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

K R O N I E K
1. Luchtbeschermingsongevallen-

fonds ingesteld
In het Verordeningenblad Is opgenomen

een besluit van de secretarissen-generaal van
de departementen van Sociale Zaken en van
Binnenlandse Zaken betreffende de instel-
ling van een Luchtbeschermingsongevallen-
fonds.

Dit besluit luidt als volgt:
Artikel 1. 1. Zij, die al of niet tegen loon

werkzaamheden verrichten bij de Luchtbe-
schermingsdienst, met inbegrip van hen, d
krachtens artikel 12 van de wet betreffende
bescherming tegen luchtaanvallen tot het
verrichten van werkzaamheden gevorderd
zijn, zijn verzekerd tegen geldelijke gevolgen
van ongevallen, hun in verband met -die
werkzaamheden overkomen, voor zover zij
niet reeds krachtens de bepalingen der on-
gevallenwet 1921 of der Land- en Tuinbouw-
ongevallenwet 1922 verzekerd zijn.

2. Op de in het eerste lid bedoelde ver-
zekering zijn van toepassing de bepalingen
der Ongevallenwet 1921 en de bepalingen
der beroepswet, alsmede de ingevolge deze
•wetten uitgevaardigde koninklijke besluiten
en ministeriële beschikkingen, voor zover
daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

Artikel 2. Voor de in artikel l bedoelde
personen wordt als werkgeefster beschouwd
de gemeente, in welker bevolkingsregister

.«ij zijn ingeschreven.
Artikel 3. Alle geldelijke schadeloosstel-

lingen worden naar een door den burge-
meester vastgesteld dagloon berekend. Deze
vaststelling geschiedt tegelijk met de in-
schrijving bij de luchtbeschermingsdienst,
dan wel op het tijdstip van vordering krach-
tens artikel 12 van de wet betreffende be-
scherming tegen luchtaanvallen. Voor hen,
die bij het in werking treden van dit be-
sluit reeds aan de dienst verbonden of ge-
vorderd waren, wordt het dagloon binnen
een maand na de dag van het in werking
treden van dit besluit vastgesteld. Bij de
vaststelling wordt rekening gehouden met
door den verzekerde uit anderen hoofde ge-
noten loon of inkomsten Met inachtneming
Van het vorenstaande wordt het loon be-
paald op f 2,50, f 3, f 3,50, f 4, f 4,50. f 5, f 5,50.
f6, f6,50, f7, f7,50, of f8 per dag.

Artikel 4. Van het vastgestelde dagloon
wordt aantekening gehouden in een daar-
voor bestemd register, dat door of namens
de Raden van Arbeid wordt gecontroleerd
Een gewaarmerkt uittreksel uit deze regis-
ters moet door den burgemeester op eerste
aanvrage aan het bestuur der rijksverzeke-
ringbank en de Raden van Arbeid verstrekt
Worden.

Artikel 5. Br wordt ingesteld een bijzon-
der fonds, dat de naam van „Luchtbescher-
mingsongevallenfonds" draagt en door het
bestuur der Rijksverzekeringbank beheerd
wordt

Artikel 6. Ten laste van het fonds komen:
1. De kosten der schadeloosstellingen, in-

gevolge dit besluit toegekend;
2. de kosten van administratie van het

fonds.
(2) De in het eerste lid, onder 2, bedoelde

kosten worden vastgesteld volgens de maat-
staf, bepaald voor de bijzondere risicodra-
gers der Ongevallenwet 1921.

(3) Zodra een rente anders dan voorlopig
Is vastgesteld, neemt het Ongevallenfonds
de verplichting tot uitbetaling dezer rente
over. Het luchtbeschermingsongevallenfonds
stort daarvoor In het Ongevallenfonds de
contante waarde dezer rente, berekend over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 57, eerste
lid, onder 3, van de Ongevallenwet 1921, ver-
hoogd met een toeslag voor administratie-
kosten.

Artikel 7. De gezamenlijke lasten van het
lAichtbesehermingsongevallenfonds worden
Jaarlijks omgeslagen over alle gemeenten,
naar verhouding tot het aantal inwoners van
elke gemeente op 31 December van het boek-
jaar, vermenigvuldigd met het gemiddelde
dagloon, dat voor de in de gemeente bij de
luchtbeschermingsdienst werkzame personen
is vastgesteld.

Artikel 8. Het .bestuur der Rijksverzeke-
ringsbank is bevoegd voorlopige bijdragen te
heffen. Deze bijdragen worden zoveel moge-
lijk berekend naar de maatstaven, vastge-
steld in artikel 7.

Artikel 9. Zolang het Luchtbeschermings-
ongevallenfonds niet voldoende eigen mid-
delen heeft, wordt daarin voorzien door het
Ongevallenfonds. De rentevoet, tegen welke
deze middelen worden verstrekt, wordt be-
paald ingevolge een voorschrift krachtens
artikel 12.

Artikel 10. De gemeente is niet bevoegd
het risico dezer verzekering hetzij zelf te
dragen, hetzij over te dragen aan een naam-
loze vennootschap of rechtspersoonlijkheid
bezittende vereniging.

Artikel 11. Een gemeente, welke bij het
In werking treden van dit besluit krachtens
een overeenkomst met een verzekerings-
maatschappij personen, werkzaam bij de ge-
meentelijke luchtbeschermingsdienst, heeft
verzekerd tegen geldelijke gevolgen van on-
g-evallen, als bedoeld in dit besluit, is be-
voegd binnen een maand na het in werking
treden van dit besluit de overeenkomst op
te zeggen met ingang van de datum, waar-
op dit besluit, in werking treedt.

Artikel 12. De secretarissen-generaal van
de departementen van Sociale Zaken en van
Binnenlandse Zaken geven nadere voor-

Kou - Griep - Pijn
Door hun kou, koorts en pijnuitdrij-
vende werking helpen hierbij altijd

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

schriften ter uitvoering van het in dit be-
sluit bepaalde.

Artikel 13. Dit besluit treedt in werking
op de dag zijner afkondiging. (Gisteren).

2. Raad van bestuur in arbeids-
zaken

Naar wij vernemen is in overleg met de
daarvoor in aanmerking komende officiële
instanties door de werkgeverscentrales, nl
het Verbond van Nederlandse Werkgevers,
het R. K. Verbond van Werkgeversvakver
enigingen, het Verbond van protestants-
christelijke werkgevers in Nederland en
Centraal Overleg in arbeidszaken voor werk-
geversbonden, opgericht een centraal orgaan
voor de behandeling van sociale aangelegen-
heden, genaamd Raad van bestuur in ar-
beidszaken.

Aan deze raad van bestuur hebben ge-
noemde centrale werkgeversorganisaties vol-
ledig hun bevoegdheden en werkzaamheden
op het gebied der sociale wetgeving, als-
mede ten aanzien van het terrein der ar-
beidsvoorwaarden gedelegeerd.

Besloten is derhalve dat genoemde een
trale werkgeversorganisaties op het boven
omschreven gebied niet meer zelfstandig
naar buiten zullen optreden en zich zullen
bepalen tot de interne voor-behandeling van
zaken, welke in de raad van bestuur in ar-
beidszaken aan de orde komen.

De thans tot stand gekomen Raad van
bestuur in arbeidszaken zal bestaan uit ver-
tegenwoordigers der voornaamste werk-
geversverenigingen in de verschillende be-
drijfstakken, welke zich bezig houden met
de behandeling van sociale aangelegenheden

Het ligt in de bedoeling, dat uit de raad
van bestuur een uit zeven leden bestaand
dagelijks bestuur zal worden gekozen.

De .secretarissen van genoemde centrales
zullen met adviserende stem in dit dagelijks
bestuur zitting hebben.

Het dagelijks bestuur kiest uit zijn midden
een voorzitter, terwijl naar wij vernemen,
als gedelegeerde van het dagelijks bestuur
zal optreden mr. B. C. Slotemaker te Wasse-
naar.

De taak van de raad van bestuur in ar-
beidszaken is ten aanzien van de sociale
wetgeving en op het gebied van de arbeids-
zaken als volgt omschreven:

a. de georganiseerde werkgevers ten
overstaan van de bevoegde autoriteiten te
vertegenwoordigen;

b. te bevorderen dat op deze gebieden
tussen de georganiseerde werkgevers een zo
groot mogelijke samenwerking tot stand
komt, waarbij ten aanzien van de regeling
der sociale verhoudingen in de verschif-
lende bedrijfstakken zoveel mogelijk naar
eenheid wordt gestreefd.

Aldus is op sociaal terrein eenheid van
optreden in werkgeverskringen gewaar
borgd.

3. Nieuwe regeling voor
trainingsbijslagen
•

Naar wij vernemen, heeft de Rijksdienst
voor de Werkverruiming aan alle inspecties
een circulaire gezonden, waarin een niéuwe
regeling is opgenomen voor de trainingsbij
slagen. Deze regeling heeft ten doel een bil
lijker verdeling van de bijslagen tot stand te
brengen.

Voor een bijslag komen in aanmerking
alle personen, die bij een werkverruimings-
object geplaatst zijn en die geen landarbei-
ders of grondwerker van beroep zijn, en die
tevens in de twee jaren, welke aan hun
plaatsing voorafgaan, minder dan vier we-
ken landarbeid of grondwerk hebben ver-
richt.

De traïningsbijslag Is afhankelijk van de
basisuurlonen en wordt toegekend per werk-
uur over de eerste, tweede, derde en vierde
week van de plaatsing. Bij een basisloon tot
en met ƒ 0,24 bedraagt de bijslag in de eerste
week zeven cent, in de tweede week vier
cent, In de derde week twee cent en in de
vierde week eeri cent per uur. Naarmate de
basisuurlonen stijgen, gaan ook de trainings-
bijslagen omhoog. Zo zijn bij een basisuur-
loon van ƒ 0,45 de bijslagen in de eerste vier
weken veertien, negen, vijf en twee cent
per uur.

Wanneer een arbeider korter dan een
halve week heeft gewerkt, telt die week niet
meer bij de toekenning van de bijslag.

Voor de vaststelling van de bijslagen van
personen, die in kampen gehuisvest of inge-
kwartierd zijn, moet worden uitgegaan van
het voor hen bepaalde uurloon, dat lager is
dan het basis-uurloon, daar deze arbeiders
een gedeelte van hun loon in de vorm vai
huisvesting en voeding genieten.

4. Tijdelijke toelage aan rijks-
personeel

Het Verordeningen blad bevat een besluit
van de secretarissen-generaal van Financiën
en van Binnenlandse Zaken betreffende toe-
kening van een tijdelijke toelage aan het
rijkspersoneel en verhoging van het mini-
mum der kindertoelage.

Deze beschikking luidt als volgt:
Artikel 1.
Met ingang van l December 1940 wordt

aan het gehuwde rijkspersoneel in vaste en
tijdelijke dienst of op arbeidsovereenkomst
naar burgerlijk recht werkzaam, een tijde-
lijke toelage verleend van zes ten honderd
van de bruto-wedde of het bruto-loon, voor
zover de bruto-wedde of het bruto-loon, ver-
meerderd met deze toelage, een bedrag van
ƒ 1900 's jaars niet overschrijdt. Het boven-
staande is niet van toepassing, wanneer in
gevolge een algemene loonsverhoging na
31 December de wedde of het loon van vo-
renbedoeld rijkspersoneel is verhoogd

Artikel 2.
Met ingang van l Januari 1941 wordt, bij

wijze van tijdelijke maatregel, het mini-

M E D I T A T I E
De levensvragen trokken ons voorbij
En groeiden uit tot levensidealen.
Terwijl wij peinsden, hoorden wij herhalen.
Zacht, maar doordringend toch: Voor Mij, voor Mij...

Toen kwam er rust in onze zielen dalen;
Een rust, die moedig maakt, en sterk en blij.
En onze stemmen tegenklonken: Gij!
Gij, onze kracht! Dan kunnen we niet falen.

Wat wentele in 't felgeschokte uur,
Wat ook de dagen doen te voorschijn treden,
Wat ook de toekomst breng' als wereldlot,

Eén blijft, onaangetast van tijd en duur.
Die 't al regeert én gisteren én heden
En toekomst: de Drieënig grote God!

DOS. A. v. SEGGELEN.

„Loyola",11 October 1940.

mum bedrag van de kindertoelage, Dedoeld
in artikel 21, eerste lid, onder a, en in ar-
tikel 24, zevende lid, van het, bezoldigings-
besluit burgerlijke rijksambtenaren 1934, van
ƒ 60 's jaars, ƒ 1.15 per week of ƒ 5 per
maand, per kind, opgevoerd tot ƒ 75 's jaars
ƒ 1,45 per week of ƒ 6,25 per maand, pei
kind.

5 Loonsverhoging bij de
Spoorwegen

Naar wij vernemen, heeft de directie van
de Nederlandse Spoorwegen besloten voor
het lagere personeel een gelijke regeling te
treffen als voor het rijkspersoneel is ge
schied Voor hen, die maximaal in de eerste
loonklasse 1900 gulden, in de tweede loon-
klasse 1843 gulden, in de derde ioonklasse
1786 gulden en tn de vierde loonklasse 1729
gulden ontvangen, wordt de bezoldiging tijde-
lijk met zes procent verhoogd, zulks met in
gang van l December 1940.

Ook voor de kinderbijslag wordt dezelfde
regeling als bij het rijk ingevoerd. Voor de
Nederlandse Spoorwegen gold tot dusverre,
dat van het derde kind af kinderbijslag werd
verleend. Van l October af is deze kinder
bijslag wettelijk verplicht voor eiken werk-
gever.

De Nederlandse Spoorwegen zullen nu van
l Januari 1941 af voor het eerste en het
tweede kind van hen, wier bezoldiging niet
uitgaat boven maximaal in de eerste loon-
klasse 2500 gulden, in de tweede loonklasse
2425 gulden, in de derde loonklasse 2350 gul-
den en in de vierde loonklasse 2275 gulden,
een bijslag van vijftig gulden per kind per
jaar uitkeren.

Verder zijn er nog verbeteringen van
ondergeschikte aard.

6. Nederlandse arbeiders in
Duitstand

Naar het December-nummer van De Ar -
b e i d s m a r k t meedeelt, zijn tussen 20 Juni
en 30 November in Duitsland geplaatst
93.352 Nederlandse arbeiders, van wie 30.352
grens- en 63.000 niet grensarbeiders. Van
deze ruim 93.000 arbeiders zijn voor zover
bij de arbeidsbeurzen bekend is, tot 30 No-
vember 1940 5264 teruggekeerd. Het rijks-
arbeidsbureau heeft bepaald, dat arbeiders,
die zich. na hun terugkeer niet bij de ar-
beidsbeurzen aanmelden, niet in het bezit
mogen worden gesteld van distributiestam-
kaarten en distributiebonnen.

Uit een onderzoek door ambtenaren van
het rijksarbeidsbureau onder Nederlandse
arbeiders in Duitsland ingesteld, blijkt —
aldus De A r b e i d s m a r k t — dat het ge-
drag in- en buitenshuis van sommige arbei-
ders te wensen overlaat. De zindelijkheid en
de orde in de cantines en slaapplaatsen laten
dikwijls veel te wensen over en soms wordt
wegens kleinigheden het werk neergelegd
De ambtenaren voor de nazorg hebben kun-
nen bereiken, dat moeilijkheden, welke hier
en daar waren ontstaan, uit de weg konden
worden geruimd.

7. Arbeid in Duitsland voor
typografen.

Door de vertegenwoordigers van de Wirt-
schafts-gruppe „Druck" was aan den direc-
teur van het Rijksbureau voor de Grafische
Industrie verzocht medewerking te verlenen
inzake de uitzending van grafische arbeiders
naar Duitsland.

Na onderling overleg hebben de werkne-
mersorganisaties zich bereid verklaard aan
deze uitzending hun medewerking te verle-
nen, mits aan enkele voorwaarden zou wor-
den voldaan;

Deze voorwaarden omvatten onder meer:
a. Als het werk, waarvoor de arbeiders

zijn aangenomen, is afgelopen en er geen
andere passende arbeid binnen het grafische
bedrijf voor hen beschikbaar is, zijn de ar-
beiders vrij op kosten van den werkgever
terug te keren;

b. de arbeider is eveneens vrij op kosten
van den werkgever weer terug te keren, in-
dien bijzondere omstandigheden zulks naar
het oordeel van het Centraal Bureau recht-
vaardigen;

c. de arbeiders blijven contribuerend lid
van de organisatie in Nederland, waarvan zij
deel uitmaken. Zij behoeven dus geen lid te
worden van het Duitse arbeidsfront.

Deze arbeidsbemiddeling zal centraal wor-

den geregeld, waarbij de directeur van het
Rijksbureau in overleg met het Centraal Bu-
reau voor de Grafische Bedrijven de ge-
vraagde arbeidskrachten verdeelt, waarbij
ernaar zal worden gestreefd de gehuwde ar-
beiders zo dicht mogelijk bij de Nederlandse
grens te plaatsen

De aanvragen van de Wirtschaftsgruppe
„Druck" worden door den directeur van het
Rijksbureau in ontvangst genomen, terwijl
de werknemersorganisaties zullen zorg dra-
gen voor een lijst van sollicitanten die zich
bereid hebben verklaard arbeid in Duitsland
te aanvaarden.

De leden, welke bereid zijn werk in Duits-
land te aanvaarden, worden in de gelegen-
heid gesteld hiervan opgave te doen aa"n de
afdelingsbesturen

Bij dezp opgave wordt men verzocht zoveel
mogelijk uitvoerige inlichtingen te verstrek-
ken omtrent de technische bekwaamheid, be-
diening machines, enz.

Nadere inlichtingen kunnen worden ver-
kregen bij onze afdelingsbesturen, terwijl in-.
zake de arbeidsvoorwaarden binnenkort na-
dere mededelingen zullen worden gedaan.

In het algemeen gelden voor de Neder-
landse arbeiders de bestaande arbeidsvoor-
waarden als voor de Duitse grafische arbei-
ders geldende zijn.

Dc zon komt en de vrede.*.
Het mag sneeuwen en stormen en vrie-

zen, de waterleiding mag bevroren zijn en
de bodem van de kolenkist in zicht, we
mogen lopen te blauwbekken van de kou
en 's avonds op straat geen hand voor
ogen zien, we weten: straks komt de zon
weer in volle glorie, straks zal het lente,
straks zal het zomer zijn.

'Dat is een kwestie van weken en maan-
den: dan worden de wilgenkatjes weer
dik en de crocussen maken kleurvlekken
op de grond en de vogels beginnen te
zingen en de bloesems bloeien.

Het is niet op een dag na te bepalen,
maar het komt.

