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H E R S T E L : A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D

K R O N I E K
1. Heffing van nieuwe belastingen,

waaronder een loonbelasting

Met ingang van l Januari worden, blijkens
besluiten van den secretaris-generaal van
Financiën, nieuwe belastingen geheven.

De belangrijkste daarvan is de loonbelas-
ting, die in de plaats komt van de inkom-
stenbelasting. Deze loonbelasting, die een
sterk progressief karakter draagt, zal door
den werkgever van het loon worden afge-
houden. Er wordt zorg gedragen voor een
evenredige verdeling van de druk naar-
gelang van de staat van den belastingplich-
tige (gehuwd, ongehuwd, aantal kinderen
enz.). Voor zover het loon betreft wordt ont-
heffing verleend op de inkomstenbelasting
van het lopende belastingjaar1.

2. De verplichte ongevallenverzeke-
ring

Het Verordeningenblad bevat een besluit
van den secretaris-generaal van Sociale Za-
ken betreffende de uitbreiding van de ver-
plichte ongevallenverzekering tot de aan
poliklinieken, medische consultatiebureaux
en medische keuringsbureau verbonden per-
sonen.

Het luidt als volgt:
Art. 1. In artikel l, onder V van het ko-

ninklijk besluit van 14 September 1921 tot
uitvoering van artikel 4, eerste lid, der On
gevallen wet 1921, wordt tussen: „klinieken"
en „krankzinnigengestichten" ingevoegd:
„poliklinieken, medische consultatie- en keu
ringsbureaux.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op
de dag zijner afkondiging.

3. Wachtgeldregelingen

Reeds ruim 800 ondernemingen, welke on-
geveer 45.000 arbeiders in hun dienst heb-
ben, hebben, naar „De Arbeidsmarkt" weet
mee te delen, wachtgeldregelingen voor hun
personeel ingevoerd. In Augustus van dit
jaar werd aan wachtgeld ƒ 913.000 uitbetaald
tegen slechts ƒ 9000 in Januari.

Door de sluiting van de overzeese afzet-
gebieden zijn honderden reizigers en ander
personeel in de bloembollenbedrijven werk-
loos. Naar het Weekblad voor Bloembollen-
cultuur meedeelt, zijn thans onderhandelin-
gen gaande met het departement van So-
ciale Zaken om te geraken tot een zodanige
financiële hulp aan de bedrijven, dat deze
door de invoering van wachtgeldregelingen
kunnen doorgaan met de verdere salariëring
van de betrokken personeelsleden.

4. De arbeidsdienst

De commandant van de Opbouwdienst
heeft, naar wij in het weekblad De Ge-
meentestem lezen, aan de burgemeesters be-
richt, dat onder zijn leiding, in'overleg met
de bevoegde Nederlandse en Duitse over-
heidsinstanties, de voorbereidingen worden
getroffen „om te geraken tot de uitvoering
van een besluit tot oprichting van een Ne-
derlandse Arbeidsdienst."

„In die arbeidsdienst" — aldus genoemde
brief — „zullen alle jongemannen van Ne-
derlandse nationaliteit van goed zedelijk ge-
drag, die in de loop van een bepaald kalen-
derjaar hun 19e levensjaar volbrengen en
die overigens voor de arbeidsdienst worden
goedgekeurd, een verplichte diensttijd van
een half jaar moeten volbrengen. Later zal
worden vastgesteld, in welke gevallen en
binnen welke grenzen uitstel of vervroe-
ging van opkomst mogelijk zal zijn."

Het doel is de jongemannen „te vereni-
gen in legerïngscentra, ten einde hen onder
Nederlandse leiding in een gemeenschappe-
lijk samenleven en met eenvoudige arbeid
aan civiel, en cultuur-technische werken in
het land te vormen tot mannen, die begrip
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zullen hebben voor de noodzakelijkheid van
orde, regelmaat en tucht, van saamhorigheid
en gemeenschapszin, als pijlers van een
eensgezin en krachtig Nederland."

De commandant van de Opbouwdienst
deelt vervolgens mee, dat, nu het in verband
met de huidige omstandigheden niet mo-
gelijk is gebleken reeds aanstonds in het
voorjaar 1941 de eerste ploeg volledig in
dienst te doen komen, de sterkte van die
ploeg is teruggebracht tot circa 10.000 man,
terwijl is besloten de aanmelding „voor deze
ploeg (met leeftijdsgrenzen tussen 18 en
23 jaar) vrijwillig te stellen en met- dit vrij-
willig contingent de arbeidsdienst aan te
vangen."

5. De Nederlandse arbeiders in
Duitsland

Naar van welingelichte zijde wordt mee-
gedeeld, hebben 79.000 Nederlandse arbeiders
tusen 20 Juni en 2 November werk gevonden
in Duitsland. Rond 27.000 van hen zijn grens-
arbeiders.

Naar tot op heden is vastgesteld zijn van
de 79.000 Nederland se arbeiders vóór 2 No-
vember slechts 4000 naar Nederland terug-
gekeerd. Een groot aantal van hen moest om
gezondheidsredenen het werk in Duitsland
opgeven. Uit dit getal blijkt, dat de Neder-
landse arbeiders in Duitsland bevredigende
arbeidsverhoudingen hebben aangetroffen en
dat derhalve de overgrote meerderheid op
haar post blijft.

6. Plaatsingsverordening voor over-
heids- en semi-overheidspersoneel

Bij beschikking van den secretaris-gene-
raad van Binnenlandse Zaken is de wijze
van aanvulling geregeld van het personeel
bij de diensten, bedrijven en instellingen van
het rijk, de provincie, de gemeenten en de
Nederlandse Spoorwegen.

Artikel I

In de behoeften aan personeel bij de dien-
sten, bedrijven en instellingen, in de ruim-
ste zin genomen, zowel van het rijk als van
de provinciën, de gemeenten en de Neder-
landse Spoorwegen, zal worden voorzien
door aanwijzing van daarvoor geschikte
krachten uit de volgende categorieën van
personen:

a. Zij, die op 15 Mei 1940 rechtstreeks of
middellijk bij het rijk in dienstbetrekking
waren hetzij in burgerlijke dienst, hetzij als
beroepsmilitair, dan wel als dienstplichtig
onderofficier in de zin van artikel l van
het capitulantenreglement 1935, voor zover
voor hen in de laatstelijk door hen beklede
functie geen voldoende dagtaak meer valt
te verrichten, alsmede zij, die als eervol ont-
slagen militair van het Nederlands-Indische
leger op 15 Mei 1940 'aanspraken konden
ontlenen aan het bepaalde bij artikel 2 van
voormled reglement;

b. Zij, die op 15 Mei 1940 in het genot
waren van wachtgeld of z.g. wachtgeldver-
vangend pensioen ter zake van vroegere
dienst als burgerlijk of militair rijksambte-
naar (hier onder begrepen zij, die in het
genot zijn van een uitkering als omschre-
ven in artikel 99 van het algemeen rijks-
ambtenarenreglement);

c. Zij, die op 15 Mei 1940 rechtstreeks of
middellijk bij een provincie, bij een ge-
meente of bij de Nederlandse Spoorwegen
in dienstbetrekking waren, voor zover voor
hen in de laatstelijk door hen beklede func-
tie geen voldoende dagtaak meer valt te
verrichten;

d. Zij, die op 15 Mei 1940 in het genot
waren van wachtgeld ter zake van vroegere
dienst als ambtenaar bij een provincie, bij
een gemeente of bij de Nederlandse Spoor-
wegen;

e. Zij, die ten gevolge van in en door de
militaire dienst bekomen letsel uit die dienst
zijn ontslagen onder toekenning van pen-
sioen, doch die niet uitsluitend met dit pen-
sioen in hun levensonderhoud kunnen voor-
zien;

f. „Belanghebbenden" en „zoons van be-
langhebbenden", in de zin der Zuiderzee-
steunwet 1925 en

g. Houders der acte van bekwaamheid
als onderwijzer, bedoeld in artikel 77a der
wet van 17 Augustus 1878, die op 15 Mei 1940
reeds werden aangemerkt als gegadigde
voor een plaatsing in overheidsdienst.

Artikel II

1. Alle personen, behorende tot de cate-
gorieën, genoemd onder a. tot en met g. van
het voorgaand artikel, worden bij de afde-
ling „overh'eidspersoneelvoorziening" van
het departement van Binnenlandse Zaken
groepsgewijze ingeschreven als candidaat
ter plaatsing in de overheids- en semi-over-
heidsdienst.

2. Indien bij een van de diensten, bedrij-
ven of instellingen, hetzij van het rijk, dan
wel van een provincie, een gemeente of van
de Nederlandse Spoorwegen in de behoefte
aan een werkkracht moet worden voorzien,
dient het in deze tot benoemen of tot in
dienst stellen bevoegde gezag aan het de-
partement van Binnenlandse Zaken een aan-
vraag in tot aanwijzing van een geschikten
candidaat.

3. Kan geen geschikte candidaat worden
aangewezen, dan mag in de bestaande va-
cature worden voorzien door keuze uit vrye
sollicitanten.

4. Overigens is het In het tweede.lid aan
geduid gezag verplicht, den aangewezen can-
didaat in dienst te stellen.

Artikel III

Aan de in artikel I aangegeven candida-
ten, die ter vervulling van eneigerlei functie
worden aangewezen en hun dienst moeten
verrichten buiten hun tegenwoordige woon-
plaats, kan — indien het hoofd van het de-
partement van Binnenlandse Zaken verhui-
zing naar de nieuwe standplaats redelijk
acht — door en ten laste van het gezag, in
wiens dienst zij werkzaam worden gesteld,
een tegemoetkoming in de kosten van die
verhuizing worden verleend, althans voor
zover zij gehuwd zijn of geweest zijn en in
het bezit zijn van een volslagen eigen in-
boedel.

Artikel IV
Candidaten, als in art. I genoemd, die ter

vervulling van enigerlei functie zijn aange-
wezen en die weigeren deze functie te aan-
vaarden, worden — onverminderd hetgeen
in de ter zake betrekkelijke wachtgeld- en
pensioenregelingen voor dergelijke gevallen
is bepaald — niet meer ter vervulling van
een andere vacature bestemd.

Artikel V
1. Tenzij door het hoofd van het departe-

ment van Binnenlandse Zaken anders wordt
bepaald, is de chef van de in artikel II
eerste lid aangeduide afdeling bevoegd, over
de aangelegenheden, rakende de inschrijving
en de plaatsing van de in art. I aangegeven
candidaten, voor zover zich daarbij geen
principiële of gezagskwesties voordien, na-
mens dat hoofd, in briefwisseling te treden
met alle Nederlandse autoriteiten en met de
directie der Nederlandse Spoorwegen. Be-
doelde autoriteiten en die directie zijn ver-
plicht, aan genoemden chef alle gevraagde
inlichtingen nopens bedoelde aangelegenhe-
den te verstrekken.

2. Omgekeerd is voormelde afdelingschef
gehouden, alle daarover van hem gevraagde
inlichtingen te verschaffen aan de Neder-
landse autoriteiten en aan de directie der
Nederlandse Spoorwegen.

Artikel VI
De regeling ter bevordering van de be-

noeming in betrekkingen in dienst van het
rijk — als ambtenaar in de zin der pen-
sioenwet 1922 — van houders der acte van
bekwaamheid als onderwijzer, bedoeld in ar-
tikel 77a der wet van 17 Augustus 1878, zo-
als die regeling onder dagtekening van
30 Juni 1937 is vastgesteld, wordt bij deze
ingetrokken.

Artikel VII
Ten gevolge van het gestelde in artikel III
blijft het bepaalde in de onderscheiden
wachtgeldregelingen nopens toekenning van
een tegemoetkoming in de kosten ener ver-
huizing buiten verdere toepassing.

Artikel VIII
1. Deze verordening wordt geacht In

werking te zijn getreden met ingang van
l Augustus 1940.

2. Zij wordt ter algemene kennis gebracht
door plaatsing in de Nederlandse Staatscou-
rant en kan worden aangehaald als „plaat-
singsverordening overheids- en semi-over-
heidspersoneel 1940".

7. Ontslagverordening en land-
arbeiders

De wnd. Secretaris-Generaal wnd. hoofd
van het departement van Sociale Zaken, be-
richtte aan de gemeentebesturen het vol-
gende:

„Aangezien in mijn rondschrijven van 15
Juli 1940, no. 10-1129, afd. S. werd bepaald,
dat na 5 Juli 1940 personen slechts in de
steunregeling kunnen worden opgenomen,
indien hun namen voorkomen op de be-
kende, door de werkgevers opgemaakte en
door de arbeidsinspectie voor accoord ge-
tekende lijsten, doet zich momenteel de
moeilijkheid voor, dat in feite ontslagen ar-
beiders in de land- of tuinbouw niet in de
steunregeling kunnen worden opgenomen,
omdat hun werkgevers weigeren een ont-
slagvergunning aan te vragen. Deze werk-
gevers hebben zich op het standpunt ge-
steld dat „landbouwbedrijven of tuinbouw-
bedrijven" niet vallen onder „Gewerbebetrie-
ben", genoemd in mijn eerste uitvoerings-
besluit dd. 11 Juni 1940 betreffende het be-
perken van werk.

Sommige kantonrechters hebben zich
reeds vóór deze mening uitgesproken, in
verband waarmede ik termen heb kunnen
vinden, om voorlopig goed te keuren, dat
ontslagen landarbeiders, die lid zijn van een
werklozenkas voor landarbeiders, indien zij
niet voor het doormaken van een wachttijd
in aanmerking komen en ook overigens aan
alle terzake gestelde eisen voldoen, in de
steunregeling worden opgenomen, tegen
overlegging van een ontslagbewijs, getekend
door den laatsten werkgever.

Hetzelfde geldt voor niet verzekerden, die
krachtens hun beroep, met genoemde verze-
kerden op één lijn kunnen worden gesteld.

Deze uitzondering op mijn gegeven voor-
schrift in genoemde circulaire, geldt dus uit-
sluitend voor deze groepen van arbeiders."

8. Huurprijsbesluit 1940

Het Verordeningenblad bevat een besluit
van de secretarissen-generaal der departe-
menten van Binnenlandse Zaken, van Han-
del, Nijverheid en Scheepvaart, van Finan-
ciën en van Justitie tot beheersing van huur-
prijzen (Huurprijsbesluit 1940).

Artikel l bepaalt:
1. Het is verboden voor een onroerende

zaak of gedeelte daarvan een huurprijs te
bedingen, te beloven, aan te nemen of te
betalen, welke hoger is dan in de navolgende
bepalingen is toegelaten.

2. Onder huurprijs wordt verstaan het ge-
heel van de door den huurder bij of ter
zake van een huurovereenkomst op zich ge-
nomen verplichtingen.

Slecht weer op komst!
Dus oppassen voor verkoudheid.
Zorg in elk geval Aspirin in
huls te hebben. Het beste mid-
del tegen verkoudheid, griep en
rheumatiek.

Artikel 2 bepaalt:
1. De hoogst toelaatbare huurprijs voor

een onroerende zaak is die, waarvoor het
huurobject op 9 Mei 1940 verhuurd was.

2. Indien het huurobject op 9 Mei 1940
niet, doch tussen l Januari 1935 en 9 Mei
1940 wel verhuurd is geweest, is de huur-
prijs, waarvoor het laatstelijk in dat tijdvak
verhuurd is geweest, - de hoogst toelaatbare
huurprijs.

3. In de overige gevallen is de hoogst
toelaatbare huurprijs die, welke voor soort-
gelijke huurobjecten op 9 Mei 1940 gebruike-
lijk en redelijk was. Dit geldt niet voor
nieuwbouw, welke na het in werking treden
van dit besluit tot stand gekomen is.

Artikel 3 luidt:
Ingeval de huurprijs als gevolg van per-

soonlijke verhoudingen tussen huurder en
verhuurder op 9 Mei 1940 lager was dan
de voor gelijksoortige huurobjecten op die
dag gebruikelijke huurprijs en een andere
huurder optreedt, vormt de laatstgenoemde
huurprijs de hoogst toelaatbare huurprijs.

Artikel 4 bepaalt:
Ingeval de verhuurder na 9 Mei 1940 ver»

beteringen aan het gehuurde heeft aange-
bracht, waardoor de huurwaarde is geste-
gen, wordt tle hoogst toelaatbare huurprijs
verhoogd met een bedrag van tien ten hon-
derd 'a jaars van de kosten der verbetering,

*voor zover deze kosten het redelijke en ge-
bruikelijke niet overschrijden.

Artikel 5 luidt:
1. Indien een hogere huurprijs dan de

hoogst toelaatbare is overeengekomen, geldt
tussen partijen de hoogst toelaatbare huur-
prijs.

2. Huurprijzen, welke voor het in werking
treden van dit besluit betaald zijn, kunnen
niet teruggevorderd worden op grond, dat
zij overeenkomstig lid l niet verschuldigd

Artikel 6 bepaalt:
1. Het is verboden ter zake van of In

verband met een huurovereenkomst van on-
roerende zaken of gedeelten daarvan ala
derde enig voordeel te beloven, te bedingen,
te betalen of aan te nemen.

2. Onder voordeel wordt niet begrepen
de door middel van borgtocht, pand of hy-
potheek verschafte zekerheid noch ook een
redelijke vergoeding voor verrichte diensten,
indien en voor zover deze op 9 Mei 1940 ge-
bruikelijk was te achten.

Artikel 7 luidt:
Dit besluit wordt aangemerkt als een voor-

schrift, gegeven krachtens artikel 3 van de
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939.

Artikel 8.
1. De secretarissen-generaal van de de-

partementen van Binnenlandse Zaken, van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van
Financiën kunnen nadere voorschriften ge-
ven ter uitvoering van dit besluit, hiervan
afwijken en ten aanzien van nieuwbouw, als
bedoeld in artikel 2, lid 3, de hoogst toelaat-
bare huurprijs bepalen.

2. De secretaris-generaal van het de-
partement van Binnenlandse Zaken is be-
voegd voor te schrijven, dat in door hem aan
te wijzen gemeenten of groepen van ge-
meenten van verhuur van onroerende zaken
of gedeelten daarvan; welke geheel of ge-
d^eltelijk in die gemeenten zijn gelegen, aan-
gifte moet worden gedaan volgens door hem
te stellen regelen.

Artikel 9 bepaalt:
Dit besluit vindt overeenkomstige toepas-

sing, indien tegen een vergoeding in eena
of in termijnen zakelijke genotsrechten voor
vijftien jaar of korter op onroerende zaken
worden gevestigd.

Artikel 10 bepaalt:
Dit besluit is niet toepasselijk op land in

de zin van het besluit no. 219/1940, houdende
regelen met betreking tot het vervreemden
van landbouwgronden.

Artikel 11 bepaalt:
1. Dit besluit treedt in werking op de

dag zijner afkondiging. Het is ook toepas-
selijk op huurprijzen, welke vóór het in
werking treden daarvan overeengekomen
werden.

2. Dit besluit wordt aangehaald onder d«
titel „Huurprijsbesluit 1940".



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

.L/uidelijItneid gewenst

(d. B.) Er wordt, meer bedekt
dan openlijk, een strijd gevoerd tus-
sen de oude socialisten, dat zijn zij,
die trouw bleven aan hun opvattin-
gen van vóór 15 Mei 1940, en ande-
ren, die zich aanpasten aan hetgeen
na Mei als „socialisme" is opgediend.

Wij onthouden ons van een oor-
deel over die broederstrijd; wij nemen
gaarne aan, dat ook de overlopers,
zich door opportunistische overwegin-
gen latende leiden, het goed menen en
hetgeen zij goed achten, nastreven.

Wij zouden ons waarschijnlijk niet
bemoeid hebben met de gerezen moei-
lijkheid, indien enigen van de laatste
groep zich niet met ons bezig hielden,
door het te laten voorkomen, dat zij
het altijd bij het rechte, socialistische
einde hebben gehad, en dat de katho-
lieke werknemers zich tóch maar bij
hen moeten aansluiten.

Men kan het al te „gortig" maken,
zó, dat men aan de bedoeling gaat
twijfelen.

Hoe was, feitelijk, de verhouding
tussen de vakbeweging in Nederland
voor Mei 1940 ? Behoudens een uitzon-
dering erkenden de sociaal-democra-
tische en de confessionele vakbewe-
ging elkaar; men had elkaar leren be-
grijpen en waarderen; men kwam, als
er iets bijzonders aan de orde was, op
eikaars algemene vergaderingen en
bij het nemen van afscheid van be-
stuurders gaf men elkaar geschenken.

