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K R O N I E K
1. De Nederlandse sociale verzeke-

ringen met Duitse verzekerings-
perioden

Verordening no. 61 bevat een voorlopige
regeling der rechten van Nederlandse werk
nemers en andere verzekerden ten aanzien
van de Nederlandse sociale verzekeringen
ingeval Duitse verzekeringsperioden in aan
merking genomen moeten worden.

De leider van de „Gesetzgruppe soziale
Verwaltung" in het rijkscommissariaat, de
heer Jakob, verstrekte naar aanleiding vat
de uitvaardiging dezer verordening een uit-
voerige toelichting, die aldus luidt:

Over de verzorging van de in Duitslan-i
werkzame Nederlandse arbeidskrachten m
verband met de 'sociale verzekeringen is
reeds vaker g-eschreven.

Uit de tot dusver geschiede publicaties
was te zien dat de voor den Duitsen arbei
der geschapen vér strekkende verzekering»
bescherming principieel ook den Neder-
landsen arbeider ten goede komt.

In de eerste plaats geldt dit de ziektever-
zekering'. Hierover is reeds eerder uitvoerig
geschreven, waarbij er op gewezen werd,
dat zowel de in Duitsland te werk gestelde
arbeiders alsook hun in Nederland achter-
gebleven gezinsleden de volle bescherming
van de Duitse wettelijke ziekteverzekering
genieten. Tot deze gezinsleden in de zin dei-
Duitse sociale verzekeringen behoren in het
algemeen gesproken de echtgenote en de
kinderen. De rijksarbeidsminister heeft nu
echter een belangrijke uitbreiding van dt
kring dergenen, die aanspraken kunnen la-
ten gelden, ten bate van den Nederlandsen
arbeider verordend Dientengevolge is de
gezinshulp ook op de ouders en grootouders
van de verzekerden toepasselijk, die met
hem in gezinsverband leven en door hem
geheel of grotendeels onderhouden worden
Hetzelfde geldt voor zusters van den ver-
zekerde, die met hem in gezinsverband leven
en door hem geheel of grotendeels worden
onderhouden, in zover zij in de plaats van
een overleden of niet slechts tijdelijk af-
wezige echtgenote de huishouding van den
verzekerde leiden. Door de werkzaamheid
van den verzekerde in Duitsland wordt een
tevoren bestaand gezinsverband principieel
niet opgeheven.

Met deze regeling heeft het Duitse rijk op
ruimhartige wijze de zorg voor de in Ne-
derland achtergebleven gezinsleden öevei-
ligd. Ook de ongehuwde arbeider, die van
zijn inkomsten ouders of broers of zusters
mee onderhouden moet. kan nu er op ver
trouwen, dat in geval van ziekte ook vooi
deze familieleden wordt gezorgd.

Bijzonder gewichtige maatregelen worden
voorts getroffen inzake de invaliditeitsver-
zekering voor in Duitsland werkzame arbei-
ders. Ook hierin was het standpunt beslis-
send, dat voor den Nederlandsen arbeider
uit zijn mogelijk slechts voorbijgaande werk-
zaamheid in Duitsland generlei nadeel ten
aanzien van zijn invaliditeits- en ouderdoms-
verzekering moest ontstaan. Daarom moest
er voor worden gezorgd, dat de tijd die hij
in Duitsland werkt en daar premies voor dt
Duitse sociale verzekeringen betaalt, voor
zijn invaliditeitsverzekering meegerekend
wordt.

Deze noodzakelijkheid leidde tot een over-
eenkomst tussen de Duitse en de Neder-
landse regeringsinstanties. Volgens deze re-
geling, die aan de in het Verordeningenblad
nr. 12 gepubliceerde verordening van den se-
cretaris-generaal van het departement van
Sociale Zaken van 20 Februari 1941 beant-1

•woordt, is bij het samentreffen van Duitse
en Nederlandse verzekeringsperioden voor
de bepalingen der uitkeringen de Neder-
landse Rijksverzekeringsbank bevoegd. Bij
het berekenen der betaalde premies zal de
bank de Duitse verzekeringsperioden mee
optellen bij de voor de Nederlandse sociale
verzekeringen berekende perioden en op de-
zelfde wijze in aanmerking nemen. Daarmee
wordt bereikt, dat de Nederlandse arbeider
door zijn werk in Duitsland geen nadeel
lijdt ten aanzien van zijn invaliditeits- en
ouderdomsverzekering. De vechten der Ne-
derlandse arbeiders moeten alzo, ook in zo-
ver Duitse verzekeringsperioden ter sprake
komen, uitsluitend bij de Rijksverzekerings-
bank worden geldend gemaakt. Tussen deze
en de betreffende Duitse verzekeringsin-
stanties vindt overigens een verrekening
plaats. Daar het ganse verzekeringsproces
zich zodoende alleen bij het Nederlandse ver-
zekeringsinstituut afwikkelt, is de arbeider
des te beter in staat, voor zijn rechten op te
komen

Deze overeenkomst is slechts een voor-
lopige regeling. Bij het streven, een be-
spoedigde beveiliging van den Nederlandsen
arbeider in het geval van invaliditeit tot
stand te brengen, heeft men voorlopig van
een scheiding van Duitse en Nederlandst
bevoegdheden inzake de verzekeringsuitke-
ringen afgezien. Het kwam er eerst op aan,
den arbeider nu reeds in staat te stellen zijn
verzekeringsrechten te kunnen doen gelden
Bij de uitdrukkelijk voorbehouden eindrege-
ling zullen de rechten van den Nederlandsen
arbeider tegenover de Duitse sociale verze-
keringsinstitutën nauwkeurig worden be-
paajd. waardoor dan ook de Nederlandse ai
beider voor de aan de Duitse invaliditeitsver-

zekering betaalde premies uitkeringen tot
dezelfde hoogte zal ontvangen als de Duitse
arbeider.

