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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. Arbeid in Duitsland

De vraag naar arbeidskrachten in Duits-
land is in verband met het intreden van
het winterseizoen in de maand December m
verschillende bedrijfstakken, vooral voor
•werk in de open lucht, verminderd. Mede
in verband met de vele feestdagen en de va-
cantieregelingen in verband met Kerstmis
en Nieuwjaar is het plaatsen van grote groe-
pen (transporten) arbeiders van 6 December
1940 tot 6 Januari 1941 tijdelijk stopgezet
Wel stond de bemiddeling niet geheel stop.
omdat individuele bemiddelingen en plaat-
sing van landarbeiders en arbeiders voor
fabrieken en bedrijven in de grensstreken
bleef voortgaan.

Zodra het strenge winterweer, dat in Ja-
nuari intrad, voorbij is, zal de bemiddeling
in alle bedrijfsgroepen weer krachtig worden
ter hand genomen.

Feitelijk is de toestand nu zo, dat het
grootste deel der overcomplete geschoolde
werkkrachten in Nederland, werk heeft ge-
vonden in Duitsland of in België en Frank-
rijk. In werkgeverskringen begon men reeds
ongerust te worden over het gevaar dat in
sommige bedrijfstakken te veel geschoolde
werklieden naar het buitenland zouden al-
vloeien. Dit was onder meer het geval in
de landbouw, in het metaalbedrijf en in som-
mige plaatsen in de bouwvakken mede met
het oog op de vele werkkrachten, die hier
te lande gaan werken bij de aanleg van de-
fensiewerken. Dit vraagstuk heeft de voort-
durende belangstelling der bevoegde instan-
ties, die zich over de ontwikkeling van de
toestand op de hoogte houden. Bij het in het
werk brengen van de werkloze Nederlandse
arbeiders staat voorop, dat het Nederlandse
bedrijfsleven de nodige arbeidskrachten
moet behouden om te kunnen blijven voort-
werken.

Een moeilijke kant aan dit vraagstuk vor-
men de vele duizenden arbeiders uit de grote
steden zonder eigenlijke vakkennis, waarvan
er velen aan geregelde arbeid zijn ontwend.
Bij de selectie van de ingeschreven werkzoe-
kenden bij de arbeidsbeurzen, waarmee een
voorlopig begin is gemaakt door de medische
keuring van alle ingeschrevenen, komt dit
steeds duidelijker aan het licht. Er worden
reeds maatregelen voorbereid om grote groe-
pen van deze arbeiders, die thans niet in
staat zijn om in het vrije bedrijf aan het
werk te worden gezet, weer geschikt te ma-
ken voor de arbeid.

De plaatsing sedert Juni 1940 van bijkans
100.000 Nederlandse arbeiders in Duitsland
heeft, met inbegrip van de arbeiders, die
reeds sedert korte of lange tijd in Duitsland
werkzaam waren, het aantal Nederlandse
arbeiders dat in Duitsland werkt weer ge-
bracht op het peil van vóór het uitbreken
van de wereldoorlog van 1914.

De ervaring met deze plaatsing opgedaan
heeft de arbeidsbemiddeling enkele dingen
geleerd, waarvan men in de toekomst partij
kan trekken.

In de eerste plaats is gebleken, dat een
strenge selectie nodig is, wil de plaatsing
niet op een mislukking uitlopen. Dit geldt
zowel voor de arbeiders als voor de 'werk-
gelegenheden.

Men zal er verder voor dienen te zorgen
dat de arbeiders in hun eigen beroep wor-
den tewerkgesteld. Hiervoor is vooral de
medewerking nodig van het „Arbeitsambt"
in het gebied waar de arbeider wordt ge-
plaatst.

Verder is de noodzakelijkheid gebleken
van contact van de zijde van de Nederlandse
arbeidsbemiddeling (Rijksarbeidsbureau)
met de Nederlandse arbeiders, teneinde
eventuele moeilijkheden uit de weg te rui-
men of te voorkomen. Dat contact heeft
vroeger altijd bestaan door de dienst van den
Rijksconsulent voor Sociale Zaken en is in
de laatste tijd weer opgevat door twee amb-
tenaren van het Rijksarbeidsbureau, die in
samenwerking met de bevoegde Duitse in-
stanties groepen Nederlandse arbeiders
in Duitsland bezoeken. Dit werk dient te
worden uitgebreid: gezien de grote aantallen
Nederlandse arbeiders over een groot gebied
in het Duitse Rijk werkzaam.

Ook de geestelijke verzorging van de Ne-
derlandse arbeiders door Nederlandse gees-
telijken wordt door vele arbeiders zeer ge-
waardeerd en zal er veel toe kunnen bijdra-
gen, dat de arbeider moeilijkheden, welke
aan het ver van huis werken zijn verbon-
den, overwint. Naar te hopen valt, zal deze
aangelegenheid spoedig in gunstige zin wer-
den opgelost.

Een en ander zal het verlaten van het
werk en de terugkeer naar Nederland vóór
het arbeidscontract is geëindigd, zeker
tegengaan.

Een ander punt, dat spoedig dient te wor-
den geregeld, is het overmaken van loon-
overschotten door de arbeiders aan hun ge-
zinnen in Nederland. Thans kunnen gezins-
hoofden en kostwinners ook zelf geld naai
Nederland meenemen of op andere wijze aan
hun familie overmaken. Het gebeurt thans
niet zelden, ja op grote schaal, dat de vrou-
wen iedere week voorschotten op het loon
van de gemeente ontvangen benevens de so-
ciale bijslag, terwijl de man als hij thuis-
komt het overgespaarde loon meebrengt
of ... heeft opgemaakt In vele gevallen
wordt op het voorschot door de gemeente
verstrekt niets of weinig terugbetaald. Dit
is een ongewenste toestand, welke bovendien
in sociaal en moreel opzicht verkeerd werkt.
Er is een middel om deze toestand beter te
regelen en wel door de Nederlandse arbei-
ders in Duitsland, die gezinshoofden of kost-
winners zijn. te verplichten een gedeelte, bij-
voorbeeld 60 percent, van het netto loon per
week of 14 dagen aan hun gezin in Neder-
land over te maken via de clearing. Deze
verplichting zou dienen te worden uitge-
voerd door de werkgevers.

(De Arbeidsmarkt).

2. De extra-uitkeringen aan onder-
steunden

De waarnemende secretaris-generaal van
Sociale Zaken heeft er zijn goedkeuring aan
gehecht dat een extra winteruitkering aan
de ondersteunde werklozen wordt verstrekt
Deze uitkering zal in drie termijnen worden
verstrekt en wel als volgt:

De eerste uitkering, welke, zoals wij reeds
hebben gemeld, gelijk zal zijn aan veertig
percent van de in de week te ontvangen
netto steunuitkering, dient zo snel de admi-
nistratie betreffende de steunverlening zulks
toelaat, te worden verstrekt.

De tweede uitkering, welke eveneens veer-
tig pet. van het netto steunbedrag mag be-
dragen, dient over de eerste steunuitkering
in Maart en de derde uitkering, welke
twintig pet. van het netto-steunbedrag mag
uitmaken over de eerste steunuitkering in
April te worden verstrekt.

Verstrekt mag worden een percentage van
de netto-steunuitkeringen, met inbegrip van
de brandstoffenbijslag en de 5 pet, duurte-
bijslag. Hiervoor dient derhalve op de ge-
wone wijze het steunbedrag te worden uit-
gerekend, hetwelk een betrokken gezins-
hoofd zou mogen ontvangen, en op dit be-
drag, hetwelk dus mag worden verstrekt,
wordt een bijslag van 40 pet. c.q. 20 pet ge-
geven.

3. Steunverlening aan vluchtelingen

De secretaris-generaal van Binnenlandse
Zaken heeft aan de gemeentebesturen een
circulaire gezonden, waarin onder meer
wordt gezegd:

Aangezien het wenselijk is gebleken aan
de vluchtelingen, die steun genieten wegens
voorziening in eigen huisvesting en vóórdat
zij de staat van „vluchteling" verkregen
„georganiseerd arbeider" waren, een hogere
steun toe te kennen dan degenen, die niet-
georganiseerd waren, deel ik u mee, dat
voor deze georganiseerden de steunnormen
voor „georganiseerde werklozen" kunnen
worden toegepast.

Deze normen kunnen — evenals voor niet-
georganiseerden geschiedt — verhoogd wor-
den met het halve verschil tussen het toe-
komende in het vluchtoord en datgene wat
in de rampgemeente zou zijn genoten.

Voorts deel ik u mee, dat — in overleg
met zijn ambtgenoot van Sociale Zaken —
wordt goedgevonden, dat de vluchtelingen
bij de uit het werkloosheidssubsidiefpnds ge-
subsidieerde werkverruimingswerken * wor-
den te werk gesteld.

Wordt een Rotterdamse vluchteling onder-
gebracht bijvoorbeeld in een plattelandsge-
meente, dan ontvangt hij boven het plaatse-
lijke steunbedrag (dat voor een stadsbewo-
ner onvoldoende moet worden geacht) bo-
vendien het halve verschil tussen dit bedrag
en het bedrag, dat hem in Rotterdam zou
toekomen.

4. Invaliden in nood

Het bestuur van de Bond van Invaliden
te Amsterdam wijst er in een brief aan het
departement van Sociale Zaken op, dat de
armlastige invaliden, ondersteund door de
officiële instanties, „in -een rampzalige toe-
stand verkeren door het ongemerkt opdrij-
ven der prijzen van de noodzakelijkste le-
vensbehoeften, zodat maatregelen van over-
heidswege dringend gewenst zijn."

De Bond heeft in de afgelopen zomer aan
B. en W van Amsterdam verzocht de steun-
normen der armlastige invaliden te verho-
gen, omdat vooral de invaliden bijzondere
hulp nodig hebben Het college heeft daarop
echter afwijzend beschikt.

De lichamelijke invalide mens, aldus de
brief, is krachtens bepalingen in onze wet-
geving uitgeschakeld van enige arbeid in
staat of maatschappij, ofschoon vele inva-
liden bekwaam en volkomen in staat zijn
met hoofd en hand voor hen passende arbeid
te verrichten.

Daarom verzoeken zij het hoofd van het
departement thans maatregelen te nemen
om de armlastige invaliden een hogere
steunuitkering te verlenen of speciale bon-
nen te verstrekken, waarop de armlastige
invaliden goedkopere levensmiddelen zullen
kunnen verkrijgen, o.a. brood, aardappelen,
groenten en grutterswaren. Zij verzoeken
voorts in de naaste toekomst de belemme-
ringen weg te nemen in onze wetgeving, op-
dat de lichamelijk invalide mens zijn natuur-
lijk recht zal kunnen verkriieen. waardoor
hij zich zelf zal kunnen verheffen uit zijn
armzalig bestaan.

5. De arbeid in de land- en tuinbouw

Men schrijft ons van bevoegde zijde:
Na deze lange winter zal straks het werk

in de landbouw veel aandacht vergen, zodat
de vraag naar landarbeiders ongetwijfeld be-
langrijk zal zijn. Uit de werkloosheidscijfers
blijkt al. dat het aanbod van landarbeiders
niet zo groot is als andere jaren, zodat de
verwachting, dat landarbeiders dit voorjaar
niet werkloos behoeven te zijn. gerechtvaar-
digd is. Zelfs zal wel de nodige zorg aan de
verdeling der beschikbare krachten moeten
worden besteed Om te bereiken, dat iedere
werkgever kan beschikken over de krachten
die hij nodig heeft, is het noodzakelijk, dat
de werkgevers in het landbouw-, tuinbouw-
en veenbedrijf die arbeidskrachten zullen no-
dig hebben, tijdig aan de arbeidsbeurzen of
agentschappen der arbeidsbemiddeling mede-
deling doen van het aantal en de soort arbei-
ders, die zij in dienst willen nemen, benevens
de tijdvakken, waarin deze arbeiders nodig
zijn, alsmede de arbeidsvoorwaarden

Zowel in het belang van de werkgevers
en werknemers in de landbouw als in het
algemeen belang wordt de medewerking van

de werkgevers verzocht. Het rijksarbeids-
bureau wil alle medewerking verlenen, doch
het moet, om doelmatig te kunnen werken en
allen zo goed mogelijk te dienen, tijdig over
voldoende gegevens beschikken. Slechts dan
zal het mogelijk zijn op afdoende wijze hulp
te verlenen bij de voorziening van land-
arbeiders.

6. Volkstuinen
De secretaris-generaal van Binnenlandse

Zaken heeft namens zijn ambtgenoot van
Landbouw en Visserij het volgende ter ken-
nis van de gemeentebesturen gebracht:

„Zoals bekend mag worden geacht, zijn
ten dienste van de voedselvoorziening van
ons land tal van maatregelen genomen, die
ten doel hebben, de bodemproductie zo hoog
mogelijk op te voeren.

Voor zover nodig moge ik in dit verband
wijzen op de wenselijkheid, dat door de ge-
meentebesturen alle medewerking wordt
verleend, ten einde te bereiken, dat dé gron-
den, waarover zij de beschikking hebben en
welke voor de verbouw van voedingsgewas-
sen in aanmerking kunnen komen, ten volle
aan dit doel dienstbaar worden gemaakt.

In een aantal gemeenten worden wel gron-
den beschikbaar gesteld voor zogenaamde
volkstuinen. waarop door particulieren voor
eigen gebruik tuinbouwproducten worden
geteeld, doch in veel gevallen blijven ge-
meentegronden onbeteeld, omdat zij in de
nabije toekomst voor andere doeleinden zul-
len worden gebruikt.

De secretaris-generaal van Landbouw en
Visserij acht het van groot belang, dat nauw-
keurig wordt nagegaan, of . bij het gebruik
van deze gronden voldoende rekening wordt
gehouden met de omstandigheden, waaron-
der ons land ten aanzien van de voedselvoor-
ziening verkeert.

7. Extra kolen voor zieken
Naar het „Vad." verneemt, is dezer dagen

een regeling afgekomen voor het verstrek-
ken van extra-brandstoffen aan zieken De
behandelende geneesheer moet hiertoe een
verklaring invullen, die moet zijn ingekleed
volgens de daartoe door de gemeentelijke
distributiedienst te stellen eisen, en waarin
onder andere aard en duur van de ziekte
moeten zijn aangegeven, alsmede een uiteen-
zetting van de wenselijkheid van extra ver-
warming voor den patiënt Een dergelijke
verklaring dient men te zenden naar het
distributiekantoor Goudenregenstraat 36,
Den Haag, waar men, indien met de verkla-
ring genoegen wordt genomen, extra toewij-
zingen voor kolen kan krijgen.

Deze verklaring wordt door de gemeente-
lijke geneeskundige dienst niet gecontro-
leerd. Blijkbaar heeft de overheid zoveel ver-
trouwen in de doktoren, dat ze het niet nodig
acht te controleren of zij deze extra-kolen
wel alleen in bijzonder ernstige gevallen aan-
vragen. Want alleen voor gevallen van
uiterste noodzaak is deze regeling bedoeld.

Zouden de artsen misbruik van dat ver-
trouwen maken, dan zal de geringe voorraad
beschikbaar voor zieken, die deze extra-
voorziening niet kunnen ontberen, weldra
ontoereikend zijn.

Bovendien zal de distributiedienst niet
aarzelen controlerende geneesheren te doen
aanstellen indien zulks onverhoopt nodig
mocht blijken.

De hoeveelheid, welke in bedoelde ernstige
en noodzakelijke gevallen beschikbaar ge-
steld zal worden, bedraagt één eenheid per
twee weken en is verkrijgbaar tot l April '41.

8. Arbeid op Zondag in het trans-
portbedrijf

De waarnemend secretaris-generaal van
Sociale Zaken heeft toegestaan, dat in alle
ondernemingen door personen van 18 jaar
of ouder op Zondag:

1. arbeid wordt verricht, bestaande in het
laden of lossen van spoorwegwaggons of
van andere voor vrachtvervoer bestemde
voer- of vaartuigen;

2. motorrijtuigen worden bestuurd, welke
geladen of gelost moeten worden of bij la-
ding of lossing van andere voertuigen of
van vaartuigen dienst moeten doen;

3. arbeid wordt verricht, welke recht-
streeks verband houdt met werkzaamheden
als onder l en 2 bedoeld;

Een en ander onder voorwaarde, dat, In-
dien het aantal vrije Zondagen door toepas-
sing van deze vergunning voor een arbeider
in een tijdvak van drie maanden minder dan
zeven zou bedragen in dit tijdvak een extra
vrije dag aan den betrokken arbeider moet
worden gegeven.

Niet mee blijven doorloopen.
Direct bettrijden mol het
onovertroffen geneesmiddel
bij gricpi ASPIRIN. Zorg
vooral in grioptijd ASPIRIN

bij de hand te hebben.

W acnlaeUreaelfpelarecyelingen

In het Januari-nummer van De Arbeids-
markt, officieel orgaan van de Nederland-
se Werkloosheidsraad en van de vereni-
ging van leiders van openbare instellin-
gen ten behoeve der Arbeidsmarkt, wordt
het volgende meegedeeld ten aanzien van
de Wachtgeldregelingen:

Met ingang van l Januari 1941 zijn
nieuwe regelen vastgesteld inzake de sub-
sidiëring van wachtgeldregelingen. Zij
komen hierop neer, dat ondernemingen,
welke gedreven worden door een naam-
loze vennootschap of een andere, onder
de winstbelasting vallende, rechtspersoon,
ten hoogste 50% subsidie in de gedane
uitkeringen kunnen ontvangen, van welk
subsidie moet worden terugbetaald het-
geen boven 30% genoten is. De terugbe-
taling moet geschieden uit de winst, die
in de komende jaren gemaakt wordt,
waarbij evenwel bepaalde grenzen zijn
gesteld. Is binnen een bepaald aantal
jaren geen winst gemaakt, dan behoeft
geen terugbetaling plaats te hebben.