Men deed zulks ondanks het onder-
scheid in levens- en wereldopvatting.

Dat onderscheid was er, het kwam
nog eens scherp tot uiting in de revo-
lutiedagen van 1918, al geven wij aan-
stonds toe, dat vooral nadien de scher-
pe kanten van het „socialisme" waren
afgeslepen, afgeslepen door de prak-
tijk van het (natuurlijke) leven, het
natuurlijke, in God verankerde leven,
hetwelk de confessionele vakbeweging
als basis voor haar werken genomen
had. Hoewel de laatste jaren minder
over „klassenstrijd" geschreven
werd, stond men er op te verklaren,
dat de klassenstrijd als wezens-ken-
merk van het socialisme moest wor-
den beschouwd. 1)

Klassenstrijd. Niet zo maar eens, nu
en dan, een incidentele staking, neen,
men wilde, naar de leer van de mees-
ters, de klassenstrijd voeren als nood-
zakelijk element in de ontwikkeling
van ons volk; 2) een strijd, die, ge-
lijk de socialist R. Kuijper het eens
schreef, gevoerd moet worden: „met
een vloek op de lippen en de haat in
het hart".

Het wordt, en daar willen wij op
komen, een beetje al te mal, indien de
oud-en-nieuw-socialisten thans bewe-
ren : katholieke en protestantse arbei-
ders, ziet hoe lief we nu zijn; we heb-
ben immers altijd gezegd, dat gij u bij
onze socialistische organisatie kondet
aansluiten, doet het nu, ziet toch
eens

Wacht even, moeten wij dezulken
opmerken, zweert gij thans de klas-
senstrijd af, plaatst gij u op het stand-
punt van het solidarisme, van de so-
ciale vrede, erkent en aanvaardt gij
de morele rechten en aanspraken van
den christen op elk terrein van het le-
ven?

Het probleem wordt wat al te een-
voudig gesteld, indien wordt beweerd:
de arbeiders werken naast elkaar in de
fabriek, werken aan één soort product
en dus is eenheids-organisatie wense-
lijk. Te eenvoudig, want de arbeider is
niet enkel voortbrenger, dat is slechts
één functie van zijn kennen, kunnen
en moeten, hij is een volwaardig en

veelzijdig mens, mens met een eigen
levensbeschouwing, een levensbe-
schouwing welke beslist over zijn ge-
hele levenshouding, levenshouding'
welke hem jegens zichzelf en anderen
plichten oplegt en rechten voorbe-
tioudt. M.a.w. mensen zijn geen stuk-
ken steenkool welke men, zonder
meer, bijeenschept en in zakken trans-
porteert. De mens, de arbeider krijgt
waarde door hem op elk gebied des le-
vens de plaats te geven, welke hij be-
hoort in te nemen. Een mozaïek heeft
rote waarde omdat elk stukje steen

of glas, al naar kleur, op zijn plaats
•ezet is; zonder meer bij elkaar ge-

voegd, hebben die stukjes steen en
glas zo goed als geen waarde.

Deze redenering heeft niet slechts
theoretische waarde, practijk van 40
jaar heeft in ons land, in vergelijking
met andere landen, aangetoond, dat
de op principiële basis gebouwde orga-
nisaties een zegen zijn geweest voor
land en volk.

Laat men toch goed bedenken, dat
de organisatie slechts een middel is
om hét doel: dienen van het persoon-
lijk en algemeen belang, te bereiken.
Dwaasheid en erger is het de organi-
satie feitelijk als doel te beschouwen.
Laat men dan daarbij verder beden-
ken, dat op het landsbelang gerichte
eenheid zeer wel — wij herinneren
aan eerder gepubliceerde beschouwin-
gen — en uitmuntend is te bereiken
door een eenheidsorganisatie steu-
nende op de „drie zuilen".

Dat is een Nederlandse eenheid, die
past bij deze en de komende tijd.

* **
Men gebruikt de laatste tijd in ver-

schillende kringen bij voorkeur het
woord „socialistisch". Wij hebben
daar geen bezwaar tegen, mits maar
duidelijk blijkt, wat men er onder ver-
staat. De communisten en revolution-
nairen zijn socialisten, de oude
S.D.A.P.-ers zijn het ook, de mensen
van de Nederlandse Werkgemeen-
schap zeggen het eveneens te zijn; het
orgaan van De Nederlandse Unie
staat een „Nederlands socialisme"
voor terwijl er ook nog een nationaal
socialisme is. Men krijgt van het goede
te veel; langs die weg is binnenkort
ieder Nederlander „socialist". Het is
niet onmogelijk, dat als vrucht van
het momentele grote gebeuren het
Nederlandse volk het eens wordt over
een staatkundig en maatschappelijk
reconstructieplan; men kan zoiets
concreets „socialisme" noemen, dan
weet elk waaraan hij toe is.

Thans wordt menigeen het spoor
bijster, doordat dat woord zovele bete-
kenissen heeft (behouden).

Vooralsnog ziet het er niet naar uit,
dat er eenheid komt in het gebruik
van het woord „socialisme".

!) Men leze: „De Klassenstrijd", een
ernstig woord aan de arbeiders, (Aenge-
nent).

2) Men raadplege ook nog eens: „Het
ene nodige", van den heer Simon A. Maas,
1922, toenmaals voorzitter van het Ver-
bond van Nederlandse Fabrikantenvereni-
gingen.

Nederlandse

arneiders naar Uuilslana

(H. J. K.) Het is onze lezer en le-
den bekend dat wij, ook vanaf deze
plaats, reeds sinds jaar en dag het
standpunt verdedigd hebben dat voor
rechtgeaarde arbeiders die buiten hun
schuld werkloos waren geworden alle

irachten dienden te worden ingespan-
nen om hen weer aan arbeid te helpen
en hen wederom in staat te stellen
voor zichzelf en voor hun gezin te
zorgen door een zelfverdiend levens-
onderhoud.

Wanneer de arbeidsvoorwaarden
redelijk zijn dan is werken altijd be-
er dan werkloos rondlopen. Het

spreek vanzelf dat wij daarbij aller-
:erst denken aan de werkgelegenheid

in ons eigen land. Dat doen wij ook
nu — in de huidige zeer bijzondere
tijdsomstandigheden — nu ons land
:ijdelijk door de Duitse weermacht is
aezet. Ook nu achten wij, om allerlei
redenen, redelijk betaald werk voor
Nederlandse arbeiders in Nederland
beter dan werk elders; hoe men overi-
'ens ook zijn best moge doen om de

arbeidsvoorwaarden voor hen die
Duiten onze eigen landsgrenzen wor-
den tewerkgesteld zo goed mogelijk te
maken. Intussen is het alom bekend
dat de werkgelegenheid in Nederland
met de beste wil van de wereld in de
luidige omstandigheden niet zodanig
kan worden opgevoerd dat alle valide
werkloze arbeiders in Nederland ar-
Deid kan worden aangeboden. Het
igt dus voor de hand dat — vooral
Dij het grote gebrek aan arbeids-
krachten in Duitsland - - zeer vele
Nederlandse arbeiders thans werk
wordt aangeboden in Duitsland en
iet is eveneens vanzelfsprekend dat
vele Nederlandse arbeiders die arbeid
aanvaarden. Dat gebeurde reeds in
1938 en 1939 en het is begrijpelijk dat
dit ook in 1940 wordt voortgezet.

Volgens de laatste officiële berich-
ten zijn niet minder dan pl.m. 80.000
Nederlandse arbeiders reeds in Duits-
land tewerkgesteld, waaronder pl.m.
25.000 z.g. grenslopers of grensarbei-
ders, dit zijn arbeiders die óf elke
avond óf eens in de week naar hun
haardsteden in Nederland kunnen
terugkeren.

Wij hebben reeds vanaf half Juli
van dit jaar met allerlei Nederlandse
en Duitse officiële instanties bespre-
kingen gevoerd om de belangen van
onze arbeiders naar best vermogen
te behartigen en wij mogen met dank-
baarheid erkennen dat reeds met vele
van onze naar voren gebrachte ver-
langens rekening is gehouden. Wij
achten thans de tijd gekomen ook in
„Herstel" aan deze besprekingen en-
kele beschouwingen te wijden opdat
onze leden en lezers kennis kunnen
nemen van wat ons Verbond heeft
gedaan teneinde ook op dit betrekke-
lijk nieuws arbeidsveld de belangen
van onze leden én van hun huisgezin-
nen zo goed mogelijk te dienen.

Het spreekt vanzelf dat het daarbij
noodzakelijk is dat zowel van onze
kant als van de kant van onze leden
en lezers begrip wordt gevraagd voor
de zeer bijzondere tijdsomstandighe-
den waarin wij thans verkeren. Het
gevaar bestaat anders dat wij elkaar
niet goed zouden verstaan of dat wij
door anderen zouden worden misver-
staan.

Wij willen dan allereerst een korte
beschouwing wijden aan onze actie
ter verkrijging van een zo goed moge-
lijk geregelde geestelijke verzorging
van de Nederlandse katholieke arbei-
ders die in Duitsland zijn tewerkge-
steld.

Men zal het verstaan dat dit een
aangelegenheid is die bijzonder voor
ons Katholiek Werkliedenverbond van
gewicht is en dat daaraan door het
Verbondsbestuur volop aandacht i
besteed.

En dat niet alleen sinds de jongste
Mei-gebeurtenissen.

Reeds in 1939 toen op vrij grote
schaal de mogelijkheid was geschapen
voor Nederlandse arbeiders in Duits-
land werk te bekomen, zijn daarover
onzerzijds besprekingen gevoerd zo-
wel met Mgr. dr. J. de Jong, onzen
Aartsbisschop, als met den toenmali-
gen minister van Sociale Zaken. De
oorlogsgebeurtenissen in September
1939 hebben verhinderd dat aan deze
plannen voorlopig verdere voortgang
kon worden gegeven.

In Juli 1940, toen met de uitzending
van Nederlandse arbeiders naar

Duitsland weer op grote schaal een
aanvang werd gemaakt hebben wij
opnieuw — in samenwerking met het

Christelijk Nationaal Vakverbond in
Nederland — besprekingen gevoerd
met het waarnemend hoofd van het
departement van Sociale Zaken en
enkele officiële Duitse instanties met
de bedoeling dat gelegenheid zou wor-
den gegeven dat enkele Nederlandse
oriesters zouden worden uitgezonden
die in de eigen Nederlandse taal de
Nederlandse katholieke arbeiders in
Duitsland de geestelijke verzorging
zouden geven waaraan zij uiteraard
in hun omstandigheden, meer nog dan
normaal, grote behoefte hebben.

In overleg met Mgr. dr. J. de Jong,
onzen aartsbisschop, en den hoog-
eerw. pater provinciaal der Carme-
ieten zijn reeds in begin Augustus
1940 een tweetal paters Carmelieten
aangewezen, die met de geestelijke
verzorging van de Nederlandse katho-
ieke arbeiders die in Duitsland wer-
ken, zouden worden belast. Dit zijn
de eerwaarde paters Ewald Rüther en
Salvador v. d. Hurk.

Van de kant der Nederlandse auto-
riteiten is reeds volop medewerking
;oegezegd, het wachten is nu nog op
de Duitse autoriteiten. Wij begrijpen
dat de huidige oorlogsomstandighe-
den het voor de Duitse autoriteiten
noodzakelijk maken dat op allerlei
.erreinen met grote omzichtigheid

moet worden tewerk gegaan. Maar
van de andere kant hopen wij dat de
desbetreffende Duitse instanties nu
spoedig een gunstige beslissing zullen
nemen omtrent de uitzending van deze
priesters naar Duitsland. Het is ons
bekend dat zeer vele Nederlandse ka-
tholieke arbeiders die nu reeds maan-
denlang in Duitsland werken zeer
verlangend uitzien naar de komst van
deze Nederlandse priesters. Dat is te
begrijpen omdat onze arbeiders over
't algemeen de Duitse taal niet vol-
doende machtig zijn om in die taal te
kunnen biechten of een preek te ver-
staan.

Wij hopen daarom hartgrondig dat
de bevoegde Duitse instanties nu zeer
spoedig zullen beslissen dat tegen uit-
zending van deze priesters geen be-
zwaren bestaan.

L/e organisatie van net

nedry f sleven in JVeder-

land en L/uilsland

II.
In ons vorig artikel hebben we

reeds gezegd, dat de taak van de
Duitse organisaties van Nijverheid en
Handel bestaat in de behartiging van
de bedrijfsbelangen, dit wil zeggen
de economische belangen van onder-
nemers en ondernemingen. Toen deze
taak in de Duitse wet van 27 Februari
1944 aldus geformuleerd werd, was
het niemand duidelijk wat hieronder
nu precies zou vallen. In het bedrijfs-
leven waren er velen, die hoopten dat
op grond hiervan bevoegdheden tot
regeling van prijzen en marktverhou-
dingen zouden worden gegeven. Het
voorbeeld van de Reichsnahrstand
zweefde hun hierbij voor ogen. Deze
organisatie van de landbouw bezit na-
melijk zulke verregaande bevoegdhe-
den. Zowel door zijn gebouw als door
zijn taak en zijn macht beantwoordt
de Reichsnahrstand aan de eisen die
men aan een corporatie kan stellen.

Het werd echter al spoedig duide-
lijk, dat aan de nieuwe organen voor
Nijverheid en Handel geen taak op
het gebied van prijs- en marktrege-
ling zou worden toegewezen. Voor-
zover dat nodig was, zouden kartels
opgericht worden, waartoe de Rijks-
minister van Economische Zaken
eveneens uitgebreide bevoegdheden
kreeg. Wel konden de rijksgroepen en
hun vertakkingen de marktontwikke-
ling observeren en konden ze adviezen
voor maatregelen op dit gebied uit-
brengen, maar ze mochten ze zelf niet
treffen.

De taak der groepen bestaat vol-
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gens § 16 van de reeds meermalen ge-
noemde verordening van 27 Novem-
ber 1934 in het geven van adviezen en
leiding aan de leden op het gebied van
hun bedrijf. Verder hebben de leiders
de groepen in nationaal-socialistische
zin te besturen en de aangelegenheden
van de groep en van haar leden te be-
hartigen, waarbij rekening dient te
worden gehouden met de belangen
van heel het bedrijfsleven en met die
van de staat.

In de eerste plaats was het er om te
doen de bijna chaotische veelheid van
organisaties op economisch gebied op
te ruimen en daarvoor een organisa-
tie in de plaats te stellen, welke ener-
zijds het gehele bedrijfsleven omsloot
en het anderzijds mogelijk maakte
vanuit een centraal punt bepaalde
richtlijnen aan het bedrijfsleven te ge-
ven. Door de nieuwe organisatie is
een kanalennet geschapen, waardoor
dit op snelle en doeltreffende wijze
kan geschieden.

Een onlangs in de pers gepubli-
ceerd bericht illustreert de betekenis
van deze groepen. Ik bedoel hiermee
het bericht over de besprekingen tus-
sen Nederlandse en Duitse leiders van
de metaalindustrie. Het doel hiervan
was opdrachten van de Duitse me-
taalindustrie aan Nederlandse bedrij-
ven te geven. Hiervoor zijn uiteraard
centrale regelingen nodig. Welnu,
dergelijke besprekingen zijn van Duit-
se zijde door vertegenwoordigers van
de bedrijfsgroepen (die afdelingen
vormen van de Rijksgroep: industrie
en haar hoofdgroepen) en door de be-
drijfsgroep : bouwbedrijf gevoerd, ter-
wijl deze groepen vermoedelijk bij de
uitvoering ook wel de leiding in han-
den zullen nemen.

Het zal bekend zijn, dat de Duitse
metaalindustrie tengevolge van de
oorlogstoestand onder hoogdruk
werkt oh dat de omvang der rege-
ringsopdrachten rantsoenering van
grondstoffen en ook regeling van toe-
wijzing van arbeidskrachten noodza-
kelijk gemaakt heeft. De staatshuis-
houding, de behoeften van de staat
hebben zo'n grote plaats in het be-
drijfsleven ingenomen, dat dit geheel
en al in het teken staat van de voor-
ziening in die behoeften. De staat
heeft zich gedwongen gezien zeer ver
in het economische leven in te grijpen
om zo te verzekeren dat alle krachten
en alle beschikbare middelen voor de
verwezenlijking van de staatsdoelein-
den werden geconcentreerd en aange-
wend. Welnu, bij het doorvoeren van
al de regelingen, die in verband met
deze politiek noodzakelijk waren,
heeft de regering volledig profijt kun-
nen trekken van de organisatie van
het bedrijfsleven, zoals deze op grond
van de wet van 27 Februari 1934 ver-
wezenlijkt was. Hiërarchisch als ze
was opgebouwd met een beperkt aan-
tal toporganen (weer samengevoegd
in de Reichswirtschaftskammer),
naar aard van bedrijven zowel als ge-
westelijk in voldoende mate onderver-
deeld om gemakkelijk alle bedrijven
in een bepaalde tak of streek te be-
reiken, vormde ze een gemakkelijk te
hanteren apparaat voor de leiding van
het bedrijfsleven, zols deze met het
oog op de politieke omstandigheden
wenselijk scheen. Maakte verandering,
van omstandigheden verandering van
koers wenselijk of opvoering van het
tempo, dan kon dit dank zij deze or-
ganisatie gemakkelijk en snel in heel
het apparaat der Duitse volkshuis-
houding worden doorgevoerd.

De Duitse bedrijfsorganisatie heeft
dus mogelijk gemaakt, dat het Duitse
bedrijfsleven doeltreffend onder lei-
ding van de staat kan worden ge-
plaatst.

Er zijn in deze organisatie echter
ook wel enige aanknopingspunten
voor een ontwikkeling in de zin van
een corporatieve inrichting. Daartoe
is een nauwe verbinding en samen-
werking met het Duitse Arbeidsfront
(D.A.F.) tot stand gebracht. Het
D.A.F, omvat in zijn talrijke geledin-
gen zowel patroons als arbeiders. De
patroons behoren dus eigenlijk tot
twee organisaties, omdat zij ook als
ondernemers aangesloten zijn bij de
bedrijfsorganisatie. Door de overeen-

komst van Leipzig van 21 (en 26)
Maart 1935 is laatstgenoemde orga-
nisatie corporatief bij het D.A.F, aan-
gesloten. Er zijn gemeenschappelijke
organen in het leven geroepen: met
name de Rijksarbeids- en bedrijfs-
kamer en de gewestelijke arbeids- en
bedrijfskamers. Deze behandelen de
gemeenschappelijke aangelegenheden;
overigens is het D.A.F, vooral op so-
ciaal gebied werkzaam en de organi-
satie van het bedrijfsleven op econo-
misch gebied.

Ook het D.A.F, is echter weer niet
als een corporatie in de volle zin van
het woord te beschouwen; het heeft
nl. geen bevoegdheid tot regeling van
de arbeidsvoorwaarden en sociale
verhoudingen. Dit komt aan den pa-
troon toe, als hoofd van het bedrijf
(de zogenaamde bedrijf sgemeen-
schap) en daarnaast en daarboven
voor collectieve regelingen aan de be-
windvoerders van de arbeid. Deze
laatsten zijn staatsambtenaren; er
zijn dertien van zulke bewindvoerders;
ieder heeft een eigen district. Het
D.A.F, dient vooral voor de opvoeding
van allen, die in het economisch pro-
ces werkzaam zijn in de geest van een
wederzijdse gemeenschap, waarin de
arbeiders de standpunten van de pa-
troons leren begrijpen en omgekeerd
de patroons oog hebben .voor de toe-
stand der arbeiders. Verder leren ze
in het D.A.F. ook hun eigen groepsbe-
langen te zien in het licht der eisen
van heel de volksgemeenschap.

Het is echter in het korte bestek
van dit artikel niet mogelijk hierop
uitvoeriger in te gaan. Ons rest nog
een enkel verschilpunt tussen de or-
ganisatie in Duitsland en die in Ne-
derland (voorzover daarin thans op
grond van de bekendgemaakte beslui-
ten enig inzicht te verkrijgen is) aan
te stippen.