2. Dagelijks vervoer naar en van
werkverruimingsob.jecten

Het hoofd van de inspectie voor de rijks-
dienst voor de werkverruiming deelt mee.
dat voor het tijdvak van 31 Maart tot 2 No-
vember de volgende regeling voor het da-
gelijks vervoer van arbeiders naar en van dt
werkverruimingsobjecten van kracht is.

Wanneer dagelijks minder dan 2 x 10 km
ding gegeven. De arbeiders, die dagelijks
twee maal een afstand hebben af te leggen
als hieronder is aangegeven, ontvangen 'n
vergoeding als daarachter is vermeld 10
tot 15 km ƒ 0.50 per man per week; 15 tot
20 km ƒ l per man per week.

Wanneer dagelijks twee maal een afstand
van 20 tot 25 km afgelegd wordt, worden
de betrokkenen in de gelegenheid gesteld de
afstand boven 20 km in werktijd af te leg-
gen; in dit geval wordt per dag tweemaal
een half uur vergoed Bij afstanden van 25
tot 30 km kunnen de betrokkenen de afstand
boven 20 km eveneens in werktijd afleggen.
doch wordt per dag tweemaal een uur ver-
goed.

Voor de uren, welke ingevolge het boven
staande vergoed zijn, wordt een vergoeding
toegekend, berekend naar het basisuurloon
Deze vergoeding dient als bijzondere rijwiel-
vergoeding op de loonstaten verantwoord te
worden.

Bij dagelijks af te leggen afstanden van
meer dan twee maal 20 km. zal, indien zulks
mogelijk is, vervoer per trein tram of auto-
bus plaats hebben. Vervoer per autobus zal
echter slechts bij hoge uitzondering mogelijk
zijn in verband met het gebrek aan motor-
brandstof.

Wat de arbeiders betreft, die in kampen
of bij particulieren gehuisvest zijn. en die
eenmaal per twee weken huiswaarts keren,
blijft de bestaande regeling van kracht.

3. Wachtgelders en sociale
verzekering

Men schrijft aan het Hbld. :

Volgens besluit van den secretaris-gene-
raal van Sociale Zaken van 14 Maart j.l..
wordt wachtgeld geacht te zijn loon in de
zin van de Ziekte-. Kinderbijslag-, Ongeval-
len-, Lan* en Tuiubouwongevallen- en In-
validiteitswet.

Deze verzekeringen duren tijdens de
wachtgeldregeling voort en de uitkeringen
worden berekend op grond van het wacht-
geld De premie ingevolge de Ongevallen-
wet wordt ten aanzien van het wachtgeld
berekend over een nader vast te stellen ge-
varencijfer

Aan de in werking treding van dit besluit
is terugwerkende kracht toegekend van
l Januari j.l

Voor den werkgever is het dus van groot
belang, dat de werknemer direct melding
maakt van ziekte of ongeval (in de zin van
de Ongevallenwet), welke 'zich voordoet tij
dens de wachttijd. In dit geval toch neemt
de verzekering de uitkering over.

4. Het beperken van werk

Bij besluit van ' den secretaris-generaal
van Sociale Zaken, zijn wijzigingen gebracht
in het eerste uitvoeringsbesluit ingevolge
de verordening betreffende het beperken
van werk.

Artikel l van laatstgenoemd besluit komt
nu te luiden als volgt:

Het is de leiders van landbouw-. Industrie-
en handelsbedrijven alsmede degenen, die
een vrij beroep uitoefenen, verboden:

1. het werk in het bedrijf of in het vrije
beroep tijdelijk of voorgoed stop te zetten;

2. de werktijd van werknemers tot min-
der dan 36 uren in de week in te korten;

3. werknemers te ontslaan, tenzij artikel
1639 p van het burgerlijk wetboek toepasse-
lijk is.

5. Kleren voor arbeiders in het
buitenland

In onderling overleg hebben het departe-
ment van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart en het rijksarbeidsbureau een rege-
ling getroffen, zodat thans nieuwe kleren
kunnen worden verzonden naar in Duits-
land, België en Frankrijk werkzaam zijnde
Nederlandse arbeiders.

Men dient daarvoor bij het orgaan der
openbare arbeidsbemiddeling in zijn woon-
plaats een verzoek in ter verkrijging van
een uitvoermachtiging. Het orgaan int 50
cent van den aanvrager en stelt zich recht-
streeks in verbinding met het crisisuitvoer-
bureau. Na ontvangst van de machtiging
zendt het orgaan deze aan den aanvrager
toe Daarna kan men overgaan tot verzen-
ding van de kleren.

Naar Duitsland moet de verzending per
pakketpost geschieden, naar België of
Frankrijk zal van de Nederlandse Spoor-
wegen gebruik moeten worden gemaakt
De afzenders moeten er vooral aan denken
de machtiging tot uitvoer met de goederen
mee te zenden.

Bij het orgaan der openbare arbeidsbe-
middeling kan men alle verdere inlichtin-
gen verkrijgen.

6. Tabakwndingen naar buitenland-
se arbeiders in Duitsland

Tot nader order behoeven geen invoer-
rechten te worden betaald voor tabak, dip
aan de in Duitsland werkende buitenland
se arbeiders voor eigen gebruik uit hun
eigen land wordt toegezonden Voor iederen
buitenlandsen arbeider mogen ten hoogst»
in een maand worden ingevoerd: 300 sigaret
ten of 100 sigaren of 500 gram pijptabak of
500 gram rooktabak fijne snede of een over
eenkomstige hoeveelheid van deze produc-
ten te zamen.

7. Textielarbeiders naar de Philips-
fabrieken

De drie samenwerkende textielarbeiders-
bonden hadden tot het departement van
Sociale Zaken het verzoek gericht, toe te
staan, dat leden van hun bonden, welke tij-
delijk te werk werden gesteld bij de Philips-
fabrieken te Eindhoven, lid konden blijven
van de textielarbeidersbonden.