Ondernemingen, welke gedreven worden
door natuurlijke personen of door niet
onder de winstbelasting vallende rechts-
personen, krijgen ten hoogste 40% sub-
sidie. Terugbetaling van dit subsidie be-
hoeft noch geheel, noch gedeeltelijk te ge-
schieden.

De nieuwe regelen nemen teveel plaats-
ruimte in om ze in hun geheel te kunnen
afdrukken. Belangstellenden kunnen een
exemplaar aanvragen bij het rijksarbeids-
bureau.

Meegedeeld kan worden, dat tot op het
einde van December 1940 voor ruim 1300
ondernemingen wachtgeldregelingen zijn
goedgekeurd. Nadere cijfers van de ver-
strekte uitkeringen (zie laatstelijk het
nummer van November 1940) doen zien,
dat zij als volgt hebben bedragen:

Januari 1940 ƒ 43.000,—
Februari 1940 „ 46.000,—
Maart 1940 .. 86.000,—
April 1940 ,, 114.000,—
Mei 1640 » 156.000,—
Juni 1940 » 277.000,—
Juli 1940 » 878.000,—
Augustus 1940 >, 1.038.000,—
September 1040 » 975.000,—

Totaal ƒ 3.613.000,—

Q U I L L A R D-B R U I N E M A N:
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In dit boek wordt de verheven schoonheid van het priesterschap
zo treffend en aangrijpend uiteengezet, dat de priester ons in zijn
volle glorie en wondere macht, in een geheel nieuw en klaar licht,
tegenstraalt. Niet minder dan 50 Franse bisschoppen hebben dit
boek met klem aanbevolen, het is geprezen als een der schoonste
en beste werken ooit over priesterroeping en priesterschap ge-
publiceerd.
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HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D

Cleesfelijke verzorging

van onze Nederlandse arbeiders
werkzaam in Duitsland

(H. J. K.) Het verheugt ons te kun-
nen meedelen dat de bevoegde Duitse
autoriteiten thans besloten hebben
dat twee Nederlandse dominee's en
twee Nederlandse R. K. priesters zul-
len mogen aanvangen met de geeste-
lijke verzorging van onze Nederlandse
arbeiders die in Duitsland zijn te werk
gesteld.

Het zal onze Nederlandse arbeiders
in Duitsland uiteraard nog meer ver-
heugen wanneer zij in hun eigen moe-
dertaal met eigen priesters zullen
kunnen spreken en wanneer zij op
gezette tijden in de gelegenheid zullen
worden gesteld bij een Nederlandsen
priester te biechten en te communi-
ceren en een in de Nederlandse taal
uitgesproken predikatie kunnen aan-
horen.

Er zullen nu waarschijnlijk nog en-
kele weken nodig zijn voor het in orde
maken van de noodzakelijke officiële
papieren alvorens de geestelijke ver-
zorgers naar Duitsland zullen ver-
trekken, maar het ziet er toch in ieder
geval naar uit dat nu spoedig me£ dit
mooie werk een begin gemaakt zal
kunnen worden.

Of dat geestelijk werk in een be-
hoefte zal voorzien?

In het Januari-nummer van „De
Arbeidsmarkt", officieel orgaan van
de Nederl. Werkloosheidsraad en van
de vereniging van leiders van open-
bare instellingen ten behoeve van de
arbeidsmarkt, wordt o.m. medege-
deeld dat tussen 20 Juni 1940 en 30
December 1940 niet minder dan
99643 Nederlandse arbeiders in
Duitsland zijn te werk gesteld.

Dat is bijna honderdduizend Neder-
landse arbeiders die thans in Duits-
land werken. Van deze 99643 Neder-
landse arbeiders zijn er 33145 — of
ongeveer 1/3 — te beschouwen als
z.g. grensarbeiders. Dat wil zeggen
dat 33145 arbeiders zodanig in hè'
Duitse bedrijfsleven zijn geplaatst dai
zij- dagelijks of wekelijks naar hun
haardsteden kunnen terugkeren
Voor deze groep arbeiders is dus hè
verband met het gezin en het eiger
parochieleven niet verbroken. Gehee
anders staan de 66498 niet-grensar
beiders er voor. Deze kunnen uiter
aard niet elke week naar hun
haardsteden terugkeren. De jongst
berichten hebben zelfs verteld dat de
gehuwde Nederlandse arbeiders die in
Duitsland zijn tewerkgesteld in het al
gemeen voortaan slechts eens pe
half jaar naar huis zullen mogen te
rugkeren en dat de ongehuwde Neder
landse arbeiders slechts eens per jaa
met verlof naar huis zullen kunnen
gaan. Wij hebben tegen deze regelinj
grote bezwaren, die wij reeds eerde
te bevoegder plaatse hebben ontwik
keld en waarop wij hier nu niet nade
zullen ingaan. Het is echter duidelij]
dat het van de allergrootste betekeni
moet worden geacht dat onze mannen
in Duitsland goed en regelmatig con
tact kunnen krijgen met Nederlands
priesters die hen in hun eigen taal o
godsdienstig-zedelijk gebied met raa
en daad zullen kunnen bijstaan.

Wij mogen veilig aannemen dat ten
minste een derde deel van de 6649f
niet-grensarbeiders, katholiek is, zo
dat de beide Carmelieten-paters di
voor dit mooie geestelijk werk zij
aangewezen een uitgebreid en moei
lijk arbeidsveld krijgen toegewezen
Wij aarzelen niet om uit te spreken

dat wel spoedig zal blijken dat nog
neer priesters nodig zullen zijn om
net deze ruim twintigduizend katho-
ieke niet-grensarbeiders een behoor-
ijk geregeld contact te kunnen onder-
houden. Maar dat komt — vertrou-
wen wij — later wel. Hoofdzaak is dat
nu een begin kan worden gemaakt
waarna een verdere ontwikkeling o.i.

anzelf wel zal moeten volgen.
Wij achten een goed georganiseerde

geestelijke verzorging van onze Ne-
derlandse arbeiders in Duitsland ook
•an betekenis voor het overwinnen

van moeilijkheden van andere aard,
waarmede onze mannen in een hun
vreemde omgeving uiteraard te kam-
pen hebben.

— en dan natuurlijk een gunstige be-
slissing — zal nemen ten aanzien van
het adres van ons Verbond van 19
December '40 waarin met kracht van
argumenten wordt gepleit voor ver-
betering van de lonen in de werkver-
ruiming.

Wij hadden gelegenheid ook daarop
in de voorgaande week nog eens spe-
ciaal de aandacht van het waarne-
mend Hoofd van het departement van
Sociale Zaken te vestigen.

Als men weet dat in ruim drie-
honderd gemeenten in ons land het
z.g. basis-uurloon voor de werk-
verruiming nog beneden 24 cents ligt
— variërend van 19 cents tot 23 cents
per uur — dan is nadere toelichting
volkomen overbodig om in te zien dat
het bitter noodzakelijk is dat deze
uitermate lage lonen belangrijk wor-
den verbeterd.

van Uom

txlra uitlcerinci

aan onze gesteunde werkloze
arbeiders

Eindelijk!

(H. J. K.) Onze lezers en leden we-
ten dat ons Verbond al sedert Sep-
tember 1940 bij het departement van
lociale Zaken heeft aangedrongen op

verruiming en verhoging van de
steunuitkeringen in verband met de
jestegen kosten voor noodzakelijk
[evensonderhoud.

Wij onderschatten de moeilijkheden
waarmee ook het departement van
Sociale Zaken onder de huidige om-
standigheden te kampen heeft, niet,
maar toch moet het ons van het hart
dat deze beslissing lang, te lang op
zich heeft laten wachten.

In duizenden gezinnen van onze -
buiten hun schuld werkloos zijnde -
arbeiders had en heeft gebrek zijn in-
trede gedaan. Het verheugt ons daar-
om dubbel dat eindelijk een gunstige
beslissing is gevallen.

Een beslissing krachtens welke een
uitkering ineens gelijkstaande met
40% van het steunbedrag aan alle ge-
steunde werkloze arbeiders zal mogen
worden uitbetaald. Deze uitkering zal
mogen geschieden in de maand Fe-
bruari, terwijl in de maand Maart a.s.
nog eens een uitkering gelijkstaande
met 40% van het steunbedrag zal
mogen volgen en daarna nog een uit-
kering gelijkstaande met 20% van
het steunbedrag in de maand April
aanstaande.

Voor de leden van de werklozen-
kassen, die uitkering uit de werklo-
zenkas genieten en boven die kasuit-
kering een z.g. kastoeslag ontvangen
via de steunregeling mag deze 40%
(resp. 20%) ook berekend worden
over het bedrag van de kasuitkering.
Om alle twijfel in dit opzicht uit te
sluiten hebben wij nog eens extra op
het departement van Sociale Zaken
geïnformeerd, waar men ons de ver-
zekering gaf dat het de uitdrukkelijke
bedoeling is dat de georganiseerde en
tegen werkloosheid verzekerde arbei-
ders in geen enkel opzicht bij deze
extra-uitkeringen bij de niet tegen
werkloosheid verzekerde gesteunde
arbeiders worden achtergesteld.

Deze extra-steunuitkeringen mogen
dus ten aanzien van hen die uitkering
uit hun werklozenkas genieten op de-
zelfde wijze worden berekend als bij
de zogenaamde Kerstgave geschiedt.

Wij zijn het departement van So-
ciale Zaken dankbaar voor deze — zij
het late — beslissing. De huismoeders
van onze werkloze gezinnen snakten
er naar.

Wij hopen dat de secretaris-gene-
raal van het departement van Sociale
Zaken nu ook spoedig een beslissing

(M.) In ons vorig artikel spraken wij
over de rijkdom en het goed gebruiken
daarvan. Thans willen wij nog enkele be-
schouwingen wijden aan het misbruiken
van de rijkdom.

Christus heeft daarover gesproken en
geoordeeld op een wijze, welke van be-
slissende invloed is geweest op de wereld.
De goederen dezer wereld najagen om die
goederen zelf en daarvan alléén het geluk
verwachten; zich bezorgd maken voor het
leven zonder vertrouwen te stellen op
den Kerneisen Vader; steeds maar trach-
ten hoe men zich nog meer kan verrijken
om op te gaan in ledigheid of genoegens;
zijn vermogen doen aangroeien; zich niet
in acht nemen voor de hebzucht en schat-
ten verzamelen voor de wereld in plaats
van voor de hemel; God willen dienen en
de Mammon tevens dienen en aanbid-
den deze en meer andere ongeregeld-
heden heeft Christus voortdurend ge-
brandmerkt en Hij heeft ze bestreden met
ongekende hevigheid.

Terwijl Hij anders altijd even zachtmoe-
dig was, regenen nu de geweldigste be-
dreigingen: Wee u, rijken; want gij hebt
uw troost al ontvangen. Wee u, die thans
zijt verzadigd, want gij zult honger lijden
(Luc. V: 24-25). Wee u, Schriftgeleerden
en Farizeën, omdat gij het goed der we-
duwen verslindt (Matth. XXIII 14). Wee
u, die belust zijt op de ereplaatsen in de
synagogen en de begroetingen op de
marktpleinen (Luc. XI 43).

Dit zijn ongetwijfeld verschrikkelijke
woorden voor de schuldigen maar ook
woorden die nuttig en heilzaam zijn voor
de samenleving, waarvan niemand ooit de
zegenrijke invloed zal willen ontkennen.

Wanneer wij er op acht geven, dat de
meerderheid van alle geschillen, twisten,
processen, misbruiken
overdreven winsten,
bankbreuken, fraudes

van vertrouwen,
erfeniskwesties,

van uiteenlopen-
de aard, moordaanslagen, gevechten, oor-
logen, kortom van alle leed waaronder de
mensen gebukt gaan, voortvloeit uit de
onverzadigbare drift naar goud en de ge-
nietingen welke zij kunnen verschaffen,
dan vragen wij ons niet langer af, of de
onderrichtingen van den Goddelijken
Meester over het misbruik der rijkdom-
men soms ook te streng zijn.

Dwingen integendeel Zijn vervloekin-
gen en bedreigingen ons geen eerbied af
voor zoveel helderziendheid van den moe-
digen Geneesheer der maatschappij, die
voor 20 eeuwen begon met de bestrijding
van deze geweldige euvelen en die deze
moeilijke genezing voortzet tot op het ein-
de der tijden?

Men behoeft niet te vrezen, dat deze
leringen den mens zullen brengen tot zor-
geloosheid en luiheid. Noch door woord,
noch door voorbeeld heeft Christus Zijn
volgelingen geleerd: „Leeft als de leliën
des velds of de vogels des hemels." Zie-
hier Zijn taal die duidelijk is: „Als de Voor-
zienigheid het kruid op het veld, dat van-
daag nog bestaat en morgen in de oven
wordt geworpen, heerlijk kleedt, wanneer
de vogels in de lucht zaaien noch maaien
en niet verzamelen in schuren, zijt gij dan
niet meer dan zij? Zal Hij dan niet meer
doen voor u? Hij die geen haar van uw
hoofd laat vallen zonder Zijn toestem-
ming! ?" De Timmerman van Nazareth die
de treffende gelijkenis van de talenten
maakte, wacht er zich wel voor tot de
mensen te zeggen: „Reken maar op God,
zonder werken en zonder bidden. Alleen
veroordeelt Hij het gebrek aan vertrou-
wen, de angst en de overdreven bezorgd-
heid, de verdeling van de liefde tussen
God en het geld, de neiging om de we-
reldse zaken de voorrang te geven boven
het Rijk Gods en de gerechtigheid.

Als men alle uitlatingen van Christus
in onderling verband beziet, ervaart men
dat Hij ons voorhoudt: „Gebruik de gaven
Gods door te arbeiden, vraag aan den
Hemelsen Vader het dagelijks brood en
wees niet bezorgd voor de dag van mor-
gen." Ieder economist zal toestemmen dat
een leer die er den mens toe brengt ont-
moediging te vervangen door optimisme
en vrees door waakzaamheid, van grote
waarde is voor de maatschappij. De les-
sen van Christus hebben evenmin het na-
deel, dat zij de productie verminderen of
de stoffelijke vooruitgang belemmeren.
Zeker, Jesus heeft met smart in het hart
verklaard, dat het voor een rijke moeilijk
is het rijk der hemelen binnen te gaan en
dat een kameel gemakkelijker door het
oog van een naald gaat, dan een rijke in
het koninkrijk der hemelen. Verschillende
geschiedschrijvers en moralisten hebben
gepoogd hierop hun licht te laten vallen.
Men kent het woord van Plato: „Wie zeer
rijk is, kan onmogelijk zeer goed zijn."
Jesus Christus gaat veel verder en Zjjn
oordeel is gemakkelijk te begrijpen. Het
behoud, de vermeerdering en het gebruik
van grote kapitalen brengen vele bekom-
mernissen mee, welke de ziel van God
afkeren en haar blootstellen aan bekorin-
gen, welke de arme niet kent. Maar Chris-
tus wilde niemand ontmoedigen en daar-
om voegde Hij er aan toe: „Bij de mensen
is dit onmogelijk, maar bij God is alles
mogelijk." Dit wil zeggen, dat een rijke
zich niet kan staande houden, wanneer
hij de hulp des hemels mist; wordt hem
die hulp wél geschonken, dan staat de
zaak natuurlijk anders.

In het Evangelie wordt dit met een
voorbeeld duidelijk gemaakt. In verband
met den Verlosser geeft Zacheus de rijke,
de zondaar, de man die verloren was, de
helft van zijn goederen aan de armen en
verplicht hij zich het viervoudige van wat
hij onrechtmatig had genomen, terug te
geven. En Christus zegt: „Heden is er
heil over dit huis gekomen" (Luc. XIX-9).
Dit betekent, dat de bezitters van vermo-
gens door Jesus het licht en de kracht der
genade ontvangen, mits zij niets meer ver-
langen dan hun toekomt en mits zij ruim-
hartig zijn ten aanzien van hun minder
bedeelde broeders. Onder deze voorwaar-
den wordt de zaligheid niet langer onmo-
gelijk, doch wordt zij een zekerheid.

De leer van Christus verbiedt dus niet
de rijkdom, maar eist alleen het goed ge-
bruik daarvan. Geen economist kan daar
iets tegen hebben.

Wanneer sommige leerlingen van Jesus
afstand doen van al hun goederen, is dit
kapitaal niet verloren omdat het in an-
dere handen over gaat. Bovendien is het
voordeel daarvan, dat deze transactie
strekt ten gunste van de armen en dat de
rijken door deze afstand Christus kunnen
volgen op de weg van de onthechting aan
toekomst en maatschappij.

Uit dit alles moeten wij de verplichting
leren kennen, om de goederen dezer aar-
de niet te stellen boven die des hemels en
om onze ziel niet op te offeren ten einde
de schatten der wereld te winnen. Dit
beginsel staat geenszins de materiële
vooruitgang in de weg; het stelt 's men-
sen eeuwige goederen veilig, zonder de
tijdelijke belangen in gevaar te brengen.

Dit standpunt vordert ongetwijfeld een
bepaalde graad van onthechting. Voor de
sociale vooruitgang valt hiervan niets te
duchten. Wanneer iemand er naar streeft
zich te onthechten, om zijn trots of an-
dere ondeugden te bevechten, dan sterkt
hij daardoor zijn wil, hij kweekt zijn ener-
gie aan en ontplooit zijn zedeljjke waarde.
Als overwinnaar van zijn hartstochten
komt hij minder in strijd met anderen en
zal hij minder geneigd zijn hen tot slacht-
offer te maken.

Wanneer dit zich dikwijls in de loop
der eeuwen herhaalt, dan zullen de sociale
ongelijkheden langzamerhand verminde-
ren of verdwijnen, althans ze zullen ge-
makkelijker worden verdragen of lichter
worden aangevoeld. De conflicten tussen
het egoïsme van concurrenten zullen ver-
minderen. De strijd tussen mensen, klas-
sen en volken zal minder hevig worden.

