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K R O N I E K
1. Het R.K.Werkliedenverbond en de

verhoging der spoorwegtarieven

Zoals bekend, werd door het bestuur
van het R. K. Werkliedenverbond in een
schrijven aan de directie der Nederlandse
Spoorwegen ernstig bezwaar gemaakt te-
gen de gepubliceerde verhoging met 16
pet. van het tarief der weekkaarten, orrï-
dat die verhoging van vele arbeiders een
zeer belangrijk offer vroeg.

Zeer tot zijn spijt moet het Verbonds-
bestuur mededelen, dat de directie van de
Nederlandse Spoorwegen zijn verzoek om
de voorgenomen tariefsverhoging voor de
weekkaarten niet, of in het uiterste ge-
val slechts voor een gering gedeelte toe
te passen, moest afwijzen bij het navol-
gende schrijven van 3 Maart j.l.:

„Naar aanleiding van uw schrijven moe-
ten wij u tot ons leedwezen mededelen,
dat wij geen vrijheid kunnen vinden de
weekkaarten geheel of gedeeltelijk van de
algemene tariefsverhoging uit te sluiten.

Dat de door u bedoelde weekkaarthou-
ders, in verband met hun reizen, voor fi-
nancieel zwaardere lasten komen te staan,
ontkennen wij geenszins, doch de omstan-
digheden, welke wij in perscommuniqué's
uiteengezet hebben, dwongen ons tot ver
.hoging van alle tarieven over te gaan."

2. Kinderbijslag geldt in sommige
gevallen niet als loon

Bij besluit van den secretaris-generaal van
Sociale Zaken zijn in de Invaliditeitswet, de
Ongevallenwet, de Land- en Tuinbouwonge
vallenwet en de Ziektewet wijzigingen aan-
gebracht, waarbij wordt bepaald, dat als
loon volgens die wetten niet geldt de kin-
derbijslag, welke de verzekerde ontvangt in-
gevolge de Kinderbijslagwet of ingevolge
een kinderbijslagregeling, welke als bijzon-
dere regeling in de zin dier wetten is erkend

3. Kostwinnersvergoeding voor
dienstplichtigen

In verband met het toekennen van de
extra winteruitkering aan onderstaande
werklozen, bedoeld in het rondschrijven van
het departement van Sociale Zaken, van
l Februari jl. 'heb ik de eer u, in overleg
met den secretaris-generaal van het depar-
tement van Algemene Zaken, mee te delen,
dat ingevolge het 3e lid van de aanschrijving
van 15 Februari 1940, Vlle afd., nr 338 H
een gelijke uitkering behoort te geschieden
ten aanzien van de kostwinnersvergoeding
van dienstplichtigen, die zich nog in wer
kelijke dienst bevinden of tot de Opbouw
dienst behoren en ten tijde van hun opkomst
steun genoten of in werkverruiming waren
geplaatst De uitkering moet ook worden
toegekend voor de kostwinnersvergoeding
van hen, te wier aanzien de vergoeding is
berekend naar het inkomen, hetwelk zij zou
den hebben genoten, indien zij in steun wa-
ren opgenomen of in werkverruiming zou

, den zijn geplaatst, om het even, of zij hocfd-
*of medekostwinner zijn Indien nochtans
niet het gemiddeld inkomen uit steun en
werkverruiming ten grondslag heeft ge-
legen aan de berekening van het kostwin-
nersvergoedingsbedrag, doch uitsluitend het
in werkverruiming verdiende loon. eventueel
vermeerderd met bijslagen, zal de kostwin
nersvergoeding niet met de extra winteru i t
kering mogen worden verhoogd, daar deze
uitkering niet is toegestaan aan hen. die bij
de werkverruiming zijn geplaatst.

Ten aanzien van hen. voor wie de kost-
winnersvergoeding is. berekend naar het vo-
renbedoelde gemiddelde inkomen, is het
voor een vlot verloop der te berekenen extra
uitkering niet noodzakelijk, dat dit inkomen
gesplitst wordt in dat uit steun en dat uit
werkverruiming

In zodanig geval wordt als grondslag voor
de berekening van de extra winteruitKering
genomen het gemiddelde inkomen uit steun
en werkverruiming te zamen, echter zonder
bijberekening van bijslag voor steun in na
tura.

Hoewel m het algemeen de rechtstreeks
door mij toegekende vergoeding ten aanzien
van werkers in de Opbouwdienst is bete-
kend naar genoten steun of plaatsing in de
werkverruiming, kan het voorkomen, dat
hieromtrent in uw gemeente geen zekerheid
bestaat, in welk geval u niet zou kunnen
beoordelen, of de extra uitkering al dan niet
.kan worden uitbetaald. In deze gevallen ge-
lieve u, met opgaaf van geslachtsnaam en
voornamen van den dienstplichtige en van
datum en nummer van de desbetreffende
beschikking, de beslissing aan mij te vragen
Ten einde te voorkomen, dat deze onzeker-
heid ook zou ontstaan ten aanzien van de
alsnog door mij toe te kennen vergoedingen,
zal in het vervolg op het voor den burge-
meester bestemde afschrift van de beschik-
king waarbij kostwinnersvergoeding woi"dt
toegekend, worden aangegeven, of deze aan-
schrijving al dan niet dient te worden toe-
gepast.

4. Vacantiebons voor gedemobili-
seerden

Het hoofd van het afwikkelingsbureau van
het departement van Defensie heeft aan de
burgemeesters bericht, dat aan werkers, die
vóór Kerstmis uit de Opbouwdienst zijn ont-
slagen, alsnog een schadeloosstelling voor
gederfde vacantiebons zal worden uitge-
keerd. Deze schadeloosstelling is gelijk aan
het aantal weken, dat de werker na l Augus-
tus 1940 uit de Opbouwdienst ontslagen
werd, maal de waarde van één bon, doch

zal niet hoger kunnen zijn dan drie maal
het bedrag der laatstelijk aan de verwanten
van den werker uitbetaalde dagelijkse kost-
winnersvergoeding.

Gedemobiliseerden in andere bedrijven
waarin een soortgelijke vacantieregeling
geldt als in het bouwbedrijf, kunnen alsnog
de vacantieregeling voor de vacantie in
Juni—September 1940 en voor Kerstmis ver-
goed krijgen.

5. Nederlandse Arbeidsdienst
Aan degenen, die op of na l Maart vrij-

willig tot de Arbeidsdienst toetreden, wordt
van rijkswege huisvesting, voeding en kle-
ding verstrekt en daarboven nog een zak-
geld van ƒ 0,25 per dag.

Voorts wordt aan hen. die op 17 Februari
gehuwd waren, toegekend een vergoeding
voor onderhoud van hun gezin bedragende
ƒ 3 per dag, eventueel vermeerderd met
ƒ 0,30 per dag voor ieder wettig kind van
hen of van hun echtgenote en voor iedet
pleegkind, voor zover deze kinderen de leef-
tijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt
(gezinsvergoeding)

Om aanspraak te kunnen maken op de
gezinsvergoeding moet de vrijwilliger zo
spoedig mogelijk aan den commandant van
't kamp, waarbij hij is ingedeeld, overleggen
een door den burgemeester der gemeente
zijner inwoning afgegeven verklaring betret-
fende het gehuwd zijn en eventueel betref
fende de kinderen beneden de leeftijd van
18 jaar.

Aan ongehuwde vrijwilligers, die op 17 Fe
bruari jl. kostwinner waren, kan worden
toegekend een vergoeding, gelijk aan het be
drag, dat zij als kostwinner plachten af te
dra.sren met een maximum van f 3 per dag

Als kostwinner wordt beschouwd hij. dit-
bijdraagt tot het noodzakelijke levensonder
houd van zijn bloed- en aanverwanten in de
rechte linie, zijn andere bloed- en aanver
wanten in de tweede graad, zijn pleegouders
of degenen in wier onderhoud hij ingevolge
reohterliik vonnis moet voorzien.

Om aanspraak te kunnen maken op <ÏP
laatstbedoelde vergoeding, moet de vrijwil-
liger zo spoedig mogelijk overleggen doot
den burgemeester der gemeente zijner in-
woning afgegeven bewijsstukken, waaruit
de toekenning der vergoeding kan worden
beoordeeld

6. Afschuiving van ondersteunings-
plicht

De secretaris-generaal van Binnenlandse
Zaken heeft uitspraak gedaan in een me-
ningsverschil tussen het gemeentebestuur
van Schoonhoven en dat van Wormer
(N.-H.) inzake ondersteuning van een ge-
zinshoofd, dat zich in de .loop van 1940 te
Schoonhoven had gevestigd en daar na
korte tijd werkloos was geworden.

Het betrof hier een man, die als lakstoker
te Wormer woonde, doch sedert 1931 werk
loos was. Meermalen had hij aan B. en W
aldaar medewerking verzocht om naar
Schoonhoven te verhuizen, waar hij vroeger
had gewoond en waar hij ook' herhaaldelijk
werk had gezocht. Aanvankelijk weigerde
het gemeentebestuur, doch in Maart 194i
toonde de man den ambtenaar van sociale
zaken een briefkaart van een oom te
Schoonhoven, waarin deze meedeelde, dat
zijn neef in Schoonhoven werk kon vinden
De lakstoker huurde daarop een woning te
Schoonhoven en B. en W van Wormer ga-
ven hem ƒ 40 en vergoedden de verhuiskos-
ten Na een week op een melkfabriek werk-
zaam te zijn geweest, werkte de man een
paar weken aan de riolering, een werkver-
ruimingsobject van de gemeente Schoonho-
ven Hij kwam daarna spoedig zonder werk
waarop hij zich tot het burgerlijk armbe-
stuur om ondersteuning wendde

Dit college was van mening, dat het hier
een geval van ..afschuiving" als bedoeld in
art 40 van de Armenwet betrof en dat der-
halve de kosten van ondersteuning van het
gezin gedurende een of meer jaren ten laste
van de gemeente Wormer behoorden te wol
den gebracht Naar de mening van het bur-
gerlijk armbestuur hadden B. en W van
Wormer niet op grond van de betreffend*
briefkaart mogen aannemen, dat de man te
Schoonhoven in zijn onderhoud zou kurinei.
voorzien. Dat hij bij de werkveiTuiming was
geplaatst, berustte niet op een te voren se
dane toezegging, maar op het feit. dat de
betrokken aannemer zijn arbeidskrachten

via de arbeidsbemiddeling moest betrekken
krachtens de voorwaarden van aanbeste-
ding.

Het dagelijks bestuur van Wormer stelde
zich in zijn verdediging op het standpunt,
dat er voldoende zekerheid was, dat de be-
trokkene te Schoonhoven werk zou vinden
De man had inderdaad werk gevonden bij
den werkgever op wien de briefkaart be-
trekking had, en was na een onderbreking
door de oorlogstoestand, daar ook weer aan-
genomen.

De secretaris-generaal heeft in zijn uit-
spraak vastgesteld, dat B. en W. van Wor-
mer inderdaad invloed hebben uitgeoefci.d
op de verhuizing van dezen arbeider door
hem daartoe geldelijk in de gelegenheid te
stellen en dat in een geval als dit. die ver-
huizing niet had mogen worden bevorderd,
zonder dat enige zekerheid verkregen was
ten aanzien van de werkgelegenheid van den
betrokkene. Derhalve heeft de secretaris-
generaal besloten, dat de kosten van onder-
steuning van dit gezin van 15 April 1940 af
voor de tijd van ten hoogste een jaar ten
laste moeten komen van de gemeente
Wormer.

7. Een burgerlijke arbcidsplicht
ingesteld

Het Verordeningenblad bevat een veror-
dening van den rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied betreffende de
verplichting tot het verrichten van dien-
sten en betreffende de beperking ten aan-
zien van het veranderen van betrekking.

De verordening luidt:
Artikel l

1. Bewoners van het bezette Nederlandse
gebied kunnen door het gewestelijk arbëlds
bureau (hierna ,,arbeidsbureau" te noemen i
worden verplicht voor een bepaalde tijd op
een hun aangewezen plaats binnen het be-
zette Nederlandse gebied diensten te ver-
richten.

2 Hiertoe kan door het arbeidsbureau
aan particuliere en openbare bedrijven en
besturen worden opgedragen arbeidskrach-
ten af te staan

Artikel 2
1. Worden degenen die in loondienst

werk verrichten aangewezen voor het ver-
richten van diensten, dan worden zij voor de
duur dat zij diensten verrichten, beschouwd
als waren zij met verlof Tijdens de duui
van dit verlof hebben zij geen aanspraaK
op loon en andere inkomsten, voortspruiten-
de uit hun tot nu toe bestaande dienstbe-
trekking Overigens worden zij wat betreft
de tijd, dat zij ingevolge deze verordening
diensten verrichten, beschouwd als verricht-
ten zij hun werk in hun tot nu toe bestaande
betrekking.

2. Ten aanzien van de dienstbetrekking
van dengene, die aangewezen is voor het
verrichten van diensten, zijn de arbeidsvoor-
waarden, welke voor het nieuwe werkbedrijf
gelden, van kracht.

3. De dienstbetrekking mag slechts met
toestemming van het arbeidsbureau worden
ontbonden.

Artikel 3
1. De secretaris-generaal van het depar-

tement van Sociale Zaken kan ook buiten
de gevallen, bedoeld "in het derde lid van
artikel 2, het ontbinden ener dienstbetrek-
king van de toestemming van het arbeidsbu-
reau afhankelijk maken.

2. Tevens kan hij bepalen, dat de aanstel-
ling en de tewerkstelling van werknemers
de toestemming van' het arbeidsbureau heeft.

Artikel 4
1. Hij die in strijd -handelt met de bepa-

lingen van deze verordening of van de tei
uitvoering van deze verordening gegeven
voorschriften, wordt gestraft met gevange-
nisstraf van ten hoogste zes maanden. In
ernstige gevallen met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar

2. Het feit. als bedoeld in lid l, wordt be-
schouwd als een misdrijf.

Artikel 5
De ter uitvoering dezer verordening no-

dige voorschriften worden door den secreta-
ris-generaal van het departement van So-
ciale Zaken uitgevaardigd.

Artikel 6
Deze verordening is Maandag 3 Maart 1941

in werking getreden.

8. Reorganisatie van niet-commer-
ciële verenigingen of stichtingen

Met een enkel woord hebben wij reeds
melding gemaakt van een verordening vau
den rijkscommissaris, krachtens welke een
nieuwe ordening op het gebied van de niet-
commerciële verenigingen en stichtingen
wordt getroffen. Met de uitvoering van deze
taak is de commissaris voor de niet-com
merciële verenigingen en stichtingen in Ne-
derland, de heer Muller Lehning, belast.

Er was eens een juffrouw
Van Dalen,

Die hield niet heel veel van
betalen,

Maar vijf cent voor H. L.
Ja, die geeft ze wél
Elke week en steeds zonder

dralen.

FRAUDULEUS SLACHTEN
(vrij naar De Zeven Kikkertjes)

Daar zaten zeven varrekehs,
Al rond een boerensloot.
De sloot was niet bevroren.
Toch waren z'hallef dood.
Ze knorden niet. ze snorden niet
Van honger en verdriet
Daar zaten zeven varrekens.
Al rond een boerensloot.

De jongste, die een wijsneus was,
Zei tot zijn kameraads:
Wat biedt ons nu het leven?
Mij dunkt haast niets dan kwaads!
Men slacht en moordt aan alle kant
De varkens uit door heel het land!
Daar zaten zeven varrekehs.
Al rond een boerensloot.

Dat slachten is tot daaraantoe.
Sprak toen de baas van 't spul.
Daar ' is wel aan te wennen
Zonder veel flauwekul.
Maar dat ik t nog beleven moet,
Dat mer dat stiekum doet!
Daar zaten zeven varrekens,
Al rond een boerensloot.

Mijn lijf geef ik voor Hollands best
Daa' word ik toch voor vetgemest
Maar dan ook wil ik sterven
Alleen op 't veld van eer
Men breng mij naar het abattoir
Als 'k vallen moet, dan is het daari....
Daar zaten zeven varrekens.
Al rond een boerensloot.

SPODANUS.

Aan de verordening wordt het volgende
ontleend:

De commissaris die tot uitvoering van de
bepalingen der verordening, houdende be-
palingen ter verkrijging van een overzicnt
van verenigingen van personen en stichtin-
gen zonder economisch doel, door den rijks-
commissaris voor het bezette Nederlandse
gebied is benoemd, treft ten aanzien van de
verenigingen van personen en de stichtingen
van de in genoemde verordening bedoelde
soort «verder „verenigingen en stichtingen"
genoemd l de maatregelen van persoonlijke,
financiële en organisatorische aard welke
binnen het kader der herordening van het
verenigings- en stichtingswezen noodzakelijk
zijn; hij houdt tevens toezicht op de uitvoe-
ring dier maatregelen.

