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

K R O N I E K
1. Bezwaren tegen distributie-

maatregelen
Op een nota van het bestuur van het

R.K Werkliedenverbond aan den secretaris-
'generaal van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart inzake bezwaren tegen verschillende
distributie-maatregelen (kleding, brandstof-
fen en boter of (en) vet) is het volgende,
bescheid ontvangen:

Naar aanleiding van nevenvermelde brief
deel ik u ten aanzien van de distributie van
winterkleding mee, dat de door- u naar vo-
ren gebrachte bezwaren betreffende de ge-
troffen regeling inzake de distributie van
winterkleding voornamelijk inhouden, dat
het voor grote gezinnen niet mogelijk is.
oude nog in goede staat verkerende winter-
kleding in te leveren, terwijl de mogelijk-
heid één winterjas per gezin aan te schaffen
niet voldoende wordt geacht.

Ik moge er u echter op wijzen, dat deze
bezwaren vrijwel geheel ondervangen wor-
den doordat tevens aan de distributiedien-
sten het voorschrift is gegeven, dat ieder
die kan aantonen, dat hij geen winter-boven
kleding bezit en die niet in staat was om
hetzij doordat hij kledingstukken of een
wollen 'deken inleverde of doordat hi: zich
een winterjas aanschafte op de textielkaart
van het hoofd van het gezin, voor een spe-
ciale vergunning tot de aankoop van één
winterjas of wintermantel in aanmerking
komt

Ten aanzien van de distributie van vaste
brandstoffen merk ik op, dat in verband
met de voorraadpositie het toekennen van
een toeslag op de rantsoenen van grote ge-
zinnen momenteel niet in overweging kan
worden genomen

Het verlagen van de toewijzingen over de
gehele linie met één eenheid, bedoeld als
compensatie van de door u voorgestelde toe-
slag van 5 eenheden voor deze gezinnen,
wordt dezerzijds niet uitvoerbaar geacht
aangezien in vele gevallen, in verband met
de voor kookdoeleinden beschikbaar te hou-
den hoeveelheden, een tekort zou dreigen
te ontstaan

Het beginsel, waarop de brandstoffen-
distributie steunt is. dat In ieder woonhuis
in elk geval één kamer behoorlijk verwarmd
moet kunnen worden, terwijl in grotere hui-
zen de gelegenheid moet worden geboden
zo nu en dan een tweede kamer tegelijkertijd
te verwarmen

Bij centrale verwarmingen gelden dezelfde
overwegingen, doch moest om technische re-
denen de norm hoger worden gesteld.

Elke wijziging in het bestaande systeem,
zij het dat rekening zou worden gehouden
met de gezinsgrootte, of met het aantal
stookplaatsen. of met een combinatie van
deze factoren, zou een vergroting van het
steenkolenverbruik ten gevolge hebben, het-
geen de huidige stand van zaken in aanmer-
king genomen, niet verantwoord kan worden
geacht

Bovendien zou door het invoeren van
nieuwe normen het huidige distributie-
systeem, hetwelk gebaseerd is op het aantal
vertrekken, worden doorbroken, hetgeen
onder alle omstandigheden moet worden
voorkomen

Ten slotte breng ik ten aanzien van de
boter- en vetdistributie onder uw aandacht
dat de voorraden margarine en grondstoffen
voor de bereiding daarvan klein zijn, ïodat
het onmogelijk is de door u voorgestelde
Inkomengrenzen in te voeren, terwijl d*
boterpositie dusdanig is, dat het ook onmo-
gelijk moet worden geacht, thans boter tegen
gereduceerde prijs ter beschikking te steller
voor de groep houders van een vetkaart

De thans geldende voorschriften, dat zowel
aan de bezitters van boter, als van vetkaar-
ten de keus wordt geloten om boter, niarga
rlne of vet te kopen op de bonnen hunne r
kaarten, zullen nog wel lange tijd van toe-
passing blijven, zodat dan aan uw bezwaren
wordt tegemoet gekomen.

2. Vacantieregeling voor in Duits-
land werkzame arbeiders

Op 21 October J J. is in Duitsland vast-
gesteld een „Tarifordnung zur Regelung von
Familiënheimfahrten wahrend der : Kriegs
zelt für auslandische Arbeitskrafte im Deut
schen Reich", welke in werking is getreden
l November j.l.

Bij deze verordening wordt het recht op
vacantie — Heimfahrtanspruch — voor tn
Duitsland geplaatste Nederlandse arbeiders
als volgt geregeld

Gehuwde arbeiders hebben na een onaf
gebroken diensttijd van een half jaar reent
op vacantie. ongehuwde arbeiders na een
onafgebroken diensttijd van een jaar.

Het aantal vacantiedagen varieert naar de
afstand, die de arbeider heeft af te leggen
naar zijn woonplaats in Nederland en be-
draagt bij een afstand

tot 500 km 7 kalenderdagen
van 500 tot 750 km 8 kalenderdagen
van 750 tot 1000 km 9 kalenderdagen
van meer dan 1000 km 10 kalenderdagen
Indien de arbeider op een reisdag min

stens 4 uur werkt, mag deze dag niet als
vacantiedag worden berekend.

Het tijdstip, waarop de thuisreis aanvangt
wordt vastgesteld door den werkgever; deze
zal hierbij rekening houden met de eisen
van het bedrijf en de transportmogelijk-
heden; dit laatste in verband met de mo-
gelijkheid groepen arbeiders gezamenlijk per
extra trein te doen reizen Tevens wordt
rekening gehouden, met inachtneming van
bovenstaande beperkingen, met de wensen
van den arbeider

Voor extra „Familiënfahrten" mag geen
verlof worden gegeven De „Reichstreuhan
der der Arbeit" kan echter uitzonderingen
toestaan

Indien de arbeider zulks wenst, of Indien
het algemeen belang het eist, kunnen twee
halfjaarlijkse verloven samengevoegd wor-
den tot één jaarlijks verlof: het aantal va-
cantieda.ETPn is in dit geval gelijk aan de som
van dat der twee halfjaarlijkse verloven.

Vergoed worden de kosten van de heenrei»
en de terugreis, respectievelijk tot de Neder-
landse grens en van de Nederlandse grenb
af. Deze kosten worden berekend volgens
het derde klasse tarief. Indien de af te leg
gen afstand meer dan 150 km bedraagt wor
den zo nodig sneltrein- en D-treintoeslageu
vergoed.

Wanneer de mogelijkheid bestaat, dat ge-
bruik gemaakt wordt van een zogenaamde
„Arbeiterrückfahrtkarte", wordt slechts de
prijs van een dergelijk kaartje vergoed.

Wanneer bij slechte treinverbindingen be-
ter gebruik kan worden gemaakt van auto
vervoergelegenheid, worden de extra kosten
die dit meebrengt, vergoed.

Bij kosteloos vervoer door den werkgeve:
bestaat voor de afstand, waarover dit yei
voer plaats vindt, geen recht op vergoeding

De vergoeding der reiskosten geschiedt 'n
principe in de vorm van de uitreiking -van
een spoorkaartje. Indien dit niet mogelijk is
heeft de uitbetaling in contant geld plaats

Het is den arbeider verboden het hem ver-
strekte spoorkaartje tegen geld in te wisse
len, of in te ruilen tegen een kaartje naar
een andere plaats.

Wanneer het aantal toegestane vacantie
dagen belangrijk wordt overschreden zonde,!
toestemming van den werkgever en zonder
dat een geldige reden hiervoor kan worden
opgegeven, heeft de werkgever, het recht
restitutie van de reiskosten te verlangen ot
toestemming voor de eerstvolgende „Fa-
miliënheimfahrt" te weigeren.

Indien gegronde redenen bestaan te ver
moeden, dat de arbeider niet of niet tijdig
zal terugkeren, heeft de werkgever het
recht de vergoeding van reiskosten geheel ot
gedeeltelijk uit te stellen tot na de terug
keer

Indien twee halfjaarlijkse vacanties wor
den samengevoegd — de mogelijkheid hier-
van werd hierboven vermeld — worden dt
reiskosten van de eerste vacantie, waarop
de arbeider bij niet-samenvoeging recht ge
had zou hebben, bij het begin der tweede
vacantie in contant geld uitbetaald.

Aanvaardt de arbeider tussentijds een be-
trekking elders, zodat hij zijn samengevoeg
de verlof niet kan genieten, dan worden hem
bij zijn vertrek de reiskosten van het door
hem verzuimde halfjaarlijkse verlof even
eens contant uitbetaald.

De arbeider heeft gedurende zijn verlof
geen recht op doorbetaling van zijn loon
Indien hij aanspraak kan maken op vacan-
tiegeld — „Urlaubsgeld" — wordt hem dit
uitbetaald

„Trennungsgelder" worden, indien de ar
beider hierop volgens het contract recht
heeft, slechts uitbetaald voor de dag van de
heenreis en de dag van de terugreis; va4M
overige verlofdagen derhalve niet.

Indien de arbeider tijdens zijn verlof zijn
pensionkosten moet doorbetalen, worden
deze kosten hem, voor zover hij „Unter-
kunftsgeld" ontvangt, vergoed.

De werkgever is verplicht den arbeider bij
de aanvang van zijn verlof een bewijs uit te
reiken, waaruit blijkt, dat deze met vacan
tie naar Nederland gaat en verplicht lg na
afloop hiervan terug te keren naar zijn werk
in Duitsland Dit bewijs dient zo nodig ter
verkrijging van een „Wledereinreisesichtver
merk"

Bovenstaande algemene regeling krijgt ten
aanzien van arbeiders, werkzaam in bepaal
de industrieën, waarvoor reeds op 15 en
23 Januari 1940 regelingen tot stand waren
gekomen, eerst geldende kracht na afloop
van de „Anspruchszeitraum" in bedoelde
„Tarifordnungen" vastgesteld.

3. Trainingbijslag bij de werkverrui-
ming

De directeur van de rijksdienst voor d<
werkverruiming heeft omtrent de training»-
bijslag bij de werkverruiming 'de volgende
regeling vastgesteld:

Voor een trainingsbijslag komen In aan
merking alle bij een werkverruimingsobjee
geplaatste personen, die niet landarbeidei
of grondwerker van beroep zijn en die in
het tijdvak van twee jaren, onmiddellijk aan
hun plaatsing voorafgaande, minder dar
vier weken landarbeid of grondwerk hebber
verricht.

Deze bijslag wordt per werkuur toegekeno
over de eerste, tweede, derde en vierde week
der plaatsing en is, wat het bedrag per uur
betreft, afhankelijk van het (basisiuurloon
zoals in de volgende tabel wordt aange
geven:
Bij (basis(uurloon Ie w. 2e w 3e w. 4e w
tot en met 24ct. 7 et. 4 et. 2 et. l et
van 25 t/m 29 et. 8 et. 5 et. 3 et. l et
van 30 t/m 34 et. 10 et. 6 et. 3 et 2 et
van 35 t/m 39 et. 11 et. 7 et 4 et. 2 et
van 40 t/m 44 et. 13 et. 8 et. 4 et 2 et
van 45 cent 14 et 9 et. 5 et. 2 et

Wanneer een arbeider, die voor trainings
bijslag in aanmerking komt, korter dan een
halve week heeft gewerkt, telt die week
niet mee bij de toekenning van trainingsbij
slag over vier weken.

Op de trainingsbijslagen komt geen per
centelijke bijslag; evenmin behoeft daarop
een percentelijke aftrek plaats te hebben.

Voor de vaststelling van de trainingsbij
slagen van in kampen gehuisveste of van
ingekwartierde personen dient uitgegaan te
worden van het voor hen bepaalde uurloon.
dat, daar de betrokkenen een gedeelte van
hun loon in de vorm van huisvesting en
voeding genieten, lager is dan het basis
uurloon.

4. Betaling termynen inkomsten-
belasting

In afwachting van de regeling, welke ter
uitvoering van artikel 42 van het besluit op
de loonbelasting 1940 inzake het verlenen
van ontheffingen op de bovengenoemde aan
slagen zal worden gegeven, kunnen de aan
geslagenen, van wie reeds loonbelasting is
ingehouden, bij de berekening van de ter-
mijnen, welke per l Februari verschuldigd

;ijn, ervan uitgaan, dat hun een uitstel van
betaling ten bedrage van 1/3 van hun aan-
slag is verleend. De vervallen termijnen
kunnen mitsdien over 2/3 gedeelte van de
aanslag worden berekend.

'. Werklozensteun en loonbelasting
Naar „Werk en Steun", het tijdschrift

oor steunverlening en werkverschaffing
meedeelt, heeft de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten aan haar leden als aan-
vankelijke mening van het departement van
financiën meegedeeld, dat steunuitkerin
_en aan werklozen niet aan loonbelasting
zijn onderworpen. Evenmin behoeft loonbe
asting te worden ingehouden op de uitke-

ringen aan werklozen, die z.g. voor de steun
werken.

Aan de loonbelasting zijn slechts onder
worpen de lonen, welke aan de tewerkge
stelden in de werkverruiming worden be
taald. Tegemoetkomingen in de vorm van

oedkope levensmiddelen en van de z.g B
steun behoeven ook ten aanzien van de .te-
werkgestelden niet tot het loon te worden
gerekend.

6. Extra winteruitkering aan
gesteunden

Officieel wordt meegedeeld, dat aan de ge-
steunden ingevolge de rijkssteunregeling zo
spoedig mogelijk een eerste termijn van een
extra winteruitkering zal worden verstrekt

Deze eerste termijn zal gelijk zijn aan 40
percent van de in een week te ontvangen
netto steunuitkering. De gemeentebesturen
ontvangen spoedig schriftelijk inlichtingen
hieromtrent.

7. Bezoek aan graven van gesneu-
velde soldaten

Het hoofd van het afwikkelingsbureau
van het departement van Defensie heeft de
burgemeesters meegedeeld, dat aan de na
bestaanden van gesneuvelde militairen des-
gewenst de reiskosten voor het bezoeken
der graven van gesneuvelden kunnen wor-
den vergoed Hierbij zullen de volgende
richtlijnen behoren te worden in acht ge-
nomen:

Een 'vergoeding van reiskosten kan wor
den gegeven voor het bezoek door ouders
pleegouders, voogden, echtgenoten en door
kinderen boven de leeftijd van tien laar Ln
bijzondere gevallen kan ook aan andere
familieleden een vergoeding voor reiskosten
worden toegekend.

Deze vergoeding kan als regel eenmaal
In de 3 maanden aan een en denzelfden per
soon worden toegekend en wel voor de reis
in de laagste klas van openbare middelen
van vervoer.

Bovenstaande regeling zal voorlopig gel-
den tot l Februari 1942 Personen, die voor
deze vergoeding in aanmerking wensen tv
komen, kunnen zich desgewenst door tus-
senkomst van den burgemeester hunner
woonplaats schriftelijk tot het departement
van Defensie (afwikkelingsbureau) wenden

8. Het kader van de Opbouwdienst

Aan een besluit van den secretaris-gene-
raal van Algemene Zaken, houdende voor-
lopige regeling van de rechtstoestand van
het kader van de Opbouwdienst, ontlenen
wij het volgende:

De leden van het hoger, midden en lager
kader van de Opbouwdienst zijn geen amb-
tenaren in de zin der Ambtenarenwet 1929
of der Militaire ambtenarenwet 1931

Op diegenen onder hen. die de hoedanig-
heid van officier of ambtenaar op non-
activiteit bezitten, blijven de voor hen uit
dezen hoofde geldende bepalingen der in het
voorgaande lid genoemde wetten van toe-
passing.

Voorts behelst het besluit de bepaling,
dat aanstelling, bevordering en ontslag van
het hoger, midden en lager kader geschie-
den door den secretaris-generaal van Alge-
mene Zaken, die ten aanzien van het lager
kader den commandant van de Opbouw-
dienst deze bevoegdheid kan verlenen.

9. Het personeel van de Opbouw-
dienst

Blijkens besluit van den secretaris-gene-
raal van Algemene Zaken betreffende de
voorlopige bezoldiging van het personeel
van de Opbouwdienst zijn enige wijzigingen
in die bezoldiging aangebracht, waarbij het
volgende is bepaald.

De bezoldiging van officieren op non-
activiteit, ingedeeld bij de Opbouwdienst,
zal bedragen de activiteitsbezoldiging, welke
zij bij de landmacht zouden hebben genoten.
Kindertoelage wordt in rekening gebracht.

De bezoldiging van officieren en mili-
tairen beneden de rang van officier, ont-
slagen onder toekenning van wachtgeld en
ingedeeld bij de Opbouwdienst, zal bedragen:

Voor personeel van de landmacht de
activiteitsbezoldiging, welke het bij de
landmacht zou hebben genoten.

Voor personeel van de zeemacht het be-
drag van de wachtgeldgrondslag, eventueel
vermeerderd met periodieke en andere be-
zoldigingsverhogingen, waarop op of na de
datum van opwachtgeldstelling recht zou
zijn verkregen en verminderd met het be-
drag, waarop de vrije geneeskundige hulp
enz ten aanzien van de pensioengrondslag
ia geschat, voor zover In artikel 3a niet
anders wordt bepaald. Kindertoelage wordt
in rekening gebracht

Personeel van de zeemacht, ontslagen
onder toekenning van wachtgeld met een
grondslag van niet meer dan ƒ 541 per jaar
en voor hetwelk het recht op wachtgeld
eindigt, ontvangt een zakgeld van ƒ 0,45
per dag.

Personeel van de zeemacht, ontslagen
onder toekenning van wachtgeld met een
grondslag van meer dan ƒ 541 per jaar en
voor hetwelk het recht op wachtgeld ein-
digt, ontvangt een bezoldiging overeenkom-
stig de tn artikel 4 gestelde regelen

Dit besluit treedt In werking met terug-
werkende kracht tot l Januari 194L

aan 195O
Het is een goede gewoonte, om, vooral

als we jong zjjn, zo nu en dan eens een
bepaald aantal jaren vooruit te denken.

Nu leven wc In het jaar 1941.
Een jaar van a'lerlei ingrijpende din-

gen. Een jaar, waarin het alles en allen
omwoelend gebeuren van de oorlog niet
zal nalaten verder zijn diepe sporen te
trekken op allerlei gebied.

Maar na 1941 komt 1942, daarna 1943
en zo voort!