Zo zullen de christelijke deugden, niet
alleen die welke een stempel drukken op
de menselijke persoonlijkheid, maar zelfs
die waarin een oppervlakkig beschouwer
geneigd is een hinderpaal te zien voor
onze activiteit, zoals de onthechting, de
bescheidenheid, de nederigheid, de zacht-
moedigheid en het geduld, zonder uitzon-
dering ten gevolge hebben, dat de mensen
gelukkiger worden.

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

veilig en vlug een poeder of cachet van
Mijnhardt te Zeist. Mijnhardt's Poeders
per stuk 8 cent. Doos 45 cent. Cachets,
genaamd „Mjjnhardtjes" Doos 10 en 50 cent
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Onze Strijder, het weekblad van de R.K.
Bond van Overheidspersoneel St. Paulus,
is de vorige week met een rouwrand ver-
schenen.

St. Paulus rouwt om 't heengaan van
zijn diepbetreurden adviseur: pastoor J.
G. Jansen, den herder van de parochie
van de H. Maria Magdalena in Amster-
dam. St. Paulus is in rouw om 't over-
lijden van zyn bijna 57-jarigen bondsadvi-
seur, den priester van brede activiteit,
den sterken stuwer en krachtfiguur, den
man van daden-drang, den socialen pries-
ter. Als een bliksemschicht is 't door de
Tijen van de Paulus-mannen gegaan: „De
pastoor is overleden". En we zijn er zeker
van, dat even snel die bede uit veler har-
ten is opgestegen: „Heer, geef hem de
eeuwige rust en 't eeuwige licht verlichte
hem."

Bondsvoorzitter Vulink herdenkt in dat
nummer den overleden adviseur in een
dankbaar In memoriam onder de titel:
„Midden in het leven staan we in de
dood"; dezelfde woorden, welke pastoor
Jansen destijds bezigde als inleiding tot
zijn herdenkingsrede bij de onthulling
van het grafmonument voor wjjlen bonds-
voorzitter Guit.

Daarnaast zijn e¥ andere artikelen, wel-
ke de aandacht op den ontslapen bonds-
adviseur vestigen: „St. Paulus in rouw
om zijn bondsadviseur", een fijn-gestemd
artikel „Toen pastoor Jansen werd uitge-
dragen" en tenslotte een bijdrage over
het sociale priesterleven van den pastoor
onder de titel: „Van een sociaal priester-
leven". Wie daarvan kennis neemt, krijgt
niet slechts achting, maar bovenal waar-
dering voor dezen werker in de wijngaard
des Heren, voor dezen socialen priester,
die een groot, een zeer groot deel van zijn
leven — van zijn priester zijn — stelde in
dienst en ten gunste van het katholieke
overheidspersoneel.

De bondsadviseur van St. Paulus, pas-
toor Jansen, ruste in vrede!

* *
*Op 24 Februari a.s. bestaat het Natio-

naal Verbond De Jonge Werkman tien
jaar.

Dit feit zal die dag in intieme kring
worden herdacht en de viering zal alsdan
voornamelijk een kerkelijk karakter dra-
gen.

Verder zijn plannen in voorbereiding
voor een latere meer grootscheepse vie-
ring in de vorm van een zomerfeest, zoals
dat bij het eerste lustrum dezer organi-
satie in 1936 te Nijmegen is gehouden,
toen daar een groot Congres plaats vond
met de befaamde Bonte Tocht, waaraan
de deelnemers van destijds thans nog de
meest aangename herinneringen bewaren.

V
Op l Februari j.l. zijn de Ned. Vereni-

ging van Spoor- en Tramwegpersoneel, de
B.A.N.S. en de Centrale Bond gefuseerd
in een nieuwe Nederlandse Vereniging.

In Het Rechte Spoor wijdt Ts. (Timmer-
mans) daaraan een artikel, waarin hij on-
der meer schrijft:

„Deze fusie is in de spoorwegvakbewe-
ging een feit van betekenis. Wat reeds
enkele malen onder vrijere verhoudingen
is geprobeerd, maar telkens is mislukt,
schijnt onder de huidige omstandigheden
zonder veel drukte en moeite tot stand
gebracht.

Wij geloven, dat onze verhouding tot de
nieuwe Nederlandse Vereniging niet an-
ders zal behoeven te zijn, dan die geweest
is tot de oude N.V., de B.A.N.S. en de C.B.
De goede samenwerking welke er sedert
jaren tussen deze organisaties en onze
bond via de personeelraad bestaat, kan
onzes inziens minstens op dezelfde voet
worden voortgezet en vermoedehjk nog
wel iets vergemakkelijkt worden.

Van de oude organisaties nemen ook wij
afscheid, eerlijk gezegd, met een zekere
weemoed! In vroeger jaren hebben
veel en fel met elkaar „gevochten" maar
later heeft die vechtjasserij — gelukkig
— plaats gemaakt voor beter begrijpen
en waarderen van eikaars standpunt, wat
vanzelf heeft geleid tot de huidige goede
en kameraadschappelijke samenwerking,
welke we heden kennen."

* *
•ï*

Het propagandawerk by de R. K. Bond
van Houtbewerkers vindt gestadig TOort-
gang. In de afgelopen maand Januari 19
hebben 19 afdelingen voor 44 nieuwe le-

den gezorgd. Culemborg, Roggel en Weert
staan hierbij vooraan. Dat strekt de pro-
pagandisten ter plaatse tot eer! Wie laat
zich in propagandistische ijver door deze
drie overtreffen?

* *

Onder het motto: „Een ernstig woord
aan alle leden", is aan de afdelingsbestu-
ren en eorrespondentschappen van deze
bond, een aantal circulaires verzonden,
die aan alle leden moeten worden ter
hand gesteld. Het aantal dat aan de pen-
ningmeesters is verzonden, houdt ver-
band met het ledental ter plaatse.

Het hoofdbestuur rekent er op, dat de
afdelingsbesturen én correspondenten
zullen zorgen voor directe doorgave aan
de leden. De rechten aan het lidmaat-
schap verbonden, staan op het spel. Le-
den, neemt goede nota van de u aangebo-
den circulaire.

Er is onzes inziens aan deze mededeling
weinig toe te voegen. Toch kan 't zijn nut
hebben voor de betrokkenen deze „offi-
ciële" kennisgeving hier nog even te her-
halen. Leden van St. Antonius, weest
paraat!

***

Tengevolge van de in de maand Novem-
ber 1940 gevoerde propaganda heeft de
R. K. Fabrieksarbeidersbond een winst
van 82 nieuwe leden kunnen boeken. Een
mooi resultaat, een reden tot dankbaar-
heid voor de leden en propagandisten, die
dit resultaat behaald hebben en een aan-
sporing voor anderen hun propaganda-
activiteit niet te laten verslappen. Vooral
nu niet!

* '*

De heer L. Wartna, voorzitter van het
Diocesaan R. K. Ziekenfonds St. Joannes
de Deo en het uitkeringsfonds te Den
Haag, is als zodanig afgetreden. In zijn
plaats is benoemd de heer W. B. Koelemij
te Den Haag, die reces enige jaren in
het bestuur zitting heeft.

***

Zondag 26 Januari'was het 25 jaar ge-
leden dat te Velp de R.K.W.V. St. Joseph
werd opgericht. Dit feit is na een in alle
opzichten geslaagd triduum op feestelijke
wijze herdacht.

Zondagmorgen werd een plechtige H.
Mis opgedragen met algemene H.. Com-
munie onzer leden. Des middags werd een
plechtig Lof opgedragen, waarbij de pre-
dicatie werd uitgesproken door kapelaan
A. B. de Jong uit Groningen, oud-adviseur
der vereniging. Na het Lof had een her-
denkingsvergadering plaats.

Het geheel werd opgeluisterd door
piano, viool en een dubbel mannenkwar
tet. De voorzitter der afdeling, W. A. Hak-
voort, gaf een overzicht van de afgelopen
25 jaar. Spreker noemde nog enkele' pio-
niers, zoals de heren Jac. Bergervoet, A.
M. v. d. Sande en E. Budel, waarvan de
twee laatsten ter vergadering aanwezig
waren. Tijdens de pauze was er ge-
legenheid tot gelukwensen, waarvan
velen gebruik maakten. Ook vele senrifte-
lijke felicitaties waren binnengekomen.

Na de pauze vond de uitreiking plaats
van 12 diploma's aan hen, die hun 25-jarig
lidmaatschap der vereniging vierden.

Tenslotte werd het woord gevoerd door
den heer H. C. Nijkamp, waarna de ad-
viseur, kapelaan C. Veeger, het slotwoord
sprak.

***

Ook de viering van het zilveren jubi-
leum der afdeling Wormerveer, diocees
Haarlem, op Zondag 26 Januari j J. mag
in alle opzichten geslaagd heten. Het

hoogtepunt van de feestviering, namelijk
de plechtige H. Mis van dankbaarheid,
werd opgedragen door den adviseur, pas-
toor Middelburg, met assistentie van ka-
pelaan Drost en een plaatsgenoot, pater
Van Baarsen, terwijl de feestpredikatie
gehouden werd door den bondsadviseur
dr. Olierook.

Van de receptie, die in de namiddag ge-
houden werd, is zeer druk gebruik ge-
maakt.

Velen lieten hun felicitatie vergezeld
gaan van een bloemstuk of ander bewijs
van medeleven. De feestavond vormde
een waardig slot van de viering.

*,*
*Met de oprichting van de Pius-clubs in

het bisdom Roermond gaat het prachtig!
In verschillende afdelingen werden weer
nieuwe clubs opgericht, zodat men er de
100 al gepasseerd is. Er zijn al 110 clubs
opgericht met ruim 2000 deelnemers. Deze
nieuwe methode voor het ontwikkelings-
werk vindt blijkbaar wel ingang. Een en
ander moge voor de afdelingen waar nog
geen Pius-clubs bestaan, een aanmoedi-
ging zijn dit prachtige werk alsnog spoe-
dig ter hand te nemen.

Nu eenmaal de 100 Pius-clubs zijn over-
schreden, gaan de verwachtingen nog ho-
ger: naar de 125!

Welke afdelingen helpen deze verwach-
ting verwezenlijken?

***
De Bureaux voor Rechtsbijstand bij de

plaatselijke afdelingen bestaan nu reeds
tientallen jaren en hebben in die tijd vele
duizenden leden geholpen. Herhaaldelijk
wordt op deze instelling in Herstel de
aandacht gevestigd en toch vindt men
nog steeds leden, die blijken niet op de
hoogte zijn van de werking dezer instel-
ling.

Zo heeft zich op een der Bureaux een
lid der R.K,W.V. vervoegd, wien in 1940
zijns inziens te hoge aanslagen in de
Rijksinkomsten-, Personele- en Grondbe-
lasting waren opgelegd. Hij stelde de
kwestie in handen van een zogenaamden
zaakwaarnemer, die reclame zou indienen
en beroep aantekenen. Dit lid heeft daar-
voor betaald een bedrag van ongeveer ze-
ventig gulden!

Het allerergste van dit schandelijk be-
drijf was, dat dit lid, enige tijd later, bij
informatie ten kantore van de Raad van
Beroep (Directe Belastingen) moest ver-
nemen, dat te zijnen behoeve geen beroep
was ingesteld. Ergo: de centen weg en te
laat om nog beroep in te stellen.

Was hij direct naar het bureau van de
bond gekomen, dan had hij ƒ 70 gespaard
en zou inderdaad wel beroep zijn inge-
steld, als daarvoor termen aanwezig wa-
ren.

***

Dinsdag 21 Januari — aldus meldt Ons
Vakblad van de R.K. Bakkersbond — her-
dacht het lid van onze bondsraad, de heer
H. Bijster de dag, dat hij 25 jaar geleden
in dienst trad bij de coöperatieve ver-
bruiksvereniging De Eendracht te Haar-
lem. Het heeft den jubilaris die dag niet
aan belangstelling ontbroken. Ook onzer-
zijds wensen wij den jubilaris van harte
geluk met zijn zilveren jubilé.

* **
De R. K. Tabaksbewerkersbond heeft

een groot aantal zilveren jubilarissen on-
der zijn leden gehuldigd. Zaterdag 25 Ja-
nuari heeft de hoofdbestuurder Hermans
in een bijzondere bijeenkomst op het af-
delingskantoor van Valkenswaard aan
25 leden van die afdeling op geestdriftige
wijze hulde en dank gebracht en hun
ieder een keurig ingelijst diploma over-

In elk van Nederlands steden
Wordt door talrijke mensen

geleden
Daarom vraagt H.L.
Met aandrang en fel:
Doet mee aan het kettingen

smeden

Il

Thermometer actie

Het eerste jaar van de thermome-
ter-actie voor het Kanunnik-Van-
Schaikfonds loopt ten einde; Zondag
behoren er reeds 92 cent in de ther-
mometer te zitten. Is dat bij u het
geval? Zo niet, zorg dan dat u bij
bent als een onzer propagandisten
uw thermometer komt ledigen. Ver-
geet ook vooral niet dien propagan-
dist naar zijn speciale legitimatie te
vragen.

handigd in verband met hun zilveren lid-
maatschap.

De dag daarna vond in een gezellige
bijeenkomst in Eindhoven eenzelfde plech-
tigheid plaats, waar de hoofdbestuurder
thans aan 34 leden, die 25 jaar lid van de
organisatie waren geweest, het ingelijst
Verbondsdiploma heeft uitgereikt.

Aan alle jubilarissen onze hartelijke ge-
lukwensen! Mogen zü nog lang met veel
voldoening aan de dag van hun zilveren
jubileum terugdenken.

***

Zondag 9 Februari j.l. heeft de afdeling
Amsterdam van de Ned. R. K. Bakkers-
gezellenbond onder zeer grote belangstel-
ling haar gouden bestaansfeest herdacht.
Voorzitter J. G. Evers is tevens op harte-
lijke en welverdiende wijze gehuldigd ter
gelegenheid van zjjn 25-jarig voorzitter-
schap van de jubilerende vakafdeling
„St. Hubrecht".

Enorm groot was de belangstelling uit
onderscheiden kringen ter receptie. Het
was een onophoudelijk komen en gaan
van belangstellenden, 't Spreekt vanzelf,
dat er tijdens deze receptie verschillende
van grote waardering voor de jubilerende
afdeling en haar voorzitter getuigende
toespraken werden gehouden.

Pater Antonius sprak namens de leden
woorden van dank en hulde tot voorzit-
ter Evers, wiens grote verdiensten voor
afdeling en bond hij met recht prees.

* * *

Zondag 9 Februari heeft ook de R. K.
Werkliedenvereniging in Wijk bij Duur-
stede op waardige wijze haar zilveren
feest gevierd, dat was ingeleid met een
triduum door pater Schulingkamp OESA
uit Culemborg.

Na een drukbezochte receptie vond des
avonds een feestvergadering plaats, waar-
in voorzitter Dirksen een ruime blik wierp
op het verleden, het heden en de toe-
komst, waarbij hij vooral de medewerking
der leden inriep voor de. actie van het
Verbond voor de Nieuwe Gemeenschap.

Bondsvoorzitter Nijkamp reikte voorts
aan vjjf leden het diploma voor 25-jarig
lidmaatschap uit, waarna hij een feest-
rede uitsprak, waarin lüj nog eens het
doel en streven der Katholieke Arbeiders-
beweging uiteenzette.

Er werden vele gelukwensen geuit en
tenslotte zorgden de Jonge Werkman en
het Domstadtoneel utt Utrecht voor het
vrolijke gedeelte van de avond.
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EEN CRITIEKE TIJD VOOR DE NEDERLANDSE SCHILDERKUNST

In onze beschouwingen over de Neder-
landse schilderkunst hielden we ons eerst
bezig met enkele grote figuren als Jan
van Eyck en Hugo van der Goes, die bei-
den leefden in de vijftiende eeuw en waar-
van de eerste genoemd mag worden de
grondlegger van de Nederlandse schilder-
kunst, de tweede een voortzetter daarvan.
Alvorens een algemeen overzicht te geven
van deze hoogst belangrijke periode onzer
vaderlandse kunst, gaan we nu onze aan-
dacht besteden aan een derde grote fi-
guur, namelijk aan Pieter Bruegel, die,
als de stamvader van een gehele schilders-
familie ook wel Pieter Bruegel de Oude
genoemd wordt, maar wiens eretitel toch
wel is Boeren-Bruegel, omdat er nauwe-
lijks 'n kunstenaar van onze stam is aan

te wijzen, die het boerenbestaan zo diep
heeft gekend en met zulk een kracht wist
uit te beelden. Pieter Bruegel leefde van
ongeveer 1525 tot 1569.

De tijd waarin Pieter Bruegel verscheen
kenmerkte zich als een der meest bewo-
gen tijdvakken der beschavingsgeschie-
denis; de middeleeuwse cultuur had zich
langzamerhand uitgeleefd en in Italië,
het toenmaals richtinggevende land in de
cultuur, was Florence, onder het bestuur
van het beroemde geslacht der Medici, in
de vijftiende eeuw reeds geworden tot het
brandpunt der renaissance. Met den bouw-
meester Bramante deed in 1499 de renais-
sance haar intrede in Rome en het is tus-
sen de jaren 1500—1580 dat in Rome deze
vernieuwing in de kunst haar bloeitijd-
perk bereikte. Mlchelangelo, Rafael en
Leonardo da Vinci heersten en beheersten
destijds het kunstleven; de Sint Pieter en
de Sixtijnse kapel met haar beroemde
schilderingen kwam tot stand.

In Noord-Europa zijn het wel Duits-
land en Vlaanderen die het langst aan de
middeleeuwse cultuur trouw bleven, maar
in de zestiende eeuw werd ook Vlaande-
ren opgenomen in de beschavingsstroom
die over de wereld ging en die was als
een roes van vernieuwing.