Ook de vrede komt.
Dat is een zaak van weken en maanden

of van jaren, maar ééns komt de vrede.
Maar u kunt er niet op gaan zitten

wachten.
U kunt uw werk niet uitstellen tot het

vrede is.
En u moet zeker goed werk niet uit-

stellen tot het weer vrede is, net zo min
als u het uitstelt tot het weer mooi
weer is.

Of het winter is of lelijk weer, of net
oorlog is of vrede, het is altijd de juiste
tijd voor een goede daad.

Stel die daad n u !
Word een schakel in de ketting van

stuivervrijwilligers, die mensen redden
en mensen herwonnen levenskracht ga-
ven.

Voor een stuiver in de week brengt ge
zelf zon en vrede aan anderen. Nu!

H. L.
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V^enlralisaiie

(de B.) Na vrij lange voorberei-
ding en nadat verschillende practi-
sche moeilijkheden werden overwon-
nen, hebben de organisaties van groot-
werkgevers, voorgegaan door de mid-
denstandsbonden, elkaar op een con-
centratieplan gevonden.

Van werkgevers-zijde is daarom-
trent het volgende gepubliceerd:

„In overleg met de daarvoor in aan-
merking komende officiële instanties
is door de werkgeverscentralen, t.w.
het Verbond van Nederlandse Werk-
gevers, het R. K. Verbond van Werk-
geversvakverenigingen, het Verbond
van Protestants-Christelijke Werkge-
vers in Nederland en Centraal Over-
leg in arbeidszaken voor werkgevers-
bonden, opgericht een centraal or-
gaan voor de behandeling van sociale
aangelegenheden, genaamd raad van
bestuur in arbeidszaken.

Aan deze raad van bestuur hebben
genoemde centrale werkgeversorgani-
saties volledig haar bevoegdheden en
werkzaamheden op het gebied der
sociale wetgeving benevens ten aan-
zien van het terrein der* arbeidsvoor-
waarden gedelegeerd.

Besloten is derhalve, dat genoemde
centrale werkgeversorganisaties op
het zo even omschreven gebied niet
meer zelfstandig naar buiten zullen
optreden en zich zullen bepalen tot de
interne voorbehandeling van zaken,
die in de raad van het bestuur in
arbeidszaken aan de orde komen.

De thans tot stand gekomen raad
van bestuur in arbeidszaken zal be-
staan uit vertegenwoordigers der
voornaamste werkgeversverenigin-
gen in de verschillende bedrijfstak-
ken, die zich bezig houden met de be-
handeling van sociale aangelegen-
heden.

Het ligt in de bedoeling, dat uit
de raad van bestuur een uit 7 leden
bestaand dagelijks bestuur zal wor-
den aangewezen.

De secretarissen van voornoemde
centralen zullen met adviserende
stem in dit dagelijks bestuur zitting
hebben.

Het dagelijks bestuur kiest uit zijn
midden een voorzitter, terwijl als ge-
delegeerde van het dagelijks bestuur
zal optreden mr. B. C. Slotemaker te
Wassenaar.

De taak van de raad van bestuur
in arbeidszaken is ten aanzien van
de sociale wetgeving en op het ge-
bied van de -arbeidsvoorwaarden als
volgt omschreven:

a. De georganiseerde werkgevers
ten overstaan van de bevoegde auto-
riteiten en anderen te bevorderen.

b. Te bevorderen dat op deze ge-
bieden tussen de georganiseerde
werkgevers een zo groot mogelijke
samenwerking tot stand komt, waar-
bij ten aanzien van de regeling der
sociale verhoudingen in de verschil-
lende bedrijfstakken zoveel mogelijk
naar eenheid van beleid wordt ge-
streefd.

Aldus is op sociaal terrein eenheid
van werkgeverskringen gewaar-
borgd."

Zoals uit deze publicatie blijkt is
door deze regeling door „officiële in-
stanties" goedgekeurd. Het is bekend
dat wij aan diezelfde instantie ten
aanzien van de organisatie der werk-
nemersvakbeweging voorstellen heb-
ben gedaan in de geest als thans voor
de middenstand en de grootwerkge-
vers zijn goedgekeurd.

Wij wachten met belangstelling op
een eventuele beslissing ten aanzien
van ons voorstel.

bondenneifl II.en gebondenVryneiJ

(Dr. H.) Hoe moet in een corpora-
tieve maatschappij-organisatie het
vraagstuk der oneerlijke concurrentie
worden opgelost? Met deze vraag
sloten wij onze vorige beschouwing.

In dit artikel zullen wij trachten
hierop een antwoord te geven.

Vooropgesteld moet worden, dat
het niet in het welbegrepen belang
der maatschappij kan liggen de con-
currentie Op te heffen. Want al zijn
de excessen talrijk geweest, het be-
ginsel der concurrentie is goed en
heeft ook veel voordelen gebracht.
Voorwaarde is dan echter, dat ze op
het doel der volkshuishouding gericht
is. Want het streven om betere waar
voor dezelfde prijs te leveren of de-
zelfde kwaliteit van waren tegen la-
gere prijs leidt ertoe, dat de bestaan-
de middelen beter en doelmatiger
voor de bevrediging der menselijke
behoeften worden aangewend, dat uit
de ten dienste staande middelen meer
wordt gehaald, dat betere productie-
methoden worden uitgevonden, in één
woord, dat het economisch beginsel:
de grondwet voor het economisch
handelen en het economisch verkeer
onder de mensen, beter wordt toege-
past. Welnu zulks wordt door de so-
ciale rechtvaardigheid geëist. Want,
opdat zoveel mogelijk (redelijke) be-
hoeften van zoveel mogelijk mensen
bevredigd kunnen worden, moet uit
de' ter beschikking staande natuur-
lijke rijkdommen en krachten zoveel
mogelijk worden gehaald, als met de
wet van het redelijk gebruik dier goe-
deren in overeenstemming is. Welnu,
de concurrentie werkt dit in de hand.
Afschaffing der concurrentie zou de
vooruitgang remmen, zou de verho-
ging van welvaart en cultuur in de
weg staan en de natuurlijke bevol-
kingsvermeerdering verhinderen.

In beginsel dient de concurrentie
dus gehandhaafd te blijven, maar de
excessen moeten worden afgesneden.
Ze moet op het algemene welzijn, op
de bereiking van het doel der volks-
huishouding gericht blijven.

Hoe kan dit nu het beste verzekerd
worden ?

De ervaring, met de bestrijding der
excessen onder het kapitalistische re-
giem opgedaan, wijst reeds in de
richting van een oplossing in corpo-
ratieve zin.

Maar het komt er op aan een op-
lossing te vinden, die de zegenrijke
werking der concurrentie niet uitsluit,
maar deze bevordert. Als de regeling
hiervan aan de beroepsstanden over-
gelaten wordt, is reeds verzekerd, dat
ze steeds aangepast is aan de bijzon-
dere omstandigheden en verhoudin-
gen, die in elke bedrijfstak heersen.

De wijze, waarop de beroepsstan-
den zich van deze taak kwijten, dient
zo te zijn, dat het beginsel der vrij-
heid van concurrentie gehandhaafd
blijft, om de samenleving niet van de
grote voordelen van dit beginsel te be-
roven. De afsnijding van excessen en
het richten der concurrentie op het
doel der volkshuishouding kan het
beste in dier voege geschieden, dat
allereerst de verantwoordelijkheid
van een ieder voor de bereiking van
dit doel vastgesteld wordt. De samen-
werking in de volkshuishouding zal
immers dan het beste gedijen, wan-
neer een ieder zich daarin als per-
soonlijkheid ontplooien kan, wanneer

een ieder de nodige vrijheid en verant-
woordelijkheid gelaten wordt. De ge-
meenschappen, waarin de mens opge-
nomen is, dienen zijn vrijheid niet
meer te beperken, dan strikt nodig
is ter bereiking van het doel dezer
gemeenschappen. De samenleving zal
des te meer nut trekken van de ar-
beid der individuele mensen als deze
zich met inzet van hun gehele persoon
daaraan kunnen wijden. De vrijheid
van concurrentie is een uitvloeisel van
dit beginsel. Maar deze vrijheid mag
niet gelijk staan met bandeloosheid,
maar moet in een diep verantwoor-
delijkheidsgevoel van de plichten te-
genover de gemeenschap wortelen.

Daarom dient de handelwijze der
beroepsstanden inzake de concurren-
tie er niet op gericht te zijn, om de
concurrentie uit te schakelen, maar
om de verantwoordelijkheid der be-
roepsgenoten op dit gebied vast te
leggen en te controleren. In een raam-
wet kan de staat reeds deze verant-
woordelijkheid omschrijven. Met na-
me kunnen hierin de meest voorko-
mende en de grofste inbreuken op
het beginsel der gezonde en eerlijke
concurrentie strafbaar worden ge-
steld. De beroepsstanden kunnen dan
deze wettelijke bepalingen nader pre-
ciseren en aanvullen met het oog op
de bijzondere verhoudingen, die in de
betreffende bedrijfstak heersen.

Schiet iemand nu in zijn verant-
woordelijkheid te kort en misdoet hij
daarmee tegen de standseer, dan dient
de beroepsstand in te grijpen. Zoals
reeds boven gezegd is, zijn scheids-
rechterlijke colleges ') daarom meer
geëigend dan rechtsprekende orga-
nen, omdat eerstgenoemde niet aan
de letter van een wet gebonden zijn en
dus ook positief gevallen kunnen be-
rechten, welke geen formele inbreuk
op de voorschriften vormen, maar
wel met de geest daarvan in strijd
zijn. Ook ere-raden zijn geschikt om
deze gevallen té berechten. Vanzelf-
sprekend dienen de organen van de
beroepsstand ook over een politie-be-
voegdheid te beschikken om de han-
delwijze der beroepsgenoten te con-
troleren.

Het voordeel van deze wijze van
controle en berechten is, dat ze door
de mensen van het vak geschiedt. Ook
de preventieve werking ervan is niet
te onderschatten. Zakenlieden vinden
het "onaangenamer door en in de kring
van hun vakgenoten gebrandmerkt te
worden, dan door een gewoon kanton-
gerecht, vooral omdat in een corpora-
tief ingerichte volkshuishouding het
verkeer met vakgenoten veel intenser
is. Het verantwoordelijkheidsgevoel
wordt op deze wijze aangekweekt en
ook vormt zich een publieke opinie,
een publieke moraal op dit gebied,
welke nog de beste waarborg is voor
een gezonde ontwikkeling der concur-
rentie.

Zo wordt dus de concurrentie niet
opgeheven of zodanig aan banden ge-
legd, dat ze practisch niet werkt,
maar blijft het beginsel van vrijheid
van concurrentie gehandhaafd. Deze
vrijheid is niet onbeperkt, maar vindt
haar grondslag en haar grenzen in de
verantwoordelijkheid tegenover de
gemeenschap. De regeling hiervan ligt
in handen van de beroepsstanden, die
echter gebonden zijn door de algemene
richtlijnen van het staatsgezag.

Een dergelijke regeling der concur-
rentie laat alle recht wedervaren aan
de eisen der sociale rechtvaardigheid.
Doordat ze de wedstijd der mensen in
het economisch gebruik der goederen
aanwakkert, draagt ze bij tot een be-
tere behoeftenvoorziening van de vol-
ken. Anderzijds werkt ze ook in de
hand, dat degene, die in de kunst van
concurreren het meeste uitmunt door
een doelmatiger gebruik van de pro-
ductiemiddelen en -factoren en in dit
opzicht dus meer tot een verwezen-
lijking van het doel der volkshuishou-
ding bijdraagt, ook een groter aan-
deel in het maatschappelijk product
krijgt. Voorwaarde is dan evenwel,
dat het gebruik der productiefacto-
ren, met name de arbeid, redelijk is
en ook onder andere opzichten de con-
currentiemethoden voor de bereiking

van het doel der volkshuishoudirig be-
vorderlijk zijn. Het is nu juist de taak
van de beroepsstanden hierover te
waken.

1) Van deze scheidsrechterhjke colleges
kan eventueel een beroepsrechter voorzit-
ter zijn, terwijl de bijzitters uit de leden
van de bèroepsstand worden aangewezen.

Vjorporatief l ortucjal

We lezen in „St. Paulus":
„In de reeks „Verkenningen", onder

redactie van Hans Hermans, den zoon
van „onzen" Hermans, verscheen na
het eerste prachtige boekje, geschre-
ven door professor Romme over de
sociale wetgeving in Nederland, een
tweede.

Het handelt over „Corporatief Por-
tugal" en geeft hiervan een beeld door
een bloemlezing uit de redevoeringen
van dr. De Oliveira Salazar, minister-
president van Portugal, sterk spre-
kende gedeelten te geven. Ze werden
verzameld door mr. dr, E. Brongers-
ma, die aan Portugal een proefschrift
wijdde.

Het lust ons waarlijk'een drietal ci-
taten te geven. Het eerste zouden we
willen noemen: een collectief gewe-
tensonderzoek over rijkdom, arbeid
en gezin.

Hier is het:
Wij hebben het begrip van de rijkdom

vervalst; wij hebben deze los gemaakt
van zijn natuurlijk doel: het menselijk
leven op waardige wijze te onderhouden.
Wij hebben er een onafhankelijke groot-
heid van gemaakt, die niets heeft uit te
staan met algemeen belang of met mo-
raal. Wij hebben verondersteld, dat men-
sen, staten en volken hun einddoel konden
vinden in het opeen stapelen van rijkdom-
men zonder maatschappelijk nut en zon-
der rekening te houden met de regels der
rechtvaardigheid bij de verwerving of bij
het gebruik daarvan.

Wij hebben het begrip van de arbeid en
van de persoon van den arbeider vervalst.
Wij hebben zijn waardigheid als mense-
lijk wezen vergeten, wij hebben alleen
aandacht geschonken aan zijn waarde als
producerende machine, wij hebben zijn
werkkracht gemeten of gewogen en wij
hebben er volstrekt niet aan gedacht, dat
hij deel uitmaakt van een gezin, en dat
het leven niet alleen in hém is, maar ook
in zijn vrouw, zijn kinderen, zijn tehuis.

Wij gingen nog verder: wij hebben dit
gezin uiteen geslagen; wij gebruikten
vrouw en kind als minderwaardige, maar
goedkopere arbeidskrachten losge-
maakte eenheden, van elkander volkomen
onafhankelijke onderdelen, zonder samen-
hang, zonder genegenheid, zonder gemeen-
schappelijk leven — en practisch hebben
wij het gezin ontbonden. Met één slag ont-
leden wij de kern van het gezin en gaven
wij aan de onderlinge concurrentie der
arbeiders nog grotere uitbreiding door de
vrouwenarbeid, terwijl wij daar bovendien
geen loon voor uitkeerden, dat op kon
wegen tegen verdiensten van een goede
huisvrouw en tegen het maatschappelijk
nut van een voorbeeldige moeder.

Over de arbeid spreekt Salazar nog
nader in een redevoering, die gewijd
is aan belangrijke zaken,* waarover
zoals hij zegt eigenlijk geen discussie
moet worden gevoerd.



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

Wij zouden dat kunnen noemen: een
loflied op de waarde van de arbeid.
Men luistere:

Wij redetwisten niet over de arbeid,
noch als recht, noch als verplichting.
Niet over de arbeid als recht, want de
ontkenning daarvan zou hen, die slechts
over hun handen beschikken, doemen tot
de hongerdood; niet over de arbeid als
verplichting, want werd hij als zodanig
miskend, dan zou men de rijken het recht
verlenen van het werk der armen te leven.

Omdat uit de arbeid het leven zich
voedt, de rijkdom der naties voortkomt
en de welvaart der volkeren ontstaat, is
hij een roem en een eer. Hij is niet steeds
even nuttig, hij heeft niet steeds dezelfde
economische waarde, maar hij heeft
steeds een gelijke zedelijke waardigheid.

De Voorzienigheid heeft ons de arbeid
als een noodzakelijkheid gegeven en ge-
lukkig zal het altijd nodig zijn te werken
om te leven, hoe zeer men ook vooruit
gaat en hoe meer men ook bijeen gaart:
anders zouden de mensen van verveling
sterven in een sfeer van bederf.

Indien ondanks deze noodzaak en deze
plicht men soms in de omstandigheid ge-
raakt, dat sommigen tot werkloosheid ge-
doemd zijn om anderen te laten leven, dan
ligt het hieraan, dat wij het leven niet
goed georganiseerd hebben of dat wü niet
het geheim kennen, hoe het beter te or-
ganiseren: het is in strijd met de natuur
der dingen, dat onder enigerlei omstandig-
heid de arbeid zou ophouden een bron
van welvaart te zijn, om te veranderen in
een bron van ellende.

Bij tijden gebeurt het, dat de mensen
de weldadige tucht van de arbeid niet be-
grijpen; zij komen daartegen in opstand
en willen leven van de opgestapelde rijk-
dommen, zoals de bijen teren op hun ho-
ningraten. In verdwazing verkondigt de
menigte het recht op nietsdoen: het staat
gelijk met zich te onderwerpen aan de sla-
vernij van honger en ellende. Wy twisten
niet over de Arbeid.

Prachtige waarheden in prachtige
taal.

En nu een derde citaat. Brandend
actueel. Dat kan bezwaarlijk andera,
omdat ook in Portugal is gebouwd en
wordt gebouwd aan de nieuwe orde.
Daarbij speelt uiteraard het grote
probleem van staatsgezag en burger-
lijke vrijheid een zeer belangrijke rol.

Het woord is aan Salazar:

Niemand van ons zou willen beweren,
dat in Portugal de staat almachtig is te-
genover de massa, en deze laatste slechts
het materiaal uitmaakt voor de grote po-
litieko doeleinden. Niemand van ons zou
op het denkbeeld komen, de staat te be-
schouwen als bron van zedelijkheid en ge-
rechtigheid, zonder dat zijn beslissingen
en voorschriften zich zouden moeten on-
derwerpen aan de uitspraken van een ho-
gere gerechtigheid.

Niemand van ons zou het wagen de
macht tot oorsprong van alle recht te ver-
klaren, zonder eerbiediging van het per-
soonlijk geweten, van de rechtmatige vrij-
heden der burgers, van de eigen doelein-
den der menselijke persoonlijkheid. Wjj
zijn nationalisten en hebben het vaderland
lief, maar niemand van ons is aanhanger
van een agressief, exclusief, haatdragend
nationalisme.