En het is goed voor de vaders en moe-
ders van onze katholieke arbeidersgezin-
nen, zo nu en dan eens een blik te werpen
op de nevel, waarin bijvoorbeeld 1950 nu
nog gehuld is en te trachten een voorstel-
ling te maken van de welvaartspositie,
waarin het gezin in dat jaar misschien
zal verkeren.

Zeker, u kunt niet alles vooruitzien.
Eén ding is zeker: als vader z'n werk

houdt, als de oudste jongens tegen die tijd
ook verdienen, als u van grote tegensla-
gen gevrijwaard blyft, dan bent u waar-
schijnlijk financieel gesproken nog even
ver, als er in die tien jaar niet regelmatig
iedere week wat gespaard is. Of uw gezin
staat er in 1950 als er wel geregeld ge-
spaard werd zo voor, dat er in ieder geval
'n appeltje voor de dorst is overgebleven,
dat het een onverwachte tegenvaller dus
kan opvangen.

In het eerste geval zult u zeggen: kon-
den we de afgelopen jaren nog maar eens
overdoen, want met wat goede wil had-
den we in die tijd toch gemakkelijk een
sommetje kunnen oversparen. Nu zijn we
niets opgeschoten.

En in het tweede geval zult u voldoe-
'ning hebben van uw volharding in het
sparen en kunnen zeggen: nu hebben we
tenminste bereikt, "-at we ons altijd voor-
gesteld hadden te bereiken.

ledere huisvader en huismoeder, die
zich van hun verantwoordelijkheid in dit
opzicht bewust zijn, kan vandaag nog be-
sluiten om over tien jaar 'n spaarcentje,
'n reserve te hebben. Alleen degenen, die
geen ~eht slaan op het boven gegeven ad-
vies — denk eens aan 1950 — die zijn over
tien jaar nog even ver en zullen zeggen:
„Had ik maar "

Daarom ouders, in het belang van uw
gezin, neemt 'n spaarbankboekje van de
Centrale Volksbank, — de agent hier ter
plaatse zal er gaarne een voor u aanvra-
gen — en maak een begin met sparen,
maakt een plannetje op en stelt u een
doel voor ogen.

Doe het nu!
Morgen is nog niet geboren!
Gisteren is dood!
Maar vandaag moet u het hebben!
Vandaag moet u het doen!



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

Bij Je plaat

(A.) In onze hele machtige bewe-
ging is actie, hernieuwde actie te be-
speuren. De tijd, dat wij als versuft
alles over ons heen lieten komen en
als toeschouwers langs de kant ston-
den is reeds lang voorbij. Het initia-
tief welt op in alle kringen. De talrijke
instellingen van het Verbond gaan
voor, de Diocesane besturen werpen
zich met enthousiasme op de grote
godsdienstige en culturele taak, die
hun is toebedeeld; de vakverenigingen
werken met hernieuwde ijver aan de
toekomst.

Storm- en windvlagen gingen over
ons heen en de hemel is nog niet strak
en bestendig blauw. Maar niet als een
riet door de wind heen en weer bewo-
gen zijn wij. Wij weten onze weg; wij
hebben vertrouwen en godsgeloof. Wij
werken voort, gestadig. Wij werken
voort, ook bij de ongunst der tijden,
aan de verdieping en verbreding van
onze idealen én bij ons zelf én bij
anderen. Zo er ooit een tijd was dat
„Quadragesimo Anno" ook buiten ka-
tholieke kring instemming vond, dan
is het wel déze tijd. Onze jarenlange
actie büjkt niet vergeefs te zijn ge-
weest. Bij duizenden en duizenden
gaat b.v. de nieuwe brochure van pa-
ter Angelinus over de Nieuwe Ge-
meenschap van hand tot hand. De vel-
den zijn rijp voor de oogst.

Duizenden, die voorheen niets wil-
den weten van een nieuwe volksge-
meenschap, gegrondvest op recht-
vaardigheid en liefde, zijn de ogen en
de harten opengegaan. Het is volle
maan: de tijd is gunstig voor het ver-
der uitdragen van onze maatschap-
pelijke idealen. De katholieke arbei-
dersbeweging heeft een roeping ver-
vuld — in letterlijke zin een roeping,
want wees de Paus niet met nadruk
de katholieke arbeiders aan als dé
propagandisten voor een nieuwe, be-
tere gemeenschap? — en zij" heeft die
nóg te vervullen.

Ieder overtuigd lid moet die roe-
ping getrouw zijn. Op de allereerste
plaats moeten alle katholieke arbei-
ders voor ons ideaal gewonnen wor-
den. Dat is de hoofdzaak. Het lid-
maatschap is bijzaak — dat komt van-
zelf.

Moge in deze geest een grote
schare propagandisten er op uit trek-
ken: met godsgeloof en vertrouwen,
met bezieling en overtuiging, wetend
dat zij werken aan de Nieuwe Ge-
meenschap, die eenmaal komen zal.

Het fjoeJ«

van Je rijkdom

(M.) Om redenen van godsdienstige
aard, heeft de arme Timmerman van Na-
zareth ook over de rijkdom gesproken.
Hij deed het zelfs tal van malen.

Laat ons naar aanleiding daarvan vast-
stellen, dat Hu het niet deed als een anar-
chist die de maatschappij wil verwoesten,
of als een revolutionnair die de menigte
tegen de kapitalisten wil opruien. In Zijn
ogen is het geld in zich noch goed, noch
kwaad, maar door God geschapen. Hij
denkt er niet aan de eigendom te beschou-
wen als een onrechtmatig bezit, doch
wenst dat men het zal eerbiedigen. Hij
herinnert aan de Tien Geboden: „Gij zult
niet stelen" en durft voorts die dieven bij
hun ware naam te noemen.

Men heeft Hem betrekkingen zien on-
derhouden met mensen die bezittingen
hadden, zonder Hem daarvan een verwijt
te maken. In Zijn gelijkenissen spreekt
Hy meermalen over rijken en Hij stelt

Ken allerminst als onrechtvaardigen voor.
Maar de Verlosser heeft wél voortdurend
geleraard, dat het geld en de genietingen
welke daaraan ontleend kunnen worden,
niet het doel zijn en dat niemand het recht
heeft voor het geld te leven, daarvan zijn
afgod te maken en het als een Mammon
te vereren. Wij zijn niet op aarde om allen
maar steeds meer geld te verwerven of
het in weelde te verteren. Wat baat het
den mens, zo hu de hele wereld wint, maar
schade lijdt aan zijn ziel? (Math. XVI-26).
Men moet het eerst het Rijk Gods zoeken
en zijn gerechtigheid (Luc. XI-31), dat
zijn de schatten waarop noch roest, noch
dieven vat hebben en die men meeneemt
naar de andere zijde van het graf. Wee
den mens die hier slechts droomt van
overvloed en goede sier, want God zal hem
zijn ziel terugvragen wanneer hij daarop
het minst is bedacht. Voor wie zal dan
alles zijn, wat de ongelukkige had bijeen
gegaard? Wat is dan de mens te bekla-
gen, die zijn schatten voor zich had op-
gehoopt, maar arm is voor God! Zo was
het bijvoorbeeld met den rijken man, die
in purper en fijn linnen gekleed ging, dag-
in-dag-uit een weelderig leven genoot en
zonder medelijden was voor den armen
Lazarus, maar die, toen hij gestorven was,
in de hel werd gefolterd en van verre
Abraham zag met Lazarus in zijn schoot
(Luc. XVI-19-22-23.)

Het beste bewijs, dat de rijkdommen
niet de werkelijke waarden uitmaken, is
gelegen in het feit, dat zij niet steeds het
bezit van de rechtvaardigen uitmaken.

De meerderheid van de leerlingen des
Heren en bijna allen die bij Hem in ach-
ting of in ere stonden, waren arm. Joan-
nes de Doper, de Twaalf, Joseph en Maria,
allen waren zij arm. Christus zelf kwam
op aarde als een bedelaar. Zijn leven te
Nazareth is zó bescheiden, dat het voor
de dorpsgenoten als het ware een belem-
mering was om ZJjn wijsheid te onderken-
nen en te geloven aan de wonderen, waar-
van zij nochtans de getuigen waren. Tij-
dens Zijn openbaar leven heeft Hij geen
steen om het hoofd op te rusten te leggen
en Hij leeft met Zijn Apostelen van de
aalmoezen en de gastvrijheid zijner vrien-
den, alsmede van de goede zorgen, welke
vrome vrouwen Hem kosteloos wijdden.

Wanneer de rijkdom in zich noch goed,
noch kwaad is, wat is zij dan in werke-
lijkheid? Een werktuig, waarvan de mens
een goed en een slecht gebruik kan maken,
een middel dat hem tot ondergang of
tot zegen kan strekken. Wy zijn op aarde
alleen om de weg naar de hemel te be-
wandelen; wij moeten hier dus leven om
het eeuwig leven te verwerven. De goede-
ren dezer wereld zijn door de Voorzienig-
heid te onzer beschikking gesteld om
daardoor ons bestaan mogelijk te maken
tijdens onze voorbereiding op de weg naar
het Rijk Gods. Christus geeft ons daarin
zelf het voorbeeld. Arm als Hij is, bedient
Hij zich voor Zijn levensonderhoud van
al het geschapene. Hij doet dat zonder de
minste bedenking. Hij eet en drinkt om
Zijn krachten te herstellen, Zijn zending
te voltooien, te werken aan de eer van
God en aan het welzijn der mensen. Hij
voorziet in Zijn levensonderhoud niet al-
leen door het verrichten van wonderen
maar ook door Zijn arbeid te Nazareth
en door liefdegaven tijdens Zijn openbaar
leven. Hij zegt het trouwens zelf, dat de
gastvrijheid het loon van den apostel is.
Hij wil niet alleen van de goedheid van
anderen leven, maar Hij wil zelfs de geld-
middelen van Hem en de Twaalf toever-
trouwen aan een hunner, aan Judas, die
de ontvangen gaven bewaart om daarvan
het nodige te kopen of aalmoezen aan de
armen te geven. Wanneer Hij door een
wonder de broden vermenigvuldigt om de
duizenden te voeden, verlangt Hij uitdruk-
kelijk, dat men niets zal laten verloren
gaan en dat men alle resten, waaraan de
menigte geen behoefte had, zal verzame-
len om er een goed gebruik van te maken.

Als Hjj aan sommigen de raad geeft
van al hun bezittingen afstand te doen,
zegt Hij tot hen niet: „Laat uw gronden
braak liggen", maar wel: „Verkoop ze".
Als Hij de liefdadigheid van den goeden
Samaritaan weergeeft, wijst Hij er op,
hoe deze de nodige voorzorgsmaatregelen
voor den gekwetste had getroffen.

De personen uit de gelijkenissen oefenen
hun beroep uit, bebouwen de aarde,
zaaien het koren, rukken het onkruid uit,
bebouwen de wijngaard enz. Zij maken
zelfs hun geld vruchtdragend en zoeken
het verdwaalde lam of de verloren pen-
ning. Nergens zegt Christus, dat zij daar-
mee verkeerd handelen. Integendeel, Hij
berispt 't verkwistende kind en den luien
knecht. De arbeid wordt allerminst ont-
raden, evenmin de spaarzaamheid en de
voorzichtigheid. Het Evangelie beveelt
een en ander aan.

De mens heeft dus volgens Christus'
leer het recht en de plicht de goederen
dezer aarde te bezigen tot zijn welzijn en
daardoor God te dienen en zijn plichten
te vervullen.

Er is evenwel nog een ander gebruik
van het geld door Christus aanbevolen
en dat bestaat in het geven van aalmoe-
zen. Ook hier — zoals altijd — leert Chris-
tus ons door Zijn voorbeeld. Met de op-
brengst der liefdadigheid betracht Hij
zelf opnieuw liefdadigheid. Ook de vrou-
wen uit Zijn omgeving helpen Hem in het
beoefenen van liefdadigheid. Niet alleen
aan enkele uitverkorenen, maar ook aan
de grote menigte brengt de Goddelijke
Meester de plicht van liefdadigheid bij
herhaling in herinnering.

Aan Zijn leerlingen zeide Hu immers:
„Geef aan ieder die iets van u vraagt
doet wel en leent uit, zonder er iets voor
terug te hopen..„.. weest dus barmhartig,
zoals ook uw Vader barmhartig is. Geeft
en u zal gegeven worden: een goede, vol-
gestampte, geschudde en overlopende
maat (Luc. VI-30-35-36-38).

Tot de menigte richtte hij nog de vol-
gende woorden: „Zalig de barmhartigen,
want ze zullen barmhartigheid ondervin-
den. Bemint uw vijanden en bidt voor wie
u lasteren en vervolgen. Als gij een aal-
moes geeft, laat dan uw linkerhand niet
weten wat uw rechterhand doet. (Matth.

V 7-44 en VI 3). Christus gaat nog verder.
Hij wil een keurkorps vormen van vrij-
willigers, bezield met onbegrensde edel-
moedigheid. Daarom vraagt hij enkele
uitverkoren zielen al hun bezittingen te
verkopen, ze onder de armen te verdelen
en Hem te volgen. Deze raad gaf Hij aan
'n rijken jongeling voor wien Hij een bij-
zondere genegenheid gevoelde. Maar Hij
zegt er uitdrukkelijk bij, dat wanneer Hij
een dergelijke uitnodiging tot een bepaald
persoon richt, dit niet de algemene wet
is, waaraan allen zijn onderworpen of ten
minste- al Zijn leerlingen. Een dergelijke
uitnodiging dient alleen om aan een enke-
ling de gelegenheid te geven op te klim-
men tot een hogere graad van volmaakt-
heid dan die welke voorgeschreven is door
de Tien Geboden. De totaliteit der gelovi-
gen is hiertoe niet gehouden, maar het
is ook trouwens niet voldoende zijn be-
zittingen onder de armen te verdelen, men
zal ook bovendien Christus nog moeten
volgen. De rijke jongeling werd niet tot
een leven van ledigheid geroepen, maar
hij moest integendeel het voorbeeld van
Christus volgen, dat wil zeggen: zich toe-
wijden aan de dienst van God en den
naaste.

De conclusie ligt voor de hand, dat de
bevelen en de raadgevingen ten aanzien
van het goed gebruik van de rijkdom, het
maatschappelijk welzijn slechts krachtig
kunnen bevorderen.

Moge elke volgeling van Christus zijn
geld gebruiken om zijn plicht te doen en
ongelukkigen ter hulp te komen; mogen
velen, verlangend een hoger ideaal te ver-
wezenlijken, zich ontdoen van al hun goe-
deren ten bate van hun naasten, ten einde
door het gebed en de goede werken zich
beter aan den naaste en aan de gemeen-
schap te kunnen toewijden.

Welke voordelen zullen voor de samen-
leving niet voortspruiten uit de beoefening
van zulk een verheven moraal!

V arkensoesJmiif 194O

(Doe.) Vele onzer leden, vooral op het
platteland, zjjn reeds jaren gewoon een of
ten paar varkens te mesten, meestal voor
eigen gebruik, soms ook voor de verkoop.
Dat gaf dan bij eigen gebruik een wel-
kome aanvulling voor de voedselvoorzie-
ning, die betrekkelijk weinig kostte, daar
de dieren zich met allerlei afval van be-
drijf, huishouding en keuken tevreden
stellen. Bij verkoop was het een stuk in-
komen, dat al evenzeer uiterst welkom
was, daar de ten plattelande verdiende
lonen over het algemeen zeer laag waren
en zijn. Men kan zelfs zeggen, dat dit lage
loonpeil mede juist in verband staat met
de geschetste mogelijkheid van aanvulling
van de inkomsten door het houden van
varkens en het bewerken van een stukje
grond.

Het blijkt nu, dat velen zich deze moge-
lijkheid menen te zien ontnomen, doordat
zij geen toewijzing voor het houden van
een varken hebben gekregen. Daarom lijkt
het ons nuttig, hier een korte uiteenzet-
ting te geven van de regels, die bij deze
toewijzingen gelden, opdat iedere belang-
hebbende zich op de hoogte kan stellen
en niet zijn mestvarken zal missen, door-
dat hu niet alle bestaande kansen om zich
in het bezit van een toewijzing te stellen,
heeft uitgebuit.

Het Varkensbesluit 1940 bindt het hou-
den en fokken van varkens aan regelen
en stelt dit afhankelijk van toewijzingen.
De nadere bepalingen ter uitvoering van
dit besluit zijn vervat in de Varkensbe-
schikking 1940. Voor elke provincie wordt
daarin een bepaald aantal varkens vast-
gesteld, dat door de Landbouw-Crisis-
Organisaties in totaal aan alle gegadig-
den tezamen ten hoogste mag worden toe-
gewezen. Voor Gelderland is dat aantal
bijvoorbeeld gesteld op 168.304, voor
Noord-Brabant op 136.454, enz.

Als gegadigden komen in aanmerking
zjj, die als georganiseerde bij een Land-
bouw-Crisis-Organisatie zijn aangesloten.

De toewijzingen geschieden door het da-
gelijks bestuur der Landbouw-Crisis-Orga-
nisatie. Dit bestuur houdt daarbij, met
inachtneming van de eraan door de
Nederlandse Veehouderij Centrale gege-
ven aanwijzingen, rekening met de toe-
stand in het verleden. En wel ten eerste
met de toewijzing die de betreffende ge-
organiseerde vroeger ingevolge de Crisis-
Varkensbeschikking 1939 in heeft ontvan-
gen en ten tweede met het gemiddelde
aantal varkens met een gewicht van meer
dan 30 kg, dat de betreffende georgani-
seerde daadwerkelijk voorhanden had blij-
kens de tellingen van de maanden Novem-
ber 1939, Februari, Juni en September
1940.

Naast deze, laten we zeggen algemene,
toewijzingen, is het echter mogelijk om
een bijzondere toewijzing te verkregen.
Daartoe moet de georganiseerde een
schriftelijk verzoek indienen bij het dage-
lijks bestuur van de Landbouw-Crisis-
Organisatie.