De overplanting van de enthousiaste
Italiaanse vernieuwing, in de Nederlan-
den bekend onder de naam Romanisme,
bracht aan de landen bij de Noordzee wel-
iswaar veel goede technische dingen, maar
het ontluikende nationale element in onze
schilderkunst dreigde er schade onder te
lijden. De gedachtenwereld van een Ita-
liaan is nu eenmaal anders dan die van
wat men de nuchtere Hollanders noemt
zelfs nog anders dan van de Vlamingen
die dan nog zoveel levendiger zijn dan wij.
Om een voorbeeld te geven, een Italiaan
zal een Geboorte van Christus groots en
voornaam schilderen, terwijl een Noor-
derling zich die gebeurtenis meer intiem
voorstelt.

Het is echter wel te begrijpen dat de
grootse opleving in de Italiaanse schilder-
kunst van die dagen de schilders uit onze
contreien bij wijze van spreken het water
in de mond deed komen en dat ze gingen
proberen die kunst na te volgen. En wa
ren het misschien dan niet altijd de schil
ders die dat wensten, dan waren het wel
de opdrachtgevers, die de kuntenaars
min of- meer in die Italiaanse richting
dreven.

Voor het eigen, Nederlands karakter in
de schilderkunst was het Romanisme
geen denkbeeldig gevaar. Wat dat eigen
karakter was, zagen we in onze beschou
wingen over Jan van Eyck en Hugo van
der Goes; het was, met behoud van een
sterk religieuse inslag, de zuivere weer
gave van de natuurlijke werkelijkheid,
waarbij natuur en bovennatuur tot een

larmonische eenheid waren geordend en
als hoedanig de voortbrengselen der
schilderkunst de volksgemeenschap iets
.e zeggen hadden over 'n onderwerp dat
iet volk lief was en in een taal — de uit-
beelding — die het volk verstond.

En toen opeens zouden de schilders Ita-
iaans gaan spreken, dat wil zeggen, ze

zouden de Italiaanse voorstellingswijze
aan navolgen
Dergelijke vernieuwingen zijn echter

meestal niet standvastig en voor de schil-
ders van toen zou reeds kunnen gelden
wat Vondel veel later van de dichters zou
schrijven.

„D'alleroudste en beste Poëten zijn de
natuurlijkste en eenvoudigste. De nako-
melingen, om hen voorbij te rennen, vie-
en uit eerzucht óf aen het snorken en
soffen, of vernissen en blanketten. Dat be-
laagde in het eerst, gelijk wat nieuws den
min verstandigen en klonk den nieuws-
ierigen gelijk een donderslag in d'oren,

doch het verwonderen duurde een korte
wijl en de wakkerste ogen zagen dóór; en
d'oudsten tegen de jonger werken, in de
schale van een bezadigd oordeel opgewo-
;en, vielen de leste te licht en d'oudsten

behielden de verdiende prijs "
Vlaanderen, Zuidnederland en onafschei-

delijk deel van het gehele Nederlandse
cultuurgebied, hoe stond het daarmee in
de tijd toen Pieter Bruegel verscheen?

Met Jan Gossaert, bekend onder zijn
schildersnaam Mabuse, doet het Romanis-
me zijn intrede en het is zijn leerling
Pieter Coeck van Aelst, de duizendkunste-
naar en als zodanig een typische verte-
:enwoordiger van de renaissance, die het

meest bijdroeg om de Italiaanse opvat-
tingen hier ingang te doen vinden.

Echter, de geest van een volksgemeen-
schap laat zich niet straffeloos paaien
met vreemd voelsel; Vlaanderen ging
een overladen maag krijgen. Het volk
van de vlakke, rauwe grond dreigde op
de berg van het Romanisme vermoeid te
blijven steken.

Toen rond 1544 Pieter Bruegel, de een-
voudige boerenzoon, in Antwerpen kwam
en bij Pieter Coeck in de leer ging, ontdek-
te hij wat 't volk reeds lang ervaren had:
de kunst stond boven hem De kunst
stond boven het volk en ze moest er mid-
den in leven, er aan ontbloeien en ervóór
bloeien.

Hoe Pieter Bruegel daarna zijn eigen
plaats in de Nederlandse schilderkunst
ging verwerven, zullen wij in enkele vol-
gende beschouwingen zien. A. B.

monumenten
v

HET BOEK DER DODEN
Als wij in vorige artikelen beweerden,

dat onze Westerse cultuur bij de Grieken
haar oorsprong had, dan wilde dit nog
niet zeggen, dat andere culturen waarde-
loos zijn. Echter, ze spreken niet zo tot
ons, wij voelen ze niet zo aan.

Moge men ook al van de Grieken zeg-
gen, dat ze door Oosterse culturen als de
Babylonische, Assyrische en Egyptische
beïnvloed werden, dan is dit zeer ondui-
delijk uitgedrukt. Technische vaardighe-
den zeer waarschijnlijk, maar het geeste-
lijk onderscheid was te groot. Bij de Grie-
ken overheerst het logische denken; zij
maken een scherp onderscheid tussen wat
de mens bevatten kan en wat zijn ver-
stand te boven gaat.

Al hebben wij er weinig of geen ver-
band mee, toch is het interessant iets te
weten van de Egyptenaren, wier cultuur
zich uitstrekt ruwweg vs.n 10.000 voor
Christus tot ongeveer Christus' geboorte.
Van de eerste 60 eeuwen is weinig over,
meer is bekend van de laatste 40.

Zoals men weten kan, hadden de Egyp-
tenaren een grote dodencultus. De lijken
der afgestorvenen werden tot mummies
gemaakt; hun graven en vooral de gra-
ven der voornamen hadden grote zorg.
Dit was niet een aardigheid of een soort
tijdverdrijf, maar kwam uit hun gods-
dienst voort. Als de dode, na verschillen-
de scherpe examens bij diverse instanties,
eindelijk het land der gelukzaligheid Aam
bereikte, waar het koren zeven voet hoog
groeit en volop water is (denk aan Egyp-
te's afhankelijkheid van het Nijlwater en
van een goede graanoogst, gelijk ook uit
de Bijbel bij Josef van Egypte bekend is),
dan had de verheerlijkte het vermogen
zich in een sperwer, een ram of andere
dieren te veranderen en zo de toestand
thuis eens te gaan opnemen.

de bron
Vandaag moeten we ons praatje „bij de

bron" beginnen met antwoord te geven aan
een ongeduldigen idealist, die opmerkt, dat
hij in dit rubriekje „het verband tussen kunst
en godsdienst" heeft gemist. Daar heeft hij
in zoverre gelijk in, dat we daar nog niet
over schreven, maar hij had kunnen weten,
dat we daar wel aan toe zouden komen. Vo-
rige week immers naderden we reeds het
vraagstuk van de verhouding tussen c ul-
t uur en kunst en daarmee zijn we meteen
toe aan wat de briefschrijver wil. De gods-
dienst, dat wil zeggen de beleving van de
Goddelijke Wet, welke ook de verhouding in
de menselijke samenleving regelt, vormt im-
mers de grondslag van de echte cultuur, al
zijn er dan ook mensen die dat niet geloven
en die menen, dat cultuur en godsdienst twee
afzonderlijke zaken zijn.

De belangstellende lezer van deze pagina
zal zich herinneren, dat in het voorlaatste
numm/er van Herstel een aanhaling stond uit
een speech van pastoor Jean Aclams uit
Nunhem (LJ. Sprekende over kunst in het
algemeen en over die van Jan van Eyck in
het bijzonder, zei pastoor Adams: ,JIet komt
in eerste instantie neer op onze cultuur,
want de kunst is de bloem der cultuur."

De cultuur is dus in zekere zin belang-
rijker dan de kunst, tenminste is ze voor de
kunst onmisbaar. De cultuur is ook de oud-
ste van deze twee en dat is nogal logisch.
Want ivat is eigenlijk cultuurf

Dat is niet zo eenvoudig te zeggen; we
kunnen wel een omschrijving — definitie
heet dat met een stadhuiswoord — over-
schrijven uit een handboek, maar dan weet
je het icaarschijnlijk nog niet. Over het
woord „cultuur" zijn trouwens verschillende
definities in omloop, welke het begrip niet
gemakkelijker hebben gemaakt. Professor
Bdrge heeft daarom eens gezegd: ,flet be-
grip cultuur is een van de droevige voorbeel-
den, hoe de taal, ons door God gegeven als
uitdrukkingsmiddel der gedachte, bron kan
zijn van geestelijke verwarring." Daar kun-
nen de haspelaars met het woord „cultuur"
het mee doen!

Alvorens we dus straks eens met een defi-
nitie op de proppen komen, geven we eerst
een eenvoudig voorbeeld.

Wanneer een schipbreukeling aanspoelt op
een onbewoond eiland, vindt hij daar niets
dan de natuur. En daar moet hij dan het
leven in zien te houden. Het de natuur al-

léén kan hij het een heel eind brengen, hij
kan bijvoorbeeld zijn maag vullen met vruch-
ten die daar groeien en met vogeleieren (Kf
hij vindt. Onze man zal echter ook wel eens
graag een stukje vlees eten, maar beesten
vangen met zijn blote handen gaat moeilqk.
Dan maakt hij een soortement val.

Wacht even, hij mddkt een val; daarmee
bewerkstelligt hij dus iets wat de natuur
hem niet uit zichzelf geeft...

Onze man -moet ook slapen, dat kan hij
wel op de blote grond, maar op een bed van
takken en bladeren slaapt het zachter. Bij
maakt dus met dingen die de natuur hem
levert, een bed ...

Om ongewenst bezoek van wilde dieren te
voorkomen, maakt hij . ook een soort deur
voor het hol waarin hij woont...

Wat zagen we nu f Die val moet hem vlees
leveren, dus helpen zijn leven in stand te
houden. Dat bed veraangenaamt zijn leven
en die deur beveiligt het. Van die drie din-
gen ivas wél het materiaal, maar niet de
afgewerkte staat in de natuur aanwezig,
maar de mens heeft hier de natuur met
verstandelijk overleg bewerkt tot zijn
eigen voordeel.

Die verstandelijke bewerking door een
mens van de natuur noemen we cultuur. En
nu durven ive een definitie te geven, name-
lijk deze: cultuur is het samenvattend
woord voor het resultaat der verovering van
de menselijke rede op de omringende n a-
t u u r.

Nu gaan we weer terug naar onsen schip-
breukeling in zijn hol. Al heeft hij dan een
zacht bed, overigens is het in dat hol buiten-
gewoon saai. Als voldaan is aan alle voor^
waarden om het stoffel ij k e leven in
stand te houden dan is de mens nog niet
tevreden, een eigenschap die hem onder-
scheidt van het dier. Een dier is voldaan als
het zijn buik vol heeft, een mens niet, want
een mens is een wezen met ook een geeste-
lijk leven. Als onze schipbreukeling zich nu
in zijn hol verveelt is dat een bewijs dat zijn
geest honger heeft. En om nu een beetje
gezelligheid te hebben, maakt hy bijvoor-
beeld een tekening op de wand. En daarmee
stelt hij de daad van hogere orde dan zign
primitieve cultuur; om in het stoffelijk leven
te voorzien is die tekening niet nodig, maqr
ze is bevreflining van de geest. Het is, in
alle bescheidenheid: kunst.

THEO RETICUS.

En een soort dubbelganger, de Ka, die
ieder mens geacht werd te bezitten, moest
steeds de gelegenheid hebben in het li-
chaam terug te keren en had daarbij ook
behoefte aan voedsel, dat ook in de Egyp-
tische graven gevonden is.

Geen wonder dat de voornaamste litte-
ratuur het dodenrijk betrof. Het Boek der
Doden is het voornaamste Egyptische lit-
teraire werk i). In 190 hoofdstukken in-
gedeeld, werd het in de loop der eeuwen
voltooid. Eén bepaalde schrijver is dus
niet aan te geven.

De mummie kreeg het mee in de kist,
bij wijze van reisgids en handleiding in
zijn verdere leven.

De ziel van den afgestorvene, aldus het
Boek der Doden, wordt voor de rechter-
stoel van den god Osiris geleid en bepleit
haar zaak. Een weegschaal heeft aan één
kant het zondige hart, aan de andere als
zinnebeeld der waarheid een struisveer.

Als men leest hoe de ziel haar zaak be-
pleit, krijgt men tamelijk veel ontzag voor
de christelijke opvattingen die de Egyp-
tenaren reeds hadden; echter is dat niet
zo onverklaarbaar, want de geest is van
nature christelijk, de natuurwet is ieder
mens in het hart gelegd. Ook de sociale
opvattingen stonden hoog en, konden wij
zeggen dat wij even goed leefden — hoe-
wel de Egyptenaren ook niet onfeilbaar
waren en wel eens struikelden — dan zou
het nu op maatschappelijk gebied wel los-
lopen. Als volgt luidde dan het pleidooi:

Heil u, heer der waarheid en der gerech-
tigheid! Tot u kom ik, heer, om uw vol-
maaktheden te aanschouwen. Want ik ken u,
uw naam en de namen der twee en veertig
godheden die met u in de zaal van waarheid
en gerechtigheid zijn, levende van de licha-
men der zondaren en zich verzadigend met
hun bloed, op de dag waarop de woorden
ten overstaan van Osiris gewogen worden;
en zijn woord is rechtvaardig. Dubbele geest,
Heer van waarheid en gerechtigheid is uw
naam. Voorwaar ik ken u, heren van waar-
heid en rechtvaardigheid; ik heb u de waar-
heid gebracht, ik heb de leugen voor u
verdelgd; ik heb de mensen niet bedrogen;
ik heb de weduwe niet gekweld noch valse
getuigenis afgelegd. Ik ken geen kwade
trouw en heb geen verboden dingen gedaan;
ik heb geen opzichter over werklieden een
groter dagtaak laten verrichten dan hij
moest. Ik ben niet nalatig of lui geweest, ben
niet in gebreke gebleven noch heb ik ver-
saagd; ik heb niet gedaan wat kwaad was
in de ogten der goden. Ik heb geen slaaf bij
zijn meester verdacht gemaakt. Ik heb nie-
mand van honger laten sterven. Ik heb niet
doen wenen, ik heb niet gedood; ik heb geen
moord door verraad bevolen. Ik heb nie-
mand bedrogen. Ik heb de broden der tem-
pels niet ontvreemd en heb geen offerkoeken
der goden verduisterd. Ik heb geen voor-
werpen of zwachtels van doden weggeno-
men. Ik heb geen oneerlijke winst gemaakt
en de maten van het graan niet vervalst.
Ik heb geen gewichten vervalst. Ik heb de
melk niet van de mond der zuigelingen weg-
genomen. Ik heb niet op heilige dieren in
hun weiden gejaagd. Ik heb in het net geen
heilige vogels gevangen noch heilige vissen
uit hun vijvers gevist. Ik heb het water in
zijn jaargetijde niet teruggedreven of een
sloot af gedamd. Ik ben rein! Ik ben rein!

Dit is uit het eerste hoofdstuk. In het
tweede wordt bij elke ontkenning een van
de twee en veertig godheden genoemd.
(Te begrijpen dat men een handleiding no-
dig had).

De derde afdeling herhaalt alles in zeer
mystieke woorden en somt alle deugden
van den overledene op, die de christelijke
deugden alle heeft beoefend en die, aan
de tien geboden getoetst, geen slecht fi-
guur zou maken.

Na afloop spreken de goden hem VTJJ
er hij wordt, na een dankgebed, een ge-
lijkenis van Osiris, het menselijke keert
tot het goddelijke terug.

In een vijver wordt hij vervolgens gezui-
verd. De Onzichtbaren stellen hem dan een
serie vragen op godsdienstig terrein en
de Poort der Onderwereld maakt het hem
nog lastiger, de vragen zijn hier nog moei-
lijker. Slaagt hij, dan krijgt hij geen diplo-
ma, maar mag op de zonnebark naar de
vlakte van Aam varen, waar hij een ak-
ker kan bebouwen als hij een eenvoudige
jongen is. Is hij van wat hoger kom-af,
dan zorgen voor hem de dienaren van den
god Horus, den zoon van Osiris.

Het dodenboek bevat verder diverse
hymnen aan verschillende goden, zoals
tot den god Ammon, den stiergod, of tot
Ra, den zonnegod, diverse mythen, bjj-
voorbeeld van Osiris, god van de Nijl en
de overstromingen, en zijn gemalin Isis.

Osiris werd vermoord en kwam daar-
na weer ten leven. Dat is tevens de grond
voor de latere Osiris-mysteriën, in drama-
vorm opgevoerd. Het deelnemen eraan
was een poging om aan Osiris gelijk te
worden en als hij de dood te overwinnen.

i) De Egyptenaren waren de eerste papier-
fabrikanten. De papyrusplant, die zij invoer-
den — zij groeide in Egypte niet — droogden
zij en sneden de stengel dan in repen. Deze
gaven, loodrecht over elkaar geplakt en ge-
lijmd, en gebleekt in de zon, een licht en
wit oppervlak waarop goed te schrijven was,
het beste als men het vezelverloop van links
naar rechts voor zich had liggen. De papyrus
is een nuttige plant: de wortelstokken en
de onderste stengeldelen zijn geschikt als
voedsel en ook het merg; voorts als brand-
stof. Zq wordt bijna drie meter hoog.
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A. C. DE BRU1JN

H.lerwonnen Levenskracht is het troe-
telkind onzer arbeidersbeweging.

Bij het zilveren feest in 1938 had de
Verbondsvoorzitter De Druijn in het
jubileumboek geschreven, dat H. L de
parel aan de kroon onzer arbeidersbe-
weging was.

Maar Frie, die een van de vijf man-
nen was, die op 15 3uni 1913 bijeen-
kwamen en Herwonnen Levenskracht
uit de doopvont hieven, Frie vond als
oud-diamantbewerker, dat het een
briljant was met vele facetten.

Parel of briljant, een schat is H. L.
zeker.

Een schat, waarop onze katholieke
arbeiders trots zijn.

Zijn we niet allemaal trots op onze
helden van het strand, op een Dorus
Rijkers en zoveel andere honderden
stoere kerels, die bij nacht en ontij
als wij het op het strand al te kwaad
krijgen met de storm, met mannenmoed
erop uit trekken in een kleine redding-
boot, omdat daar ginds op de holle zee

MENSEN IN NOOD
zijn.