Wanneer wij gehecht zijn aan het be-
grip vaderland, dan is dat veeleer, omdat
wij begrijpen, door instinctief gevoel en
door verstandelijke overtuiging, dat voor
het leven en de belangen der mensheid
het nationale plan nog het beste is. En
ondertussen, terwijl wy uit naam der rede
en der geschiedenis de vergoddelijking
van de staat en van diens macht verwer-
pen, moeten wij de sterke staat verwezen-
lijken, in naam van de heiligste belangen
der natie.

Wij moeten het van zijn aanzien be-
roofde en verzwakte gezag versterken te-
genover de aanvallen van een verkeerd
begrepen vrijheid. Wy moeten aan het
raderwerk van de Staat de mogelijkheid
verschaffen van krachtige leiding, snelle
besluitvorming en feilloze uitvoering.

Inderdaad: brandend actueel!
We gaven drie citaten. Ze verdie-

nen ten volle nog eens te worden
overgelezen!

Dat worde dan ook gedaan."

Vraagt U»
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Ten tweede komt de kwestie ter spra-
ke, dat er dwingende redenen moeten
zijn om tot zon handelwijze te be-
sluiten. Het gaat immers niet aan
thans verliezen te nemen met het
vaak vrij onzekere vooruitzicht van
toekomstige winsten. Zoiets kan
geen enkele consumptieiiuishouding
of onderneming riskeren en ook de
staat mag dit slechts in het uiterste
geval en om dringende redenen onder-
nemen.

In het licht van bovenstaande uit-
eenzettingen eist de oplossing van
het vraagstuk rechtvaardig loon voor
allen in de Nieuwe Gemeenschap om
tweeërlei redenen kennis van de be-
hoef ten. Ten eerste om vast te kunnen"
stellen, wat de arbeider nodig heeft
om in het onderhoud van zich en zijn
gezin te kunnen voorzien (eis van
Quadragesimo Anno) en ten tweede,
omdat de behoeften bekend moeten
zijn, wil men er in slagen te bepalen,
welke offers voor de bevrediging
daarvan moeten worden gebracht,
met andere woorden, wat er moet
worden geproduceerd (eis van het
economisch probleem).

Nu is de hoogte van het loon van
invloed op de grootte der offers, wel-
ke moeten worden afgewogen tegen
de geproduceerde goederen en be-
invloedt dus op deze wijze de voor-
delige marge, welke voor de bereiking
van het economisch doel vereist is.
Aangezien de hoogte van het loon,
zoals gezegd, afhangt van de behoef-
ten, welke voor bevrediging in aan-
merking komen, ontstaat de typische
onderlinge afhankelijkheid, welke ook
op andere onderdelen en gebieden van
de economie wordt aangetroffen.
Wanneer we de te brengen offers in
geld uitdrukken', is de prijs der pro-
ducten een functie van het loon en
het loon een functie van de prijs der
producten. Immers hoe hoger het
loon, des te hoger stijgt de prijs der
producten en hoe meer de prijs stijgt,
des te hoger moet het loon zijn 8).

In een algemener kader gezien,
wordt de vergoeding voor de arbeid,
dus het loon, tezamen met de vergoe-
ding voor de overige aan de produc-
tie medewerkende factoren beheerst
door de geldopbrengst der producten,
d.i. door de afzet tegen een bepaalde
prijs, verminderd met de uitgegeven
bedragen. Of wat eveneens juist is,
het flexibele rendement wordt be-
heerst door een star gedeelte, de af-
schrijving op en de vergoeding voor
het geïnvesteerde kapitaal, een tame-
lijk star gedeelte, de vergoeding voor
de arbeid, en een flexibel deel, de ver-
goeding voor de benodigde grond- en
hulpstoffen en de ondernemerswinst.

Uit deze samenhang volgt, dat het
loon, als vergoeding voor gepresteer-
de arbeid in maatschappelijk ver-
band, afhangt van de omvang der
productie. Dit geldt voor het particu-
liere geval, voor een bepaalde onder-
neming — hetgeen eenieder inziet —,
doch ook voor de maatschappij. Het
loon is een functie van het totale pro-
duct der maatschappij, het nationale
product; 't nationale inkomen; even-
goed als het omgekeerde waar is -
en veel gemakkelijker wordt begre-
pen —: het nationale inkomen is een
functie van het loon, het stijgt en
daalt met het totaal verloonde be-
drag. De samenstelling en de tot-
standkoming van het nationale in-
komen is van betekenis voor het te
verionen bedrag 9) , maar tevens ,-is
het loon bepalend voor het nationale
inkomen, in zoverre door tegen loon
verrichte arbeid de totale geprodu-
ceerde hoeveelheid goederen kan wor-
den opgevoerd.

Uit de beschreven verhouding
volgt nog een tweede punt.

Deze functionele samenhang van
de verschillende productiefactoren
met het rendement van de productie
maakt iedere factor gevoelig voor
veranderingen, welke bij een of meer

oon
der andere factoren optreden en
houdt tevens in, dat het op peil hou-
den van de vergoeding voor een \>GT
paalde factor is gebonden aan de ver-
goeding voor de andere factoren en
aan het rendement. Hierbij speelt
ook de grotere of kleinere mate van
reactiesnelheid een rol. Wanneer, zo-
als zulks tot nu toe vrijwel algemeen
wordt aangenomen, de waardering
van alle medewerkende productie-
factoren op gelijke wijze plaats vindt,
zal, wanneer de prijs der af te zetten
goederen vermindert of wanneer de
afzet geringer wordt of wanneer een
der productiefactoren hoger moet
worden beloond of wanneer een com-
binatie van deze verschijnselen op-
treedt, de eerste reactie uitgaan naar
de prijs der grond- en hulpstoffen,
de tweede naar het loon; omgekeerd
volgt bij een verbetering van het ren-
dement der onderneming de loons-
verbetering in tweede instantie. De
theorie verklaarde zulks uit de alge-
mene markt- en prijswetten, waarbij
de vertraging in de reactie bij de lo-
nen en de vrijwel niet aanwezige
reactie bij het geïnvesteerde kapitaal
als frictieverschijnselen werden op-
gevat. Op zich is deze verklaring
zeer gemakkelijk, doch, zoals Cobben-
hagen reeds herhaalde malen heeft
aangetoond 10), minstens onvolledig
(ondernemerswinst), misschien zelfs
foutief (miskenning van het karak-
ter van de arbeid).

Vooral het laatste punt, misken-
ning van het karakter van de arbeid,
moge nog even worden aangestipt. In
de aanhef van dit artikel werd reeds
gewezen op de mening van Ammonn,
dat de arbeider zijn arbeid aan den
ondernemer verkoopt, die er een be-
paalde prijs voor moet betalen. Deze
verkoop zou plaats vinden op de ar-
beidsmarkt. Nu erkent Ammonn da-
delijk, dat de arbeidsmarkt geen
eigenlijke markt is, daar vele afwij-
kingen voorkomen van datgene, wat
men algemeen als „marktverschijn-
sel" aanmerkt. Toch blijft hij vast-
houden aan de verklaring, dat — al
moeten dan vele kronkelingen w.or-
den glad gestreken — de arbeid,
evenals ieder ander economisch goed,
een prijs doet en dat het loon geheel
aan dezelfde wetten onderhevig is als
ieder ander goed en iedere andere
prijs.

Wanneer hier Ammonn wordt geci-
teerd, wil dit niet zeggen, dat hij de
enige zou zijn, wien deze opvatting
moet worden toegeschreven. Deze re-
denering staat in alle leerboeken der
theoretische economie u).

In concreto was de situatie aldus,
dat de individuele ondernemer, voor
wien het loon een deel van de kost-
prijs is, als vrager een vergoeding
bood, welke lager "was, dan hij even-
tueel zou kunnen betalen, teneinde op
deze wijze zijn winstmarge te ver-
groten en niemand vond dit erg, om-
dat het gezichtspunt: loon is een deel
van de kostprijs, door alle economen
was overgenomen, waardoor de te-
genhanger: loon is een bron voor het
bestaan, werd vergeten. Aanvankelijk
was de toestand zo, dat de niets-be-
zittende arbeider tegen een willekeu-
rige vergoeding, uitgedrukt in de na-
tionale geldeenheid, voor een vrijwel
onbepaalde tijd zijn krachten aan den
ondernemer ter beschikking stelde,
waarbij werd getracht het loon te
drukken door de vrouwen en kinde-
ren te laten werken i2).

Deze toestand, die elke waardering
van het menselijke karakter van de
arbeid achterwege liet, leidde tot de
sociale strijd van het einde der vorige
en het begin van deze eeuw. Het ge-
volg was, dat de arbeiders zich vere-
nigden en zo de macht van het getal
plaatsten tegenover de macht van het
bezit. In de theoretische economie
werd nu de macht van het getal als
een der factoren van de arbeidsmarkt
beschouwd, waardoor het karakter
van die markt beter uitkwam. Zo

aanzag men de collectieve arbeids-
overeenkomst als een normaal markt-
verschijnsel. En ondanks partiële ver-
beteringen in de arbeidsvoorwaarden
bleef in principe het theoretisch ge-
bouw onaangetast 13).

Ook in concreto veranderde wei-
nig. Nog steeds was de ondernemer
de sterkste, die de arbeidsvoorwaar-
den kon vaststellen, welke de arbei-
ders moesten aannemen, wilden ze
niet totaal van alle inkomsten ver-
stoken blijven. Dat de dreiging van
een staking den ondernemer eniger-
mate binnen de perken hield, doet
aan dit feit weinig af.

Hieruit blijkt dus wel, dat, ondanks
de verbetering in de sociale omstan-
digheden gedurende de laatste decen-
nia, van een absolute erkenning van
het menselijke karakter van de arbeid
nog geen sprake was.

De Nieuwe Gemeenschap zal den
arbeider het rechtvaardige loon die-
nen te garanderen, een redelijk aan-
deel in het tot stand gebrachte natio-
nale product met de zekerheid, dat de
overige medewerkende productiefac-
toren eveneens een redelijk aandeel
in het product ontvangen, waarbij
rekening wordt gehouden met de mo-
gelijkheid, dat ieder indiyidu in de
gemeenschap tot bevrediging van zijn
redelijke behoeften komt.

Nu moet, zoals in het begin van dit
artikel is gesteld, de beloning van de
arbeid plaats vinden volgens de rui-
lende rechtvaardigheid. Ruilen eist
echter een waardering. Deze waarde-
ring moet, wil ze in de maatschappij
kunnen worden gehanteerd, een ob-
jectieve vorm krijgen. Dit geschiedt
door iedere waarde in een bepaalde
noemer, het geld, uit te drukken.
Deze geobjectiveerde waarde wordt
prijs genoemd.

De verschillende economische sub-
jecten hanteren de prijs als een in-
strument, ieder naar zijn eigen inzicht
en voor zijn eigen doel. In zoverre de
(kost-) prijs der producten een func-
tie is van het loon, hanteert de on-
dernemer dit instrument ter bepaling
van de doelmatigheid der productie;
in zoverre het loon een functie is van
de prijs der producten, hanteert de
arbeider dit instrument om te komen
tot bevrediging van zijn behoeften.
Het loon, als prijs, is derhalve bepa-
lend voor de totstandkoming van het
nationale product en tevens voor de
verdeling ervan.

Als zodanig verschilt het niet van
de prijzen der andere goederen, wel-
ke prijzen eveneens bepalend zijn voor
de totstandkoming van dat goed en
voor zijn verdeling over de consumen-
ten. Echter wel wat betreft het tot
stand komen van de prijs zelf.

Immers, het antwoord op de vraag :
welke waardering moet nu aan de ar-
beid worden ten grondslag gelegd,
wat is nu de prijs van de maat-
schappelijk gepresteerde arbeid, moet
luiden, dat deze waardering dient
plaats te vinden overeenkomstig de
bijdrage aan het nationale product,
overeenkomstig de prestatie. Die
prestatie nu is het vervaardigde pro-
duct, tot stand gekomen door de sa-
menwerking van intellect, kapitaal
en arbeid (intellectus, res et opera),
zoals Z.H. Pius XI r.g. het formu-
leert.

Bij deze samenwerking komt aan
geen medewerkende factoren een bij-
zondere belangrijkheid toe. Het vraag-
stuk van de verdeling van het sociale
product is niet zonder meer op te los-
sen. Wel kan worden gezegd, dat
dit deel zo groot moet zijn, dat elk der
factoren tot samenwerking in staat
en bereid moet zijn en dat voor allen
een bevrediging van redelijke behoef-
ten mogelijk moet zijn.

Er spelen dus ook andere dan zui-
ver economische factoren een rol bij
de totstandkoming van de beloning
van de arbeid. Deze factoren liggen
in een hogere orde dan de economi-
sche (plaats in de samenleving, groot-
te van het te verzorgen gezin e. d.
en de economische theorie zal deze
dus hebben te aanvaarden. Zoals de
planimetrie van axiomata uitgaat, zo
zal de economie op het gebied van de
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inkomensverdeling een of meer axio-
mata moeten aanvaarden. Eerst van-
af en vanuit de gegeven inkomens-
verdeling, welke het resultaat is van
een wettelijke regeling, tot stand ge-
komen in het kader van een bepaalde
juridische organisatie van de samen-
leving, dus door positief ingrijpen
vanuit een hogere orde, derhalve met
vaste prijzen voor de medewerking
van de verschillende productiefacto-
ren begint het terrein der economi-
sche theorie met haar prijs- en markt-
wetten.

De oude definitie van het loon,
welke Bülow raak omschrijft als de
prijs voor het ter beschikking stellen
van arbeid van een bepaalde hoeda-
nigheid gedurende een vooraf bepaal-
de tijd, moet dus veranderen. Naar
mijn mening is de beste omschrijving
voor het loon: de geldelijke vergoe-
ding, welke de arbeider na verloop
van een bepaalde tijd ontvangt voor
zijn medewerking» aan de totstand-
koming van het product. De aard
van deze medewerking, dus de plaats
in het productieapparaat, de duur van
de arbeid en de hoedanigheid van de
gepresteerde arbeid zijn maatstaf ge-
vend voor de vergoeding, welke de
arbeider' in geldvorm ontvangt, hetzij
rechtstreeks, hetzij door waardering
in geld van in natura genoten vergoe-
ding. Evenals de ondernemer belo-
ning ontvangt voor zijn medewerking
en als schepper van (nieuwe) com-
binaties iets aparts krijgt, evenzo
ontvangt de arbeider als een der voor-
naamste uitvoerders van de uit-
gewerkte combinaties een aparte be-
loning, afhankelijk van zijn prestatie
(hetgeen niet per se behoeft in te
sluiten, dat er een rechtstreeks ver-
band bestaat met de door hem gepro-
duceerde hoeveelheid gpederen of met
de bedrijfsresultaten) en van zijn
plaats in het geheel der productie.
Deze plaats nu hangt af van het werk,
dat hij in de onderneming verricht
(hoedanigheid van de arbeid) en van
zijn r»ositie in de maatschappij (waar-
bij alle sociale omstandigheden een rol
spelen); enerzijds bepaalt dus de on-
derneming, anderzijds de staat, welke
functie zal worden beloond, en hoe
hoog.

Het is dan ook zeer goed denkbaar,
dat de uiteindelijke beloning van de
arbeid voor een deel wordt gedragen
door de samenleving, voor zover deze
belang er bij heeft, dat de individuele
arbeider in staat wordt gesteld een
kinderrijk gezin op te voeden over-
eenkomstig de positie, welke hij in de
maatschappij inpeemt. In dat geval
zol het loon uiteenvallen in twee
gedeelten: een, dat de onderneming
opbrengt (afhankelijk van de aard
van het werk) en een, waar de Over-
heid voor zorgt (afhankelijk van de
sociale omstandigheden).

In vele gevallen zal een .dergelijke
beloning van de arbeid voor de on-
derneming meebrengen, dat het hui-
dige loon moet worden herzien. Dit
behoeft in principe niet te gaan ten
koste van de beloning der overige
productiefactoren. Immers, zoals
reeds is gezegd, hangt de beloning
van de productiefactoren, voor wat
de onderneming betreft, uiteindelijk
af van het rendement van de produc-
tie. Verbeterine van het rendement
opent de mogelijkheid de medewer-
kende productiefactoren hoger te be-
lonen.

In zoverre de misstanden, welke
thans bestaan, een gevolg zijn van de
geringe winsten in de ondernemingen,
houdt dit in, dat allereerst maatrege-
len zullen moeten worden genomen
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om verbetering te brengen in de mar-
ge tussen de totale productie tegen
een bepaalde prijs. Er is een tweevou-
dige of, zo men wil, een drievoudige
therapie aan te wijzen, nl. 1) uitbrei-
ding van de totale productie: 2a) ver-
andering van de prijs der producten,
2b) verandering van de prijs der pro-
ductiemiddelen; 3) een combinatie
van deze methoden. Nu is de alles
beheersende genezingswijze ongetwij-
feld gelegen in de hantering van het
prijsmechanisme. Dit zou inhouden,
dat sommige prijzen in het thans be-
staande prijssysteem, enige wijziging
moeten ondergaan en op een niveau
komen, dat de garantie biedt voor een
juiste beloning van de arbeid, .zonder
dat daardoor het particuliere initia-
tief ten aanzien van de voortgang der
productie wordt gedood.

Dit heeft men in Duitsland ook be-
grepen en opgelost door de prijzen,
welke op een bepaald moment beston-
den, met fractionele wijzigingen, waar
zulks dringend nodig was, te hand-
haven. Het fixeren van het prijsni-
veau geschiedde in Duitsland na een
periode van algemene verbetering van
de economische toestand en nadat
reeds door allerlei maatregelen de
oude situatie grondig was veranderd.

Voor ons land zijn de omstandighe-
den niet zo gunstig. Ook de algemene
toestand verschilt hier aanmerkelijk
met die van Duitsland, zowel op het
gebied van de voorziening met grond-
en hulpstoffen voor onze landbouw,
veeteelt en nijverheid als op het ge-
bied van de afzet der producten van
deze takken van bedrijf. Het valt bui-
ten het kader van dit artikel hier na-
der op in te gaan. Bij wijze van voor-
beeld moge op twee dingen de aan-
dacht worden gevestigd.

Voortdurende fluctuaties in de prijs
van granen op de wereldmarkt hou-
den een ernstig gevaar in voor het
Nederlandse prijssysteem, voor de
lonen in de landbouw, de landbouw-
verwerkende industrie en zo weer op
die der overige takken van industrie.
Deze fluctuaties zal de overheid moe-
ten ondervangen.

Een bepaalde vaste prijs voor onze
exportproducten zou de concurrentie-
positie van de Nederlandse industrie
op verscheidene markten ernstig be-
moeilijken.

