het

egoïsme en materialisme en de strijd aangebonden tegen de
klassenstrijd welke de mensen zo verdeeld hield?

Dat waren wij in onze katholieke organisatie, in onze
Volksbond. En als men dan ook thans in het algemeen
roept om een nieuwe gemeenschap van het volk waar liefde,
vrede en welvaart zal heersen, dan was dat en is dat nog
ons ideaal, waarvoor wij bereid zijn te offeren en te werken.

De propaganda in en door onze organisatie moet dan ook
doorgaan en mag niet verflauwen en de activiteit moet nog
hoger oplaaien.

Vrienden, op elk onzer rust meer dan ooit een grote ver-
antwoordelijke taak. Ons volk was christelijk en zal het
door deze moeilijke tijden heen ook blijven. Alleen de chris-
telijke beginselen door de mensen beleefd zijn in staat een
blijvende rechtvaardige vrede en welvaart der .volkeren tot
stand te brengen.

Daarom, aanpakken en vasthouden!

ons uit de afaelingeo f er ore k
ALKMAAR

Wij hebben steeds onze leden
opgeroepen om de eendaagse re-
traite mede te maken. Tot op
heden mogen wij niet klagen
over deelneming. Maar wij zou-
den gaarne zien, dat alle zes-
honderd leden aan deze eendaag-
se retraite deel zouden hebben.
Deze retraite moet men beschou-
wen als een algemene feest-
avond, waarin alle leden tegen-
woordig zijn. Alleen is dit meer
op geestelijk gebied, waardoor de
leden voor hun zieleheil en per-
persoonlijk eigenbewustzijn op
geestelijk gebied stof en geeste-
lijke ontwikkeling kunnen op-
doen. Steeds kan men zich nog
aanmelden om deze eendaagse
retraite mede te maken.

Tevens verzoeken wij de secre-
tarissen van de diverse onderaf-
delingen van vak- en andere in-
stellingen van de Kath. Volks-
bond hun resp. jaarverslagen van
de gedane werkzaamheden over
het jaar 1940 aan ons secreta-
riaat op te zenden. Wij zouden u
vriendelijk willen verzoeken dit
zo spoedig mogelijk te willen
doen, opdat ons secretariaat een
meer gemakkelijke taak op dit
gebied moge hebben. Hoewel het
niet te beloven is dat dit jaarver-
slag een gedrukt verslag zal
worden is het toch gewenst, dat

wam

de verschillende gebeurtenissen
van de diverse vak- en onderaf-
delingen in het archief van de
Kath. Volksbond mogen worden
opgetekend. Daarom rekenen wij
op uw aller medewerking en te-
vens een spoedige toezending
van een uittreksel uit uw ver-
slag.

BENNEBROEK

Woensdag 18 December j.l.
hield de afdeling een ledenver-
gadering. Na de gebruikelijke
opening volgden enkele medede-
lingen, waarna het woord werd
gegeven aan den spreker van
deze avond, den heer B. Loerak-
ker uit Hillegom, die sprak over
het onderwerp: Heeft de R. K.
Arbeidersbeweging ook in deze
tijden een taak te vervullen?

Spreker begon met mede te
delen, dat hij, in verband met
het onderwerp, gesnuffeld had
in oude papieren en tijdschriften
en daarbij merkwaardige gege-
vens over vroegere toestanden
had ontdekt. Vervolgens deelde
hij mede, wat ( in één jaar werd
uitgegeven krachtens de ziekte-
wet, ouderdoms- en invaliditeits-
wet, ondersteuning aan werklo-
zen enz. Na er uitdrukkelijk op
gewezen te hebben, dat het niet
de feiten maar de ideeën zijn,
die de wereld beheersen, wees

spreker voorts nog op een be-
paald resultaat, nl. de duurte-
toeslag van f 1,50 op de lonen in
het bloembollenbedrijf. Wil daar-
om, zo besloot spreker, het ideaal
van de Nieuwe Gemeenschap
worden bereikt, dan moet ieder,
zelfs ten koste van offers, trouw
blijven aan onze katholieke ar-
beidersbeweging, een conclusie,
die blijkens het applaus instem-
ming vond bij de aanwezigen.