In 1940 voeren onze Nederlandse
reddingboten honderdmaal uit en zij

brachten 234 schipbreukelingen behou-
den aan wal.

Wie daarvan ooit heeft gehoord of
gelezen, wie het ooit heeft gezien,
neemt zijn pet af voor die helden.

Herwonnen Levenskracht vraagt
geen heldenmoed, maar vraagt wel
van ons dezelfde naastenliefde, waar-
uit de moed onzer redders geboren
wordt.

Herwonnen Levenskracht is een red-
dingboot, die uitvaart, waar in de storm
van het leven

MENSEN IN NOOD ZIJN.
Herwonnen Levenskracht vaart in het

hele land en brengt onze broeders en
zusters, wier levensbootje lek geslagen
is op het veilige strand van het sana-
torium.

Dat is een groot werk, naar den
mens bekeken.

Want wat is mooier dan de liefde
voor je naaste, voor je kameraad, je
medearbeider, voor hemzelf met zijn
hele gezin?

Wat is mooier dan je broer het
leven redden?

Maar het is vooral mooi werk, als
je het bekijkt in het licht van hier-
boven.

Paus Leo XIII heeft er in Rerum No-
varum op gewezen, dat de apostel
Paulus met al zijn drukke missiereizen
en kerkstichtingen „niet aarzelde, lan-
ge reizen te ondernemen om persoon-
lijk arme christenen hulp te brengen'.

En hij zegt er ook bij, dat al in de
eerste levenslente van de Kerk „er
geen vorm van ellende was, waarvoor
geen hulp bestond".

Trouwens, Christus heeft, over het
laatste oordeel sprekend, de zegen en
de hemelse heerlijkheid verbonden aan

Ofschoon we in onze vorige be-
schouwing over het Nationaal Ver-
bond De Jonge Werkman afge-
sproken hebben — in verband met
het tweede lustrum van dit Ver-
bond — deze week daarover nog
iets te zullen schrijven, hebben we
deze bijdrage verschoven tot de
volgende week, omdat op Zondag
24 Februari het eigenlijke feest ge-
vierd wordt.

Voor deze week brengen we onze
overbekende en gelukkig ook popu-
laire instelling H. L. nog eens spe-
ciaal voor het voetlicht.

de werken van onze liefde om Hem.
„Ik was ziek en gij hebt mij bezocht."

En ligt in het beeld van den Sama-
ritaan, door onzen Meester getekend,
niet het werk van Herwonnen Levens-
kracht besloten?

Ze liggen langs de weg van ons
leven, onze medearbeiders, hun vrou-
wen, hun kinderen, uitgeschud door
dien rover van levenskracht, die tuber-
culose heet.

En wij nemen ze op, de Samaritaan
Herwonnen Levenskracht neemt ze op
en brengt ze naar een sanatorium en
zegt:

„Dokter, zorg goed voor ze en wat
het kosten moet, zullen wij betalen."

Is het dan wonder, dat in het Room-
se hart van ons arbeidende volk Her-
wonnen Levenskracht, dat eerste (ief-
dewerk onzer beweging, wortel
schoot?

Daarom was het mogelijk, dat Her-
wonnen Levenskracht van kleine instel-
ling van een nog jonge en zwakke
arbeidersbeweging — wat betekenden
wij in 1913! — uitgroeide tot een grote
tak aan de boom van ons Verbond van
de Arbeid.

Daarom was het mogelijk, dat Her-
wonnen Levenskracht

ROND VIJFDUIZEND PATIËNTEN

verplegen mocht, vijfduizend patiënten.
Ze zijn niet allen gered.
Maar ook zij, die stierven, wisten

toch, dat in deze liefdeloze wereld er
nog duizenden van hun eigen vrien-
den waren, die offers gebracht hadden
om hen te redden.

Maar DUIZENDEN ZIJN GERED.
Duizenden arbeiders hebben, vaak

ten koste van veel geld en veel
moeite en veel zorg, hun

LEVENSKRACHT HERWONNEN.

\ \ \ \ \ \ \

Duizenden hebben weer hun werk
mogen hervatten, het dagelijks brood
mogen winnen voor hun gezin, hun
plaats terugvinden in de samenleving;
Zij zijn weer volwaardige arbeiders en
volwaardige leden van de maatschap-
pij geworden.

En kinderen zijn gered.
Als men op 't sanatorium langs de

kinderpaviljoens loopt, krijgt men heus
geen neerdrukkend gevoel: er is blij-
heid, er is vreugde bij die kinderen,
die daar onder de goede hoede van
de zusters zich veilig voelen als in
moeders armen.

Maar toch — denk u eens even in,
wat het zeggen wil, dat die kinderen,
zo jong nog, al gegrepen zijn door een
ziekte, die hun jonge leven bedreigt.

Denk u eens even in, wat het bete-
kent, een jong leven te zien weg-
ebben, langzaam maar zeker.

En begrijp dan, hoe blij Herwonnen
Levenskracht is, die kinderen te mogen
en te kunnen redden.

En de moeders dan, de moeders en
de jonge meisjes, die wij terug moch-
ten geven aan het gezin, voor wie wij
met Gods hulp een nieuwe toekomst
mochten veroveren.

Ze zijn overal in ons land, de gered-
den van H. L.

Ze zijn overal en men merkt het
dikwijls niet aan hen.

Ze zijn overal en zij weten het en zij
dragen de liefde tot H. L. in hun hart
en daarom gaat die liefde tot Herwon-
nen Levenskracht in ons land. niet
onder.

HOE WERKT H. L ?
Over het grote werk voor onze zie-

ken, over het sanatorium, over Berg en
Bos spreken we een andere keer.

Maar ditmaal willen wij het alleen
over de andere kant van het werk
hebben, over

DE ACTIE VAN H. L

Het werk van H. L. is tweeledig.
Herwonnen Levenskracht wil de tu-

berculose bestrijden.
En dat betekent ook: kennis verspre'r-

den, de mensen helpen om zo te leven,
dat de tuberculose geen kans krijgt.

Daarom hoeven we van de arbeiders
geen dokters te maken.

We hoeven niet te proberen, hun
allemaal haarfijn uiteen te zetten, wat
een gemeen ding zo'n tuberculose-

d
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bacil eigenlijk wel is en wat voor ver-
woestingen een aanval van millioenen
dezer bacillen — ze komen nooit op
d'r eentje — wel in het lichaam van
den mens aanricht.

Herwonnen Levenskracht vertelt wel

Ze komen nooit op d'r eentje

daarvan in de film en op de tentoon-
stelling en in Zonnebloemen.

Maar dat is maar een kleine kant van
dit werk.

Van veel meer betekenis is de ver-
spreiding van een goed inzicht in de
volksgezondheid.

Toen Zonnebloemen, dat nu al in zijn
achttiende jaargang is, verscheen, had
het al dadelijk als ondertitel: Maand-
schrift tot bestrijding der Tuberculose
en tot bevordering der volksgezond-
heid.

Dat doei dienden ook de tentoon-
stellingen en in zekere mate ook de

films, al lieten die vooral zien, wat er
door H. L. in ons sanatorium gedaan
werd.

Herwonnen Levenskracht is al in 1922
met de film begonnen, het was tevens

DE EERSTE FILM ONZER
ARBEIDERSBEWEGING

En onze films, die door het hele land
gelopen hebben, hebben er overal een
prettige propaganda gemaakt voor
deze bij uitstek mooie instelling.

In 1939 werden ze op 217 plaatsen
in Nederland vertoond.

Onder de tegenwoordige omstandig-
heden is het werk van film- en tentoon-
stellingen belangrijk ingeperkt.

Maar H.L. zit niet stil.
Er verschijnt deze week een kleine

brochure:

V O O R M O E D E R D E V R O U W

Keuken en boterham
in oorlogstijd

door enige leraressen van de
Rooms-katholieke Industrie- en

Huishoudschool te Utrecht
bewerkt voor

Herwonnen Levenskracht

Dit is een kookboek, dat vijf cent
kost.

Een kookboek voor nu.
Een kookboek voor de arbeiders-

vrouw.
Er staat niets over tuberculose in.

maar het is helemaal erop gericht oolc
in deze tijd, in deze bonnentijd moe-
der de vrouw te helpen om zo goed
mogelijk voor de warme en de koude
maaltijd te zorgen.

Dat is een belang van volksgezond-
heid, een belang van de eerste orde.

We waren namelijk in de laatste
jaren met de tuberculose-bestrijding
aan de winnende hand.

In 1913 stierven aan tuberculose 8755
mensen.

In de vorige oorlogsperiode steeg
dit cijfer voortdurend. In 1918 werd het
zelfs bijna 14.000.

In 1939 was die sterfte gedaald tot
3604.

We moeten al het mogelijke doen,
om een nieuwe stijging van die cijfers
te voorkomen.

Daarom heeft H. L. ook deze poging
gedaan, om moeder de vrouw te hel-
pen, de levenskracht van haar gezin
te behouden.

Behouden is beter dan herwinnen.
En om nu gelijk een ander spreek-

woord neer te schrijven:

GEVEN IS ZALIGER DAN ONTVANGEN.
En u weet het:

HERWONNEN LEVENSKRACHT LEEFT
VAN WAT U GEEFT.

Herwonnen Levenskracht kan alleen
wat doen, als het de middelen daar-
voor heeft.

En die middelen heeft het altijd ge-
put uit bloemendagen, uit loterijen en
uit contributie.

Een van de mooiste dagen uit het
leven van H. L was die dag in 1919
toen de vakbeweging besloot, één
cent per week voor H. L. te betalen.

Die ene cent heeft sindsdien al

ANDERHALF MILLIOEN

opgebracht.

Maar we kunnen bij die -ene cent
niet blijven staan, al zijn wij — voor-
zover bekend — de enige arbeiders-
beweging in de wereld, die een recht-
streekse bijdrage voor tuberculosebe-
strijding heft.

We moeten vooruit. Er staan nog tal
van patiënten te wachten, en daarom
was het wachtwoord van H. L. op het
jubileumcongres in 1938:

DIE ENE CENT MOET EEN
BROERTJE KRIJGEN

H. L. is nog steeds in blijde ver-
wachting.

Omdat die éne cent niet genoeg was
en we in de twintiger jaren geen kans
zagen, de verplichte contributie te ver-
hogen, zijn we in 1924 met

DE VRIJWILLIGE CONTRIBUTIE

begonnen.
De vrijwillige stuiver is in honderden

film- en propaganda-avonden, in arti-
keltjes en toespraken erin gehamerd.

Maar eind 1940 heeft H. L er een
nieuwe vorm aan gegeven.

Denkend aan de ketting van mensen,
die op het strand gevormd wordt om
een drenkeling te redden, heeft H. L.

EEN KETTINGACTIE
ingezet. •

Elke stuiver-vrijwilliger is 'n schakel.
500 schakels vormen een 'ketting, die

een mens redt.
En zulke schakels smeden, dat is het

werk van de dag.
Een propagandist van H. L krijgt een

nieuwe functie. Hij wordt

KETTINGSMID.

Iedereen kan kettingsmid worden, al
is hij wever of mijnwerker, kantoorbe-
diende of tabaksbewerker.

Het loon voor dit werk is in guldens
niet te betalen: daarvoor krijg je nu

ledereen kan kettingsmid worden

echt een wissel op de eeuwige bank
hierboven.

Maar dit kettingsmeden is het beste
vak voor deze koude tijd.

Wie doet er mee?
We doen allemaal mee.
Het hele gezin doet mee.
H. L. heeft daarom Piet Worm een

KETTINGSPEL

laten tekenen en 't is een zo mooi,
kleurig, fleurig spel geworden, dat het
bijna verdienen zou in een lijstje aan
de muur te hangen.

't Is het mooiste gezinsspel, dat we
nog ooit gezien hebben.

En dat wordt verkocht voor vijftien
cent.

Speel mee en word kettingsmid,
word werker voor H. L.

Onze stuiver-vrijwilligers plakken
iedere week een zegel van vijf cent.

En eens in het jaar wordt die volle
kaart ingestuurd.

Een kaart met 66 zegels geeft recht
op een abonnement op Zonnebloemen.

Een kaart met 52 zegels geeft recht
op het Zonneboek.

Ook het nieuwe Zonneboek ver-
schijnt deze week.

Begrijpt u nu, dat heel H. L. in ste-
den en dorpen

VAN NU AF
een actie inzet, die klinkt als een klok.

Vrienden van H. L.
De maan schijnt en de avonden wor-

den al langer.
Gaat erop uit, met kettingspel en

kookboekjes.
Gaat in alle gezinnen van onze

katholieke arbeidersbeweging.
Maakt den man tot schakel in de

ketting, die ge bezig zijt te smeden.
Geeft aan moeder de vrouw dit

kookboek van vijf cent, dat veel meer
waard is.

En vergeet niet, het kettingspel te
verkopen, dat van heel het werk van
H. L., van bloemendagen en loterijen,
van tentoonstellingen en films vertelt,
maar ook van de wachtlijst, van het
consultatiebureau en ook van de ket-
ting van schakels:

EEN KETTING VAN STUIVERS
OM LEVENS TE REDDEN

Het nieuwe Zonneboek



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

B kooloerenKoo

Dezer dagen lazen wij een bericht van
de Voedingsraad, dat blijkens informatie
bij apothekers en drogisten een toene-
mend gebruik te constateren valt van ta-
bletjes met Vitamine-C. Ofschoon, zoals
ook hier meermalen werd betoogd, dit
vitamine een voor onze gezondheid on-
misbare stof is, moet de aankoop ervan
in tabletvorm niettemin ontraden worden,
zolang men zich afdoende hiervan kan
voorzien op natuurlijke wijze, d.w.z. in de
vorm van verse groenten en fruit. Zo-
leng deze nog zo ruimschoots voorhanden
z n is kunstmatige voorziening van dit
Vitamine (met Vitamine D kan het wat
anders zijn) geheel overbodig en onnodig
duur.

Bijna alle groenten hebben er voldoen-
de van, in het bijzonder de groene blad-
groenten en ook de aardappels, en spi-
nazie, sla en worteltjes zijn er bepaald
rijk aan en deze hebben bovendien nog
de zoo belangrijke Vitamine A en B. Met
de laatste drie groenten, kan de boeren-
kool vrijwel gelijk gesteld worden, zodat
wij van dit nederige, door sommigen ge-
smade gewas een kostbare maar niette-
min goedkope steun voor ons lichamelijk
welzijn hebben, mits — en dat geldt voor
alle groenten — deze kool niet door af-
koken en andere verkeerde bereidings-
methoden van haar gezondste en beste be-
standdelen beroofd wordt.

Aangezien velen de boerenkool steeds in
de vorm van stamppot kennen, laten we
hier enkele minder bekende bereidings-
methoden, ook van resten gestoofde kool,
volgen, die goed en goedkoop zijn.

Gestoofde boerenkool met havermout en
kaas.

Stroop de boerenkool, was ze goed, zet
ze op met een paar theekopjes vol water
en kook ze zachtjes gaar in pl.m. 94 uur.
Laat ze uitlekken en hak ze goed fijn. Bak
in een diep pannetje een stukje boter of
vet bruin, voeg hierbij 2 a 3 eetlepels vlug-
kokende havermout en pl.m. V* liter melk.
Laat de karnemelk even door koken, roer
er dan de gehakte boerenkool door. Voeg
een beetje zout toe en laat de boerenkool
onder roeren nog even stoven. Rasp er in
de schaal wat kaas over.

Geeft by dit gerecht gekookte aardap-
pelen met kaassaus.

Boerenkoolsoep.
Stroop 3 a 4 stronken boerenkool, was

ze goed en hak ze een beetje fijn, zet ze
op met 2% liter kokend water en kook
ze % uur zachtjes. Voeg daarna pl.m. 8
goed schoongeborstelde en in stukken ge-
sneden aardappelen toe, 4 volle eetlepels
vlugkokende havermout, l gewassen
worst of een stukje spek, 2 gesnipperde
uien en wat zout. Laat alles ongeveer
pl.m. Vz uur koken, maar zachtjes. Roer
er op het laatst nog pl.m. M, liter melk
door.

Heeft men geen spek of worst dan kan
men ook tegelijk met de boerenkool een
been meekoken of enige Maggi's bouillon-
blokjes.

Indien men heeft kan men ook wat
stukjes selderijknol en prei meekoken, de
soep krijgt hierdoor nog een pittige
smaak.

Boerenkool met gort.
Was % pond gort goed schoon, laat ze

daarna in l liter water een nacht weken.
Breng de volgende dag l liter water
aan de kook met een been en kook dit
zachtjes % uur. Stroop 3 struiken boeren-
kool, was ze goed en hak ze een beetje
fijn. Doe ze in de bouillon en voeg ook de
geweekte gort toe met het weekwater.
Laat alles zachtjes % uur koken, doe er
dan enige goed schoongeboende en in
stukjes gesneden aardappelen bij en wat
zout en kook alles goed gaar. Neem het
been eruit en roer alles met een schuim-
spaan vooi'zichtig dooreen.

Gebakken boerenkool (van resten).
Roer door wat resten gestoofde boeren-

kool een geklopt ei, een zeer fijn gehakte
ui en pl.m. 4 gekookte en fijngewreven
aardappelen. Maak vet of olie heet in de
koekepan, leg er met een lepel kleine
hapjes van het beslag in en druk ze plat.
Bak ze aan beide kanten.

Geef by dit gerecht aardappelpuré.

MET KLEM
wordt U aanbevolen Jozo of Nezo —
uit hygiënisch oogpunt -- voor het
zouten van de spijzen te gebruiken.

duet,
Daer zoo de liefde viel
Smolt liefde ziel met ziel
En hart met hart te gader.

Die liefde is sterker dan de dood,
Geen liefde koomt Gods liefde nader

Noch is zoo groot.

Geen water bluscht dit vuur,
Het edelst dat natuur
Ter weerelt heeft ontsteecken.