Het signaleren van deze punten
moge voldoende zijn om aan te ge-
ven, dat de overheid bijzondere zorg
zal moeten wijden aan de kwestie, dat
de als behoorlijk beschouwde mini-
mumlonen inderdaad door de onder-
nemingen worden verdiend en kun-
nen worden uitbetaald.

8) Deze onderlinge beïnvloeding is steeds
een der redenen geweest, waarom met klem
tegen loonsverhoging werd gewaarschuwd
met name in tijden, waarin door bepaalde,
oorzaken de kostprijsonderdelen stijgen.

9) In dit opzicht zou men kunnen spre-
ken van een loonfonds.

10) o.a. Diesrede van 7 Maart 1933.
11) vgl. ook Heller, die in zijn: Theore-

tische Volkswirtschaftslehre, Leipzig 1929,
twee grenzen voor het loon construeert
(grensparen), de onderste: de kosten van le-
vensonderhoud voor de laagste klasse arbei-
ders, en de bovenste: de grensproductiviteit
van de arbeid, blz. 131—2.

12) Vgl. de toestanden in de Engelse in-
dustriesteden op het einde der 19e eeuw.
Daar werden textielfabrieken opgericht in
de buurt van metaalfabrieken om de vrou-
wen en kinderen der arbeiders in de me-
taalfabrieken verdiensten te verschaffen, zo-
dat de lonen zeer laag konden blijven.

13) Enige opmerkingen hierover vindt
men bij Von Zwiedineck-Südenhorst in:
Grundriss der Sozialökonomie, Abt. IV, Teil
I, onder de titel: Die Lohnpreisbildung, met
name op blz. 349 e.v.

Drs. P. v. d. Zanden in „Economie".

vfrontJslafyen voor een

I\ie«we Oemeewscliap

door Mr. Dr. Angrelinus O.F.M. Cap.

Dr. Angelinus geeft ons houvast, geeft
inzicht en overtuiging, ja overtuigt ons
van de hanteerbaarheid in de practijk van
de beginselen, die hij belicht.

Het Katholieke Schoolblad.

Velen zullen Quadragesimo Anno eerst
na het lezen yan de brochure van pater
Angelinus begrijpen.

Jac. Ruijgers in Viking.

Daarom is het zo nodig het fundament,
de grondslag te onderzoeken en te leggen,
voordat de bouw ener nieuwe en natuur-
lijk betere samenleving kan beginnen. Dit
is de betekenis, die aan dit boekje moet
worden toegekend.

Christelijk Sociaal Dagblad.

Met onze rooms-katholieke landgenoten
kunnen wy dan ook instemmen met een
actie voor de nieuwe gemeenschap, die op
deze grondslagen rust.

De Gids.

Sinds de oorlog uitbrak zijn er reeds et-
telijke brochures over de vernieuwing van
het maatschappelijk leven .verschenen.
Deze van pater Angelinus laat het nu eens
niet bij een herhaalde verzekering, dat die
Vernieuwing nodig is en enkele vage alge-
mene aanduidingen, doch biedt een wer-
kelijk hervormingsprogram.

De Tijd.

De lezing en bestudering dezer brochure
zij dan ook alle leden van Sint Adelbert
met warmte aanbevolen.

Mr. Dr. A. Borret S.J. in
St. Adelbert.

Verkrijgbaar bij het secretariaat van de
Actie Naar de Nieuwe Gemeenschap, Huis
van de Arbeid, Oudenoord, Utrecht.

Prijs 20 ets, franco per post.

Alf o n si A n c n
IL

„Schaepman was tegen vakorgani-
satie." Maar hij kon even goed
tegen de vloed van de zee wezen. Zijn
tegenstand verhinderde niet, dat er
ooit een Aartsbisschop in Enschedé
zou komen om Ariëns juist voor Fa-
brieksarbeidersbond te huldigen:
„Met beleidvol doorzicht had hij te
rechter ure doorgetast. Wie telt de
werkliedenverenigingen en vakafde-
lingen, die zijn woord hielp oprich-
ten?"

Wat nu aan de orde^kwam, was de
verhouding van vakbeweging en Ar-
beidersbeweging. Alleen de bouwvak-
mensen vormden een afdeling van de
Arbeidersvereniging, de Fabriekar-
beidersbond daarentegen stond op
zich zelf. Die onafhankelijkheid was
een voorbijgaande vorm, begreep
Ariëns, die het ogenblik afwachtte
om de samenhang te regelen. „Dr.
Schaepman (en ook Mgr.) zou wen-
sen dat ik dit nu reeds klaarspeelde,
misschien liever nog: dat de Bond
geheel werd opgelost; maar ik vrees,
dat het nog niet gaan zou zonder
grote zedelijke verliezen. De bond telt
een massa halve Roomsen, die vol-
gens de statuten in de vereniging niet
binnen kunnen. Tot wie zullen zij zich
wenden, als wij hen terugstoten ?"
Hij had het geduld van de mensen-
visser en drong het min of meer door
de revolutiegeest besmette volk niet
plotseling een adviseur op, die velen
zou afschrikken. Hij wist en iedereen
wist, dat de adviseur van de arbei-
dersvereniging toch vanzelf de nodige
invloed uitoefende. Zo was het enkel
een natuurlijke ontwikkeling, dat de
vakbond een afdeling van de moeder-
organisatie werd.

De doorslag gaf het feit, dat som-
migen de Arbeidersvereniging ver-
lieten, om met de vakbond te vol-
staan. Vanaf Augustus 1893 moesten
alle leden van de Bond ook lid van
de Vereniging zijn, waardoor de vak-
beweging binnen de standsorganisa-
tie werd opgenomen met behoud van

eigen kas. Ariëns bracht de vakman-
nen de overtuiging bij, ook in maat-
schappelijke zaken de kerkelijke lei-
ding te moeten volgen. Zo was de sa-
menwerking verzekerd. Toen in
Borne onenigheid kwam tussen bei-
den, ried Ariëns een gecombineerde
bestuursvergadering aan, waarop de
bezwaren uitgesproken en opgelost
werden. Als iemand dubbele contri-
butie te zwaar vond, viel verlaging
te overwegen; als de bijdragen voor
de vakbeweging onmisbaar bleken,
moest de Vereniging alleen de kos-
ten verminderen; als een gilde niet
aan banden gelegd wou worden door
't hoofdbestuur, dan gold de vraag:
„Welke banden? Hebt u last onder-
vonden?" Of anders was een belofte
mogelijk om bepaalde vrijheid te la-
ten. Zo schikte hij de toepassing van
een algemene regel met beleid en
drong nooit dezelfde vorm voor ieder
geval op, omdat zijn oorspronkelijke
geest uit andere gegevens weer nieu-
we gevolgtrekkingen wist te maken
Maar in beginsel was de verhouding
tussen standsorganisatie en vakver-
eniging vastgesteld als een model
voor het land en voor de wereld.

Hij gaf zich met dat al niet voor
meester uit. Toen hij in Arnhem de
vakbeweging moest behandelen, be-
gon hij met de verklaring, dat hij alle
moeite had gedaan om van deze rede
af te komen.

Hier mocht hij immers niet zó maar
wat uit zijn mouw schudden, zoals hij
bij zijn Twentse jongens gerust wagen
kon. Viel het nu tegen, dan moesten
zijn hoorders bedenken, dat het in de
Vasten was. Hoe sterk hem de vak-
beweging aan het hart bleef liggen,
bewees zijn oproep aan alle gilden om
zoveel mogelijk materiaal over de
toestand te verzamelen. „Alvorens
omhoog te klauteren, moeten wij juist
weten waar wij staan." In een dag-
blad bepleitte hij aaneensluiting van
alle katholieke arbeiders in ons land
en een week later zag hij kans te ver-
klaren, dat het op de vakverenigin-

gen aankwam. Hij paste zich bij do
Diocesane Bond, die Schaepman ge-
vormd had, volledig aan, door zijn Fa-
brieksarbeidersbond 15 Augustus
1894 te herdopen tot Katoenbewer-
kersbond. De Bondsadviseur bevre-
digen, dat lukte hem hiermee even-
min als met welke tegemoetkoming
ook, zodat een vriend hem schreef:
„Schaepman heeft die Twentse
Bondshistorie weer niet begrepen.
Naar aanleiding van Schaepman'a
rede over de vakverenigingen schreef
Ariëns een reeks artikelen, want zó
hartelijk deed de kapelaan zijn uiter-
ste best om de professor geen aan-
stoot te geven, dat hij zich tegen een
algemene bijeenkomst van de Ka-
toenbewerkersbond verzette, omdat
die afbreuk aan de jaarvergadering
van de Diocesane Bond zou kunnen
doen, wat iemand als Sloet veel te
ver gedreven leek. Toen de betoging,
dus doorging, nam Ariëns de voor-
zorg, om er Schaepman's vertrou-
wensman Bult te laten optreden. En
twee jaar later voorkwam hij toch
een algemene vergadering, waaraan
Schaepman zich leek te ergeren. Een
tweede katholiek vakconsres in Am-
sterdam kon door geen Rijsenburger
in September 1895 tegengehouden
worden. Ook binnen het aartsbisdom
ging de beweging onweerstaanbaar
zijn gang. Nadat de Diocesane Bond
in 1893 het nut, in 1894 het doel, in
1895 de vorm van vakvereenigingen
had behandeld, werden in 1896 vak-
bonden voorbereid door een commis-
sie, waaraan Ariëns ziin krachten gaf.
Schaepman was zo wijs, de stroom te
volgen, die hij niet kon leiden, en
kwam 22 November 1896 in het lof
vanaf de preekstoel binnen de Sint
Jacobuskerk plechtig de hoog opge-
beurde gildevaandels wijden en daar-
na in een vergadering 'met een rede
begroeten, waarvoor Ariëns hem uit
de grond van zijn hart dankte.

Uit „Alfons Ariëns" door prof. dr.
Gerard Brom. (Ter perse bij Urbi
et Orbi).
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A dan e vruc t men Je Loom

De tegenwoordige directeur, Mag. dr. S. Stokman O.F.M, in zijn werkkamer in
het Huis van de Arbeid te Utrecht

Zonder vorming geen
persoonlijkheid.

Hoe vér-dragend de betekenis is van
het instituut, dat de katholieke arbeiders-
beweging in haar Ontwikkelingscentrale
bezit, blijkt wel uit het tweede artikel van
de statuten der Ontwikkelingscentrale:

„Het doel der stichting is: aan perso-
nen, in het bijzonder aan hen, die lid zijn
van een bij het R.K. Werkliedenverbond
aangesloten organisatie, gelegenheid te
geven onder deskundige leiding, sociale,
economische en andere algemeen vormen-
de studiën, op de grondslag der katho-
lieke levensbeschouwing, te maken."

Het voorzien in de behoefte aan princi-
pieel gevormde en goed onderlegde krach-
ten is voor het R. K. Werkliedenverbond
een plicht en een noodzaak. Plicht omdat
het doel van het Verbond is gelegen in de
bereiking van een volwaardige positie van
de arbeidersstand in de maatschappij, en
de culturele verheffing van de arbeiders
*n belangrijk element is van deze volwaar-
dige positie. Noodzaak omdat een be-
weging, die in de Nederlandse volksge-
meenschap* een belangrijke rol vervult,
voortdurend beschikken moet over bekwa-

,me leiders.
De katholieke arbeidersbeweging, die

van den beginne af aan gericht was op den
arbeider als mens — den totalen arbeider
dus, en niet enkel den vakman — heeft in
de loop der jaren op velerlei wijzen en
in tal van vormen deze geestelijke en cul-
turele verheffing van de arbeiders ge-
diend. Thans zullen wij daarover niet veel
zeggen; wij willen ons slechts bepalen tot
leen korte schets van de Ontwikkelings-
eentrale, die thans — het woord duidt het
reeds aan — centrale leiding geeft aan
het ontwikkelingswerk in de katholieke
arbeidersbeweging.

De Ontwikkelingscentrale werd opge-
richt in 1930; als eerste directeur van dit
nieuwe instituut trad op pater mr. dr.
D. Beaufort O.F.M., daartoe aangezocht
door het Verbondsbestuur. Begonnen
werd met enkele cursussen voor reeds in
functie zijnde bestuurders, terwijl een
plan tot vooropleiding van jeugdigen in
drie-jarige cursussen al heel spoedig tot
'n begin van uitvoering kwam.

Eind 1931 waren deze jeugdcursussen
reeds op een 15-tal plaatsen in het land
opgezet en na die tijd is dit aantal voort-
durend uitgebreid. Er ligt hier een over-
söchtje voor ons van het aantal reeds be-
ëindigde drie-jarige cursussen en daaruit

DE SLUITING VAN EEN DER
CURSUSSEN IN BREDA
de diploma's waren uitgereikt,!

ÉHMnigden docenten en

blijkt, dat in 30 plaatsen deze cursussen
zijn beëindigd, dat het aantal deelnemers
bij de aanvang van deze cursussen 489 be-
droeg en het aantal .geslaagden 255. En
wanneer we nu vermelden, dat thans op
24 plaatsen nog drie-jarige cursussen lo-
pen niet een totaal aantal deelnemers van
ongeveer vijfhonderd, dan spreekt hieruit
wel voldoende hoe het ontwikkelingswerk
in onze beweging, voor wat onze jonge
mensen betreft, in aanvang en intensiteit
sterk is toegenomen. De vakken waarin
op deze cursussen onderwezen wordt zijn:
godsdienst en zedenleer, vaderlandse ge-
schiedenis, Nederlandse taal, staathuis-
houdkunde, maatschappijleer, geschiede-
nis en structuur van de arbeidersbewe-
ging, sociale wetgeving, staatsinrichting
en verenigingsboekhouden. De lessen wor-
den in hoofdzaak gegeven door leraren bij
het Middelbaar Onderwijs, enkele docen-
ten van kweekscholen en enige onderwij-
zers, in totaal ruim 70 leerkrachten.

Naast het werk voor de jongeren wer-
den vanaf 1934 jaarlijks economische stu-
diedagen voor de hoofdbestuurders van
bonden en instellingen georganiseerd in

het sanatorium Berg en Bos te Bilthoven.
Het succes van deze studiedagen mag
voor één groot deel toegeschreven worden
aan de keuze van eerste-klas-krachten, die
zich op verzoek van de Ontwikkelings-
centrale, telkenjare bereid hebben ver-
klaard tot de behandeling van actuele
economische problemen.

In 1936 ondergaat het werkterrein van
de Centrale opnieuw een belangrijke uit-
breiding, door de vorming van een Inter-
diocesane Commissie voor het ontwikke-
lingswerk, samengesteld uit den directeur
van de Ontwikkelingscentrale en de voor-
zitters en de geestelijke adviseurs van de
Diocesane bonden.

Wendde de centrale zich tot dan toe tot
kleine groepen der beweging, in dit jaar
werd het terrein, zoal niet tot de massa,
dan toch tot grotere groepen van onze
leden uitgebreid. Voor de behandeling
van actuele onderwerpen in de afdelingen
zou de Centrale voortaan ieder jaar uitge-
werkte schema's en literatuuropgaven
ter beschikking stellen, in overleg en sa-
menwerking met de zo juist genoemde
Interdiocesane Commissie. Deze werk-
wijze heeft in de practijk bevredigend ge-
werkt; in bijna alle plaatselijke afdelin-
gen werden gedurende de wintermaanden
vijf tot zes actuele onderwerpen behan-
deld aan de hand van genoemde schema's.

Ter bevordering van het ontwikkelings-
werk voor bredere groepen werden bo-
vendien op meer plaatsen cursussen ge-
geven in Nederlandse taal en geschie-
denis.

In 1937 moest pater mr. dr. D. Beaufort
O.F.M, zijn functie van directeur van de
Ontwikkelingscentrale neerleggen wegens
zijn benoeming tot lid van de Tweede
Kamer.

Pater Beaufort heeft de grondslag ge-

legd voor het centraal georganiseerd ont-
wikkelingswerk, dat in de zeven jaren
van zijn bestaan reeds vele en tastbare
resultaten had opgeleverd. Hij werd op-
gevolgd door magister dr. S. Stokman
O.F.M., tot dan toe profesor in de ethiek
en het publiek kerkelijk recht in het stu-
diehuis der Franciscanen te Venray. De
nieuwe directeur heeft zich van den be-
ginne af tot doel gesteld 't ontwikkelings-
werk in onze beweging te verbreden en te •
verdiepen. Vele nieuwe cursussen werden
opgericht, terwijl voor de meeste vakken
eigen handboeken werden samengesteld.
Sedert 1939 werd bovendien een begin ge-
maakt met een systematische voortzet-
ting van het ontwikkelingswerk voor en
ook door degenen, die de drie-jarige cur-
sus met succes voleind hadden.

We hebben maar 'n paar flitsen ge-
geven over dit hoogst belangrijke insti-
tuut van onze beweging, dat door zijn
drie-jarig'e cursussen, zijn cursussen voor
bestuurders, zijn economische studieda-
gen en de verzorging van de talrijke ont-
wikkelingsavonden, alsmede door zijn be-
moeiingen op het gebied der meer alge-
mene volksvoorlichting, én voor de bewe-
ging en uit nationaal oogpunt bezien, uit-
stekend werk verricht.

Door ontwikkeling en vorming ver-
rijken en verdiepen wij immers ons leven
en bekwamen wij ons voor de taak, die
wij in de maatschappij moeten vervullen.

Mogen vooral de vele jongeren in onze
arbeidersgezinnen dit instituut niet on-
opgemerkt voorbij gaan. Zij zullen door
vorming, ontwikkeling en studie hun per-
soonlijkheid op een hoger plan kunnen
•brengen, en aan de liefde voor hun
stand en hun beweging ook de bekwaam-
heid kunnen paren, die vereist is om de
arbeidersgemeenschap te dienen.

L. B.
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II (Slot)

Over Jan van Eyck schrijven en niets
zeggen over het Gentse Lam Gods-schil-
derij zou gelijk staan met de geschiede-
nis van de Nederlandse schilderkunst te
beschrijven zonder Jan van Eyck. Want
weliswaar heeft de kunst van Van Eyck
na de schepping van dit werk een nog
groter vlucht genomen — er ligt namelijk
een groot stuk persoonlijke ontwikkeling
tussen dit altaarstuk en de Madonna met
Kanunnik Van der Paele, dat wij vorige
kefer beschreven — en zelfs schijnt het
Gentse doek niet zijn oudste werk, maar
het vormt bij de studie van dezen schil-
der toch wel het voornaamste uitgangs-
punt. En ook staat de kunstgeschiedenis
hier voor het nog niet opgeloste vraag-
stuk van het aandeel, dat de gebroeders
Hubert en Jan ieder in dit werk zouden
hebben gehad. Er zijn over dit probleem
reeds veel theorieën opgezet, we zullen
daar niet op ingaan, want het eind blijft
toch een vraagteken en al is het wel ze-
ker, dat beiden aan het veelluik hebben
gearbeid, wel nooit zal worden uitge-
maakt, waar Hubert is geëindigd en Jan
begonnen. Het werk werd tussen 1420 en
1432 geschilderd, we weten, dat Hubert
van Eyck in 1426 te Gent overleed en dat
Jan van Eyck het werk voltooide en het
op 6 Mei 1432 ter bezichtiging vrijgaf.