Het volgende antwoord werd hierop ont-
vangen:

„Naar aanleiding van nevenvermeld schrij-
ven deel ik u mee, dat er bij mij geen
bezwaar tegen bestaat, dat de door u be-
doelde arbeiders tijdens de duur van de
tijdelijke tewerkstelling bij de N V Phi-
lips te Eindhoven bij uw organisaties en
haar werklozenkassen blijven en dat zij uit-
kering uit de werklozenkassen ontvangen,
indien zij volgens de kasreglementen daar-
voor in aanmerking komen."

8. Toeslag voor gepensionneerden

Naar aanleiding van het verzoek, 'door
het R. K. Werkliedenverbond gericht tot
het college van secretarissen-generaal, om
ook voor de van een laag pensioen levende
oud-overheids- en semi-overheidsdienaren in
verband met de stijging der kosten van het
noodzakelijk levensonderhoud een toeslag
in overweging te nemen, ontving het bestuur
de mededeling, „dat aan een toeslag op pen-
sioenen voorlopig niet kan worden gedacht. '

Daarmee kan naar het oordeel van het
R. K. Werkliedenverbond, ook voorlopig, dr
voor deze noodlijdende gepensionneerde
overheids- en semi-overheidsdienaren zo be-
langrijke aangelegenheid niet als afgedaan
worden beschouwd. Men zal zich dienen
te beraden over het doen van verdere stap-
pen, die tot het gewenste doel kunnen lei-
den.

't Is Posen: de Heer is verrezen l
WiZ daarom blijde nu wezen!
Doe naar onze preek
En geef elke week
Een stuiver om uw broer te

genezen

De KEMA
Philips „Bi-Arlita"

lampen

Wat is de KEMA ?

De groote gemeenten en de
provincies van Nederland be-
zitten eigen electrische netten.
Om de mogelijkheid te schep-
pen, electrotechnisch materiaal
te keuren, hebben zij samen
een laboratorium gesticht. Dat
laboratorium voor de Keuring
van Electrotechnisch Materiaal
te Arnhem wordt kortheids-
halve met KEMA aangeduid.
Het staat onder leiding van
Prof. Ir. J. C. van Staveren.

Door een daartoe aangewezen
commissie van de KEMA worden
voorschriften vastgesteld voor
electrotechnisch materiaal,
ledere fabrikant kan zijn kabels,
stot-uigers, schakelaars, strijk-
bouten, gloeilampen, of wat dan
ook, aan de KEMA opzenden en
het KEMA-laboratorium stelt
dan vast of aan deze voor-
schriften is voldaan.

De eischen voor gloeilampen
Zijn vele. Zij wórden gekeurd
op veiligheid en lichtgevend
vermogen, op stroomverbruik,
blijvende helderheid en levens-
duur.

De KEMA geeft Philips het
recht te verklaren, dat de
Philips „Bi-Arlita" lampen aan
alle eischen voldoen en dat de
„Bi-Arlita" lampen, die U in
den winkel vindt, onder voort-
durende controle van het
KEMA-laboratorium staan.

N.V. PHILIPS'

GLOEILAMPENFABRIEKEN

EINDHOVEN

9. Verkoop van vers brood op
Zaterdag

Bij beschikking van den waarnemend se-
cretaris-generaal van Sociale Zaken van 7
December 1940 was voor het winterseizoen
met het oog op de verduisteringsvoorschrif-
ten een algemene vergunning verleend om
op Zaterdag vroeger met dé bakkersarbeid
te beginnen en om vers brood te vervoeren
en te verkopen op een vroeger uur dan wet-.
telijk als norm is toegestaan.

Aangezien het nog meermalen voorkomt,
dat op Zaterdag voor 10 uur v.m. vers brood
wordt verkocht, en sommige bakkers blijk-
baar over het hoofd zien dat bovenbedoelde
vergunning op 15 Maart j.l. is afgelopen,
wordt de aandacht van belanghebbenden er
op gevestigd dat sinds 15 Maart j.l. de ge-
wone bepalingen betreffende het aanvangs-
uur van de bakkersarbeid en het verbod om
voor 10 uur v.m. vers brood te verkopen,
weer gelden.

Zowel voor de Rijksverzekeringsbank,
de Vereniging van Raden van Arbeid als
de Federatie van Bedrijfsverenigingen
was de vraag van belang, of loonbelasting
moest worden geheven op de uitkeringen
ingevolge de sociale verzekeringswetten.
Uiteraard waren het allereerst admini-
stratieve overwegingen, die bij genoemde
organen belangstelling voor de vraag
deden ontstaan. 1)

Het overleg met het departement van
Financiën heeft er toe geleid, dat men de
uitvoeringsorganen der sociale verzeke-
ring heeft doen weten, dat de uitkeringen,
vergoedingen en verstrekkingen ingevol-
ge de ongevallenwet, de land- en tuinbouw-
ongevallenwet, de zee-ongevallenwet, de
ziektewet en de kinderbijslagwet niet aan
de loonbelasting zijn onderworpen.

Op de zogenaamde blijvende renten is
dit besluit niet van toepassing.

Zij die inplaats van ziekengeld bij ziekte
vol loon ontvangen zullen voor hetgeen zij
meer ontvangen dan 80 pet. loonbelasting
dienen te betalen.

1) Men weet dat de sociale organisa-
ties van werkgevers en werknemers direct
of indirect met die organen samenwerken.
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der V errijzems:

In het veertiende hoofdstuk van het Boek
der Rechters lezen wij, hoe Samson met zijn
vader en zijn moeder naar Timna toog, en on-
derweg verschrikt werd door een jongen leeuw
die brullend op hem afkwam. Doch — zoo ver-
haalt de Heilige Schriftuur - - de Geest des
Heeren werd vaardig over Samson, en met de
bloote hand scheurde hij den bek van den leeuw
open en trok het beest in tweeën. Toen hij eeni-
gen tijd later opnieuw naar Timna ging, kwam
hij voorbij de plek, waar dit gebeurd was, en hij
was nieuwsgierig, of hij nog iets zou vinden
van den leeuw dien hij gedood had. Toen zag hij,
dat in het geraamte van het verslagen dier
een bijenzwerm genesteld was en honingraten
gebouwd had. Hij nam er den honing uit en at
dien.