Dit is het krachtigste ciment
Dat harten bind, als muuren breecken

Tot puin in 't end.

J. v. d. VONDEL.

't Is me ten enen male onmogelijk
om thans, zoals de afspraak was —
eindelijk — de ingekomen brieven

karakters. Want, in plaats dat het
op zijn glanzende bovendek een en-
kele smaakvolle pul draagt, gelijk 't,
naar ik meen, behoort, ligt het nu
bedolven onder allerhande voorwer-
pen, die overal elders, maar in geen
geval op het dressoir thuishoren: 'n
tamboerijn, een triangel, mirlitons
met pluimen, puntzakjes met confet-
ti, rollen serpentines, een paardekop
(van bruin karton wel te verstaan) :
wat zal Emiel een dapper bruintje
zijn, als hij de bruidsslee trekt!! een
rol goudpapier, twee gouden kronen,

over opvoeding samen te vatten en
er, indien mogelijk, een conclusie uit
te trekken.

Vergeef het me. 't Gaat niet, nog
niet. Misschien de volgende week.
Ik kan het niet. Om de eenvoudige
reden, dat bij ons op het ogenblik de
meest elementaire begrippen van op-
voedkunde zoek zijn. En zou ik dan
met een uitgestreken gezicht

Kort en goed, de laatste weken is
het hier een huishouden van Jan
Steen.

Ge kent dat schone zinnetje wel uit
het paedagogisch handboek: „In een
gezin moet orde heersen; wanorde
doet zelfs de beste tuchtmiddelen fa-
len; de opvoeding lijdt er grote scha-
de door".

Moet u bij ons komen!
„Het millieu is van invloed op de

karaktervorming."
Het millieu?
Hoort daar het dressoir ook bij7

Nu, dan is het mijne fataal voor de

Boerenkoolschotel (van resten).
Leg in een met boter ingewreven vuur-

vaste of emaille schaal een laag in
schijfjes gesneden aardappelen, hierop een
laag gestoofde boerenkool, vervolgens
weer aardappelen. Maak op de volgende
manier een uiensaus. Smelt een stukje
vet of boter in een diep pannetje, voeg
een paar gesnipperde uien toe en bak deze
lichtbruin, doe er een eetlepel bloem bij,
roer de kluitjes eruit en voeg % liter wa-
ter toe. Laat de saus even doorkoken. Giet
ze op de aardappelen. Roer er wat kaas
over en zet het schaaltje pl.m. % uur in
de oven of op een zacht pitje.

Geef bij dit gerecht ingemaakte uitjes
of augurken of een slaatje.

een bloemenmand, drie strooimand-
jes, een rijzweep, een jockeypet, een
dirigeerstok, een piccolopetje, een
grijze pruik, een boerinnenkap, een
hoge zije

,,Ne, Roosje, niet aankomen
mag niet! Hemel, mijn hoofd loopt
om." ,,O, dacht je, dat wij geen ze-
nuwen hadden?" gillen de tantes, die
juist met hun kroost zijn aangeland
om te repeteren. „Ik heb 50 goud-
vaantjes geplakt " „En ik "
Piet grinnikt: „Straks vliegen de dier-
bare zusters elkaar in de haren!" En
om deze brutaliteit wordt hard gela-
chen. Is dat opvoeding?

Hoort de tafel in het midden te
staan met de stoelen er omheen, wij
handelen als wijlen tante Alida: Wij
schuiven de tafel en stoelen op zij:
Generale repetitie!

„Wat doen we het eerst?" „Het
huisorkest," beveelt de vader, „want
dat leek de vorige keer nergens op
Niet voor je beurt blazen, Marleen-
tje! Jongen, hou op met die ra-
tel we worden stapelgek
Phie, jakker niet zo op de piano; het
hangt van jou af, of 't goed gaat..."
Phie betitelt die opmerking van haar
bloedeigen vader als „waanzinnig",
en ze wordt daarvoor genoeglijk aan
haar krullen getrokken. Is dat tucht ?

En waar blijft de rechtvaardig-
heid ? Waarom wordt Jef, als hij even
hapert met zijn versje de gang opge-
stuurd? Daarom! In onze familie
leeft het verhaal van oom Gillis, die
toen hij al een grote jongen was, het
Onze Vader nog niet vlot kon bidden.
Totdat zijn papa, die Gillis in een hel-
der ogenblik dóór had, hem bij zijn
nekvel pakte, waarop het Onze Va-

der in één adem uit zijn mond vloog.
Zou Jozef die vreemde manier van
doen soms van oom Gillis geërfd
hebben ?

„Opschieten! We komen nooit
klaar. Wat volgt er? Nummer 16 van
het programma: Schilder en boer.
Daar is Jef bij nodig. „Laat hem dan
maar weer binnenkomen!" Dat noe-
men ze nou: consequentie in de op-
voeding! Werkelijk, we maken de ene
blunder na de andere.

Vader en moeder twisten in het bij-
zijn der kinderen fris-op over het
tempo van een muziekstukje, een
rijmwoord in het welkomstlied: „Ja,
ik weet wel, dat blij van geest rijmt
op gouden feest, maar je kunt toch
niet aan het „geesten" blijven."

„Moeder, ik kan vanavond heus
niet repeteren. Ik heb zo'n bende
huiswerk." „Dat huiswerk kan voor
mijn part naar de maan lopen. De
bruiloft gaat voor." O, samenwerking
van school en huisgezin.

We veteren elkaar uit, treden twee
minuten daarna in hetzelfde stuk op
of dansen samen de grote Tral.

Enfin, eerlijk gezegd begint er wel
een weinig schot te komen in de voor-
bereidingen voor de gouden bruiloft.
De uitnodigingskaarten met Oost-
indische inkt getekend en met de
symbolische gouden ringen versierd,
zijn klaar. Daar hebben de vier oud-
sten een heel karwei aan gehad, voor-
al met de ondertekening, die luidt: de
kleinkinderen. Juuk maakte de eer-
ste fout. Hij verschoot van kleur. „O,
nou heb ik „kleikinderen" gezet." In
plaats van dit voor kennisgeving aan
te nemen, zijn we er breed over gaan
uitweiden (andermaal een paedagogi-
sche flater), met het gevolg, dat Phie
penseelde: „kleinderen". Toon „klein-
kinden" en Piet „kleinkindinderen".
Toen was het over. Morgen gaan ze
met de post mee.

De gasten worden verwacht. Wij
zwoegen deze laatste dagen nog door.
En alle opvoedkunde zal bij ons zoek
zijn.

Opvoeden mét of zonder boeken ?
Zonder boeken, met muziek, zang

en dans.
Met hart of verstand?
Met hart en vurigheid!
Dus geen problemen? Vele, vele,

als daar zijn: Hoe bevestig je een
snor stevig en toch onzichtbaar op
een gladde bovenlip? Hoe lap je 't
om met een jacquet van een vijftigja-
rige een tengeren jongen in gala te
steken? Hoe plaats je 60 mensen op
40 stoelen ? Hoe kan je jezelf a la mi-
nute omkleden van een heraut in een
schuintamboer? Van een oude mar-
ketentster in een dansvaardige boe-
rendeern? Vele problemen, zeg ik,
doch ze zullen worden opgelost door
de humor eerst, door de liefde meest.
Door de liefde, die de goede gemeen-
schapszin ontwikkelt, de edele sa-
menwerking bevordert in dienst van
het ideaal: een schoon feest te berei-
den aan twee mensen, die door hun
leven getoond hebben: dat de liefde
het grootste gebod is. (Ook in de op-
voeding !)

Als de kinderen, die dit zeldzaam
feest mee mogen maken, er alles van
zouden vergeten, doch die ene voor-
naamste wet er uit leerden, dan is het
een goed feest geweest.

C BOUDENS-VAN HEEL.

Co r r. H. v. T. te B., W. de B. te T. en
anderen: Brief volgt.

C. B.-v. H.

M.
Timlnu»



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

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

Assendelftstraat 17, Den Haag

No. 300
F. Janet

Chess amateur 1918
a b c d e f g h

a b c d e f g b
Mat in 2 zetten

Ter oplossing probleem no. 300. Inzen-
dingen tot 21 Februari.

Partjj Winawer—Riemann
(gespeeld te Berlijn, 1881)

1. e2—e4, e7—e5. 2. d2—d4, e5Xd4. Dit
is hier de beste zet, daar zwart bij verde-
diging der pion in het nadeel komt.

Bijvoorbeeld 2 , d6? 3. de5:, deS: 4.
Dd8:t, Kd8: en zwart mag niet meer ro-
cheren; of 2 , Pc6. 3. de5:, Pe5:. 4. f4,
Pc6. 5. Le3 en wit beheerst het centrum.

3. DdlXd4. Hierdoor verliest wit een
tempo en daarom wordt de gespeelde
opening minder ste^k geacht dan b^jv. de
Spaanse of Italiaanse partij. 3 , Pb8—
c6. 4. Dd4—c3!. Een terugtocht naar dl is
zeker niet in het voordeel van wit; e3 is
zowat de enige plaats, waar — merk-
waardig genoeg — de dame betrekkeüjk
veilig staat. Als regel wordt van dit veld
af de dame in het verdere verloop der
party naar g3 gebracht om aldus de stel-
ling van zwart te bedreigen. 4 ..,
Lf8—b4f. De beste zet is hier wel: 4, ,
Pf6 om na 5. e5? voort te zetten met 5.

Pg4 6. De4, d5! (Pe5:? 7. f4) 7. ed6:
en passant, Le6 8..do7:, Ddlt (een leer-
zame combinatie). 9. Kdl:, Pf2t. 10. Kei,
Pe4: en zwart is beter ontwikkeld, de
pion op c7 gaat verloren, terwijl wit niet
meer mag roeheren, s

Na dit uitstapje keren wij terug naar
onze partij (4 Lb4t). 5. c2—cS, LM—
a5? De loper had ter verdediging der
eigen stelling terug moeten gaan naar e7.
6. DeS—g3! Direct valt wit het onbe-
schermde pionnetje op g7 aan. 6 ,
Dd8—f6. Na 6 g6 speelt de wind te
veel door zwart's stelling! 7. Licl—f4 (7.
Lg5, Dg6 wint slechts in schijn een tempo,
daar de loper op g5 toch niet goed staat).
7 , d7—d6 (er dreigde Lc7:). 8. Lfl—
bö, I*S—d7. 9. Pbl—d2, h7—h6. Zwart
wil met g5 de witte loper verjagen, maar
dat plannetje wordt verhinderd. 10. Pdï—
c4 (dreigt 11. Lc6:, Lc6: 12. Pa5:). La5—
06. 11. h3—h4, Pg8—e7. 12. Pgl—fS, Pe7
—g6. Beide partijen zijn volledtg ontwik-
keld, maar zwart staat iets gedrukter,
wat zqn oorzaak vindt in de pionnenstel-
ling wit: e4, zwart d6. Om dit nadeel te
voorkomen was het nodig geweest de
opening zo te spelen, dat de zet d7—d5
in plaats van d7—d6 had kunnen geschie-
den.

13. Pc4Xb6, a7Xb6. 14. Lf4—e», Pc6—
e5. 15. Lb5—e2! Met afruilen verliest wit
langzaam maar zeker zijn voordeel. Thans
echter vormen de lopers op e2 en e3 te-
zamen een machtige factor ten gunste
van wit.

15 Ld7—c6. Door te slaan op f3
had zwart wat meer plaats voor zijn over-
blijvende stukken kunnen kragen. 16. Pf3
—d2! Weer gaat wit een afruil uit de
weg. 16 , O—O—0. Een gevaarlijk ex-
periment; wit krijgt nu goede aanvals-
kansen langs de a-lijn. 17. h4—h5. Zwart's
strijdkrachten worden teruggedrongen;
op 17 , Pe7? volgt 18. f4, Pd7. 19.
1x14 en, daar op De6. 20. f5 volgt, kan
zwart het verlies zijner dame slechts door
opoffering van een paard op e5 ontgaan.
Dus: 17 Pg6—f8. 18. a2—ai, Dd8—
e7. 19. b2—b4; op Dg7: gaat wit natuur-
lijk niet in, daar dan zwart met Pe6 en
Tg8 onnodige tegenkansen krijgt. 19 ,
f7—f6. Het is duidelijk, dat zwart niet
veel ondernemen kan. In dergelijke stel-
lingen die vaak zéér moeilijk te spelen
zijn, moet men eenvoudig afwachten tot
de tegenpartij toeslaat. Kansen krijgt
zwart alleen nog maar als wit. zijn aanval
te vlug of te slordig doorzet. Speelt wit
echter secuur verder, dan is de partij •voor
zwart practisch verloien.

WE MAKEN:

ten lucifer stand aar d

Is het u nooit overkomen dat ge in de
duisternis uw pijp wilt aansteken, het
doosje lucifers pakt, een lucifer graait,
strijkt en geen vuur.

Dat was een lucifer- die al een keer ge-
bruikt was, nog eens, maar mis ja
dat is erg vervelend, maar nog veel ver-
velender is dat, als zoiets je vrouw over-
komt, aan wie ge uw doosje in een gulle
bui even hebt aangereikt praat er
niet verder over, maar maakt zo'n stan-
daard, dan zijn de lucifers bij de hand en
de reeds gebruikte .komen in het bakje
te liggen brandstof.

De hoeveelheid hout die er aangaat,
kan men nog wel zonder bon krijgen,
maar wat ik je raden wil: neem een mooi
stukje eiken- of beuken- of perenhout,
maar goed droog en belegen.

Voor het schildje hebben we nodig een
plankje breed 11.6 cm, lang 22.5 cm en
dik 8 mm. Daarop wordt de hoofdvorm

zuiver, naar de ingeschreven maten, afge-
tekend en uitgezaagde kanten vlot en
glad bijsteken en vervolgens aan de kop
de versiering aanbrengen. De beide krul-
len met een holle guds uitsteken, daarna
het gat boren voor ophangen, vervolgens
de uitgeschulpte rand van het onderste
deel ook weer met een guds uitsteken. De
beide krulletjes opzij zijn even dunner ge-
maakt. Nu het blokje waarop het lucifer-
doosje kan geplakt worden. Hiertoe kan
men de juiste maten van een luciferdoos-
je nemen. Het blokje wordt met een pen-
netje op het schild vastgelijmd (zie het
schetsje). Op het blokje wordt verder een
iets bol voorplankje gelijmd, -waarachter
het doosje komt te staan.

Het bakje wordt gemaakt uit een
plankje dik 2 cm, lang 8.5 cm, breed 5 cm.
Dit zagen we eerst in de halfronde vorm,
vervolgens krijgt de halfronde voorkant
een hol profiel dat zeer gevoelig moet
worden aangestoken, daarna wordt het
bakje uitgehold. De bodem van het bakje
wordt met een grondschaafje op diepte
en vlak gemaakt.

Als het bakje gereed is, moet nog de
console gemaakt worden. Hiervoor heb-
ben we nodig een blokje hout lang' 8.2 cm,
breed 4.8 cm en dik 3 cm. Dit blokje
wordt eveneens in een halfronde vorm ge-
zaagd, vervolgens in profiel gestoken en
van boven van een verdiept gedeelte voor-
zien. Dit verdiept gedeelte moet zo groot
zijn dat er juist het bakje in past, dus
het moet ook dezelfde vorm hebben. De
diepte is 4 mm en wordt, evenals bij het
bakje, met de grondschaaf vlak gemaakt.
Het bevestigen van deze console op het
schild kan met lym gebeuren en boven-

dien een paar stevige schroeven van ach-
teren door het schlldplankje. Nu gaan we
het geheel nog eens nazien, hier en daar

wat bijpoetsen en, als het van eikenhout
is, dan direct in de boenwas zetten, is het
van beuken of perenhout dan even een
lichte beits eroverheen. Goed succes.

ARCHITEKT.

Lolerij ien bate der

K. IV. Jeugdkampen

Wij vestigen er de aandacht van onze
lezers op, dat de trekking van deze loterij
reeds heeft plaats gehad en dat op de
volgende loten de hoofdprijzen gevallen
zijn:

No. 115363 Auto (ƒ2010); no. 107449
Huis- en Slaapkamer-ameublement (ƒ 500)
155696 Inkopen bij R. K. georg. Middenst.
(ƒ 400); 148137 Inkoop kleding voor het
gezin (ƒ 300); 153421 Buitenl. reis (ƒ 125)
146242 Buitenl. reis (ƒ 125); 79074 Buitenl.
reis (ƒ 125); 138618 Buitenl. reis (ƒ 100);
126287 Buitenl. reis (ƒ 100); 153862 Philips
Radio (ƒ 150); 28580 Philips Radio (ƒ 150)
209617 D.K.W.-motor (ƒ200).

De volledige trekkingslijst kan worden
ingezien bij den secretaris der plaatselijke
afdeling van de R. K. Werkliedenvereni-
ging, terwijl zij ook aan uw adres wordt
gezonden na inzending van een postzegel
van ƒ 0,05 aan het R. K. Jeugdsecreta-
riaat, afd. kampwerk, Lange Putstraat 44
te Den Bosch.

BESPARING
De grootste besparing op Uw

Stroomrantsoen verkrijgt U

door het gebruik van de besta
en zuinigste lampen ooit door
JPhilips vervaardigd:

Hij zag er Icans loe!

U O O K . M I T S U M A A R D O O R Z E T !

Als de pastoor van het kleine Franse
wijnbouwers-dorp Léojac langs kwam,
zeiden de mensen lachend: „Daar heb je
onzen pastoor met zijn fantastische plan-
nen!"

Iedereen in die streek kende dezen pas-
toor, met zijn versleten toog en zijn met
ijzer beslagen schoenen. Iedereen wist, dat
hij droomde van een basiliek, die in het
dorpje Lëojac gebouwd moest worden.
„Onmogelijk" zeiden de .mensen, zijn pa-
rochie is veel te klein om die kosten te
kunnen opbrengen. Hij praat er reeds ja-
ren over, maar komt natuurlijk geen stap
verder.