Voor een bijzondere toewijzing komen
verschillende groepen in aanmerking:

1. landbouwers en landarbeiders, die
reeds een algemene toewijzing hebben ge-
kregen en die ten genoegen van de Land-
bouw-Crisis-Organisatie aantonen, dat zij
boven die toewijzing nog varkens kunnen
houden en tot slachtrijpheid mesten uit-
sluitend met behulp van ruwvoeder van
eigen bedrijf en/of afvallen van levens-
middelen, die afkomstig zijn van eigen of
anderer bedrijf en/of huishouding. Verder
moeten zjj aantonen, dat zij de door hen
geteelde tarwe, rogge en groene erwten
bij den Provincialen Voedselcommissaris
hebben ingeleverd of ter inlevering heb-
ben aangeboden;

2. landbouwers en landarbeiders, die
geen algemene toewijzing hebben gekre-
gen en die verder hetzelfde aantonen als
onder l is genoemd (dat zo een of meer
varkens kunnen houden uitsluitend met
eigen geteeld ruwvoer en afvallen en dat
zij de door hen geteelde tarwe, rogge en
groene erwten hebben ingeleverd of ter
inlevering hebben aangeboden);

3. personen, die geen landbouwer of
landarbeider zijn en ten genoegen van de
Landbouw-Crisis-Organisatie aantonen,
dat ter plaatse voor hen voldoende gele-
genheid bestaat om varkens te mesten en
dat zo die tot slachtrijpheid kunnen ma-
ken uitsluitend met behulp van afvallen
van levensmiddelen, afkomstig van eigen
bedrijf en/of huishouding. .

Uit deze uiteenzetting blifkt dus, dat de
bestaande regeling geenszins de mogelijk-
heid uitsluit, dat ook anderen dan land-
bouwers en landarbeiders een toewijzing
krijgen. Men moet echter aan enige voor-
waarden voldoen, waarvan de meeste wel
te vervullen zullen zijn. De moeilijkste
voorwaarde is echter, dat men moet kun-
nen aantonen dat het varken slachtrijp
gemaakt kan worden met afval uit eigen
bedrijf en/of eigen huishouding. Kan men
daaraan wel voldoen, dan moet men een
schriftelijk verzoek om een bijzondere toe-
wijzing bij het dagelijks bestuur van ds
Landbouw-Crisis-Organisatie indienen. Of
hierop echter gunstig zal worden beschikt,
is intussen niet te zeggen, daar het aantal
toewijzingen nu eenmaal beperkt is,
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Het jaar 1891 zal in onze geschiedenis
bekend blijven als het jaar der christeUjk-
sociale gedachte. In dat jaar immers zond
Paus Leo XIII zijn Encycliek Rerum No-
varum in 't licht, waarin de Rooms- Ka-
tholieke wereld zich de richtlijnen getrok-
ken zag voor een bevredigende oplossing
van het sociale vraagstuk. En in datzelfde
jaar hervond — aldus de Standaard — het
orthodoxe Protestantisme, dat kerkelijk
zo verscheurd was, een grote mate var
eenheid op maatschappelijk gebied door
het houden van het eerste christelijk so-
ciaal congres.

* **
Maandagmorgen bereikte ons het be-

richt, dat pastoor J. G. Jansen van de pa-
rochie van de H. Maria Magdalena te
Amsterdam, Zondagmiddag half twee al-
daar is overleden.

Pastoor Jansen was sedert 1921 advi-
seur van de R. K. Bond van Overheids-
personeel „Sint Paulus".

Pastoor Jansen werd geboren In 1884
en priester gewijd in 1907. In 1934 werd
hij benoemd tot pastoor van de Amster-
damse parochie, waar hij thans overleed.
Voordien was hij herder van St. Martha
in Den Haag. Als bondsadviseur van „St.
Paulus" volgde hg in Februari 1921 deken
Stroomer z.g. op.

De overledene was officier in de orde
van Oranje Nassau.

In verband met zijn sterk meeleven met
het organisatiewerk, mogen we zeker van
de bondsmakkers van „St. Paulus" wel
een extra gebed vragen voor de zielerust
van hun adviseur.

***

De grote Utrechtse afdeling van de
R. K. Bouwvakarbeidersbond is gewend
telkenjare een groots opgezet jaarfeest te
houden, dat steeds door honderden leden
wordt bijgewoond. Ditmaal zal het jaar
feest plaats vinden op Zondag 23 Februari
a.s., te beginnen met een H. Mis, opge
dragen door den adviseur, pater U Goll
O.E.S.A. in de St. Monicakerk aan de He-
renweg. Onder de H. Mis algemene H.
Communie. Na de H. Mis gemeenschappe-
lijk ontbijt in Tivoli.

De feestavond welke eveneens plaats
vindt in Tivoli, vangt om half acht aan.

V
De heer P. C. van der Pluijm in Hille-

gom herdacht de dag, dat hij voor 25 jaar
in dienst trad bij de Coöperatieve Ver-
bruiksvereniging „Onderling Belang" U.A.
alhier. In tegenwoordigheid van bestuur
en raad van commissarissen is de Jubila-
ris toegesproken door den oudsten com-
missaris, den heer W. J. G. Philippo. Bij
deze gelegenheid werd aan mevr. Van der
Pluijm een bloemstuk overhandigd.

Vervolgens is de heer Van der Pluijm
toegesproken door den voorzitter van de
coöperatie, den heer L. Burggraaf, die den
jubilaris prees om zijn grote dienstijver en
trouwe plichtsbetrachting, waardoor hij
enige jaren geleden is aangesteld tot chef
van de afdeling bakkerij. Spreker bood
hem een couvert met inhoud aan.

Het oudste lid van het bakkerij-perso-
neel, de heer J. van Dongen, die de pret-
tige kameraadschap van den jubilaris
prees, bood hem namens al het personeel
nog een salonlamp aan.
' Den zilveren jubilaris onze geluk-
wensen! v

De afdeling Beverwijk van de R. K.
Bond van Overheidspersoneel „St. Paulus"
heeft na een H. Mis van dankbaarheid met
algemene H. Communie in het K.S.A.-ge-
bouw aldaar aan een gemeenschappelijk
ontbijt haar zilveren bestaansfeest her-
dacht. Spit heeft daarbij namens het
hoofdbestuur het woord gevoerd. De jubi-
larissen Bakker en Hoogeland ontvinger,
tevens het diploma van het R. K. Werklie-
denverbond. En voorzitter Ellens, die hen
eveneens huldiigde, bood namens de leden
nog een stoffelijk blijk van belangstelling
aan. Een drukbezochte receptie was het

-l-
Kou - Griep - Pijn
Door hun kou, koorts en pQnuitdrlj-
vende werking helpen hierby altijd

veilig en vlug een poeder of cachet van
Mljntvardt te Zeist Mijnhardt's Poeder?
per gtuj? 8 cent Doos 45 cent. Cachets
genaaiftd „ïïvnhardtjes" Doos 10 en 60 cent.

slot van de openbare viering, waarna nog
een feestelijk gezellig samenzijn der leden
heeft plaats gevonden.

En nu, Beverwijk, weer voorwaarts!

* **
Op 7 Februari a.s. zal het 26 jaar gele-

den zijn, dat voorzitter Knuist van de af-
deling Nijmegen van „St. Paulus", in ge-
meentedienst trad.

Vanaf 12 April 1918 is Knuist onafge-
broken een der trouwste leden en ijverig-
ste propagandisten van onze afdeling ge-
weest, zodat het dan ook niet te verwon-
deren was dat hij al heel spoedig als be-
stuurslid werd gekozen. Sedert December
1923 is hij als voorzitter belast met de lei-
ding van de afdeling en node mist hij een
bestuurs- of ledenvergadering.

Verder heeft hij al bijna elf jaar zitting
in het hoofdbestuur van de bond en dat
hij ook daar de rechte man op de rechte
plaats is, getuigt wel z'n geregelde verkie-
zing als zodanig.

We kunnen ons levendig indenken, dat
Nijmegen zijn „zilveren" Knuist niet graag
zou missen. Daarom, jubilaris, nog vele
jaren!

* *
*

Het bestuur van de R. K. Fabrieksarbei-
dersbond had aan de directie van de N.V.
Gloeilampenfabriek Sol te Nijmegen in De-
cember een bespreking verzocht. De direc-
tie antwoordde echter, dat zij geen nut
zag in het houden van een bespreking. Het
bestuur heeft haar geantwoord, dat zij
wel een zeer uitzonderlijke houding aan
nam, want dat dagelijks besprekingen
plaats vinden met directies van bedrijven,
waar de lonen van het personeel in zeei
gunstige zin afwijken van de door haar
betaalde lonen. Daarom heeft het hoofdbe
stuur alsnog aangedrongen op een bespre-
king.

v
Voorts had dit bondsbestuur - - zoals

we in het vorig nummer gemeld hebben
- o.a. een bespreking aangevraagd met

de directie van de N.V. De Korenschoof te
Utrecht, op grond van de ten nadele van
de arbeiders gewijzigde omstandigheden.
Deze bespreking is afgewezen, omdat deze
directie van oordeel is, dat de gewijzigde
omstandigheden niet als zodanig gewij-

zigd kunnen worden beschouwd, dat over-
leg nodig zou zijn. Verder meent de direc-
tie, dat zij in het volgen van verschillende
voorschriften en tendenzen voldoende aan-
wijzingen kan vinden voor de door haar
te volgen weg.

Naar aanleiding daarvan heeft het
bondsbestuur haar gewezen op het feit,
dat deze tendenzen en voorschriften in de
eerste plaats inhouden, dat over de rege-
ling of wijziging van de arbeidsvoorwaar-
den overleg dient te worden gepleegd met
de vertegenwoordigers der arbeiders, en
door de bond van dit overleg uit te sluiten
dwingt zij het bestuur een beroep te doen
op de overheidsinstanties, die de bevoegd-
heid hebben gekregen een regeling of ver-
betering van de arbeidsvoorwaarden op te
leggen. Het bondsbestuur komt echter lie-
ver tot resultaat door rechtstreekse be-
sprekingen tussen werkgevers en verte-
genwoordigers van de arbeidersorganisa
ties.

Het zal nu even moeten afwachten hoe
de directie hierop zal reageren.

***

De afdeling Haarlem heeft Zondag 26
Januari j.l. voor de eerste maal een So-
ciale Zondag gehouden en — waarover we
ons van harte verheugen — zij is uitste-
kend geslaagd. De dag werd ingezet met
een H. Mis in drie parochiekerken. De al-
gemene intentie was: Een rechtvaardige
en blijvende vrede. Vele leden naderder
ter H. Tafel.

Des namiddags half vier had in het ge
bouw St. Bavo de grote vergadering
plaats. De middag werd ingezet met het
strijdlied. Daarna zong de R. K. Zangver-
eniging St. Caecilia: „Domine Salvam fac"
en Ave Maria. Hierna was het woord aan
dr. A. A. Olierook over het onderwerp:
„Ook de in rampen gedompelde wereld
wordt door Gods voorzienigheid bewaard
en bestuurd".

Nadat de zangvereniging St. Caecilia
nog enkele liederen ten gehore had ge-
bracht, volgde een kort sluitingslof in de
St. Jozefkerk, dat gecelebreerd werd door
den weleerw. heer C. M. Broers, geestelijk
adviseur.

Welke afdeling — onverschillig in welk
diocees — die nog geen Sociale Zondag
heeft georganiseerd, neemt nu een voor-
beeld aan Haarlem?

Kee loon
(Slot)

De veranderingen in de afzetver-
houdingen zijn voor de overheid sig-
nalen, dat zich veranderingen voor-
doen in de maatschappij, dat wijzi-
gingen optreden in de behoeftensche-
ma's. In zo'n geval zal blijken, dat
de afzet hier toeneemt, daar vermin-
dert; dat de ene dus in belangrijkheid
stijgt, de andere daalt. Het onveran-
derd voortbestaan van de betrokken
bedrijfstak heeft dan geen zin. Daalt
de afzet, dan dient ernstig te worden
overwogen, of er soms andere dan
economische redenen zijn aan te ge-
ven, die het voortbestaan van deze
bedrijven gewenst maken (autarki-
sche overwegingen), anders zouden
de bedrijven moeten sluiten. Liquida-
tie en ontslag van personeel volgen.
Voor zover elders een verbetering
van de afzet aanwezig is, kunnen de
ontslagenen vermoedelijk, zij het na
her- of omscholing, in die bedrijfstak
worden te werk gesteld. In zo'n geval
is een herziening van of althans een
onderzoek naar de onderlinge ver-
houding van de verschillende inko-
mens gewenst.

De bepaling van de inkomensverde-
ling geldt dus slechts hic et nunc.
De overheid zal zich steeds moeten
afvragen of de bestaande verdeling
in overeenstemming is met de functie
die ieder der deelnemers aan de pro-
ductie voor zijn specifieke werkzaam-
heid op dat moment ontvangt.

Een goed inzicht in de grootte en
de samenstelling van de productie en
het verbruik is dus alleszins gewenst.

Het vraagstuk van het rechtvaar-
dig loon is dus te zien in het kader
van een door de overheid beheerst
econo'""'c^h lev^n. De overheid geeft
aan, welke goederen op grond van de

geconstrueerde behoeftenschema's en
van de te verwachten interlandelijke
handelsmogelijkheden voor productie
in aanmerking komen door middel van
een prijzensysteem aangevuld met
rechtstreekse maatregelen op gebied
van grondstoffenvoorziening en ar-
beidspreiding. De overheid grijpt dus
regelend in bij de productie en de ver-
deling. De normen, welke de overheid
hierbij zal moeten hanteren en wel
speciaal bij de vaststelling van de be-
loning voor de in maatschappelijk
verband gepresteerde arbeid, zijn te
vinden in de eis, dat de arbeider de
redelijk te achten behoeften moet
kunnen bevredigen. Deze behoeften
kunnen in twee grote groepen wor-
den verdeeld: de strikt minimumbe-
hoeften en de overige, variërende met
de aard van de arbeid en de algemene
welvaart van de samenleving. Ten
aanzien van de aard van de arbeid is
gezegd, dat het loon in overeenstem-
ming dient te zijn met het aandeel,
dat die bepaalde arbeid heeft in de
totstandkoming van het nationale
product en dat het dus zal moeten
stijgen met het opvoeren der presta-
ties. Ten aanzien van de algemene
welvaart is opgemerkt, dat de over-
heid steeds diligent moet blijven om
na te gaan, in hoeverre veranderingen
in de afzetverhoudingen symptomen
zijn van plaats gehad hebbende wijzi-
gingen in de belangrijkheid der be-
drijven en dus aanleiding geven het
loon te herzien.

Er rijst echter nog de vraag, welke
gevolgen een eventuele opvoering der
productieve prestaties zal hebben ten
aanzien van het loon, wanneer deze
opvoering niet direct resulteert in
een verbetering van het rendement,
doch in een maatschappelijk zeer ge-
wenste vorm van verlaging van de
prijs der producten of wanneer fac-

toren, buiten de invloedsfeer van de
nationale huishouding gelegen, bij-
voorbeeld, wanneer een algemene stij-
ging van de prijs der grond- en hulp-
stoffen de binnenlandse prijzen der
goederen, welke in hoge mate van de
invoer van deze grond- en hulpstof-
fen afhankelijk zal zijn, zal omhoog
drijven.

In het eerste geval stijgt het reële
loon, hetgeen alleszins te verdedigen
is. In het tweede geval zou zulks be-
tekenen, dat het reële loon daalt.
Hieraan kan worden tegemoet geko-
men door het nominale loon té ver-
hogen, evenwel met het gevaar der
inflationistische werking voor ogen.
Het komt mij daarom gewenst voor
het nominale loon te koppelen aan de
kosten voor levensonderhoud, in die
zin, dat het bedrag voor het mini-
mumpakjtet maatstafgevend wordt
voor de uitkering van het minimum-
loon en dat het gedeelte van het loon,
dat boven dit minimumbedrag uit-
gaat, in een afnemend percentage de
beweging van de kosten van het mi-
nimumpakket met een bepaald per-
dan de bepaling worden gemaakt,
dat, wanneer de kosten van dit mi-
nimumpakket volgt. Tevens kan
centage zijn veranderd, een algehele
herziening van de beloning zal plaats
vinden, omdat te verwachten is, dat
in zodanig geval structurele wijzigin-
gen hebben plaats gehad.

In verband met de controle, welke
de Overheid op alle prijzen uitoefent,
is de veronderstelling gewettigd, dat
slechts in zeer bijzondere gevallen tot
wijziging van de eenmaal vastgestel-
de beloning zal behoeven te worden
overgegaan en dat ook de uitkering
van extra-toeslagen wegens stijging
van de kosten van het minimumpak-
ket tot de uitzonderingen zullen be-
horen. ,

Indien op bovenstaande wijze een
prijzenstelsel wordt geconstrueerd,
dan behoeft zulks, zoals bleek, mei
mede te brengen, dat de verschillende
prijzen, waaronder ook de lonen, star
gehandhaafd moeten blijven. Het wil
alleen zeggen, dat veranderingen ten-
gevolge van factoren, welke niet door
de medewerkenden: ondernemers, ka-
pitaalverschaffers en arbeiders, kun-
nen worden beïnvloed, moeten zijn
uitgesloten. Veranderingen in de prij-
zen tengevolge van veranderingen in
de productie en/of van wijzigingen
in de afzetmogelijkheden wegens mu-
taties in de behoeftenschema's blij-
ven mogelijk. Het loon wordt derhal-
ve alleen beïnvloed naar boven door
een vergroting van de productiviteit
per arbeider, naar beneden door een
wijziging in de belangrijkheid van de
betrokken bedrijfstak voor de natio-
nale gemeenschap, waarbij als laagste
grens voor de lonen moeten worden
gesteld de kosten van het z.g. mini-
mumpakket, zoals dat nu, in verband
met en op grond van de algemene
welvaart, is opgesteld.

(Drs. P. v. d. Zanden in „Economie").
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Christendom in
Oost en West

Voordat het mogelijk was, dat de Kerk
haar eerste algemene en grote vergade-
ring onder beschermheerschap van den
Romeinsen keizer hield, hadden zich drie
processen voltrokken, waarvan de uitlo-
pers het karakter van het concilie bepaal-
den.

Dat was vooreerst: de dogmatische
strijd omtrent den Persoon en de naturen
van Christus;

Vervolgens: de uitbreiding van het
christendom, de organisatieve verhoudin-
gen en de discipline;

ten slotte: het politieke en religieuse
proces, dat leidde tot de bekering van
het staatshoofd in den persoon van Con-
stantijn, wiens voorgangers het heiden-
dom als staatsreligie beschermden en het
christendom vervolgden.

Deze drie processen zullen wij vóór de
bespreking van het Concilie in grote trek-
ken beschouwen; te beginnen bij de uit-
breiding van het christendom enz.