De Duitse organisatie is op het lei-
dersbeginsel opgebouwd. Aan het
hoofd van iedere groep staat een lei-
der, die door een hiërarchisch hogere
instantie wordt aangewezen. In de
hogere organen wijst de minister van

economische zaken deze leiders aan.
Deze leiders zijn raden toegevoegd.
De raden hebben echter slechts advi-
serende bevoegdheid; de beslissing
neemt alleen de leider; die is daar-
voor dan ook ten volle verantwoorde-
lijk. Hij moet het vertrouwen van de
leden genieten; blijkens een jaarlijkse
stemming van de algemene ledenver-
gadering wordt dit vertrouwen uitge-
sproken of geweigerd. In het laatste
geval zal degene, die den leider be-
noemd heeft, hem als regel ontslaan.
In de Nederlandse regeling is het lei-
dersbeginsel niet vastgelegd. Taak en
bevoegdheden zijn aan de organisatie-
commissie, dus aan een college ver-
leend; als college zal deze commissie
optreden en besluiten nemen; althans
nergens blijkt uit, dat dit anders zal
gaan. Ook kunnen andere commissies
voor afzonderlijke bedrijfstakken en
vakken opgericht worden, die waar-
schijnlijk ook weer als college zullen
optreden.

Ook is in de Nederlandse regeling
voorzover deze reeds opgezet is, niet
de mogelijkheid voor sancties voor-
zien hoewel aan bedrijfs- en andere
organisaties opdrachten en instruc-
ties met bindende kracht voor hun
leden gegeven kunnen worden. Ook
zijn de organisaties zowel als de on-
dernemers en ondernemingen» ver-
plicht de organisatiecommissie te
steunen, inlichtingen te verstrekken
en eventueel aangiften te doen. In de
Duitse regeling is de mogelijkheid van
sancties wel voorzien. Waarschijnlijk
echter zal dit punt nog wel nader ge-
regeld worden.

Ons overzicht van de punten van
overeenkomst en verschil tussen de
reeds enige jaren bestaande Duitse
bedrijfsorganisatie en de dezer dagen
gelegde grondslagen voor een Neder-
landse bouw moest beknopt gehouden
worden: Echter hopen we door deze
vergelijking wel enig licht in de toe-
komstige ontwikkeling ervan ver-
schaft te hebben.

Dr. A. H.

clle
DAAR IS HET NU DE TIJD VOOR

Aan 't werk, gij duizenden getrouwen,
Een nieuwe tijd breekt baan!
Wij moeten aan de toekomst bouwen,
En niet als kijkers blijven staan.'

Onder dit motto verscheen een brochu-
re, getiteld „Hier is het Nu de tijd voor",
uitgegeven door de vier diocesane bon-
den Utrecht, Haarlem, Den Bosch en
Breda, en waarin de bijzondere aandacht
wordt gevraagd voor diverse acties, welke
thans die aandacht wel zeer sterk ver-
dienen.

Wij noemen: het retraitewerk, de maan-
delijkse H. Communie, dagelijkse verte-
genwoordiging in de H. Mis, Kerstviering
en recollectie, Kan. Van Schaikfonds,
kernvorming, ontwikkelingsavonden,
Volkskrantactie en actie voor de instel-
lingen als Concordia, Volksbank, Coöpe-
ratie Wij sommen maar niet verder
op; ja tóch. Want daar is nog Hulp in
Nood, kookcursussen, H. L., ziekenzorg
en culturele ontwikkeling door toneel en
film.

Voor al deze acties bevat de brochure
een goed opgezet werkschema voor de
plaatselijke afdelingen en de boekjes wor-
den in een aantal exemplaren onder de
afdelingsbesturen verspreid.

Een klein idee, maar een goed idee.
Want zodoende blijft in de gedecentrali-
seerde actie toch de grote lijn behouden.

De vier genoemde diocesane bonden
leggen met deze uitgave een mooi bewijs
af van hun activiteit. Dat is één. En dan
is er nog het feit, dat dit boekje werd
samengesteld in overleg met de Centrale
Propagandadienst van het Werklieden-
verbond. Dank zij deze samenwerking
kreeg het boekje een fris en origineel
uiterlijk — en innerlijk! — want na het
aantrekkelijk omslag leest men voor zijn
genoegen de inhoud door. De tekst is kort
en bondig geschreven en typografisch
fijn verzorgd. Een vlot tekeningetje tn
rood illustreert ieder kapitteltje, zodat
.het geheel een fraai, modern stukje druk-
werk werd, waarmee onze Lumax-druk-
kerij eer in legt.

Moge het boekje zijn doel bereiken en
nog deze winter een intensieve en vrucht-
bare actie losslaan.

BRIEVEN
Daar arriveert als drukwerk in de brie-

venbus een reclame-folder. Iemand wil
dozen Oudhollands postpapier aan den
man brengen. De tekst begint aldus:
„Met een brief zult ge in de komende
winter uw vrienden en relaties een groot
genoegen doen. Zelf zult ge ook gaarne
brieven ontvangen nietwaar? Een brief
brengt warmte mee en een brief geeft
stof tot gesprekken. „Ha, alweer een
brief van " zo moet uw brief onmid-
dellijk herkend worden etc."

„Een brief brengt warmte mee en een
brief geeft stof tot gesprekken." Zie, zo
moet ik ineens denken aan die eeuwen-
oude, klassieke brieven, aan die eeuwen-
oude, geïnspireerde brieven: de brieven
van Paulus!

Ze behoren tot de H. Schrift: ze zijn
dus ingegeven door God zelf. Ze zijn in
waarheid: Gods woord .Het zijn brieven
van Paulus én brieven van God: meer
van God dan van Paulus, hoewel geheel
van God en geheel van Paulus.

Wat wonderbare brieven moeten dat
dus wel zijn!

En wonderbaar zijn ze!
Geschreven aan de bewoners van Co-

rinthe, Rome, Colosse, Ephese etc. zijn
ze via die Corinthiërs, Romeinen, Colos-
sensen, Ephesiërs etc. aan óns geschre-
ven, aan u en aan mij .

En van deze brieven, aan u en aan mij
kan in waarheid gezegd worden, dat ze
„warmte brengen en stof geven tot ge-
sprekken".

Ja, zozeer brengen ze warmte, dat ze
heel ons geloofsleven doordringen met
hun gloed: ze zijn een levensbestanddeel
van onze theologie, ze doorstralen onze
liturgie, zo doorlichten ons gelovig den-
ken en voelen.

En zozeer geven ze stof tot gesprek-
ken -- mondeling en op schrift -- dat
twintig eeuwen lang alle priesteroplei-
ding ervan doorweven is, dat bibliothe-
ken vol commentaren op deze briefen

zijn geschreven, dat alle religieus leven
zijn Paulinisch aspect heeft.

Honderden keren horen we in de H. Mis
den priester zeggen: Les uit de brief van
den H. Paulus bijv. aan de Philippensen,
zoveelste hoofdstuk, zoveelste vers.

En onze reactie dan: „Heerlijk! alweer
een brief van Paulus!"

En, zo neen, waarom niet?

Zijn ze dan zo moeilijk, die Paulus-
brieven?

Ja en neen.
Ja: als we ze op eigen gezag en risico,

individualistisch en zonder verband zou-
den gaan lezen. Moeilijk zijn ze voor onze
niet-katholieke medebroeders, die zonder
leiding der Kerk de diepe teksten pogen
te verstaan.

Ja: moeilijk zijn ze enerzijds ook voor
ons, katholieken. Maar dan moeilijk in de
zin van: diep, mysterievol, veel-omvat-
tend.

Maar neen, niet te moeilijk zijn ze an-
derzijds, als wij, eenvoudig en met een
simpel geloof, die brieven naderen, en ze
lezen onder leiding der Kerk, die onze
Moeder is.

Wij, katholieken, hebben .vertalingen
en commentaren, die de duistere passa-
ges verklaren en verhelderen. Zo bijvoor-
beeld ten onzent: het Petrus-Canisius-
bijbeltje dat naast de Evangeliën, de Han-
delingen der Apostelen en de Apocalyps,
alle geïnspireerde brieven van het Nieuwe
Testament bevat.

Wij bezitten ook documenten o v e r de
Paulus-brieven: door de kerkelijke cen-
suur goedgekeurde boeken, die schrijven
over de vele kwesties, die met die Paulus-
brieven samenhangen.

En zó ze lezend, met een zacht en ver-
langend hart, zullen wij smaken en erva-
ren, hoe zoet Gods woord is: ook in de
brieven van Paulus.

Wij zullen de diepe wijsheid proeven,
die gekristalliseerd ligt in de bondige,

gespannen stijl van Sint Paulus.
Wij zullen kracht putten uit zijn sterke

bemoedigingen; wij zullen eeuwigheids-
waarden leren verstaan en ze weten te
vinden in de dingen van de gewone, stille
dag.

Wij zullen troost vinden in de barmhar-
tigheden Gods, die Paulus zo overtuigend
beschrijft: wij zullen ons weer kind van
God weten: kind van genade en uitver-
kiezing, in Christus Jesus.

Wij zullen ten slotte weer begrijpen,
dat heiligheid en hartelijkheid samen
gaan, ja, samen m o e t e n gaan.

Welke man schreef ooit zo teder aan
de mensen die hij voor God gewonnen
had? Hier volgen dan enige bewijzen:
gedeelten uit brieven van een missiona-
ris aan zijn christenen, citaten die de on-
sterfelijke brieven van Paulus doen ken-
nen vanuit hun menselijk, maar evenzeer
geïnspireerd aspect. Mogen ze ons opwek-
ken om in een stil kwartiertje dagelijks
deze Paulusbrieven te gaan lezen.

Aan de Galaten, die door dwaalleraars
verleid, wantrouwig tegen hem zijn ge-
worden, schrijft hij:

„Broeders, nog nooit hebt ge mij enig
verdriet aangedaan. Ge herinnert u toch,
hoe ge mij hebt ontvangen als een engel
van God als Christus Jesus zelf. Waar is
dan uw zalig geluk gebleven: want ik
kan van u getuigen, dat ge zo mogelijk
u de ogen zoudt hebben uitgerukt en ze
aan mij zoudt hebben gegeven! Ben ik
dan uw vijand geworden omdat ik de
waarheid zeg? Mijn kinderkens, voor wie
ik opnieuw barensweeën moet lijden, tot
Christus in u is gevormd, ik zou op dit
ogenblik wel bij u willen zijn, om de juis-
te toon te treffen; want ik ben ten einde
raad over u" (Gal. 4: 12—21).

„De groet is van mijn hand: Paulus.
Dit is het teken bij iedere brief: zo schrijf
ik (2 Thess. 3. 17).

„Groet al de broeders met een heilige
kus (l Thess. 5. 26).

„Groet hen, die ons lief hebben in het
geloof. De genade zij met u allen. (Tit.
3. 15 J. p.P-P,
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lieden! al op l tLfcff. f.I.
(Sch.) Al zijn wij door omstandig-

heden, onafhankelijk van onze wil,
met de publicatie van de ledencijfers
aan het einde van het min of meer
slecht gerenommeerde derde kwartaal
van 1940 wat later dan gewoonlijk,
dat de ontwikkeling van het ledental
in dat kwartaal niet bijster gelukkig
is geweest, is toch al wel in vrij
grote kring bekend geworden.

Zelfs de grootste optimist zal van
de resultaten der propaganda — zo
daarvan al sprake is geweest — in het
zomerkwartaal van het afgelopen
jaar wel geen grote verwachtingen
hebben gehad..

We hadden vooreerst te incasseren
de directe gevolgen van de oorlog, die,
doordat in het oorlogskwartaal zoveel
werd ontwricht, in dat kwartaal zelf
nog niet ten volle bekend konden zijn
en zich eerst in het derde kwartaal
duidelijk konden demonstreren.

We kregen voorts de slechte gevol-
gen te dragen van „het gerucht", het-
welk vooral in de eerste maanden na
de oorlog met betrekking tot de ar-

beidersbeweging zo heerlijk fanta-
seerde.

Verder oefende de omstandigheid,
dat de vakbeweging door de loon-stop
in haar activiteit ten opzichte van de
materiële belangen der werknemers
sterk belemmerd, ja vrijwel onmoge-
lijk was, nu niet juist een stimuleren-
de invloed uit. En ten slotte werd deze
invloed nog sterker door het aanmer-
kelijk duurder worden van de levens-
kosten.

De omstandigheden waren dus vóór
de groei van het ledental zo ongun-
stig, als men ze maar denken kan en
het baart dan ook helemaal geen ver-
wondering, dat de gezamenlijke vak-
bonden — om daarmee maar weer te
beginnen — in het derde kwartaal
van 1940 met 8165 achteruitgingen.

Er waren slechts twee kleine bon-
den, die met hun tweeën een „winst"
hadden van 7 leden. De Bond van
Technici ging nl. vooruit met 2, de
Bond van Apothekersassistenten met
5 leden.

Ziehier de cijfers:

LEDENTAL VAKBONDEN PER l OCTOBER 1940.

Bakkers
Landarbeiders
H.-, K.- en W.-bedienden
Hotel-geëmployeerden
Houtbewerkers
Kappersbedienden
Overheidspersoneel
P.T.T.-personeel
Spoor- en tramwegpersoneel
Technici
Transportarbeiders
Werkmcesters
Bouwvakarbeiders
Diamantbe werkers
Fabrieksarbeiders
Grafische Bond
Metaalbewerkers
Mijnwerkers
Kleermakers
Slagers
Tabaksbewerkers
Textielarbeiders
Handelsreizigers
Apothekers-assistenten

Totaal

l Jan.
1940

3.235
17.872
9.467

958
5.332

232
6.607
4.348
9.989

872
9.566
2.733

30.354
29

23.440
5.561

22.798
11.592
1.719
2.221
8.702

12.004
1.821

55

191.507

l April
1940

3.273
17.890
9.791

986
5.325

225
6.721
4.447

10.159
884

9.607
2.788

30.237
29

23.182
5.643

23.194
12.672
1.699
2.143
8.999

12.122
1.832

55

193.903

l Juli
1940

3.276
17.568
9.932

923
5.253

213
6.604
4.490
9.977

887
9.460
2.841

30.187
29

.22.302
5.633

23.135
12.496
1.654
2.065
8.833

11.964
1.871

58

191.651

l Oct.
1940

3.135
16.760
9.753

848
4.994

197
6.470
4.471
9.872

889
8.813
2.801

28.928
27

20.799
5.583

21.774
11.740
1.609
1.988
8.558

11.606
1.808

63

183.486

3e kwartaal
Winst Verlies

141
808
179
75

259
16

134
19

105

647
40

1.259
2

1.503
50

1.361
776
45
77

275
358
63

8.172

Zoals men ziet, waren er hier en
daar grote verliezen. De Landarbei-
ders, de Transportarbeiders, de
Bouwvakarbeiders, de Fabrieksarbei-
ders en de Metaalbewerkers leverden
in dit opzicht top-prestaties!

Maar laten wij daarover geen al te
bedenkelijk gezicht trekken: wij wil-
len wel eerlijk erkennen, dat het ons
nog danig is meegevallen. Gezien de
omstandigheden, die wij hiervoor
reeds releveerden, waren wij op nog
heel wat anders voorbereid. Dat er
onder die omstandigheden van de
trouw dier leden, welke van hun lid-
maatschap vrijwel uitsluitend mate-
riële voordelen verwachten, zeer veel,
zo niet overmatig veel gevergd werd,
is duidelijk en dat het verlies in het
derde kwartaal beperkt bleef tot 8165
leden of ruim 4.26 pet. menen wij dan
ook te mogen aanmerken als een be-
wijs voor de gehechtheid van de over-
grote massa onzer leden.

Het hoogste ledental onzer vakbon-
den werd dit jaar bereikt op l April,
toen het 193.903 bedroeg; het was op
l October teruggelopen tot 183.486,
zodat wij in totaal 10.417 leden of
ruim 5.S6 pet. verloren.

Bij het C.N.V. waren, blijkens de ge-
publiceerde cijfers — en.ook dit valt
niet te verwonderen — dezelfde ver-
schijnselen te constateren. In het 3e
kwartaal ging het C.N.V. terug van
120.394 op 116.599. Het ging dus met
3795 of 3.15 pet. achteruit. Het leed
sedert de oorlog een verlies van 5143
leden óf 4.22 pet. Het C.N.V. bracht
het er dus iets beter af dan wij.

Van het N.V.V. is sedert de oorlog
alleen bekend geworden, dat het le-
dental door de fusie met het Neu-
traal Verbond vooruitging, maar hoe-
yeel het verminderde tengevolge van

de bekende gebeurtenissen, werd niet
aan de publiciteit prijsgegeven. Dit
ontbreken van cijfers is een bedenke-
lijk verschijnsel en zou als een beves-
tiging kunnen worden beschouwd van
boze geruchten, die gewagen van
enorme achteruitgang.

Dat het onder de geschetste bedrij-
ven bij de Dioc. Bonden evenmin voor
de wind ging, zal iedereen wel begre-
pen hebben. Op dit front was er ook
over de hele linie achteruitgang, zo-
als blijkt uit de onderstaande staat.

De gezamenlijke bonden leden in
het 3e kwartaal een verlies van 3408,
waardoor het ledental daalde van
158.594 op 155.086. Ook nu deed zich
weer het verschijnsel voor, hetwelk
we al herhaalde malen hebben kun-
nen constateren, dat nl. de achteruit-
gang van de standsorganisatie min-
der groot is dan die van de vakbewe-
ging. Was de achteruitgang sedert

Iers door anderen is daarom thans
meer dan ooit een afkeurenswaardig
V T ' «J.bedrijf.

Ook wat de standsorganisatie be-
treft, wellicht zelfs nog meer dan bij
de vakbeweging, eisen de omstandig-
heden versterking van de beweging.
Er is zoveel geestelijke verwarring
momenteel, dat een behoorlijke ont-
wikkeling, welke toch vooral de
standsorganisatie bieden moet, drin-
gender nodig is dan ooit.

Daarnaast is in deze omstandighe-
den helderder voor de geest komen
staan, wat wij bij ons werk steeds als
leidraad hebben gehad: dat nl. de
mens niet van brood alleen leeft. Met
andere woorden de geestelijke, de cul-
turele dingen staan meer dan voor-
heen in het centrum van de belang-
stelling !

Wij doen met het oog op een en
ander een krachtig beroep op onze

LEDENTAL DIOCESANE BONDEN PER 1 OCTOBER 1940.

Dioc. bonden

Utrechtse Bond

Ned. R.K. Volksb.

Bossche Bond

Bredase Bond

Limburgse Bond

Totalen

Totaal aantal leden

1 Jan.
1940

30.021

36.224

47.135

18.246

29.022

160.648

1 April
1940

30.222

36.111

47.572

17.531

29.569

161.005

1 Juli
1940

30.243

35.893

46.212

17.225

29.021

158.594

1 Oct.
1940

29.906

34.754

45.461

16.972

27.993

155.086

3e kwart. '40

Winst

—

—

—

—

—

—

Ver-
lies

337

1.039

751

253

1.028

3.408

1 Oct. 1940

Tevens lid
van een
aangesl.
vakbond

26.858

31.790

37.963

16.456

21.997

135.064

Niet te-
vens lid
van een
aangesl.
vakbond

3.048

2.964

7.498

516

5.996

20.022

l April bij de vakbeweging, zoals we
gezien hebben, ruim 5.36 pet., de Dioc.
Bonden leden gezamenlijk slechts een
verlies van ruim 2.11 pet.

Dit zou voor sommigen, die in dit
opzicht nog niet overtuigd zijn, als be-
wijs kunnen gelden, dat het lidmaat-
schap van de standsorganisatie voor
de soliditeit van de vakbeweging geen
onverschillige aangelegenheid is!

Het spreekt wel vanzelf, dat het
totale ledental van het Verbond van
een en ander ongeveer dezelfde gevol-
gen onderging. Bedroeg het aantal le-
den op l Juli nog 211.581, op l Octo-
ber was 't teruggelopen tot 203.508,
wat 'n verlies betekent van 8073 leden.

Sedert l April, toen het ledental be-
droeg 214.527 werd een verlies gele-
den van 11.019 leden of van 5.13 pet.