Toen hij op zijn bruiloft met een dochter der
Filistijnen bemerkte, dat de Filistijnsche gasten
hem wantrouwden, gaf hij hun een raadsel
op. Hij zeide: „Uit die ons opeet, komt voort
wat wij eten, uit den geweldige kwam 't zoete"-
Dit raadsel sloeg op den dood van den leeuw,
waarin hij honing had gevonden.

Reeds in de eerste eeuwen van het Christen-
dom hebben vrome verklaarders van de Heilige
Schriftuur deze gebeurtenis en dit raadsel toe-
gepast op 't feest van Paschen. Zij zagen in den
strijd met den leeuw een voorafbeelding van den
doodsstrijd van Christus en in het raadsel van
Samson zagen zij een profetie van de Verrijzenis.

Immers, zooals het alleen bij Gods genade mo-
gelijk is, dat een mensch met de bloote hand een
leeuw overwint, zoo is het ook alleen door Zijn
goddelijke kracht verklaarbaar, dat Jesus Chris-
tus eigenmachtig opstond uit het graf.

X

„Uit die ons opeet, kwam voort wat wij eten,''
zoo luidt het raadsel. Dit paste men toe op den
dood, die alle menschen verslindt, doch die een-
maal zijn prooi moest afstaan, namelijk het Aan-
biddelijk Lichaam van onzen Verlosser, dat wij
nuttigen in de Heilige Eucharistie. Dit is niet
verslonden door den dood, doch 't is ons voedsel
geworden ten eeuwigen leven.

„Uit den geweldige kwam het zoete," betee-
kent dan: uit den dood, die ons allen overweldigt,
is eenmaal, namelijk bij de Verrijzenis van Jesus,
voor ons allen de troost voortgekomen, dat ook
wij niet voor eeuwig zullen sterven, doch dat wij
zullen opstaan uit den dood, gelijk Jesus Chris-
tus opgestaan is.

Hij is immers het Hoofd, wij zijn de leden. Hij
gaat voor, wij volgen. Door Zijne opstanding
opende Hij voor ons de poort van de eeuwige
heerlijkheid.

Christus, het Lam Gods, weidt ons in de gra-
zige weide zijner genade, zooals eenmaal de her-
dersknaap David de kudden van zijn vades Jesse
weidde. Hij houdt den leeuw en den wolf — dood
en duivel — op een afstand. Sedertdien behoeft
ons de gedachte aan het sterven niet meer te
benauwen. Immers Christus is opgestaan. Wij
weten, dat onze Verlosser leeft. Wij weten het,
omdat Hij ons in de Heilige Eucharistie zijn
Lichaam tot spijs en zijn Bloed tot drank heeft
gegeven.

Op het oogenblik, dat Hij veroordeeld en ter
dood gebracht werd, was Hij als dé steen, dien
de bouwlieden verwierpen, doch deze werd de

door

rVnion van L/uinKerl*<

hoeksteen van het Gebouw onzer zaligheid. Door
zijn Verrijzenis toonde Hij, dat Hem macht is
gegeven boven al zijn vijanden, die op de aarde of
onder de aarde zijn. Het Paaschfeest is dan ook
het feest van Zijn roem, het feest van Zijn zege-
praal over den dood. Hierdoor is het voor ons
een feest van vertroosting en vrede.

Het zegt ons, dat de onoverwinnelijke vijand-
schap van den dood heeft opgehouden te gelden
en dat er een nieuwe tijd is aangebroken, de
tijd van de verzoening tusschen God en mensch,
tot stand gebracht door Christus, die om onzent-
wille stierf, maar ook om onzentwille verrees.

Steeds hebben de Christenen in dezen zin het
heilige Paaschfeest gevierd.

Het is niet een heidensch lentefeest, dat de
opstanding in de natuur verheerlijkt, maar de
nieuwe lente, die ieder jaar omstreeks Paschen
aanbreekt, is slechts een vaag zinnebeeld van
dien waarlijk nieuwen tijd, waarin.de duisternis
van het wintersene heidendom wijkt voor de
warme mildheid van Gods genade. Wij zijn geen
kinderen des doods meer. Wij zijn kinderen Gods
geworden.

Als ter bezegeling van dit nieuwe verbond,
naderen wij op het Hoogfeest van Paschen ter
Heilige Tafel en nuttigen het Lichaam des Hee-
ren. „Uit die ons opeet kwam voort wat wij
eten, uit den geweldige kwam het zoete." Deze
woorden van Samson's raadsel werden dus toe-
gepast op de Paaschcommunie. Zij beteekenen
dan, dat uit den dood het Lichaam des Heeren
is opgestaan; uit het Graf is onze troost verre-
zen.

Deze diepzinnige gedachte, die wij reeds bij
de oude kerkelijke schrijvers aantreffen, is op
dichterlijke wijze onder woorden gebracht door
Adam van Sint Victor, den „uitnemenden ver-
zenmaker" (egregius versificator) gelijk zijn
tijdgenooten hem noemden. Hij werd, vermoede-
lijk in Bretagne, geboren omstreeks 1112. Zijn
sterfdag stelt men gewoonlijk op 8 Juli 1192.
Over zijri leven is weinig bekend, doch de legen-
de verhaalt, dat de Heilige Maagd hem in zijn
werkkamer verscheen, en tot het dichten van
kerkelijke gezangen aanmoedigde. Er werden
53 zulke liederen van hem bewaard. Hier volge,
voorzoover een vertaling haar in waarde laat,
zijn „Sequentie der Verrijzenis," een juichende
hymne der Verrijzenis, en tevens een devote me-
ditatie bij de Paaschcommunie:

Dit is de dag van 's Heeren roem.