Hoewel wij geneigd zijn om de eerste
tijden van het christendom rond de stad
Rome te localiseren, moeten wij de uit-
breiding daarvan toch vooral meer Ooste-
lijk zoeken, en zeker de interne dogmati-
sche en andere geschillen, welke de hoofd-
schotel van het Concilie vormden. Dit is
zeer goed te begrepen, daar de apostelen
zelf uiteraard in hun eigen omgeving de
kernen van het christendom hebben ge-
vormd. De ontwikkeling in de eerste
eeuwen geschiedde dus logisch vooral in
het Oosten, hoewel reeds door Petrus,
Paulus en Jacobus in het Westen, tot in
Spanje, met succes was gepredikt. In Ro-
me was echter de staatsmacht en het hei-
dendom bij uitnemendheid, hetgeen tot
gevolg had, dat de christianisering daar
langzamer kon geschieden dan in de rand-
provincies van het rijk, waar de stadhou-
ders veelal hun ogen sloten en het hei-
dendom reeds lang een kwijnend bestaan
voerde. Vanuit het Oosten vormt het chris-
tendom zich een baan naar het Westen,
zodat het daar als een onhoudbare kracht
zowel het volk als ten slotte zelfs den kei-
zer overwint.

Nu moet men in deze christianisering
van het Romeinse imperium zowel een
natuurlijk als een bovennatuurlijk proces
zien. Het christendom brengt immers zo-
wel iets voor de aarde als alles voor de
hemel. Zover het de aarde betreft, steunt
het in veel op de natuurwetten, welke,
door Christus geheiligd, in een nieuwe
gloed gepredikt werden. Onder deze na-
tuurwetten was vooral de naastenliefde
met haar werken, welke op het gehele so-
ciale leven invloed kregen, van het groot-
ste belang. Reeds op natuurlijke gronden
begon men meer en meer naar de christe-
lijke leer te luisteren. De natuurlijke weg
is ook de redelijke weg om tot de boven-
natuur te komen.

Het Oosten was reeds deze weg opge-
gaan en verdiepte zich zelfs meer in de
bovennatuurlijke waarheden dan in de
natuurlijke, terwijl in het Westen, waar
vooral de realisten wonen, voorlopig de
aandacht op de natuurlijke zijde van het
christendom bleef gevestigd. Zo kon het
ook gebeuren, dat, toen Constantijn het
christelijk geloof aannam, hij het Oosten
verwikkeld vond in heftige theologische
strijd, terwijl in het Westelijk deel van
zijn rijk de christenen hun geloof meer
van de practische kant toonden. Geheel
het optreden van Constanten op het Con-
cilie en verder in heel zijn verhouding tot
de Kerk toont den practischen Wester-
ling, die alle geschillen het liefst zo spoe-
dig mogelijk uit de weg geruimd /ag en
die in z'n hart meer voelde voor de chris-
telijke practijk van het Westen dan voor
de spitsvondige speculaties van het Oos-
ten.

Het percentage van het aantal bisschop-
pen, dat in Nicea verscheen, was overwe-
gend Oosters; en dit wel om twee rede-
nen. Vooreerst, omdat de te behandelen
kwesties de strijdvragen van het Oosten
waren en vervolgens omdat, door de grote
verspreiding van het christendom in het
Oosten, ook het aantal bisschoppen daar
overwegend was. De helft der bevolking
van Klein Azië was christelijk, in Ar-
menië was de christelijke godsdienst zelfs
reeds officieel en het koninklijk huis was
er christelijk; Antiochië en omtrek, Cy-
prus, Afrika Proconsularis en Numidië
(Carthago) waren voor een groot deel

christelijk. Een merkwaardig feit is, dat
het geloof in Palestina zelf maar zeer
weinig verspreid was. Dat overigens het
Westen ook gechristianiseerd werd, blijkt
wel hieruit, dat reeds op het Concilie van
Arles in 314 drie Engelse bisschoppen
aanwezig waren geweest.

Uit het feit, dat er op het Niceense
Concilie zo goed als geen Westerse bis-
schoppen aanwezig waren, mag men niet
concluderen, dat het Westen een geringe
hiërarchie had of dat het Oosten te veel
bisschoppen zou gehad hebben. Het aan-
tal gelovigen bepaalt wel het aantal bis-
schoppen; doch wat de vertegenwoordi-
ging vooral op de concilies van de eerste
eeuwen betreft, moet men allereerst re-
kening houden met de streken, waar de
behandelde geloofskwesties het meest be-
streden werden. Zulk een concilie droeg
over het algemeen het karakter van een
soort tribunaal, waar over ketters en ket-
terijen recht werd gesproken door de ca-
nonisering van bepaalde geloofspunten
en de veroordeling der ketterijen. En hier-
bij traden vooral de bisschoppen op, die
in hun kerken met de ketterijen te maken
hadden. Op deze wijze is ook het Ooster-
se karakter van de eerste concilies te ver-
klaren, terwijl het Westen hoofdzakelijk
vertegenwoordigd werd door de legaten
van den paus, die het Concilie voorzaten
of in ieder geval de Concilie-besluiten aan
den paus ter bekrachtiging voorlegden.

Overigens was op het Niceense Concilie
ook de hiërarchie een voornaam punt van
bespreking. De verhouding van patriar-
chen, metropolieten, bisschoppen, pries-
ters en diakens was toen nog niet zo
vastomschreven als nu. Onder de bis-
schoppen zelf moest men dikwijls nog

onderscheid maken tussen stads-bisschop-
pen en land-bisschoppen (de zogenaamde
chor-episcopi), wier onderlinge afhanke-
lijkheid meer dan eens oorzaak van ge-
schillen is geweest. De jurisdictie van bis-
schoppen en priesters was ook van be-
lang en werd het scherpst gevoeld, wan-
neer er priesters waren, die op de voor-
grond traden als geleerde, pseudo-geleer-
de of wijsgeer, zoals bijvoorbeeld Arius
en Lucianus. Men ziet het zelfs gebeuren,
dat diakens een grote rol spelen in ker-
ken en op concilies, en dat met hun stem
zeer rekening werd gehouden, zoals bij-
voorbeeld Athanasius, hoewel diens rol
op het Concilie wel eens overdreven voor-
gesteld wordt.

Nauw met de jurisdictie hangt de boe-
tepraktijk samen. De vroegere kerkver-
volgingen waren oorzaak geweest, dat
verscheidene gelovigen vielen; zij wer-
den „lapsi" (= gevallenen) genoemd.

Ten opzichte van hen heeft de Kerk
naar de aard van hun val een boeteprac-
tijk gesteld, welke de een te slap en de
ander te scherp vond. Onder dezen valt
wel bijzonder Meletius van Lycopolis op,
die een gestrengheid eiste, welke de Kerk
onmogelijk kon aanvaarden. Ook dit werd
op het Concilie van Nicea onder de ogen
genomen, evenals verschillende andere
punten van disciplinair en liturgisch be-
lang (bijvoorbeeld de datum van het
Paasfeest).

Het voornaamste echter, dat besproken
werd en waarom ook eigenlijk het Conci-
lie door Constantijn werd bijeengeroepen,
was de ketterij van den priester Arius
van Alexandrië.

Deze ketterij had een historie, welke
reeds bij Origenes begint en ten nauwste
samenhangt met de Platoonse philosophie.

Omdat de hier bestreden geloofswaar-
heid van zulk een uitzonderlijk belang is
en naast de menselijke handelwijzen hier
duidelijk de vinger Gods te onderkennen
valt, zullen wij aan deze historie een apar-
te bespreking wijden.

J. J. OUWENDIJK.

Mcircus en %ijn boek

Terwjjl Petrus de mensen van Rome
bekeerde, was Marcus bezig een boek te
schrijven; een boek over Jesus.

Petrus had hem daarom gevraagd.
Zeker, Mattheus had wel over het leven

en de leer van Jesus geschreven in zijn
evangelie, maar dat was geschreven in
het Syro-Chaldeeuws. Petrus vond het
nuttig en goed, wanneer nu eens zonder
heenwijzingen en toespelingen, eenvoudig-
weg het leven van Christus verteld werd
voor iedereen, die het maar lezen wilde:
daarom moest het ook geschreven wor-
den in een wereldtaal, in een taal, die in
alle toen bekende streken kon begrepen
worden: in het Grieks.

Marcus zou het zakelijk, onpersoonlijk
kunnen doen.

Zonder veel eigen meningen en beschou-
wingen zou hq kort en eenvoudig schrij-
ven over Jesus en Zijn leven en werken.
Hij wilde de feiten niet omgeven door
uitleg van eigen vinding: trouw en hel-
der zou hij opschrijven, wat hij door
Petrus' prediking wist van Jesus, of zelf
had meegemaakt.

Uren lang zat de onzelfzuchtige man
zijn perkamentrollen vol te tekenen met
kriebelkleine Griekse letterfiguurtjes..

O, evengoed als Mattheus en later Lu-
cas en Joannes was hij ontroerd en be-
wogen, als hij van Christus' liefde schreef.
Maar zijn taak was het niet die persoon-
lijke vertederingen uit te schrijven: zo
had het ook Petrus niet gewenst en zó
inspireerde hem Gods H. Geest niet.

Hij moest voor alle eeuwen en alle
tijden zijn: de objectieve verhaler van
ware, klare dingen: aanvaardbaar en on-
afwijsbaar voor wie eerlijk is en rein van
hart.

Soms liep Marcus eens weg van zijn
perkamenten.

Dan liep hij eens het forum over of
liet in een boekwinkel zijn schrijfstift aan-
punten of kocht er nieuwe zwarte of rode
inkt.

Nu en dan zag hij dan andere schrij-
vers, vermaarde mannen, met slaven die
de boekrollen droegen, en slaven die de
draagkoets torsten.

Hun namen zouden beroemd worden,
vele eeuwen door.

Maar wat is de inhoud hunner boeken
bij de zestien hoofdstukjes van het Mar-
cus-boekje?

Want Marcus schreef: het „evangelie":
de „blijde boodschap".

Dit Marcus-evaiigelie is minder verhe-

ven dan het evangelie van Joannes, min-
der lieflijk dan dat van Lucas.

Strenge dingen staan er in.
Verwijtend zegt Jesus er tegen de

apostelen: „Hebt ge nog geen geloof?"
Tegen Petrus moest Hij zeggen: „Ge zijt
niet bedacht op wat God wil, maar op wat
de mensen willen." De Farizeër werd ge-
hoond met de woorden, die geen sterfe-
lijk mens zou durven uitspreken; en de
vijgeboom — wiens symbool? — moest
horen: „Nooit in der eeuwigheid eet
iemand nog vruchten van u."

Weinig lieve woorden tekende het Mar-
cus-evangelie ons op; het volk reageerde
er niet met „Hij heeft alles wel gedaan".
Van Zijn spreken zeggen de mensen al-
leen: „Hij sprak met gezag".

Maar toch, ook van die „strenge" woor-
den hield men: „De grote menigte luister-
de graag naar Hem."

En als wij ze dan hard vinden, som-
mige dier woorden, interpreteren wü ze
dan wel goed? Als er herhaaldelijk staat,
hoe O. L. Heer tegen Zijn leerlingen zei:
„Begrijpt ge het nóg niet?" „Hebt ge nu
nóg geen verstand of begrip?" „En nóg
begrijpt ge het niet?" — moeten we daar
dan niet de mild-glimlachende ogen van
Jesus bij denken en de blije intonatie, die
ook in onze stemmen ligt, als we een an-
der plagend iets verwijten?

Maar ook: ligt in Christus' ernstigste
eisen niet de waarborg van ons diepste
geluk?

En zijn het geen verrassende, diepge-
lukkig-makende, o zo innig-verheugende
dingen, die Marcus ons in zijn nuchtere,
zakelijke woorden meedeelt?

Zie direct het tweede hoofdstuk: daar
staat, dat Christus sprak: „Uw zonden
zijn u vergeven."

Vijf woorden maar: „Uw zonden zijn u
vergeven".

Maar welk een wereld van vreugde ligt
er niet achter deze uitspraak, zoals ze
door Christus werd gezegd en onder de
vorm van „Ik ontsla u van uw zonden"
door de priesters wordt herhaald.

Tevoren: zondeverstriktheid; afgewend-
heid van God; geen mystieke genadebin-
ding meer met Christus' vrienden; inner-
lijke onvrede; een eeuwige hel in het
vooruitzicht.

Daarna: blijde vrijheid; toegekeerdheid
tot God; werkelijke levensverbondenheid
met Christus en de Zijnen; inwendige
zielevrede; een hemel die wenkt.

p. P. P.

BESPARING
De grootste besparing op Uw
stroomrantsoen verkrijgt U
door het gebruik van de beste
en zuinigste lampen ooit door
Philips vervaardigd:

PHILIPS

J\ieuwe uitgaven

GRONDSLAGEN VOOR EEN NEEUWB
GEMEENSCHAP

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

In welke richting en op welke wijze
moet de thans in gang zijnde maatschap-
pelijke ontwikkeling zich voltrekken?

Het is op deze dringend actuele en ge-
wichtige vragen, dat de schrijver van het
boekje „Grondslagen voor een Nieuwe Ge-
meenschap" een voor ieder bevattelijk en
glashelder antwoord heeft gegeven.

De lezing van dit hoogst actuele en nut-
tige boekje zal ertoe bijdragen de kijk op
maatschappelijke vraagstukken te verhel-
deren.

De pers was in haar critiek vol lof over
deze uitgave, zodat een serieuze bestude-
ring van dit boekje een ieder met warmte
zij aanbevolen.

Wij hopen, dat dit kleine, maar dege-
lijke, hoogst nuttige en bijzonder actuele
geschrift, een ruime verspreiding moge
ondervinden.

De Maasbode.

Men behoeft geen intellectualist te zijn
om gegrepen te worden door een onver-
moede helderheid en simpliciteit van
scherpe gedachten en formuleringen van
vraagstukken, die door de wonderbaarlijk
rare verwikkeling onzer samenleving in
de knoop zijn gewaaid.

Utr. Courant.
* **

Van de firma Romen en Zn. ontvingen
wij ter aankondiging de H. Hart Dag-
scheurkalender 1941 en St. Alfonsus Dag-
scheurkalender 1941 beide onder redactie
van pater L'Hagen, redemptorist. De
schilden zijn ontworpen door den beken-
den kunstschilder A. Windhausen, bene-
vens de Sittarder Maria Almanak 1941,
onder redactie van den zeereerw. heer H.
Hogeland.

Ze zijn alle keurig uitgevoerd.
De scheurkalenders ziet men tegen-

woordig minder dan vroeger en toch zijn
ze zo nuttig. Neem er dit jaar eens een!

Ruwe Huid
Ruwe Handen
Ruwe Lippen

PUROL
Doos 30 cent.

Bij Apoth. en Drogist.



Aan ae vracn

CU& je mei Veldman

de J..1Ü. pxaat

AAls je goeie buren hebt en een daarvan viert feest,
dan ligt het voor de hand, dat je hem of haar bij die
gelegenheid 'n bezoek brengt, eens 'n praatje maakt.

In het Huis van de Arbeid aan de Oudenoord,
hebben we, dat wil zeggen de Centrale Propaganda
Dienst, zo'n feestvierende buur. U moet namelijk
weten, dat vlak tegenover ons, op dezelfde étage, het
Secretariaat van het Nationaal Verbond De Jonge
Werkman is gevestigd. Dat Verbond nu viert deze
maand feest, het feest van zijn tienjarig bestaan en
daarom zijn we naar de motor van de J. W.-beweging,
naar Jos. Veldman getogen om van deze week en de
volgende, onder deze nieuwe rubriek, op het leven
en streven van De Jonge Werkman aan de hand van •
enkele aantekeningen, nog eens het volle licht te
werpen.

ander te zeggen. We zijn trouwens in de katholieke
arbeidersbeweging niet gewend om veel over eigen
mensen te schrijven, maar deze paar regels moesten
ons toch uit de pen, nu wij bij Veldman op bezoek
gingen en in hetgeen hierna volgt verslag doen van
dat onderhoud.

/Vis je in fjresprelc

raaltf mei J os Veldman

dan duurt het niet lang, of hij begint wat je noemt
te „bomen" (wat staat dat toch vreemd in die nieuwe
spelling met een „o") vooral als er belangrijke vragen
gesteld worden over het waarom van de J. W.-bewe-
ging, over de middelen, over de groei, over de geest
onder de J.W.-ers, over hun actie-punten en zo meer.
Met warmte, en vol geestdrift weet Veldman, geboren
jeugdleider als hij is, over zijn J.W.-beweging te
vertellen, waarvan hij gedurende tien jaren de ziel is
geweest en waaraan hij zijn beste eigenschappen
heeft gegeven. En daaronder rekenen wij — naast zijn
heldere kijk op de problemen en moeilijkheden van
de arbeidersjeugd, — zijn doorzettingsvermogen, zijn
vitaliteit, zijn gevoel voor humor, zijn eeuwige jeugd,
zijn enthousiasme en liefde voor de arbeidende stand
en de daaruit opgroeiende generatie.

Er zal straks nog wel op 'n andere plaats gelegen-
heid zijn om hem en de vele anderen, die voor de
J.W.-beweging hun beste krachten hebben gegeven
naar aanleiding van dit tweede lustrum het een en

— Is dat feest de moeite waard om te worden her-
dacht, zo begonnen wij ons vraaggesprek. Blijkbaar
enigszins verbaasd over die aanloop, geeft Veldman
z'n oordeel: ja, dat is zeker de moeite waard! We
geven hem nu zelf het woord:

Wat hebben we moeten worstelen. Wat hebben de
besten onder ons moeten ploeteren om de J.W. voor-
uit te brengen. Zet dat nog maar eens speciaal in de
krant.

Met welk een geduld is er vastgehouden. Met welk
een vinnigheid gestreden om erkenning van het be-
staansrecht van deze eigen arbeidersjeugdbeweging.

Ontzaggelijk moeilijk werk is er verricht, vooral de
eerste tijd. Geen geld, geen gebouwen, geen vol-
doende leiders. Hier met een ruk naar boven, deer
met een trap omlaag. Elders vermoeid van 't tobben
bergafwaarts. Maar ook taai en hardnekkig vast-
houden, volhouden

— We begrijpen iets van die moeilijke begin-
periode, je voelt dat zo aan. ..