Ledental Verbond

Datum

1 Jan. 1940

1 April 1940

1 Juli 1940

1 Oct. 1940

Leden
Vak-

bonden

191.507

193.903

191.651

183.486

Leden dioc.
bonden

niet tevens
id van een

vakbond

18.451

20.624

19.930

20.022

Totaal

209.958

214.527

211.581

203.508

Intussen wordt het de hoogste tijd,
dat de achterwaartse beweging weer
wordt omgezet in een voorwaartse.
Het zal nu iedereen wel duidelijk zijn
geworden, dat de rol van de arbei-
dersbeweging nog niet is uitgespeeld,
zoals sommige brood-etende profeten
hebben voorspeld. Integendeel: door
de omstandigheden is de taak van de
beweging en met name die van de
vakbeweging nog veel belangrijker
geworden, althans de vervulling er-
van urgenter.

De verwezenlijking van wat de vak-
beweging zich steeds als haar hoofd-
doel heeft gesteld: een meer met
rechtvaardigheid en liefde rekening
houdend en daartoe waarlijk georga-
niseerd en geordend bedrijfsleven, is
veel korterbij gekomen dan wij voor
de oorlog hadden durven verwachten.

Daarnaast eisen de huidige omstan-
digheden ten behoeve van de zorg
voor de materiële belangen een krach-
tige en actieve beweging.

Het afzijdig blijven van het grote
werk, het laten brengen van de of-

werkers, nationaal, diocesaan en
plaatselijk.

De thans te verrichten taak is gro-
te offers waard. Tonen wij dit allen
te beseffen ook waar het geldt onze
mooie katholieke arbeidersbeweging
in de breedte uit te bouwen.

De volgende kwartaal-staat zal nog
wel een achteruitgang constateren,
maar laten wij afspreken met geza-
menlijke krachten in het thans begon-
nen kwartaal de lijn weer naar boven
te buigen.

1941 moge ook in dit opzicht voor
ons zijn een gezegend jaar!

flisf oriscfm

vademecum

Een voor iedereen practische uit-
gave, verschenen als Nr. 2 van de
Encyclopedische bibliotheek „Prac-
tica".

Van de uitgeverij „Urbi et Orbi"
te Utrecht ontvingen wij een handig
boekje, getiteld „Historisch Vademe-
cum" door G. J. Rooymans. Dit boek-
je verscheen als Nr. 2 in de „Ency-
clopedische Bibliotheek Practica",
werd gebonden in een fleurig bandje
en telt 84 pagina's; het formaat be-
draagt 12 "bij 20 cm.

Op de eerste pagina's treffen wij
aan een overzicht van de geschied-
bronnen en geschiedschrijvers voor
onze Nederlandse geschiedenis vanaf
het begin onzer jaartelling. Dan volgt
de hoofdschotel, te weten het chro-
nologisch overzicht, hetwelk wij het
best kunnen karakteriseren door dit
gedeelte een zeer uitvoerig en wél om-
schreven jaartallenoverzicht te noe-
men.

Ook treffen we achter in het boekje
een aantal overzichtelijk samengestel-
de lijsten aan van de bisschoppen van
Utrecht, de hertogen van Limburg,
de hertogen van Brabant, de graven
van Vlaanderen, de graven en herto-
gen van Gelre, de graven van Holland,
de stede-brieven, de landvoogden, de
raadpensionarissen, de stadhouders
van Friesland, Gelderland, Groningen,
Holland en Zeeland, de gouverneurs
van de Kaapkolonie, de gouverneurs-
generaal van Nederlands-Indië, de
ministeries sedert 1848, de Nederland-
se en Belgische koningen, en tenslotte
van de Nederlandse bisschoppen sinds
1853.

De auteur, de heer G. J. Rooymans,
leraar M.O. Geschiedenis, maakt er
een handig en practisch geheel van,
van a tot z gevuld met belangrijke ge-
gevens op het gebied der geschiedenis,
kunsten en wetenschappen. Daarom
juist zal het dikwijls ter hand geno-
men worden, omdat het niet alleen de
geëikte' historische data vermeldt,
maar ook de Nederlandse en Vlaamse
schilders, letterkundigen, beeldhou-
wers, componisten, geleerden enz.
niet overslaat, noch b.v. de oprichting
van hogescholen, de uitvinding van
de brandspuit, de uitvinding van de
fotografie, de opening van de eerste
spoorweg, de eerste postzegels, enz.
Het werkje is op de eerste plaats een
compendium, waarin men snel kan
vinden, wat men wenst te weten en
wat men elders vaak tevergeefs zoekt.
Het boekje is zonder twijfel goed op
zijn plaats in Practica-Èncyclopedi-
sche Bibliotheek.

Uit het bovenvermelde blijkt, dat
dit Practica-deeltje niet beschouwd
moet worden als een onderhoudend
historisch leesboekje, maar als een
handboekje, als een kleine encyclope-
die, die vaak geraadpleegd zal wor-
den en daarom haar practische bruik-
baarheid zeker zal bewijzen. Dit
spreekt ook uit de gehele opzet en
indeling, welke er allereerst op gericht
zijn, den lezer het naslaan zo gemak-
kelijk en eenvoudig mogelijk te ma-
ken. Aan deze practische bruikbaar-
heid dankt het boekje zijn blijvende
waarde. Inderdaad mag hier van een
Historisch Vademecum gesproken
worden.
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Nu met het nieuwe jaar de Kinder-
bijslagwet-Romme in werking treedt,
schijnt het passend, uit haar geschie-
denis enige grepen te doen, welke de
betekenis dezer wet in het juiste licht
Stellen.

Wij beginnen met de herinnering
aan een feit, dat niet rechtstreeks met
die geschiedenis te maken heeft.

Op 29 Juni 1939 bood het vierde ka-
binet-Colijn na tweejarig bewind zijn
ontslag aan. De pijnlijk-nauwkeurig
opgestelde verklaring van overh'jden
luidde aldus:

„Bij de besprekingen over het voor-
ontwerp van de begroting voor 1940,
welke ten doel hadden tot een beper-
king van het te verwachten tekort te
geraken, is in het Kabinet over de wijze
waarop dat doel ware te bereiken, geen
overeenstemming verkregen.

In het bijzonder is zulks gebleken
bij de beraadslaging over de wijze
waarop op de kosten ter bestrijding der
werkloosheid en haar gevolgen een gro-
tere vermindering beneden het eind-
cijfer der begroting 1939 zou kunnen
worden bereikt. Tegenover het door
een deel van het Kabinet ingenomen
standpunt van handhaving in de be-
groting 19JfO van de totnogtoe gevolg-
de loerkloosheldspolitiek, waren andere
ministers van oordeel, dat wijziging
van de totnogtoe met gemene instem-
ming ter zake getroffen of voorgeno-
men maatregelen met het oog op hun
beoordeling van de financiële toestand
thans noodzakelijk moest worden ge-
acht en derhalve geoorloofd was."

Tot het deel van het kabinet, waar-
over in de door ons gecursiveerde pas-
sage van het citaat wordt gesproken,
behoorde de toenmalige minister van
Sociale Zaken, prof. mr. C. P. M.
Romme. Slechts acht dagen tevoren
— op 21 Juni 1939 — had hij zijn Kin-
derbijslagwet door dje Tweede Kamer
aangenomen gezien niet 66 tegen 22
stemmen.

Wie zal zeggen, hoe het met de ont-
worpen wettelijke regeling op de kin-
derbijslag gelopen zou zijn, wanneer
de crisis in het kabinet Colijn een of
twee weken eerder was uitgebroken?
Een feit is, dat de woordvoerder der
16 vóór-stemmende sociaal-democra-

, ten verklaarde, dat zijn politieke
vrienden en hij „tegenover dit wets-
ontwerp noch geestdriftig, noch vij-

andig gestemd" waren, en dat de drie
communistische voorstemmers geen
woorden genoeg hadden om hun ge-
ringschatting voor de ontworpen re-
geling te kennen te geven — zodat
het aantal der wat steviger in de
schoenen staande aanhangers der wet
beneden de helft der Kamer bleef.
Een feit is ook, dat temidden van deze
overtuigde voorstanders slechts één
grotere fractie, de katholieke, geslo-
ten vóór-stemde, terwijl bij anti-revo-
lutionnairen en christ.-historischen
ook enkele tegen-stemmers voorkwa-
men. En tenslotte is een feit, dat niet
minder dan drie fracties tot den laat-
sten man tegenstemden: de Vrijzinnig
Democraten, dfe Liberalen en de
N.S.B.

Het zou in onze politieke historie
niet voor de eerste maal geweest zijn,
dat een belangrijke voorziening ten-
gevolge van een regerings-wisseling,
waaraan de voorziening zelve volko-
men vreemd was, van de baan geraak-
te of zeer belangrijke vertraging on-
dervond. En het behoort dan ook tot
de straks in vrijheid op te lossen pro-
blemen van ons staatsbestel, die vor-
men te vinden waardoor voorzienin-
gen, welke in de volksgeest leven, met
meer zekerheid en in groter vlotheid
tot stand komen.

Intussen is in het onderwerpelijke
geval van de kinderbijslag zelfs van
enige belangrijke vertraging, als ge-
volg van de regeringswisseling, waar-
op wij boven duidden, geen sprake ge-
weest. Eenmaal door de Tweede Ka-
mer heen, met de grote stémmenmeer-
derheid waarvan reeds gewag werd
gemaakt, .stond deze voorziening te
stevig op de baan, om er nog vanaf te
kunnen geraken. Minister v. d. Tem-
pel, die als kamerlid in de Tweede Ka-
mer tot de voor-stemmers had be-
hoord, nam de behandeling over en
bracht haar tot een goed parlementair
einde in de zitting van de Senaat van
22 December 1939, waar met 27 tegen
7 stemmen — Vrijzinnig-democraten,
N.S.B, en een deel der liberalen stem-
den in dit College vóór — de wet werd
aangenomen.

Daarna heeft de oorlog, begrijpe-
lijk, enige vertraging in de inwerking-
treding der regeling veroorzaakt,
maar van uitstel is gelukkig geen af-
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stel gekomen. Gelukkig vooral, om-
dat wij hier te maken hebben met een
waarlijk nationale voorziening. Natio-
naal, niet alleen omdat, zij het dan
voor een deel met aarzeling, de grote
meerderheid der volksvertegenwoor-
diging, en wel een uit zeer onderschei-
dene delen daarvan gevormde meer-
derheid, zich ermede heeft verenigd,
maar nationaal óók, omdat het ge-
zinsleven in onze Nederlandse volks-
gemeenschap zo bijzonder diep wor-
telt, en alles, wat tot een ordelijke
ontplooiing van dat gezinsleven kan
bijdragen, een versterking betekent
van onze nationale kracht.

De baan open voor ordelijke ont-
plooiing van het gezinsleven, door het
aan het gezinshoofd mogelijk te ma-
ken, zijn verantwoordelijkheid voor de
vorming van zijn gezin te aan-
vaarden — ziedaar de voorname be-
doeling, aan de Kinderbijslagwet-
Romme ten grondslag liggende, en de
grote betekenis bij haar inwerking op
de kracht onzer volksgemeenschap.
Laten wij het woord daarvoor mogen
geven aan minister Romme zelf, den
ontwerper der wet, zoals hij zich uitte
in de zitting van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal van 20 Juni 1939,
en wel waar hij sprak over de grond-
slagen der regeling.

„Mijnheer de voorzitter!
Ik heb zoeven gezegd: naar mijn

gevoelen hebben wij hier te maken met
een element van het loon. Ik kom
daarmede aan de grondslagen van de
voorgestelde regeling. Het doel van de
voorgestelde regeling is de algemene
doorvoering van dit beginsel, dat bij
de loonbepaling rekening wordt ge-
houden met de gezinsgrootte, en wel in
aansluiting aan het feitelijke gegeven
in de loonbepaling, met name, dat het
loon is gebaseerd in het algemeen op
de bestaansmogelijkheid van een gezin
van feitelijke gemiddelde omvang.

Waarom wordt nu de algemene
doorvoering van dit beginsel bij deze
voorziening aan de Kamer voorge-
steld? Omdat naar het gevoelen der
Regering het algemeen welzijn de al-
gemene doorvoering van dit beginsel
eist, enerzijds uit het oogpunt van
het individu, dat gerechtigd is te ver-
langen van de gemeenschap, dat zij
belemmeringen van een ordelijke ont-
plooiing van het gezinsleven weg-
neemt uit de organisatie van de loon-
vorming, anderzijds uit het oogpunt
van de gemeenschap, die bij het weg-
nemen van belemmeringen van orde-
lijke ontplooiing van het gezinsleven
belang heeft.

Ik geloof, dat het een niet te ont-
kennen feit is — en de geachte afge-
vaardigde de heer Amelink heeft daar-
op ook met klem en kracht van argu-
menten gewezen — dat de algemene
organisatie van de loonvorming, zo-
als zij zich in Nederland aan ons voor-
doet, een belemmering van d€ natuur-
lijke, ordelijke ontplooiing van het ge-
zinsleven inhoudt. Men poogt dit veel-
al te rechtvaardigen met een beroep
op de stelling „loon naar praestatie,"
doch ik stel er prijs op om met een
enkel woord te kennen te geven, waar-
om naar mijn gevoelen de vraag, die
hier vóór ons ligt, nl. die van al dan
niet kinderbijslag, met de kwestie van
loon naar praestatie totaal niets, maar
dan ook niets te maken heeft.

Ik geloof, dat men de stelling „loon
naar praestatie" hier alleen naar yo-

ren zou kunnen brengen in verband
met de onderwerpeiyke materie, wan-
neer men de stelling verkondigde, dat
het loon uitsluitend naar. praestatie
inoet worden bepaald, of, om het nega-
tief te zeggen, dat het loon moet wor-
den bepaald los van de behoefte.

Die stelling nu is' noch theoretisch,
noch practisch te verdedigen. Practisch
heeft de geachte afgevaardigde dé
heer Amelink reeds verschillende van
de argumenten genoemd, waaruit
voortvloeit, dat de feitelijke loonsbe-
paling in Nederland, gelijk trouwens
ook elders, geenszins los van de be-
hoefte uitsluitend naar de praestatie
geschiedt. De geachte afgevaardigde
heeft als man van de practjjk — en
daarom hecht ik hier nog meer waarde
aan zijn oordeel dan ik gemeenlijk doö
— op het gebied van de lonen en del
onderhandelingen over lonen er op
gewezen, hoe bij elke loononderhande-
ling het behoefte-element de praeg-
nante factor is en steeds weer naar
voren komt — men denke bijv. aan do
indeling in gemeente-klassen, vast-
stelling van leeftijdsionen, toekenning
van kinderbijslag enz. Is de stelling
„loon uitsluitend naar praestatie" niet
alleen praetisch-maatschappelijk niet
te verdedigen, evenmin is zij dat prac-
tisch positief-rechtelijk.

Ik meen, dat de geachte afgevaar-
digde de heer Smeenk in dit verbant}
heeft gewezen op de ziekteverzekering
en de invaliditeitsverzekering, verleng-
stukken van het loon, verband houden-
de met de behoefte en gegrond op do
behoefte. Ik mag voorts er op wijzen,
dat in het Burgerlijk Wetboek, in de
wet op het Arbeidscontract wij eerst
krijgen art. 1638b, geen loon zonder
arbeid, maar dan art. 1638e, bepalende,
dat in een aantal gevallen het loon
toch wordt doorbetaald ondanks het
feit, dat geen praestatie wordt ver-
richt. Ik mag wijzen op de Huisar-
beidswet-1933, waar in art. 9 de mo-
gelijkheid van toonzetting van Over-
heidswege is geopend. Waarom? Voor
die gevallen, waarin de voor de huis-
arbeid bepaalde lonen of andere be-
paalde vergoedingen buitengewoon
laag z\jn en het niet mogelijk is daarin
door collectieve overeenkomsten af-
doende verbetering te brengen.

Maar men kan niet alleen practisch
niet volhouden de stelling, dat uitslui-
tend naar de praestatie het loon moet
worden bepaald, men kan die stelling
ook theoretisch onmogelijk volhouden.
De praestatienorm wil ik allerminst
bij de loonbepaling uitsluiten. Integen-

" deel, ik meen, dat die praestatienorm
zoveel mogelijk in acht moet worden
genomen, maar juist omdat ik dat
meen, heb ik voor de loonbepaling het
behoefte-element- nodig, want naar
de praestatienorm kan ik alleen komen
tot het vaststellen van verhoudings-
cijfers, maar nooit tot een absoluut
looncijfer. De basis waarop de verhou-
dingscijfers alleen kunnen worden op-
getrokken, wordt geleverd door de]
behoeftefactor.

Naar de praestatie kan ik zeggen,
dat A tweemaal zoveel behoort te
verdienen als B, maar om dit om te
zetten in een absoluut looncijfer, heb
ik het onderste vlak nodig, de be<
hoeftefactor, en daarom is naar mijn
gevoel ook theoretisch waar datgene,
dat ik gemeend heb te mogen neer-
schrijven in de Memorie van Ant-
woord, dat de behoeftefactor in de
loonbepaling even oud is als de loon-
bepaling zelf.

Zelfs wanneer men teruggaat naar
de tijd, waarin de arbeid werd gelijk-
gesteld met een gewone koopwaar, de
tod, waarin de prijsbepaling van de
arbeid zonder meer werd beheerst
door de wet van vraag en aanbod,
zelfs toen speelde de behoeftefactor de
basis-rol; het onderste vlak van d«j
prijsbeweging was toen immers, en
moest toen zjjn, het physieke bestaan*
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minimum van den arbeider, beneden
hetwelk die arbeider, en dus ook zijn
arbeid, en dus ook het aanbod van
arbeid, eenvoudig verdween.

Heeft nu, naar mijn gevoelen, met de
onderwerpelijke materie niet te maken
de vraag van loon naar praestatie, wel
heeft met dit vraagstuk te maken de
opvatting, welke men heeft van de
arbeid. Ik moge nader verklaren in
welke zin, naar mijn gevoelen, de
onderwerpelijke materie, de vraag hoe
men zich stelt tegenover de kinder-
bijslag, heeft te maken met de opvat-
ting, die men heeft van de mense-
lijke arbeid. Nu gaan wij dus spreken
over een bepaalde behoefte, met name
de behoefte, welke samenhangt met
de gezinsgrootte. Die bepaalde be-
hoefte speelt, naar mijn gevoelen, niet
noodzakelijk een rol, wanneer men de
arbeid zuiver beschouwt als een koop-
waar (ook dan nog in bijzondere om-
standigheden wel, maar ik moge daar-
op nu niet verder ingaan). Maar deze
speciale behoefte van de gezinssamen-
stelling behoort wel een rol te spelen,
indien men niet wenst terug te
grijpen naar die verouderde opvatting
van de arbeid, maar de arbeid be-
schouwt óf wel als een waar, doch niet
als een zuivere waar, maar een die on-
afscheidelijk verbonden is aan den
levenden mens, dien mens, die

. recht en plicht tot leven heeft, óf wel
de arbeid niet meer beschouwt als
een waar, als een object, maar als op-
gaande in het economisch subject, den
arbeider. Wanneer men die opvatting
van de arbeid heeft, hetzij dus dat
dat men zegt: die is onlosmakelijk ver-
bonden aan den levenden mens, het-
zij dat men zegt: die gaat op in den
levenden mens, zodat hu niet meer
object is, maar subject, dan moet aan
de behoeften van dien levenden
mens — behoeften, die impliceren
de behoeften van zijn gezin — worden
voldaan. Maar dan is daarmede nog
niet gezegd, dat daaraan moet worden
voldaan uit zijn arbeid en als contra-
praestatie tegenover zijn arbeid.