Het schilderij werd besteld door Judo-
cus Vijdt, baljuw van het land van Waes,
heer van Pamele en schepene van de stad
Gent. Vijdt en zijn echtgenote, de rijke
en adellijke Elisabeth Borluut, hadden
rond 1420 het besluit genomen om op
eigen kosten de tiende kapel van de Sint
Janskerk te Gent, die later de Sint Baafs-
kathedraal is geworden, te laten versieren
en met dit doel bestelden zij de uit twaalf
panelen bestaande polyptiek (dat is: veel-
luik), op een der zijluiken waarvan zij, vol-
gens toenmalig gebruik, als schenkers
staan afgebeeld.

Het altaarstuk laat op zijn groot mid-
denpaneel het mystieke Lam zien, om-
ringd door aanbiddende engelen, profeten,
apostelen, pausen, kerkvaders, maagden
en^ andere figuren. Boven dit middenpa-
neel bevinden zich drie kleinere, er bij aan-
sluitende panelen, met in het midden God
de Vader, rechts van Hem de Heilige
Maagd, links Sint Jan de Doper.

De zijluiken zijn elk uit vier verschil-

God de Vader

lende panelen samengesteld, voorstellend,
links van den toeschouwer, de strijders
voor Christus, de rechtvaardige rechters,
zingende engelen en Adam; de luiken van
rechts stellen voor: kluizenaars, pelgrims,
Sint Caecilia met musicerende engelen en
Eva.

Dit schilderij is in zijn schone vormen
en kleuren een danklied aan het mystieke
Lam, onzen Verlosser en het is dan ook
wel geïnspireerd op de Mis van Allerhei-
ligen, waarvan de tekst voornamelijk
teruggaat op de Openbaring van Sint
Jan. In het Epistel van deze Mis lezen
we immers, „daarna zag ik een grote
schare die niemand tellen kon, uit alle
naties en stammen en volkeren en talen;
zij stonden vóór de troon en voor het aan-
schijn van het Lam, gekleed in witte ge-
waden en met palmtakken in hun hand..."

En verder: Engelen, Aartsengelen, Tro-
nen en Heerschappijen, Vorsten en Mach-
ten, Krachten der hemelen, Cherubijnen
en Seraphijnen, Patriarchen en Profeten,
heilige Leraren der Wet, Apostelen, gij,
allen, Martelaren van Christus, heilige Be-
lijders, Maagden des Heren, Kluizenaars
en alle Heiligen, spreekt voor ons ten
beste."

Bij veelluiken als deze was het de ge-
woonte, dat ook de achterzijde der pane-
len beschilderd was, want meestal ver-
keerde het stuk in gesloten toestand. Die
achterzijde nu vormt het schone voorspel
van de Verlossing, die op de binnenzijde
wordt gehuldigd. Over vier panelen ver-
deeld ziet men op de achterzijde de bood-
schap des engels aan Maria. Daarboven, in
boogvormige afsluitingen, de profeten Za-
charias en Micha en de sibyllen van Eri-
threa en Cumea, met tekstbanden, waar-
op de Geboorte van Christus wordt aan-
gekondigd. Onder de Boodschap tenslotte
vier panden, ieder met een enkele figuur
ten voeten uit, te weten de schenkers van
het stuk Judocus Vijdt en Elisabeth Bor-
luut, Sint Jan de -Doper, den verkondiger
van den Verlosser en Sint Jan Evange-
list, de Ziener der Openbaring. Onder de-
ze panelen heeft zich oorspronkelijk nog
een voetstuk, een zogenaamde predella,
bevonden, waarop het vagevuur was af-
gebeeld, waarmee dan het thema der Ver-
lossing was gecompleteerd. Dit laatste
paneel, verloren gegaan bij de restaura-
tie in 1560, was in tempera geschilderd,
dat wil zeggen niet waterverf, waarin ei-
wit als bindmiddel wordt gebruikt. Deze
schilderwijze was algemeen vóór de uit-
vinding van de olieverf door Jan van
Eyck en deze predella wordt dan ook wel
toegeschreven aan Hubert van Eyck. Bij
de opsporing van de hand der beide
broers wordt evenwel o.a. ook de vorm-
geving in acht genomen en daar is dan
ook inderdaad een merkwaardig verschil
in. Vergelijken we bijvoorbeeld de schil-
derwijze in het beeld van God den Vader
met die in het portret van Judocus Vijdt,
dan valt aanstonds op, dat bij God den
Vader niet gestreefd is naar de uitbeel-
ding van (aardse) werkelijkheid, maar
dat hier getracht is — en met welk een
succes! — een ideaal beeld van gestrenge
en toch milde, geestelijke schoonheid te
scheppen in een naar het uiterlijk mense-
lijke figuur.

Judocus Vijdt daarentegen heeft reeds
iets(!) van die levendige natuurlijkheid,
welke zo buitengewoon getroffen is in
kanunnik Van der Paele. Sommigen nu
zijn de mening toegedaan, dat het meest
vergeestelijkte in het gehele werk zou zijn
van Hubert van Ey.ck en het meer men-
selijke van Jan. Maar dit verschil in uit-
beelding behoeft nog niet te wijzen op
verschil van hand, omdat de twee-eenheid
van natuur en bovennatuur niet uiteen-
valt in twee naast elkaar lopende elemen-
ten, maar harmonisch in elkaar opgaat.
Het zou dan hoogstens pleiten voor de
opvatting, dat het onderwerp de stijl be-
paalde.

Maar wat al technische en historische
strijdvragen zich voordoen, voor ons geldt
vooral, dat we hier te doen hebben met
een harmonisch schoon kunstwerk, als
product van een harmonische tijdgeest.
De kunst treedt ons hier nog geheel te-
gemoet als een voertuig, dat den toe-
schouwer opvoert tot hogere gedachten.
Die kunst, mede ook omdat de kunstenaar
zich toen nog zijn dienende roeping tegen-
over de gemeenschap bewust was, mocht
vrij een groot deel van haar aandacht
gaan besteden aan het menselijke, aan de
stoffelijke wereld, want wél geworteld in
godsdienstige en maatschappelijke tradi-

monumenten
II.

DE AENEÏS

De lotgevallen van Odysseus, den
held van Homerus' epos, dat we vo-
rige week beschreven, hebben een te-
genhanger gevonden in de Romeinse
Aenei's, het nationale meesterwerk
van den begaafden Romeinsen dich-
ter Virgilius (70—19 voor Chr.), dat
hij op aansporen van keizer Augustus
vervaardigde.

Was de Odyssee een oorspronkelijk
werk, en een vervolg op de Ilias
waarin de strijd om Troje beschreven
wordt, de Aeneïs is een vrij nauw-
keurige copie, met dien verstande, dat
de zwerftocht van den held Aeneas
vooropgaat en zijn strijd volgt.

Aeneas, de „gerechte", zoals hij
voortdurend in het gedicht heet, nam
na de val van Troje den ouden held,
zijn vader Anchises, op de schouders
en vluchtte met zijn zoontje aan de
hand. Daarbij verloor hij zijn vrouw.
Met verschillende Trojanen kon hij
tenslotte scheep gaan en begon zijn
zwerftocht. Na vele lotgevallen be-
reikte hij Carthago, dat zo juist,
waarschijnlijk door de Phoeniciërs,
gesticht was en weerstond daar de
liefde van koningin Dido, evenals
Odysseus die van Circe en Calypso.
Hij ontworstelde zich, hoewel zijn
vloot door brand bijna verwoest
werd, en landde, onder leiding der
goden, in Latium, rondom het tegen-
woordige Rome. In een vertaling heet
het van die landing:

Diep en onwrikbaar boorde zich in 't zand
de tand van het anker

Stil stond de rij der schepen op het strand,
de kustlijn omzomend

Op aanwijzing der goden besloten
daar te blijven, huwde hij Lavinia,
de dochter van koning Latinus, die
over Latium regeerde en onderwierp
de daar levende stammen, aan welk
deel van het werk de Ilias tot voor-
beeld strekte. Uit de vermenging van
die stammen met de Trojanen achtten
de Romeinen zich voortgekomen.
Daar zij in die tijd reeds Griekenland
veroverd hadden, gaf de roman-
tische idee, dat de nakomelingen der
Trojanen wraak hadden -genomen op
de verwoesters van>shet heilige Ilion
(Troje), een achtergrond van^natio-
nale trots aan het gedicht.

Het bekende geslacht der lulu
hield zich voor directe afstammelin-
gen van Aeneas' zoon Julius. De kei-
zers Julius Caesar en Augustus
kwamen er uit voort, en daaruit is
Augustus' aansporing aan* "Virgilius
gemakkelijk te verklaren.

- <, Dat het gedicht niet oorspronkelijk

tie, kon toen de harmonie tussen natuur
en bovennatuur bewaard blijven.

Jan van Eyck is er het voorbeeld van,
dat een christelijke gemeenschap sterke
persoonlijkheden verdraagt. Een eeuw la-
ter zou de Hervorming de versplintering
in individuen brengen

AD BEVERS.

was, stootte bij de Romeinen op geen
bezwaar, het was in die tijd zeer ge-
bruikelijk vertaalde werken en ande-
rer ideeën als eigen werk uit te geven.
Mocht dit al aan onze waard•••-' -g af-
breuk doen, geenszins kan het dat
aan de schone en welverzorgde vorm
en het geniale meesterschap van den
dichter, die zich door zijn werk op één
hoogte met Homerus wilde stellen. De
beiden zijn niet gemakkelijk te verge-
lijken; maar de grootste Romeinse
dichter is Virgilius met dit werk zon-
der twijfel.

Het was niet zijn enige. Tevoren
reeds had hij de Georgica vervaardigd
en herderszangen, de Bucolica, in
welks vierde boek men een voorspel-
ling van den Messias wil herkennen,
wat echter twijfelachtig is.

Naar de vorm is de Aeneïs verdeeld
in twaalf boeken. De zes eerste bevat-
ten de zwerftocht, de laatste de strijd
om Latium, de landstreek waarin om-
trent 754 vóór Chr. Rome gesticht zou
worden. Nu moeten we ons elk boek
niet van de huidige grootte denken,
getwaalven bij elkander vormen ze
ongeveer het huidige boekformaat.
Evenzo heet elke regel, die uit zes
drie-lettergrepige voeten bestaat, een
vers; wij verstaan hier heden een sa-
me'nstel van dichtregels onder.

Virgilius heeft feitelijk zijn werk
niet voltooid, hij stierf voor de vol-
tooiing. Dit is echter in zoverre
slechts waar, dat hij het werk wel
opgesteld, maar nog niet „bijge-
schaafd" had.

De invloed van Virgilius, vooral
door zijn meesterwerk, op de Romein-
se, later op de Romaanse en de
Europese literatuur, is uitzonderlijk
groot geweest. De afronding der ge-
dachten, de zuiverheid van zegging en
de verzorging van de vorm vinden in
hem een voorbeeld.

Hoewel de Aeneïs niet van die oer-
kracht was als Homerus' epos —
Virgilius was daarvoor een te zacht-
aardig mens — zal men den dichter
altijd dank moeten weten voor zijn
daad van onsterfelijke schoonheid.

Judocus Vjjdt
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O Lolomen
HOE NEDERLAND AAN ZIJN KOLONIËN KWAM

IL West

De vorige keer hebben we gezien,
hoe wij aan „Onze Oost" -kwamen, de-
ze beschouwing is gewijd aan „Onze
West".

De ontdekkingstochten der Neder-
landers, aan het einde der 16e eeuw
begonnen, werden in het begin der
I e eeuw voortgezet. De V.O.C. (Ver-
enigde Oost-Indische Compagnie),
bevreesd, dat de Engelsen langs
Noord-Amerika een eigen weg naar
Indië zouden vinden, nam een Engel-
sen zeevaarder in dienst, die de 6de
April 1609 van Tessel vertrok op het
scheepje „De Halve Maen", met 18
koppen bemand, om de Noordweste-
lijke doorvaart te zoeken. Hij vond
deze niet; hij landde aan de Oostkust
van Noord-Amerika aan de mond van
de naar hem genoemde rivier; hij
kwam daar in aanraking met India-
nen, van wie hij de zo gewilde bever-
huiden kocht. Wel vier kleine com-
pagnieën werden er gesticht, die pels-
handel dreven op 't ontdekte „Nieuw-
Nederland." In 1614 werden deze ver-
enigd tot de „Compagnie van Nieuw-
Nederland", die van de Staten-Gene-
raal octrooi kreeg voor de alleenhan-
del in die gebieden voor 4 reizen (4
jaar). Toen het octrooi om was, voe-
ren de compagnieën weer voor eigen
rekening, tot in 1621 de W.I.C. (West-
Indische Compagnie) de opvolgster
werd.

De stoot tot de stichting van de
W.I.C. is uitgegaan van Willem Usse-
lincx, een uitgeweken Zuid-Nederlan-
der, die reeds vanaf 1591 met koloni-
satie-plannen rondliep. Reeds vóór
1600 dreven Hollandse en Zeeuwse
kooplui handel op de kusten van Zuid-
Amerika ondanks het Spaanse en
Portugese monopolie. Ook zeilden we
na 1580 (Filips II werd toen ook ko-
ning van Portugal) naar de Kaap-
Verdische eilanden, om daar zout te
halen, toen onze zouthandel op Lissa-
bon onmogelijk geworden was. Al
spoedig kwamen we ook op de kust
van Guinea, waar we goud, ivoor en....
slaven haalden. Deze gebieden werden
juist het handelsterrein der W.I.C. De
plannen van Usselincx gingen echter
in een andere richting dan de geschie-
denis der W.I.C. zou doen vermoeden
Hij had op ,,de wilde kust" (Noord-
kust van Zuid- Amerika) Nederlandse
volksplantingen willen stichten, die
handelsbetrekkingen zouden onder-
houden met het moederland. Vreed-
zame kolonisatie, bevordering van
landbouw, handel en industrie, uit-
breiding van het calvinisme, waren
Usselincx' doeleinden.

De uitvoering dezer plannen zou de
onderhandelingen over vrede of een
wapenstilstand, die kort na 1600 met
Spanje gevoerd werden, bemoeilijkt
hebben; daarom duurde het nog tot
1621 (einde van het 12-jarig Bestand)
alvorens de W.I.C. opgericht werd, en
dan nog in heel andere geest dan Us-
selincx bedoeld had.

Toen de oorlog weer hervat /was,
kon de W.I.C. door een goed-georga-
niseerde kaapvaart veel afbreuk doen
aan Spanje.

Het octrooi der Compagnie hield
het recht van alleenhandel in voor 24
jaar op de Westkust van Afrika ten
zuiden van de Kreeftskeerkring, op
de oostkust van Amerika ten zuiden
van New-Foundland en op alle tus-
senliggende gebieden.

De Compagnie was meer een koop-
vaart- dan handelsonderneming. Het
doel was de Spaanse suiker- en zilver-
vloten te veroveren, die uit Amerika
kwamen, om Spanje in de oorsprong
van zijn rijkdom aan te tasten. Be-
kend is de verovering van de zilver-
woning in Den Haag is nu als mu-
vloot door Piet Hein in 1628 in de

baai van Matanzas; de buit bestond
uit 185.000 pond zilver, 133 pond
goud, 22836 huiden en verder nog
paarlen, indigo, suiker, alles te zamen
ter waarde van 15 millioen gulden.

Langzamerhand werd ook veel ge-
bied verworven o.a. Nieuw-Nederland,
erfenis van de compagnie van Nieuw-
Nederland, de oostkust van Brazilië,
Berbice, Cajana (Cayenne), Esseque-
bo, Demerary, Aruba, Bonaire, Cu-
racao (1'634), St. Eustatius (1639),
Saba (1665), St. Martin (1641) en de
kust van Guinea met St. George del
Mina.

In 1626 werd van de Indianen voor
f 60 het eilandje Manhattan gekocht,
waarop het fort Nieuw-Amsterdam
gesticht werd. Verder verwierf men
nog: 't Staten-eiland, het Noten-eiland
en het eiland Hoboken.

Loncq veroverde in 1630 Olinda en
het sterke Recief. De grootste uitge-
breidheid kregen de bezittingen der
W.I.C. onder gouverneur Johan Mau-
rits van Nassau, bijgenaamd de Bra-

haar buren worden. De Nederlandse vrije
burgers, die er reeds wonen, zullen ge
dwongen worden, een goed heenkomen te
zoeken of zich aan een vreemde natie te
onderwerpen. De naam zelf van Nieuw
Nederland zal verloren gaan en geen Ne-
derlander hier iets te zeggen hebben."

De Heren XIX bleven doof! En toch
verkeerde de kolonie, ingeklemd tus-
sen Virginië en Nieuw-Enge^and, in
voortdurend gevaar, in Engelse han-
den te vallen.

Geheel onverwacht deed Engeland
in 1164 een aanval op de enige Ne-
derlandse kolonie in 't Noorden, waar-
op al spoedig verovering volgde.
„Koppige Piet" met zijn houten been
had nog weerstand willen bieden,
maar de bewoners hielden de over-
macht voor onweerstaanbaar en alle
verzet nutteloos.

„De capitulatie van 1664," schrijft
prof. Geyl, „was de rijpe vrucht van
jarenlang verzuim, en dat stemt ver-
drietig."

Bij de vrede van Breda in 1667, die
een einde maakte aan de tweede En-
gelse oorlog, werd Engeland in 't be-
zit bevestigd, terwijl het in 1667 ver-

QNZE WEST

TEGENWOORDIG BEZIT

VOORMALIG BEZIT

ziliaan (1636—1644). (Zijn particu-
liere woning in jOen Haag is nu als
museum ingericht: 't Mauritshuis).

De verovering van St. George del
Mina o.p de kust van Guinea was zijn
werk (1637); deze plaats werd het
middelpunt van een uitgebreide on-
menselijke slavenhandel; 15000 ne-
gers werden er per jaar aan Ameri
kaanse plantage-houders verkocht.

Door verdraagzaamheid en vijge-
vigheid op godsdienstig en econo-
misch gebied, trachtte hij Brazilië tot
bloei te brengen; teleurgesteld echter
door de tegenwerking van de „Heren
XIX" ('t bestuur), keerde hij in 1644
naar 't moederland terug.