Zijn licht verbrak den donk'ren doem,

Zijn opslaan spotte met den dood.

Voor zaligheid wijkt ons verdriet.

Zoo groot was onze droefheid niet.

Of onze vreugd wordt ééns zoo groot!

De waarheid jaagt de nevels heen,

Nu 't oude week, en nieuw verscheen

Gods eigen troost voor onzen nood.

Aanbidt in dezen nieuwen tijd

Het Paaschlam, welks gevolg gij zijt,

Die na Hem komt en heil begeert.

Want Christus is dit nieuwe Lam,

Dat om den mensch bij menschen kwam

En stierf, ofschoon geen schuld hem deert.

Den vijand, op ons .leven uit,

Ontroofde Hij dien zielebuit.

Dit toonde Samson ons vooruit,

Toen hij den leeuw het leven nam.

Dit beeldde David af, toen hij

Tegen de wilde razernij

Van beer en leeuw op Vaders wei

Het schaap beschermde met het lam.

Samson verdelgde, toen hij stierf

Een menigte; maar Christus wierf

De heele menschheid voor Zijn Rijk.

Hier ziet men beeld en tegenbeeld.

Van Christus' kracht wordt elk bedeeld.

Die sterft en opstaat, Hem gelijk.

Van Zijn geheiligd kruishout daalt

Zijn bloed als wijn en overstraalt

De Kerk, Zijn innig lieve bruid.

Drinkt vreugde van Zijn lijdénskelk

Want hier is wijn genoeg voor elk, .

Die vlucht den ban der wereld uit.

Zijn kelk van smart, Zijn kelk van smaad

Heeft wijn, die koningen verzaadt

En vreugdedronk van zaalgen is.

Zijn lichaam, dat de lichaamsdood

Doorboord en stralend weerstand bood

Bewaart ons voor verdoemenis.

Hij is de weggeworpen steen,

Die uitverkoren werd als geen

Tot steun en hoekstuk van Gods één

En onvervangbaar fundament.

Het nieuwe bloeit en 't oude kwijnt,

De zonde wijkt, waar Hij verschijnt,

De schaduw van de dood verdwijnt

Voor 't licht van 't Nieuwe Testament.

De liefde kwam in plaats der vrees.

Hij, die ons voorging en verrees

Heeft ons Zijn vrede toegekend.

De vrede van het Paaschfeest is geen andere
dan deze: te weten, dat wij geestelijk leven in een
rijk, waarop de dood geen vat heeft, omdat de
liefde er heerscht.

Dit rijk is niet van deze wereld
Doch de verrezen Christus noodigt ons uit,

hier binnen te gaan, en biedt ons Zichzelf ten
geleide. Wie Zijn Vleesch eet en Zijn Bloed
drinkt, die zal niet sterven, maar hij zal verry-
zen uit den dood, en eeuwig leven.



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

ROND DE BEWEGING

Officieel

De Ned. Vereniging van K. K.

Meesterknecht* en werkbazen

in de Textielnijverheid „St. An-

dreas" heeft met instemming

van het Verbondsbestuur beslo-

ten tot fusie met onze katholieke

bond van werkmeesters.

Van dat besluit is mededeling

gedaan aan den commissaris

voor niet-commerciële verenigin-

gen en stichtingen.

Ter gelegenheid van de zilveren jubilea
van den heer M. van den Broek, bonds-
voorzitter, en den heer L. Schreurs, redac-
teur van het orgaan van de Nederlandse
R. K. Bond van Post-, Telegraaf- en Tele-
foonpersoneel, zal Maandag 28 April van
drie uur tot half vijf receptie worden ge-
houden in restaurant Weber óp het Vre-
denburg te Utrecht.

De waarnemend directeur-generaal van
het Rijksarbeidsbureau heeft bepaald, dat
de gewestelijke arbeidsbureaux hun werk-
zaamheden zullen aanvangen op l Mei a.s.

Voorzitter Jean Schulpen én penning-
meester Hub. Bosch van de afdeling
Meerssen van de R. K. Bond van Bouw-
vakarbeiders hebben hun functie neerge-
legd en afscheid van hun afdeling geno-
men. Vanaf de oprichting der afdeling,
begin 1918, is Schulpen voorzitter ervan
geweest en hij heeft deze functie vervuld
óp een wijze, welke niemand hem verbete-
ren kan. In de afgelopen 23 jaar heeft hij
niet alleen voor bond en leden veel ge-
daan, maar hij is ook op verschillend
ander terrein werkzaam geweest. Geen
wonder dat ieder arbeider in Zuid-Lim-
burg Jean Schulpen van Meerssen kent.
Hij verdient zijn benoeming tot ere-voor-
zitter ten volle!

Ook Bosch, die 11 jaar secretaris en 6
jaar penningmeester is geweest, heeft 't
volle vertrouwen van bestuur en leden ge-
noten en ook hij vervulde die taak op
nauwgezette wijze.

Fr. Savelkoul wijdt aan dit heengaan
een bijzonder hartelijk en waarderend
woord in „De R. K. Bouwvakarbeider",
waarbij we ons gaarne aansluiten. Hulde
aan dergelijke bestuurders.

In Vollenhove is 'n afdeling opgericht
van de R. K. Bouwvakarbeidersbond met
9 leden, maar de afdeling zal er spoedig
méér tellen. De wijze, waarop hier is ge
werkt om tot het gestelde doel te gera-
ken, houdt een belofte in voor de toe-
komst.

*
De R. K. Fabrieksarbeidersbond heeft

drie nieuwe afdelingen opgericht: in Lies-
hout (N.-Br.) met 30, Rossum met 10 en
Overloon met 9 nieuwe leden. Een goed
begin! En dat is nog altijd 't halve werk.