De organen en lerten dier verenigingen en
stichtingen zijn verplicht gevolg te geven
aan de door den commissaris met betrek-
king tot hun werkzaamheid gegeven aan-
wijzingen en voorts aan hem of aan zijn ge-
volmachtigde op diens vordering de boeken,
de ledenlijsten en andere stukken van de
vereniging of stichting voor te leggen, als-
mede alle gewenste inlichtingen te verschaf-
fen.

De commissaris is binnen het kader van
de reorganisatie meer in het bijzonder ge-
rechtigd verenigingen en stichtingen om
redenen van organisatorische aard te ont-
binden of bij andere verenigingen of stich-
tingen onder te brengen, de statuten te wij-
zigen en voor de verenigingen of stichtin-
gen of groepen van verenigingen en stich-
tingen model-statuten vast te stellen De
ontbinding en het onderbrengen bij andere
verenigingen of stichtingen behoeft de goed-
keuring van den rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied (commissaris-
generaal voor bijzondere aangelegenheden).

Om dezelfde redenen kan de commis-
saris de organen van bestaande verenigin-
gen en stichtingen tijdelijk of blijvend van
hun functie ontheffen en hun opvolgers be-
noemen en voor verenigingen en stichtingen
leiders aanstellen.

De commissaris kan met goedkeuring van
den rijkscommissaris (commissaris-generaal
voor bijzondere aangelegenheden) met be-
trekking tot de aanwending van vermogens
van verenigingen of stichtingen of delen
van zodanige vermogens aanwijzingen geven
en in het bijzonder bepalen, dat deze voor
doeleinden van algemeen nut zullen worden
gebruikt. Gelast hij de ontbinding van een
vereniging of stichting, dan kan hij bepa-
len, dat de door deze gesloten privaatrech-
telijke overeenkomsten als bij faillissemen-
ten worden ontbonden.

De commissaris kan tot een door hem te
bepalen bedrag van de verenigingen en
stichtingen bijdragen vorderen tot dekking
van de beheerskosten. Bedoelde bijdragen
mogen jaarlijks niet meer dan 10 percent
van de activa der betreffende vereniging of
stichting bedragen.

Bij de oprichting van de verenigingen en
stichtingen moeten deze bij den commissa-
ris, tot wien een verzoek om toezending der
benodigde formulieren moet worden gericht,
worden aangemeld en wel gelijktijdig met de
voorgeschreven mededeling aan den bevoeg-
den procureur-generaal, fungerend directeur
van politie.

Deze bepalingen zijn mede van toepassing
op verenigingen en stichtingen, welke na
het Inwerking treden der verordening no.
145/1940, doch voor het in werking treden
van de onderhavige verordening, opgericht
zijn, met dien verstande dat de aanmelding
uiterlijk op 31 Maart 1941 moet geschieden.

Opzettelijk verzuim van een en ander
wordt gestraft.
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M„r. C. C. P

Verleden week Woensdag werd in
de parochiekerk van St. Jacob in
's-Hertogenbosch de pontificale uit-
vaartdienst opgedragen.voor de ziele-
rust van wijlen den Doorluchten en
Hoogwaarden heer mgr. C. C. Prin-
sen, oud-pastoor van de St. Jacobs-
parochie in Brabants hoofdstad, Pro-
tonotarius Apostolicus a.i.p en Proost
van het kapittel der Kathedrale Ba-
siliek van St. Jan in 's-Hertogenbosch,
j.l. Zondag op 88-jarige leeftijd over-
leden.

Eén en vijftig jaar lang stond Mgr.
Prinsen in dezelfde parochie: 10 jaar
als kapelaan, 41 jaar als pastoor. Na
zijn aftreden ging hij vlak tegenover
zijn oude kerk wonen; met hart en ziel
bleef hij met de "parochie medeleven.

Zijn opvolger, pastoor Van Grins-
ven, hielp hij installeren en Mgr. Prin-
sen zag hem ten grave^dalen.... Thans
is deze eerbiedwaardige, vitale grijs-
aard zelf ingegaan tot de eeuwige
heerlijkheid. Van bijzondere betekenis
is zijn figuur voor de katholieke ar-
beidersbeweging. C. Kuiper schreef in
de Volkskrant:

Het eerste gevoel, dat in ons opwelt
bij het overlijden van Mgr. Prinsen, is een
gevoel van dankbaarheid.

In de bekendmaking van zijn dood zijn
talrijke hoge titels en eretekenen opge-
noemd, de hoogste en meest eervolle; die
niet wordt vermeld, is die van pionier
voor de sociale gerechtigheid.

Onlangs is weer door mensen, die de
sociale strijd van het begin dezer eeuw
niet hebben gekend en wier namen men
in de geschiedboeken van die strijd, ook
nog veel later, niet vinden kan, de sma-
lende opmerking gemaakt, dat de katho-
lieke arbeidersbeweging haar ontstaan en
bestaan te danken heeft aan de macht van
den priester, die alleen maar streeft naar
de macht van de Kerk.

Deze mensen zijn vreemdelingen te mid-
den van hun eigen volk. Tot hun ongeluk
hebben zij grote figuren" als een Mgr.
Prinsen niet gekend.

Hij was groot in zijn eenvoud; groot in
zijn waarachtige liefde voor het volk. En
het devies van dr. Schaepman: „Voor het
volk, door het volk," was ook het zijne.

Wij hebben hem in het begin dezer eeuw
leren kennen als den geestelijken adviseur
van de Bossche Diocesane Werklieden-
bond, toen feitelijk nog maar in wording.
Wij behoorden tot de eerste bestuursleden,
die de oprichting van deze bond moesten
voorbereiden. Wy stonden nog wat on-
wennig tegenover onze taak en onze ver-
houding tot den geestelijken adviseur. In
een zijher wijze lessen heeft Mgr. Prinsen
ons toen ingeprent: „Gijzelf moet het
werk doen en hiervoor de verantwoorde-
lijkheid dragen; mooi en zegenrijk is uw
taak; wij, de priesters, zullen u, waar het
de zedelijke belangen. der arbeiders, be-
treft, a d v i s e r e n , maar d o m i n e r e n
doen wij niet."

In dezelfde tijd werd de eerste Katho-
liekendag gehouden in het bisdom 's-Her-
togenbosch. Mgr. W. van de Ven, de „bis-
schop der arbeiders" genoemd, die al zijn
priesters opwekte tot sociale actie in de
geest van „Rerum Novarum", stond nog
aan Het hoofd van het diocees. In overleg
met dien onvergetelijken bisschop stond
Mgr. Prinsen erop, dat op die Katholie-
kendag - - destijds een nog ongewoon
verschijnsel! — voor de afdeling werk-
lieden geen priester of bestudeerde leek,
maar een a r b e i d e r zou spreken.

Dit was de „sociale politiek" van dien
adviseur, feitelijk de geestelijke raads-
man in sociale aangelegenheden van het
ganse bisdom. Aan deze „politiek" is hij
trouw gebleven, later ook als adviseur
van de Federatie der Diocesane Volks- en
Werkliedenbonden. Nooit trad hijzelf op
de voorgrond, ook niet, wanneer een of
andere actie feitelijk door hem was ge-

rinsen

inspireerd. Wat v o o r de arbeiders ge-
daan werd, moest, naar zijn overtuiging,
ook door hen geschieden.

Een andere wijze levensregel van Mgr.
Prinsen was, dat de jongeren steeds moes-
ten voorgaan. Nog geen 65 jaren oud en
nog volmaakt gezond naar geest en
lichaam, ruimde hij zijn plaats als gees-
telijk adviseur van genoemde federatie
voor den jongen „socialen priester" Mgr.
Mutsaers, die vóór hem het aardse leven
verliet.

Mgr. Mutsaers, die de stoot gaf aan tal
van sociale instellingen, was met Mgr.
Prinsen een overtuigd en warm voorstan-
der van de standsorganisatie. Beiden heb-
ben aandeel gehad in de voorbereiding
van het Bisschoppelijk Communiqué van
1916. Hun zegenrijk werk op dit gebied
heeft helaas! alleen de nu overledene, de
lang jeugdig gebleven en sociaal-voelende,

eerbiedwaardige priester Mgr. Prinsen
mogen aanschouwen.

Wij noemden enkele namen. Waar zou-
den wij kunnen eindigen, wilden wij de
gehele schare van „sociale priesters" uit
de school van Mgr. Prinsen, uit het begin
van deze eeuw in het bisdom van een Mgr.
Van de Ven en diens zo waardigen opvol-
ger, Mgr. Diepen, hier opnoemen?

Ook het bisdom 's-Hertogenbosch, ook
Nederland heeft apostelen gekend — en
kent ze nog — als een Mgr. Von Ketteler,
een Mgr. Manning, De Mun, Descurtins en
zo vele anderen, op wier onschatbare wer-
ken geslachten hebben voortgebouwd en
die de sociale vooruitgang van een ware
beschaving hebben mogelijk gemaakt.

Eén van hen, die geen boeken schreef en
maar zelden op congressen sprak en voor
wien geen lauwerkransen gevlochten zijn,
was Mgr. Prinsen.

Maar deze eenvoudige pionier van onze
sociale arbeid heeft zich als vóór hem een
dr. Ariëns, in de harten der arbeiders
vooral, een onvergankelijk monument van
dankbaarheid gesticht.

F. Hoogers, de voorzitter van de
Bossche Diocesane Bond belicht Mgr.
Prinsen in de Bestuursgids van de
Bossche Bond aldus:

Mgr. C. C. Prinsen was een pionier pp
sociaal terrein, een baanbreker voor de
sociale gedachte, die, toen mgr. Prinsen
daarvan reeds volkomen vervuld was,
lang niet algemeen was. Hij was zeer ac-
tief, legde een grote werkkracht en werk-
lust aan de dag en gaf daardoor het beste
voorbeeld dat in die tijd te geven was.
Hij was ook strijdbaar en hij heeft de
strijd niet gemeden toen hij op zijn weg
mensen ontmoette, die het in sociaal op-
zicht niet met hem eens waren. Mgr. Prin-
sen was een der eersten die Rerum No-
varum bestudeerde, die haar begreep en
het daarmede volkomen eens was. Niet

iedereen die Rerum Novarum bestudeer-
de en haar begreep was het er in die da-
gen over eens dat .zij in Nederland moest
worden toegepast. Mgr. Prinsen ging de
rijke inhoud van Rerum Novarum aan an-
deren mededelen en daarna ging hij de
arbeiders aansporen zich te organiseren.

Reeds in 1891—1892, dus zeer kort na
het verschijnen van Rerum Novarum, gaf
kapelaan Prinsen, onder goedkeuring van
zijn pastoor, in de vergaderingen van de
H. Familie uitleg van deze bij uitstek so-
ciale encycliek. Dit was de voorbereiding,
de eerste etappe. Nadat kapelaan Prinsen
uitleg had gegeven van de inhoud van
Rerum Novarum ging hij over van de
theorie naar de practijk en kwam door
initiatief en activiteit de R. K. Werklie-
denvereniging in Den Bosch tot stand,
waarvan als oprichtingsdatum staat aan-
gegeven 8 December 1892. De afdeling
Den Bosch was de eerste R. K. Werklie-
denvereniging in ons bisdom. In dezelfde
jaren schreef mr. Prinsen in een der
Bossche bladen artikelen tegen het socia-
lisme, om de arbeiders daarvan af te hou-
den.

Het voorbeeld van mgr. Prinsen werd,
wellicht onder zijn aandrang doch min-
stens door zijn invloed, in andere plaat-
sen van ons bisdom gevolgd en zo kwa-
men er in de voornaamste plaatsen van
ons bisdom arbeidersverenigingen tot
stand, die echter niet overal dezelfde
naam droegen.

Mgr. Prinsen begreep dat de hier en
daar bestaande plaatselijke arbeidersver-
enigingen niet los van elkaar mochten
blijven, doch dat een verband tot stand
moest worden gebracht.

Destijds bestond er in 't Bossche diocees
een commissie voor het houden van Ka-
tholiekendagen. Deze commissie, waartoe
ook mgr. Prinsen behoorde, nam het ini-
tiatief tot oprichting van de Bossche Dio-
cesane Werkliedenbond, waarvan de op-
richting plaats vond 17 Mei 1903. Als
bondsadviseur werd op 13 Augustus 1POS
benoemd de zeereerw. heer C. C. Prinsen,
pastoor van St. Jacob.

Gedurende veertien jaren heeft mgr.

Bij verkoudheid, griep en
hoofdpijn alleen ASPIRIN.

Veilig en zeker.

Prinsen het adviseurschap van onze bond
waargenomen en dat op een wijze, die
slechts respect kan afdwingen. Mgr. Prin-
sen heeft de moeilijkste jaren van onze
bond meegemaakt. Mede door zijn activi-
teit, zijn sociaal in- en doorzicht is onze
bond door de branding heen geholpen en
werd hij gemaakt tot een flinke, levens-
krachtige bond met een ledental van vijf
en veertig duizend met daarnaast een
aantal sociale instellingen.

De geschiedenis van de Bossche Dioce-
se Werkliedenbond is niet te schrijven
zonder de naam, de persoon en de werk-
zaamheid van mgr. Prinsen. Aan mgr.
Prinsen is onze bond zeer veel dank ver-
schuldigd en het komt hem volkomen toe
een ereplaats te blijven innemen in ons
gedachtenleven.

Mgr. Prinsen ruste in vrede.

D. Let K

Het is een diepe behoefte van het men-
senhart om, vaak na jaren, nog eens de
plaatsen op te zoeken, waar men eens
zalig-gelukkig of donker-ongelukkig is ge-
weest.

„Waar uw schat is, 'daar zal uw hart
zijn," zei Christus.

Welnu de schat van ons diepste hart is
Hij, Wien de litanie noemt: Koning en
middelpunt aller harten.

Zo is het heel natuurlijk, dat méér nog
dan de plaatsen van eigen^ leed en eigen
geluk, de oorden van Z ij n leed en Z ij n
vreugde altijd de belangstelling der men-
sen hebben getrokken. Steeds zijn er
bedevaarten en pelgrimages gemaakt
naar het Heilige Land; alle eeuwen keer-
den hun kruistochten naar „waar Jesus
leefde"; alle tijden zagen reizigers gaan,
de bergen over, de zeeën voorbij: naar
Palestina. En i n dat Heilige Land trok
weer de Kruisweg, de weg van het kruis,
de meeste aandacht.

De weg van het kruis!
Nu nog is het een vroom gebruik, dat

de pelgrims de straten en straatjes door-
trekken, die Jesus eens gevolgd is met
Zijn Kruis; en ook nu nog dragen de
bedevaartgangers daarbij een groot, hou-
ten kruis. Jesus droeg het Kruis alléén;
zij dragen het met zijn allen: de mannen
een groot, de gehuwde vrouwen een klein;
de meisjes een nog kleiner. Zij dragen het
de straatjes door, onder langs de poort,
tot waar Calvarië is. Zij dragen het voor-
zichtig, want hout is zwaar en men zou
zich kunnen stoten en bezweren. Toen
Christus het droeg, was Hij gegeseld en
met doornen gekranst; Hij was uitgeput
door het vasten en het niet-slapen en het
bloedverlies. Hij had dorst en pijn en leed
overal.

De straatjes zijn glibberig, morsig en
vol oneffenheden; men moet trapjes op
en af, men strompelt tegen losliggende
stenen en men schuifelt en slibbert over
gladde, uitgesleten plekken. Geen won-
der, dat Jesus er strompelde en viel.

Niemand heeft met dieper ontroering
de weg van het kruis gelopen dan Maria,

Zij is Zijn Moeder!
Hoe dikwijls zal zij dezelfde weg nóg

eens en nóg eens gegaan zijn: vol herin-
neringen!

Hier is het, dat Simon gerequireerd
werd om te helpen. Het is even buiten de
poort, waar de stoet hem ontmoette, toen

ruis

hij van zijn landarbeid naar huis ging.
Hier brak Veronica door de mensen

heen: de moedige vrouw, die het mense-
lijk opzicht trotseerde.