Dat alles ligt nu Goddank achter ons, constateert
de jubilerende secretaris. Thans staan we als J.W.-
beweging voor hét gehele Nederlandse Volk als een
erkende arbeidersjeugdbeweging.

Gezegend en beschermd door Paus en Bisschoppen.
Gesteund en geschraagd door de katholieke arbei-

dersbeweging.
Leiding en beweging mogen zich nu verheugen In

de warme sympathie van tienduizenden ouders, van
jongeren en anderen.

We spreken dan over de datum, waarop de natio-
nale eenheid in de Jonge Werkman tot stand kwam,
nu, tien jaar geleden, op 24 Februari 1931.

Ja, als er iets is, wat ons, jonge arbeiders met
vreugde vervult, dan is het ongetwijfeld dat feit van
die nationale eenheid.

Nadat eerst in Limburg in 1916 de kiem was gelegd,
nadat eerst diocesaan de voorarbeid was geleverd,
de baan was geëffend, kwam in 1931 de beweging
tot grotere krachtsontplooiing nationaal.

Zeker, geeft Veldman toe, er moet nog veel wor-
den veranderd en gewijzigd en vervolmaakt. De een-
heid van optreden kan nog sterker tot uiting komen,
maar onomstotelijk staat vast: het Nationaal Verbond
De Jonge Werkman deed prachtig werk in de tien
jaren van zijn bestaan.

Aan al zijn uitingen is te bemerken, dat het een
grote activiteit ontwikkelde, dat zijn Invloed naar
buiten en naar binnen is vergroot, van jaar tot jaar
is toegenomen.

Trots de huidige omstandigheden is er alle hoop,
dat bij gestage actie zijn invloed en betekenis nog
zullen winnen.

Onze krachtsontplooiing wordt alleen nog maar

Met Gods genade en de hulp van alle J. W.-ers op ter ver

belemmerd — en wij zetten even 'n streep onder 9e
gemaakte notitie — door de onverschilligheid, de
laksheid van de grote massa jongeren, die nog altijd
yeroverd moet worden. r ( , . .

Hier komen we aan een belangrijk punt: waarom
eigenlijk een I.W.-beweging. Veldman duikt diep in de
stapel paperassen op en in zijn bureau — waar hij
trouwens alleen weg in weet! — en komt dan met
een scherpe formulering van pater Colsen voor de
dag:

„Jongens wie het standsbewustzijn in het bloed
zit, die zelfstandigheid eisen, die aan speciale ge-
varen zijn blootgesteld, die speciale kennis en spe-
ciale steun nodig hebben, die jongens moet men
groeperen In een speciale organisatie...."

Deze speciale organisatie is De Jonge Werkman, die
een eigen karakter heeft, die het stempel draagt te
zijn v o o r en door de arbeidersjeugd.

NATIONAAL
VERBOND

J

J

WerL

o n ff e

man
Massa- en levens

leer n organisatie

De J.W.-beweging moet een massa-organisatie zijn,
groot in aantal, maar ook tevens kernorganisatie; ac-
tief en sterk door de katholieke overtuiging en actie
harer leden; die tot standbewustzijn opvoedt en den
jongen arbeider tot velerlei bekwaamheden vormt.

We hebben z'n antwoord op onze vraag begrepen.
En de tweede vraag ligt nu voor de hand: Wat wil

de I.W.?
Het doel staat officieel aangegeven als te zijn een

vereniging, die de godsdienstig-zedelijke en maat-
schappelijke belangen der jonge arbeiders verzorgt.

Die dus met andere woorden de taak heeft van den
jongen arbeider te maken een diep gelovig man, een
echte Nederlander, een betrouwbaar lid der gemeen-
schap, die in staat is door zijn werk zich-zelf een be-
hoorlijk bestaan te verzekeren en die de gemeen-
schap wil dienen met al zijn krachten; die bereid is
tot edelmoedige actie, die nog iets meer beoogt dan
de boterham alleen.

De J.W. wil den jongen arbeider helpen zich op te
werken om boven zijn eigen minderwaardigheidsge-
voel uit te komen.

Zij wil zelf eigen positie leren kennen en verbete-
ren, eigen levensvreugde vergroten door eigen
culturele actie en lichamelijke vorming.

Zij wil In één woord de arbeidersjeugd de haar toe-

L
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komende plaats als volwaardig lid van de Neder-
landse gemeenschap doen veroveren, door de. kerste-
ning van hel arbeidsmilieu, het ontspanningsmilieu en
het woonmilieu.

En dan komen we als vanzelf tot de laatste vraag:
Hoe wil de I.W. dat bereiken?

Veldman wijst op de twee essentiële punten: actie
én vorming. Een jeugdbeweging, die alleen maar
vorming geeft en geen gelegenheid aan den jongen
mens tot actie, die is ten dode opgeschreven.

De taak van de 3.W. is dan ook in drieën gesplitst:
Zij wil zijn:
1.. een vormschool;
2. een centrale voor sociale instellingen;
3. een vertegenwoordigend lichaam.
Over deze drie punten ontwikkelt zich dan verder

het gesprek, in de loop waarvan wij de voornaamste
punten opschrijven, om ze hier nu voor onze lezers,
voor de vele duizenden ouders, wier jongens nog
buiten de J.W.-beweging staan, samen te vatten.

Als vormschool geeft zij godsdienstige, sociale, ze-
delijke, verstandelijke, lichamelijke en esthetische
vorming.

Niet door dorre theorie, maar door voorbeelden
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liefst uit eigen omgeving en zo actueel mogelijk en
dan getoetst aan de leer van de Kerk. Ongeveer vol-
gens het schema van pater Colsen In het door hem
ontworpen beginselprogram leren zien, leren oorde-
len, leren doen. Bij de behandeling van de stof zich
of te vragen: wat zijn de feiten, wat zegt de Kerk,
wat heb ik dus te doen.

Als centrale van sociale instellingen heeft de D.W.-
beweging allereerst medewerking te verlenen aan de
instellingen van de arbeidersbeweging, van het
Werkliedenverbond, van de diocesane bond, van de
plaatselijke werkliedenvereniging.

Als eerste afdeling heeft zij, In zoverre dit strookt
met de leeftijd en de positie van de jonge arbeiders,
de deelneming te bevorderen aan de instellingen van
de arbeidersbeweging: sparen, verzekeren, woning-
bouw etc.

Voorop staat de verplichting lid te worden van de
vakbond waartoe de leden der 3.W. krachtens hun
beroep behoren.

De Jonge Werkman is een zelfstandige organisatie,
met dien verstande, dat de beslissing inzake de be-
langen, die alle arbeiders raken of van de arbeiders-
stand in het algemeen, berust bij het R. K. Werklieden-
verbond.

Als jeugdbeweging heeft zij een zelfstandige taak
en is zij de eerste instantie voor de in haar verband
georganiseerden. Hier kan zij zelfstandig besluiten.

Voor de speciale jeugdbelangen kan zij eigen
diensten inrichten en instellingen oprichten zoals
ziekendienst, militairen dienst, jeugdwerklozenzorg-
dienst, culturele dienst enz.

Als vertegenwoordigend lichaam vertegenwoordigt
zij de gehele arbeidersjeugd bij de kerkelijke en
wereldlijke overheid, bij de instanties der arbeiders-
beweging en algemene jeugdbeweging, jeugdcom-
missies, door petities, enquêtes enz.

De 3. W. heeft een bepaalde methode van voorvor-
ming van nieuwe leden, de groenfront-cursus, die na
drie maanden de gelegenheid biedt te worden aan-
genomen met de eed op de vlag en het recht geeft
het 3. W.-uniform te dragen.

De dag van 15 Mei is als officiële feestdag aan-
vaard voor de aanneming van nieuwe leden, de over-
gang van de ouderen naar de werkliedenvereniging
en de overgang van Jonge-Wacht-leden naar de 3.W.

Op deze dag, bij de viering van het Feest van de
Arbeid, worden eveneens de leiders aangesteld die
door een speciale cursus worden gevormd.

We praten dan tenslotte nog even over de ont-
wikkeling en de groei van de J.W.-beweging.

De 3.W. is de laatste tien jaren sterk gegroeid: van
3300 leden tot circa tienduizend.

— Zijn er nog velen onder onze jonge katholieke
arbeiders, die voor liet lidmaatschap in aanmerking
komen?

We zijn even geschrokken van het antwoord: nog
minstens 80.000 jonge arbeiders komen daarvoor in
aanmerking!

Tachtigduizend!
We onderbreken even ons verslag voor 'n dringend

beroep op de ouders van deze jongens, op hen, die
de J.W.-beweging en haar actie nog niet kennen, die
niets begrijpen van haar grote invloed, ten goede op
de geestelijke en lichamelijke ontplooiing van de
jongens.

Ouders, in het waarachtige belang van uw jongens:
laat hen toetreden tot de D.W.-beweging. Een gezonde
ziel in een gezond lichaam wordt deer metterdaad tot
werkelijkheid, zij zullen zich op latere leeftijd deze
vormschool In grote dankbaarheid herinneren.

In telegramstijl nog 'n paar concrete feiten tot slot:
De D.W.-beweging kreeg een eigen verkoopcentrale.
Centraliseerde de 3.W.-pers: bondsblad en leiders-

blad. Nam deel aan het 6 September-congres met 3000
leden, aan het Maria-congres te Nijmegen met 1300
leden, aan het 3.W.-congres met circa tienduizend
leden, waarbij het prachtige spel „De Bonte Tocht"
werd opgevoerd, organiseerde een kaderdag te
Eindhoven met 1200 leiders.

Deze beweging staat nog maar pas aan het begin
van haar werk.

Haar invloed en betekenis voor de sociale en cul-
turele verheffing en godsdienstige stuwing van de
jonge arbeiders wordt steeds groter, dank zij vooral
ook de medewerking van jonge kunstenaars, die de
beweging een frisse en fleurige verschijningsvorm ge-
ven en die de beweging cultureel verdiepen en ver-
sterken.

Alles is gericht op het ene grote doel: de 'arbei-
dersstand te behouden voor Christus, de jonge ar-
beiders te maken tot doelbewuste strijders voor de
kerstening van ons Nederlandse Volk.

Te kweken een vitale en gelukkige arbeidersstand,
een gelukkige arbeidersjeugd, die in waarachtigheid
een menswaardig bestaan veroveren kan en niet
alleen in stoffelijk opzicht, maar wel zo, dat die het
beste de eeuwige bestemming bereiken kan, dèt is
het grote en schone doel van onze beweging!

We hebben hier ons gesprek afgebroken, omdat
we voldoende gegevens hadden verzameld om in
een samenvattend geheel onze lezers een indruk te
geven van doel en streven van de feestvierende 3.W.
De volgende week zullen we nog een en ander ver-
tellen over het eigenlijke werk zelf in de IW.-bewe-
ging, over de feestviering en over plannen voor de
naaste toekomst. Waaruit opnieuw blijken zal dat het
tweede lustrum van de 3. W. alleszins recht heeft op
een meelevende belangstelling van onze gehele
katholieke arbeidersbewegingl L BL

Culturele ontwikkeling der J.W.-ers door bevordering
van het lekenspel

De I.W. vertegenwoordigd op het Maria-Congres te
Nijmegen

Als vormschool stimuleert de l.W.-beweging haar
leden tot zelfontwikkeling

Congresdag te Nijmegen. H. Mis in de open lucht,
bijgewoond door 10.000 l.W.-ers

Ook In het arbeidsmilieu kent d* Ï.W.-er zijn taak



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

SCHAAKRUBRIEK
Correspondentie-adres: drs. Th. C. L.

Kok, Assendelfstraat 17, Den Haag.

Oplossing probleem no. 293 (Shinkman)

Wit: Kg3, Da5, Ldl en gl, Pa2.
Zwart: Kc4, Lh3, pionnen b4, d6, g2

en g4.
1. Da5 — a8! Zwart is nu in tempodwang;

l ........ Kc4— d3. 2. Da8— d5; l ....... , Kc4
— b5. 2. Ldl— e2; l ........ b4— b3. 2. Ldl—
e2; l ........ d&— d5. 2. Da8-a6.

Oplossing probleem no. 295 (Beltmann).

Wit: Kh4, Dc4, Tb7 en d3, Lf2 en f7,
Pa5 en a6, pionnen e2, f5 en f6.

Zwart: Kd6, Ddl, Ta4 en a7, Lal en hl,
Pb3 en b5, pionnen d5 en e5. 1. Lf7 — e8.
De loper neemt de dekking van veld d7
over, zodat er nu Tb6 mat dreigt. In de
4 voornaamste varianten speelt zwart een
stuk naar veld d4, waardoor hetzij veld
b6 aangevallen wordt, hetzij zwart de
kans krijgt een eventueel schaak op de
6de lijn op veld c6 te onderscheppen. Door
het spelen van een stuk op d4 herkrijgt de
witte dame, die momenteel gepend staat,
haar vrijheid en geeft op 4 verschillende
velden mat: l ...... Lal— 'd4. 2. Dc4 — c6;
l ...... d5— d4 (Lhl kan nu naar c6!). 2.
Dc4— e6; l ...... Pb3— d4. 2. Dc4— c5 en
l ...... Pb5— d4. 2. Dc4— c7. Een vijfde ont-
penningsvariant is: l ....... , e5 — c4 (ont-
blokkering van veld e5) 2. Dc4Xd5. Het
is zeer leerzaam eens na te gaan, waar-
om de ontpende dame telkens naar een
ander veld moet gaan. Verdere varianten
zijn: l ...... Ta7Xb7. 2. Pa5Xb7; l ......
Ta4Xc4t. 2. Pa5Xc4; l ...... Pb3Xa5. 2.

2— c5.

Goede oplossingen zonden: Beide pro-
blemen: R. Bosma, Sneek; J. P. Kleynen-
breugel, Goirle en H. Strijbos, Lutterade.
Alleen no. 293: J. Rassin, Maastricht.

Correspondentie: J. A. te S. In No. 295
is er na 1. Pb4, Tb4: 2. Db4: geen mat,
daar zwart zijn Pb3 ertussen speelt.

No. 298
HL Rinck
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WE MAKEN:

a b c d e f g h
Wit begint en maakt remise.

Ter oplossing ditmaal een eindspel (no.
298). Bestaat hier veel belangstelling voor,
dan worden ter zijner tijd wel eens meer
eindspelen ter oplossing gegeven.

Bij de oplossing moet men bedenken,
dat zwart een pion vóór staat en zelfs
direct met Kh2 gevolgd door g3t enz. da-
me dreigt te halen. Hoe wit zich daarte-
gen verdedigt, moet juist uitgezocht wor-
den.

Inzendingen tot 21 Februari.

Eindspel no. 299.

In no. 299 hebben beide partijen twee
pionnen; de dubbelpionnen op de a-lijn
zijn echter zwakker dan de twee zwarte.
Na 1. Ke3—d4, d7—d6! kan wit de pion-
nen nooit veroveren, daar na 2. Kdö?,
Kb8 3. Kd6: de b-pion doorloopt. Zwart
daarentegen kan zonder enig gemoeds-
bezwaar de dubbelpion veroveren. Daar-
om moet wit iets bijzonders denken, om
toch nog remise te maken. 2. Kd4—c3!
Op 2 Kb8 volgt nu 3. Kb4, d5. 4. Kb5:,
d4 5. Kc4 enz. Daarom moet de d-pion di-
rect oprukken: 2 d6—d5! 3. Kc3—d4
(3. Kb4, d4) b5—b4.

't Schijnt dus toch verkeerd te gaan zo;
echter: 4. Kd4Xd5, b4—b3 (de pion mag
geen tijd verliezen). 5. Kdö—c6; Nu dreigt
er a7, gevolgd door a8, hetgeen zwart

«RIEPEN KOU
Dan rug en borst flink met Dampo
inwrijven en Dampo diep inademen.
Wonderlijk zooa ls dat helpfl

IJzeren Kanoet

In onze katholieke huisgezinnen gebrui-
ken wij vaak kaarslicht; hetzy als devotie-
licht bij heiligenbeelden, als verlichting bij
de Kerstkribbe, als advent-verlichting, bij
bediening, bij het ontvangen der H. Com-
munie voor zieken, bij het bidden van het
rozenhoedje enz.

En dan treft het vaak dat de kaars in
een of ander primitief kandelaartje gezet
wordt, zoals voorkomt, een garenklosje,
een jampot-dekseltje, en ook wel een si-
garenkistje waarop een kaars met zajn
eigen vet wordt vastgekit.

Er zijn ook wel kandelaartjes van glas,
aardewerk e.d. maar de meest passende
bij de oeroude kaars, is toch de gesmeed-
ijzeren kandelaar. De schoonste voorbeel-
den uit het verleden zijn hiervan nog in
musea, kerken enz. te vinden. Denk ook
even aan de schone combinatie van de
door nijvere bijen bijeengegaarde was
voor de kaarsen en het in vuur gegloeide,
en met vaardige hand bewerkte ijzer.
Edele vakman, je hart gaat open

Dow 30 et.
Tut» 40 cl. Pot 5O et

De enkelvoudige kandelaar, hierbij ge-
tekend bestaat uit schacht, voet, schaal
en pen of bus.

De schacht maken we uit een stuk l"
ijzer, splijten dat tot bijna bovenaan in
vier gelijke delen; deze vier delen worden
rond gesmeed, één deelwordt midden on-
der het vierkante kopstuk naar beneden
gebogen, en hieromheen, worden de drie
andere benen getorst.

voorkomt door: 5 Kc8—b8. 6. Kc6—b6,
b3—b2, 7. a6—a7t, Kb8—»8. 8. Kb6—a6!
en zwart heeft niets anders dan 8
b2—blD, waarna wit pat staat. Vraagt de
pion een toren, dan is wit eveneens pat,
terwijl een loper of een paard nooit meer
winnen kan.

No. 299
K. A. L. Kubbel
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aars

Op een lengte van 105 mm van boven
wordt het eerst omgezette deel afgeknipt,
en de andere drie uitgezet tot pootjes. De

n I /r/4/

schaal wordt uit plaatijzer hol gedreven,
op een vierkant nokje geplaatst, en met
de pen of bus vastgetapt.

Zo'n eenvoudig kandelaartje laat men
even in de olie branden, waardoor een
mooie zwart-matte tint verkregen wordt.

Het tweede model is een vijf-armige
kandelaar, die meer voor feestverlichting
zal dienst doen.