HEEMSTEDE

Op Zondag 15 December j.l.
organiseerde deze afdeling een
Sociale Zondag. In hun eigen pa-
rochiekerk naderden de leden tot
de H. Tafel. De Hoogmis in de
St. Bavokerk werd tot intentie
der overleden en levende leden
opgedragen waarna in de grote
zaal van het verenigingsgebouw
men bijeen kwam. Hier werden
ze in waarheid getracteerd op
een kop goede koffie, waarna
voorzitter Meeuwenoord de aan-
wezigen verwelkomde. Daarna
werden twee coupletten van het
Bondslied gezongen en kreeg na
enkele meedelingen de geestelijke
adviseur kapelaan R. Oud het
woord; hij sprak een aanmoedi-
gend woord voor de kernvor-
ming. Na toegesproken, te zijn
door den voorzitter, behandelde
rector Heskes het onderwerp:
Waarom laat God het lijden in
de wereld toe.

De vergadering had met grote
aandacht en belangstelling de
hoogst belangrijke en overal
goed te volgen rede beluisterd
en een dankbaar applaus bewees
de instemming met het gespro-
kene.

Bij de rondvraag kwam de
Kerstgave ter sprake, die, blij-
kens de meedeling van den voor-
zitter van het comité voor het
uitreiken van een Kerstgave, dit
jaar niet uitgereikt zal kunnen
worden.

Alles bij elkaar genomen, is
deze Sociale Zondag een groot
succes geworden en wij zouden
willen adviseren: bestuur, her-
haal dat nog eens, misschien ko-
men dan alle leden en we
worden er allemaal toch iets
beter van!

JLEIDEN

Maandag 23 December j.l.
kwam deze afdeling in een leden-
vergadering bijeen.

Onder de ingekomen stukken
bevonden zich o.m. een medede-
ling van Sociale Zaken inzake
werkverruiming en het aanwij-
zen van vertrouwensmensen
werkzaam in de werkkampen te
Asten en Diessen. Naar aanlei-
ding hiervan deelde het bestuur
mede, dat deze vertrouwensmen-
sen zo spoedig mogelijk zullen
worden aangewezen.

De begroting 1941 kwam aan
de orde. De eindcijfers gaven
aan inkomsten en uitgaven een
bedrag aan van ƒ 7144,08, waar-
in een bedrag van ƒ 195,18 aan
onvoorziene uitgaven.

Na enige op- of aanmerkingen
werd de begroting onveranderd
vastgesteld.

Hierna was het woord aan den
geestelijk adviseur, rector F. Ber-
nefeld, die een korte tcespraak
hield over: „Het godsdienstig le-
ven der Volksbonders".

Een dankwoord van den voor-
zitter voor de opwekkende woor-
den en een applaus beloonde
spr. voor zijn uiteenzetting.

Daarna meende de voorzitter
nog enige ernstige woorden te
moeten zeggen over de organisa-
tie zelve. De eis was indertijd ge-
steld, dat de leden moesten bezit-
ten een reglement van de Volks-
bond. Nu daaraan is kunnen

worden voldaan blijkt, dat er be-
stuurders zijn van vakafdelingen
die willekeurig daarmede om-
springen, onder andere door de
reglementen, welke op naam
staan van de leden, uit te reiken
zonder te letten op de naam van
het lid, hetwelk in dat reglement
staat en voor wien het bestemd
is. Dit wijst van hun kant niet
op de medewerking, welke toch
zeker verwacht moet worden en
welke geenszins in het belang is
van de betrokken leden zelven.
Het Volksbondbestuur heeft re-
kening te houden met de tijds
omstandigheden en al wat daar
mede verband houdt, dus ook
van leden en afdelingsbesturen
moet dit worden verwacht.

Na een kort slotwoord, waarin
hij allen opwekte in alles mede
te werken en ieder een Zalig
Kerstfeest, een goed einde en een
Zalig Nieuwjaar toewenste,
werd de vergadering op de ge-
bruikelijke wjjze beëindigd.

Het klnderteest in het Lido-
theater.