Over de maand Februari schreef de
bond 184 nieuwe leden in, waarbij Breda
met 30 leden aan de kop ging.

ff-

Penningmeester Jan Krapels van de af-
deling Delft was op 9 April j.l. 25 jaar
als zodanig in functie. Wel verliet hij in
1929 de fabriek met pensioen, maar hij
bleef zich sindsdien aan zijn organisatie
wijden met een ijver, welke menig jon-
gere tot voorbeeld kan strekken. Thans,
nu hij 72 jaar is, wil hij toch wel wat gaan
rusten. In de jaarvergadering op 15 April
a.s. zal Krapel's zilveren jubileum worden
herdacht en zal de vergadering een ande-
ren penningmeester kiezen, daar de hui-
dige functionaris dan tevens afscheid
neemt.

De afdeling Leiden van de R. K. Hout-
bewerkersbond bestond 19 Maart j.l. 25
jaar. De vroegere bondssecretaris Van
Leeuwen heeft in Leiden een groot aan-
deel gehad in de arbeid van de eerste
moeilijke jaren, waaraan bij deze nóg eens
dankbaar zij herinnerd. Op tweede Paas-
dag zal 't zilveren feest op bescheiden.
wijze worden herdacht. Na een algemene
H. Communie, zal de adviseur, kapelaan
W. Bende, in de St. Petruskerk de Hoog-
mis opdragen uit dankbaarheid jegens
God en om nieuwe zegen af te smeken.
Des middags wordt een herdenkingsver-
gadering gehouden, waarin de bondsvoor-
zitter zal spreken en de jubilarissen zullen
worden gehuldigd.

*
De in de afgelopen maand Maart ge-

voerde propaganda bracht de R. K. Bond
van Overheidspersoneel 93 nieuwe leden.
En de St. Paulus-mannen trekken thans in
grote propaganda-tocht op naar 15 Mei
a.s., de dag waarop 't 'n halve eeuw ge-
leden zal zijn dat Z. H. Paus Leo XIII z.g.
zijn „Rerum Novarum" de wereld inzond
en o.m. schreef: „Wee hem, die alleen
staat! Want als hij valt, heeft hij niemand
om hem op te richten."'

Zes weken extra aanpakken, mannen
van „St. Paulus". Laat niemand alleen
staan!

Moge 15 Mei een gouden Meidag zijn!

De afdeling Maastricht van deze bond
herdacht Zondag 23 Maart haar zilveren
bestaansfeest. Nadat in de St. Theresia-
kerk een plechtige Hoogmis was opgedra-
gen tot intentie der leden en overleden
bondsmakkers, vond in de Stichting De
Stuers een herdenkingsbijeenkomst plaats.
Bondsvoorzitter Vulink had een schrijven
van hartelijke gelukwens gezonden, bene-
vens de mededeling, dat hij wegens, andere
noodzakelijke werkzaamheden verhinderd
was naar Maastricht te komen.

De dag werd besloten met een feest-
avond, gedurende welke ook vier jubila-
rissen zijn gehuldigd in verband met hun
25-jarig lidmaatschap, o. w. de penning-
meester Jos. Schefman.

Na de pauze bij deze zilveren mijlpaal
gaat de afdeling in de stad van St. Ser-
vaas met frisse moed de toekomst in.

*
Afdelingsvoorzitter F. E. Lelieveld van

Waalwijk is bij werkzaamheden aan het
slachthuis aldaar van een ladder gevallen
en in het ziekenhuis in- Den Bosch aan de
gevolgen daarvan overleden. Hij had een

VERRIJZENIS

Gelijk de hel de ziel niet insloot door haar sloi,
Zo laat het graf niet toe, dat Christus' lijk verrot.
Dit blijkt den derden dag, wanneer Hij, nu herboren,
Pilatus' graiwachi wekt en op haar wacht komt

storen
Met zijnen heldren glans;.terwijl 't in Oosten daagt,
Daar 't licht de kim genaakt, den naren nacht

verjaagt
Met enen zonnedag, een rustdag, waard ie vieren,
Met lofzang en festoen en gioen en loof te sieren,
Ter ere van den Held, die hel en dood verwon;
Ter eere va-n de nieuwe en opgerezen Zon,
Verwekkende mei* Zich onielbre lijken tevens,
In 's Hemels heerlijkheid, val juichens en vol levens.

JOOST VAN DEN VONDEL.

hoge opvatting van plichtsvervulling in
dienst der gemeente en begreep zijn taak
als organisatieman ten volle. Hij ruste in
vrede.

*
De R. K. Transportarbeidersbond doet

ijverig mee aan de actie, welke allerwegen
in onze Katholieke Arbeidersbeweging
met betrekking tot de ledenwerving valt
waar te nemen. Konden we 'n vorige keer
meedelen, dat in 7 weken tijds 88 nieuwe
leden waren toegetreden, thang vermel-
den we de aanwinst van 105 nieuwe leden:
het resultaat van de actie van 38 afde-
lingen in de periode van 21 Februari—27
Maart. Voorts zijn drie nieuwe afdelingen
opgericht: in Weert met 28 nieuwe leden,
in Deurne met 15, en in Hoogmade met
10 leden.

*
Geen tientallen, maar honderdtallen

nieuwe leden en nog liever duizendtallen
leden wenst de R. K. Volksbond in het
diocees Haarlem aan zijn ledenlijst te zien
toegevoegd.

En om dit doel te bereiken, roept de
bond speciaal de hulp der leden in. Dus
Volksbonders, niet talmen nu, alleen maar
aanpakken, flink en enthousiast, en na-
tuurlijk onder Gods onmisbare zegen.
Dan kunt u van succes op uw arbeid ver-
zekerd zijn.