Daarvoor moet men tevens nog een
tweede stelling aanvaarden, een stel-
ling, waarvoor ik in het bijzonder de
aandacht van den heer Vos mag vra-
gen, waarvoor ik ook min of meer in
het bijzonder de aandacht van den
heer Joekes mag vragen, omdat hem
daaruit zal blijken, dat het vraagstuk
van de persoonlijke verantwoordelijk-
heid, waarop ik hem, naar hu zeide,
te gemoet gekomen was, voor mij in de
onderwerpelijke materie nog veel
praegnanter is dan de geachte afge
vaardigde veronderstelde, wijl het
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voor mij behoort tot de kern van de
zaak. Ik meen nl. dat, wanneer wij
die arbeid beschouwen, niet als een
zuivere waar, maar als onlosmakelijk
verbonden aan den mens, en dus er
van uitgaan, dat die mens in zijn
behoeften moet kunnen voorzien, het-
geen impliceert de voorziening in zijn
gezinsbehoeften, men het verband tus-
sen die gezinsbehoeften en de arbeid,
waaruit die mens zijn levensonderhoud
kan voldoen, alleen kan leggen, wan-
neer men in het kernpunt van het
vraagstuk stelt de verantwoordelijk-
heid, de persoonlijke verantwoordelijk-
heid, voor het onderhoud van zich en
zijn gezin. Alleen wanneer men die
stelling ten grondslag legt aan het
vraagstuk, kan men naar mijn gevoe-
len tot een rechtvaardiging van de
kinderbijslagregeling komen. Dan kan
men de kinderen niet meer verwijzen
naar de gemeenschap, min of meer,
voor een kleiner of groter deel, maar
moet men zeggen: de arbeider draagt
zelf de veranwoordelijkheid voor het
onderhoud van zich en zijn gezin, hij
beschikt alleen over zijn arbeidskracht
om die verantwoordelijkheid te kun-
nen dragen, uit die arbeidskracht moet
dus komen de voldoening aan zijn be-
hoeften, implicerende de behoeften
van zijn gezin. Dan is de basis van de
loonbepaling de redelijke bestaanmo-
gelijkheid van dien mens, waarvoor
die mens zelf verantwoordelijk is,
wat impliceert een redelijke bestaans-
mogelijkheid voor zijn gezin, waarvoor
hy zelf verantwoordelijk is.

Nu wordt juist met een beroep op
die persoonlijke verantwoordelijkheid
de kinderbijslag afgewezen. Er wordt
gezegd: bij de gezinsvorming moet re-
kening worden gehouden met het loon.
Dat is een regel, die zich richt tot ieder
individu en een regel, die zich ook
moet richten tot ieder individu. Maar
de regel: bij de gezinsvorming moet
gü, burger, rekening houden met uw
loon, veronderstelt een andere regel,

welken men richt tot de gemeenschap,
nl. deze regel: bij de loonbepaling
moet gij, gemeenschap, rekening doen
houden met de gezinsvorming. Want
de gemeenschap moet de algemene
voorwaarden scheppen, waardoor het
individu aan zijn verantwoordelijkheid
kan voldoen. Met andere woorden, de
persoonlijke verantwoordelijkheid en
de gemeenschapsverantwoordelijkheid
zijn hier geen tegenstellingen. Het een
staat niet slechts naast het ander,
maar het een behoeft het ander. De ge-
meenschap heeft de verantwoordelijk-
heid, de organisatie van de loonvor-
ming zo te doen zijn, dat in het alge-
meen de arbeider zijn gezin kan onder-
houden, en de arbeider heeft de ver-
antwoordelijkheid in zijn bijzonder ge-
val zijn gezin te onderhouden. Maar
voor dit laatste, wil hij nu in zijn bij-
zonder geval zijn gezin onderhouden,
is eerst nodig, dat het in het alge-
meen kan. Wanneer nu de organisatie
van de loonvorming zo is, dat het in
het algemeen niet kan, zodra het ge-
zin een feitelijke gemiddelde om-
vang overtreft, dan kan men naar
waarheid het individu niet die per-
soonlijke verantwoordelijkheid opleg-
gen en dan ontstaat deze geheel an-
dere figuur, dat de gemeenschap,
waartoe zij naar mijn vaste overtui-
ging het recht mist, het individu zou
dringen naar beperking van zijn gezin
tot de gemiddelde grootte.

Dit punt resumerende, staat het
derhalve naar mijn gevoelen zo, dat
hij, wien het inderdaad ernst is — en
dat is het uiteraard ieder van de hier
aanwezigen — met de persoonlijke ver-
antwoordelijkheid van het individu
voor het onderhoud van zijn gezin, van
de gemeenschap moet eisen, dat zij
haar verantwoordelijkheid indachtig
zij, dat zij zorge voor een loonorgani-
satie, waardoor de arbeider in het al-
gemeen zijn gezin kan onderhouden,
opdat die persoonlijke verantwoorde-
lijkheid als regel ook te dragen zij.

k leur wedstrijd

WAT ZIJN WE GESCHROKKEN!

De C. P. D. brengt uitkomst

Eén dag na Kerstmis. Daar begon
het: een heel pak inzendingen. Ja, dat
gaat de goede kant uit. De volgende
morgen: weer een pak: geweldig, wat
een deelneming! De dag daarop....
toen begon het pas echt.

Wat zijn we geschrokken van de
stapels tekeningen, die op 5 Januari
op en rond ons bureau lagen. Stapels ?
Bergen! Een lawine scheen het. Wat
zijn we begonnen.

Als we dat allemaal moeten na-
zien .... daar is geen beginnen aan.
We namen uit nieuwsgierigheid een
der talloze rollen: héél goed was de
tekening, heel mooi de kleuren. No. 2
was zó prachtig, dat de kleurplaat het
hele kantoor rondging. En no. 3 was
warempel nóg mooier: een echt olie-
verf-schilderij had men er van ge-
maakt. Toen stond ons besluit vast.
Daar mochten we ons niet met een
Jantje van Leiden of met de „Franse
slag" afmaken.

Tallozen zijn uren en uren bezig
geweest om iets héél moois van de
kleurplaat te maken. Zij hebben er
recht op, dat hun tekeningen ernstig
bekeken en vergeleken worden.

Maar, hoe dat klaar te spelen! Wij
konden onmogelijk schatten hoeveel

duizend uizendingen daar lagen. Wat
een werk....

Toen kwam er een lumineus idee:
de C.P.D., de Centrale Propaganda-
dienst — die toch met grote plannen
rondloopt, welke, dat mogen wij nog
niet verklappen — zou uitkomst kun-
nen brengen.

Een telefoontje naar Beumer, den
leider van de C.P.D. Of de C.P.D. jury
wilde zijn. Bij Beumer klopt men niet
gauw tevergeefs aan. Hij zei niet al-
leen „ja", maar vond het een prach-
tig werk. Want via de duizenden teke-
ningen zou hij weer eens een geheel
verse indruk krijgen omtrent onze ar-
beidersjeugd, haar kunnen, haar
schoonheidsgevoel, netheid en vlijt.

De C.P.D. is aan de gang. Men kan
er van verzekerd zijn, dat iedere teke-
ning bekeken wordt. Maar dan moet
men ook even geduld hebben. Want
zelfs Beumer — die niet gauw schrikt
— schrok, toen hij een karrevracht
vol tekeningen in zijn kamer zag bin-
nengebracht.

Zo gauw mogelijk wordt echter de
zaak afgewerkt. En we kunnen al vast
meedelen, dat wij besloten hebben er
nog wat prijzen aan toe te voegen.
Want bij een dergelijk aantal inzen-
dingen mag het aantal beloningen wel
worden uitgebreid.

JOSEPH
VADER

VAN
JEZUS

door

J. OUWENDIJK

Het eenige grote
Nederlandse werk
over Sint Joseph

Gedocumenteerd en boeiend
Prijs 3.90 ing. , 4.90 g;eb.

Verkrijgbaar in de boekhandel, en
bjj de uitgeefster

Ü R B I E T ORBI , U T R E C H T
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•J in'eufjd in gemeenschap

ARBEID ALS DIENST

Een opsomming van alles wat in het
ieugdkamp gedaan en geleerd wordt biedt
nog een onvoldoende inzicht in de be-
ekenis en waarde welke een goede kamp-
ijd voor den jongeman kan betekenen.
Men dient te beseffen, dat geheel hét
campleven in al zijn uitingen bewust inge-
iteld is op vorming, scholing en verdie-

ping van den jongeman. Daartoe behoort
niet op de laatste plaats het persoonlijk
contact met de leiders, hetwelk mogelijk
is, juist omdat een betrekkelijk kleine ge-
meenschap wordt gevormd waarin ieder
:ot zijn recht kan komen, terwijl hij in
een massa zou verloren gaan.

In onze tijd wordt veel gesproken over
de noodzakelijke weerbaarmaking van
onze mannelijke jeugd. Ook in dit opzicht
hebben onze kampen pioniersarbeid ver-
richt, men denke maar eens aan de inten-
sieve sportbeoefening, aan het gezonde,
sobere levensmilieu, aan de geregelde ar-
beid, aan de orde en tucht. Dit alles heeft
er toe bijgedragen om de jeugd die in
werkloosheid dreigde te verklungelen, een
sportieve houding te geven en in haar de
nodige weerstand aan te kweken.

Het kampwerk is echter niet eenzijdig
op dit ideaal ingesteld, het streeft naar
een vorming die den gehelen mens omvat
en beïnvloedt. Ook de vakkundige scho-
ling, de godsdienstige verdieping, de ka-
raktervorming, het wekken van gemeen-
schapszin etc. wordt van grote waarde ge-
acht.

Tot heden kon dit kampwerk volledig
voortgang vinden. Met dankbaarheid kan
dit worden getuigd. Juist thans is de
waardering groter dan ooit, hetgeen onder
andere uit de talrijke aanvragen blijkt.
In de jeugdgemeenschap „Drakenburg"
moest men bijvoorbeeld tijdens de laatste
periode nog een wachtlijst aanleggen met
meer dan tachtig gegadigden die op het
moment van aanvrage geen plaats meer
konden krijgen. De organisatie in ge-
noemde jeugdgemeenschap is aldus, dat
de kampgenoten zoveel mogelijk worden
ingeschakeld. Werkgroepen, studiekrin-
gen, ontspanningsclubs etc. hebben naast
leiders uit de kampstaf steeds leiders uit
de kampgenoten naast zich. Aldus wordt
aan den jongeman geleerd verantwoorde-
lijkheid te dragen.

Gelijk reeds gezegd, vangt op 13 Ja-
nuari aanstaande een nieuwe kampperio)-
de aan. In aanmerking komen jonge man-
nen in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. On.
geschoolden kunnen drie maanden blijven,
vakjongens een half jaar. Bij het verkrij-
gen van werk kan men het kamp onmid-
dellijk verlaten en aangezien de kampen
in rechtstreeks contact staan met de bu-
reaux van jeugdregistratie en van arbeids-
bemiddeling, geschiedt het vele malen dat
de kamptyd door het vinden van werk be-
ëindigd wordt. Bij oproep krijgt de kamp-
deelnemer een gratis reisbon, welke hem
eveneens verstrekt wordt bij het verlaten
van het kamp en bij de vrije weekends
welke eens per maand gegeven worden,
Naast gezonde arbeid, lessen, ontspan-
ning, kost en inwoning, medische verzor-
ging etc. ontvangt iedere kampgenoot een
zakgeld van ƒ 1,75 per week.

Aanvragen voor de nieuwe kampperio
de kunnen, bij voorkeur schriftelijk, ge-
richt worden aan de kampcommissie, Huid
van de Arbeid, Oudenoord 12, Utrecht,
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LJe cfexonolieiJ der

van werïtl

Sinds de werkloosheid in omvang toe-
nam, is in ons land ook de bezorgdheid
gestegen, dat de volksgezondheid eronder
zou lijden.

Menigeen, die zich herinnerde, hoe 'ij-
dens de vorige oorlog de voedselschaarste
steeds groter werd en de sterfte aan tu-
berculose alleen steeg van 8753 in 1913 op
13.673 in 1918, was bang, dat de werkloos-
heid ondervoeding zou meebrengen en in
het gevolg daarvan allerlei schaden voor
de gezondheid, die, al leidden zij niet da:
delijk tot verhoogde sterftecijfers toch van
blijvende aard konden zijn.

Er werd aan die zorg uitdrukking ge-
geven en minister Slingenberg benoemde
in 1936 een commissie. Die commissie,
waarvan dr. Eijkel, de hoofdinspeoteur
van de Volksgezondheid voorzitter was
en waarin verder nog enkele knappe en
dus overbelaste mensen zaten (2 van de
10 stierven intussen), deed haar werk met
gedegen deeglijkheid, maar komt met
haar rapport hopeloos laat. Het eigenlijke
onderzoek, dat plaats had bij ongeveer 500
gezinnen van werklozen in lente-, zomer-
en winterperiodes elk van 4 weken, ge-
beurde in 1937 en 1938, dus vóór de distri-
butie. Eind '39 was het rapport 'daar en
het heeft nog een goed half jaar geduurd,
eer het gedrukt was. Dat lijkt nergens op.
Een rapport, dat bestemd was, regering
en volk voorlichting te geven niet over
een vraagstuk, dat zuiver en alleen weten-
schappelijke betekenis heeft, maar over
een probleem van practische politiek, had
niet zolang in bewerking mogen blijven.

De gezinnen, die men gevraagd neeft,
aan dit onderzoek mee te werken, waren
gezinnen, waarvan de kostwinner ten
minste twee jaar werkloos was en ten
minste zes maanden onafgebroken, toen
het onderzoek begon. (Aan de laatste eis
was in landbouwstreken niet vast te
houden).

De gezinnen moesten geen andere in-
komsten hebben dan die van den kostwin-
ner (en hier zijn enkele uitzonderingen,
bijv. door lonen van dagmeisjes van l" 2,50
tot f 3,— per week).

Het waren gemiddeld gezinnen van
man, vrouw en 4 kinderen.

De huishoudboekjes werden ingevuld
door de gezinnen, met hulp vooral van de
leraressen-huisbezoeksters van de Stich-
ting voor huishoudelijke voorlichting ten
plattelande.

Alle gezinsinkomsten (steun, toelagen,
werkverschaffing, brandstof f enbijslag,
voordeel door gebruik van levensmidde-
len, die tegen lage prijs aan werklozen
geleverd werden, toevallige verdiensten
van het gezinshoofd, geschenken en ge-
bruik uit voorraad en ontvangsten van
verkoop van eieren of groenten) werden
nauwkeurig geboekt en aan de andere
kant alle uitgaven aan voeding, woning,
vuur en licht, kleding en was, verzekering
en contributies, diversen (koffie, thee,
tabak, kranten, enz.)

Hoeveel voedsel heeft een mens nodig?
Precies kan geen geleerde dat zeggen,

want er zijn grote en kleine mensen, zwa-
re en lichte en er is verschil in krachts:

uitoefening: een houthakker verbruikt
tweemaal zoveel energie als een horloge-
maker.

De commissie heeft de vrouwen en kin-
deren volgens de zgn. Volkenbondsschaal
van 1932 omgerekend in mannen, en toen
heeft ze vastgesteld, hoeveel de gezinnen
nodig zouden hebben, hoeveel calorieën
het verbruikte voedsel moest opleveren,
hoeveel eiwitten, calcium, ijzer, vitamine
A en C.

Ze heeft eerst die grenzen vastgesteld
en is toen later nagegaan, hoe het ermee
Stond.

Wat is nu gebleken?
De voedingstoestand van de gezinnen

der werklozen was bevredigend. De steun,
die zoveel millioenen uit de schatkist ge-
kost heeft, en waarover zoveel door som-
migen gefoeterd is heeft als resultaat een
behoud van volksgezondheid opgeleverd,
dat voor onze volkskracht van de grootste
betekenis is.

De commissie had per verbruikseenheid
de volgende maatstaf aangelegd:

boven de 3000 calorieën: ruim;
van 2700—3000 calorieën: bevredigend;
van 2400—2700 calorieën: matig;
beneden 2400 calorieën: krap.
Nu bleek, dat het gemiddelde voor alle

steunklassen nog 3008 is.
Dat valt dus onder het etiket: „ruim".

Uit een onderzoek van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek over werkenden

met een. inkomen beneden f 1400 per
jaar bleek, dat daar het gemiddelde 3379
calorieën was. Dit peil van de werkenden
wordt in geen van de steunklassen be-
reikt. Wel stijgt het peil boven het ge-
middelde in de 3 laagste steunklassen,
dus op het platteland op 3043, 3062 en
3123, maar in klasse II (de steden
Dordrecht, Eindhoven, Groningen en Lei-
den ) is het peil 2921, in klasse III (de ste-
den Almelo en Amersfoort) 2937, in klas-
se IV (Heerlen en Zutphen) 2876.

Merkwaardig is ook, dat het gebruik
van Vitamine A zeer constant is en ge-
middeld op 1200 internationale eenheden
staat, terwijl 1000 vereist zijn. De com-
missie schrijft dit verheugenswaardige
hoge peil toe „aan het feit, dat de marga-
rine, die aan de werkloze gezinnen wordt
gedistribueerd, voor 't merendeel gevita-
miniseerd is. In enkele gemeenten, waar
niet-gevitaminiseerde margarine werd
verstrekt, was de toestand in dit opzicht
veel slechter".

De toevoeging van vitaminen aan de
margarine, zoals die in de laatste jaron
plaats heeft, heeft de voedingswaarde
doen stijgen en dit is door de distributie
van de zgn. onvermengde volksmargarine
voor de gezondheid der werklozengezin-
nen van betekenis geweest.

Een ander belangrijk feit, waarop de
commissie ook in haar eindconclusies nog
terugkomt, is de distributie van levens-
middelen voor werklozen. Die is mis-
schien niet overal op .alle punten gewaar-
deerd -- huisvrouwen zijn nu eenmaal
vasthoudend aan oud-e gewoonten — maar
daarom niet minder waardevol.

Uit de huishoudboekjes blijkt, dat de
werklozen in vergelijking met de werken-
den vooral besparen op kleding en was
(47%) , verzekeringen en contributies
(52%), overige uitgaven (58%) en geluk-
kig minder op voeding (25%).

„De uitgaven der werklozen beperken
zich noodgedwongen tot die, welke voor
een minimaal levensonderhoud noodzake-
lijk zijn."

„Gezinnen met lage voedingscijfers ver-
kiezen veelal honger lijden boven schul-
den maken".

„In het algemeen," zegt de commissie
in haar eindconclusies, „is het voor de
werklozen mogelijk, zich, mede dank zij

.de voor hen gedistribueerde levensmidde-
len, een voeding te verschaffen, die zowel
quantitatief als qualitatief 1) aan rede-
lijke eisen voldoet. Ongetwijfeld is de sa-
menstelling voor verbetering vatbaar,
doch dit is tevens het geval bij de voeding
der niet-werklozen."

Toch is bij 24% van de gezinnen de voe-
ding krap of matig. • (Bij de werkenden
met inkomens beneden f 1400 per jaar
was dit percentage 6).

De onderzoekingen, die ten aanzien van
de gezondheidstoestand der werklozen-ge-
zinnen hebben plaats gehad, tonen ook
aan, dat die „niet belangrijk slechter is
dan bij de werkenden".

Wel is werkloosheid — met de mindere
inkomsten — voor oud-sanatoriumpatiën-
ten zeer ernstig, maar de gegevens, die
hierover verzameld konden worden, zijn
alleen van het Amsterdamse Consultatie-
Bureau afkomstig en kunnen niet tot een
algemene conclusie leiden.

Van een stijging van de sterfte aan
tuberculose, zoals in de vorige oorlogs-
periode is echter geen sprake.

De daling in de sterfte-cijfers is ook in
de laatste jaren doorgegaan.

Alles bijeen genomen, valt uit het on-
derzoek, dat zeer grondig geweest is, af
te leiden, dat de steun aan werklozen, zo-
als die werd toegepast, geenszins over-
dreven gegweest is, dat zij zelfs iets
moest worden verhoogd — bijna alle on-
derzoekingen hadden plaats vóór het be-
roemde „kwartje van Romme" werd in-
gevoerd — maar dat ook by de gezinnen
van arbeiders, die al twee jaar onder de
werkloosheid leden, van een over het al-
gemeen bevredigende voedingstoestand
gesproken kon worden en dat dus daar-
mee een belangrijke bijdrage voor de
volksgezondheid is geleverd.

Natuurlijk blijft werkloosheid een te-
rugzakken op een lager welvaartspeil be-
tekenen, ma,ar de bedoeling van werkloos-
heidsverzekering en steunverlening, dat
dit niet mocht leiden tot een aantasting
van de volkskracht, is blijkens dit onder-
zoek, verwezenlijkt.

*) Zowel wat de hoeveelheid als wat de
kwaliteit betreft.

Met vatetitje aan

„Tijdens de vleesschaarste in de vo-
rige oorlog," vertelde Petrus Corne-
lissen met veel enthousiasme en dikte
zijn woorden aan met brede gestes,
„stond ik iedere morgen om vier uur
op om een visje te gaan vangen. Ik
ving iedere dag één vorentje van om-
streeks vijftien tot twintig centimeter
dat ik dan bakte en ontleedde om er
vier dunne regeringsbrood-boterham-
men mee te beleggen en dan stapte ik
naar de keet. En zij konden my gesto-
len worden met d'r garstig spek,
het nuchtere kalfsvlees of de eenheids-
worst. Zo'n vorentje was lekker, gezond
en het kostte mij geen rooie cent."