Deze kandelaar bestaat uit 5 ronde

NMnMMblilvan
Direct bortrijdon

troffen gcncetmiddal
griep i ASPIRIN. Zorg

in grieptijd ASPIRIN
bij de hand t» hebben.

staafjes ijzer ter dikte van 6 mm. Het eer-
ste staat rechtop in het midden van de
schacht, en eindigt in een krul waarop de
schaal komt. De vier andere staafjes wor-
den als armen gesmeed, en om de eerste,
staaf getorst. Deze vier eindigen van on-
deren beurtelings in een voetkrul. De mid-
denstaaf wordt aan het eind van de tor-
sing afgeknipt.

De vijf schaaltjes worden wederom uit
plaatijzer gedreven en op een rond nokje
door middel van de pen of bus vastge-
tapt.

Men zal bij deze kandelaar speciaal
moeten letten op het gelijk zijn van de
arm- en voetkrullen, alsook van 't rechtop
staan van den kandelaar. Juist het niet
gelijk eindigen of beginnen van deze krul-
len uit het getorste schachtgedeelte geeft
die moeilijkheid.

Ofschoon ook deze kandelaar zwart ge-
brand kan worden leent hij zich toch ook
door zijn lichtere en ijlere uitvoering voor
blank geschuurd werk, waarna l of 2
maal vernissen wel geboden is.

ARCHITEKT.

a b c d e f g h
.Wit begint en maakt remise
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Nauw verwant met het vraagstuk van
de kalender is dat van de tijdregeling.

Dat een etmaal ingedeeld is in 24 uren,
een uur in zestig minuten en een minuut
in zestig seconden is niets nieuws. Dat is
al duizenden jaren zo. Maar met deze in-
deling alleen zou het leven op vele plaat-
sen van de aarde toch weinig attractief
zijn, zolang deze tijdindeling of liever dag-
indeling niet op een of andere manier
verbonden is met de opkomst en de on-
dergang van de zon.

De aarde draait in één etmaal, in 24
uren, eenmaal om haar as. Die draaiing
geschiedt van west naar oost. Hiervan is
het gevolg dat de zon (schijnbaar) in het
oosten opkomt en in het westen onder-
gaat. Wanneer we de schijnbare baan die
de zon van de wester- naar de oosterkim
aflegt doormidden delen, is het, wanneer
de zon op dat punt is aangekomen 's-mid-
dags twaalf uur. Daaruit volgt al, dat
het niet op de hele wereld op hetzelfde
moment 's middags twaalf uur is. Inte-
gendeel, voor elke plaats is het middag-
uur eigenlijk op een verschillend moment
aangebroken.

In de praktijk zou dit natuurlijk te las-
tig zijn en daarom heeft men er iets op
gevonden, waarover aanstonds.

Als je even nadenkt zal het duidelijk
zijn, dat hoe meer ik mij op de aarde
naar het oosten verplaats, des te eerder
de zon opgaat. Wanneer ik, in Amster-
dam staande, de zon precies boven de ho-
rizon zie verschijnen, zou ik, op dat mo-
ment in Berlijn staande, de zon al een
eindje boven de horizon zien staan. En
aangezien het normale leven toch zó dient
te zijn ingericht, dat bij de dagindeling
met zonsopgang en zonsondergang wordt
rekening gehouden volgt daaruit dat er
met de tijdsindeling over het grote aard-
oppervlak iets dient te gebeuren. En er
is dan ook iets mee gebeurd.

Van de andere kant zal het duidelijk
zijn dat, hoewel elke plaats liggend op
één lijn van west naar oost 't eigenlijk
op een ander moment 's middags twaalf

uur heeft, er toch ook hele series plaat-
sen zijn die dat op hetzelfde moment heb-
ben, nl. wanneer zfl liggen op één lfln die
loopt precies van het noorden naar het
zuiden, met andere woorden, lijnen die
over het aardoppervlak worden getrok-
ken van de Noordpool naar de ZuidpooL
Deze lijnen worden meridianen genoemd.

Wanneer ge een sinaasappel schilt ziet
ge dat deze in een serie „partjes" is in-
gedeeld en dat ook door lijnen, lopende
van een punt van het oppervlak naar het
Jaar tegenoverliggende punt, dus van de
„Noordpool" naar de „Zuidpool".

Zo heeft men nu voor de tijdberekening
ook hét oppervlak van de aardbol door
meridiaanlijnen in „partjes" verdeeld en
wel in vier en twintig. In elk zo'n partje
nu wordt verondersteld dat de tijd gelijk
is (hetgeen natuurlijk niet helemaal juist
is) terwijl de partjes onderling één uur
verschillen. Zo hebben landen ten oosten
van Nederland liggende: Duitsland, Zwit-
serland, Scandinavië enz. de Midden-
Europese tijd. Daarentegen Engeland,
Frankrijk, België enz. de West-Europese
tijd. Het onderling verschil bedraagt nor-
maal één uur, dat wil zeggen dat het in
Engeland bijvoorbeeld één uur vroeger is
dan in Duitsland. Bij dit alles dient er
wel op gelet te worden, dat hierbij geen
rekening is gehouden met eventuele zo-
mertijd, hetgeen weer andere verschillen
in het leven roept.

Nederland heeft op het ogenblik de
Midden-Europese tijd. Vóór 10 Mei volgde
ons land noch de Midden- noch de West-
Europese tijd. Wij hielden er een eigen
tijd op na, namelijk die van de meridiaan
van Amsterdam, die dus lag tussen de
West- en Midden-Europese tijd in. Van-
daar dat het bij ons ongeveer 40 minuten
later was dan in Duitsland en ongeveer
20 minuten vroeger dan in de West-Euro-
pese zone. Precies uitgerekend was het
verschil 19 minuten en ruim 32 seconden.
Dat wij er onze eigen meridiaan op na-
hielden had z'n voordelen maar ook z*n
nadelen.



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

S HUISHOUDEN

We willen het ditmaal niet hebben over
het groene selderijblad, dat we allen als
soepgroente (de enige groente die voor
soepgroente in aanmerking komt, zoals
zoveel vrouwen nog altijd onjuist menen)
maar over de knolselderij, waarvan nog
lang niet voldoende gebruik wordt ge-
maakt.

Evenals het blad komt ze te pas als
smaakgevend toevoegsel aan allerlei soe-
pen en andere spijzen, maar de knol laat
zich, afzonderlijk of in combinatie met an-
dere groenten, tot allerlei smakelijke en
voedzame spijzen bereiden.

Het is gewoonte de selderijknollen dik
te schillen. Die gewoonte is verkeerd, om-
dat er veel wSardevol voedsel door ver-
loren gaat. Als men' de knollen vooraf in
water legt en ze daarna goed borstelt en
spoelt zoals we ook met de in de schil te
koken aardappelen doen, dan kunnen we
ook de selderjjknol met schil en al koken:
ook de schil heeft voedingswaarde en
geur.

Als soepgroente gebruikt snijden we na
het reinigen de knol met schil eenvoudig
in blokjes en koken ze met de andere in-
grediënten gaar.

Op dagen dat we zonder vlees zitten,
kunnen we selderijknol ervoor in de plaats
stellen, althans om het middagmaal een
pittige, levendige smaak te geven. We
bakken dan de selderij, waarbij we als
volgt te werk gaan: na ze gewassen te
hebben, koken we de knollen tot ze bijna
gaar zijn, snijden ze dan in dikke plakken
en bestuiven deze met een weinig zout en
desgewenst een tikje peper; het kooknat
bewaren we. Vervolgens halen we ze door
een dikke pap van bloem en water en
daarna door paneermeel en bakken ze
vervolgens in heet vet aan beide kanten
bruin.

Hierbij geeft men groente met aardap-
pels en als jus bijvoorbeeld een Maggi's
justablet. Beschikt men over het laatste
niet, dan geven we de aardappelen in de
vorm van puree of bakken de aardappe-
len. Om de voedingswaarde van het maal
te verhogen en vooral het eiwitgehalte op
peil te brengen, is het aan te bevelen om
als groente peulvruchten te geven.

Een heel voedzame groente bij deze ge-
bakken selderij met aardappelen is erw-
ten met wortelen. We wassen % pond
erwten, weken ze één a twee etmalen in
ruim water en zetten ze in dit weekwater
op, waaraan we wat zout toevoegen en
een geschraapte en in vingerlange reep-
jes gesneden winterwortel. Zijn de erw-
ten gaar, dan gieten we het kookwater
af (bewaren dit!) en schudden bjj het op-
dienen door de erwten een stukje boter
en wat gehakte peterselie.

Het kooknat, dat veel waardevolle be-
standdelen uit de erwten en de wortel
bevat, levert ons de volgende dag, samen
met het kooknat van de gebakken sel-
derij, de grondstof voor een lekker
soepje.

We brengen het selderijwater aan de
kook, doen daar 2 a 3 schoongeborstelde
en in stukken gesneden rauwe aardappe-
len en één gesnipperde ui bij. Roer, als
de aardappelen gaar zijn, alles door een
vergiet; zet de massa opnieuw op het
vuur en voeg er het afgegoten erwten-
water bij. Strooi hierin een paar eetlepels
vlugkokende havermout en % liter melk
en laat de soep onder roeren nog even
doorkoken. Maak ze af met een beetje
zout en wat nootmuscaat of fijngehakte
peterselie.

Zowel om bij brood te eten als bij het
middagmaal kunnen we selderijknollen
vullen. 4 knollen worden in % liter water
half gaar gekookt; op niet te fel vuur,
omdat anders alle water verdampt. Met
een lepel of mes worden ze daarna uitge-
hold.

Met allerlei groenten of combinaties van
groenten en vlees kunnen we de knollen

BETER LAAT DAN NOOIT
zult u zeggen, als u zich hebt aange-
sloten bij de velen, die — uit hygiënisch
oogpunt — Jozo of Nezo keukenzout
gebruiken.

Vraagt Uw

G O U D S I R O O P
ZUIVERE RIETSUIKfcKSIROOP

I N F R A A I E B U S S E N
VAN Vz-1 en2' K G NPTTO.

jj a f m o e f z ij
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Ik werd verplaatst naar Amsterdam. Mijn
oudste dochtertje was net geslaagd voor haar
M.U.L.O.'examen» Ze wilde „iets bij kinderen"
worden. Dat was nogal vaag uitgedrukt. Voor
onderwijzeres of fröbelonderwijzeres moest ze
nog verder gaan studeren, dus zou ik hier in
Amsterdam een school voor haar op moeten
zoeken. Maar — zou ze er wel geschikt voor zijn
en zou ze het wel kunnen 1 Haar vriendin had
het ook geprobeerd, en nu was ze klaar met haar
studie en wilde toch maar liever op kantoor
gaan omdat ze daar meer geld verdiende en meer
vrijheid had.

We hadden er al een hele tijd over
zitten tobben, mijn vrouw en ik. Leek
het vroeger niet alles veel gemakke-
lijker? Mijn vrouw en haar zusters
hadden toen ze van school kwamen
koken en naaien geleerd, de een had
moeder thuis in de huishouding ge-
holpen, een ander was bij een familie
gegaan en 'n paar jaar later waren er
twee getrouwd en een was in het
klooster gegaan. Dat ging allemaal zo
vanzelf zonder dat er veel over ge-
vraagd en gepraat werd.

Maar nu was het heel anders. De
meisjes waren veel verstandiger, ze
wilden allemaal iets worden en je was
er eigenlijk trots op. Je was er bh'j om
dat je mee mocht helpen de juiste weg
voor hen te vinden. Als je toch maar
wist, waar die liep, dan zou het niet
zo moeilijk meer zijn.

Toen kregen we een idee! Als we
nu eens probeerden om ons dochter-
tje voor een tijdje in een familie met
kinderen onder te brengen? Dan zul-
len we wel gauw merken of ze er ge-
schikt voor is om met kinderen om te
gaan en of ze aan haar idee vast-
houdt.

Zo wandelde ik op een goede dag
met mijn oudste dochter naar het
R. K. Bureau voor Arbeidsbemidde-
ling voor vrouwen en meisjes in de
2e Constantijn Huygenstraat om daar
advies te vragen en haar voor een
betrekking te laten inschrijven. Daar
was het nu, dat ik een kamer binnen-
stapte, een gezellige, vertrouwen-
wekkende kamer, die wel op een kan-
toor leek, maar niet zoals de meeste
kantoren een beetje stijf en officieel
was. En daar trof me het opschrift
aan de muur: „ en den een gaf
Hij vijf talenten, een ander drie, een
derde één, ieder volgens zijn be-
kwaamheden ", de oude, bekende

nu vullen, waarbij we gelegenheid vinden
allerlei restjes van vorige dagen óp sma-
kelijke wijze te verwerken: bijvoorbeeld
koude gekookte aardappelen, gemengd
met de uitgehaalde selderijmoes en vlees-
resten; of aardappelresten met sederij-
moes en geraspte kaas; of gaargekookte
rijst met selderijmoes en wat worteltjes,
enz.

Zijn de knollen met deze, met de vork
fijngemaakte en gemengde stoffen ge-
vtüd, dan worden ze opnieuw in het kook-
water gelegd en verder gaargekookt,
daarbij zorgende, dat het water de knol-
len en het vulsel niet overspoelen kan.

Geven we dit gerecht bij het middag-
eten, dan binden we het resterende sel-
derijwater met boter en bloem tot een
saus en geven er gekookte aardappelen
bij. Boven op de gevulde selderjjknollen
strooien we wat stukjes worst.

Ten slotte zij gewezen op de heerlijke
gezonde sla, die van de gehakte koude
selderijknol te maken is in vereniging met
rode bieten, veldsla, gehakte rauwe uien
en koude, aan plakjes gesneden aardappe-
len of met een of meer van deze groen-
ten, die men voorhanden heeft. Men kan
ze aanmaken met een sausje van karne-
melk.

WILMA MÜNCH.

tekst uit het Evangelie. Op mijn
vraag naar het Bureau voor Arbeids-
bemiddeling wees een vriendelijke
juffrouw me de weg: twee deuren
verder. Hier was het bureau voor be-
roepskeuze, waar jonge 'meisjes
psychotechnisch onderzocht worden.

En aan den een gaf Hij vijf
talenten Bureau voor Beroeps-
keuze. De gedachte daaraan liet me
niet meer los. Ieder mens heeft van
God talenten ontvangen. Hoevelen
zijn er niet, die er vele gekregen heb-
ben. Maar gebruiken we ze allemaal ?
Ja, verdubbelen we ze zoals in het
Evangelie gevraagd wordt ? Of stop-
pen we ze onder de grond? God heeft
aan ieder mens talenten gegeven. Dus
ook aan mijn dochtertje. Kent ze die
wel? Ken ik ze wel? Nu moet ze een
beroep kiezen. Is het niet hét moment
dat ze óf haar talenten ontplooien en
uitgroeien óf ze voor goed onder de
grond stoppen kan? Zij kan nu een
beroep kiezen waarin zij gelukkig
wordt, omdat ze haar krachten en
gaven kan gebruiken óf ze kan als
zovelen iets gaan doen om geld te
verdienen en daarbij ontevreden en
lusteloos worden omdat haar talenten
op een ander terrein liggen. Welke
wegen staan voor haar open? Een
week later stond ik weer in dezelfde
kamer. Deze keer was ik alleen. Ik
wilde iets meer te weten komen van
het psychotechnisch onderzoek. Op
een hele rij vragen had ik me gepre-
pareerd :

„Is het psychotechnisch onderzoek
werkelijk van zo groot belang bij het
kiezen van een beroep?"

„Ja zeker, en wanneer buitenstaan-
ders ook maar een honderdste deel
konden meemaken van de ervaringen,
die wij hier dag aan dag opdoen,
zouden ze zeker allen even overtuigd
zijn als ik. Als u eens wist wat een
ellende vaak door een verstandige
beroepskeuze had kunnen worden
voorkomen. Er zijn steeds nog zoveel
jonge mensen, die jaar in, jaar uit
tobben met hun baan, zonder ooit iets
werkelijk behoorlijks te presteren,
dag aan dag gebukt onder het gevoel
tóch een kruk te zijn en dat ook wel
te zullen bhjven, waarbij dat allemaal

De kleurenproet

absoluut niet nodig zou zijn geweest.
Als ze dan maar verstandig zijn en ze
komen om raad vragen, dan is er
soms nog heel wat te verhelpen. Laat
ik u een voorbeeld geven: een meisje,
plusminus een en twintig jaar, cou-
peuse van haar vak. Ze had een goede
vakopleiding gehad en werkte op
eigen risico. Ze was flink en vlot, had
ondernemingsgeest genoeg. Telkens
ging ze er op uit om clientèle te win-
nen, telkens opnieuw won ze ze ook,
om ze na de tweede of derde bestel-
ling prompt weer te verliezen. Ze
piekerde en piekerde, maar kon de
oorzaak niet ontdekken. Ten slotte,
moedeloos geworden, ging ze werken
als huisnaaistertje. Haar vriendin
merkte natuurlijk haar neerslachtig-
heid op. Toen ze eenmaal wist waar
het haperde, raadde ze haar een
psychotechnisch onderzoek aan. En
wat bleek ? Ze had alle eigenschappen
om een goede costumière te worden,
alleen haar onderscheidingsvermogen
voor kleuren was zwak. Kleuren-
blindheid kon je het nog lang niet
noemen, maar toch zwakker dan nor-
maal. Daardoor kwam het dat zij
haar clientèle na enige tijd absoluut
verkeerde adviezen gaf betreffende
garnering en kleurcombinatie. En
deze, die de oorzaak niet kenden, ver-
weten haar slechte smaak en ver-
trouwden haar dan ook niet meer wat
de snit betrof, die echter werkelijk
goed was. We gaven het meisje de
raad, eens uit te zien naar een voor
haar geschikte betrekking in een der
grotere confectiebedrijven, waar het
niet nodig voor haar was, zelf com-
binaties in kleuren samen te stellen.

(Wordt vervolgd.)

NV. MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT

PEEKOFFIE MOSTERD
TAFELZUREN

STEUNT HOLtAND'S 'f 'NDUSTRIE
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H van derder vïoes

TUSSEN VAN EYGK EN BRUEGHEL

Aanbiddende herders, door Hugo van der Goes (Stedelijk Museum, Brugge)

./Yls een der voortzetters van het mach-
tige realisme dat de religieuse schilder-
kunst van Jan van Eyck doorkruiste, mag
wel genoemd worden Hugo van der Goes,
die waarschijnlijk te Goes geboren werd,
vanaf 1467 bekend is te Gent en in 1482
stierf in het Rode Klooster bij Brussel.