*
De Bredase Diocesane Werkliedenbond

heeft met zijn Rerum Novarum-actie
weer succes gehad. De tweede actie-week
bracht 73 nieuwe leden voor de bond. We
zullen maar zeggen: wie volgt! Breda
werkt mooi in de goede richting.

Zenuwachtig?
TTfynficuzdt'S

naken en houden. U kalm. Büisje75ct

HARTEBREKER
Geen scherper zwaard doorsnijdt zo 't moeders hart
Dan daar ze hoort haar kind, het Kruislam, blaten:
Mijn God, mijn God, sterft God van God verlaten?
Lijdt God van God? gevoelt de Godheid smart?

Emanuël, God zelf, Gods enig zoon,
En God van God, van top tot teen vol wonden,
Verwacht de slag, van 's Vaders hand gebonden,
Verwacht de slag des doods en zit hem schoon.

Een Engel daalt ten troost van Isaacs ziel.
d'Aartsvader slachtte een ram, op Gods behagen,
Gebrand op 't hout, van Isaac zelf gedragen.
Een Engel kwam, die Abrams slagzwaard hiel:

Maar Jezus geeft de allerjongste snik,
Gelaafd met galle en edik, toen Hem dorstte,
Aan 't heilig hout, dat Zijne schouder torste.
Dit sterven geeft nature een krak, en schrik.

Hoe, waant ge, is nu de moeder zelf te moe,
Die dicht bij 't kruis nog stand houdt in Gods lijden?
Zag Simeon dit zwaard haar hart doorsnijden,
Wat liefde dreef heur naar de doodsberg toe?

Zo bitter staat de Godheid Adams beet
En elks vergrijp: nog hoort men d'Engelen wensen:
O God, verschijn, ten troost, ten zoen der mensen:
Verschijn in 't vlees, geverfd in bloed'en zweet.

Schoot God om ons het kranke lichaam aan,
Heeft God om ons in 't lichaam dit geleden?

Laat Gods natuur ons dekken en bekleden.
Gods kruisgang wijst den mens de rechte baan.

1 DOOST VAN DEN VONDEL

Niet Lij

(d. B.) De heer Noordijk, leider van
het bureau „Reizen, Vreemdelingen-
verkeer en toerisme", onderdeel van
het departement van Volksvoorlich-
ting en Kunsten, heeft dezer dagen
een toelichting gegeven op een besluit
van genoemd departement betreffen-
de de instelling van genoemd bureau.

Zij, die zich voor „reizen" interes-
seren, zullen met belangstelling van
die toelichting kennis v- ' ^n geno-
men. Waardering werd uitgesproken
voor het prachtige werk, hetwelk tot
dusver het particulier initiatief tot
stand had gebracht. Enige organisa-
ties worden met name genoemd, ook
een die op 't gebied van „reizen" nog
niet in de gelegenheid was practisch
werk te verrichten.

Wij vinden dat in deze tijd niet bij-
zonder opvallend. Wat ons wel opvalt
is dat mijnheer Noordijk, de leider
van het officiële „reisbureau", blijk-
baar niet op de hoogte is van hetgeen
ons Verbond, dat honderdduizenden
georganiseerde werkers achter zich
heeft, in de loop der jaren op het ge-
bied van reizen en toerisme heeft ver-
richt; niet weet van onze talrijke
reizen, met duizenden deelnemers,
naar Italië, Duitsland, Frankrijk, Bel-
gië, Luxemburg; talrijke reizen ook
in het eigen land; niets afweet van
het bestaan onzer Centrale reiskas.

Wij hebben te aanvaarden, dat som-
mige voor kort over ons gestelde per-
sonen onze Beweging en ons werk ne-
geren, terwijl voor anderer bestaan
kaarsen worden ontstok— dat neemt
niet weg, dat we er zijn en dat wij van '
ons voor ons volk zegenrijke werk
zullen getuigen.

Het Nederlandse volk is nuchter en
bekwaam genoeg om waarheid van
schijn te onderkennen.

Tot dat Nederlandse volk van het
zuiverste soort behoren ook de ruim
een half milïioen mensen voor wier
culturele belangen onze katholieke ar-
beidersbeweging op de bres staat.

\
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Hef ledental op 31 D

(Sch.) Schreven wij aan het eind van
onze beschouwing bij de kwartaalstaat"
van l October a.p., dat de volgende kwar-
taalstaat nog wel achteruitgang zou con-
stateren, aan deze verwachting beant-
woorden inderdaad de uitkomsten van het
laatste kwartaal van 1940. Wij zijn echter
gelukkig reeds onmiddellijk hieraan te

ec.

kunnen toevoegen, dat de cijfers op ver-
betering van de gang van zaken wijzen.
Moesten wij immers in het 3e kwartaal
— wat de gezamenlijke vakbonden betreft
— 8165 leden of ruim 4.26 pet. afschrijven,
in het laatste kwartaal kunnen wij vol-
staan met 5757 of bijna 3.14 pet.

Ziehier de cijfers:

Ledental vakbonden

BaKKtrs,
Landarbeiders
H. K. W.-bedienden
Hotel-geémployeerd.
Hourbewerkers .
Kippers bedienden
Overheidspersoneel
P.T T.-personeel
Spoor- en Trarnw.p.
Technici
Transportarbeiders
Werkmeesters
Bouwvakarbeiders
Diam.bew Vereen.
Fabrieksarbeiders
Grafische bond
Metaalbewerkers
Mijnwerkers
Kleermakers
Slagers
Tabaksbewerkers
Textielarbeiders
Handt Isreizigers
Apoth.-assistenten