Hier viel Hij voor de laatste maal
Alles herinnerde Maria zich: en diepst

van al: dat ogenblik, waarop zijzelf Jesus'
Kruis ontmoette. Het was op een hoek.
Het was maar even. Maar het was, alsof
eeuwen van liefde in Zijn blik lagen; het
was, alsof Zijn ogen sterven zouden en
breken van liefde en leed, toen ze de hare
ontmoetten. Dit was ook meer dan een
mens verdragen kan. Maar Jesus droeg
het. En Maria ook.

Dan komt het, eind van de weg van het
kruis.

Het is de Golgotha-berg.

De vijf laatste staties van de Kruisweg
in Jerusalem liggen binnen in de tegen-
woordige H. Grafkerk,

Wie nu in Jerusalem de Kruisweg bidt,
eindigt hem daar op het ledige graf van
Christus. Vier aan vier mag men door de
„kapel des engels" (het vertrek vóór de
eigenlijke grafkarner) de plaats betreden,
waar eens Jesus' Lichaam werd neerge-
legd. Even mag men er knielen en de
marmeren plaat kussen, die de grafbank
dekt.

Maar wie kan naar Jerusalem gaan!
Dat is slechts weinigen gegeven.
God heeft er in voorzien.
Qfeen parochiekerkje zo klein, of men

kan er de kruisweg gaan: veertien platen
of beeldengroepen langs de wand brengen
ons de gebeurtenissen in herinnering van
Jesus' lijden.

Persoonlijk en in werkelijkheid kunnen
wij niet reizen naar de heilige plaatsen;
maar de veertien taferelen aan de kerk-
muur doen ons in de geest verblijven bij
de rechtspraak van Pilatus en bij de tocht,
de kruisiging en de dood: wij volgen de
weg van het Kruis. Een milde paus heeft
de aflaten, aan het volgen van de Pales-
tijnse Kruisweg verbonden, ook verleend
aan het bidden van een kruisweg in onze
kerken: het werd ons gemakkelijk ge-
maakt.

Moge het niet van ons gezegd kunnen
worden, dat wij te laf, te weinig dankbaar
en te weinig trouw waren, om dikwijls in
deze vastentijd, Maria te volgen op haar
weg van Jesus' Kruis.

p. P. P.
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ROND DE BE WEGING

Breda stelt voor het St. Josephfeest dit
jaar te vieren op Zondag 23 Maart. De
viering zou als volgt kunnen geschieden.
Men begint de dag door gezamenlijk een
vastgestelde H. Mis bij te wonen, waar-
onder gemeenschappelijke H. Communie.
Des namiddags wonen alle leden en zo-
veel mogelijk ook de andere huisgenoten
het Lof bij.

Zondag 18 Mei wil men er het Feest van
de Arbeid vieren. Wil dit goed slagen, dan
zal men reeds nu voorbereidingen moeten
treffen. En dat komt voor rekening van
de activiteit der afdelingsbesturen.

.

Het orgaan van de R. K. Fabrieksarbei-
dersbond heeft hartelijk afscheid genomen
van voorzitter P. J. Kleys, die wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leef-
tijd heengaat. Kleys is de tweede voorzit-
ter van de R. K. Fabrieksarbeidersbond:
de eerste was de heer Mooyman z.g.

„Wat de toekomst ook moge brengen
— zegt het orgaan — dit staat vast, dat
de scheidende voorzitter met voldoening
mag terugzien op de staat van dienst in
onze Katholieke Arbeidersbeweging.

Waarderende woorden wijdt het blad
ook aan den heer J. Kroone, tweede-pen-
ningmeester van de bond na het overlij-
den van Nooy z.g. Nu het Kroone, reeds
verscheidene jaren wethouder van Breda,
niet meer mogelijk was de hoofdbestuurs-
vergaderingen bij te wonen, heeft hu ont-
slag genomen als lid van het hoofdbe-
stuur.

* *
*

De aandeelhoudersvergadering der Eer-
ste Nederlandse Cementindustrie te Maas-
tricht, die evenals over 1939 het dividend
op 7 percent vaststelde, heeft de reserve
voor sociale Voorzieningen van ƒ 150.000
op ƒ250.000 gebracht, met welk bedrag
een pensioenregeling voor het personeel
in het leven zal worden geroepen.

* *
*

De Ned. R. K .̂ Mijnwerkersbond heeft
met zijn propaganda-actie zijn doel" be-
reikt: opvoering van het ledental met
duizend nieuwe leden vóór l April van dit

jaar. Wie volgt? Een prachtige aan-
winst!

* *
*

Het Centraal Bureau voor het bakkers-
bedrijf heeft een contactcommissie inge-
steld, welke wordt gevormd door de he-
ren mr. C. M. Corpeiaal, Tj. Elsinga, Nie.
J. Etman, J. C. Evers en mr. drs. A.
Schrijvers.

De taak dezer commissie is de sociale
vraagstukken het bedrijf betreffende met
elkaar te bespreken en voorstellen in deze
geest te ontwerpen.

De commissie heeft reeds vergaderd
over het ontwerpen van een landelijKe c
lectieve arbeidsovereenkomst voor het
bakkersbedrijf.

Verder heeft de commissie overleg ge-
pleegd met den directeur-generaal van de
Arbeid over de toepassing van de ontslag
verordening in verband met de contrac-
tuele verhoudingsschaal tussen volwassen
en jeugdige gezellen. Overeenstemming
werd verkregen, dat de ontslagverorde
ning de naleving van de collectieve ar
beidsovereenkomst niet in de weg behoeft
te staan.

* *

De drie banketbakkerspatroonsorgani-
saties hebben aan de gezellenbonden be-
richt, dat zij zich kunnen verenigen met
het ontwerp-collectieve arbeidsovereen-
komst, zoals dit door partijen werd vast
gesteld. Slechts een kleine wijziging werd
verzocht in artikel 5, waarmede de gezel-
lenbonden zich hebben verenigd. Het be-
stuur van de R. K. Bakkersgezellen bond
heeft van het bestuur van het R.K. Werk-
liedenverbond de goedkeuring op dit ont-
werp ontvangen, zodat thans de collectie-
ve arbeidsovereenkomst door partijen kan
worden ondertekend.

* *
*De thans geldende ondernemersover-

eenkomst voor het Amsterdamse bakkers-
bedrijf loopt tot einde April van dit jaar.
De werkgevers zijn van mening, dat deze
ondernemersovereenkomst zo mogelijk ook
na genoemde datum dient te worden
voortgezet. In verband hiermede heeft het
bestuur van de R. K. Bakkersgezellen-
bond in samenwerking met de andere ge-
zellenbonden een bespreking gehad met
de Nederlandse Bakkerij-Stichting. Alge-
meen was men van oordeel, dat getracht
moet worden de bindendverklaarde onder-
nemersovereenkomst wederom voor een
jaar voort te zetten. De Nederlandse Bak-
kerij-Stichting zal hiervoor ter bevoegder
plaatse de nodige stappen doen.

* *
*Vierde de afdeling Enschedé van de

R. K. Bakkersbond Zaterdag 15 Februari
j.l. haar veertigjarig jubileum, Zondag 16
Maart a.s. zal de afdeling Breda haar zil-
veren bestaan herdenken. In verband met
de H. Vastentijd zal geen grote feest-
avond worden gehouden. Deze zal worden
uitgesteld tot na de Vasten. Wel zal die
dag een H. Mis tot intentie van de afde-
ling worden opgedragen in de kerk van
het H. Hart aan de Baronielaan, met al-
gemene H. Communie voor de leden, waar
na een gemeenschappelijk ontbijt zal wor-
den aangeboden. Des namiddags van 12
tot l uur zal een receptie plaats hebben
in het Verenigingsgebouw aan de Visser-
straat.

ADVISEURS!
BESTUREN!

VOOR U ZELF,
voor Uw eigen kamer, voor het bonds-

gebouw, voor de bestuurskamer, hebben

wij een prachtige

St. Joseph-plastiek
van Wim H a r z i n g . Gemaakt bij

gelegenheid van de viering van het

tweede lustrum van het Nationaal Ver-

bone De Jonge Werkman.

Prijs f 1,50 plus porto
plus emballage en

verzendingskosten.

Bestelt bij de J.W.-atdeling ter

plaatse of bij de J. W.-verkoopcentrale

Huis van den Arbeid, Oudenoord 12,
U t rech t

Reeds enkele jaren heeft de R. K. Bond
van Houtbewerkers getracht in de siga-
renindustrie een landelijk collectief con-
tract tot stand te brengen. Tot heden
heeft de bond daarmede geen succes ge-
boekt, telkens stuitte het af op enkele
groot-werkgevers, die de vrijheid, maar
dan de liberale vrijheid, huldigden en niet
bereid waren een collectief contract af te
sluiten.

Nu de omstandigheden gewijzigd zijn,
heeft de bond opnieuw een poging ge-
waagd en zich tot alle werkgevers gewend
in deze industrie.

De R. K. Bond van Houtbewerkers heeft
in de afgelopen maand Februari 99 nieu-
we leden ingeschreven. Deze nieuwe le-
denwinst is meer dan het dubbele aantal
inschrijvingen, dat in Januari is geboekt
(44). Dat is een „proficiat" waard. Nu
volhouden, propagandisten! Vooral ook in
de grote en grootste steden eens flink aan
de ledenwervings-actie begonnen!

De afdeling Rotterdam van de R. K.
Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel
deelt mee, dat Zondag 23 Maart a.s. de
eerw. frater Wilbert O.F.M., zoon van het
lid J. J. Stoop, mcn.electricien te Rot-
terdam Dp., de H. Priesterwijding -hoopt
te ontvangen in de Minderbroederskerk te
Weert. Op de tweede Paasdag zal hij zijn
eerste plechtige H. Mis opdragen des mor-
gens om 10 uur in de parochiekerk van
St. Hildegardus te Rotterdam.

Het hoofdbestuur verzoekt de gehele
Raphaël-familie in deze dagen van voor-
bereiding een gebedje te willen storten,
opdat God dit jonge priesterleven niet
Zijn rijkste zegen zal bevruchten.

* *
*

Bedriegen de voortekenen niet, dan zal
de Rerum Novarum-actie in 't diocees
Roermond in Januari en Februari reeds
net prachtige resultaat van 500 nieuwe
leden opleveren.

En wat zal deze maand Maart nog bren-
gen?

De actie gaat goed. De resultaten wij-
zen 't uit!

* * *»P

Voorzitter W. van Hout der afdeling
Valkenswaard van de R. K. Tabaksbewer-
kersbond heeft eveneens zijn zilveren ju-
bileum ais bestuurslid van de afdeling
herdacht. Ofschoon dit jubilé door de
tijdsomstandigheden slechts in intieme
en huiselijke kring gevierd werd, heeft
het den jubilaris niet aan belangstelling
ontbroken.

Naast de gelukwensen van bestuur en
leden, alsmede van de R.K.W.V., waarbij
enige geschenken werden overhandigd,
heeft ons bondsvoorzitter Gemen namens
de bond een stoffelijk blijk van waarde-
ring aangeboden.

Zeer velen hebben van hun sympathie
en waardering voor voorzitter Van Hout
blijk gegeven. Hij verdient een en ander
ten volle!

De heer C. Valkenburg, secretaris der
afdeling Roosendaal van de R. K. Bond
van Spoor- en Tramwegpersoneel heeft
zijn zilveren jubileum in deze veel-eisende
functie herdacht. De afdelingsvoorzitter
schreef aan het hoofdbestuur: „Hij ver-
vult zijn functie nog steeds met hart en
ziel. We zouden hem niet graag missen,
want zo'n secretaris krijgen we nooit
meer."

Dan weten" de mannen van „St. Ra-
phaël" voldoende. Den jubilaris onze ge-
lukwensen!

* **
In het diocees Utrecht is men begon-

nen met een actie voor de instelling
Volksgezondheid, welke, zoals men weet,
het koloniehuis „Mooi -Gdasterland" in
Friesland exploiteert.

Aan alle besturen der Werkliedenvereni-
gingen, comité's, Volksgezondheid en Cre-
do Pugnoclubs zijn circulaires gezonden,
vergezeld gaande van een prachtig fol-
dertje, ontworpen door de Centrale Pn>
pagandadienst van het R. K. Werklieden-'
verbond. Het geeft een beknopt beeld van
hetgeen de Stichting Volksgezondheid be-
oogt: zwakke kinderen op krachten te
doen komen. Daarnaast laat het zien welk
een schitterend gebouwencomplex in een
korte spanne tijds werd gesticht met me-
dewerking van de plaatselijke afdelingen.

* *
•i*

In de jaarvergadering van de R.K.W.V.
te Arnhem (diocees Utrecht) heeft de ad-
viseur, kapelaan A. C. Oomes, de instal-
latie verricht van 70 nieuwe leden. Dat is
nog eens de moeite waard! Voorzitter A.
Nijenhuis werd bij acclamatie herkozen.

* *
*

In Eindhoven wordt met succes gewerkt
aan de ledenwervings-actie. Had de afde-
ling van de R. K. Bond van Overheids-
personeel over Januari j.l. 'n zeer mooie
ledenwinst geboekt, ook „St. Raphaël"
heeft er zijn ledental, dat ruim 400 be-
droeg, in Februari nog met U opgevoerd.

* *
*

Léidschendam (diocees Haarlem) heeft
in de jaarvergadering van de R. K. Volks-
bond afscheid genomen van secretaris C.
v. d. Heijden, die 23 jaar in het bestuur
zitting heeft gehad. Ten afscheid werd
hem een geschenk aangeboden en voor-
zitter Langeveld, die weer als zodanig
werd herkozen, bracht den secretaris op
buitengewoon hartelijke wijze dank voor
alles wat hij gedurende al die jaren niet
alleen voor de afdeling, maar ook voor de
bond in het algemeen had verricht.

De geestelijke adviseur installeerde nog
8 nieuwe leden.

***
In ons vorig nummer hebben we gemeld,

dat de R .K. Fabrieksarbeidersbond in ze-
ven weken tijds 88 nieuwe leden had inge-
schreven, 't Is echter niet deze bond, doch
de R- K. Transportarbeidersbond, die dit
mooie resultaat mocht boeken.

WerLverruiming en cjeoorioo100 f d verzuim

(H.J.K.) Wij hebben er altijd naar ge-
streefd om onze arbeiders in de Werk-
verruiming zoveel als maar enigszins mo-
gelük is, dezelfde rechtspositie te ver-
schaffen als de arbeiders in het vrije
particuliere bedrijf bezitten.

Dat gold uiteraard ook het-doorbetalen
van het loon bij geoorloofd (noodzakelijk)
verzuim overeenkomstig de artt. 1638 c.
en d. van het Burgerlijk Wetboek (Wet
op het Arbeidscontract).

Sinds jaar en dag is door ons en bij
herhaling, op het Depa'rtement van Sociale
Zaken aangedrongen voor onze arbeiders
in .de Werkverruiming (vroeger werkver-
schaffing) een afdoende regeling voor ge-
oorloofd verzuim in te voeren.

Slechts ten dele is men in het verleden
aan onze rechtmatige verlangens tegemoet
gekomen.

Wij verheugen ons er over, dat de
Directie van de Rijksdienst voor de Werk-
verruiming thans een meer afdoende re-
geling voor geoorloofd verzuim heeft
vastgesteld. Wij laten die regeling hier-
onder volgen:

Overlijden•
Bij verzuim wegens overlijden van de

echtgenote, van bloed- en aanverwanten in
de rechte lijn (voorzover het betreft
ouders, grootouders, kinderen, kleinkinde-
ren en schoonouders) of van bloed- en
aanverwanten in de tweede graad der zij-
linie (broeders en zusters, zwagers en
schoonzusters) kan aan een tewerkge-
stelde een dag verzuim toegestaan wor-
den.

Indien in een zeer bijzonder geval, bijv.
bij grote afstand, verzuim van een tweede
dag te billijken is, kan ook dit toegestaan
worden. De vergoeding wegens loonder-
ving mag worden berekend naar de grond-
slag van het basisuurloon en het aantal
verzuimuren.

Bevalling:
Bij bevalling van de echtgenote van den

tewerkgestelde kan een dag verzuim toe-
gestaan worden, met toekenning van de
vergoeding, gebaseerd op het basisuurloon
en het aantal verzuimuren.

Geboortó
Bij verzuim wegens aangifte van de ge-

boorte van een kind kan aan een tewerk-
gestelde een vergoeding worden gegeven
berekend naar het basisuurloon en het
aantal uren, dat het gemeentebestuur
redelijkerwijze nodig acht, om aan een
wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

Huwelijk
Bij huwelijk van een dochter of zoon kan

aan een bij de werkverruiming tewerkge-
stelde een dag vrij gegeven worden, in-
dien hij tijdig daarom verzoekt. Over deze
dag mag eveneens een vergoeding uitge-
keerd worden, berekend naar het basis-
uurloon en het aantal verzuimuren.