Maar o n m o g e l i j k stond niet in het
woordenboek van den pastoor. In zijn
hoofd bestond de basiliek reeds als een
werkelijkheid. Hij kon als het ware de
vensters tellen en de kleuren van de ge-
brandschilderde ramen beschrijven. Hij
vertelde er van aan zijn parochianen, aan
de eenvoudige Franse boeren van Léojac
en langzamerhand was ook in hun geest
het gebouw reeds opgetrokken.

Wat hij in het hoofd had, zette hij op
papier. Er werden briefkaarten gemaakt
van de toekomstige kerk en deze werden
tegen enkele centen verkocht. De twijfe-
laars verloren terrein. De afbeelding van
de basiliek ging in de omgeving rond. De
pastoor hield vol en de giften begonnen
toe te stromen.

Na negen jaar hardnekkig vasthouden
aan zijn ideaal had de pastoor genoeg
geld bijeen om een architect in de arm te
nemen en plannen te laten uitwerken. Des
avonds kwamen de boeren bijeen en be-
keken de tekeningen. Het bouwwerk werd
tot in de kleinste bijzonderheden bespro-
ken. Er ontbrak niets meer dan dat
het nog gebouwd moest worden.

„Dat kunnen wij zelf wel" zeide de pas-
toor. Het is niet het gehele jaar even druk
in de wynbouw en iedereen kon toch in
doorsnee wel twee dagen per week missen
om mee te helpen bouwen. De pastoor
wees op de voldoening, die men zou sma-
ken, wanneer eenmaal de bouw door eigen
kracht en toewijding zou zijn voltooid.

Er kwam geestdrift, eerst bij een paar,
toen sloeg de vonk over op velen en er
werd besloten onder leiding van den archi-
tect het werk aan te pakken. Op 'n mooie
morgen werd het grondwerk begonnen en
vanaf dat ogenblik werkten gemiddeld
iedere dag veertig boeren aan het metse-
len van de muren. De rozenstruiken, die
in de toekomst een woud van rozen om de
kerk zullen vormen, zijn geplant. Nog een
paar duizend werkdagen en de kerk zal
staan!
Een prachtig voorbeeld van initiatief, on-

dernemingsdurf en taaie volharding.
Ouders neemt hier een voorbeeld aan.

Het valt soms niet mee om met sparen 'n
begin te maken. En toch raden wij u aan:
begin! Begin met een spaarbankboekje
aan te vragen, begin met wekelijks een
klein bedrag te reserveren en op de duur
zult ge zelf voldoening van uw doorzet-
tingsvermogen ondervinden. Juist omdat
het u zo moeilijk toescheen!

N.V. DE CENTRALE VOLKSBANK
Hoofdkantoor: Huis van de Arbeid,

Utrecht

Spaarbank voor de B. K. Arbeiders-
beweging

350 Agentschappen 44.600 Spaarders

f 5.000.000,— gespaard kapitaal,
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Beroepskeuze voor onze meisjes
Vorige week plaatsten wij het eerste deel van een beschouwing

over beroepskeuze voor meisjes, naar aanleiding van een bezoek
aan het Bureau voor Beroepskeuze, gevestigd in het R. K. Bureau
voor Arbeidsbemiddeling voor vrouwen en meisjes, 2e Constantijn
Huygensstraat te Amsterdam. Het artikel eindigde bij het verhaal
van het huisnaaistertje, dat geen kleuren kon onderscheiden en
dat de raad kreeg uit te zien naar een betrekking in een der grotere
confectiebedrijven, waar het niet nodig was, dat ze zelf kleuren-
combinaties moest samenstellen.

Met behulp van het bureau voor ar-
beidsbemiddeling heeft ze spoedig iets
gevonden en .... ze is nu helemaal
over haar complex heen, voelt zich
prettig in haar werk en is helemaal
opgeleefd! Dat is nu een geval dat
met betrekkelijk weinig moeite in or-
de gebracht kon worden. Maar het is
niet altijd zo gemakkelijk, vooral niet,
als aan een opleiding in het verkeerde
vak soms jarenlang onkosten zijn be-
steed. Zo tref je soms meisjes aan,
die jarenlang getobd hebben met haar
studie voor handelscorrespondentie,
stenografie en typen, waar ze het
nooit ver in zullen brengen, terwijl er
bijvoorbeeld een uitstekende verpleeg-
ster uit haar had kunnen groeien.
Maar ja, de onkosten voor een nieuwe
opleiding vormen dan vaak een on-
overkomelijk bezwaar. Daarom is het
zo belangrijk, dat de jonge mensen
psychotechnisch onderzocht worden
vóór de beroepskeuze."

„Hebt u nogal medewerking van de
ouders en biivooorbeeld het onder-
wijs?"

„Het bewustzijn van de noodzake-
lijkheid van psychotechnisch onder-
zoek wint meer en meer veld. Maar er
zijn toch altijd nog mensen, die, hoe
onbegrijpelijk het ook schijnt, het nog
altijd beschouwen als iets overbodigs.
En dat is toch zo jammer. Ook voor
de financiële zijde van het vraagstuk.

Wanneer een mens een richting
kiest, die hem niet ligt, zal hij ook
financieel er nooit veel in bereiken."

„En geeft u ook advies omtrent de
kansen van een beroep, wat betreft
mogelijkheid tot plaatsing?"

„Dat komt vanzelf ter sprake. Ik
kan bijvoorbeeld op het ogenblik
moeilijk iemand aanraden een vak te
kiezen, waarvan ik weet, dat er al
honderden werkloos rondlopen. Ook
al is het meisje voor dat vak geschikt.
In zo'n geval wordt daar eerlijk over
gepraat en dan wordt naar een moge-
lijkheid gezocht, waarin ze haar ga-
ven, al is het in een enigszins andere
richting, toch kan ontplooien. Natuur-
lijk zijn we op de hoogte van de on-
kosten van de verschillende opleidin-
gen, zodat we ook daarover inlichtin-
gen kunnen verstrekken."

„Zou ik nu ook iets mogen weten
omtrent het onderzoek zelf, hoe het
verloopt en op welke beginselen het
is opgebouwd?"

„Met alle genoegen. Allereerst zal
ik u de zogenaamde „kleurenproef"
laten zien, waarover ik zo juist al
sprak. Die zal u interesseren en is
zeer eenvoudig. Deze proef dient, zo-
als u wel zult begrijpen, om de kleur-
gevoeligheid van het oog te onder-
zoeken. Daarvoor heeft men een gro-
te egaal grijze lap, waarop gekleurde
vierkantjes zijn geborduurd in allerlei
kleurnuanceringen, bijvoorbeeld van
donkerblauw langzaam overgaand
naar licht met heel fijne verschillen.
In een doos heeft men dezelfde vier-
kantjes op losse lapjes en nu moet
degene die de proef maakt, het juiste
lapje uit de doos naast het vierkantje
van de grote lap leggen. Doordat de
nuanceringen zo zijn gekozen, dat het
een grote kleurgevoeligheid vereist
om alle goede kleuren bij elkaar te
brengen, kan men gemakkelijk niet al-
leen kleurenblindheid, maar ook een
lichte aanleg daarvoor, constateren.
Zo zijn er in het geheel 144 proeven,

die min of meer geleidelijk over het
hele psychische terrein van den mens
zijn verdeeld.

Deze proeven zijn door jarenlange
ervaring tot stand gekomen en het
is in de practijk gebleken, dat zij een
betrouwbaar geheel vormen. Er be-
staan heel interessante proeven over

ingewikkelde toestellen. Zoveel moge-
lijk worden voorwerpen gebruikt, die
aan de meisjes uit het dagelijks leven
bekend zijn. Dit heeft het grote voor-
deel, dat ze zich natuurlijker geven en
zich beter op hun gemak voelen."

„Hoe legt u nu de eindconclusie van
een onderzoek vast?"

„Dat doen we op 'n zogenaamd sil-
houet of zieleveld. U ziet, het is eigen-
lijk een grafische voorstelling van het
resultaat van de verschillende proe-
ven. Een cirkel is in 144 stralen ver-
deeld, ledere straal is een proef. Die
proeven heeft men na lang zoeken en
veel berekeningen gegroepeerd onder
de verschillende namen, die u rond de
cirkel ziet gedrukt. Bovenaan ziet u
bijvoorbeeld Practisch verstand. Dit
wil nu niet zeggen, dat door die 21
proeven die daaronder vallen het hele
practische verstand kan worden on-
derzocht, maar er wordt mee bedoeld,
dat deze bestaande 21 proeven, ge-

üen proefpersoon onder het mes

het testen van: vatbaar zijn voor sug-
gestie, zich iets abstracts kunnen
voorstellen, maar hier raak ik aan
het ambtsgeheim, en kan er u tot mijn
spijt niet verder over vertellen. Bij de
meeste proeven weet de proefpersoon
namelijk niet wat ermee bedoeld
wordt, of denkt zelfs iets heel anders
dan hetgeen waar het in werkelijk-
heid om gaat bijvoorbeeld bij de Mün-
sterbergproef, zo genoemd naar den
bekenden psycholoog Münsterberg,
een proef omtrent het snel besluiten.
Er zijn natuurlijk ook proeven die ge-
rust bekend mogen zijn, namelijk die
bij het onderzoek van de zintuigen.
Om bijvoorbeeld het tastgevoel te on-
derzoeken, heeft men fijnere en gro-
vere soorten schuurpapier. De proef-
persoon moet nu geblinddoekt dat
van een bepaalde soort uitzoeken. Een
andere proef is de proef om de ruimte-
verbeelding van het oog na te gaan.
Hier gaat het om het snel herkennen
van kleine afwijkingen bij cirkels of
het zuiver met het oog schatten van
rechte hoeken.

Alle proeven zijn zo eenvoudig mo-
gelijk gehouden met vermijding van

rangschikt moeten worden onder de
naam practisch verstand.

Dan ziet u nog 5 concentrische cir-
kels binnen de grote cirkel. Hiermee
wordt aangegeven voor hoeveel pro-

cent een proef goed gemaakt is res-
pectievelijk van O pet. bij het middel-
punt tot 100 pet. bij de omtrek van
de cirkel. De proeven die gedaan zijn,
worden nauwkeurig op de stralen van
de cirkel door punten weergegeven,
wat later, door lijnen verbonden, het
zogenaamde silhouet of het zieleveld
geeft."

„Moet nu iedereen, die zich psycho-

technisch laat onderzoeken al die 144
proeven doen?"

„Neen, dat is niet altijd nodig, dat
hangt af van het soort van onder-
zoek. Komt er iemand om raad vra-
gen of een of ander bepaald vak haar
zou liggen, dan onderzoekt men voor-
namelijk op de punten, die voor dat
vak speciaal vereist worden.

Laatst kwam een meisje, dat graag
verpleegster wilde worden. Ze wist
echter niet, of ze er wel geschikt voor
zou zijn. Bij het testen bleek al gauw,
dat ze heel weinig concentratievermo-
gen had, erg onnauwkeurig was en
niet bijzonder handig. Ze had een
goed verstand en had daardoor haar
verpleegstersdiploma wel gehaald,
maar om het gebrek aan die drie an-
dere voorname punten, moesten wij
het haar toch afraden.

Een ander geval is het natuurlijk,
wanneer iemand komt juist om een
besluit te kunnen nemen, welk vak
ze het best kan kiezen, zonder een
uitgesproken voorliefde te hebben. Zo
iemand moet men natuurlijk testen
over de gehele lijn. Het spreekt van-
zelf, dat wanneer het niet nodig is alle
144 proeven te laten doen, men toch
altijd moet zorgen, de proeven zo te
kiezen, dat zij over het gehele terrein
van de aanleg verdeeld liggen."

„Bestaat er niet een groot gevaar,
dat het psychotechnisch onderzoek op
deze wijze té technisch wordt?"

„Dit gevaar zou er inderdaad kun-
nen zijn, maar bij elk meisje dat on-
derzocht wordt, wordt behalve de
psychotechnische methode ook altijd
de oude beproefde werkwijze van sa-
men praten: aanvoelen en nauwkeu-
rig informeren, toegepast. Ook de
schoolrapporten, de mening van hoof-
den van scholen, beroep en prestaties
van ouders, broers en zusters vormen
mede het materiaal, waaruit het eind-
oordeel moet worden gevormd. En zo
komen we te weten, wanneer in het
kind de wens ontstaan is voor het een
of ander beroep of de wens gedaan is
omdat ze geen andere mogelijkheden
kende, wat ze in haar vrije tijd graag
doet, of ze tegenzin tegen verdere stu-
die heeft enz. enz., of ze blijk geeft
van een rustig en ook verstandig be-
kijken van gestelde vragen, of ze snel
begrijpt en vlot reageert, of ze zich
moeilijk of makkelijk aanpast, tegen
moeilijkheden opkijkt enzovoort. Sa-
men praten en intuïtief aanvoelen:
het een moet het ander aanvullen. Dat
is dan ook de reden, waarom we ons
uiterste best doen de meisjes zich
hier op haar gemak te doen voelen
en waarom het juist zo belangrijk is,
dat jongens door mannen, maar meis-
jes door vrouwen getest worden. Met
praten leert men dikwijls nog heel
veel, wat de proeven alleen niet kun-
nen onthullen."

En aan den een gaf Hij vijf
talenten, een ander drie, een derde
één ... ieder volgens zijn bekwaam-
heden.

Volgende week wordt mijn dochter-
tje getest. Ik wil zien, welke talenten
mijn kind ontvangen heeft en meehel-
pen, om ze in een voor haar geschikt
beroep te vermenigvuldigen. God ver-
wacht van ons, dat we er gebruik van
maken!

UienstnoJenopleia

Nu wij in deze tijd voor onze meisjes
een aangepast beroep zoeken, bezigheid
die met hun aard en karakter overeen-
komt, is het zeker nuttig uw aandacht
eens te vestigen op de dienstbodenoplei-
ding zoals wij die in Nederland kennen.

Deze opleiding maakt het meisje ge-
schikt voor de taak van dienstbode. Daar
deze opleiding in het geheel maar drie
maanden duurt, zal wel niemand ver-
wachten dat het meisje als een volslagen
dienstbode de opleiding verlaat. Maar on-
der de leiding van een goede huisvrouw
kan er binnen korte tijd een flinke hulp
uit groeien.

16 April begint de nieuwe cursus
Geeft u nog tydig op aan de directie

„Mariaoord" te Vught.
Voorwaarden: minstens 16 jaar. Goed

gezond. Dienstbode willen worden na de
cursus.

Wij verstrekken gaarne verdere inlich-
tingen.



REDACTIE-ADRES:

ÖERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Goede wil en kennis
Bij de opbouw der nieuwe gemeenschap is goede wil alleen niet

voldoende. Ook de kennis der dingen en een goed inzicht op het
terrein der menselijke samenleving is noodzakelijk.

Hetgeen in de loop der laatste jaren op onze sociale studiedagen
werd behandeld is vooral actueel voor deze tijd, geeft een goede
kijk op de verhoudingen en stromingen en hoe deze niet en wel
moeten zijn. Het is daarom goed dat van de inhoud der verslag-
boeken in brede kring kennis wordt genomen.

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

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

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

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

Vr ai ons uit Je af Jelinaen ter ore L

ALKMAAR

Doordat de procureur-generaal
geen toestemming verleende om
de j.l. uitgeschreven bestuurs-
raadsvergadering op 11 dezer te
houden, is deze tot een nader te
bepalen datum uitgesteld. Wij
vertrouwen echter, dat bedoelde
bestuursraadsvergadering bin-
nen korte tijd zal kunnen plaats
hebben en rekenen dan ook op
de aanwezigheid van al de afde-
lingsbesturen.

Tevens doen wij nogmaals een
dringend beroep op de medewer-
king van de diverse afdelings-
secretarissen inzake de te hou-
den eendaagse retraite op Zon-
dag 30 .Maart a.s. Probeert uw
leden voor dit mooi geestelijk
doel te winnen en wijst hen op de
grote zegen, welke hieraan ver-
bonden zit, vooral nu wij het hei-
lig Paasfeest naderen. Dit is
juist een schone gelegenheid om
ons op een doeltreffende wijze
voor dit hoogheilig Paasfeest
voor te bereiden. Wij vertrou-
wen dan ook, dat al de leden die
nog geen één-daagse retraite heb-
ben medegemaakt, zich zo spoe-
dig mogelijk zullen opgeven bij
ons secretariaat. Laat men het
nu niet uitstellen tot een andere
gelegenheid, want dan kan het
wel eens gebeuren, dat die ge-
legenheid niet meer voor u ge-
boden wordt. Aan het meema-
ken van deze eendaagse retraite
zijn voor de leden van de Kath.
Volksbond geen kosten verbon-
den, zodat dit geen bezwaar kan
zijn om zich hiervoor op te ge-
ven.

In ieder geval verwachten wij
van de diverse afdelingsbestu-
ren de volle medewerking in de-
ze. Juist in deze zorgvolle tijd
is het toch niet overbodig, dat
men zich wat meer op geestelijk
terrein gaat interesseren en niet
onverschillig blijft tegenover het-
geen rondom ons heen zich
afspeelt. Wij moeten ons zelf op
de eerste plaats sterk en krach-
tig maken in de overtuiging van
onze principiële gedachten, dan
zullen wij ook beter de gevaren
van deze tijd kunnen trotseren,
die ons zouden kunnen overko-
men. Hernieuwde kracht wordt
u op geestelijk gebied zeer ze-
ker in deze eendaagse geestelij-
ke oefeningen gegeven, hetgeen
alleen tot heil kan strekken voor
u en uw gezin. Dus, vrienden,
de gelegenheid staat nu nog
voor u open, geeft u nu reeds bij
ons secretariaat voor deze re-
traite op. U zult er geen spijt
van hebben.

HEILO

Het herdenkingsfeest van het
20-jarig jubileum van de R. K.
Volksbond is tot nader order uit-
gesteld.