De mannen, die rondom Petrus Cor-
nelissen gegroept zaten, hadden dat
verhaal al wel een kleine honderdmaal
uit zijn mond aangehoord, maar nog
steeds geloofden zij niet veel van die
wonderbaarlijke visvangst. Te minder
geloofden zij dit daar feitelijk geen van
allen Petrus Cornelissen ooit had zien
vissen, waarbij het niet onopgemerkt
bleef dat Petrus met dit verhaal steeds
op de proppen kwam nadat hij zich te
voren enkele borreltjes had gekocht
waardoor zijn realiteitszin aanmerke-
lijk inboette.

Dat geen der mannen het verhaal ge-
loofde, is feitelijk ook niet waar. Karel-
tje Dikkebloem, geloofde het wel, voor
Kareltje Dikkebloem was Petrus Corne-
lissen zoveel als een wandelend evan-
gelie; als Petrus hem verteld had dat
hij tijdens de vleesschaarste in de vo-
rige oorlog iedere dag een walvis of
een krokodil aan de haak had gesla-
gen, zou hij dat even zeker voor waar
hebben aangenomen. Kareltje Dikke-
bloem had tijdens zijn jarenlange ka-
meraadschap met Petrus Cornelissen
al heel vaak naar diens wijze raadge-
vingen geluisterd en er soms ook pro-
fijt van ondervonden als hij ze in toe-
passing bracht. Evenals de andere man-
nen kende hij het verhaal al sedert vele
jaren, maar hij had dit steeds voor een
gezelligheid gehouden waaraan hij zich
niet behoefde te storen omdat hij van
zijn levensdagen nimmer ter visvangst
was getogen en ook niet voornemens
was dat ooit te doen.

Thans echter nu de vleesbonnetjes
voor hem en zijn Geertrui te samen
slechts acht ons vlees per week vrij ga-
ven, waardoor hij gedwongen was ge-
worden enkele van zijn vleestanden
uit te trekken, maakte het verhaal die-
pere indruk en begon hij in alle ernst
te overwegen of hij het goede voor-
beeld van Petrus Cornelissen niet in
toepassing zou kunnen brengen. Karel-
tje Dikkebloem dacht nooit erg lang en
erg diep na, een bepaalde gedachte
vloeide snel weg of het werd een plan
dat meteen in uitvoering werd ge-
bracht.

Het bracht werkelijk enige conster-
natie teweeg toen Kareltje op een goe-
de — of kwade — dag met een vishen-
gel en andere benodigdheden thuis-
kwam en met gemoedelijke nadruk ver-
klaarde dat hij ging vissen om het te-
kort aan vlees te dekken. Geertrui was
wél verbaasd en niet weinig1 kwaad.
Daar kon niets van komen, besliste zij,
stel je voor dat Kareltje in het water
geraakte en verdronk, wie moest dan
voor haar zorgen. Haar argumenteren
werd heftiger naarmate Kareltje hard-
nekkiger volhield en tenslotte na een
beduidend zwaar onweer moest Geer-
trui grienend capituleren; voor de eer-
ste maal sedert zij Kareltje hand en
hart schonk. Ook toen berustte zij niet
geheel, maar verklaarde met patheti-
sche stem dat zij haar man' in elk ge-
val wilde vergezellen op zjjn gevaar-
volle tocht. Dat moest ze zelf weten,
mopperde Kareltje en hu ging voort
om van oude aardappelen en oud brood
een deegje te kneden.

Voor dag en dauw vertrokken ze sa-
men en zaten stil en mokkend aan de
waterkant naar de dobber te turen,
die maar niet onder wilde gaan. Na
twee troosteloze uren was Kareltje
hoogstens een weinig moedeloos ge-
worden, maar Geertrui was in diezelf-
de tijd tot en nabij het kookpunt ge-
komen, niettegenstaande zij zat te ril-
len van de kou. De ketel kookte over:
„Zie je nou suffer, dat je niet vissen
kunt! Ik heb je wel gezegd, je moet
met pieren vissen net als mijn vader
vroeger deed!"

„Met pieren?" zei Kareltje onnozel,
en hu stond aanstonds gewillig op om
met zijn zakmes de grond te gaan om-
woelen op zoek naar pieren. Hij had
geluk, hij ving een grote, vette pier,
maar het was Cornelia, die ten slotte
het kronkelende beest aan de angel
moest doen, want het zenuwachtige
Kareltje was er niet toe in staat. Toen
wachtten zij weer en tuurden naar de
dobber. Hun hart stond bijna stil van
spanning toen de dobber met kleine
rukjes telkens op en neer ging. Ineens
tjoepte hij onder water, maar op het-
zelfde moment sloeg Kareltje op en
haalde met een zwierige slag een glim-
mend spartelende vis aan de kant. Met
veel moeite kreeg Kareltje de vis van
de angel; hij was erg gelukkig en ook
Geertrui raakte wat van haar boosheid
kwijt. Kareltje deed de vis in zijn zak-
doek en wilde beginnen een andere pier
te gaan uitgraven toen hij een donkere
figuur ontwaarde vlak voor zijn ogen.
Hij keek op en zag den veldwachter
recht in de ogen.

„Ik heb er een," lachte zijn brede
mond, „een mooi vorentje."

„Ja, dat heb ik gezien," klonk het
stroef. „En wat wil je er mee doen?"

„Bakken en oppeuzelen, wat anders."
„Ah juist, bakken en oppeuzelen.

Mag ik dat vorentje eens bekijken? -
Man, dat is een snoek en hij is beneden
de maat. Daarvoor krjjg je een ver-
baal. En nog wat anders; heb jij een
visacte?" De vis vloog terzelfder tijd
met een brede zwaai het water in.

„Een visacte !?"
„Man, dit water is gepacht. Om hier

te mogen vissen moet je een acte heb-
ben. Je krijgt dus twee verbalen.

Kareltje Dikkebloem ging niet weer
vissen en Geertrui was in geen dagen
te genaken. Op Kareltje was ze kwaad,
zeer kwaad, maar op Petrus Cornelis-
sen zijn kwade geest was ze hels. Dien
man zou ze eens onderhanden nemen
zodra ze hem zag. Dat gebeurde al heel
gauw en heel vaak, maar Geertrui zei
niets, in waarheid had ze een beetje
schrik voor Petrus.

Totdat Petrus jarig was en zij met
nog enkele andere vrienden gewoonte-
getrouw werden uitgenodigd een glaas-
je te komen drinken. Die avond dacht
Geertrui zou ze de kans benutten al
was het maar met een venijnige steek
onder water over een of ander.

Het was er erg gezellig en zoals al-
tijd had Petrus Cornelissen het hoog-
ste woord. Hij praatte over alles en
nog wat en de kwestie van de vlees-
bonnetjes kwam ook ter sprake. Toen
zei Petrus en hjj zette zijn borst voor-
uit: „Tijdens de vleesschaarste in de
vorige oorlog stond ik iedere morgen
om vier uur op om een visje te gaan
vangen. Ik ving iedere dag één voren-
tje van omstreeks vijftien tot twintig
centimeter, dat ik dan bakte en ont-
leedde om er vier dunne regerings-
brood-boterhammen mee te beleggen
en dan stapte ik naar de keet."

Geertrui zat te gloeien van kwaad-
heid, doch ook toen nog durfde zjj geen
woord te zeggen.

Maar wel heeft ze uit boosheid die
avond haar glaasje zoet rood en haar
gebakje laten staan. WALTER.
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cl»tjes va»»» mossel

In verband met de vleesschaarste heb-
ben we meermalen aanwijzingen gegeven
hoe gezonde en smakelijke maaltijden te
bereiden, zonder daarbij van dit thans zo
ongehoord dure materiaal gebruik te ma-
ken.

Onder de voedingsstoffen die om hun
samenstelling als vervanger van vlees in
aanmerking komen en dus een behoorlijke
hoeveelheid verteerbaar eiwit bevatten
noemden we vis (vooral stokvis), ma-
gere kaas, (vooral de magere), melk, kar-
nemelk, eieren, peulvruchten, verschillen-
de notensoorten, macaroni en tarwebloem
als de belangrijkste. Intussen vallen ook
eieren en vis uit deze lijst weg om hun
hoge prijs en verschillende andere zjjn
te schaars voor een enigszins regelmatig
gebruik.

Een heel belangrijke eiwitbron, die wat
de prijs betreft (12 cent per kg.) binnen
ieders bereik ligt en waarvoor men ook
niet uren in de rij behoeft te staan, want
de aanvoer is even overvloedig als in nor-
male tijden, noemden we nog niet. Dat zy'n
de mosselen. Hun voedingswaarde is gro-
ter dan die van verse kabeljauw. Ze ztfn
weinig bekend en dat is één reden dat ze
onbemind zijn; een andere reden daarvoor
is, dat men ze niet goed klaarmaakt, te
lang kookt, waardoor ze taai worden.

Maar wie dit goed doet, naar de volgen-
de aanwijzingen, zal met instemming van
de heele familie zeker eenmaal 's weeks
deze gezonde en voedzame spijs op tafel
kunnen brengen.

Men kan eens beginnen een proef te
nemen met \Yi kg mosselen voor vier per-
sonen. Met de duim en een niet te scherp
mes trekt men, in tegenovergestelde rich-
ting van de punt, de groene „baard" tus-
sen de schelpen weg. Tegelijkertijd kijkt
men dan of de mosselen stijf gesloten zijn;
gedeeltelijk openstaande schelpen zijn het
bewijs dat de mossel ongeschikt voor ge-
bruik is, zelfs nadelig voor de gezondheid
kan wezen. Ze komen weinig voor, maar
daarom moet men er juist acht op geven
en ze verwijderen. Als men de schelpen
tijdens het sorteren probeert te openen
vindt men er enkele onder die met modder
gevuld zijn in plaats van met een levend
dier. Ook deze moeten verwijderd worden,
want bvj het koken verontreinigen ze de
andere.

De gezonde mosselen worden geschrobd
en goed gespoeld en in een goed sluitende
pan gedaan, waarbij men een paar uien
en een beetje knoflook snippert en een
laurierblad toevoegt, wat zout, een paar
korrels peper en wat gehakte selderjj en
peterselie. Tenslotte komt er een klein
laagje water in de pan, de rest van het
water leveren de gesloten mosselen zelf.

Op een flink vuur brengt men ze aan de
kook en in korte tijd zijn ze dan ook al
gaar. Na een paar minuten schudt men
de mossels om, en telkens na ongeveer een
minuut herhaalt men dit, om alle mosse-
len met het gekruide water in aanraking
te brengen.

Zo gauw de schelpen open staan zijn de
mosselen gaar en moeten ze van het vuur
genomen worden, want langer koken
maakt ze taai en smakeloos; juist het te
lang koken is de reden, waarom menigeen
aan één proef met mosselen genoeg heeft.

De mosselen kunnen dan zó uit de
schaal gegeten worden, eventueel met
brood, óf men kan de gekookte mosselen
volgens onderstaande recepten verwerken.

Mosselen met nier (4 personen)
1% kilo mosselen, l nier, l ui, 2 af ge-

streken eetlepels vet of boter, 3 afgestre-
ken eetlepels bloem, l/£ liter nier-bouillon,
zout.

Zet de opengesneden nier enige uren in
koud water, breng ze daarna met koud
water aan de kook, giet dit water eraf zo
gauw de nier kookt, zet ze opnieuw op
met koud water en 'n beetje zout en kook
ze gaar in pi.m. % uur. Neem ze uit het

HET MOEST IN ELK KOOKBOEK
STAAN....
dat men voor het zouten van spjjzen
Jozo of Nezo moet gebruiken. Hygië-
nisch verpakt, kristalzuiver zout!
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Het aantal brieven, dat binnen-
kwam naar aanleiding van het arti-
kel : Opvoeding in het nummer van 25
October, is groot, zo groot, dat ze
makkelijk een aflevering van Herstel
zouden vullen. We laten er alvast en-
kele volgen, de rest komt nog wel.
Aan alle inzend (st)ers hartelijk dank.

C. B.-v. H.

Een ongehuwd Jeugdleider

„Talrijke gevallen zijn me bekend, waar-
by eenvoudige huismoeders, zoals onze
arbeidersgezinnen er zoveel kennen, zon-
der dat ze ooit enig boek over opvoeding
hebben gehad, er toch in slagen hun kin-
deren op te voeden tot flinke, degelijke
mensen. Opvoeden doet men mijns inziens
meer door wat men is dan door wat men
weet. In zeer vele gevallen vindt de vrouw
door middel van fijne, vrouwelijke intuïtie
als vanzelf de juiste houding tégenover
haar kinderen. Evenwel, die intuïtie is
niet bij allen even sterk ontwikkeld en
de mogelijkheid de plank mis te slaan is
hier veel groter dan wanneer men over
enige kennis op paedagogisch gebied be-
schikt. Naarmate de kinderen opgroeien
stijgen de eisen, die aan de opvoeding ge-
steld worden. Vooral tijdens de z.g. rij-
pingstijd van het kind, verlangt het naast
zich iemand, die hem niet alleen liefheeft,
maar die hem ook begrijpt en die daar-
van op de juiste manier blijk weet te
geven. En daartoe zij we niet in staat zon-
der te beschikken over een zeker psycho-
logisch inzicht, dat wij ons door zelfstudie,
cursussen enz. eigen gemaakt hebben.
Vele fouten en tekorten zouden verme-
den kunnen worden, indien men wat meer
kennis had opgedaan van de moeilijk-
heden in de opvoeding en de middelen om
deze te voorkomen of te boven te ko-
men. Van boeken moet men niet meer
verwachten dan ze geven kunnen. Ze
kunnen wegwijzers zijn en helpen ons om
vele dingen beter te doen begrijpen, meer
niet. Ieder kind is een geval op zich zelf.
dat zijn speciale behandeling vraagt. Een

vocht en snijd ze in kleine stukjes. Smelt
het vet in een diep pannetje, voeg de ge-
snipperde ui toe, bak ze lichtbruin, voeg
de bloem toe en daarna de nier-bouillon.
Laat de stukjes nier nog even in dit saus-
je stoven. Kook de mosselen gaar zoals
boven omschreven, neem ze uit de schelp
en roer ze door de nierragout. Roer door
het geheel nog wat fijngehakte peterselie
of tomatenpuree. Geef er in de schil ge-
kookte aardappelen bij of in water gaar-
gekookte rijst.

Mosselgerecht (4 pers.)

11/2 kilo mosselen, 2 kilo aardappelen,
een beetje zout. een gesnipperde ui, prei,
peper, een stukje vet of boter.

Snijd de schoongeboende aardappelen in
schijfjes. Zet ze op met zoveel kokend wa-
ter tot ze juist bedekt zijn, een beetje
zout, gesnipperde ui, prei, wortel, selderij,
laurierblad, peper en een stukje vet of
boter. Laat alles samen op een zacht vuur
gaar koken, maar niet te droog. Kook de
mosselen gaar zoals boven omschreven,
neem ze uit de schelp en roer ze voorzich-
tig door de aardappelen, laat ze nog even
doorstoven, maar vooral niet te lang, daar
ze dan taai worden. Roer er nog wat fijn
gehakte peterselie door.

Mosselen in een peterseliesausje (4 pers.)

\Yi kilo mosselen, l bloemkool, 2 afge-
streken eetlepels vet of boter, 2 eetlepels
bloem, % liter bloemkoolwater, l eetlepel
fijngehakte peterselie.

Snijd een bloemkool in vrij grote stuk-
ken, was ze en zet ze op met 'n weinig ko-
kend water en een beetje zout. Kook ze
pl.m. YÏ uur. Neem de stukken bloemkool
eruit. Smelt 2 afgestreken eetlepels boter
of vet in een diep pannetje, voeg enige le-
pels bloem toe, roer de kluitjes er uit, doe
hierbij YÏ liter van het bloemkoolwater,
laat het sausje even doorkeken.

Kook de mosselen gaar zoals boven om-
schreven, neem ze uit de schelp en roer ze
voorzichtig met de stukken gaar gekookte
bloemkool door de saus. Roer er ook nog
een eetlepel fijngehakte peterselie door of
een eetlepel tomatenpuree of geraspte
kaas. -

WILMA MÜNCH.

boek geeft slechts algemene typen en
maatregelen. De werkelijkheid is veel ge-
varieerder dan men meent. En hier is het
weer de intuïtie, die de weg moet wijzen."

T. S. te Z.

Een moeder van vijf kinderen

„Het hart of verstand? De ouders kun-
nen toch hun verstand wel gebruiken, al
laten ze het hart spreken! Ik ondervind
dagelijks wat er van uitgaat, als men met
liefde en tact met de kinderen omgaat.
Nu kan een ander wel aanvoeren, dat
het verstand de overhand moet hebben,
maar mijn bescheiden mening is, dat als
men door een goed voorbeeld onderlinge
liefde kweekt, men het met de opvoeding
al een heel eind brengt.

Met of zonder boeken? Ik zou zeggen:
zonder zal men net zo ver komen, want
men is in boeken over de opvoeding licht
geneigd voor alle kinderen hetzelfde pro-
gramma op te stellen, terwijl er in onze
kinderen zoveel verschillende karakters
schuilen.

Als iemand verstandig en liefdevol te-
werk gaat, heeft- hij daarbij geen boek
nodig."

J. M. v. H.-v. d. A. te N.

Nog een Jeugdleider

„Er zijn veel boeken, mooie, minder
mooie en hele mooie, die over Opvoeding
gaan. Maar ik vraag me af: Is het
opvoedkundig probleem zo groot, dat hier-
over zulke zware, lijvige en ontelbare boe-
ken en brochures moeten verschijnen?
Zou het niet zijn, zoals ik onlangs van een
vriend hoorde over „cultuur"? „Wat
wij nu blij en onbevangen en ongekun-
steld spelen en zingen (volksdans- en
zang), daarover schrijven misschien later
mensen met cultuurgezichten diepgaande
boeken over „cultuur" en daar bedoelen
ze dan mee datgene, wat wij heel gewoon
vinden." En daarom vind ik het zo gek
nog niet, wat G. B.-v. H. schrijft van het
te rade gaan bij het eigen, warme hart.
Waarom ik zulks durf schrijven? Welke
opvoeders (vader en moeder) geven door-
gaans de beste opvoeding en hebben de
minste letterkundige scholing? Het zijn
de vaders en moeders van grote gezin-
nen. En juist hier zou men, als men van
een probleem wou spreken, dit moeten
vinden. Pertinent zeker weet ik, dat zij
het niet uit boeken hebben. Hiervoor was
en is geen geld, of zijn de huiselijke om-
standigheden te druk. Dikwijls vraag ik
me af, waar die vaders en moeders (waar-
onder ook de mijne) het dan vandaan
haalden om te komen tot zo'n prachtige
opvoedkunde, waarvoor we niet dankbaar
genoeg kunnen zijn. Mijns inziens is dit
alleen gelegen in het degelijk beleven van
een echt godsdienstig leven. Dit is ook
logisch. Christus heeft het niet nodig ge-
vonden een vijfden Evangelist te „benoe-
men" over het probleem: Opvoedkunde.
En zo vindt men in het Bijbeltje, dat
thans in samenwerking met de Actie Voor
God tegen 25 cent te verkrijgen is, tot
nog toe ook niet een bijschrift of zo. Wil
me echter ten goede houden, dat zonder
een regel hierover te lezen, ook uit den
boze is. En zeker nu, met alle mogelijke
moderne begrippen over opvoedkunde, die
als lijfspreuk hebben „Het is een gebrek
aan je opvoeding."