Het is de bedoeling, dat de hierboven
bedoelde vergoedingen door de leiding
van het werk worden uitgekeerd en op de
loonstaat worden verantwoord. De gesub-
sidieerde of het gesubsidieerde lichaam
behoort in de kosten der hierboven be-
doelde vergoedingen bij te dragen voor
een gelijk percentage als in de lonen.
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Een P in ons

MOOIE ACTIE VAN DE GRAAL,
WAARAAN WIJ M E E D O E N

Vorige week hebben wq een begin ge-
maakt met het afdrukken van de model-
len voor een Paasgroep, zoals die gete-
kend werden door den jongen kunste-
naar Jan Everts en worden uitgegeven
door de Graal, die welwillend toestond
dat in de huisgezinnen van de lezers van
Herstel ook deze groep tot stand zou ko-
men.

Vorige week vonden de lezers hier vier
figuren afgedrukt, te weten: de verrijzen-
de Christus, de Engel in het graf, een
der vrouwen die op Paasmorgen uitgin-
gen om het lichaam van Jezus te balse-
men en Maria Magdalena, die Jezus in
de gedaante van den tuinman ontmoette.

De vijf figuren die we thans geven zijn:
Christus als tuinman, twee van de hei-
lige vrouwen en de apostelen Petrus (met
baard) en Johannes.

Met dit negental in totaal is de groep
compleet. Die kunnen dus al worden uit-
gezaagd en gekleurd.

Volgende week geven wij dan nog de
werktekening van het H. Graf, zodat dan
de gehele groep er is.

Er volgt dan ook een beschrijving van
de verschillende manieren waarop u de
groep in de huiskamer kunt opstellen.

In de figuren zijn verschillende letters
aangebracht, deze geven de kleuren aan
waarmee de figuren worden geverfd. Een
verklaring dezer, letters vindt men elders.

Onder aan de figuren zijn uitspringen-
de hoekjes getekend, die, uitgezaagd,
moeten passen in gaatjes welke men
zaagt in het vloertje, waarop de groep
komt staan. Men kan de figuren echter
ook bevestigen, door ze met een dik blok-
je aan de achterkant op de vloer vast
te zetten.

Wij wensen onze huisvlijters veel am-
bitie in het werk en veel vreugde en
stichting in het resultaat.

Verklaring der letters

W = (melk)wit; R = rood (ver-
miljoen) ; G = geel, goud of citroen;
Gr = groen geelachtig; R.P. = paars
(roodachtig) ; BI. = blauw (ultra-
marijn) ; Li = licht. Voor het gelaat
en de handen nemen men geelachtige
kleur, voor de haren bruin. De won-
detekenen van Christus worden rood
gekleurd.

JOSEPH
VADER

VAN
JEZUS

door
J. OUWENDIJK

Het eenige grote

Nederlandse werk

over Sint Joseph

Gedocumenteerd en boeiend

Prijs 4.10 ing. 5.15 geb.

Verkrijgbaar in de boekhandel en

bü de uitgeefster
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HET VERLOSSENDE
ANTWOORD OP

KWELLENDE
VRAGEN

Moderne Apologetische Encyclopedie
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Prof. F. Otten en Prof. J. Verhaar

De grote vraagbaak voor het katho-
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St. Raptaël Louwde een

eigen Herstellingsoord
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l och gaan we er over schrijven!
Ondanks het feit, dat op het Mgr. Mutsaersoord

vanaf 18 Februari van dit jaar beslag is gelegd door
de bezettingsautoriteiten.

Want die bezetting draagt uiteraard een tijdelijk
karakter en is nu eenmaal een gevolg van de bijzon-
dere omstandigheden, waaronder we leven. We mogen
toch hopen, dat straks — God geve zeer binnenkort —
dit monument van ongemene offervaardigheid der
St. Raphaël-familie weer aan zijn heerlijk doel zal
kunnen beantwoorden.

We schrijven er deze week iets over, omdat ook
hieruit blijkt, wat offerzin en eensgezinde arbeid in

Een paar aardige snuitjes van de H. O.-bevolking

het grote verband van onze katholieke arbeidersbewe-
ging vermogen, wanneer het gaat ,om de belangen,
om de gezondheid van den getroffen evenmens.

Gezondheid is de grootste schat!

Dat dringt scherp tot ons door, wanneer we een
ziekenhuis binnengaan en onze ogen en ons hart open
zetten voor de indrukken, die ons dan bestormen. Dan
waarderen we opnieuw de onschatbare gave van een
goede gezondheid. En dan zijn we immers bereid om
blijhartig een offer te brengen, wanneer wij aldus
eraan kunnen meewerken, dat voor anderen herstel
van krachten mogelijk gemaakt wordt.

Welnu, die offers zyn door de St. Raphaëlmannen
gebracht en het tegenwoordige Mgr. Mutsaersoord is
een welsprekend, tastbaar bewijs van die offerzin en
die heerlijke solidariteit -- niet. die van het dood-
gesproken woord, maar die welke in de daad haar
noodzakelijke projectie vond —, waarvan trouwens in
onze katholieke arbeidersbeweging al zo vele andere
treffende resultaten getuigen.

HOE HET GROEIDE

Laten we in 'n paar regels «iets vertellen van het
allereerste begin.

Het Mgr. Mutsaersoord dankt zijn ontstaan aan de
gebleken behoefte aan herstellingsoordverpleging in
eigen katholieke omgeving. Het Nederlandse spoor-
wegpersoneel bezat vóórdat St. Raphaël in over-
weging nam een eigen katholiek herstellingsoord te
stichten, reeds jarenlang twee neutrale herstellings-
oorden, waarin de materiële verpleging niets te wen-
sen overliet. De overtuiging won echter met de dag
veld, dat voor een behoorlijke veiligstelling van de
godsdienstige belangen van de spoor- en trammannen
de stichting van een eigen katholiek herstellingsoord
noodzakelijk was.

Deze duidelijk gebleken noodzaak deed het bestuur
van St. Raphaël in April 1925 besluiten een actie in
te zetten, ten einde te komen tot een verpleging in
eigen katholieke omgeving.

DE AANVANKELIJKE OPZET

was een fonds te vormen, waaruit de kosten voor
verpleging in katholieke herstellingsoorden bestreden
zouden kunnen worden.

Deze aanvankelijke opzet werd echter reeds spoedig
- Februari 1928 — gewijzigd in een streven om te

komen tot de stichting van een

EIGEN KATHOLD3K HERSTELLINGSOORD

Deze nieuwe doelstelling bracht de monument-actie
eerst goed op dreef. En toen kort daarop de plannen

Een tastbaar bewijs vt
solidariteit onder hè
Tramwegpersoneelnog enige uitbrei-

ding ondergingen,
door het besluit om
tegelijkertijd 'n her- *«
stellingsoord voor
volwassenen en een kindertehuis te bouwen en het
gehele complex te noemen:

MGR. MUTSAERSOORD

als posthume hulde aan de nagedachtenis van St.
Raphaël's onvergetelijken eersten bondsadviseur,
stroomden de deelnemers bij honderden tegelijk toe.
Een en ander voerde het enthousiasme ten top en
spoedig was het aantal deelnemers gestegen tot ruim
5000.

Deze voorspoedige gang van zaken werd aanleiding
tot de oprichting in Augustus 1927 te Venlo van de
R. K. H.O.V. van Spoor- en Tramwegpersoneel Mgr.
Mutsaers. Een vaste contributie in de plaats van
vrijwillige bijdragen vorderde terzijdestelling van
enkele bezwaren, maar ook deze werden glansrijk
overwonnen, zodat bij de viering van het zilveren
feest van St. Raphaël, de bond als huldeblijk der leden,
in de herstellingsoordvereniging een fikse dochter
geschonken kon worden, die reeds flink uit de kluiten
was gegroeid en bovendien nog een bedrag van

ROND ƒ 75.000

meebracht. Deze som was echter ontoereikend om de
bouw van de herstellingsoorden te bekostigen.

Met de groei van de actie verlevendigde echter
vanzelfsprekend ook het ideaal: verpleging in katho-
lieke omgeving.

Daarom besloot het bestuur van de H.O.V. in April
1928 om in afwachting van de gereedkoming van het
Mgr. Mutsaersoord met uitzending naar katholieke
herstellingsoorden een aanvang te maken.

De bouw van het Mgr. Mutsaersoord verliep voor-
spoedig. Op 29 Juli 1930 vond de

OFFICIËLE OPENINGSPLECHTIGHEID

plaats, verricht door mgr. dr. Schrijnen, bisschop van
Roermond, in bijzijn van tal van geestelijke en wereld-
lijke autoriteiten.

Op 15 Mei hadden de Dochters der Liefde, Zusters
van den H. Vincentius a Paulo, hun intrek in het
Mgr. Mutsaersoord genomen en kort daarop betrok
de eerste rector, pastoor Donders z.g., zijn nieuwe
home. l Augustus 1930 kwamen de eerste patiënten.
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Tengevolge van de zeer sterke vermindering van
het aantal personeel bij de spoor- en tramwegen, ging
ook

HET LEDENTAL,

der vereniging na 1932 vrij sterk achteruit. Het daalde
van 9726 (hoogste aantal) op l Januari 1932 tot 6816
op l Januari 1941. Deze vrij sterke daling van het
ledental der vereniging is natuurlijk niet zonder in-
vloed gebleven op haar vaste inkomsten, welke daar-
door met rond ƒ 15.000 per jaar zijn gedaald. Deze
strop, welke mede door bijzondere acties meer dan
geneutraliseerd werd, heeft haar voorspoedige ont-
wikkeling niet kunnen verhinderen, hetgeen uit onder-
volgende gegevens moge blijken.

Beter dan lange verhalen kunnen dorre cijfers vaak
een goede indruk geven van omvang en betekenis van
een verkregen resultaat. Ook voor wat de

VERPLEGING

betreft zulten wij derhalve met enkele cijfers kunnen
volstaan.

Tot l Januari 1941 werden opgenomen: 346 mannen,
1200 vrouwen en 4814 kinderen, die in totaal 252.605
dagen verpleegd werden. Aan deze verplegingen werd
een bedrag van rond ƒ470.000 ten koste gelegd!

De betekenis van dit oord ligt intussen niet al-
leen in het door duizenden op de Berg te Venlo
verkregen lichamelijke herstel, maar ook en voor-
al in de onschatbare som van geestelijke gezond-
heid, welke door zeer velen daar werd herwonnen!
Het vaststaande feit, dat er zovelen lichamelijk
en geestelijk hersteld dit complex van inrichtin-
gen verlieten, die in beide opzichten ziek, vaak
ernstig ziek binnenkwamen, bewijst de noodzake-
lijkheid van een eigen katholiek herstellingsoord.
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NOG ENKELE CIJFERS

laten wij hier volgen, om een indruk te geven van de
bedragen, welke gemoeid waren met de bouw, de in-
richting en exploitatie van het Mgr. Mutsaersoord en
alles wat daarmee samenhangt.

De verenigings- en exploitatiekosten van de inrich-
tingen belopen 50 a ƒ55.000 per jaar. Aan hypo-
theek en leningen werd opgenomen ƒ 181.550. Hier-
van werd tot l .Januari 1941 afgelost ƒ 78.000.

De bouwkosten bedroegen ƒ288.000; hierop is afge-
.schreven ƒ 102.100, terwijl aan de inventaris een be-
drag van ƒ 65.000 ten koste is gelegd.

Indien alles normaal -- voor zover dan in deze
bijzondere tijden van normaal spAke kan zijn — ver-
lopen kan, behoeft ook voor de toekomst van deze
vereniging generlei vrees gekoesterd te worden. Het
propagandistencorps zal er zeker alles op zetten het
ledenverlies, zodra de kans daartoe aanwezig is,
zoveel mogelijk te herstellen.

Verder staat de ongemene offervaardigheid van de
Raphaël-familie voor haar Mgr. Mutsaersoord er borg
voor, dat haar troetelkind geen last van financiële
„bloedarmoede" zal krijgen!

Zoals reeds opgemerkt: van 18 Februari 1941 af
heeft de vereniging niet meer de beschikking over
haar trotse „Mgr. Mutsaersoord"! De verpleging der
patiënten kan echter-gelukkig worden voortgezet door
de buitengemene grootmoedigheid van den heer rijks-
graaf Wolff Metternich, die met de grootste welwil-
lendheid zijn fraaie, beroemde kasteel „Hillenraad"
geheel belangeloos ter beschikking heeft willen stel-
len, een geste, welke in de St. Raphaëlkringen van-
zelfsprekend ten zeerste is gewaardeerd. Laten de
mannen van St. Raphaël ook in dat gegeven voor-
beeld een spoorslag vinden om hun oord blijvend te
helpen schragen door voortdurende materiële steun,
zonder welke nu eenmaal geen enkel werk van chris-
telijke charitas op de duur gedijen kan!

Mgr. Diepen, bisschop van Den Bosch, wordt bij zijn bezoek aan het Mgr. Mutsaersoord verwelkomd
door de patientjes

De verpleging der patiënten
Uiteraard worden in het herstellingsoord geen

patiënten opgenomen, die lijdende eijn aan t.b.c. en
evenmin personen, die verpleging in een ziekenhuis
behoeven. In deze inrichtingen worden uitsluitend
verpleegd zogenaamde lopende patiënten, derhalve
geen bedlegerige personen, maar patiënten, die b.v.
na een operatie of bevalling een rustkuur moeten
ondergaan of aansterking nodig hebben.

Wat de kinderen betreft, bestaat de bevolking in
hoofdzaak uit zwakke of nerveus aangelegde
patientjes, die door rust en goede voeding op verhaal
moeten komen.

Het spreekt vanzelf, dat niemand wordt opgenomen,
dan nadat eerst de huisdokter daartoe geadviseerd
heeft en de aan de inrichtingen verbonden geneesheer
zijn „fiat" daarop gegeven heeft.

De kuur bestaat voor alle patiënten, groot en klein,
in rust, goede voeding en geëigende ontspanning.
Daarom geschiedt ook alles op vastgestelde tijden,
waaraan stipt de hand wordt gehouden. De verple-
ging staat onder leiding van de eerw. Zusters van den

H. Vincentius a Paulo, onder toezicht en geregelde
controle van den geneesheer.

De duur van de verpleging bedraagt voor kinderer
gemiddeld $6 dagen en voor de volwassen patiënten
Jf2 dagen.

De resultaten met de verpleging bereikt, kunnen in
elk opzicht verblijdend genoemd worden. Een zeer
groot percentage verlaat het Mgr. Mutsaersoord ge-
heel hersteld. Slechts weinigen worden ontslagen die
gedeeltelijk hersteld zijn of wier toestand onveranderd
gebleven is.

De prettige en moderne inrichting van het herstel-
lingsoord met zijn rustige en fraai gevarieerde wan-
delgelegenheid, zijn hoge ligging, welke een prachtig
vergezicht biedt op de stad Venlo en het mooie Maas-
dal, waardoor bij wijze van spreken toch het contact
met de „bewoonde wereld" bewaard blijft, dat alles
maakt het verblijf op het „oord" voor de patiënten
aantrekkelijk en aangenaam, hetgeen weer zeer
bevorderlijk is voor het verkrijgen van de gewenste
resultaten met de verpleging.

Zij-aanzicht hoofdgebouw zuidzijde
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B l, lofrasse

Brussels taf, ook wel witlof genoemd, is
één van de lekkerste wintergroenten; niet
van de goedkoopste echter zegt men. Dit
laatste is slechts betrekkelijk, want de
mindere kwaliteiten zijn niet zo duur. Nu
behoeft men tegen dat „mindere kwalitei-
ten" niet zo op te zien, want dat betreft
niet de voedingswaarde, maar het uiter-
lijk. De hoogste kwaliteit vormen namelijk
de grote, vaste kroppen, afkomstig uit de
dikste wortels die in losse grond groeien;
de mindere kwaliteiten ontwikkelen zich
alleen wat minder ooglijk tot ongeregelde
kroppen of in losse blaadjes, maar de
smaak is dezelfde en ook de voedings-
waarde; 't is er ongeveer mee als met
vaste en losse spruitjes.