Beschouwt men Rogier van der Weyden
als den magistralen en meest directen
voortzetter der kunst van de Van Eyck's,
dan onderscheidt men daarnaast en daar-
na twee richtingen, naar de steden ge-
noemd, waar ze hun meest markante uit-
drukking kregen: de Brugse richting, waar
de ingetogen bevalligheid hoogtij vierde,
nog aarzelend en onevenwichtig bij den
schilder Petrus Christus, doch de volheid
van haar gratie ten toon spreidend in het
werk van Hans Memlinc; de Gentse rich-
ting van veel straffer factuur en realis-
tischer zin, dramatischer van sfeer en
meer open voor buitenlandse invloeden,
gelijk de panelen van Joos van Wassen-
hove, die aan het hof van Urbino werkte,
te zien geven.

Tot de Gentse richting behoort Hugo
van der Goes. Aan nauwgezetheid van
lijnvoering en kleurgeving beantwoordt
een gedurfd realisme: hij vervolmaakte
de nog onevenwichtige werkelijkheidszin
van zyn vriend Joos van Wassenhove.

Op 5 Mei 1467 was Van der Goes als
meester in het schildersgilde te Gent opge-
nomen en sindsdien zien we hem voort-
durend in dienst der steden Gent en Brug-
ge, nu eens een kerkelijk feest voorberei-
dend, dan weer een van die roemruchte
blijde inkomsten, welke elkaar sinds 1430,
bij gelegenheid van het huwelijk van Fi-
lips den Schone met Isabella van Portu-
gal, betrekkelijk regelmatig opvolgden.
Het getuigt van zijn overwicht in de
kunst, dat hu in 1474 tot deken van het
gilde zijner geboortestad werd gekozen.
Juist temidden van die uiterlijke glorie,
het jaar van zyn keuze, trekt hij zich te-
rug in het Rode Klooster.

Dit is de merkwaardige, welhaast on-
waarschijnlijke stap van een man die toch
een schone toekomst voor zich scheen te
hebben. Scheen te hebben, inderdaad. Pa-
ter dr. Joh. Knipping O.F.M, die kort ge-
leden een goede monografie over Van der
Goes schreef, meent dit besluit te mogen
gronden op de naderende revolutie in
Gent die in 1477 uitbrak en die Van der
Goes voorzien kan hebben. De sociale en
politieke crisis van zijn dagen heeft Van
der Goes wellicht doen besluiten een rus-
tiger omgeving voor zijn kunstarbeid te
zoeken.

Keerde Van der Goes zich echter al af
van het tijdsgewoel, dat wil nog niet zeg-
gen, dat hij een volmaakt vergeestelijkte
kunst scheep, zoals bijvoorbeeld een Fra
Angelico deed. Van der Goes bleef de

sterke realist, die in zijn werk het gees-
telijke en menselijke tot een dramatische
spanning wist samen te brengen. Zie
daarvoor het hierbij geplaatste detail van
een Kerstvoorstelling. Onze plaat geeft
drie herders weer, die het Goddelijk Kind
komen bezoeken. Tot dan toe zag men op
dergelijke schilderijen de herders min of
meer als een collectief groepje eenvoudige
mensen, maar Van der Goes schildert be-
wust drie afzonderlijke typen, die ieder
een andere gemoedsgesteltenis uitdrukte.
De voorste, oudste herder, is de eenvou-
dige van geest die zich met een blij hart

monumenten
IV

SOPHOCLES' ELEKTRA
Bij het speuren naar de bronnen onzer

cultuur komen we steeds uit bij de Grie-
ken. Het heldendicht vond bij hen de
eerste vorrn, zoals we in de Odyssee za-
gen, de geschiedschrijving begonnen zij.
En als derde in de rij, doch waarlijk niet
het minste, komen we bij het toneel, dat
bij de Grieken een entzagwekkende hoog-
te bereikte.

Om allereerst wat van de oorsprong te
beschrijven, verdelen we de oervormen in
tragedie en comedie. Beide namen vinden

aan het wonder gewonnen geeft; hij kon
de vertegenwoordiger zijn van het ver-
wachtende mensdom, dat zijn Verlossing
ziet geopenbaard. De tweede hapert nog
op het broze moment tussen nog niet kun-
nen geloven en blij aanvaarden, en gaat
reeds een glimlach spelen om zijn mond
en zijn handen maken reeds een aanvang
tot de aanbidding. De laatste man is een
en al spanning, hij is niet een doodgewone
nieuwsgierige, maar een die iets groots
verwacht en in grote verwondering naar
voren worstelt. Kan het grote wonder dan
zó klein zijn? Maar aanstonds zal ook hij
knielen en aanbidden!

De gehele groep, als gesloten composi-
tie, is een prachtige eenheid-in-drieën,
waarin de zielkundige overgangsstadia
meesterlijk zijn uitgebeeld. De groep doet,
met haar landelijke achtergrond, al meer
denken aan Brueghel dan aan Van Eyck.
Het is dan ook waar, dat Van der Goes,
hoewel voortbouwend op de kunst van
zijn groten voorganger, toch reeds heen-
wijst naar de periode, die Pieter Brueghel
later meesterlijk zal vertegenwoordigen.

AD BEVERS.

de f»ron
In ons praatje „bij de bron", dat vorige Nachtwacht ook de schutterscompagnie

week, als eerste, eigenlijk maar als
aanloopje bedoeld was, zijn we toch al
diep in ons onderwerp doorgedrongen;
we hadden het immers al over het vraag-
stuk inhoud-en-vorm, de twee delen waar-
uit vrijwel alle kunst bestaat. Vrijwel alle,
dus niet volstrekt alle kunst. Er is name-

portretteerde. Maar hoe geheel anders.
Rembrandt gaf in dat doek niet enkel de
portretten van zijn opdrachtgevers, hij
gaf ook een „portret" van de glorie van
het zelfbewuste jonge Holland, dat uit de
nacht van de oorlog zijn gouden eeuw bin-
nenmarcheerde. Waarom o.a. is de Nacht-

lijk ook zuivere vorm kunst, bijvoorbeeld wacht nu het grootste kunstwerk van onze
zuivere muziek, maar daar komen we nog
wel aan toe in een van onze volgende
praatjes.

Al is er echter zuivere vormkunst — die

drie voorbeelden? Omdat Rembrandt van
gijn onderwerp — de schutters — meer
menselijke en „schutterlijke" karaktertrek-
ken heeft uitgebeeld dan zijn tijdgenoten,

dus eigenlijk geen bepaalde inhoud heeft terwijl hij bovendien dit toevallige portret-
—, in diezelfde zin is er geen zuivere
inhouds kunst, gedacht dan dat die
laatste soort kunst geen vorm zou hebben.
Kunst heeft altijd vorm — niet altijd in-
houd — en daarom mogen we concluderen,
dat kunst voortbrengen altijd vormge-
ving is. Dat kon je trouwens al aflei-
den uit ons vorige week gegeven voor-
beeld van de preek van meneer pastoor:
juist de manier waarop de inhoud van de
preek werd meegedeeld, de vormgeving
dus, maakt hem al of niet tot kunstwerk.

We kunnen nog andere voorbeelden kie-

stuk ophief naar het niveau van 'n groots
tijdbeeld.

Wilt ge nu nog een derde voorbeeld? De
Engelse kroniekschrijver Holinshed ver-
telt kort en zakelijk de geschiedenis van
den Schotsen vorst Macbeth. Het lijkt
haast een krantenbericht. De dichter Sha-
kespeare echter schiep uit datzelfde stuk
geschiedenis zijn toneelspel „Macbeth",
dat behoort tot de meesterwerken der we-
reldliteratuur. Shakespeare schiep kunst
omdat hij aan de zakelijke inhoud de
prachtige vorm van zijn toneelspel in ver-

zen, duizende. Als de zeventiende eeuwse zen gaf. Shakespeare deed evenwel nog
schilder Bart van der Helst een compag-
nie schutters moest schilderen, groepeer-
de hij de mannen braaf om een tafel en
zó, stijfjes gezeten, werden de heren ge-
portretteerd. Van der Helst maakte onge-

meer; behalve dat hij de vorm verfraaide,
verrijkte hij ook de inhoud, omdat hij de
gebeurtenissen die Holinshed nuchter ver-
telt, op overtuigende wijze het gevolg liet
zijn van de karaktertrekken — de eer-

twijfeld kunst, maar toch is zijn werk een- zucht en later de behoudzucht — van Mac-
tonig, omdat het 't bewegelijke leven mist.

Frans Hals deed het anders, die schil-
derde van eenzelfde onderwerp geen saaie
verzameling koppen, maar schiep van zijn
feestvierende schutters een feestelijk ru-
moerig tafereel. De vorm paste hier dan
beter op de inhoud.

We gaan verder, kiezen een derde voor-
beeld en komen bij Rembrandt, die in zijn

beth, den koningsmoordenaar.
Maar als Shakespeare kunst maakte,

wat deed Holinshed dan? Hij gaf een stuk
cultuur. En dat brengt ons dan naar
het vraagstuk van de verhouding tussen
cultuur en kunst, waarvan de oplossing
ons ook inzicht zal geven in de waarde-
verhouding tussen vorm en inhoud in de
kunst. THEO RETICUS.

in de feesten ter ere van Dionysos, by de
Romeinen bekend als Bacchus, hun be-
gin. Dionysos alias Bacchus is niet aller-
eerst de God van de drank in sterke
vorm, neen, hij is de God van de groei-
kracht in de natuur, wat dus geheel iets
anders is. In de optochten bij die feesten
liepen in bokkevellen geklede mannen zin-
gende mee. Weet men nu dat in het
Grieks bokken „tragoi" zijn en „ooidia"
gezang betekend, dan betekent tragedie
letterlijk: bokkengezang. Comedie is het
gezang van een koomos, een vrolijke me-
nigte, die op de Dionysosfeesten even-
eens te vinden was.

Het „bokkenkoor" nu zong feestliede-
ren ter ere van Dionysos. De grote zan-
ger Arion (± 600 vóór Chr.) gaf ze vaste
vorm. En geleidelijk aan ontstonden spe-
len, waarin het „bokkenkoor" behouden
bleef en die daarnaar tragediën genaamd
werden. Op de feesten werden die toneel-
stukken opgevoerd en er werden zelfs
wedstrijden om het beste uitgeschreven.
De stukken werden in de open lucht op-
gevoerd, in .prachtige theaters die tegen
heuvels opgebouwd werden. In Athene
was er zelfs een met 35000 plaatsen. Voor
schouwburgdirecties van tegenwoordig
om te huiveren. En gratis toegang;
dus voor den fiscus ook niet aardig.

De tragedie vond dus in religieuse mo-
tieven haar oorsprong. Lange tijd bleef
ook haar hoofdmotief de verhouding van
het menselijke tot het goddelijke; de co-
mediën, in schertsende vorm, behandel-
den staats- en maatschappij-verhoudingen
en werden vaak ook persoonlijk.

Dat het toneel en de toneelschrijvers,
bij de grote en algemene belangstelling,
van staatswege sterk begunstigd, een
grote hoogte konden bereiken, bewijst het
feit, dat heden ten dage nog de grote
werken der oude Griekse schrijvers opge-
voerd worden. Wij noemen en nemen als
voorbeeld Sophocles' Elektra (spreek uit:
elektra, dus niet elektra).

Aeschylos (516—456 vóór Chr.) was de
„vader der tragedie", die weer in Attica,
het schiereiland waarop Athene ligt, haar
oorsprong had. Hij schreef negentig stuk-
ken, waarvan we er nog zeven kennen.

Zijn volgeling was Sophocles (496—405
vóór Chr.) die honderdtwintig stukken
schreef, waarvan er ons zeven bekend
zijn, onder welke de Elektra.

Het aanknopingspunt vinden we in de
oude heldensagen, de strijd om Troje. Om
de vloot der Grieken een gunstige wind
naar Troje te geven, eiste het leger van
zijn aanvoerder Agamemnon, dat hij zijn
dochter Iphigeneia zou offeren. En hij, een
zwak karakter, voldeed daaraan.

Zijn vrouw Kluthaimnestra, die achter-
gebleven was, zon daarvoor op wraak en
samen met haar verleider Aigisthos ver-
moordde zij Agamemnon bij zjjn terug-
keer. In de Odyssee horen we Zeus, den
Grieksen oppergod, nog daarover klagen:

„Ach, hoe beschuldigen de stervelingen nu
toch de goden. Want uit ons zeggen ze dat
het kwaad voortkomt; doch zelf lijden ze,
tegen hun lotsbeschikking in, smarten door
hun eigen verblinding. Zoals ook nu Aigis-
thos de wettige vrouw van Agamemnon
huwde en hem dooddde bij zijn terugkeer."

En prompt daarop antwoordt zijn doch-
ter de godin Athene:

„Ja, waarlijk terecht ligt hij in het ver-
derf. Zo ga ieder ten onder, die dergelijke
dingen doet."

Twee kinderen hadden Agamemnon en
Kluthaimnestra, namelijk Elektra en
Orestes, een dochter en een zoontje, dat
echter nog zeer jong was. Steeds wakker-
de Electra zijn wraakgevoelens ten opzich-
te van zyn moeder aan. In haar verderfe-
lijke haat tegen haar eigen moeder — zjj
het uit liefde voor haar vader en uit deer-
nis met zijn lot, terwijl ze bovendien het
gelijk aan zijn kant zag — is zij een wel
tragische figuur. Bezeten door de éne idee
van wraak, wijdt zij daaraan heel haar
leven. Als Orestes groot geworden is in
gezelschap van zijn boezemvriend Pyla-
des, komt hij terug naar Mukènai. Elek-
tra herkent hem en onder haar druk vol-
trekt hij aan zijn moeder Kluthaimnestra
en ook aan Aigisthos de wraak. Als dit
treurspel zich heeft voltrokken, zakt de
figuur van Elektra ineen, de haat die
haar omhooghield, is bekoeld en hierin
vindt de tragiek haar dieptepunt; als
zedelijke persoon is zij niet meer.

Orestes wordt door de wraakgodinnen
achtervolgd om zijn daad en vindt pas op
voorspraak van de godin Athene rust.

Dit gegeven heeft Sophocles tot een tra-
gedie van wereldgrootte uitgewerkt. An-
deren hebben met hem hun krachten er
op beproefd, het gegeven werd hier en
daar wat gewijzigd. Ook Euripides, met
Aeschylos en Sophocles in één adem te
noemen — dit driemanschap heten wij de
grootmeesters der Attische tragedie —•
heeft het onderwerp bewerkt, maar
Sophocles heeft zich in vrijwel elk opzicht
boven hem gesteld.
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De aanstaande Bondsraad
Ter voldoening aan de reglementaire bepalingen delen wij nu

reeds mede, dat het in ons voornemen ligt om op Donderdag 15
Mei a.s. onze bondsraadsvergadering te houden.

Mochten de afdelingen op de agenda van deze vergadering voor-
stellen geplaatst willen zien, dan moeten zij deze schriftelijk en
voorzien van een toelichting aan ons secretariaat te Amsterdam
toezenden VOOR l MAART E.K.

Wij menen goed te doen mede te delen, dat wij ons voorstellen
om deze vergadering te benutten tot herdenking van het vijftig-
jarig bestaan der encycliek Rerum Novarum en het tienjarig be-
staan der encycliek Quadragesimo Anno.

ANT. J. M. ANGENENT, Bondssecretaris.

GOD ZEGENE DE ARBEID
Heeft niet de Goddelijke Meester de arbeid gezegend door Zijn

persoonlijk voorbeeld, dat Hij gaf als de Zoon van den timmerman
van Nazareth? Hij arbeidde met den H. Jozef om daarmee in het
onderhoud van het H. Huisgezin te kunnen voorzien en gaf toen
tevens aan de arbeid wijding.

De arbeid, door menigeen miskend en misbruikt, moge aan ons
mensen zich voordoen als een last, maar zij is niet minder ook een
bron van persoonlijke levensblijheid en voldoening en voor de
gemeenschap het onmisbaar element van welvaart.

Wanneer echter God de arbeid niet zegent, dan werken de
werkers voor niets en zal hun arbeid te vergeefs zijn.

Met deze gedachte bezield nodigen wij de afdelingen uit de
jaarlijkse zegening van de arbeid en gereedschappen, welke om-
streeks de feestdag van den H. Jozef (19 Maart) dient plaats te
hebben, nu reeds voor te bereiden, opdat de plechtigheid zo groots
mogelijk zal zijn en de deelneming overweldigend. Geen enkele af-
deling bhjve in deze achterwege.

God zegene de arbeid.

VK al ons uit Je af «lelisiejen Ier ore k

ALKMAAR

Hierdoor herinneren wij de af-
delingsbesturen aan de te hou-
den bestuursraadvergadering op
Dinsdag 11 Februari a.s., des
avonds 8 uur in het Bondsge-
bouw, Oudegracht 130, alhier. In
deze vergadering zal onze voor-
zitter, vriend G. van Slingerland,
het onderwerp behandelen: Nieu-
we verhoudingen. Daar wij allen'
bij ondervinding hebben op welk
een aangename en geestige wijze
vriend Van Slingerland een on-
derwerp kan behandelen, is het
overbodig hier verdere aanspo-
ring te doen deze vergadering
bij te wonen. Trouwens, de titel
van dit onderwerp zegt al vol-
doende om vooral voor onze af-
delingsbestuurders belang in te
boezemen.

Na dit onderwerp zullen ech-
ter ook enige huishoudelijke
punten in behandeling worden
gebracht, onder andere: behan-
deling financieel jaarverslag en
begroting 1941; bespreking be-
stuursverkiezing wegens perio-
diek aftreden van G. Tesselaar,
J. de Nijs en J. M. van Zanten;
alsmede belangrijke mededelin-
gen zullen worden gedaan.

Wij vertrouwen dat de afde-
lingssecretarissen hun medebe-
stuurders zullen aansporen deze
belangrijke bijeenkomst bij te
wonen, zodat daardoor het ver-
band in de toekomst tussen
Volksbond- en afdelingsbestuur
bestendigd moge blijven.