W. L. te S.

Een vader

„Veel boeken over de opvoeding heb
ik, noch mijn vrouw gelezen, de taal der
opvoeding hebben we daaruit niet ge-
leerd. En toch menen wij, dat we 't ern-
stig nemen bij de opvoeding der kinderen.
Onze richtlijnen vinden we daarbij niet
in boeken, maar in ons dagelijks leven.
We menen, dat goed voorgaan goed doet
volgen; elke tekortkoming, die we bij de
kinderen ontdekken, vinden we meestal
Wj onszelf terug. En dan is het zaak niet
de kinderen, maar ons zelf op te voeden!
Zo veronderstellen wij, dat het is met alle
deugden: eefst ze onszelf eigen maken.
De kinderen volgen dan wel. Om dit mo-
gelijk te maken geloven we, dat we om
ons heen de gemoederen van onze ge-
voelige meisjes en jongens zo moeten be-
invloeden, dat dit „volgen" onbewust ge-
beurt. Een makkelijke taak is dat niet
en boeken kunnen er misschien goede
raad bij geven; maar laat daarbij steeds
het hart blijven spreken!"

M. S. te H.

N.v MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT

PEEKOFFIE MOSTERD
TAFELZUREN

STEUNT HOLIAND'S INDUSTRIE

Werkloos huisvader met zes kinderen
en een moedige, opgewekte vrouw

„Ik kan me geheel verenigen met de
bewering, dat het verstand mee moet
spreken bij de opvoeding. Zeer zeker voel
ik een groot tekort in, laten we het maar
noemen opvoedkundige ontwikkeling.
Noodzaak acht ik daarom opvoedkundig
onderwijs, zodat wij, jonge ouders, niet in
het blinde weg hoeven te experimenteren
met onze kinderen. Wel moet men be-
denken, dat eventuele cursussen of ge-
schriften ook in het bereik dienen te kv
men van minder gesitueerden. Zelfs had
ik goede ouders, die mij, als jongste van
het gezin, met liefde omringden. Helaas
ondervind ik nu, voor mijn hele verdere
leven misschien, de pijnlijke naweeën van
hun liefde, omdat het leven nu eenmaal
geharde mensen vraagt, wat voor een
opvoeder niet bereikbaar is als alleen het
hart spreekt. Allicht dat ik daardoor het
opgroeien van mijn zes kinderen zwaar
inzie, doch als er eens een moeilijk ka-
raktertje onder zit, waarmee noch moe-
der noch vader weg weet, dan voel je nog
sterker het gemis aan enige ontwilt
keling op dit gebied. Natuurhjk spelei >
ook andere factoren een rol in de opvoe1

ding, zoals financiële nood, vermoeidheid
der moeder tijdens gezegende omstan-
digheden, te weinig hulp voor het grote
gezin enz. enz. Maar hoofdzaak vinden
we toch: enige leidraad bij de opvoeding."

J. P. N. te B.

P.S. Ik vrees, dat 90 pet. van de ouderu
tekort schieten in hun opvoeding: en voor»
al zij, die het allerbeste met hun kinderen
voor hebben.

J. P. N. te B.

Een moeder van een groot gezin:

.... Kort en bondig zou ik willen zeg-
gen: Zonder boeken. Hoe zouden wij, ar-
beidersvrouwen boeken aan kunnen schaf-
fen over opvoeding? Neen, God, die on
de kinderen heeft geschonken, wil ons ook
helpen om ze op te voeden tot nuttige
mensen. Ik weet heel goed, dat het een
moeilijk werk is en dat het heel wat van
ons geduld en van onze liefde vergt, dat
we er soms moedeloos onder wordeir.
Doch dan met onze zorgen naar Hem, dié
de Wijsheid, de Kracht en ons aller Leids-
man wil zijn. En Hij zal ons verstand ver-
lichten en ons weer sterkte geven om
moedig voort te gaan. Want sterkte heb-
ben we wel extra nodig bij de opvoedinf
onzer kinderen. Want waar wordt me&i
critiek op uitgeoefend dan juist op de op-
voeding? Wat weten de mensen altijd pre-
cies, hoe ze zouden doen met de kinderen
van een ander. Wat weten ze precies de
donkere plekjes aan te wijzen van die
kleine kinderhartjes! Christus echter ziet
dieper en ziet ook het goede. Als we dit
weten, gaan we ook vol vertrouwen verder
en daar hebben we geen boeken bij no-
dig. Een Fries spreekwoord zegt: „Doch
dyn plicht en lit de Ijue mar rabje" (Doitt
je plicht en laat de lui maar kletsen), wy
hebben een meisje van 7 jaar. Verleden
week op een morgen was ze kwaad en op-
standig en ik dacht: Och kind, hoe moet
ik het toch met jou aanpakken? Wat
moet het met jou worden? Doch 's mid-
dags zei ze: „Mem, wat zou ik graag een
vogeltje wezen ;^ dan vloog ik heel hooft
naar de hemel en dan ging ik naar O. L.
Heer en kon ik met de engeltjes spelen."

Dat was nu hetzelfde kind, dat het me
's morgens zo moeilijk had gemaakt! Ge-
lukkig dat wij als ouders, ook weten, dat
het goede in onze kinderen doorwerkt!

(Wordt vervolgd).

O AM ES EN MEISJES MAAKT NU £ELF
UW KI.EEDING

Zendt bon en 'të> cent aan postzegels liefst
van 7è en 2è cent en U ontvangt een mooi
boek met ruim 100 maten en modellen en
tevens een gratis apparaat om U te laten
zien hoe gemakkelijk onze methode is om
THUIS alle kleeding te leeren maken en
vermaken.

aan MODE V /»KSOHOOL
E. N. S. A. I. D.

Tolsteegsingel 54, Utrecht

Naam:

Adres:
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag

Partij Capablanca—Bernstein (vervolg).
(Voorafgaande zetten: 1. e4, e5. 2. Pf3,

Pc6. 3. Lb5, Pf6. 4. 0—0, Le7. 5. Pc3, d6.
6. Lc6:t, bc6:. 7. d4, ed4:. 8. Pd4:, Ld7.
9. Lg5, 0—0. 10. Tel, h6. 11. Lh4, Ph7. 12.
Le7:, De7:. 13,'DdS, TabS. 14. b3, Pg5.
15. Tadl, Deo. 16. De3, Pe6. 17. Pce2, Da5.
18. Pf5, Pc5. 19. Ped4, Kh7. 20. g4, Tbe8.
21. f3, Pe6. 22. Pe2, Da2:? 23. Pg3, Dc2?
24. Tdcl, Db2. 25. Ph5, Th8. 26. Te2, De5.
27. f4, Db5. (Zie diagram no. 291).

No. 291

a b c d e f g h

....

•

a b c d e f g h
Stelling na 27 Db5

28. Pföxg7! (Phg7 zou niets uithalen).
Neemt zwart het offer aan, dan volgt
er: 28 Pg7:. 29. Pf6t, Kg6. 30. Pd7:
(dreigt f5 mat), f6. 31. e5!, Kf7. 32. Pf6:
en wit heeft niet alleen zijn stuk weer
terug, maar heeft ook het beste spel.
28 , Pe6—c5. Een -zwakke zet, maar
sterke zetten zijn er niet meer te vin-
den. 29. Pg7Xe8, 1x17X68. 30. De3—c3!
Dreigt Dg7 mat; 30. Dd4, dat schijnbaar
gelijk effect heeft, wordt gepareerd
door Pe6, waarmede tegelijkertijd de
dame aangevallen en veld g7 gedekt
wordt. 30 , f7—f6 (of 30 , Tg8.
31. Pf6t, Kg7. 32. Pg8: en wit heeft twee
kwaliteiten méér), 31. Ph5Xf6t. Na Df6:
zou zwart natuurlijk zijn loper tegen het
gevaarlijke paard afruilen om daarna
met Tg8 enigszins op adem te komen.
31 , Kh7—g6. 32. Pf6—h5! Dreigt
weer mat op g7. 32. ....... Th8—g8. 33.
f4—f5t. Dit wint direct, daar op Kh7
thans Pf6t volgt; na 33. Df6t, Kh7 ech-
ter komt de aanval even tot stilstand.
33 , Kg6—go. 34. Dc3—e3t en mat
in enkele zetten bijvoorbeeld 34
Kh4. 35. Dg3t, Kg5. 36. h4 of 34 ,
Kg4: 35. Pf6t, Kh4. 36. Dh6:t, Lh5. 37.
Dh5:.

Een schone en leerzame partij.

Eindspel no. 292
In dit eindspel blijkt, hoe gevaarlijk

paarden kunnen springen. Wit begint
met 1. d2—<13t! De zwarte koning mag
niet slaan, daar hu de witte velden moet
vermijden. Bijv. l , Kd3:? 2. Pb4:t en
3. Pc6:; l , Kd5:. 2. Pe7; l Kb5.
2. Pa71.

No. 292
H. Rinck.

„Basler Nachrichten" 1933.
a b e d e f g h

'\ '////Mv-/mr /•/*,

a b e d e f g h
Wit begint en wint

Er is dus maar één goed veld, nl. l ,
Kc4—c5 en na 2. d3—d4t moet de koning
weer terug: 2 , Kc5—c4. Thans speelt
wit 3. Ka2—b2 en het blijkt, dat zwart
in tempodwang komt. Waar de dame
ook naar toegaat, steeds is zij verloren.
Bijv. 3..., b4—b3 (uitstel van executie!).
4. h3—h4, Dc6—a6. 5. Pc8—bot, Kc4—bó.
6. Pd3—c7t resp. 5 , Kc4—d3. 6. Pd5—
b4f. Of 4 , DcG—e6. 5. Pc8—b6t, Kc4—
d3. 6. Pd5—f4f. De overige damezetten
zal de lezer zelf wel kunnen weerleggen.

WE MAKEN:

J SCt*en siel jsctiarmereim

Telkens als ik een mooi oud meubel
aanschouw schaam ik 'me voor onze ge-
makzuchtige en wansmakige tijdgeest.
Wij -immers laten onze deuren draaien
met een paar fitsen, paumelles of schar-
nieren, zoals er millioenen gefabriceerd
worden. Dezelfde onnozele fits zit aan de
deur van een daglonershuisje, en ook aan
de deur van het grote herenhuis. Met
hetzelfde scharniertje laten we het keu-
kenkastdeurtje draaien en ook het deksel
van een kapdoos. Dat verstond men vroe-
ger anders. Dat moet ook nu weer anders.
Ook nu moeten weer de scharnieren wor-
den tot waarlijke sieraden, zowel op de
deuren en de ramen als op kistjes en do-
zen.

We nemen hier als voorbeeld een naai-
of kapdoos. Waarom wordt zo'n werk-
stuk afgemaakt met een paar koperen
fitsjes? Waarom worden daar niet een
paar sierlijke scharnieren voor gemaakt
die getuigen van de liefde van den maker,
niet alleen voor het werkstuk, niet alleen
voor het ambacht, maar ook voor hem
of haar voor wie (n) het werkstuk be-
stemd is? Want is het niet een hoog ge-
not aan zo'n werkstuk, door het aanbren-
gen van een jaartal, een monogram, een

SCH AKH IS K? £.rt
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spreuk o.d. een persoonlijk cachet te ge-
ven?

De hierbij afgebeelde scharnieren wor-
den gemaakt van plaatkoper dik 0.7 mm
en bestaan uit een blad voor het kistje en
een omgezet blad voor het deksel.

We knippen eerst beide delen zuiver
volgens een vooraf gemaakt model uit en
letten daarbij op om voor het maken van
de knoop iets meer lengte te nemen. Dan
wordt allereerst de knoop gemaakt, zui-
ver omzetten om de pen die eenzelfde
dikte heeft als het koperplaatje. Dit pen-
netje laten we er los in totdat het gehele

B E N I K ? ?
Ik werd in 1862 in Landskrena

(Zweden) als zoon van een dorps-
dokter geboren. Ik deed mijn hogere
studies aan de universiteit van
Stockholm, waar ik in 1888 tot doc-
tor promoveerde. In 1894 werd ik
hoogleraar aan de universiteit van
Upsala. Mijn gehele leven is gewijd
geweest aan de oogheelkunde en de
bestudering daarvan, voor welke
tak van geneeskunde ik vele nieuwe
wegen heb geopend en vele uitvin-
dingen heb gedaan. Wie ben ik?

De beschrijving van het leven van den-
gene, die thans voorwerp van onze be-
schouwing is, is er niet een van geweldige
hoogtepunten. Maar het is er wel een van
een leven, dat constant en met rustige
voortvarendheid gewerkt heeft op een ter-
rein met een dergelijke intensiviteit, dat
van dit terrein hem letterlijk niets verbor-
gen was of bleef.

Allvar Gullstrand is een naam die voor
den oogarts bijna legendarisch is. Voor
de studie en de practijk van oogbehande-
ling is Gullstrand het middelpunt en het
uitgangspunt.

Wat heeft Gullstrand op dit gebied dan
gedaan? Het ware wellicht beter te vragen
wat Gullstrand op dit gebied niet heeft
gedaan, zo veelomvattend was zijn werk,
zo omvangrijk de problemen waarvoor hij
een oplossing vond.

Hebt u er wel eens over nagedacht,
lezer, hoe ingewikkeld „het zien" is. Het is
voor ons een dagelijks iets, we beschou-
wen het als vanzelfsprekend. We zien dui-
zenden dingen per dag, per uur. We vin-
den dat ook heel gewoon, zó gewoon dat
we er zelfs niet bij nadenken. Maar i s het
ook zo gewoon?

We kunnen het menselijk oog het best
vergelijken met een foto-toestel en dat wel
een heel modern met de duurste lens die
te krijgen is. Als u een opname maakt
moet u uw toestel op een bepaalde af-
stand van het te fotograferen voorwerp
instellen. U moet scherp stellen, diafrag-
meren. En als u dat alles goed hebt ge-
daan krijgt u een opname. Maar als u dan
direct daarop een opname wilt maken van
pen voorwerp dat verderop staat of dich-
terbij, moet u eerst weer allerlei manipu-

laties aan uw toestel verrichten om niet
een wazig beeld te verkrijgen, al was uw
toestel dan nog zo modern en uw lens nog
zo goed. Hebt u daar bij uw oog ook
moeite mee gehad? Ziet uw oog niet vrij-
wel gelijktijdig dichtbij en veraf zonder
dat u iets anders behoeft te doen dan uw
blik op het voorwerp te richten.

Onze ogen zijn een niet hoog genoeg te
waarderen schat en oogziektes zijn mee
van de ergste rampen die den mens kun-
nen treffen.

Wat heeft Gullstrand op dit gebied ge-
presteerd? Het zou ondoenlijk zijn het
werk van dezen practischen geleerde in
een klein artikel te beschrijven. Daarom
slechts enkele korte trekken:

Allereerst was het zijn werk, dat de
wijze van de werking van het oog tot in
de kleinste onderdelen werd uitgezocht en
opgelost.

Gullstrand maakte studie van de ver-
lammingen van het oog. Hij gaf nieuwe
methodes aan voor oogoperaties.

Zijn voornaamste vinding wat de prak-
tijk betreft is misschien wel de ophthal-
moscoop, het ingewikkelde instrument
waarmee de oogarts ons oog, ook, of lie-
ver juist de achterkant daarvan (het
hoornvlies, dat dienst doet als een licht-
gevoelige plaat in een phototoestel) be-
kijkt om zo de ziekte waaraan het oog
lijdt op te sporen. Dat instrument was en
is een grote verbetering van de vroeger
gebruikte oogspiegel. Zijn instrument na-
melijk stelde de dokters in staat het
hoornvlies niet als in de gewone spiegel
vlak, maar in plastische vorm en vooral
in zeer sterke vergroting te bekijken. Ten-
slotte komt op Gullstrand's credit de uit-
vinding van de z.g. spleetlamp. Bij het be-
kijken van het oog laat men hier door een
zeer smalle spleet licht in het oog vallen,
waardoor men als het ware een doorsnee
door het oog kan bekijken. Aangezien deze
lamp, in combinatie met een ingewikkeld
lenzenstelsel, elk deeltje van het oog zeer
veel kan vergroten heeft de arts hier een
middel delen van het oog als het ware
microscopisch te bekijken, zonder dat het
oog van den patiënt er ook maar enig na-
deel van ondervindt, terwijl normaliter een
zij het nog zo klein stukje van de te onder-
zoeken stof in de microscoop moet kunnen
worden gebracht.

Voor zijn verschillende onderzoekingen
en ontdekkingen verwief Gullstrand. in
1911 de Nobelprijs.

scharnier klaar is, eerst dan kan de pen
voorzichtig worden ingeklonken.

De versiering bestaat uit een kantbe-
werking met vijl of hamer en een uitge-
zaagde figuratie.

De kantbewerking kan zonder meer
worden uitgevoerd door wegdrijven met
de hamer, of indien men daar niet vol-
doende zeker van is (dit eist een vaste
hand), dan met-de zoetvijl strak en recht
wegvijlen, Men lette hierbij op de kleine
onderbrekingen die .er iets tintelends aan
geven. De figuratie tekenen we eerst op
het koper, krassen haar daarna met een
scherpe naald in, en zagen het dan zeer
voorzichtig uit. Ook hierbij moet er voor-
al gelet worden op de bruggetjes, de stuk-
jes koper die hier en daar moeten blijven
staan om het geheel niet al te zeer te ver-
zwakken.

Vooral het strakke van de figuratie en
de mooi gebogen lijnen daarvan bepalen
voor een groot deel de gaafheid van het
werkstuk.

Vervolgens worden de gaatjes geboord,
waardoor de scharnieren straks op het
kistje bevestigd worden met koperen
schroefjes. Als laatste bewerking volgt nu
het omzetten in een haakse hoek van het
ene blad en het klinken van het scharnier-
pennetje.

Denk er om een rechts en een links
scharnier te maken. Zoals ik zei kan in
plaats van een jaartal elk ander herinne-
ringsembleem worden aangebracht, zoals
een monogram, een naam, initialen, een
wapen e.d.

ARCHITEKT.

De loonbelasting en nog -vrat

t Is een raar land, waar 't niemand goed
gaat.

En als bijna alle mensen sip kijken, zijn
er toch altijd nog, die in hun handen kun-
nen wrijven.

Deze keer mogen we de vaders van kin-
deren feliciteren en wij doen het graag,
van harte.

Kinderen mogen soms lastposten zijn,
belastingposten zijn ze niet.

Ze brengen integendeel vrijstelling.
Ze brachten vroeger al belangrijke ver-

mindering van belasting, maar nu de
nieuwe belasting, de loonbelasting, zwaar
gaat drukken, brengen ze de arbeiders
met enige kinderen al gauw vrijstelling.

Die gaan erop vooruit.
En nu zouden we van hen tóch een be-

lasting willen heffen.
Geen grote, zware, maar een heel

schappelijke.
Geen, waartoe je gedwongen wordt,

maar een, waartoe je graag jezelf ver-
plicht.

Een belasting, niet naar de grondslag
loon of huishuur, maar naar de grondslag:
naastenliefde.

Een belasting van een stuiver per week.
Dat is u zelf, vindt u niet?
Vooral, omdat het voor zo'n erg goed

doel is.
U krijgt hier geen aanslagbiljet voor.
Maar u vraagt zelf om een zegelkaart.
Maar vyf cent per week voor uw zieken

broer, vijf cent per week voor een kind,
dat Ujdt.

Zeg niet neen. Zeg: Ja! Volmondig en
met een goed hart.

Dan wordt ge een schakel in de ketting
die Herwonnen Levenskracht smeedt om
levens te redden. H, L.
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REDACTIE-ADRES:

ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Onze Jan Smit z.g* herdacht
Ondanks het slechte regenachtig weer waren op Maandag 30

December afgevaardigden van een aantal afdelingen en van enige
vakbonden, van het Verbond, verder belangstellenden en familie-
leden op het St. fiarbarakerkhof te Amsterdam bijeengekomen
om getuigen te ziin van de onthulling van een grafmonument op
het graf van Jan Smit z.g.

Onder de aanwezigen bevonden zich de bondsbestuurders v d.
Akker, Aneenent, Steinmetz, Dekker, Van.Roorjen, dr. Olierook
de bondsadviseur, de heer Veldman, tweede voorzitter van het
R. K. Werkliedenverbond, de vakbondsbestuurders de heren
Scharff, Kleijs, Colienon. Brouwer en Spit. pater De Groot, direc-
teur van het retraitehuis te Bergen — Jan Smit was ooricht^r
van de St. Ignatius-retraiteclub — en de paters J. Corff en H.
Finke van de parochie van St. Anna, waartoe Jan Smit behoorde.