Brussels lof gebruiken velen niet, omdat
het niet een neutrale of zachtzoete smaak
heeft als vele andere groenten; het smaakt
vreemd, ongewoon, vindt men dan, soms
is het wat bitterachtig. Daarom eet men
het niet of men gaat het eerst afkoken en
giet dat water dan weg. Maar, evenals
van andere afgekookte groenten, ligt dan
juist de voedingswaarde uit het Brussels
lof in de gootsteen. Met weinig water
opzetten, zodat dit verkookt is als de
groente gaar is, dat is voor vrijwel alle
groenten het parool, ook voor witlof.

Wie de bittere smaak wil wegnemen,
althans verminderen, moet het onderdeel
uithollen en het kopje van de wortel waar-
op het gegroeid is, wegnemen.

Gestoofd Brussels lof, ongeveer als
andijvie, is de enige vorm waarin velen
het eten, maar er zijn meer bereidings-
wijzen; men kan het ook rauw eten, heel
fijn gesneden en met karnemelk aange-
maakt, zoals andijviesla. Hier volgen nog
enkele recepten.

Brussels lof, gevuld met vleesresten:
l pond Brussels lof, l ons gehakt of

vleesresten, 2 sneden oud brood, zout,
% liter melk, wat geraspte kaas, een klein
stukje vet of boter, % eetlepel bloem.

Smelt de boter of het vet in een diep
pannetje, voeg hierbij het gehakt en roer
het er goed door, doe er dan % eetlepel
bloem bij en wanneer deze er ook door-
gemengd is % liter water en het geweekte
en uitgeknepen brood. Laat dit alles onder
roeren enige tjjd stoven en maak het af
met een beetje zout. Zorg dat dit vulsel
goed dik is, laat het anders nog enige tijd
inkoken.

Was het Brussels loi, leg tussen de
buitenste bladen telkens wat vulsel. Leg
ze in een vuurvaste of emaille schaal, giet
er % liter melk op, een beetje zout (heel
weinig, want te het vulsel is al zout) en
wat geraspte kaas. Zet de schaal in de
oven of op een heel zacht vuur en stoof
ze zo lang tot het lof gaar is. Geef er in
de schil gekookte aardappelen bij.

Gestoofd Brussels lof:
l pond Brussels lof, l ons spek, l ons

kaas. een beetie zout. l eetlepel haver-
mout.

Was net Brussels Jol, snijd het in vin-
gerbrede stukken. Snijd het spek in zeer
kleine dobbelsteentjes en bak het in een
diep pannetje, voeg hierbij het lof, een
theekopje vol water en een beetje zout.
Leg een deksel op de pan en laat het op
een zeer zacht vuur gaar worden in onge-
veer een half uur. Roer er een eetlepel
vlugkokende havermout door, laat het nog
twee minuten doorkeken. Rasp de kaas
of snijd ze in zeer kleine blokjes, roer
deze er doorheen.

Geef bij dit gerecht gebakken aard-
appelen.

Sla van Brussels lof:
Was het Brussels lof, sntfd het zo fijn

mogelijk, dan is het gemakkelijker te ver-
teren. Vermeng het met een karnemelk-
sausje, dat op de velgende manier bereid
wordt. Smelt een klein stukje boter in een
diep pannetje, voeg hierbij een eetlepel
bloem en doe er steeds wat karnemelk by
tot men- een gebonden sausje krijgt. Maak
het sausje af met fijngehakte peterselie
of fijngehakte augurkjes of een eidooier
of een eetlepel tomatenpuree. Roer de
saus, wanneer ze bekoeld is, door het
Brussels lof en roer er ook een beetje
zout door.

Men geeft deze sla bij aardappelen en
vlees, maar ook bij pannekoek en verder
als nagerechtje bij erwtensoep of bruine-
bonensoep al of niet met brood.

WILMA MÜNCH.

EEN GOEDE BAAD UIT BOEKELO:
Uit hygiënisch oogpunt gebruike men
voor het zouten van spijzen Jozo of
Nezo. Zuiverder keukenzout bestaat
er niet.

e ache voor en kei huwelijk

Een lezer schrijft:

„ Ik ben het volkomen met L. M.
eens (die het voorstel deed tot een ver-
loofdencursus. C. B.-v. H.), ja zelfs zo, dat
ik al op de vangst ben gegaan naar een
geschikt priester. Dezen heb ik gevonden.
Hij heeft bjjna zijn gehele priesterlijke
loopbaan in dienst der jeugd gestaan; hij
geeft sedert 1937 ongeveer driemaal per
week huweUjksconferenties. Hij is de
priester dien wij, jongemensen, nodig heb-
ben. Honderden en honderden privé-on-
derhoudjes heeft hij gehad met jongens
van 16 tot 24 en ook wél ouder. Nu volgt
mijn voorstel: Het is zeker, dat er duizen-
den jongemensen dolgraag goede voorlich-
ting zouden willen hebben. Het ligt in onze
bedoeling iedere week een blad te te laten
verschijnen, waarin de punten: huwelijk,
opvoeding etc. behandeld worden; verder
zou er ruimschoots gelegenheid zijn vra-

gebruikt door gelovigen van alle gezind-
te. Personen en groepen van katholieken
en protestanten, die luidop deze oefening
deden en telkens weer herhaalden.

Het Minderbroeder-klooster der Fran-
ciscanen te Drachten heeft door subsidie
der actie „Voor God" een kleine statie
kunnen openen te St. Jacobi-parochie, te-
midden der andersdenkenden. Een pater
schrijft over het Kerstfeest:

„Er komen een 9-tal niet katholieken.
Verder de katholieken uit de buurt; dat
zijn er precies 3. Maar ik heb er uit Fra-
neker nog 4 opgeroepen, want ziehier het
programma:

1. Gezongen Nachtmis. Hiervoor heb
ik een organist uit Franeker, die geen
noot kent, maar alles uit het hoofd en op
het gehoor speelt. Van een vereniging hier
leende ik een harmonium voor niets. Dan
komt een oudere man zingen. We houden
„volkszang"

gen te stellen, welke in een z.g. vragenbus
beantwoord zouden worden, tenminste als
ze van algemeen belang zijn. Anders is
een persoonlijk antwoord beter op ajn
plaats. Het blad kost 5 cent per week. U
begrijpt, dat wij alleen tot drukken kun-
nen overgaan, indien er voldoende belang-
stelling best""' Een ieder, die abonné
wenSt te worden, geve adres op aan P. F.
van Kuyk, Schobbelantstraat 32, Rotter-
dam-Zuid".

Tot zover de inzender. Nu wilde het
geval, dat mij per zelfde post werden
toegezonden de Mededelingen van het
Secretariaat der actie „Voor God".

Hierop zijn het afgelopen jaar de voor-
naamste acties ingesteld:

„Ik ben op aarde een vuur komen bren-
gen en wat wil ik anders, dan dat het zou
branden?"

Hoe graag zou ik veel mededelen uit de-
ze Mededelingen maar de mimte Een
enkele greep: Reeds 3500 deelnemers heeft
de cursus over de Katholieke Leer en da-
gelijks komen er velen bij. Werkelyk van
alle rang en stand onder de burgers van
het Rijk Gods: ingenieurs naast monteurs,
notarissen naast brievengaarders, huis-
moeders, verpleegsters, medici, priesters,
tuinders en boeren. Er is nog steeds ge-
legenheid zich aan te melden voor deze
cursus. Schrijf een briefkaart naar Post-
bus 2, Heemstede en u krijgt een uitvoerig
prospectus toegestuurd.

In de laatste dagen der mobilisetie wil-
de een aalmoezenier voor alle manschap
pen op een klein kaartje de tekst voor een
akte van volmaakt berouw gedrukt z'en,
met een kleine opwekking, dit te verwek-
ken in gevaar van sterven. Men zou zeg-
gen, at de Voorzienigheid deze gedacht/
had ingegeven. Door het comité V.O.G.
werden ruim 60.000 kaartjes verspreid -<n-
der de militairen. Kort daarop brak de
oorlog uit ook voor ons land. En het is
ontroerend, nu van alle zijden te verne-
men, hoe in die dagen deze kaartjes zjjn

Maar wat mij wel het meest trof —
zulks in verband met de ontvangen brief
- was de mededeling over de Ontwikke-

lingsweken voor gehuwden, gehouden in
het bisdom Utrecht. Ik heb de werkmap
voor de huwelijksweken gezien en ik kan
er om juichen. Wat is dat keurig in orde!
Vanaf het affiche, dat Karel Thole er voor
tekende tot aan de practische raadgeving
toe: om onder de oudere jongens (van de
jeugdbeweging) een dienst te organiseren,
teneinde veraf wonende moeders bij wijze
van „karavaan" door het duister heen te
loodsen! Wat daartussen ligt, beantwoordt
geheel aan het doel der conferenties: Het
aankweken van een goed inzicht in leer en
opvattingen der Kerk over het huwelijk;
het bevorderen van een goede beleving
van het huwelijk; het werven van verde-
digers der juiste opvatting van het hu-
welijk.

Een verloofden-avond volgt na de ont-
wikkelingsweek, waarbij men' hoopt, dat
deze tegelijk het begin is van een geregeld
contact tussen den priester en de jonge-
mensen. Dat is zo bitter nodig! Er zijn
massa's jongens en meisjes, die na hun
schooltijd vrijwel nooit meer omgang heb-
ben met den priester, dan het vaak vluch-
tige ogenblikje in de biechtstoel. Immers
bij het huisbezoek — overdag — zijn zü
nooit thuis.

L. M. en P. v. K. zien dus, dat er wel
een en ander reeds gedaan wordt. Wat nu
het oprichten van een blaadje betreft, ik
ben daar wat pessimistisch over gestemd.
Wü, Roomse mensen, lopen voor lektuur
niet zo hard. De Bond voor het Gezin heeft
een orgaan, dat geheel in dienst staat van
het katholieke gezin, maar nog niet lang
geleden moest de redacteur dr. Jos de
Boer een beroep doen op de eerw. geeste-
lijken om bond en blad meer bekend te
maken onder huwenden en jonggehuwden.

Het katholieke opvoedkundig tijdschrift
Onze Kinderen werd vorig jaar opgeheven
wegens gebrek aan belangstelling, terwijl
het neutrale periodiek Het Kind spring-
levend zün 40-jarig jubileum vierde. Prach-
tige boeken voor 't gezin als Zonnewüzer,

ZOO JUIST VERSCHENEN:

Zwart-witteekening van Wladimir Bielkin»
alt t boek JKain"* door Rogier van Aard*
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Rogier van Aerde's aangrijpend boek
over de levenstragiek van het eerst*
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de Windroos, uitgegeven in opdracht van
het Comité „Voor God" tegen een belache-
lijk lage prijs konden geen 3e, geen 2e uit-
gave beleven. Zeg nu niet, dat dit niets
met het christelijk huwelijk te maken
heeft. Het heeft er alles mee te maken.
Goede boeken zq'n een brok christelijke op-
voeding. Met moraliseren alleen komen we
er niet. Den theoloog hebben we nodig;
den kunstenaar, den dichter ook. Hoort
eens, hoe een van hen het huwelijk „be-
zingt": (P. v. d. M. d. W. in Mensen en
God):

„Het huwelijk zag en leefde Mathias als
een ontzaglijk gebeuren, een zich steeds
hernieuw-"'1 feit. Heel de mens was er
door gegrepen. Het huwelijk was de vol-
ledige ontplooiing van alle krachten en
vermogens in den man en in de vrouw.
Alle soorten liefde, alle graden van de
liefde leefden er in volheid en zuiverheid:
de liefde der lichamen, de liefde die
vrien<~ jchap is, de liefde die eeuwig-jonge
verliefdheid is, de vader- en moederliefda,
de caritas. En dit geheel van liefde doet
in de ziel van man en vrouw de liefde voor
God groeien, door de vreugde en de smar-
ten, die zij samen doorleven."

„Liefde is vereniging: de een trekt den
ander mee. En zij gaan hand in hand naar
God als twee kinderen naar hun Vader,
wanneer het huwelijk aldus beleefd wordt,
is het een herwonnen stuk van het verlo-
ren paradijs, een soort herstel van het
leven van voor de zonde, maar dan toch
gelouterd door het bloed van de liefde."

Ja, zo moest het eigenlijk zijn: op
een eventuele „verloofdencursus",
daar moesten de priester, de dichter
en de nuchtere praktijkmens aan het
woord komen!

Toegegeven zij, dat deze drie in één
persoon verenigd kunnen zijn!

C. BOUDENS-VAN HEEL.

eau
Ovir-Bitun
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Wit begint en wint

Eindspel No. 305

Dit eindspel, dat tevens zeer leerzaam
is, behoort tot de fraaiste studies die in
de loop der tijden zijn samengesteld. De
eerste zetten van de oplossing zijn ^-niet
lastig; beide partijen gaan dame halen:

1. h6— h7, g3— gZ. 2. h7— h8D, gZ—
Wit staat een pion achter, maar profi-

teert van de slechte stelling van den zwar-
ten koning; de aanval wordt ingeluid met
de stille zet 3. Dh8 — c3! (een „stille" zet
is een zet, waarbij noch een stuk genomen
noch schaak gegeven wordt). Wat er
dreigt na Dc3 kunnen wij zien, als zwart
bijvoorbeeld 3. ....... f4 — f3 speelt. 4. Da3t
ziet er nu veelbelovend uit, maar wint
toch niet, daar zwart via b6 en c6 naar
het midden van het bord wandelt. Beter
gaat het na 4. Dc3 — c6t, Dgl — b6 (4 ....... ,
Ka7?? 5. Db7 mat). 5. Dc6— a8t, Db6— a7.
6. Da8 — d5 met de dreiging. 7. Dd5 — a2t,
Ka6 — b6. 8. Da2 — e6 mat. Zwart kan dit
niet goed verhinderen, want zijn dame
moet veld b7 blijven bewaken en kan dat
alleen op a7 of b6 doen (6 ........ Db6. 7.
Da2t enz.). -

Nu- was echter 3 ........ f3 niet de beste
zet. Zoeken wij naar een betere, dan valt
allereerst op, dat zwart zowel op g4 als
op g8 schaak kan geven. In beide gevallen
gaat wits koning naar c7 en hoeft dan
geen schaak meer te vrezen, terwijl daar-
na zwart spoedig mat loopt. Een fijnere
verdediging is 3 ....... , e7 — e6, waardoor
veld d5 gedekt wordt en dus (zie boven)
Dd5 onmogelijk is gemaakt. Nu gaat het
zó: 4. Dc3 — c6t, Dgl — b6. 5. Db6 — g2! Wit
profiteert van het feit, dat veld e6 bezet
is, zodat de zwarte dame geen schaak kan
geven op dit veld. Er dreigt weer Da2
(bv. 5 ..... Da7. 6. Da2t, Kb6. 7. De6 mat)
en zwart pareert door 5 ....... Ka6 — a7
(6. Da2t?, D'a6t). Het openen van de 7de
lijn door de pionzet e7 — e6 stelt de witte
dame thans in de gelegenheid het spel
met een fraaie driehoeksmanoeuvre te be-
slissen: 6. Dg2— g7t, Ka7— a8. 7. Dg7—
alt, Db6— a7. 8. Dal— hit, Da7— b7t. 9.
Dhixb7 mat.

Een tweede parade (na 1. h7, g2. 2.
h8D, glD. 3. Dc3) is 3 ....... , e7— e5. Wel is
veld d5 nu niet gedekt, maar na 4. Dc6f ?,
Db6. 5. Da8t, Da7. 6. Dd5 heeft de zwarte
dame meer vrijheid van bewegen en kan
met 6. ....... De7 remise maken. Evenwel,
ook de zet e7 — e5 heeft een zwakke zijde:
4. Dc3— a3t, Ka6— b6. 5. Da3— a5t, KbG—
c6. 6. Da5— c7t, KcG— 1!5. 7. Dc7— d7 mat
dank zij de blokkering van veld e5.

Behalve deze twee fraaie mat-varianten
zijn er ook nog twee varianten, waarbij
de zwarte dame wordt gevangen. Dit ge-
schiedt, zoodra die dame veld c6 dekt:
(1; h7, g2. 2. h8D, glD. 3. DcS). 3 ....... ,
Dgl— g2. 4. Dc3— a3t, Ka6— b6. 5. Da3—

DAMES EN MEISJES MAAKT NU ZELF
UW KLEEDING

Zendt bon en 25 cent aan postzegels liefsi
van 7è en 2J cent en U ontvangt een moo
boek met ruim 100 maten en' modellen en
tevens een gratis apparaat om U te laten
zien hoe gemakkelijk onze methode is om
THUIS alle kleeding te leeren maken en
vermaken.

aan MODEVAKSCHOOL
2J f \ M E.N.S. A.I.D.