Tevens kunnen wij u medede-
len, dat op Zondag 30 Maart a.s.
•wederom een eendaagse retraite
voor de leden van de Kath.
Volksbond in het Retraitehuis te
Bergen zal worden gehouden,
waaraan,die leden kunnen deel-
nemen, die nog geen eendaagse

wam

geestelijke oefening hebben mee-
gemaakt. Wij verzoeken de di-
verse afdelingssecretarissen
vriendelijk, doch dringend, hier-
van kennis te geven aan hun
respectieve leden en eventuele
belangstellenden zo spoedig mo-
gelijk op te geven aan ons secre-
tariaat: Dr. Schaepmankade 16.

Vooral in deze zorgvolle tijd,
waarin den mens geestelijke op-
beuring zeer zeker van dienst
kan zijn, verwachten wij van onze
afdelingsbesturen voor dit mooi
geestelijk doel de volle medewer-
king en sporen wij u allen aan
zelf het voorbeeld te geven door
deze eendaagse geestelijke oefe-
ningen op Zondag 30 Maart a.s.
mede te maken. Hieraan zijn
voor de leden van de Kath.
Volksbond geen kosten verbon-
den. Dus vrienden, bewijst nu
uw ernst met de goede zaak.

HAARLEM

In de bestuursraadsvergade-
ring van Donderdag 30 Jan. j.l.
deelde de voorzitter mede dat de
geestelijke adviseur, kapelaan C.
M. Broers, drie kernen heeft ge-
vormd, welker leden Woensdag
5 Februari geïnstalleerd zullen
worden door pater Alexander.
Spreker bedankte tevens allen,
die aan het slagen van de sociale
Zondag hadden meegewerkt.

Besloten werd een adres te zen-
den, waarin gewezen wordt op
de duurte der tijden, waaruit
steeds, dringender noodzaak tot
loonsverhoging voortspruit.

Met voldoening werd geconsta-
teerd, dat de exploitatierekening
van gebouw St. Bavo er weer
prachtig uitziet.

De jaarfeesten zullen in de
tweede helft van Mei gehouden
worden. De Rederijkerskamer

Alberdinck Thijm zal straks
haar gouden feest herdenken en
driemaal het toneelstuk Beatrys
opvoeren, namelijk voor de dona-
teurs, voor de jeugd en voor de
bestuursraad. De uitvoeringen
zullen in de Stadsschouwburg
plaats hebben.

De geestelijke adviseur hield
daarna een toespraak, waarin hij
het verantwoordelijkheidsgevoel
van de bestuurders uiteenzette.

LEIDEN
Wie uwer herinnert zich niet

de propaganda-filmavonden van
Herwonnen Levenskracht!? Wat
waren dat een succes-avonden!
Eén stampvolle stadsgehoorzaal!
Een enthousiast publiek! en het
resultaat een honderdtal nieuwe
stuiver-vrijwilligers! Dit loonde
de moeite, ook al werden deze
avonden gratis aangeboden.

Ook voor 1940 stond een der-
gelijke avond op het programma.
Ja, er waren zelfs uitgewerkte
plannen tot het houden van een
tentoonstelling met fancy-fair.
De oorlog kwam, en toen we
behoeven het feitelijk niet te zeg-
gen, er kwam van dit alles niets
terecht. Geen filmavond, geen
tentoonstelling met fancy-fair en
last not least ook zelfs geen
speldjesdag.

Alles bijeengenomen dus een
geweldige strop voor Herwonnen
Levenskracht!

Het hoofdbestuur en ook wij
zitten niet stil! Er moet nu een-
maal geld zijn, dus komen, om
onze lijdende broeders en zusters
te helpen. Daarom werd begon-
nen met een actie, welke men
ketting-actie noemt, welke tot
doel heeft een schakel van stui-
vervrijwilligers te vormen, welke,
tezamen gesmeed vormt een ket-
ting, waardoor het mogelijk
wordt, dat we de lijders aan de
gevreesde t.b.c. kunnen redden.
Vijfhonderd schakels, dat zijn
500 stuivervrijwilligers zijn nodig
om een volwassen patiënt te
kunnen uitzenden naar het sana-
torium Berg en Bos.

Voor deze ketting-actie komen
wij uw gewaardeerde belangstel-
ling vragen. Wij, het plaatselijk
comité van Herwonnen Levens-
kracht, vragen u, uit liefde voor
hen die lijden aan de gevreesde
tuberculose, om uw leden op te
wekken genoemde actie te steu-
nen. Wij weten, dat velen reeds
stuivervrijwilligers zijn, maar wij
weten ook, dat velen dit niet zijn!
Gaarne zouden wij persoonlijk
hen daartoe willen uitnodigen,
doch verschillende omstandighe-
den maken dit niet goed moge-
lijk. Daarom doen wij een beroep
op u!

Gij daarentegen kunt uw leden
gemakkelijker bereiken, bijvoor-
beeld op vergaderingen en bij-
eenkomsten ofwel bij contributie-
afdracht enz. Voor dit doel voe-
gen wij hierbij een aantal folders,
tevens intekenlijsten (formulie-
ren) ; stelt deze aan uw leden ter
hand en indien mogelijk, met een
woordje ter aanbeveling om zich
aan te sluiten als stuiver-vrijwil-
liger by Herwonnen Levens-
kracht.

Moge u met ons de noodzake-
lijkheid van deze actie inzien,
dan zal deze actie met uw volle
medewerking zeer zeker in alle
opzichten slagen, een rijke oogst
zal dan u zowel als ons voldoe-
ning schenken voor de genomen
moeite.

Grote dankbaarheid van de pa-
tiënten zal naar u uitgaan en de
zegen Gods moge u daarvoor
lonen!

Het plaatseiyk comité van
Herwonnen Levenskracht.

P.S. Overweeg ook eens of uw
afdeling zelf als stuivervrijwilli-
ger kan toetreden. Het daarvoor

beschikbaar zijnde premie-boek
kan dan onder uw leden worden
verloot, hetgeen kan zijn een at-
tractie op een vergadering maar
daardoor tevens vormt een pro-
paganda-middel voor Herwonnen
Levenskracht.

VOORHOUT

Maandag 20 Januari hield de
afdeling haar jaarvergadering.
Een gebed wordt gestort voor
het overleden lid Th. Ruigerok.
Toelichting begroting; deze
wordt zonder veranderingen
vastgesteld en sluit met inkom-
sten f 1096,92 en uitgaven dito.
Post onvoorziene uitgaven
f 37,73, saldo 1939 f 193,52, saldo
1940 f 257,61, totaal f 451,13. Zij
wordt onder een woord van dank
aan den penningmeester voor
1941 vastgesteld. Het jaarver-
slag van den secretaris wordt na
voorlezing ondertekend.

Van de onderafdelingen zij
vermeld Herwonnen Levens-
kracht een achteruitgang in de
zegelverkoop; minder dan in '39
ruim 1600 zegels, totale op-
brengst was f 330,36. Het konij-
nenmesten was iets nieuws en
bracht f 249 op. Van het St. Ni-,
colaascomité zij vermeld: de in-
komsten waren f 120, de uitga-
ven f 117,46, saldo f 2,84. Van de
onderafdeling St. Antonius: le-
dental 97, nadelig saldo f 111,62.
Van de retraiteclub: inkomsten
f 817,09, uitgaven f 377,45, saldo
f 439,64. Van de onderafdeling
Toneel: ledental 7, nadelig saldo
f 4,79. Voor de instellingen van
het Werkliedenverbond — het
wordt te omslachtig dit alles
weer te geven — zie men de ver-
slagen in boekvorm die voor een-
ieder ter inzage liggen.

Hierna volgde verslag con-
trolecommissie door A. Hilger-
som; kas en boeken waren in de
beste orde bevonden. Van het be-
stuur traden af C. v. d. Burg,
voorzitter, N. Bakker, 2e pen-
ningmeester en G. Salman, de
laatste niet herkiesbaar. Geen
candidaten waren er binnenge-
komen. Na stemming werd in
deze vacature voorzien door den
heer G. Voorn. In de controle-
commissie werd gekozen N.
Bakker. Verloting gewonnen
prijs Herwonnen Levenskracht
op nummer 16: C. Zwetsloot.

Bij de rondvraag deelde J.
Spreeuw namens Hulp in Nood
mede, dat deze onderafdeling is
versterkt met drie bestuursleden
en er als volgt uitziet: J. de
Zwart, voorzitter en N. Bakker,
Andr. de Groot en J. Spreeuw,
leden. Hij hoopte dat dit bestuur
in de toekomst veel zou mogen
doen voor de leden van de R. K.
Volksbond. Vragen van meer
algemene aard werden naar vol-
doening beantwoord. De voorzit-
ter spoorde allen aan trouw te
blijven aan de organisatie, omdat
dit ons aller belang is en sloot
vervolgens. Hulp in Nood collec-
teerde f 0,93.

WOKMEKVEER

Een waardige dag voor onze
afdeling

De viering van het zilveren ju-
bileum onzer afdeling op Zondag
26 Januari j.l. mag in alle opzich-
ten geslaagd heten. Aan de op-
roep van het bestuur, om deel te
nemen aan de algemene H. Com-
munie en de plechtige H. Mis van
dankbaarheid bij te wonen, werd
door bijna alle leden gevolg ge-
geven. Het hoogtepunt van onze
feestviering, namelijk de plech-
tige' H. Mis van dankbaarheid,
werd opgedragen door den advi-
seur pastoor Middelburg met as-
sistentie van onzen kapelaan
Drost en onzen plaatsgenoot

Adviesbureau
Rotterdam—Delft

In het vorige week gepubli-
ceerde verslag werden de zit-
tingsuren van Rotterdam en
Delft abusievelijk vermeld.

De zittingsuren zijn:
In Rotterdam en Delft Zater-

dags om de twee weken, in Rot-
terdam van 5—6,30 uur, in Delft
van 4—5 uur.

Verder te Rotterdam iedere
Maandagmiddag, van 1,30 tot 3
uur zitting voor steungevallen.

pater Van Baarsen,. terwijl - de
feestpredikatie gehouden werd
door den bondsadviseur dr. Olie-
rook. Aan deze indrukwekkende
plechtigheid werd door het kerk-
koor meer luister bijgezet door
de buitengewoon mooie mis Re-
t'ice.

Van de receptie, die in de na-
middag ge.iouden werd, js zeer
druk gebruik gemaakt. Onze af-
deling werd gecomplimenteerd en
toegesproken namens de gemeen-
te Wormerveer door burgemees-
ter A. Slager, namens" het hoofd-
bestuur door aen heer G. van
Slingerland, vervolgens door al
de Zaanse afdelingen, plaatselijke
onderafdelingen en andere plaat-
selijke organisaties. Velen lieten
hun felicitatie vergezeld gaan
van een bloemstuk of ander be-
wijs van medeleven.

De verzorging van de feest-
avond was toevertrouwd aan de
artisten Barto-s, Fantasio, Joh.
Miller en Brussels Band. Dat
hierin door de feestcommissie
niet misgetast was, bewees wel
de gezellige stemming.

Wij kunnen terugzien op een
waardige dag voor onze afdeling.

Waar men verkracht

wordl

AMSTELVEEN. Op Dinsdag
11 Februari 8 uur wordt men ver-
wacht in de brwenzaal van café
Blauwhoff, waar de 4e jaarver-
gadering wordt gehouden. Op de
agenda komt ook voor een be-
spreking door onzen geestelijken
adviseur om op Zondag 2 Maart
een eendaagse retraite houden.

Het bestuur rekent er op, dat
u allen komt op deze avond. Dat
is net wat voor u, zo'n eendaagse
retraite, die zo weinig tijd heeft
en niet ver van huis kan.

OVER VEEN EN OMSTR. Dins-
dagavond 11 Februari om kwart
voor .8 jaarvergadering in de
voorzaal van den heer A. van
Schooten, hotel Oud-Roozendaal.

De agenda vermeldt o.a. jaar-
verslag van den secretaris en
penningmeester en bestuursver-
kiezing.
. Na afloop van de vergadering
zal een kienwedstrijd gehouden
worden, waarvoor aardige prij-
zen beschikbaar worden gesteld.

Toont nu eens uw belangstel-
ling, door deze belangrijke ver-
gadering niet te verzuimen. Gij
zijt allen welkom.

SCHEVENINGEN. Het onder-
steuningsfonds St. Gerardus Ma-
jella, onderafdeling van de Ned.
Kath. Volksbond, zal op Zondag
16 B'ebruari haar 30e jaarverga-
dering houden. De dag begint
met een algemene H. Communie
in de kerk van St. Antonius Abt.,
Scheveningseweg, onder de H.
Mis van half 8. Daarna algemeen
ontbijt voor de leden, onmiddel-
lijk gevolgd door de jaarvergade-
ring. Wij vertrouwen dat de op-'
komst in de kerk en in de verga-
dering algemeen zal zijn.
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HUIDUITSLAG
Het kwaad In zijn oorzaak be-
strijden door een hygiënische
behandeling. Dit la de manier
om te worden verlost van de
folterende jeuk en de dikwijls
ondragelijke last bö eczeem en
andere huidaandoeningen. Het
D.D.D.-recept van Dr. D. Dennis
wordt met succes aangewend
tegen het voortwoekerende
kwaad. D.D.D. ia een heldere
vloeistof, die diep in de poriën
dringt en onder de huid de
ziektekiemen doodt. Reeds de
eerste druppels geven onmid-
dellijk verlichting en overwin-
nen den aandrang tot krabben.
Flacona a 75 et., f. 1.50 en f. 2.50
bij Apothekers en Drogisten.

B l

GENEESMIDDEL TEGEN
HUIDAANDOENINGEN

VOGELLIEFHEBBERS
Prima mannen-
kanaries. Dag-
en avondzangers
2,50 tot 3,50 per
stuk. Popjes 40
cent. Teeibare

Valkparkieten, zeer mooie 7
gld. per paar. Niet goed, geld
terug.

L. OPPERS
Hastelweg 14 - Eindhoven

Telefoon 5526

PAUL BDAND ATELIEB.KEBKELUKC KUNST.PR.MARIANNELAAM/*

VOORBURG Z.H. U l t It T l V T N ÏÏIATUI,„
CEOABAHDEEkb HANftVmK IVlI /FSbLPVELIl f1OO.= H8«i

FEBRUARI AANVANC
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.

HAAST U! NOG 500 ROSKOPF
SPOORWEG-ANKERHORLOGES VERKRIJGBAAR

— LUXE MODEL —
— FIJNE ANKERGANG —
— CHROOM KAST -
— ONBREEKBAAR GLAS —

NAUWKEURIGE GANG
Door de oorlogstoestand raakt
ook onze voorraad horloges
op. Dit zijn de laatste 500
stuks tegen de oude prijs
leverbaar f
Levering onder J
rembours (plus vracht)

QJ-
*7J

Elke kooper kan slechts één horloge tegêljjk bekomen.
Bestellingen worden verzonden in volgorde van binnen-
komen. Nabestellingen kunnen niet worden uitgevoerd.

•Gelieve geen geld vooruit te zenden

GRAND COMPTOIE UNTVERSEL d'HORLOGERIE
HOMERUSLAAN 83 — POSTBUS 44 — UTRECHT

Smeva V a l k e n s w a a r d
M. SMETS-CLAASSEN TELEFOON 11

DOMMELSCHEWEG 92 VALKENSWAARD
Het goedkoopste Nederlandsche adres voor caf é-
inrichtingen. Heeren bestuurders van R.K.W.V.

vraagt offerte
PRIMA WAREN SPOTPRIJZEN

ZANGKANARIES
Goudgele Saksmannen ƒ2,25

bekr. Seyfert mannen diep in
knor holrol, klockrollen, knor en
fluiten ƒ 2,75. Uit kampioen
Harzermannen bante ƒ 2,50. Alle
dag- en avondzangers en schrif-
telijke garantie. Kanariepopjes
ƒ 0,25 en ƒ 0,35. Teeïbare Par-
kieten ƒ1,20, manvinken ƒ0,35,
mansijsjes ƒ 0,50. Gemengde vo-
gelzaden ƒ1,70 p. 10 pond. Fijn-
kwekerjj Nico Borneman, Merel-
straat 35, Utrecht, Telef. 13617

Leidraad voor Mandoline-
spelers en orkesten
door JOH. B. KOK.

Volslagen leeken op mando-
linegebied geeft deze leidraad
een duidelijk beeld van al wat
met de mandoline, het spel en
het ensemble verband houdt.
Ingewijden zullen in dit werkje,
naast hetgeen hun reeds bekend
is, vele aanwijzingen en raadge-
vingen aantreffen die zjj met
voordeel zullen kunnen benutten

Prijs slechts 50 cent
franco per post

Toezending geschiedt uitslui-
tend na ontvangst van het be-
drag op giro 16139 van

J. J. LISPET
UITGFVER - HILVERSUM

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!
Coöperatie
moei 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. K. Coöperatieve
Verbrniksvereniging

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

T I L B U R G

Oom Welgemoed,
thuis nooit tevreê

zat vroeger graag
in een café;

Doch nu zegt hij:
„Oost West

met de Gruyter's bier:
thuis best r

PRIMA SE1FERT 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. bfl

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

VOOR
BREUKBANDEN
BUIKBANDEN
RECHTHOUDERS
ELASTIEKEN KOUSEN

NAAR
v, d SOMMEN-E1GEN
VEESTRAAT 14 HELMOND

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

aartleggen
Het voorspellen van de toekomst met behulp van GEWONE speel-
kaarten door CASSIEU J. SMIT. PRIJS 30 CENT. — Overal waar
menschen bfl elkaar zijn, is iemand die de toekomst kan voor-
spellen welkom,

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

DIRECT UIT ONZE FABRIEK AAN PARTICULIEREN
nog zoo lang als onze

Voor ^^ voorraad strekt ons
Ie KLAS GARANT-
RIJWIEL voor DAMES
Of HEEREN, geheel

compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel spe-
ciaal verzwaarde spaken, roestvry lakwerk, prima nikkel-
werk, kettingkast, 10-volt electr. lamp, reuzen licht, met con-
trole op achterlicht, Philips achterlicht, buisdrager met stan-
daard, groote 4-deelige jasbeschermer, spatlap, Perryketting,
Ie klas banden (geen oorlogsbanden), het kan niet beter,
dat is tenslotte onze reclame. Franco thuis. Volledige schrif-
telqke 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.

BIJWIELFABRIEK „GARANT" N.V. — TELEF. 2165
Rouwenhofstraat 24-26 — VVageningen
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