Portugal, in 1640 weer losgemaakt
van Spanje, probeerde zijn verloren
gebied te heroveren. In 1661 moest
Brazilië tegen een schadeloosstelling
van 78 millioen weer afgestaan wor-
den.

„Verzuimd Brasil!" schreef Onno
Zwier van Haren een eeuw later, met
weemoed denkend aan wat had kun-
nen zijn.

Nog minder belangstelling was er
bij de Heren XIX voor de landbouw-
kolonie Nieuw-Nederland, die door
krachtige kolonisatie een bloeiende
bezitting had kunnen worden. Tijdens
het gouverneurschap van Stuyvesant
(1647—1664), .bijgenaamd „de kop-
pige Piet," nam de bevolking toe van
twee- tot tienduizend zielen.

Er kwamen echter te veel vreem-
de, vooral Engelse elementen. Van
de kolonie zelf ging een sterke drang
uit, om het Nederlandse element door
immigratie te versterken. Over vele
maatregelen werd gesproken, maar
er werden er geen genomen! '

Waarschuwende petities gingen er
naar 't moederland:

„De gruwelijkste ruïne zal volgen en
deze provincie een weerloze prooi voor

overde Suriname slechts een schrale
vergoeding was.

De herinnering aan de Nederlan-
ders is in Ne'w-York ('t voormalige
Nieuw-Amsterdam) nooit uitgewist,
er wonen nog verschillende oude fa-
miles met namen als Van der Bilt,
Roosevelt, Van Buuren, terwijl ook
straten en pleinen (Haarlem-rivier,
Brooklyn (Breukelen), Stuyvesant-
plein) die herinnering levendig hou-
den.

Zo was de Compagnie de kostbaar-
ste bezittingen: Brazilië en Nieuw-
Nederland kwijt geraakt, terwijl door
de vrede van Munster in 1648 een
andere belangrijke bron van inkom-
sten ophield te vloeien: de kaapvaart.

In 1674 ging de Compagnie bank-
roet, maar reeds in 1675 verrees uit
de ruïnes een nieuwe W.I.C., op veel
bescheidener schaal. De schulden der
oude Compagnie werden voor 30 pet.
overgenomen met de nog resterende
gebieden.

Van deze gebieden was Suriname
het belangrijkst, dat in 1667 door
Abraham Krijnsen veroverd was. De
tocht van Krijnsen", in de schaduw
geraakt door de meer bekende tocht
naar Chatham, geeft echter niet min-
der een kijk op de durf, de voortva-
rendheid en de ondernemingsdurf van
die dagen. Bij de vrede van Breda,
die Nieuw-Nederland verloren deed
gaan, bleef Suriname echter behour
den.

Met het oog op de kostbare exploi-
tatie werd in 1683, de „Geoctroyeer-
de Sociëteit van Suriname" gesticht,
gevormd uit de nieuwe W.I.C., de stad
Amsterdam- en de familie Van Aers-
sen van Sommelsdijk.

Cornelis van Aerssen vertrok in
November 1683 als gouverneur naar
Suriname, dat in treurige toestand
verkeerde, zoals wel uit zijn eerste
brief van Januari 1684 blijkt:

„De miserabele staedt in de welke ick
dese cottonie hebbe gevonden, kan niet
worden uytgedruckt veel weyniger door
H. E. G. A. gelooft, sonder middelen, son-
der crediet, sonder cruydt ofte geweer,
hebbende de commandeur de welkomst-
schooien moeten leenen uyt de scheepen,
en sonder mondtkost. Het fort totaliter
vervallen, niet een eenigh geschudt dat
op sijn afuydt staedt en dat een schoodt
kan weederstaen, alle de magasijnen
gansch vervallen, sonder dack; deuren of
te vensters, finalich eenen desolaten boe-
del om kordheytswille."

Gouverneur Van Aerssen heeft de
kolonie belangrijk omhoog gewerkt;
moerassen Werden drooggemaakt,
nieuwe plantages aangelegd, slaven-
mishandeling tegengegaan.

Hij geraakte echter in onmin met
de planters; in 1688 viel hij in een
soldaten-oproer. 4

De Franse aanvallen tijdens de
9-jarige (1688—1697) en de Spaanse
successie-oorlog (1702—-1713) ver-
oorzaakten veel schade, evenals de
plundertochten door de Bosnegers
(gevluchte slaven).

Dit gold niet alleen voor Suriname
maar ook voor de andere bezittingen,
zoals St. Eustatius en Curagao. Zo
lezen we van St. Eustatius, dat de
Fransen na herhaalde plunderingen
er in 1913 nog vonden: 34 slaven, 22
runderen, 65 schapen, 6 kabrieten, 23
kalkoenen en 67 kippen!!

Na deze oorlogen kwam er weer
een periode van bloei; zowel in Suri-
name, als in Essequebo en Demerary,
waar de energieke gouverneur Storm
van 's-Gravenzande koffie- en suiker-
kultuur tot grote ontwikkeling bracht.

De 4e Engelse oorlog (1780—1784)
bracht de W.I.C. zulke verliezen toe,
dat zij niet langer kon blijven be-
staan: St. Eustatius, Demerarv, Ber-
bice, Essequebo vielen in Engelse
handen.

In 1791 werd ook de tweede W.I.C.
opgeheven, terwijl schulden en bezit-
tingen overgingen aan de staat. De
aandeelhouders werden voor 30 pet.
van hun kapitaal schadeloos gesteld
door 3 pet. staatsobligaties.

In de Franse tijd gingen de laatste
bezittingen bijna alle verloren, maar
bij het tractaat van Londen in 1814
gaf Ensreland ze op enige na teru°r,
zodat „Onze West" thans bestaat uit
Suriname en A-B-C-S-S-S (Aruba,
Bonaire. Curacao. St. Eustatius, Saba
en een deel van St. Martin.

De Nederlandse belangstelling en
daarmee ook het Nederlandse kapi-
taal ginsfen steeds meer in de richting
van „de Oost" dan van „de West."
En toch alleen door belangstelling,
kapitaal en deskundiere leiding kan
„de West" tot bloei komen.

Wat op 't terrein van de beschaving
bereikt werd. is vooral te danken aan
de katholieke missie en de protes-
tantse zending.

Sinds 1865 is de missie in Suriname
toevertrouwd aan de Redemotoristen
en op de eilanden aan de Dominica-
nen (sedert 1868).

Moge de tiideliik verbroken band
tussen moederland. West en Oost,
weer spoedig hersteld wórden.

G. J. ROOIJMANS.
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'S HUISHOUDEN

Dranastoffennen besparing

Brandstof is er niet overvloedig veel en
koud* is er meer, en langer dan we — de
laatste winter uitgezonderd — hier in
Nederland gewoon zijn. Ook weer als ge-
volg van het aanhouden van de vorst
wordt het transport van kolen sterk be-
lemmerd.

Afgescheiden van de gepaste zuinig-
heid, die .een mens met verantwoordelijk-
heidsgevoel zelfs in dagen van voorspoed
betracht, is het dus zeker thans zaak, om
met de grootste zuinigheid met onze
brandstof om te springen.

Dit betekent niet, dat men nu moet
gaan zitten kou lijden en kolen sparen
door niet of te weinig te stoken, maar
dat men 'met overleg moet stoken, niet
harder dan noodzakelijk of toelaatbaar is
en dat men voor alles de omstandigheden
moet uitschakelen, waardoor nodeloos of
nutteloos warmte — en dus brandstof —
verloren gaat.

De oordeelkundigheid in deze begint al
met het aankopen van een haard, kachel
of fornuis. Goedkoop is vaak duurkoop;
tweede hands-kachels worden dikwijls van
de hand gedaan omdat ze versleten zijn of
een gebrek hebben. Wie geen moderne
haard of kachel kopen kan, doet goed met
een eenvoudig „Salamander"-kacheltje te
kopen. Ze zijn goedkoop, eenvoudig maar
netjes, geven veel warmte en stoken zeer
voordelig. Wie ze een eindje van de wand
zet, voorzien van een platte buis met een
kookgat, kan er nog op koken ook.

De kachel moet niet beoordeeld worden
naar de prijs of naar het uiterlijk, maar
naar zijn zogenaamde capaciteit, zijn
warmtegevend vermogen, dat in kubieke
meters uitgedrukt wordt. Deze moet men
tweemaal zo groot nemen als de inhoud,
het aantal kubieke meters van de kamer
bedraagt, dus lengte maal breedte maal
hoogte. Neemt men de capaciteit te laag,
dan kost de kachel wat minder, maar in.
het stoken verslindt hij op de duur veel
en veel meer geld, omdat hu steeds op
volle kracht moet branden, terwijl men
een kachel of haard met grote capaciteit
sterk getemperd kan stoken, waarbij de
brandstof dus meer langzaam verbrandt.

Een grote vergissing is het ook, te me-
nen dat men zuinig stookt door een vul-
kachel of haard mondjesmaat te vullen;
het tegendeel is echter waar, hoe voller
ze gevuld wordt, hoe langzamer ze by
goede regeling de brandstof verbruikt ter-
wijl ze daarbij toch de meeste warmte
geeft.

Een eerste voorwaarde voor zuinig sto-
ken is, dat de kachel goed trekt. De
schoorsteen en de pijpen en ook de rook-
gangen van fornuis of haard moeten vol-
komen vrij van roet en stof zijn. Verder
moet voorkomen worden dat door slecht
afsluitende vuldeurtjes of asladen de
kachel of 't fornuis zogenaamd vals trekt,
dit wil zeggen meer lucht krijgt dan we
hem door de ventilatieschuif willen geven;
ook alle gaatjes en reetjes waar lucht
door komt op andere plaatsen van de
kachel, kosten onnodig brandstof en moe-
ten dus dichtgemaakt worden. Smeden en
drogisten hebben daar een soort kit voor,
waarmee men..de gaatjes volstrekt,

Ook kachels met een rooster dat niet
geheel door de brandstof bedekt wordt
en dus te groot is, geeft valse trek en
kost dus kolen. Men kan de vuurpot klei-
ner maken door er een paar metselstenen
in te leggen en deze en de randen er om-
heen met de genoemde kit tot een lucht-
dicht geheel te maken. Een andere oor-
zaak van valse trek zijn de op fornuizen
vaak voorkomende slecht afsluitende rin-
gen. In plaats van de vele ringen is een
kookdeksel, met één rand dus, veel beter.

Als men vlamkolen of hout stookt, moet
men fornuis of kachel niet tot boven toe
voltassen; de gassen die bij de verwar-
ming uit de brandstof ontstaan en die de
vlammen veroorzaken, moeten in de vuur-
pot verbranden om nuttige warmte te
kunnen geven. Is daarom niet voldoende
ruimte tussen de brandstof' en de vuur-
plaat, dan verbranden die gassen niet of
ze doen het zonder nut in de kachelpöp.

Voortdurend poken in de kachel ia na-
delig. Op de eerste plaats vallen er veel
kolen onverbrand of maar ten dele ver-
brand in de aslade, maar men zou kunnen
zeggen, ook de orde in. de vuurpot wordt
verstoord omdat de verschillende lagen

MEER AAN TE RADEN IS
Voor het souten van de spijzen Jozo of
Nezo te gebruiken. Hygiënisch verpakt,
kiïstalzuiver zout.

Geboomte
De wereld is moe, moe tot den

dood,
De bloemen sterven in knop.
Waar is het wonder? We willen

het wonder.
De wereld wacht er op.

(To Hölscher).

Een mens heeft zijn illusies.
Een moeder haar dromerijen.
„Als het nu een een KersteJdnd

mocht zijn!"
Geen kerstekind.
„Een laatste, schone zegening van

het oude jaar misschien?"
„De vierde koning dan?"
Maar op een doodgewone Januari-

dag, zo een, waarop de kerkelijke ka-
lender niet eens een „gangbare" Hei-
lige aanwijst, komt er een klein meis-
je ter wereld.

„'t Zal alles goed zijn,
Als mijn kind dan schreit
En ik zal 't horen." -

Dan zingt de dichter en de vader,
breed en donker voor het smalle ven-
ster, zegt: „'t Is allemaal goed; 't is

altijd goed." Hij recht zijn hoofd, kijkt
naar buiten in de zon. In de zon, die
thans na zoveel sombere dagen voor
het eerst weer is gaan stralen, daar-
mee de koude, nuchtere Januaridag
tot een zeer bijzondere makend, een
zonnige, een blijde, een feestelijke.

Er is een klein meisje geboren.
Dat ligt, nog eer 't een uurtje ver-

der is, heerlijk gebusseld naast moe-
der in het grote bed.

Jef en Miei zijn de eersten, die bin-
nen durven komen; de kleuterzusjes
volgen; de schoolkinderen. Die altijd
te laat en op zijn eentje komt, zal ook
nu als nummer zoveel op het appèl
verschijnen. Daar stuift hij de trap
op, de schaatsen nog in de hand, zijn
haren en zijn jas wit van de rijp,
want het is gaan misten, nu de zon
weg is.

Hij staat daar, lang en tenger, een
jongen in zijn groei, een jongen, die
straks man zal worden. Wat moet je
beginnen, als je opeens in zo'n won-
derlijke sfeer verplaatst wordt? Je

van het vuur, dat van onder af wég-
brandt, door elkaar gemengd worden, wat
onvoordelig is. Het is daarom ook lonend,
om de as op fijn gaas uit te zeven; nog
heel wat bruikbaars blijft op het rooster
liggen.

We moeten natuurlijk zorgen voor zui-
vere lucht in de woonkamers. We moeten
dat echter bereiken door nu en dan de
deur of een raam geheel te openen zodat
de hele ruimte weer zuivere lucht krijgt.
Deze wordt snel warm en is gemakkelijk
op temperatuur te houden dan bedorven
lucht. Grote reten van deur- of raam-
kozijnen, in de zoldering, de vloer en de
wanden ventileren ook. Deze geven echter
een voortdurend verlies van warme lucht
en 'n koude trek, waarvoor extra gestookt
moet worden. Maak dus trekgaten dicht
en ventileer de kamer oordeelkundig.

Tenslotte zij er op gewezen dat voch-
tige lucht veel moeilijker te verwarmen
is dan droge lucht, veel sneller weer af-
koelt en dus veel extra brandstof eist.
Vochtige huizen zijn daarom kil en onge-
zond tevens. Let dus bij het kopen of
huren van een huis in de eerste plaats er-
op, of het wel droog is, of het weinig bui-
tenmuren heeft en of de ramen op de
zonkant liggen. Dit laatste is ook een
warmte besparende factor en de zon
houdt ook ziekten buiten het huis.

WILMA MÜNCH.

hart hamert van de race op de
schaats, van de vlucht naar huis, van
de emotie om het donkere kopje op
het witte kussen. Wat te doen? Je
trekt een raar gezicht tegen moeder.
Die ziet je ogen wel en je mond. waar-
om het even trilt.

De enigen, die gelukwensen, zijn de
twee oudsten. Daar zijn ze dan ook
de oudsten voor en peter-en-meter in
spe. In hun hand en zoen leggen ze
al het medegevoel van hun jonsje hart.

Nu staat er een hele stoet bij het
bed, waarvoor de dokter langzaam en
ongemerkt is achteruitgegaan. O, de
moeder koestert grote eerbied voor de
wetenschap. Doch thans heeft ze hei-
melijk plezier, wijl hier de wetenschap
moet wijken voor het spontane leven.
Ze buigt graag haar hoofd voor al
wat geleerdheid is, maar ze voelt zich
op dit ogenblik de meerdere van den
jongen dokter: in ervaring en mis-
schien, misschien in levenswijsheid,
en zeker in bezit, al is het dan het
bezit, de rijkdom van arme mensen:
een groot kindertal.

Emieltje vraagt: „Lag het kindje
ineens naast u?" en Jef: „Wist u het?
Hoe wist u het, omdat de wieg zo
mooi klaar staat?" Marianne. zelf een
turf hoog, vindt: „Nou hebben we
twee kleine kinderen om voor te zor-
gen . . . we krijgen toch zeker beschuit
met muisjes?"

„Wis en waarachtig!" De vader
drijft zijn kudde voor zich uit.

Het leven heeft gloed en kleur. Er
is. een wonder gebeurd, vlak bij je.
Duizend zaligheden zijn er. Hoor, twee
knaapjes worden uitverkoren om het
de buren te gaan zeggen. En dat ter-
wijl het intussen aarde-donker gewor-
den is.

„Kan jij nog zien?... Ik zie jou
helemaal niet... Geef me 'n hand ..."
Ze schuifelen langs het tuinhekje:
„We hebben een zusje gekregen!" . . .
„Mag ik het van je kopen?... „We
hebben een zusje gekregen ...!" Dan
blief je zeker wel een brokje?" ,,We
hebben een zusje gekregen!" „Ben je
blij?" „Ja, maar ik had liever een
broertje ..." „We hebben een zusje
gekregen ..." Een appel — een hele
— in je ene en een koekje in je andere
hand. Hoe bestaat het in deze tijd!

De andere dag wordt het kindje
naar de kerk gedragen met groot ge-
volg. Ze wordt gedoopt: Elisabeth,
naar de lieve, oude Elisabeth, de moe-
der van den Doper, de gezegende Eli-
sabeth, waarheen Maria haastig ging
over de bergen, naar Elisabeth, de
eerste, die lof mocht brengen aan de
Moeder van God;

Maria zal het kindje heten, want
„daar is geen mooier vrouwennaam
denkbaar",

en ook Ireentje.

RusJ; heeft de dokter voorgeschre-
ven. Rust ordonneert de zuster. En
grootmoeder, met de hand op het grij-
zende haar van haar kind, maant tot
rust. Och, maar daar zullen ze alle-
maal wel voor zorgen!

„Moeder, zijn er nog bruine ve-
ters?

Moeder, weet u Roosje d'r ene tof-
f eitje?

Moeder, mag ik die plank om een
tikkertje van te maken?

Moeder, Juuk gooit een nat was-
handje- tegen mijn lijf!

Moeder, mag ik schone kousen?
Moeder, Gootje geeft me een kei-

harde stomp.
Moeder, hebt u dat puntkapje weg-

gelegd?
Moeder, hoeveel bonnen ...?"

Er volgt een feestelijke week. De
post brengt brieven. Daar zijn innig-
mooie bij, die moeder twee, drie keer
overleest, waarbij ze heel ernstig
kijkt. Dat zijn de brieven, die gewa-
gen van de Apostelen, van dat eerste
jjverige, vurige twaalftal...