1 Tolsteegsingrel 54, Utrecht
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Adres:

Wanneer men het nagelaten werk van
nüjn op de eerste Woensdag van St. Jo-
sephmaand overleden broer Jan overziet
en zich daaruit een idee schept van de
ontzaglijkheid van de taak, welke nog
voor hem lag, zal men onmiddellijk ver-
trouwvol moeten erkennen, dat zijn in
trede in de dood voor onze gemeenschap
géén verlies kan zijn. In zijn gedachten-
leven was het graf een scheiding, zolang
het open lag, bereid om ons te ontvangen;
zodra ons lichaam het echter vult, ver-
enigt zich dadelijk onze tijdelijke mens-
heid met ons voortleven in de eeuwig-
leid. Daarom zulk een nauw verband tus-
sen onze taak hier en onze taak in het
eeuwig leven! Wanneer dus de taak, wei-
te hij schijnbaar onvoltooid achterliet,
ran zulk een ontzaglijke betekenis was,

van welk een betekenis moet zijn taak
dan nu zijn, nu zijn gedachtenleven, zijn

eloofsleven door geen nevels uit het tij-
delijke meer belemmerd worden.

Zelf schreef Jan in zijn zeer diepzinnig
wek over „St. Joseph, de vader van Je-
zus":

„De taak van den mens ten overstaan
•an de gemeenschap (dat is de menselijke

eenheid) houdt niet op in de hemel, doch
wordt daar zelfs belangrijker en inten-
liever. De menselijke natuur, de men-

selijke eenheid, het mystieke menselijke
ichaam, is triompherend in de hemel,

strijdend op aarde en lijdend in de loute-
ing.

En wat er van de menselijke eenheid
afviel, kunnen we als verworpen beschou-
wen in de plaats der eeuwige verwerping.

De verbondenheid van de hemel met de
aarde is echter zo intens, dat degenen, die
op aarde leven, zich zelf het liefst toe-
vertrouwen aan hen, die zonder stoffe-
ijke belemmeringen in de hemel de gang
der menselijke zaken op aarde kunnen
volgen .Juist de heiligen in de hemel be-
ietten in de mystieke eenheid van het

menselijke geslacht een zeer belangrijke
slaats en hun taak ten overstaan van
lun strijdende broeders op aarde is:
dezen bij te staan en langs bijzondere we-
gen te leiden, door voor hen die genaden
:e verkrijgen, welke zij in hun onbelem-
merde wijsheid zien als voor den strij-
denden mens het noodzakelijkst en nut-
tigst." (Vet van mij, D. O.)

Dat mijn broer Jan van de menselijke
eenheid niet afviel, bewees zijn leven en
zijn .sterven.

Het belangrijkste voor den mens,
schreef Jan, is niet de taak, welke hjj
verricht, doch hoe hij haar verricht.

„Daarom zijn de mensen, die in vol-
maakte levenshouding hun voornaamste
taak zien, voor den Schepper zelf het be-
langrijkst en worden zij consequent door
Hem met grote gunsten verrijkt. Eigen-
lijk bestaat ieders allereerste taak in het
vervolmaken van zijn levenshouding. Deze
taak heeft een eigen term gekregen in
het leven: de heiliging."

a5t, KbG—c6. 6. Da5—a8t en 7. Da8Xg3.
respectievelijk 3 , Dgl—gfi. 4. Dc3—
a3t, Ka6—b6. 5. Da3—a5t, Kb6—c6. 6.
Da5—a6t, KcG—d5. 7. Da6Xg6.

Ter oefening

No. 306 is een stelling uit een partij tus-
sen den beroemden Engelsen meester
Staunton met zwart en Cochrane met wit.
De partij werd gespeeld te Londen in het
jaar 1842; volgend jaar kan dus het eeuw-
feest gevierd worden!

Wit speelde zeer voorzichtig Kb5, doch
bereikte zo slechts remise. Hoe kan de
partij gewonnen worden? Oplossing vol-
gende week (dus niets inzenden).

No. 306

a b c d e f g h

a b e d e f g h

.Wit aan zet

Verleden week overleed, na een
operatie, onze medewerker J.
Ouwendijk, die o.a. het prachtige
boek „St. Joseph, Vader van
Jesus" schreef. Wij geven hier
het woord aan Dick Ouwendijk,
zijn broer, voor een treffend

„In memoriam"

Welbeschouwd was de taak welke Jan
verrichtte niets anders dan het „vervol-
maken van zijn levenshouding."

Want wat wil „vervolmaken van zijn |
evenshouding" anders zeggen, dan zich -

geheel en al dienstbaar maken aan God,
aan Christus en Zijn Kerk? Op verschil-
ende wijzen kan men zich zo dienstbaar
maken: door een gebeds- en meditatie-
even in stilte, door het volkomen vol-

brengen van zijn dagelijkse plichten, door
;en priesterlijk leven.

Jan maakte zich dienstbaar op al die
wijzen: zijn gebeds- en meditatieleven
was zeer innig, hij heeft lange tijd een
moeilijk leven van dagelijkse plichten ge-
kend, dat hij volbracht zonder enige wrok
en met een onveranderlijke goede blij-
heid; hij bezat door zijn diaken-wijding
een priesterlijk karakter en wilde niets
iever dan een prediker zijn van Christus.

En dit is van Jans leven het voor-
naamste, dat hij een prediker van Chris-
;us was!

Hij overdacht God, Christus en Zijn
<erk in het openbaar. Hij deed dit'doel
bewust, door twee krachten geleid: door
zijn kennis van God en zijn liefde tot

od, die zich bij elke beschouwing weer
verdiepten, en door zijn lief de'voor onze
menselijke gemeenschap. Zijn begeerte
was het aan de menselijke gemeenschap
e bewijzen, dat „God slechts vrede

denkt!"
Deze gedachte doortrekt al zijn werk,

doch is wel het meest concreet uitge-
sproken In zijn meesterlijk boekje: „We-
reldplan der Liefde".

Ik kan niet beter doen dan mijn broer
zelf aan het woord te laten, daar ik
slechts een paraphrase kan schrijven op
wat hij zelfstandig overwoog:

„De kostbaarste gave van den mens,
zijn vrije wil, wordt misbruikt. Daaraan
zal Hij niets doen, tenzij Hij de uitwer-
king ervan belemmert. Doch waaraan
zal dan ieder mens zijn eindbestemming
verdienen (en hier gaat het om!), indien
God zich stelt tegenover iedere vrije, wil?

Oneindig is Zijn genade. Dag in dag uit
bewijst Hij, dat Hij toeziet en ter hulp
komt.

Hij kan echter niet meer doen, dan
Zijn goedheid en rechtvaardigheid als
Schepper van een vrij-willenden mens
veroorloven.

Daarom komt Hij, vermaant Hij, geeft
Hij kracht, en bewijst Hij Zijn zending.
Wie niet horen wil, zal zijn eigen vonnis
vellen.

Maar Hij leeft. En op de tijd, dat de
Vader beslist, zal het gordiin der geschie-
denis vallen. Dan zijn. alle rollen uitge-
speeld. Dan zal Christus ook weer zicht-
baar komen en boven de wolken zal Zijn
gestalte zijn. Dan is de aarde niet zo
groot of ieder zal Hem herkennen. De ge-
hele wereld zal dan niet tégen Hem, doch
naar Hem gekeerd staan. Dan zullen alle
schelders zwijgen, want dan ligt ieder re-
gister open. Dan zal het ook blijken, wie
den Geest Gods in zich gedood heeft en
wie waardig is om het door Adam ver-
loren en door Christus voor de mensen
herwonnen Paradijs met lichaam en ziel
in eeuwige onsterfelijkheid in te gaan.

Dan is Hij er om te oordelen, levenden
en doden. Geen vraag zal er meer zijn die
niet opgelost blijkt. God kan dan Zijn
werk weer overschouwen. En niemand
zal dan kunnen zeggen, het was niet
goed. Want wat God deed was genade.
Hij heeft niets dan vrede gewild en ge-
dacht. Geen kwelling is in Hem opgeko-
men.

De mens alleen heeft zichzelf aange-
daan wat God niet voor hem bedoeld
had."

Nog herinner ik mij de ontroering,
waarmee hij dit werk beëindigde. Trou-
wens, nooit overweldigde hem zijn werk,
maar steeds een schoon aspect, dat hij in
God ontdekte. Dan kwam hij stralend
met zijn ogen vochtig mijn kamer binnen,
om mij dadelijk zijn gevonden, of opge
welde gedachte te vertellen: „Jó! wat ik
nu gevonden heb Wil je luisteren!'
Wanneer hij dan las, was aan zijn stem
merkbaar hoe dankbaar hij God was om
de schoonheid, die hij pas weer had ont
dekt.

wet kost mij moeite te bedenken, dat
dit niet meer zo zal zijn. Maar goed! Onze
iefde behoort onze eigen behoefte het

zwijgen op te leggen.
Uren zou ik zo kunnen voortgaan dit

even open te leggen, dit unieke leven van
een „Christus-durver!"

„Er zijn slechts mensen nodig," schreef
hij „die de durf hebben openlijk zonder
reserve, zonder verlegenheid, al is. het
nidden op straat, te spreken over God»
over 'Christus, en zonder schroom te vet>
klaren, dat zij Hem willen volgen."

Dit waren geen woorden van hem, want
hij deed het, ook direct. Maar van welk
'en apostolische betekenis zijn werk in

stilte is geweest, bewijzen de vele getul
penissen, die nu, bij zijn overlijden, dage»
ijks bij ons binnen komen.

Het is niet te_ verwonderen, dat zo'n
mens, bereid om te sterven, in een be-
schouwing over de dood, zelf kon schrijven:
,De dood is een koninklijk slot waarin

wij het voorrecht hebben te mogen treden
om naar de graad van onze eigen waar-
digmaking de koninklijke vreugde van
een eeuwig leven te genieten."

Zijn dood is zeer schoon en van een vol-
maakte vrede geweest.

Hij moest enkele da"gen reeds bed hou-
den door een ziekte van vrij onschuldige
aard. Het is begrijpelijk, dat wij ons daar-
door niet lieten storen in onze dagelijkse
drukke arbeid, en daardoor waren die
dagen voor hem van betrekkelijke een-
zaamheid. Nu wilde ik, dat ik kon bin-
nendringen in die uren van alleen-zijn. Zij
zullen voor hem een genade zijn geweest,
een kalme retraite op zijn dood.

Daarop is plotseling, vlak op zijn 37e
verjaardag, waarin zijn eenzaamheid zo
diep moest worden, dat wij enigszins de
gek staken met zijn toen al opkomende
pijnen, een nacht gevolgd, waarin mijn
broer hevig geleden heeft. Nog zie ik voor
mij zijn smartelijk verwrongen gezicht,
hoor ik zijn klagende stem: „Ik heb geen
weerstand meer!" Eén troost hebben wij,
dat wij uren getracht hebben hem bij t«
staan. Er is hem geen woord van onge-
duld ontvallen. Zelfs, toen hij 's morgens
op de ziekenbaar werd weggebracht, zei
hij nog tot de dragers: „Wat een last b»
zorg ik jullie toch. Jullie bent reuzen-
kerels!"»

Zijn laatste verstaanbare woorden wa-
ren gericht tot mijn broer, die Jan, dfli
dag voor zijn dood, beloofde zijn artike-
len over het epistel tot aan zijn genezing
voort te zetten. „In mijn geest!" fluister-
de hij.

Reeds Zaterdag bleek zijn toestand ho-
peloos en werd hij bediend, doch tot
Woensdagochtend moest hij zijn leven
rekken, om zo vredig en rustig zijn laat-
ste adem uit te zuchten, dat wij allen, die
zijn sterven omringden, begrepen dat
deze eerste Joseph-dag van Josephs
maand Jan Josephs sterfdag moest we-
zen. Hij werd begraven Zaterdag, de
feestdag van Sint Jan van God:
Joannes de Deo.

Moge hij tot Gods mysterie zijn geleid
door Jezus' vader!

DICK OUWENDIJK,

„ Kou-Griep-Pijn
Door hun kou, koorts en pijnuitdrlj-
vende werking belpen hierbij altijd

veilig en vlug een poeder of cachet van
Mijnhardt te Zeist Mrjnhardt's Poeders
per stuk 8 cent Doos 45 cent. Cachets,
e«nanmd „Miinharrttips" Doos 10 en 50 rent.
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Van Jan van tylc tol rieter Druecyel

DE EIGEN AARD IN ONZE SCHILDERKUNST

Met Jan van Eyk, Hugo van der Goes
en Pieter Bruegel den Oude hebben wij
drie figuren uit de eerste eeuwen van de
Nederlandse schilderkunst besproken en
zagen wy in Jan van Eyk den grondlegger
van een eigen geaarde Nederlandse schil-
derkunst, Van der Goes was de voortzet-
ter van zijn richting en in Pieter Bruegel
zien we de Nederlandse gemeenschaps-
kunst tot een hoogtepunt genaderd. Ge-
durende de eeuw, welke ligt tussen Van
Eyck en Bruegel maakte onze schilder-
kunst een geweldige ontwikkeling door,
die eigenlijk reeds- vóór Van Eyk begon-
nen was.

Als we over Nederlands cultuurleven
spreken, gaat het in de veertiende eeuw
en later nog vooral over Zuid-Nederland
(Vlaanderen), want daar lag destijds het
centrum der ontwikkeling. Tussen de ja-
ren 1384 en 1451 waren alle Noord- en
Zuid-Nederlandse gewesten onder de
Bourgondische heerschappij tot een een-
heid samengebracht en aanvankelijk was
het 't Bourgondische hof te Dyon in Zuid-
Frankrijk, dat de Nederlandse kunste-
naars naar zich toetrok. Zo bijvoorbeeld
den beeldhouwer Claus Sluter die aan de
Bourgondische grafkerk te Champmol en
aan de Karthuizerabdij van Dyon mees-
terwerken van beeldhouwkunst heeft ge-
schapen.

Toen tengevolge van de honderdjarige
oorlog tussen Frankrijk en Engeland het
economisch centrum van het Bourgondi-
sche rijk zich verplaatste naar het Noor-
den, naar de Vlaamse en Brabantse jaar-
markten, kwamen vooral de Vlaamse ste-
den Brugge, Gent en later Antwé"rpen tot
grote bloei en welvaart en dan begint
het tweede tijdvak dezer geschiedenis,
waarin uit alle Nederlandse gewesten de
kunstenaars naar genoemde plaatsen sa-
menstroomden om daar te werken voor
kerken, kloosters, patriciërs en adel. De
gebroeders Hubert en Jan van Eyck kwa-
men uit het Limburgse land, Hugo van
der Goes uit Zeeland, uit Oudewater
kwam een Gerard David, uit Haarlem
Dirk Bouts en uit Doornik Rogier van der
Weyden en Robert Campin. Zonder in-
vloeden van buiten, namelijk invloed van
het kunstleven in Italië, waar in het begin
der veertiende eeuw met Giotto de Re-
naissance reeds was ingezet, bleven de
Nederlandse kunstenaars niet, daarvoor
was het contact met Italië te levendig.
Maar toch bleek de eigen aard van onze
kunstenaar sterk genoeg om zich in de
werken staande te houden en in de kunst-
hernieuwing die bekend staat als de Re-
naissance is dan ook tussen Italië en Ne-
derland een typisch verschil. In Italië
ging de kunstenaar zich in die tijd losma-
ken van de strenge en statige vormen-
spraak der Byzantijnse kunst en gingen
de kunstenaars zoeken naar de grote en
monumentale compositie, zoals dat ligt in
de levendige aard van het Italiaanse volk.

By ons ging dat anders omdat onze

IX

Dante's „Divina Commedia"

Geen boek ter wereld — als we de Bij-
bel uitzonderen — heeft zoveel pennen in
beweging gebracht en over geen dicht-
werk is zoveel geschreven als over de
„Divina Commedia," het meesterwerk
van den Italiaan Dante, een der grootste
dichters die de wereld ooit gekend heeft.

„Goddelijke Comedie" is een vertaling
die weinig zegt. Het voorvoegsel „godde-
lijke" is niet van den dichter zelf af-
komstig, maar de algemene bewondering
voegde dit eraan toe. „Commedia" bete-
kent een bepaalde dichtvorm, met een
blij einde, een „happy ending" zou men
in de huidige filmwereld zeggen.