Een stampvolle zaal met vro-
lijk gestemde en rumoerige kin-
derschaar dat was het Lido-
theater, toen de kinderen der
Volksbondsleden zich aldaar ver-
zameld hadden voor het feest,
dat hun door het bestuur was
bereid.

Omstreeks 620 kinderen en
daarbij nog kinderen uit het R.K.
Weeshuis aan de St. Jacobs-
gracht en het St. Liduinage-
sticht mochten genieten van de
prettige middag.

De voorzitter der Leidse afde-
ling, de heer J. H. Nijhuis, open-
de de feestelijke middag met een
hartelijk woord van welkom tot
de aanwezige kinderen.

Er ging een gejuich op toen
het donker werd in de zaal en
het programma werd geopend
met een film, welke uitstekende
opnamen bracht uit een dieren-
tuin.

Daarna volgde een poppenkast-
vertoning, door mevr. Nolles uit-
stekend verzorgd. Gegeven werd
het poppenkastspel „Vaders ver-
jaardag", een spel, dat door de
aanwezige kinderen met hevige
interesse werd gevolgd.

Dan volgde er nog wat gooche-
larjj en met een versnapering
gingen allen welvoldaan huis-
waarts. Dank zij de uitstekende
medewerking van de directie van
het Lido-theater kon deze mid-
dag uitstekend geslaagd ge-
noemd worden.

VELSEN
Kring- Santpoort. — Retraite.

Tien leden maakten dankbaar
gebruik van een retraite in
Noordwijkerhout en keerden vol-
daan huiswaarts. Deze vrijwilli-
ge opgaaf, die het loten verving,
voldeed uitstekend.

ZWI.INDRECHT
Zondag 22 December hield onze

afdeling een, filmmiddag in sa-
menwerking met de Centrale
Volksbank. De voorzitter zette
in zijn openingswoord het doel
der bijeenkomst uiteen, namelijk
om te komen tot stichting van
een agentschap hier ter plaatse.

De hoofdfilm Levensproblemen
liet ons kennis maken met een
spaarder en niet-spaarder en
hun gezinnen. Hieruit konden
we de conclusie trekken dat spa-
ren, al gebeurt dat op nog zo'n
geringe wijze, voor onze arbei-
dersgezinnen zeer bevorderlijk is.

De heer Van Heiningen, in-
specteur der spaarbank, wees
hierna op de soliditeit der bank
en op de gmakkelijke w\jze om
tot sparen te komen. Enige te-

Bondsbestuttrs-
vergadering
Op Vrijdag 20 Dec. 1940 ten
kantore te Amsterdam.

Aanwezig: dr. A. A. Olierook,
geestelijk adviseur; J. W. van
den Akker, A. J. M. Angenent,
W. Steinmetz, F. Keesen, G. van
Slinger la r. I, F. Spit, Mouwens,
Van Bockxmeer, Van Rooijen,
Dekker, Clijnk en Werkhoven.

Afwezig met kennisgeving
bondsbestuurder Schets.

De notulen van de voorlaatste
vergadering werden vastgesteld.

Uit de mededelingen bleek on-
der meer dat vriend • Schets op
het ogenblik in Zeeland zeer ac-
tief is en verdienstelijk werk
verricht. Het bondsbestuur waar-
deert dat ten zeerste.

Collega Steinmetz is weer vol-
ledig in dienst van de bond ge-
treden.

De begroting 1941 is opgesteld
niet een ledental van 31.000 en in
ontvangsten en uitgaven ge-
raamd op ƒ68.580 met een. post
onvoorzien groot ƒ410.

Het bondsbestuur verenigde
zich met het ontwerp; dit zal aan
de bondsraadsvergadering wor-
den aangeboden.

Voorzitter deed enige medede-
lingen over een ontwerp van wet
betreffende ongevallen- en ziekte-
verzekering voor huispersoneel
op basis van de Invaliditeits- en
Ouderdomsverzekering.

Voorts is door het Verbondsbe-
stuur ontworpen een vacantie-
verordening met een minimum
van 6 dagen per jaar. Het bonds-
bestuur oordeelde genoemde
plannen als zeer belangrijk.

Gesproken werd over de afde-
lingen gehuwden van de St. Jo-
sephsgezellen te Rotterdam. Als
vaststaand kan worden aangeno-
men dat geen nieuwe leden meer
aangenomen mogen worden.