Een zangkoortie zong enige verzen van De Profundis, waarna
bondsvoorzitter Van den Akker 'n woord sprak ter nagedachtenis
van den overleden pionier Jan Smit. Hij onthulde het grafmonu-
ment. Het sobere, hardstenen monument verzinnebeeldt treffend
de stoerheid van hem wiens gebeente er onder rust. Het verticale
deel wordt beheerst door een- op wit marmer aangebrachte bron-
zen plaquette, waarvan het beeld een treffende gelijkenis laat
zien van Jan Smit zaliger.

De beeldhouwer H. Puts te Haarlem heeft met dit monument
__ wel een zeer bizondere prestatie geleverd.

Het grafschrift, dat in gouden letters onder de plaquette is
uitgehouwen geeft letterlijk de volgende tekst:

IN MEMORIAM
J. W. SMIT

OUD CENTR. PRESIDENT
VAN DE

NED. R. K. VOLKSBOND

OVERLEDEN 18 JAN. 1940

Het zangkoortje zong hierop een meerstemmig „Ecce quo modo
moritur", waarna de° heer Jos Veldman van het Werklieden-
verbond den overledene eerde en hem de trots noemde van de
katholieke arbeidersbeweging.

Daarna werden vijf Onze Vaders en vijf Weesgegroeten gebeden
voor de zielerust van Jan Smit, waarbij dr. Olierook voorbad.

Een zoon van Jan Smit, de heer J. C. Smit, dankte ten slotte
voor de belangstelling en hulde aan zijn vader gebracht.

Deze plechtigheid verliep in de intieme kring der aanwezigen,
doch zal niet nalaten een blijvende diepe indruk na te laten. Het
was een treffende hulde aan Jan Smit gebracht.

Correspondentie
De eopy voor het vorig nummer moest reeds ter drukkerij zijn

op Zaterdagochtend 28 Dec. j.l. Vandaar dat de copy van ver-
schillende afdelingen voor dat nummer te laat in ons bezit kwam.

Redactie.

aar men verwacht

BENNEBROEK. Vrienden,
Woensdag 15 Januari des avonds
half acht wordt er voor de twee-
de maal een kaartavond gehou-
den. Kruisjassen om enkele prij-
zen. De eerste avond was al een
succes. Deze tweede avond mag
daar niet voor onder doen. Kaar-
ten meebrengen.

CASTRICUM. Zondag 12
Januari a.s. zal de R. K. Gemeng-
de Toneelvereniging St. Pancra-
tius voor de leden en hun echt-
genoten of verloofden van de
Volksbond een uitvoering geven,
in de zaal van W. Borst te Bak-
kum, des avonds kwart over 7.
Opening van de zaal om 7 uur.
Opgevoerd zal worden het klucht-
spel: Een huis vol herrie. De aan
de leden toegezonden toegangs-
bewijzen zijn strikt persoonlijk.
Andere huisgenoten worden niet
toegelaten.

DELFT. Aan de leden wordt
bekend gemaakt dat onze Studie-
ochtend op Zondag 19 Januari
dos morgens om 11 uur in St.
Wülibrord wordt gehouden. In-
leider: kapelaan A. de Bot, on-
derwerp: Arbeid en gezin in het
scheppingsplan van God. Deel-
neming voor de leden, hun vrou-
wen en verloofden. Men voorzie
zich van een deelnemerskaart
die bij de bestuursleden verkrijg-

baar is. Zonder die kaart geen
toegang.

DORDRECHT. Het winterpro-
gramma voor Januari, Februari
en Maart is door het bestuur als
volgt samengesteld:

Woensdag 15 Januari Litur
gische Filmavond met muzikale
omlijsting. Woensdag 5 en Don-
derdag 6 Februari amusante
filmavond. Donderdag 27 Fe
bruari jaarvergadering. Woens
dag 5 Maart recollectie-avond ir
St. Jacob. Woensdag 12 en Don
derdag 13 Maart filmavond der
passiespelen te Oberammergau
Donderdag 27, Vrijdag 28 en Zon
dag 30 Maart triduum in St. An
toniuskerk met sluiting en zege
ning van de arbeid. Aan de leden
wordt tevens medegedeeld da
de nieuwe Vobi-roman De Ket
ter, bij den secretaris, Eemker
straat 39, is aangekomen, alwaar
men ze kan afhalen.

HALFWEG. Op Zondag 12
Januari a.s. 's middags te 2 uur
zal in de koffiekamer een aan
vang worden gemaakt met hè
samenstellen van verschillende
kaartclubjes.

Er zal gespeeld worden om
prijzen, zoals tabak, sigaren, ta
fcakspijpen enz. Over de aard der
spelen zal in onderling overleg
worden beraadslaagd.

Liefhebbers kunnen hun har
ophalen, dus de 12e Januari allen
naar de koffiekamer.

kfJeSiWal ons uit «!«
ALKMAAR

In uw gebeden bevelen wij de
j:iel aan van ons lid J. Stokman,
die na een noodlottig ongeval is
overleden.

Zijn nagedachtenis moge
steeds in onze herinnering blij-
ven en dat zijn ziel moge rusten
n vrede.

H. Mooij, secretaris.

Wij zijn thans het nieuwe jaar
ngetreden en wij vertrouwen en
lopen dat dit jaar ons zal bren-
jen naar de vrede waarnaar een
=eder van ons zo vurig verlangt,
.enminste wat het aardse geluk
jetreft. De vrede die wij als ka-

tholieke arbeiders bij de Kerst-
kribbe hebben kunnen bespeuren
s voor ons principieel georgani-

seerde arbeiders een vertroosting
om de vrede van het aardse ge-
uk aan Hem over te laten en de
;ijd af te wachten wanneer het
Hem geschikt voorkomt om de
mensheid de vrede te geven die
zij verdient. Echter wanneer wij
„n blik werpen op ons verleden
en alles constateren wat wij met
onze zwakke mensenkennis in het
belang van onzen naaste verricht
hebben, dan kunnen wij gerust
zijn en dragen wij de ware vrede
m onze harten. Wat de toekomst
ons zal brengen is voor ons allen
duister, maar men moet steeds
optimistisch blijven en het ver-
trouwen op de goede afloop niet
laten varen.

Dus met al uw krachten en
idealen de toekomst tegemoet
en niet dralen om uw nieuwe
ideeën inzake onze katholieke
arbeidersbeweging voor het voet-
licht te brengen. Want juist deze
tijd heeft nieuw licht nodig, zo-
wel op geestelijk als op sociaal
en economisch gebied. Wanneer
wij van deze gedachten bezield
zijn, dan zijn wij ervan overtuigd,
dat wij allen een zalig en geluk-
kig jaar tegemoet gaan, hetgeen
wij inmiddels de hemel afsmeken.

HAARLEM
De sociale Zondag

De afdeling zal op Zondag 26
Januari a.s. een Sociale Zondag
organiseren. De bedoeling is, dat
in een drietal parochiekerken een
H. Mis zal worden opgedragen
tot intentie van een rechtvaar-
dige en blijvende vrede. Om alle
leden gelegenheid te geven een
dier H. Missen bij te wonen zul-
len zij worden opgedragen in de
Kathedraal (Leidsebuurt), St.
Jan (Amsterdamse buurt) en St.
Liduina (Haarlem Noord).

Des middags wordt een grote
bijeenkomst gehouden waar dr.
A. A. Olierook, onze bondsadvi-
seur, zal spreken over: Ook de in
rampen gedompelde wereld
wordt door Gods voorzienigheid
geleid en bestuurd. De onderaf-
deling St. Cecilia verleent haar
medewerking.

De dag wordt besloten met een
plechtig Lof in de St. Jozefkerk
aan de St. Janstraat.

Nadere bijzonderheden worden
nog bekend gemaakt. Houdt eeh
ter deze dag hiervoor vrij.
Bestuursraad

Zaterdagmiddag 28 December
1940 kwam de bestuursraad bij-
een. Mededeling werd gedaan
over de te houden sociale Zon-
dag.

De Credo Pugno werd nog een
onder de loupe genomen, wat
werd aangevuld door een propa-
gandistisch woordje door den
geestelijken adviseur. Het ligt in
de bedoeling dat er 3 kernen ge-
vormd zullen worden .namelijk in
Haarlem (N.), Amsterdamse
buurt en Leidsebuurt en cen-
trum. Er zal samenwerking ge-
zocht worden door de onderaf de-

ncpen ter ore kwam
lingen toneel, muziek en zang om
zodoende in de toekomst cultu-
rele ontspanningsavonden te or-
ganiseren.

Ontwikkelingsprogramma en
sociale Zondag werden bespro-
ken-en dringend aanbevolen.

Wat brengt Winterhulp Neder-
and, gaf den voorzitter aanlei-
;ing om nog eens te wijzen op de
._. Kerstdagen, welke wij gevierd
lebben en waarbij 1150 gezinnen,
eden van de Volksbond, heerlijke

Kerstdagen gehad hebben, waar
n menig gezin warmte en gezel-
igheid gebracht is door de Win-
erhulp-actie van de Volksbond.

Bjj de bespreking van de alge-
mene toestand werd onder de
jgen gezien vooreerst de nieuwe
)elasting der lonen en de duurte

der levensmiddelen. Verschillende
klachten werden naar voren ge-
bracht. Het R.K. Werkliedenver-
bond stelt alles in" het werk om
de toestand zo dragelijk mogelijk
;e maken voor de leden.

Bij het eindigen der vergade-
•ing sprak de voorzitter woorden
r&n dank voor de medewerking
dit jaar verleend en hoewel de
toestand niet zo rooskleurig is,
loopte spreker op een voorspoe-
diger jaar en wenste de leden
een zalig uiteinde ook voor hun
gezinnen.

KROMMENIE
De tweede Kerstdag waren

ruim 360 kinderen bijeen geko-
men om het Kerstfeest van de
Volksbond mede te maken. Voor-
zitter opende met een onze vader
en gebed voor de vrede, waarna
lij de kinderen toesprak en het
doel van deze middag uiteenzet-
„e, namelijk om het Kerstkinde-
ke lof en hulde te brengen. Hier-
na werden verschillende kerst-
iederen gezongen door het kna-

penkoor onder leiding van direc-
teur Klitsie, waarna door alle
iinderen te zamen werd gezon-
gen. Alsnu kregen we een kerst-
vertelling door mej. Rouwendaal,
onderwijzeres aan de St. Jan-
school, welke in ademloze stilte
werd gevolgd. Vervolgens werd
een schitterend programma afge-
werkt door den bekenden gooche-
laar den heer Larette uit A'dam.
Na de pauze traden nogmaals op
riet knapenkoor en de heer Laret-
te. De kinderen werden op ver-
killende versnaperingen getrac-
teerd waarin het bestuur • werd
bijgestaan door enige dames van
de Graal. Aa'n het einde van deze
schitterende middag werd ge-
defileerd langs de schitterend
verlichte kribbe.

LEIDSCHENDAM

Donderdag tweede Kerstdag
hebben wij ons kindeileest ge-
vierd. De voorzitter opende het
feest met het gebed voor de
vrede, waarna hu de kinderen
toesprak. Hierna zongen de kin-
deren „De Herdertjes lagen bij
nachte".

De kinderen hebben volop ge-
noten, niet alleen van het mooie,
wat prof. Jopie gaf, maar aan
versnaperingen kregen de kinde-
ren zowel anijsmelk als choco-
lademelk, wat voor hen een f eest-
drank -was. Te omstreeks 5 uur
was het feest ten einde, waarna
de,voorzitter sloot met het gebed
voor de vrede. Met een driewerf
hoera, gingen de kinderen twee
aan twee in de ry staan, want
hun werd nog een zakje met
snoep medegegeven voor de
broertjes en zusjes thuis.

KRING SANTPOORT
Met voldoening kan het be-

stuur terugzien op 1940. Naast
de gewone vergaderingen waar-
op door bevoegde personen ons

ontwikkeling gebracht werd,
ilaagde het Sint Nicolaasfeest

als nooit te voren; aan 47 gezin-
nen werd een Kerstgave uit ons
twee-cent-fonds verstrekt. In De-
cember namen 9 personen deel
aan een retraite in Noordwijker-
hout.

Een groot deel der leden is
reeds in het bezit van de ther-
mometer van het Mgr. Van
Schaikfonds. Laten de overige
eden toch zo'n mooie wandver-
iering aanvragen bij den bode.

Je krijgt ze voor niets. Gehoor
gevend aan de oproep van Her-
wonnen Levenskracht zenden wij
een propagandacirculaire om le-
den te winnen voor de wekelijkse
stuiversactie. We hebben er
reeds velen en maken een goed
figuur, 't Kan beter. Vooral gij,
die een vaste betrekking hebben,
iclpt mede de gevreesde ziekte
te bestrijden! De meeste Volks-
oonders in Santpoort zyn lid van
iet genootschap de H. Familie.
Alleen al om jezelf, overige
Volksbonders, sluit je aan! Het
brengt gedegen godsdienstken-
nis en is interessant door behan-
deling van door leden opgewor-
pen vraagstukken op dit terrein.

VOORBURG.

De leden wordt medegedeeld,
dat de plaatsbewijzen voor deze
voorstellingen bij hen worden
thuisbezorgd. Op de achterzijde
van het plaatsbewijs staat ver-
meld voor welke avond het bil-
jet geldig is. Vertoond zal wor-
den de film Zoölogica. Aanvang
half acht precies. Zorgt dus tij-
dig aanwezig te zijn. Gelegen-
heid tot plaatsbespreken vanaf
Zondag 12 Januari van 10—12
en van 2—4.30 uur in het Forum-
Theater, Herenstraat.

'T KALF—ZAANDAM
In de laatst gehouden vergade-

ring, waarin het winterprogram-
ma is besproken, werd besloten
praatavonden te organiseren,
welke door den geestelijken advi-
seur zouden worden geleid. Deze
zijn nu aldus ingericht dat wat
op de ene avond wordt gevraagd,
de volgende avond zal worden
beantwoord. Alles mag gevraagd
worden, hetzij apologetisch, eco-
nomisch, maatschappelijk en cul-
tureel, kortom alles.

Nu reeds een paar avonden
zijn gehouden blijken deze avon-
den zeer in de smaak te vallen,
hetgeen niet alleen het organisa-
tieleven verbetert, maar ook de
ontwikkeling van onze leden ten
goede komt.

Tevens maken wij bekend, dat
wij op Dinsdag 14 Januari des
avonds precies om 7 uur een le-
denvergadering hebben, met als
spreker G. van Slingerland, over:
Nationale aaneensluiting en na-
tionale samenwerking. Wij reke-
nen op uw volle belangstelling.
Eveneens zal op die avond de
feestavond bekend gemaakt wor-
den.

MeJ. R. K. V«ILsl«»J
a f a. Kotieraam

KRING E.

H. Theresia.
Op Zondag 19 Januari 's mid-

dags om 4 uur, zaal Lange Hille-
weg 48, buitengewone ledenver-
gadering. Spreker de heer F. Kee-
zen over het onderwerp: De po-
sitie der katholieke arbeiders-
beweging in deze tijd.

Een actueel onderwerp, voor
velen een antwoord op de zo
vaak gestelde vraag. Houdt deze
middag énige uurtjes vrij, opdat
u allen bij deze belangrijke ver-
gadering kunt tegenwoordig zijn.
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Het voorspellen van de toekomst met behulp van GEWONE speel-
kaarten door CASSIEU J. SMIT. PRIJS 30 CENT. - Overal waar
menschen bij elkaar zijn, is iemand die de toekomst kan voor-
spellen welkom.

„ G O O C H E L E N D O O K I E D E R E E N "
Eenvoudige trucs voor amateur-goochelaars, door CASSIEU
J. SMIT. PRIJS 30 CENT. - Met dit boekje zult u in staat afln,
een gezelschap eenigen tijd aangenaam bezig te houden! Franco
toezending van beide boekjes volgt direct na ontvangst van 60
cents en 5 cents verzendkosten, totaal 65 cents per postwissel of
op postrekening 21664 van: P. J. W. Jongeneel, speciale vocr-
drachtenhandel, MARKT 41. GOUDA.

DIRECT Uil ONZE FABRIEK AAN PAKT1CUL1EUEN
nog zoo lang als onze

Voor ^B£\ voorraad strekt ons
Ie KLAS GARANT-
RIJWIEL voor DAMES
of HEEREN, geheel

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

RIJWIELFABRIEK „GARANT» N.V. — TELEF. 2165
Eouwenhofstraat 24-26 — Wageningen

Leverancier van Politie en Gemeente-instellingen

VGRAVENHAGE R. K. DAMES- EN
MEISJES TEHUIS

HUIZB MARIA, Nieuwe Havenstraat 76: Pension ƒ40 a ƒ46
, per maand. — HUIZE: MARTHA, Nieuwe Havenstraat 75: Pension
per dag ƒ1.25; pension per week ƒ8.50. Telefoon 112407

Ma Welgemoed
weet waar het om gaat:

Het beste op tafel
en deez' goede raad:

koop bij de Gruyter,
dan heb je heel vlug

„voor tien gulden bons,
één gulden terug".

Fraaie b ladwi jzer (kuns td ruk )
g r a t i s voo r onze k l a n t e n

BOEKBINDERIJ
v. d. WIJNGAARD
Mariaplaats 19 . Utrecht

OOK VOOR U

AFD. UITHOORN
Het BESTUUR van de R. K.

Werkliedenvereniging afdeling
Uithoorn, wenst geestelijk ad-
viseur kapelaan H. A. W. ten
Bmmmelhuis en de leden

ZALIG NIEUWJAAR

«Januari 1941 aanvang
der goedk. schriftel. lessen in Fransen, Duitsch, Engelsen, Boekli.,
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

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 1 £L
De Pantoffelheid l D. en 2 H.
Televisie 8 IL
Een huis vol inbrekers 3 D. en 5 H,
Prijs 75 cent per exemplaar. Uitsluitend verkrijgbaar bij:
TONEELFONDS „VARIA" HEERENWEG 66 — UTRECHT

Girorekening 347954.

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 3,50. Bonte f 3.
Popjes f 0,75. Alle dag- en
avondzangers. Zending rem-
bours vr. v. r. k. bü

J. C. de Kinderen
Eerste klas Kanariekweekerö
Razestraat 62 - Valkenswaard

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. D. 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.)

JUIST EN DEZE TIJD!!
fa 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 T J S S Ü M — TELEFOON 7534

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

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

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

Coöperatie
mo«t en zal een belangrijke
taak hebben bij de weder-
opbouw.
Houdt dus ook NU vast aai Uw
coöperatieve gedachte l

Blijft ook NU trouw lid en
verbruiker van:

B. K. Coöperatieve
Yerbruiksvereniging

HET ANKER u,a,
Kniïsstr. M • L. Vrouweplein l

T I L B U R G

STUDEER SCHRIFTELIJK
Nederl. Taal, Rekenen, Sehrjj~
ven, Algem. Ontw., Steno, Boek-
houden, Machineschrijven, MicU
denstandsdipl., Schilderen Ge-
zel V. V. A., Reclametekenen,
Handenarbeid. Vraag het ge-
schrift: „Vooruitkomen" en inL
Instituut Hako-Brunssum

ZANGKANARIES
Goudgele Saksmannen ƒ 2,—,

Seyfert mannen diep in knor
holrollen, klockrollen, knor en
fluiten ƒ2,50. Uit kampioen
Harzermannen : onte ƒ 2,25. Alle
dag- en avondzangers en schrif-
telijke garantie. Kanariepopjes
ƒ 0,25 en ƒ 0,35. Mansgsjes ƒ 0,35
Zebravinken en Japansche
Meeuwtjes f 2,50 paar. Gemeng-
de vogelzaden ƒ 1,50 p. 10 pond.
Ftjnkwekerfl Nico Borneman,
Merelstraat 35, Utrecht, Tele-
foon 13617

•mERCURIUS
Instituut voor
Schriftelijkonderwijs(I.S.O.)
STATIONSPLEIN ITbta, utrecht.

Telefoon 13714.

SCHRIFTELIJKE opleiding In de volgende

practijk-diploma

MONDELINGE:
rakken:
BOEKHOUDEN
NEDERLANDSCH
FRANSCH
DUTTSCH
ENGELSCH

Algemeene Handelskennis voor MTDDENSTANDSDIPLOMA
MONDELINGE opleiding voor:
STENOORAJ1E

Pwctyk-diploma
MACHINESCHRIJVEN (ƒ 10,— per volledige cursus).
OOK REPETITIE-CURSUSSEN.

VRAAGT GRATIS PROSPECTUS met vermelding: mondeling
of schriftelijk.