Het dichtwerk bestaat uit drie delen
en beschrijft de tocht van Dante, onder
geleide van de geest van den groten Ro-
meinsen dichter Virgilius door hel en va-
gevuur; zijn jeugdliefde Beatrice geleidt
hem vervolgens naar het paradijs, de he-
mel, en St. Bernhard, de grote godgeleer-
de, brengt hem daar tot de aanschouwing
Gods.

Hier gaat een zinnebeeldige betekenis
achter schuil. De Hel verbeeldt de zonde,
het Vagevuur is de plaats der zuivering,
waar de ziel boete doet en gelouterd
wordt en de hemel de plaats van het voor
eeuwig gelukkig aanschouwen Gods.

Virgilius beduidt dan het verstand dat
de mens naar de natuur bezit en Beatrice
de verlichting van dat verstand door de
genade. Dat zijn de beide voornaamste
gidsen van de mensenziel.

Voor deze tocht naar de „onderwereld"
vond Dante misschien de idee in Odyssee
en Aeneïs, waarin de helden ook naar de
onderwereld voeren. Maar de behandeling
wijkt zo totaal af en is zoveel zuiverder
en psychologisch beter, dat een vergelij-
king trekken overbodig is, de schaal slaat
onmiddellijk naar Dante door. Trouwens,
in Odyssee en Aeneïs is de tocht naar de
onderwereld meer een episode.

Er zijn verschillende vertalingen in bet
Nederlands, zoals die van den bekenden
dichter Albert Verwey, doch die zijn voor
hen die niet in de klassieke letterkunde

volksaard anders is; onze schilders gingen
zich veel meer interesseren voor de zuive-
re weergave der natuur, een trek die wij
bij Jan van Eyck zagen in zijn beroemde
kop van kanunnik Van den Paele en bij
Hugo van der Goes in zijn realistische her-
derskoppen.

Dit zelfde verschil vindt ook zijn weer-
slag in de uitbeelding van den mens: de
Italiaan wil de structuur, de organische
beweging van het lichaam zo zuiver moge-
lijk -weergeven; wij daarentegen vestigen
de aandacht allereerst op de bijkomstig-
heden van het gelaat, handen of lichaam,
verliezen het geheel uit het oog, en daar-
door krijgt de figuur iets hoekigs, iets
links, iets waaruit het gemis aan struc-
tuur spreekt. Tenslotte leidde deze opvat-
ting tot een groot verschil in techniek, die
bij ons zeer verfijnd werd en reeds vroeg-
tijdig leidde tot de volmaakte olieverf-
techniek, waardoor alle nuances en scha-
keringen zuiver konden worden weerge-
geven. Dit plezier in het weergeven van
de omringende natuur was ook de oor-
zaak van 't transponeren van gebeurte-
nissen uit de H. Schrift of de levens der
heiligen in het toenmalige leven en in de
eigen omgeving. Aldus speurt men hier in
het Noorden een andere Renaissance,
waarbij verschillende kunstidealen wor-
den nagestreefd.

Intussen ging ook Noord Nederland zijn
schildercentrum krijgen. Albert van
Ouwater was naar Haarlem gekomen en
kort na hem verscheen daar ook Geertgen
tot Sint Jans, die stierf in 1493. Weliswaar
beheerste toen nog het religieuze gegeven
de kunst maar in hun uitbeelding streef-
den deze Nederlanders naar een sterke
realiteit, die het verhevene in de meest
vertrouwde, dat is menselijke vormen
weergaf.

Het beroemde kleine meesterwerk van
Geertgen tot Sint Jans, voorstellende den
Man van Smarten, welk schilderij wij hier-
boven reproduceren, .is een aangrijpend
voorbeeld hoe in een beperkte, en eigen-
lijk onvolmaakte compositie, een Noord-
Nederlands schilder uit die tijd zijn onder-
werp weergaf, kracht vindend in de
uiterst levendige en treffende weergave
van het detail.

% AD BEVERS.

Bij, de
De hunst, hebben wij in onze vorige be-

schouwingen gezien, is altijd de vrucht, de
bekroning van de cultuur, hetzij die goed
is of slecht. Hoe logisch is dat eigenlijk!

Door onze cultuurarbeid brengen wij
mensen tot gelding, dat wij koningen der
schepping sijn. Want de redeloze schepselen
kunnen aan de natuur niet de wet van een
ordenend verstand opleggen; alleen de
mens heeft iets in zich van den Schepper,
naar wiens beeld en gelijkenis hij is ge-
schapen. Dit, wat men noemt scheppend
vermogen" stelt den mens in staat de na-
tuur doelmatig te bedwingen, maar het ge-
weldige voorrecht van de vrije wil geeft den
mens ook de beangstigende mogelijkheid
om o n redelijk te zijn en de natuur onrede-
lijk te leiden. Ook zijn eigen natuur!

Waartoe die onredelijke zelf cultuur leidt,
daarvan kunt ge een indrukwekkend beeld
vinden in het boek „Kain" van Rogier van
Aerde. Kain, die minstens dezelfde kansen
had als ieder mens om heilig te worden,
wil de schepping tot zijn tijdelijk gewin be-
heersen, het aards paradijs kan hij niet her-
winnen en daarom gaat hij prachtige
consequentie van den schrijver — een eigen
paradijs stichten in de vorm van zijn stad
Henokiah.

Kain, als de materialist, is het oerbeeld
van allen die de cultuur los maken van de
bovennatuur en als zodanig staat hij lijn-
recht tegengesteld aan de heiligen, die als
de meest oorspronkelijke beoefenaars van
de zielscultuur, behoren tot de ook in cul-
tureel opzicht meest scheppende persoon-
lijkheden.

De cultuurgeschiedenis van een volk kan
niet geschreven worden zonder dat men
zich bezig houdt met de religieuse opvat-
tingen van dat volk. Prof. Barge heeft eens
gezegd, dat het „waartoe" en het „waarom"
in de cultuur beheerst wordt door het
„waar vandaan" en „waarheen". En dat is
duidelijk want als onze cultuurarbeid niets
anders is — en ze is niets anders! — dan
de verwezenlijking van ons levensideaal,
dan moeten wij bedenken, dat ons levens-
ideaal ligt in de aanschouwing Gods hier-
namaals. En de geschiedenis is daar om te
bewijzen, dat de cultuur, die God niet er-
kent, gedoemd is tot de ondergang.

THEO RETICUS.

zijn ingewijd, nog al moeilijk te verwer-
ken. Het beste te lezen is wel de vertaling
van Betsy van Oyen-Zeeman, in 1932 bij
Tjeenk Willink en Zoon, Haarlem, uitge-
geven, die de gehele Commedia in verzen
overbracht en van verklarende aanteke-
ningen voorzag, die duidelijk zijn en over-
zichtelijk gerangschikt.

In de hel gaat de dichter langs de ver-
schillende soorten zondaars, die hij in
elke zang, soms in twee achtereen, apart
beschrijft. Aan bovengenoemde vertaling
ontlenen we uit de zesde zang van het
eerste deel, „De Zwelgers", het volgende:

'k Benin de derde.kring van d'eeuio'ge regen,
die neervalt, koud, vervloekt, hier eeuw

[op eeuw:
hij heeft nooit nieuwe vorm of wet

[verkregen.

Een grove hagel, troebel water, sneeuw
stort van omhoog uit dikke nevelproppen;
en d'aard', die 't opslorpt, stinkt. Een

[grote schreeuw

geeft Cerberus, de heihond met drie koppen,
die uit drie kelen blaft en met de klauwen
grijpt hij de zielen en scheurt ze uit elkaar.

De regen doet hen als <\,e honden grauwen,
ivaarbij één zij tot schut aan d'andere strekt;
vaak went'len zich de ellend'gen die

[we aanschouwen.

In zijn drie delen (daarom is het een
„trilogie"), Hel, Vagevuur en Hemel, is
het een litterair monument van zo onster-
felijke schoonheid, dat het door alle tij-
den heen -bekend zal zijn en gelezen en
bestudeerd zal worden.

Behalve zijn schone, muzikale vorm is
het doorwrocht en een meesterwerk van
katholieke theologie en philosophie, met
recht het katholieke standaarddichtwerk
te noemen.

Veertienduizend verzen telt het, ver-
deeld over de drie delen, die elk drie en
dertig zangen tellen. Met een inleidende
zang zijn dat er dus samen honderd. De
versvorm van het lichtwerk noemen we
„terzinen", dat wil zeggen dat telkens drie
regels bijeenhoren. Het meest bekend is
wel het opschrift boven de hellepoort:
„Gij die hier binnentreedt, laat alle hoop
maar varen." En ook in de volksmond

monumenten
bleef het werk bewaard waar men
spreekt van „de hel van Dante".

Als kind van zijn tijd hekelde Dante
Alighieri, zoals de volledige naam van
den dichter luidt, de toestanden in het
toenmaals verscheurde en in kleine sta-
ten uiteenliggende Italië. Na een actief
deelnemen aan de politiek — hij was een
aanhanger van den graaf van Luxem-
burg, later Duits keizer Hendrik VII, dien
hjj verheerlijkte -- werd hij op dertig-
jarige leeftijd, in 1295, uit zijn vaderstad
Florence verbannen. Als balling verbleef
hij verder voornamelijk aan de talrijke
grafelijke en hertogelijke hoven in Italië.
In 1321 stierf hij, 56 jaar oud, te Raven-
na, de vroegere residentie van de West-
romeinse keizers, waar ook de Gothenko-
ning Diederik van Bern begraven ligt. Al-
daar werd hij begraven en is nu nog het
gedenkteken op zijn graf te bezichtigen.

Uit een liefde die hij op zeer jeugdige
leeftijd opvatte voor zijn buurmeisje Be-
atrice Portinari, is de figuur van Beatrice
te verklaren. Zij en hij huwden elk, doch
niet met elkaar. Desalniettemin bleef zij
voor Dante de geliefde in hogere zin. Hij
idealiseerde haar namelijk en zy strekte
hem gedurende zijn gehele leven tot be-
zieling.

De invloed van de „Divina Commedia"
op het culturele leven en de beoefening
der schone kunsten, op de eerste plaats
natuurlijk in Italië, en op het Italiaans, is
ontzagwekkend geweest, zoals gemakke-
lijk te begrijpen valt.

In bijna alle talen is het meesterwerk
vertaald, hetgeen aan de vorm weliswaar
zonder enige twijfel afbreuk doet. Om het
naar waarde te genieten, moet men het
zangerige Italiaans en wel van Dante's
tijd, terdege beheersen, doch een goede
vertaling is toch zeer te genieten en ver-
andert niets aan de opzet.

Behalve zijn meesterwerk schreef Dante
er nog verschillende andere — zelfs zijn
er hem toegeschreven waar hij part noch
deel aan heeft -- doch die zijn minder
bekend, hoewel van grote waarde.

Zijn onsterfelijke roem verwierf de
dichter echter door voor alle tijden, -zijn
naam te verbinden aan de „Divina Com-
media",
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MEEWERKEN!
Al is het waar, dat onze bisschop ons om deze moeilijke dagen

in de vasten- en onthoudingswet heeft gedispenséerd, toch moet
de vasten voor ons allen een tijd van bijzonder gebed, en verster-
ving zijn. Het is vanzelfsprekend, dat ik hierbij op de eerste plaats
denk aan de mooie actie: „iedere morgen tenminste één van het
gezin in de H. Mis". Maar dan vooral daar niet iedere keer -den-
zelfde voor laten zorgen! !

In de H. Mis immers sluiten we ons bij Christus aan, die zich
ook als een offer van boete en verzoening aan den Vader aan-
biedt. En door de H. Mis zullen we een krachtige steun ontvangen
om ook overdag in de geest van boetvaardigheid en versterving
te leven.

Maar met het oog op onze Kath. Volksbond wil ik u bijzonder
uwe daadwerkelijke belangstelling en uw actief lidmaatschap
vragen. Dat gij wél-begrijpend en met een open oog moogt staan
tegenover het streven van uw bond! Door een goed bezoek van
de vergaderingen en door het trouw lezen van ons orgaan „Her-

. stel" zullen we steeds beter de verheven idealen van onze vereni-
ging begrijpen en toepassen.

En.het is wel degelijk een vorm van versterving om ons daartoe
te dwingen, en onze loomheid of een zekere moedeloosheid te over-
winnen. Juist in de evangelies van de Zondagen Septuagesima en
Sexagesima wordt op dat „mee-werken" onze aandacht gevestigd.
In het Evangelie van Zondag Septuagesima lezen we van de ar-
beiders, die op het derde, zesde, negende en elfde uur werkloos
werden gevonden, en werden uitgenodigd om ook in de wijngaard
te arbeiden: „Gaat ook gij naar mijn wijngaard." En de volgende
Zondag hoorden we van zaad, het woord Gods, dat in goede aarde
moet vallen en vrucht moet dragen, en niet op de rots, waar het
zaad verdorde. Christus rekent op.onze medewerking niet alleen
voor het leven der genade in eigen ziel, maar ook in de vernieu-
wing en het herstel der maatschappij.

Daarom zij dit ons parool: belangstelling en medewerking voor
de goede zaak in de geest van inspanning en versterving!

C. M. BROERS, pr., Haarlem.

Is uw afdeling daar ook bij ?
Tal van afdelingen hebben gehoor gegeven aan onze oproep om

speciaal ditmaal op plechtige wijze de zegening van de katholieke
werkers en van hun gereedschappen en werktuigen te laten plaats
vinden.

Dit is ook zeer begrijpelijk, want elk goed katholiek en zeker hij
die deel uitmaakt van onze organisatie weet dat aan Gods zegen

valles gelegen is en dat derhalve ook de arbeid zijn zegen niet kan
ontberen.

Maar behoort uw afdeling ook tot die welke deze plechtige ze-
gening reeds voorbereidt, of meent men bij u Gods zegen te
kunnen ontberen?

Zo gij, afdelingsbesturen, het nog niet deed, bereid dan alsnog
ten spoedigste die dag der zegening voor.

Paasretraite van 12—15 April
IN HET RETRAITEHUIS TE BERGEN N.-H.

„De Jongeman in de Nieuwe Maatschappij"

Jongeman, waar is je plaats,
waar in de Nieuwe Maatschappij?

Wil jij dat weten?
Beluister Christus' woorden dan:
Hij is de Weg, de Waarheid,

Hij is het leven.

Vr al ons uil de afdelingen ter ore Iewam

ALKMAAR
Het moest niet nodig zijn dat

men voor een of ander geestelijk
of sociaal doel herhaaldelijk moet
terugkomen om enige belangstel-
ling hiervoor te winnen. Dit
schijnt nu eenmaal zo te moeten.
Dit geeft wel enig meer werk
voor de betrokken bestuurders,
maar het blijkt nu eenmaal dat
de leden dit van de functionaris-
sen verlangen, anders zouden zü
zich wel eerder voor een of an-
dere mededeling van het bestuur
interesseren.

Maar geduld overwint alles,
zegt het oude spreekwoord. En
dit geldt ook in dit verband. Het
betreft hier dan het geestelijk
streven dat het bestuur van de
Kath. Volksbond op het oog heeft
voor de betrokken leden. Ver-

schillende malen hebben wij
reeds een oproep gedaan om zich
zo spoedig mogelijk op te geven
voor de te houden eendaagse re-
traite op Zondag 30 Maart a.s. in
het Retraitehuis te Bergen, maar
tot op heden is de belangstelling
daarvoor nog' zeer gering.

Wij kunnen u hierdoor tevens
de verzekering geve% dat na
deze oproep geen andere meer
zal volgen en dat tevens de ge-
legenheid gesloten wordt om aan
een eendaagse retraite deel te
nemen. Wij hadden nu wel ge-
dacht dat vele leden deze gele-
genheid met beide handen had-
den aangegrepen om een derge-
lijke geestelijke oefening mede te
kunnen maken, vooral in een tijd
als deze, nu er toch zeer zeker
wel enig geestelijk voedsel nodig

is om zonder kleerscheuren door
deze tijd heen te komen.

Daarom geven wij alsnog voor
de laatste maal gelegenheid zich
voor deze retraite op te geven tot
uiterlijk 20 Maart a.s. bij ons se-
cretariaat: Dr. Schaepmankade
16. Na die datum zal er absoluut
geen gelegenheid meer bestaan
zich voor deze retraite op te ge-
ven en dan zal ook tevens geen
oproeping meer plaats vinden
voor een volgende gelegenheid.