HILLEGOM
Een commissie van advies is

door de afdeling in het leven ge-
roepen. Deze commissie welke
samengesteld is uit twee be-
stuursleden van de Kath. Volks-
bond, twee van „Eensgezindheid"
en verder uit diverse onderafde-
lingen, is voortgekomen uit de
noodzaak dat velen der leden
advies of hulp behoeven op aller-
lei gebied. Allereerst denken wij
dan aan de verschillende bepa-
lingen en voorschriften bij ziekte
of ongevallen, bij kindertoeslag-
wet of aftrek loonbelasting. Bo-
vendien zijn vele leden en vaders
van gezinnen door hun werk-
zaamheden tijdelijk van huis, zo-
dat moeder de vrouw naast de
zorgen van haar gezin ook bo-
vengenoemde beslommeringen
heeft. Hieraan te helpen en hier-
mee voor te lichten is de opzet
der adviescommissie. Zij houdt
hiervoor te beginnen op 10 Fe-
bruari elke Maandag zitting van
8 tot 9 uur in de R. K. Volks-
bond, waar u dan steeds 3 leden
der commissie zult vinden, die
willen trachten u te helpen. Kunt
u op die avond niet komen, dan
bezorgt u voor die tijd uw ver-
zoek schriftelijk aan het secreta-
riaat, Krochtstraat 16 of bij den
voorzitter der commissie J. van
Deurzen, Meerstraat 16.

VOORSCHOTEN

De afdeling hield haar jaarver-
gadering op 6 Februari, welke
werd bijgewoond door den gees-
telijken adviseur kapelaan Zou-
tenbier en de St. Jozefgezellen,
die waren uitgenodigd. De voor-
zitter sprak zijn voldoening uit
contact was bereikt met de St.
Jozefgezellen.

Uit het jaarverslag van den se-
cretaris bleek dat, al kon er in
het afgelopen jaar door allerlei
omstandigheden weinig verga-
derd worden, het bestuur niet
had stil gezeten en het vereni-
gingswerk toch doorgang vond.
Uit het jaarverslag van den pen-
ningmeester bleek dat de kas er
in het afgelopen jaar niet op
vooruitgegaan was. De inkom-
sten bedroegen ƒ480,87, de uit-
gaven ƒ 537,32 V2. Bij de bestuurs-
verkiezing werd in de vacature
N. J. v. Os gekozen den heer S.
L. Gerrits. Tot lid van de con-

trolecommissie werd gekozen de
heer S. Roessen.

Na afloop der agenda hield
kapelaan Zoutenbier een lezing
met lichtbeelden over de H. Mis.
De eerwaarde spreker gaf een
boeiende uiteenzetting van de be-
tekenis der verschillende hande-
lingen en gebeden welke door
den priester aan het altaar ver-
richt worden. Aan het einde
sprak de eerwaarde spreker de
wens uit, dat de aanwezigen door
hetgeen zij gezien en gehoord
hadden er toe gebracht mogen
worden met meer eerbied dan
voorheen de H. Mis bij te wonen.
De voorzitter dankte hierna den
spreker en spoorde de aanwezi-
gen aan om vooral de laatste
woorden ter harte te nemen.

Vr aar men ver-wacnf

wordt

BENNEBROEK. Op Dinsdag
18 Februari, des avonds 8 uur
houdt de R.K. Volksbond zijn
jaarvergadering. [Als spreker zal
optreden onze geestelijke advi-
seur. Gezien het groot aantal le-
den dat wij op onze laatste
kaartavond bijeen gezien hebben
(de zaal was te klein), verwach-
ten wij ook nu een grote op-
komst. Tevens die avond be-
stuursverkiezing; aftredend is
voorzitter R. B. L/ommerse,
tweede seci^taris- A. Otte, tweede
penningmeester H. v. Bakel en
tweede commissaris K. Maas-
kant. Tegencandid.aten . kunnen
vóór de vergadering ingediend
worden. Het vergaderseizoen zal
besloten worden door een sociale
Zondag; wij komen daar op
terug.

CASTRICUM. Zondag a.s. zal
de installatie plaats hebben van
de leden van de apostolaatsgroe-
pen Ora et Labora van de Hanze
en Credo Pugno van de Volks-
bond, 's morgens na de Hoogmis.
De hoogmis zal tot intentie van
alle standsorganisaties worden
opgedragen, dus worden alle le-
den van de Volksbond verzocht
deze bij te wonen. Deze installa-
tie zal worden voorafgegaan
door het houden van een tri-
duum door den geestelijken lei-
der van bovengenoemde kern-
groepen, kapelaan Verheul, op
Donderdag en Vrijdag a.s., des
avonds 8 uur in de kapel bij de
eerwaarde zusters. De leden van
de kerngroepen worden verzocht
op Donderdag, Vrijdag en Zater-
dag de H. Mis van 7 uur bij te
wonen en des Zondags onder de
H. Mis van 7 uur tot de H. Tafel
te naderen. De installatie der
leden zal gehouden worden door
pater Alexander, den leider van
de kernvorming in dit diocees.

DUIVENDRECHT. De jaar-
vergadering wordt gehouden op
Maandag 17 Februari a.s., 8 uur.
De agenda zal de leden worden
toegezonden. De aftredende be-
stuursleden stellen zich her-
kiesbaar. Candidaten kunnen
worden ingezonden bij het be-
stuur tot 15 Februari.

LEIDEN. Het is ons bestuur
een genoegen aan onze leden in
deze moeilijke tijden een aange-
name afwisseling bieden.

In deze opzet zijn wij vol-
komen geslaagd door de vol-
ledige medewerking die wij moch-
ten ondervinden van het R. K.
Alma Materkóor en de R. K.
Gem. Zangvereniging Pulehri
Studio, welker besturen ons in
de gelegenheid stelden voor on-
ze leden het bezoeken van een
viertal avonden tegen zeer ver-
laagd tarief mogelijk te maken.

Deze avonden worden alle ge-

geven in de grote zaal van de
Stadsgehoorzaal, verdeeld als
volgt:

Donderdag 13 Februari: (Volle
Maan): Leids a Capellakoor on-
der leiding van Willem Mizee.
Dit koor zal uitvoeren werken
van Hubert Cuypers, o.a. Super
Flumina Babylonis, verder wal-
sen van Brahms en enige Negro
Spirituals.

Als solist zal optreden Piet
Driessen.

Donderdag 3 April: Passieher-
denking. Het R. K. Alma Mater-
koor onder leiding van Willem
Mizee. Het koor zal uitvoeren
werken van Röntgen, Da Pale-
strina, Anton Bruckner, Lassus
en van den Sigtenhorst Meijer,
en aansluitende tekst, samenge-
steld en gesproken door den zeer-
eerwaarden heer Henri de Gree-
ve pr.

Zondag 27 April: Pulehri Stu-
dio-avond. Opgevoerd zal worden
de operette „Zigeunerleven", on-
der leiding van den heer E. M.
Niekerk, met medewerking van
het R. K. Symphonielorkest, lei-
der de heer S. Theelen.

Donderdag 8 Mei: Meispel: De
Blanke Dageraad. Medewerken-
den: het R- K. Alma Materkoor,
de St. Odo-koorknapen, K.J.M.V.,
de St. Jozefgez., de K.J.C, en de
Vrouwelijk Jeugdbeweging voor
Katholieke Actie.

De declamatie en algemene
leiding berusten bij den heer
Wim Quint.

En nu de kosten voor het be-
zoek aan deze avonden. Deze
bedragen voor leden van de
R. K. Volksbond 25 cent per per-
soon (halve prijs). Dit is moge-
lijk doordat de Volksbond een
subsidie verleent op de kostprijs
der kaarten. Voor Pulehri Studio
bedraagt de prijs 20 cent per
persoon.

Kaarten zijn te bekomen Za-
terdag 8 Februari a.s. namid-
dags van 6—8 uur; Maandag 10
en Dinsdag 11 Februari a.s. van
6.30—8 uur op het kantoor van
het bondsgebouw, Steenschuur
15, doch slechts op vertoon van
het lidmaatschap van de R. K.
Volksbond (reglement). Ieder lid
heeft, zolang kaarten aanwezig,
de gelegenheid één kaart voor
zich en één huisgenoot te ver-
krijgen.

KRING SANTPOORT. Jaar-
vergadering op Donderdag 20 Fe-
bruari, half 8, in De Viersprong,
Rijksweg.

Agenda: Jaarverslag secreta-
ris, penningmeester, Sint Nico-
laascomité, Herwonnen Levens-
kracht, retraite, kolenbond, Deus
Dedit en bouwvakken. Bestuurs-
verkiezing; aftredend P. J. A.
Molenkamp, F. Wesselman, F.
Vader en J. J. Jabroer. Allen her-
kiesbaar. Verkiezing Sint Nico-
laascomité. Belangrijke medede-
lingen.

VOORHOUT. Op 16 en 17 Fe-
bruari a.s. zal de feestvergade-
ring van de Volksbond plaats
hebben in het parochiehuis, waar
alle leden verwacht worden met
hun vrouwen als ook de dona-
teurs. Programma als volgt:
Zondag 16 Februari 's morgens
8.30 uur H. Mis voor het welzijn
der leden en donateurs, waaron-
der algemene H. Communie.

Des avonds 7.30 uur feestver-
gadering met medewerking van
onderafdeling toneel Ons Genoe-
gen.

Agenda: 1. Opening door den
voorzitter; 2. Bondslied met solo.
3. Opvoering van het toneelspel
„De rare", gemengd spel in drie
bedrijven. Muziek wordt ver-
zorgd door den heer Hub. Eggen.

Onder de pauze collecte voor

Hulp in Nood, die wij in het bij-
zonder aanbevelen. De eerste
avond -roor genodigden en leden
wier naam begint met A tot en
met K, de tweede avond de let-
ter L. tot en met Z. Het bestuur
behoudt zich het recht voor het
programma te wijzigen. Als goe-
de leden zullen wij zeker aan
deze uitnodiging gehoor geven.

Het retraitewerk
Voor ons liggen drie jaarver-

slagen van de retraitehuizen in
Bergen, Noord wij kerhout en
Amersfoort, welke door de zonen
van St. Alphonsus worden be-
heerd.

In Amersfoort heeft men in de
eerste oorlogsdagen moeten eva-
cueren en daar heeft het zelfs
tot achtmaal toe gedreigd met
een bezetting.

Er was ook reden tot grote
vreugde, want Bergen kreeg bij
de ingang een uit metaal ge-
smede boog met de letters „Re-
traitehuis", en in Noordwijker-
hout kwam een nieuwe vleugel
tot stand, zodat daar nu plaats
is voor 80 retraitanten.

In Amersfoort kwam bij gele-
genheid van het 30-jarig bestaan
een nieuw altaar tot voltooiing.

Een oorlogsjaar, maar toch een
jubeljaar, want het aantal retrai-
tanten is niet verminderd, doch
er bleek grote behoefte aan zich
geestelijk te vernieuwen.

In Bergen kwamen tot l No-
vember — toen kwam de bezet-
ting - - 3002 personen aan een
driedaagse retraite deelnemen.
De Duitse bezetting, die inmid-
dels is vertrokken, heeft enige
vertraging gebracht. Er zijn toen
geestelijke één-daagse oefenin-
gen gehouden in het Moederhuis
der Eerw. Zusters Ursulinen.

In Amersfoort kwamen on-
danks allerlei moeilijkheden 4413
personen aan een gesloten re-
traite deelnemen, en wel 2731
heren en 1682 dames.

Een verheugend feit dient ge-
memoreerd te worden, namelijk
de retraiten voor „den jongen
man in het volle leven" van 17—>
25 jaar uit alle standen, waar-
voor grote belangstelling bleek
te bestaan. Hier ondervond men
de oorlogstoestand, zodat ook in
Amersfoort van Mei tot Juni het
Retraitehuis moest worden ver-
laten.

In Noordwijkerhout kwamen
4111 personen deelnemen, zowel
mannen, vrouwen als jongeman-
nen en meisjes (zelfs 1484 meis-
jes die lid waren van een Maria-
Congregatie). Trots de oorlogs-
toestand kwamen 1981 personen
dit jaar voor het eerst aan een
retraite deelnemen. Die nieuwe-
lingen waren zeker niet bang ge-
worden voor het oorlogsgevaar.
Dit retraitehuis mag zich elk
jaar in een grote belangstelling
verheugen.

Nu vermelden we niet het aan-
tal retraitanten in de 10 andere
retraitehuizen in Nederland,
waarvan wy geen gegevens be-
zitten. Maar als een vaststaand
feit mogen wij vermelden, dat in
1940 duizenden, ja tienduizenden
personen de gesloten retraite als
een behoefte hebben gevoeld voor
hun zieleleven en daarmede hun
eeuwig geluk te verzekeren.

Voor hen, die nog nooit een
Retraitehuis hebben bezocht om
drie dagen bij den Meester te
verblijven om daar genade en
kracht te vinden, mogen deze ge-
gevens een spoorslag zijn om on-
verwijld het besluit te nemen:
,,In 1941 ga ook ik aan een ge-
sloten retraite deelnemen".
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der goedk. schriftel. lessen in Fransch, Duitsch, Engelsch, Boekh,,
Taal m. Eekenen, enz. a 65 et. per maand. Ook Steno en Alg.
ontw. Vraag gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr.
46 C., Amsterdam-West.

Kanariesport-kweekerij
Meesterz. '36, Kampioen '39
knor, holrol, schokkers,
kloeken, mannen ƒ5, ƒ4,
ƒ3. Popjes ƒ0,75

A. Diepens-v. Cranenbroek
Spoorstr. 54, Valkenswaard

Gebruikt bij Uw ontbijt steeds

A.H.CX
G L O R I A K O E K
Neemt proef met onze andere

A.H.O.-AKTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
EMMASTRAAT 35 - TILBURG

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

De Soldatendochter
De Haarkuur
Bidders zonder vrees at blaam
De Pantoffelheid
Televisie
Een huis vol inbrekers
Prjjs 75 cent per exemplaar.

TONEELFONDS

l D. en 3 H.
4 H. of l D. en 3 H.

7 H.
l D. en 2 H.

8 H.
t S D. en 5 H.
'Uitsluitend verkrijgbaar bjj:

UTRECHT„VARIA" HEERENWEG 6fl —
Girorekening 347954.

AFD. VAASSEN
Op Donderdag 20 Februari

houdt onze afd. de jaarverg.
van de R.K.W.V. in de zaal van
het Gerardus Majella-gebouw
des avonds om half acht. Het
bestuur nodigt de leden drin-
gend uit om deze vergadering
bij te wonen.

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

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

Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte l
Blijft ook NU trouw lid en
verbruiker van :

R. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER u,a,
Knusser. 54 - L. Vrouweplein l

T I L B U R G

PRIMA SEIFERT EN GOUD-
GELE SAKSISCHE KANARIES

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

Popjes f l,—. Goudgele Saksi-
sche mannen f 3,50. Bonte f 3.
Popjes f 0,75. Alle dag- en
avondzangers. Zending rem-
bours vr. v. r. k. bij

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

Kijk eens wat hij heft en sjouwt l Ook hij draagt een
Brooks Luchtkussen-Verband l Ook hi| paste mijn
methode toe HIJ WIERP ZIJN BREUKBAND
WEG... i Waarom U dan niet? Waarom laat U zich
dagelijks noodeloos kwellen door een ouderwet,
schen breukband en systemen, die Uw breuk al-
leen maar kunnen verergeren? Ook U kunt weef
werken als voorheen, wacht geen da
Hier a uitkomst voor UI Trek voordee
werken als voorheen, wacht geen dag langer.
Hier is uitkomst voor UI Trek voordeel van d*

'10 dagen gratis proef
_____ GRATIS INFORMATIE-COUPON _____
B R O O K S B R E U K - A P P A R A T E N BEDRIJF

Singel 25 ( 107C ) . Amsterdam
Zendt mij in onbedrukte enveloppe zonder kosten
of verplichting Uw geïllustreerd boek en volledige
inlichtingen over Uw Breukverband-Apparaten.

Adnt:

(Duidelijk schrijven s.v.p.|

Probeer het geheel
voor mijn rekening
VOLLE TIEN DAGEN
Ik kan U dit aan.
bod doen, omdat
ik weet U te kun-
nen helpen.
Vraag nog heden
mijn rijk ge ï l lus -
t r e e r d e brochure
aan en stuur de
gratis coupon in.

PROF. MELLOC
Goochelaar - Buikspreker

Arent Krijtstraat 35 - Tel. 51324
DIEMEN (N.-H.)

Humorist — Conferencier

Programma voor jong en oud.
Bü kindervoorstelling mede-
werking met gratis cadeautjes

Middag- en avondvullend
Talrijke referentiën van

H.H. Geestelijken

HEEBEN TUINBEZITTERS
De lente nadert. Stel niet lan-

ger uit en bestel uw struikrozen
nu. Ie kwal. 10 et. per stuk, per
100 ƒ 8. 2e kwal. ƒ 4 per 100, in
de mooiste kleuren en soorten..
Bloemheesters in soorten 20 et.
per stuk. Bessen, zwart en
rood, 10 cent; Kruisbessen 16
et.; Ligustrumplanten, hoog
40-60 cm ƒ2 per 100. Tevens
gevraagd Ligustrumtakken.
Zending voor onbekenden onder
rembours. Jan v. d. Brandt,
Kweeker, Lottum (Limburg).

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 0,35. Teelbare Parkieten'
ƒ 1,20. Manvinken ƒ 0,35. Man- ,
sjjsjes ƒ 0,50. Gemengde vo-
gelzaden ƒ 1,70 p. 10 pond. Fün-
kwekerij Nico Borneman, Merel-
straat 35, Utrecht, Telef. 13617

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

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

L. OPPERS
Hastelweg 14 - Eindhoven

Telefoon 5526

VOOR
BREUKBANDEN
BUIKBANDEN
RECHTHOUDERS
ELASTIEKEN KOUSEN

NAAR
v, d. SOMMEN-EIGEN
VEESTRAAT 14 HELMOND
- ' — " "' •' ' ' «•

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
UITGEVER - HILVERSUM

L