De dagen gaan voorbij. Het leven
herneemt zijn gewone gang. Daar is
'de saaiheid van dor huiswerk, de el-
lende van het uren fietsen, pal tegen
de snijdende wind in, de misère van
koude, -natte voeten, het tekort aan
brandstof, aan licht, de dreiging uit
de lucht, de angst om de dagen, die in
het voorjaar komen gaan.

Doch in de rose wieg sluimert het
niéuwe leven. Dat is het stukje he-
mel op aarde. Dat is het „eeuwig
jonge wonder", dat de „wereld in
nood" behoeft en dat haar redding
kan betekenen!

C. BOUDENS-VAN HEEL.

onder ons
Zonde en uitboeting, slavernij en

verlossing, rechtvaardigheid en barm-
hartigheid; is het Calvarië niet, dat
op zijn top het voltooide tafereel, het
omlijst meesterstuk daarvan draagt?
En hoe intens zijn wij daar niet bij
betrokken!

Of •djn het ook onze zonden niet,
die in bloedig schrift op het onschul-
dig lichaam van het Goddelijk Slacht-
offer geschreven staan ? Mysterie van
liefde! Aan den mens de schuld; voor
den God-mens de straf (barmhartig-
heid) . De Vader door het mensdom
beledigd; Christus door z'n kruisdood
aan den Vader volledige voldoening
schenkend (rechtvaardigheid).

Toen Christus in de wereld kwam,
„namen de zijnen Hem niet aan". Zijn
eigen volk benam Hem ten slotte het
leven, voltrok de Godsmoord. „Vader,
vergeef het hun, want zij weten niet,
wat ze doen."

Calvarië telde maar weinig getrou-
wen; de grote menigte vluchtte weg,
niet wetend, niet beseffend!

Ook onze Godshuizen hebben elk
hun Calvarië, waarop iedere ochtend
opnieuw het kruisoffer wordt her-
nieuwd; waarop dus hetzelfde Calva-
rië-offer - - maar nu op onbloedige
wijze — wordt opgedragen; vanwaar
de vruchten van het kruisoffer op
ons worden toegepast. De katechis-
mus zegt het zo duidelijk.

Wat een diep, maar ook wat een
ver-strekkend mysterie! Begrepen we
eens, of — juister gezegd — begrepen
we eens wat beter! Zou het Calvarië
in onze kerken dan ook niet meer ge-
trouwen tellen?

Bovendien: de noden der volken
zijn nu zo groot; de noden der Kerk zo
rrienigvuldig! Waar zou ons Gods
hulp en genade rijker kunnen toestro-
men dan juist bij het altaar, waarop
het Lam Gods zich slachtoffert om
onzentwille? Daar vooral dus onze
steun en kracht, onze troost en op-
beuring gezocht, niet alleen voor ons-
zelf, maar voor heel de zo zwaar be-
proefde wereld!

Beseffen we toch, en slaan we
onverwijld de hand aan het werk.
Maken we het besluit, nu, op dit ogen-
blik: ook door mijn toedoen zo veel
mogelijk deelnemers geworven aan
het H. Misoffer, iedere dag. Beginnen
we met onszelf, ons eigen gezin. Laat
dit vertegenwoordigd zijn, iedere och-
tend, door tenminste één lid ervan. En
al zou dat ook al met enige moeilijk-
heden gepaard moeten gaan, Gods
zegen zal er niet minder om zijn; in-
tegendeel !

Proberen we eens; zetten we er ons
eens voor! Met wat wilsvaardigheid
is er ook in deze aangelegenheid zo
enoim veel te bereiken.

NV MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT

PEEKOFFIE MOSTERD
TAFELZUREN

STEUNT HOILAND'S INDUSTRIE
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S C H A A K R U B R I E K
Correspondentie-adres: drs. Th. C. L.

Kok, Assendelfstraat 17, Den Haag.

No. 295.
Dr. H. W. Bettmann

Good Companions 1919

a b c d e f g h

a b c d e f g h

Mat in 2 zetten

Ter oplossing probleem no. 295. Inzen-
dingen tot 28 Januari.

Partij Weenink—Mr. Kallenbach
Onderstaande partij — een der laatste

van Weenink — werd gespeeld in de win-
terwedstrijd 1931 van het Verenigd Am-
sterdams Schaakgenootschap.

1. e2—e4, c7—c6. 2. d2—«14, d7—do. 3.
e4xd5. Vaak speelt men in deze Caro-
Kann-opening 3. Pc3 en ook wel 3. e5,
hoewel deze laatste zet niet zo sterk is.
3 , c6xd5. 4. Lfl—d3. Het is lang
niet onverschillig, welke ontwikkelingszet
hier gespeeld wordt. Op 4. PfS b.v. kan
zwart Lf5 spelen, hetgeen door Ld3 juist
verhinderd wordt. 4 , Pg8—f6. 5. c2
—C3. In deze variant is het minder juist
om Pc3 te spelen, daar toch vroeg of laat
pion d4 gesteund moet worden en dat kan
wel het beste door een pion op c3. 5
e7—e6. Hierdoor wordt Lc8 ingesloten en
krijgt zwart 'een gedrukt spel. Beter is
5 Pc6 en af te wachten tot wit PfS
speelt, om dan de loper op g4 op te stel-
len. 6. Pgl—f3, Lf8—<16. 7. Lel—go, Pb8
—<17. 8. Pbl—(12, Dd8—c7. 9. Ddl—e2, a7
—a6. Zwart bereidt een pionnenaanval op
de damevleugel voor, maar deze aanval
haalt niet veel uit. 10. 0—0, 0—0. 11. Tfl
-^el, b7—bö. 12. Pf3—e5! Een sterke zet,
die de witte aanval inluidt. Zwart kan het
paard niet slaan; er komt dan een witte
pion op e5, welke het paard van f6 ver-
jaagt, zodat pion h7 niet meer door dit
paard gedekt wordt. Zelfs verliest het
slaan op e5 direct. 12. Pe5:. 13. de5: met
een „vorkje"; 12 , Le5:. 13. de5:, Pe8
14. Le7! en 15. Lf8: resp 12 Leo: 13.
de5:, Pe4. 14. Pe4:, de4: 15. De4: en toren-
verlies op a8 of mat op h7!

12 Ta8—b8. 13. Pe5Xd7, Pf6Xd7.
Na 13 , Ld7:, 14. Lf6:, gf6: zet wit met
succes zijn aanval voort door middel van
een loperoffer op h7: 15. Lh7:f, Kh7:. 16
Dh5t, Kg7. 17. Dg4t, Kh7 (de koning is
weer naar de rand gejaagd). 18. Te3,
Lh2:t 19. Khl, Lf4. 20. Th3t, Ln6. 21
Dh4! (niet Dh5, Df4!) gevolgd door Dh6
enz.

14. De2—h5, g7—g6 (op h6 kon Lh6:!
volgen). 15. Dh5—h4, Tf8—e8. Dit is niet
de beste zet. Met 15 , e5 had zwart zijn
spel open kunnen gooien, b.v. 15 , e5
16. de5:, Pe5:. 17. Lf6 (dreigt Dh6 en Dg7
mat), Pg4!

16. f2—f4! Nu is eö verhinderd. Lc8—b7
Wit dreigde f5, wat nu niet opgaat, daar
Te8 door Tb8 gedekt staat en dus op f5
eenvoudig ef5: kan volgen. 17. Tel—e3
Pd7—f8. 18. Tal—el. Op zijn gemak stelt
wit zijn stukken op. 18 Ld6—el. 19
f4—f5, g6Xf5. 20. 1x13 X f5. Na 20
ef5: kan wit nu op e7 slaan. 20 Le7
Xg5. 21. Dh4Xg5t, PfS—g6. 21. Lf5Xg6;
h7Xg6 (pion f7 moet natuurlijk e6 blijven
dekken). 23. Dgö—h6. Er dreigt nu Th3
en Dh8 mat; de zwarte dame snelt te
hulp. 23 Dc7—e7. 24. Te3—h3, De7
—f6. 25. Dh6—h7f, Kg8—f8. 26. Tel—fl
Df6—g7 (zie diagram no. 296).

Zwart schijnt zich uit de moeilijkheden
g"ered te hebben, maar wit heeft nog een
scherpe pijl op zijn boog. 27. T*1 '
Dg7Xf7 (na Kf7: 28. TfSt is zwart een
dame tegen een toren achter) 28. Th3—f3
Df7—f5. 29. g2—g4! Na 29. Tf5: gf5: zou
zwart met twee torens tegen de dame nog
wel een tijdje verder kunnen ploeteren
Thans echter moet zwart wel zelf op JK
slaan, waardoor het witte paard via dit
veld naar e5 springt en zo snel een beslis-
sing forceert (de lezer moge dit zelf eens
napluizen). Terecht gaf zwart de parti;
bier dan ook gewonnen.

WE MAKEN:

liandi.en paar naiiacyrepen

een koffer, waar-
bij dus niet ge-
trokken, maar ge-
licht wordt, aan
beide zijden een
nok moet worden-
aangebracht, die
belet dat de greep
onder een scher-
pere hoek dan 90°
komt te staan,
waardoor men z'n
handen zou kun-
nen klemmen.

Nu gaan we de
versiering aan-
brengen. Deze be-
-staat uit een aan-
tal fijn gebogen
krullen van ijze-
ren staafjes dik
l mm in het vier-
kant. De krulle-
tjes worden eerst
zuiver op papier
getekend en daar-

na met ijzer nagebogen. Het bevestigen
van deze krulletjes geschiedt met 2 pen-
netjes die we door vooraf ingeboorde gaat-
jes steken en dan zeer voorzichtig aan de
achterzijde van 't schild vastklinken. Deze
wijze van uitvoering is niet gemakkelijk;
is het klaar dan geeft het veel pleizier.
In het midden wordt een uitgezaagd em-
bleem bevestigd op dezelfde wijze als de
krullen. Dit embleem van hamer en nijp-
tang is bedoeld indien het werkstuk voor
den vakman, den smid of bankwerker zelf
is, het is echter duidelijk dat hierin ook
initialen, jaartallen, monogrammen e.d.
kunnen worden toegepast, waardoor het
een meer persoonlijk karakter gaat krij-
gen en voor den bezitter tevens een gro-
tere waarde verkrijgt.

Het gehele werkstuk kan in blank ijzer
worden uitgevoerd en gevernist. Een aar-
dig effect bereikt men ook, indien de
schildplaat wordt zwart gebrand, en de
greep en de versiering in blank ijzer wor-
den gehouden.

ARCHITEKT.

VOOK.

De handgrepen, die toegepast worden op
koffers, laden en deuren, getuigden vroe-
ger van een vakmanschap waaraan we op
heden een les kunnen nemen. Naast de
praktische bruikbaarheid, die toch een
eerste vereiste is van een goed gebruiks-
voorwerp, werd het door de even fraaie
als suggestieve versiering een waar kunst-
werk dat aan het meubel een hogere waar-
de gaf. Vandaag gaan we naar de winkel
en kopen voor een paar kwartjes een paar
„geperst stalen" grepen, schroeven die op
de kist of de lade en klaar is kees.

Dit tijdperk ebt echter gaandeweg leeg
en wij gaan weer het echte mooie am-
bacht uitoefenen, waarin we onze grote
liefde voor materiaal en werk gaan tonen.
Allereerst de plaat of het schild. Uit plaat-
ijzerdik 1.5 mm snijden we de hoofdvorm,
en bepalen daarop de plaats van de beide
ogen, waarin de greep komt te zitten. De
gaten voor deze ogen móeten vierkant zijn
en 6 mm zijden. De beide ogen zijn voor-
zien van een ronde bout, waarvan de leng-
te overeenkomt met de dikte van het hout
waarop de greep moet worden bevestigd,
vermeerderd met de dikte van een revet
en een moer. De ronde bout wordt dicht
bij het oog vierkant gelaten om juist te
passen in de vierkante gaten van het
schild. Het gat in de ogen moet een mid-
dellijn hebben van 7 mm. De greep zelf
wordt van rondijzer dik 10 mm gebogen
en dan verder in de vorm gevijld als de
tekening aangeeft. Hierbij is op te merken
dat, wanneer de grepen zyn bestemd voor
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EVEh UIZELEIÏ

We herhalen de vraag die we aan het
slot van ons vorig artikel stelden: waarom
is een jaar nu niet precies een geheel aan-
tal dagen?

De aarde is een bol, die in 24 uur een-
maal om zijn as ronddraait. Dit is niet
de enige beweging die de aarde uitvoert.
Zij draait al draaiende om haar as, boven-
dien in een jaar eenmaal om de zon heen,
zodat ze na een jaar weer precies op de
plek is aangekomen, waar ze een jaar te-
voren haar rondgang om de zon begon.

Ge vindt het misschien nog al ingewik-
keld en daarom zullen we het verduide-
lijken met een voorbeeld uit het prak-
tische leven.

Ge kent allemaal van de kermis de
draaimolen, de attractie voor de kinderen.
In die draaimolen staan paardjes, stokstijf
ofwel waar je echt mee kunt „hobbelen".
Nu zijn er ook draaimolens, ge kent ze on-
getwijfeld, waar ook schuitjes in staan
die op zich weer zo heerlijk kunnen rond-
tollen. Ge kent die schuitjes wel, waar gij
en ik voor geen geld van de wereld in
zouden willen zitten omdat we er dood-
ziek uit zouden komen, maar waar de kin-
deren graag hun 2 of 3 centjes voor of-
feren om nu eens echt al draaiende rond
te kunnen draaien.

De draaimolen staat stil. Gij plaatst uw
jongetje in zo'n ronddraaiend schuitje,
want de jongen heeft er al zo lang om ge-
zeurd en och dan bezwijkt het vaderhart
tenslotte.

Goed. De draaimolen komt in beweging.
Ge geeft 't schuitje, waar ge uw jongen
aan de voorkant in hebt gezet, een flink
zetje en daar tolt de kleine heen. HJJ
maakt nu twee bewegingen, net als de
aaide. Ten eerste draait hij in het schuit-
je, snel in het rond, zo ongeveer om z'n'
as. Ten tweede volgt hij de draaiing van
de draaimolen. Na een paar minuten
klinkt het fluitje en de rit is ten einde.

Ge hebt staan wachten en laten we nu
eens aannemen dat het schuitje met uw
opgetogen jongen precies voor uw voeten
stilstaat. Dat is al een toeval. Maar het
zou een nog veel groter toeval zijn als het
schuitje waarin ge uw jongen aan de
voorkant hebt ingezet nu ook nog precies
met de voorkant naar u toe bleef stil-
staan.

We gaan nu naar de „grote" draai-

molen, waarvan de zon het middelpunt, de
aarde het „tollende" schuitje is, dat in een
jaar eenmaal om de zon heendraait en
elke dag eenmaal om zichzelf draait.
Waarom zou die aarde, als ze na een jaar
weer op haar- uitgangspunt is terugge-
komen, nu precies dezelfde stand hebben
als toen ze haar rondgang begon. Dat zou
toch wel een ontzettend toeval zijn en zou
alleen dan opgaan als de omtrek van de
aarde een heel aantal maal begrepen was
op de baan die de aarde om de zon aflegt.
En dat is niet ze. Het blijkt nl. dat nadat
de aarde 365 dagen op haar baan heeft
rondgetold, ze nog ongeveer M, slag moet
doen om weer precies op hetzelfde punt
en dezelfde stand aangekomen te zijn als
toen ze haar rondgang begon. Het jaar is
dus geen 365 maar 365 U dag. En om nu
de moeilijkheid te ontgaan dat men, door
het jaar op 365 % .dag te stellen, met de
zon in conflict te komen doordat na een
paar jaar de dag dan 's middags of
's avonds zou beginnen, heeft men om de
vier jaar het schrikkeljaar ingevoerd. Na
28 Februari wordt dan één dag, de 29e
Februari ingevoegd en dan is de zaak
weer in het reine.

Althans dat zou ze zijn, als het jaar pre-
cies 365 ]4 dag was. Maar ook dat is weer
niet geheel juist. Om het nu maar heel
precies te zeggen: een jaar is precies
365,2422 dagen, dat is dus iets minder dan
365 U dag. Wanneer we dus om de 4 jaar
schrikkeljaar hebben en dus één dag in-
voegen is dat weer iets te veel. In enige
honderden jaren lopen we dan weer een
paar dagen uit. Ook daarmee is nu in de
gregoriaanse tijdrekening (we komen op
deze naam in een volgend artikel nog te-
rug) rekening gehouden. Als men boven-
genoemd getal even bekijkt ziet men dat
dit ook aldus kan worden geschreven:
365,2422 = 365,25—0,0075—0,0003 ofwel
365,2422 = 365%—3/-io<>—3/io.ooo.

Hieruit blijkt dus dat als we eenmaal
per vier jaar een schrikkeldag invoegen,
we teveel van het goede krijgen. Om het
volkomen zuiver te doen, moeten we dan
in de 400 jaar 3 schrikkeldagen laten ver-
vallen en bovendien nog eens drie over
een tydsruimte van 10.000 jaren.

JOHN BOYLE
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KENNIS IS MACHT
Wil men met enige invloed medewerken aan de opbouw der

nieuwe gemeenschap die komen moet, dan is kennis dier aan-
gelegenhedeti absoluut noodzakelijk.

Hetgeen in de loop der laatste jaren op onze sociale studiedagen
werd behandeld is vooral actueel voor deze tijd en het is daarom
goed dat van de inhoud der verslagboeken in brede kring'kennis
wordt genomen.

Het is daarom dat wij u thans een extra aanbieding doen. U
kunt namelijk de verslagboeken van 1932, 1933, 1934, 1935, 1937
1938 en 1939 voor de sterk verminderde prijs van 30 et. per ex.
krijgen en wilt u ze alle hebben dan voor de gezamenlijke prijs
van ƒ 1,75 franco thuis.

Deze aanbieding blijft gestand zolang de voorraad duurt. Wacht
dus niet te lang met bestellen.

U weet dat de prijs van het laatste verslagboek (1940) 65 cent
is en deze blijft gehandhaafd.

Bestellingen te richten aan het bondsbestuur Ned. Kath. Volks-
bond, 3e Hugo de Grootstraat 7, Amsterdam (W.).

Wederom, helpt elkander
In de moeilijke dagen welke wtj thans hebben door te maken,

is het van het allergrootste belang, dat de mensen in en door
elkander geestelijke en stoffelijke hulp en steun verkrijgen.

Daarom is het een dringende eis, dat onze organisatie haar
verheven taak mede in het algemeen belang van ons volk goed
blijft vervullen.

Evenals altijd moeten onze ledert op de volledige hulp onzer
beweging kunnen rekenen.