. De afdeling Middelburg is zeer
zwaar getroffen door de oorlog
en ook het vaandel is verloren
gegaan. Gepoogd zal worden om
met behulp van de aangesloten
afdelingen een nieuw aan te
schaffen. Ook het bondsbestuur
stelde een bedragje beschikbaar.

Het grafmonument voor wijlen
den oud-centraal president Jan
Smit is thans gereed gekomen
naar een ontwerp van den heer
Puts uit Haarlem. De onthulling
zal plaats hebben op Maandag
30 December, 's namiddags half
drie op de R. K. Begraafplaats
te Amsterdam. De afdelingsbe-
sturen welke financieel voor het
het monument hebben bijgedra-
gen zullen in de gelegenheid
worden gesteld bij de eenvoudige
plechtigheid aanwezig te zijn.

Nadat voorzitter de bestuursle-
den met hun gezinnen een Zalig
Kerstfeest en gelukkig Nieuw-
jaar had toegewenst, en het ver-
trouwen had uitgesproken in de
komende tijden op dezelfde me-
dewerking als voorheen te mo-
gen rekenen in het waarachtig
belang van onze katholieke orga-
nisatie, werd de vergadering
met gebed gesloten.

kenfilms alsmede een film welke
ons kennis deed maken met de
verschillende in Nederland be-
oefende sporten, omlijstten het
geheel.

Vermelden we nog dat de
agent der spaarbank zitting
houdt in het R. K. Verenigings-
gebouw des Zondags na de
Hoogmis tot 12 uur, terwijl in
overleg met het hoofd der R.K.
school een gelegenheid zal wor-
den geschapen voor zegelsparen.
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220-230 vo
125 DEKAlu

Orion geeft
zekerheid l

All stilzwijgende garantie op den

langen levensduur, het enorme
chtrendement en gering stroom-

verbruik geldt hetstempel op iedere

ORION.lampl

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.
Bidders zonder vrees of blaam 7 H.
De Pantoffelheid l D. en 2 H.
Televisie 8 H.
Een huis vol inbrekers 8 D. en 5 H.
Prijs 75 cent per exemplaar. Uitsluitend verkrijgbaar bjj:
TONEELFONDS „VARIA" HEERENWEG 66 — UTRECHT

Girorekening 347954.

«Januari 1941 aanvang
der goedk, schriftel. lessen in Fransch, 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.

Coöp. Levensverzekerings Mij

U.A.
INSTELLING VAN HET R. K. WERKLIEDENVERBOND

OUDENOORD UTRECHT

CONCURRERENDE TARIEVEN

BILLIJKE VOORWAARDEN

AANDEEL IN DE WINST

O
VRAAGT PROSPECTUS EN VOORWAARDEN

JUIST IN DEZE TIJD!!
is een avond van o n t s p a n n i n g noodzakelijk

Mr* Johnnie en z'n Partner
brengen u met hun afwisselend succesvol program een
onvergetelijke avond. Zang - Humor - Muziek - Kunst en
Sensatie. Aanb. van hh. geestelijken voor Kindervoorstell.
Speciaal samengesteld programma Vraagt prospectus
SIM. STEVINWEG 14 — B U S S "U M — TELEFOON 7534

Vraagt dar, „DONGEN'A"
Stsuo. ot Wandelschoene
An«(omltcn «<•< I» ««»
ZU ontlig «»o
•Utui «o«t FABRIKANT •

AMÜ5TERTOOMGEH

DIRECT UIT ONZE FABRIEK AAN PARTICULIEREN
. nog zoo lang als onze

Voor 4*fc voorraad strekt ons
Ie KLAS GARANT-
RIJWIEL voor DAMES
of HEEREN, geheel

compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel spe-
ciaal verzwaarde spaken, roestvrjj 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 reciame. Franco thuis. Volledige schrif-
telijke langdurige garantie. Niet volkomen naar uw genoe-
gen na 8 dagen gebruik .iet volle bedrag terug. STOF-
ZUIGERS, groot slee-model 120 of 220 volt, enorme zuig-
kracht. Vraagt gratis prijscourant met juiste afbeelding sn
beschrijving.