Dus vrienden, degenen die als-
nog in de gelegenheid willen
komen een dergelijke een-daagse
geestelijke oefening mee te ma-
ken, hebben thans nog voor de
laatste maal een mooie kans.
Geeft u dan direct op bij ons se-
cretariaat en u kunt er van ver-
zekerd zijn dat u een mooie en
aangename dag wacht.. Kosten
zijn hieraan voor u niet verbon-
den. Men vertrekt dés morgens
te 9.38 per tram uit Alkmaar, zo-
dat men dan te 10 uur aan -het
Retraitehuis te Bergen aanwezig
kan zijn. Men gelieve echter de
nodige brood-, vlees- en kaasbon-
nen mee te brengen. Daarom,
vrienden, laten wij nu niet alleen
aan de stoffelijke belangen den-
ken, maar veeleer onze geeste-
lijke zaken op de voorgrond
schuiven. Zegt het verder.

HAARLEM
Er is werk genoeg

Het Plaatselijk Comité van
„Herwonnen Levenskracht" roept
ieder'op, die wil meewerken voor
een krachtige actie voor het Stui-
verfonds. Sommige acties zullen
waarschijnlijk stopgezet moeten
worden. 'Wij noemen slechts de
bloempjesdagen. Wat een mooie
bron van inkomsten mist Her-
wonnen Levenskracht.

Nu gaan wij ons met alle krach-
ten toeleggen op een uitbreiding
van enkele honderden nieuwe
stuiversteden. Wie nog geen stui-
verlid is, geve zich nu op! Steunt
dit mooie werk van liefdadigheid
Werkt mee aan de werving van
nieuwe stuiversleden.

Herwonnen Levenskracht heeft
naast de stuiversactie nog iets
extra. Zij geeft uit een mooi ge
zinsspel, waaraan het gehele ge
zin mee kan doen. Het is een ket
tingspel, met dobbelstenen te spe
len, waarin voorkomen Sanato
rium, Wachtlijst, Nazorg enz. Het
reglement is er gratis bij. De
prijs is 35 cent.

Mede geeft zij uit een boekje
getiteld „Voor moeder de
den recepten, dat moeder d'
vrouw het gemakkelijker maak
het eten en dé boterham op een
goedkope en gemakkelijke wijz^
vrouw". Een boekje met^ondei
klaar te maken. De prijs i
slechts 5 cent.

Wordt dus stuiverslid! Koopt
een gezinsspel! Schaft een.recep-
tenboekje aan „Voor moeder de
vrouw".

Steunt allen het werk van Her-
wonnen Levenskracht.

Het plaatselijk comité:

Retraiten
Vorig jaar zijn een aantal plan-

nen niet verwezenlijkt. Sommige
onzer leden zijn door de tijdsom-
standigheden niet naar de Re-
traite gegaan. Maar laten zij dit
jaar eens met een dubbel groot
aantal naar de retraite gaan.

De tijdsduur der retraite is van
5 tot en met 8 Juli. Als, gij plan-
nen hebt, houdt dan deze dagen
vrij. U kunt u nu reeds opgeven
bij de leden der commissie. Wilt
u nog sparen? Ook daarvoor be-
staat gelegenheid. Hier hebt gij
dus een programma voor de eer-
ste maanden. Neemt aari alles
deel. Verlevendig uw geloofsle-
ven. Laten wij altijd -bereid zijn,
wanneer God ons oproept.

OVERSCHIE
Op Zondag 9 Februari gaf on-

e afdeling een filmmiddag voor
aar leden en genodigden. Velen

waren gekomen en toen de voor-
zitter opende was de zaal goed

evuld. Na eerst een bijfilmpje,
vaar hartelijk om gelachen werd,
iwam de clou van de middag, de
jrachtige Nederlandse geluids-
ilm Pygmalion. Dit prachtige
ilmwerk boeide alle aanwezigen.

Na de eerste acte werd gepau-
zeerd, waarna, onze' districtsbe-
stuurder de heer F. Keesen het
spreekgestoelte, betrad. Spreker
begon met te zeggen dat het
oor hem eigenaardig aandeed

op een middag als deze een be-
oog over de beweging te hou-

den. Toch leek het spreker gósd,
het een en ander te zeggen, daar
men maar al te veel geneigd is
.e veronderstellen, dat de .R. K.
Volksbond toch wel spoedig zal

•ohouden te bestaan. Het tegen-
deej wil spreker aantonen. Hij
vervolgde dat juist. onze bewe-
ing kerngezond is, 'en zelfs bij

de Duitse autoriteiten bewonde-
ring voor verschillende onzer in-
stellingen is gewekt. In het bij-
zonder noemde spreker hier Her-
wonnen Levenskracht met Berg
en Bos. Hij spoorde dan ook al-
le leden aan actief te blijven,
juist nu en de niet-leden spoor-
de hij aan zich aan te sluiten in
de gelederen van de R. K. arbei-
dersbeweging.

Na den spreker werden de
tweede en derde acte van Pyg-
malion vertoond, waarna onze
geestelijke adviseur, kapelaan C.
J. M. Eeken sprak. Spreker sloot
zich geheel aan bij de woorden
van den heer Keesen. Wij moeten
niet stilzitten, maar doorgaan,
juist nu, én vooral in onze eigen
afdeling moet gewerkt worden.
Spreker zei dat er spoedig weer
een uitnodiging zou worden ge-
richt tot allen en hoopte dan al-
len maar ook weer nieuwe aan-
wezigen te zien. Hierna sloot
pastoor A. J. Knot met een op-
wekkend woord deze welge-
slaagde middag.

Als vervolg op deze filmmid-
dag had er Zondag 2 Maart een
sociale bijeenkomst plaats, welke
ondanks storm en regen goed
bezocht was. Als spreker trad
op de geestelijke adviseur kape-
laan C. J. M. Eeken, met het
onderwerp: Gods Voorzienigheid
en de rampen in het wereldge-
beuren.

Nadat de voorzitter, de heer
F. Odijk, geopend had, heette hij
allen welkom en leidde onzen
spreker in. Drie kwartier sprak
onze geestelijke adviseur over dti
actuele onderwerp en vond een
zeer aandachtig gehoor. Na de
pauze werd gelegenheid gegeven
tot vragen stellen, in verband
met het gesprokene, waarvan
twee leden gebruik maakten, aan
wie de adviseur een bevredigend
antwoord gaf.

De voorzitter spoorde allen aan
deel te nemen aan de zegening
van de arbeid op Woensdag 19
Maart a.s.

•n verwacht

rdl

DELFT. Wij nodigen u uit de
jaarlijkse zegening van de arbeid
en gereedschappen, welke zal
plaats hebben op het feest van
den H. Jozef, Woensdag 19 Mrt.
des avonds om 7 uur in de St.
Jozefkerk, bij te wonen.

Breng een uwer werktuigen
welke u bij uw dagelijkse arbeid
pleegt te gebruiken, mee.

Mocht u door werkloosheid
niet tot arbeiden in staat zijn,

ook dan heeft deze plechtigheid
voor u een diepe zin.

Immers; wanneer de priester
Gods zegen over u afsmeekt, dan
doet hij dit tot deze intentie, dat
uw nijvere handen wederom spoe-
dig lonende arbeid zullen mogen
verrichten.

Vrienden; begrijpen wy de te-
kenen van deze tijd en zoeken wij
onze hulp en steun bij Hem op
Wien wij nimmer te vergeefs zul-
len vertrouwen.

Moge God uw goede wil zien-
de uw arbeid zegenen, tot heil
van ieder van u persoonlijk, van
uw gezinnen en van Kerk en
maatschappij. De gebedsformules
zullen u bij het betreden van het
kerkgebouw worden uitgereikt.

HAARLEM. Zondag 30 Maart
a.s., des namiddags 5 uur zege-
ning van de arbeid, waarbij plech-
tig Lof en toespraak in de St.
Jozefkerk, Jansstraat.

Neemt een stuk van uw gereed-
schap mee, als symbool van uw
arbeid! Maakt allen propaganda
voor deze mooie en indrukwek-
kende plechtigheid. De gebeden
en gezangen 'ontvangt'u gratis
uw godsdienstig leven, vooral in
aan de ingang van de kerk. Laat
deze tijd, op de voorgrond treden.

OVERSCHIE. Naar wij verne-
men zal de zegening van de ar-
beid voor onze afdeling plaats
hebben op Woensdag 19 Maart
a.s. Nadere bijzonderheden zul-
len u allen nog bekend gemaakt
worden.

Neemt nu echter reeds de be-
slissing dat u bij deze plechtig-
heid niet zult ontbreken.

RIJSWIJK (Z.-H.). Nog even
willen wij u allen in herinnering'
brengen, dat Zondag 16 Maar1"
des n.m. 3 uur de zegening de"
gereedschappen zal plaats heb
ben. De Middenstandsverenigina
alsmede de L.T.B, zullen ook aan
deze zegening deelnemen. WÜ
kunnen er niet genoeg op wijzen
zoveel mogelijk aan deze zege-
ning deel te nemen. Vooral in
deze benarde tijden kan er niet
genoeg zegen over de arbeid
worden afgesmeekt. Brengt dan
daarom zoveel als het kan een
werktuig mede. Wij hopen dan
ook op uw aller medewerking,
opdat de 16e Maart alle vorige
zal overtreffen.

SCHIEDAM. Door de bezetting
van ons gebouw is het nog niet
mogelijk een feestvergadering in
onze eigen zaak te houden.

Het bestuur roept daarom alle
leden op, deel te nemen aan de
viering van het St. Jozef f eest en
de zegening der werktuigen op
Woensdag 19 Maart a.s.

De viering heeft plaats in de
H. Hartkerk. 's Morgens 8 uur
wordt de H. Mis opgedragen tot
intentie van de leden, waarbij
wij een ieder verwachten die
maar enigszins kan (en dat zyn
er toch velen) en onder die H.
Mis tot de H. Tafel naderen.

's Avonds half acht plechtig
Lof en predikatie door den advi-
seur, onder, het Lof processie
met de vaandels en deputaties
der vakafdelingen in vakkleding
en zegening der meegebrachte
werktuigen.

Laat een ieder zich beyveren
deze oefeningen bij te wonen, om
door de voorspraak van St. Jozef,
onzen beschermer, Gods zegen af
te smeken over ons en ons ge-
zin.

Brengt ook uw huisgenoten
mede.

l E E S T

H E T D A G B L A D

D E V O L K S K R A N T
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MAART AANVANG
der goedk. scnriftel. lessen in Fransch, Duitsch, Engelsen, Boekh..
Taal m. Bekenen, enz. a 65 et. per maand. Ook Steno en Alg.
ontvy. Vraag gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr.
46 C., Amsterdam-West.

PAUL BDA.ND ATEllER-KEBKELaKt KUNST-«>R.MAIIIANNEUAN1M

VOORBUMI.H M l 4l/ T |_ l/ F H••5!^v^«
CEQAtAHKEftD HAH»WERK iWt l 9 fN t b W\ til f10O.»M00!.

UW TUIN VOL BLOEMEN! Recl. Coll.: 5 Struikrozen, 50 Gr.
BI. Gladiolen, 50 Vr. BI. Gladiolen, 50 Montbretia's, 50 Oxalis voor
randen, 100 Anemonen, 50 Dubb. rozenbl. Ranonkels, 25 Snjj-
bloempl. in 5 srt., 5 Orange en 5 Zilver Lelies en 3 reuzenbl. Dah-
lia's voor si. f 2,—. Elke best. 2 pakjes bloemzaden en l kamer-
plant gratis. Niet tevreden geld terug. Postrek. 313672. Walraven-
Den Dekker, Bloemisten — HILLEGOM — Telefoon 5682

BIJNA GRATIS
500 echte, roepende

KOEKOEKKLOKKEN
uit het Schwarzwald

Sierlijk uiterlijk
Bewegende en roepende koekoek

Fijn handsnjjwerk
Regelmatige en nauwkeurige gang

Hiernaast ziet U een afbeelding van zoo'n
roepende koekoekklok. Het is een zeer
gezellig idee in huis, want de koekoek
„roept" elk uur, half uur en kwartier. Deze
uurwerken SLIJTEN BIJNA NEET en heb-
ben een regelbare slinger, waarmede zij zóó
afgesteld kunnen worden, dat z$J preetal
op tqd foopen.

D« prijs ia TIJDELIJK ..... f 3«9ü
Stuur ons deze «dr. uitgeknipt toe nat
Uw duideltfk gesehravn adrea en U ont-
vangt d* koekoekkjbk onder lembouna
(plas Tracht).
Haart U, slecht* 500 klokje» ztyn «ai

UNTVERSEL D'HOBLOGERXK
WTVTERTTSLAAN ss - UTRECHT

, ftRAN» COMPT
! fOSTBUS 44

PRIMA SEIFEBT EN GOUD-
GELE SAKSISCHE KANARIES

Uit kampioenen
1937-'38 en '3£
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

NU.
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar l

moet en zal een belangrijk*
taak hebben bij de weder-
opbouw.
Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte!

BIIJH ook NU trouw lid o*
verbruiker van :

R. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER u.
Kroisstr. 54 • L. Vrouweplein l

T I L B U R G
Gebruikt b(J Uw ontbijt steeda

AJBLO.
O L O R I A K O E K
Neemt proef met onze and*»»

A&O.-ABTIKELKN

H. A. HUYBRE6TS-OOH3
EMMASTRAAT 38 - THJIUBO

„g. .£. ,,,,, •

Erdcil

—•̂ •̂••••••̂ •—

Etd»r« reuk moge veranderd zijn; (wij moesten
door den oorlog wel uitzien naar andere oplos-
middelen) . . de beroemde Erdal-kwahteit bleef
echt« onveranderd dezelfde: de oude vóór-
oorlogsche wassoorten (en daar komt het op aan'.)
worden nog steeds verwerkt. Dat garandeer
Etd«l ten volle!
Schoenen zijn tegenwoordig schaarsch en kost-
baar. Zorg er dus goed voor: poets ze ge-
regeld met Erdal, - beroemd door zijn glans
en zoo goed voor het leer.

ERDAL BLIJFT EENIG!

Ho. 255

BW TONEELFONDS „VARIA" HEERENWEG 66 - UTRECHT
ZQQ verschenen de volgende vrolijke éénactertjes:
De Soldatendochter l D. en 3 R
De Haarknur 4 H. of l D. en 3 H.
Ridders zonder vrees of blaam 7 d.
De Pantoffelheld l D. en 2 H.
Televisie 8 H.
Een buis vol inbrekers 3 D. en 5 H.
Prijs 75 cent per exemplaar Vraagt zichtzending

/ANGKANARIES
Goudgele Saksmannen ƒ2,75

bekr. Seyfert mannen diep in
knor holrol, klockrollen, knor en
fluiten ƒ3,25. Uit kampioen
Harzermannen bante ƒ 2,75. Alle
dag- en avondzangers en schrif-
telijke garantie. Kanariepopjes
ƒ 0,50. Teelbare Parkieten
ƒ1,20. Manvinken ƒ0,40. Man-
sijsjes ƒ0,50. Gemengde vogel-
zaden ƒ1,80 per 10 pond. Fyn-
kwekerij Nico Borneman, Me-
relstr. 35, Utrecht. Tel. 13617.

is het de tijd om boeken te
LEZEN!

De Noorsche Katholieke Nobel-prijs-winnares

SIGRID U N D S E T
schreef de trilogie: Kristin Lavransdochter

A. DE BRUIDSKRANS Gebonden F 4.90
Het meesterstuk der jongste romankunst. „Hooger Leven"

B. VROUW Gebonden f 4.90
Wij herinneren ons niet in de Noorsche taal zoo iets heer-
lijks gelezen te hebben als de roman „Vrouw" van deze
buitengewoon begaafde schrijfster. „De Maasbode"

C. HET KRUIS Gebonden F 4.90
Het is onbegrijpelijk hoe Sigrid Undset zonder één inzin-
king dit machtige werk heeft kunnen schrijven. „De Tijd"

Alleen voor lexeri van „Herstel" op gemakkelijk» betalingsvoorwaarden

DRIE BOEKEN è F 4.90 = F 14.70 = 10 X F 1.47.

DE H O O R
VERHUIZINGEN

voorheen

NIEUWE GRACHT 62 A

thans

LANGE NIEUW-
STRAAT 55 bis
Telefoon 17089 - UTRECHT

l
BON te zenden aan VAN WEES BOEKHANDEL, Utrecht.
Ondergetekende verzoekt te zenden: een trilogie (drie
boeken) Kristin Lavransdochter, te betalen in 10 achtereen-
volgende maandel. termijnen van f 1.47.

Naam en adres:

AM3KW«M!«W!W!V!«MiaM^