Geldt dit in het algemeen voor de leden, hoeveel temeer dan
bijzonder voor de vrouwen van die leden, welke, doordat zij hun
werkzaamheden elders verrichten, bijvoorbeeld in Duitsland,
geruime tijd buiten hun gezin staan. Wij willen u dringend ver-
zoeken deze vrouwen in raad en daad terzijde te staan en hun
vooral duidelijk te maken, dat zij steeds bij u kunnen aankloppen.
Vergeet dit niet te doen.

Wij plaatsen deze aansporing nogmaals omdat de gevraagde
hulp zo dringend nodig is.

TT a t ons uit Je a del
ALKMAAK

De eendaagse retraites, welke
door het Volksbondsbestuur, in
overleg met de directie van het
St. Petrus Canisius-retraitehuis
te Bergen voor de leden van de
Katholieke Volksbond zijn geor-
ganiseerd, hebben tot op heden
goede belangstelling. Ruim een
100-tal leden hebben reeds deze
geestelijke eendaagse medege-
maakt en zij zijn allen vol lof en
waardering hieromtrent. Echter
de bedoeling van deze opzet is,
dat al onze leden deze eendaagse
retraites zullen gaan medema-
ken. Voor dit doel wordt dan ook
in de drie parochiekerken iedere
derde Zondag van de maand ge-
collecteerd. Dus vrienden, ook gij,
die nog niet in de gelegenheid
zijt geweest deze geestelijke een-
daagse mede te kunnen maken,
kunt zich alsnog bij ons secre-
tariaat, Dr. Schaepmankade 16,
opgeven. Hoogstwaarschijnlijk
zal de eerstvolgende groep op
Zondag 6 April (Palmzondag)
hiervoor in de gelegenheid wor-
den gesteld. Wij zouden de afde-
lingssecretarissen in dit verband
dan ook vriendelijk willen verzoe-
ken van deze mededeling goede
nota te willen nemen en hiervan
kennisgeving te doen aan hun
respectieve leden. Tevens stellen
wij het ten zeerste, op prijs even-
tuele opgaven voor deze retraite
zo spoedig mogelijk bij ons secre-
tariaat in te zenden. Wij vertrou-
wen, dat hiervoor voldoende be-
langstelling zal bestaan en dat
de diverse afdelingsfunctionaris-
sen hieraan hun welwillende me-
dewerking willen geven.

Tevens herinneren wij de afde-
lingssecretarissen nogmaals aan
de in te zenden jaaroverzichten
1940 en dringen hierbij op de
meeste spoed aan.

Vervolgens brengen wij de le-

• rityeii Ier ore
den, die een volkstuintje gehuurd
hebben aan de Hoeverweg, ter
kennis, dat zij hun tuintje, dat
zij verleden jaar in huur hebben
gehad en thans wederom hebben
ingehuurd, wederom in gebruik
kunnen nemen. Bericht over ver-
rekening van de huurprijs zal de-
zer dagen per circulaire of iets
dergelijks geschieden. Dus de-
gene die gaarne zijn'tuintje wil
beginnen te bewerken, kan hier-
mede reeds een begin gaan ma-
ken.

CASTRICUM
Zondag 12 Januari j.l. gaf de

afdeling een toneeluitvoering
voor de leden en genodigden.

Toen voorzitter De Vries de
avond opende, was de zaal ge-
heel bezet. Onder de genodigden
merkten wij op kapelaan Holt-
huizen, de besturen van de Han
ze, L.T.B., Vrouwenbond, Gezel
lenvereniging en van de afdeling
Heemskerk en den heer Van Lui-
nen, gemeentesecretaris. De pas-
toor was verhinderd.

Na de opening trad de R. K.
Gemengde Toneelvereniging St.
Pancratius op met het kluchtspel
,,'n Huis vol herrie". Het deed
die naam wel eer aan, want het
was een herrie, die tot zeer inge-
wikkelde complicaties leidde. Het
stuk werd door alle spelers goed
vertolkt.

Zondag 9 Februari wordt dit
stuk nogmaals bij Borst opge-
voerd.

HAARLEM

Zaterdagmiddag 18 Januari j.l.
werd de eerste ledenvergadering
van dit jaar gehouden.

De voorzitter begon met de le-
den en hun huisgenoten een Za-
lig Nieuwjaar toe te wensen. Hij
besprak verder de loonbelasting

en de verschillende nieuwe rege-
lingen. Voorzitter hoopte, dat, nu
het rijks- en spoorwegpersoneel
verhoging van salaris hebben ge-
kregen, dat ook andere bedrijven
de zes percent verhoging zullen
toepassen. Hij memoreerde de na-
tionale en diocesane actie in onze
beweging.

Daarna liet de voorzitter de
plaatselijke acties de revue pas-
seren, vooral van geestelijke en
maatschappelijke aard. Hulde
werd gebracht aan den adviseur,
den weieerwaarden heer C. M.
Boers.

De kring Haarlem-Noord heeft
prachtig werk verricht door ver-
schillende acties te steunen en
nieuwe gezichtspunten te openen.

Voorzitter sprak vervolgens 'n
woord van propaganda voor de
instelling Concordia en de Cen-
trale Volksbank, een instelling
waar de gelden van arbeiders
zeer goed belegd kurken worden
en waarvan de heer G. Scholten
vertegenwoordiger is.

Dank werd gebracht aan de
besturen der verschillende onder-
afdelingen, welke hebben mede-
gewerkt aan de belangen van de
Katholieke Volksbond. Het leden-
tal is iets teruggelopen en be-
draagt thans 2225. Wij hopen dat
de achterstand van het ledental
spoedig zal zijn ingehaald. Met
de beste wensen voor het nieuwe
jaar eindigde de voorzitter.

Verschillende'sprekers voerden
hierna het woord en brachten
speciaal den voorzitter dank voor
zijn grote activiteit bij zijn werk-
zaamheden voor de plaatselijke
afdeling van de Katholieke
Volksbond.

De eerwaarde adviseur spoor-
de allen aan om met dezelfde
ijver^ls in het vorig jaar voor de
Katholieke Volksbond te werken.

Na de gebruikelijke rondvraag
werd deze eerste vergadering
van het jaar, welke zeker vruch-
ten zal dragen, gesloten.

HEEMSTEDE

Voor de eerste maal organi-
seerde deze afdeling een sociale
Zondag op 12 Januari j.l. 's Mor-
gens om 7 uur werd begonnen
met een H. Mis voor levende en
overleden leden var onze afd.
waaronder zeer velen ter H. Ta-
fel gingen, 's Middags om half
drie werd een kort Lof gehou-
den waaronder een kort woord
van onzen geest, adviseur. Daar-
na toog men naar 't verenigings-
gebouw alwaar de eerw. spreker
van deze middag reeds aanwezig
was. Na een openingswoord van
den voorzitter hield dr. A.. A.
Olierook pr. uit Amsterdam een
gloedvolle rede met als onder-
werp: De in rampen gedompelde
wereld wordt ook door Gods
Voorzienigheid geleid en be-
stuurd. De eerwaarde spreker
oogstte een langdurig applaus
na zijn rede. Met een dankwoord
sloot de voorzitter met de chris-
telijke groet deze zeer geslaagde
Sociale Zondag.-

VELSEN

Kring IJmuiden en Umuiden-Ó.
Deze beide kringen voeren deze

wintercampagne hun program
gezamenlijk uit. Zo werd dan
ook op Zondag 19 Januari j.l. in
het Patronaatsgebouw aan de
Zeeweg de tweede winteravond
gehouden.

De voorzitter, de heer Leeuw,
heette allen welkom, in het bij-
zonder den heer A. Angenent,
districtsbestuurder, den spreker
van deze avond. Spreker uitte
zijn voldoening, dat niettegen-
staande de haast onbegaanbare
wegen de opkomst nog groter
was dan de vorige maal. Nadat
het koor van de St. Josephgezel-

len afd. IJmuiden II onder lei-
ding van den heer Adr. Blüm
enkele nummers ten gehore had
gebracht, kreeg de heer Ange-
nent het woord. Spr. schetste
uitvoerig de toestand van vóór
en na 10 Mei. Spr. wees o. m. op
de grote talenten en capaciteiten
van het Nederlandse volk op al-
lerlei gebied, zowel op technisch,
wetenschappelijk als op sociaal
en economisch terrein.

Hij wees op het christelijk ka-
rakter van ons volk en spoorde
aan trouw te blijven aan onze
organisatie en de Kerk. Spreker
wekte de' aanwezigen op, mede
te arbeiden aan de opbouw van
Nederland en stand te houden
voor God en Vaderland.

De enthousiaste rede van den
heer Anpenent wprd meermalen
dorir apnlai's onrlprbroken.

Ook na dw= snppeh zo-or h°t
koor eniee liederen, terw"! do
aanwprifrpn plipn tp saam c\" vor.
o^a fïpvivi er rmr^^ofi p-ipf n°t r7Ïno-p»ï

van h°* «^"rn;,,^ Pn sloot met
KlokkP Rnpl-anr?

p?nlrpjp j-ppHrïrl^linprprj O^pr dP

arbptrl der afrloHncr di£ wii hpb-
^pn ontwricht fi Fphr. "l<wn met
als hpstunrslwlpn: D. Stoop.

pr: J. Jono-Vinrl. sPfrPta-

: C. Smit. ppnninfrnppster; J.
r en Joh. Jaspers, bo-

«tiiursleden.
Er werd 4 maal een leden- en

6 maal een hPKtuiirsvprgadPrincr
"phouden. Wii hebbpn fr°tra<->Vit
'<-olen te krHtren. maar dat gine
'ïoor de ooHnp-stopstand en om-
dat er no£r tp wpinie: was w-
snaard, nipt door. Thans hebben
wii 32 d»kpns bpptpid. Het sna-
ren gaat goed. er zijn nu 2 van
HP lpo"°n aanijestpM. (ÜP weke-
IHks de ronde dopn met hun
snaarzeErpls. On 6 Tfohntari komt
onze districtphpstnnrdpr Van
Slingerland Pen avond geven
voor de vrouwen van de leden.
35 insignes ziin er besteld voor
de leden. Wii bobben ons in ver-
bindiner srestplrt met de Centrale
Volksbank en ho^pn pen eropd
agentschap te kr'isen. Voorts
hppft onze voorzitter de heer D.
^toop bedankt pn is jn ziin plaats
"ptreden J. Molenaar, terwül T>
Stoop de functie van bestuurslid
aangenomen heeft.

V* ««r men verwacht

wordt

DELFT. Op Zondag 2 Febr.
zal het Ï2V2 jaar geleden zijn, dat
onze conciërge, Petermeijer, in
onze dienst trad. Op die datum
zal hem door het bestuur een
receptie worden aangeboden van
12.30 tot 2 uur in het gebouw.
Hierdoor worden de besturen der
vak- en onderafdelingen alsmede
de leden en andere belangstellen-
den in de gelegenheid gesteld
hem met dit jubileum te compli-
menteren. Het bestuur.

Wordt
Stuivers

Vrijwilliger

HAARTVRM. Zondag 26 Jan.
1941 sociale Zondag in de paro-
rhips: St. Lid"ina. Rüksstraat-
wpfr: «!t. Pn"o. Kathedraal. T,eid-
spvaart pn St. Jan, Amstprdam-
r=tT-"-3t fips rnorsrens de twppde
TT •»«•:„ tot ^p^p VPn ppr|

«roo-ri^irrn pr» VlT'ÏTPnrlQ VTpHp.

1^nn WOT-rlpri VPTTOeht

'« AT-t>",;^oo-s half vier in St.
'f~*o"n, Sn'tpdPstraat cy-rnto vprcra.-
^°rinor mot wpl"'ilipnr'p mede-
wpt-lrinp' van de K. K. Tians'vpr-
pnio-inor et Papcilia. Snrpkpr: Dr.
V A. OH"T-<vl<. nrt"i<=PTir van de
T-^>th v<-viUc;hr>nd. bisdom Haar-
'™m. o«<i°rwr>fr>: Ook dp in ram-
-^pn g-prï^mrtplrlp wpyplH wo^dt

Annr God« VooT-HpnisrhPid be-
waard pn bestuurd.

Na afloop: plpchtisr sluitings-
lof in de St. Jospnhskprk, Jans-
straat.

Om top^ang tot de vprerade-
rir.p- tp trriie-pn is mon vprnlicht
hpt laatstp Damiaatip tp tonen
en van naam en woonnlaats te
voorzien. Indien eventuele con-
trólp van o"p bpvoppde instanties
riioats vindt, dient men onV ziin
i°p-it.jmatipn|pwiis te tonen, zo-
•^Qt men ook dat bij zich mnet
bobben. Zonder deze bescheiden
kan green toeeansr tnt de verga-
dprïns: verleend worden.

MAASSLUIS. Het afdelings-
bestuur maakt bekend dat op
Woensdag 5 Februari a.s. des
namiddags 7,30 uur in hotel De
Moriaan een lezing zal worden
gegeven door den heer F. Reenen
over het onderwerp: Onze katho-
lieke arbeidersbeweging in deze
tijd.

De leden worden dringend ver-
zocht nu eindelijk eens te breken
met de oude sleur om zo weinig
mogelijk ter vergadering te ko-
men, doch te zorgen voor een
flinke opkomst. Ieder brenge
zijn buurman mede.

Tevens wordt den leden be-
kend gemaakt dat, in de eerst-
volgende ledenvergadering be-
stuursverkiezing zal plaats heb-
ben. Periodiek aftredend zijn C.
van Meggelen en L. Chr. v. Et-
tinger. Beiden zijn herkiesbaar.
Voorts zijn er nog twee vacatu-
res in het bestuur die nu aange-
vuld moeten worden.

Candidaten kunnen worden ge-
steld tot en met einde Januari.
Inlevering van candidatenlijsten
bij den secretaris.

G O U D K O R R E L S
Wij moeten een krachtige stuwkracht vormen naar het

ideaal der maatschappelijke vorming in christelijke geest.
Wij moeten kerntroepen vormen. Algemene dienstplicht
voor Christus is hu onze dagorder. Maar voor wij de wa-
penen als Christenstrijders gebruiken, moeten wij ons gees-
telijk sterk maken, dat geschiedt door het deelnemen aan
een gesloten retraite. Als wij met Christus strijden, zullen
wjj met Christus overwinnen.

Wij moeten de grote lijnen van ons geestelijk leven goed
voor ogen stellen om ons leven te vervolmaken. Onze ziel,
die hoger-op wil, heeft leiding nodig om zich te kunnen
laven aan de bron van Gods genade en zo in het teken van
de bovennatuur te komen staan. Christus zal onze leidsman
zijn en in de dagen der gesloten retraite ons de juiste weg
aangeven, om het eeuwig doel te bereiken.
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FEBRUARI AANVANG
der goedk. schriftel. lessen in Fransch, Duitsch, Engelsch, Boekh.,
Taal m. Bekenen, enz. a 65 et. per maand. Ook Steno en Alg.
ontw. Vraag gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr.
46 C., Amsterdam-West.

DlKECl Uil ONZE FABRIEK AAN FAKTICULIKKEN
nog zoo lang als onze

Voor ^tk voorraad ' strekt ons
Ie KLAS GARANT-
RIJWIEL voor DAMES
of HEEREN, geheel

compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel spe-
ciaal verzwaarde spaken, roestvrtj lakwerk, pr-ima 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 's tenslotte onze reclame. Franco thuis. Volledige schrif-
telijke langdurige garantie. Niet volkomen naar uw genoe-
gen na 8 dagen gebruik het volle bedrag terug. STOF-
ZUIGERS, groot slee-model 120 of 220 volt, enorme zuig-
kracht. Vraagt gratis prijscourant met juiste afbeelding en
beschrijving.

R1JWIELFABRIEK „GARANT" N.V. — TELEF. 2165
Rouwenhof straat 24-26 — Wageningen

• Leverancier van Politie en Gemeente-instellingen

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

De Soldatendochter l D. en 3 H.
De Haarkuur 4 H. of l D. en 3 H.
Bidders zonder vrees of blaam 7 H.
De Pantoffelheld l D. en 2 H.
Televisie 8 H.
Een huis vol inbrekers 3 D. en 5 H.
Prijs 75 cent per exemplaar. Uitsluitend verkrijgbaar bij:
TONEELFONDS „VARIA" HEERENWEG 66 — UTRECHT

Girorekening 347954.

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
wy hebben nog slechts een beperkte voorraad o.a,
REMMEVGTON - ROYAL -«ÜNDERWOOD ENZ.

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

Pa Welgemoed
z'n fijne neus

laat hem steeds
maar ééne keus,

de beste koffie
moet het zijn:

de Gruyter's Koffie
Mokka fijn.

Fraaie bladwi jzer (kuns td ruk )
g r a t i s v o o r o n z e k l a n t e n

ZANGKANARIES
Goudgele Saksmannen ƒ2,--,

Seyfert mannen diep in knor
holrollen, klockrollen, knor en
fluiten ƒ2,50. Uit kampioen
Harzermannen l onte ƒ 2,25. Alle
dag- en avondzangers en schrif-
telijke garantie. Kanariepopjes
ƒ 0,25 en ƒ 0,35. Teelbare Par-
kieten ƒ 1,20. Zebravinken en
Japansche Meeuwtjes ƒ 2,50
paar. Gemengde vogelzaden
f 1,50 p. 10 pond. Fflnkwekertj
Nico Borneman, Merelstraat 35,
Utrecht, Telefoon 13617.

VMNDELS^VUGGEN

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!
Coöperatie
moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de weder-
opbouw.
Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte!
Blijft ook NU trouw lid en
verbruiker van :

R. R. Coöperatieve
Verbruiksvereniguig

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

T I L B U R G

BOEKBINDERIJ
v. d. WIJNGAARD
Mariaplaats 19 . Utrecht

OOK VOOR U
<

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. bij

J. C. de Kinderen
Eerste klas Kanariekweekerij
Hazestraat 62 - Valkenswaard

IMP.: KEIZERSGR. 316. AMSTERDAM-C

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

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

Orion geeft

zekerheid l

Ad itilrwijgende garantie op den
langen levensduur, het enorm*
lichtrendement en gering stroom-
verbruik geldt het «tempel op tedere
ORION-lampl

Kaartleggen
Het voorspellen van de toekomst met behulp van GEWONE speel-
kaarten door CASSIEU J. SMIT. PRIJS 30 CENT. — Overal waar
mensehen bij elkaar z^Jn, is iemand die de toekomst kan voor-
spellen welkom,

„GOOCHELEN DOOR IEDEREEN"
Eenvoudige trucs voor amateur-goochelaars, door CASSIEU
J. SMIT. PRIJS 30 CENT. — Met dit boekje zult u in staat zon,
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,