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

Leverancier van Politie en Gemeente-instellingen

Opa Welgemoed,
dat goede baasje.

Zou, zonder iederen dag
een glaasje

da Gruyter's roode
of witte wijn,

nooit zoo oud geworden zijn.

Fraaie bladwijzer (kunstdruk)
g ra t i s voo r onze k lanten

ZANGKANARIES
Goudgele Saksmannen ƒ2,--,

Seyfert mannen diep in knor
holrollen, klockrollen, knor en
fluiten ƒ 2,50. Uit kampioen
Harzermannen l onte ƒ 2,25. Alle
dag- en avondzangers en schrif-
telijke garantie. Kanariepopjes
ƒ 0,25 en ƒ 0,35. Mansjjsjes ƒ 0,35
Zebravinken en Japansehe
Meeuwtjep f 2,50 paar. Gemeng-
de vogelzaden ƒ 1,50 p. 10 pond.
Fijnkwekerij Nico Borneman,
Merelstraat 35, Utrecht, Tele-
foon 13617

BINNENKORT VERSCHIJNT:

TWEEDUIZEND
OPENINGEN

van het schaakspel, tot en met
den veertienden zet van zwart,
verzameld, alphabetisch ge-
rangschikt, loodrecht opgesteld
en aldus uitgegeven door

F. ü. J. H. WITTE
Prijs vóór 15 Jan. gebonden
f 7,30, gebrocheerd f 6,70, daar-
na f 10,— en f 9,40. Franco. Be-
taling bij bestelling. Korting
zooveel procent als men boeken
in één zending bestelt, met een
maximum van 45%. — Giro
393.226. Antoniusbank 194, Be-
melen (L.)

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

moet en za' 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 :

R. R. Coöperatieve
Verbruiksvereniuing

HET ANKER u,a,
Rruisstr. 54 L. Vrouweplein l

T I L B U R G

PRIMA SEIFERT EN GOUD.
GELE SAKSISCHE KANARIES

Uit kampioenen
1937—'38 en '39
Seifert mannen
diep in knor.
Holrollen, Glock-
rollen en fluiten
f 5,— en f 4,—.

Popjes f l,—. Goudgele Saksi-
sche mannen f 3,f50. Bonte f 3.
Popjes f 0,75. Alle dag- en
avondzangers. Zending rem-
bours vr. v. r. k- bij

J. C. de Kinderen
Eerste klas Kanariekweekerij
Hazestraat 63 - Valkensvvaard

Het gezin, dat door
schade wijzer werd!

WE KOOPEN GEEN
NIEUWE IN DEZEN TIJD1

[ GOED LICHT IS

"̂  ALLES!
...DAT ZAL VERANDERING

BRFNGfN

FUN
LICHT
HIER

GOEDUCHHEEFT'N
MFNSCH ZUN

HUMEURTERUG

JUIST NU IS
GEZELLIGHEID

NOOOIG!

U kunt op stroom besparen, zonder

Uw huis tot een spelonk te maken.

Schaf Philipslampen aan en U bezui-

nigt tot 20% op stroom, zonder Uzelf

aan licht tekort te doen!

Gebruikt t>t) Uw ontbijt steeds

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

A.H.O.-ARTIKELEN
Fa. A. HUYBREGTS-OOMS

Emmastraat 35
TILBURG

BLOEMBOLLEN
Recl. coll.: 25 Hyac., 50 Tul-

pen, 25 Narcissen, 100 Crocua,
100 Bosch Hyac., 100 BI. Druif-
jes, 50 Iris, 50 Anemonen en 50
Scilla's voor si. f 1,50.

P. WALBAVEN
Stationsweg - HILLEGOM

Postgiro 36876

KLEIN

E
COMBINATIE '.
DUO HOFMANN-JEANE HORSTEN-HTHEUNISSE

Zij brengen U een avond van gepaste vroolijkheid met hun-
Cabaretrevue: „HET KOMT WEER GOED!" — Vraagt off. en
prosp. RADIOWEG 5 of JOH. KEPLERSTR. 34 A'DAM (O.).

TELEF. Nrs. 53130 en 51805