Totaal

l Jan.
1940

3.235
17.872
9.467

958
5.332

232
6.607
4.348
9.989

872
9.566
2.733

30.354
29

23.440
5.561

22.798
11.592
1.719
2.221
8.702

12.004
1.821

55

191.507

l April
1940

3.273
17.890

9.791
986

5.325
225

6.721
4.447

10.159
884

9.607
x 2.788
30.237

29
23.182

5.643
23.194
12.672

1.699
2.143
8.999

12.122
1,832

55

193.903

l Juli
1940

3.276
17.568
9.932

923
5.253

213
6.604
4.490
9.977

887
9.460
2.841

30.187
29

22.302
5.633

23.135
12.496
1.654
2.065
8.833

11.964
1.871

58

191.651

l Oct.
1940

3.135
16.760
9.753

848
4.994

197'
6.470
4.471
9.872

889
8.813
2.801

28.928
27

20.799
5.583

21.774
11.740
1.609
1.988
8.558

11.606
1.808

63

183.486

l Jan.
1941

3.028
16.213
9.675

832
4.875

183
6.423
4.460
9.808

869
8.325
2.779

27.506
27

19.598
5.607

20.880
11.489

l .609
1.885
8.537

11.256
1.804

61

177.729

4e kwartaal

Winst Verlies

24

24

107
547

78
16

119
14
47
11
64
20

488
22

1.422

1.201

894
251

103
21

350

5.781

Al is het uiteraard niet prettig in één
kwartaal een kleine 6000 leden te moeten
afschrijven, dat deze amputatie hiertoe
beperkt bleef, stemt tot vreugde en geeft
goede hoop voor de toekomst. Want de
schok, die ons land en onze beweging
heeft moeten doorstaan, was inderdaad
van zo grote hevigheid, dat op nog heel
wat ernstiger gevolgen moest worden ge-
rekend. Bovendien er werd terecht
reeds op gewezen — is het resultaat van
het laatste kwartaal van 1940 nog minder
ernstig dan het, oppervlakkig gezien, lijkt.
Van het verlies immers namen een drietal
vakbonden, de Bouwvakarbeidersbond,
de Fabrieksarbeidersbond en de Metaal-
bewerkersbond samen er meer dan 3500
voor hun rekening, terwyl, wanneer men
er 3e Landarbeidersbond, de Transport
arbeidersbond en de Textielarbeidersbond
beneemt, men zelfs aan bijna 5000 komt.
Dit wijst erop, dat bij de overige bonden
— dat zijn er toch 18 — het verlies in het
vierde kwartaal reeds zeer miniem is, ge-
middeld nl. ongeveer 42 leden.

Hoewel wij uiteraard de toekomst niet
kunnen voorspellen, schijnt voorlopig het
ergste dus achter de rug. In deze mening
worden wij versterkt door kennisneming
van berichten uit verschillende bonden,
die erop duiden; dat de propagandistische
geest weer vaardig wordt. Het mooie
voorbeeld, door de Mijnwerkers gegeven,
die in een betrekkelijk korte periode hun
ledental met ruim 1200 wisten te ver-
meerderen, werkt daarbij, naar het
schijnt, aanstekelijk.

Wij kunnen ons over deze gang van za-
ken slechts verheugen, want een krach-
tige actie zal nodig zijn om te kunnen

• neutraliseren en zo mogelijk te overwin-
nen de funeste gevolgen van een voort-
duren van de oorlog en de uitwerking
daarvan op de gang van zaken in het
bedrijfsleven.

De Centrale Propaganda-Dienst heeft
dezer dagen het besluit genomen om de
meer en meer aan de dag tredende propa-
gandistische activiteit krachtig te gaan

stimuleren. Moge de oproep, die binnen-
kort tot alle plaatselijke werkers -zal wor-
den gericht, allerwegen weerklank vinden,
zodat een weldoende actie tot verhoging
van ons ledental zich in het genetland
zal ontplooien.

Wij menen dit gedeelte niet te mogen
eindigen zonder met ere vermeld te heb-
ben de Grafische Bond, die de enige was,
welke in het laatste kwartaal zjjn ledental
nog met een klein aantal wist te ver-
groten.

Dat de twee laatste kwartalen in sterke
mate hun stempel hebben gedrukt op het
gehele jaar, spreekt wel vanzelf. In totaal
verloren de vakbonden in 1940 14196 le-
den, waartegenover een winst stond van
418 leden, zodat het totale ledental achter-
uitging met 13778 leden of bijna 6.7 pet.
In het begin van het jaar bedroeg het
191517, terwijl het op 31 Dec. was gedaald
tot 177729. Het verlies, dat de drie laat-
ste kwartalen brachten, demonstreert zich
nog sterker, wanneer men er rekening
mee houdt, dat het ledental op l April,
toen het het hoogst was, 193903 bedroeg,
zodat het verlies der laatste drie kwar-
talen samen 16174 leden was.

Wat het verlies bij onze zuster-centrale,
het C.N.V., betreft, dit was niet alleen no-
minaal maar ook relatief minder dan bij
ons. Het C.N.V. liep in 1940 terug van
120344 tot 113967, zodat het verlies be-
droeg 6377 leden of 5.3 pet.

Van het N.V.V., de enige naast het
C.N.V. nog bestaande zuster-centrale, zijn
nog altijd geen cijfers bekend. Hoe het
daar gaat, kunnen wij dus allepn raden,
daarbij min of meer geleid door dt ge-
ruchten, die hieromtrent blijven aanhou-
den en die nu niet zo bijster gunstig
luiden

Het spreekt vanzelf, dat, waar in de
vakbeweging vrij algemeen achteruitgang
te constateren viel, de standsorg-anisatie
geen rozen plukken kon.

Ledental diocesane bonden

Dioc. bonden

Utrechtse bond

Ned.Kath.VIkb.

Bossche bond

Bredase bond

Limburgse bond

l o t a a l aantal eden

1 Jan.
194

S0.021

56.224

47.135

18.246

29.022

160.648

i April
1940

30.222

56.111

17.572

17.531

29.561

161.005

1 J u J <
1940

30.243

55.893

.16.212

17.225

'9.021

158.594

i Oct.
1940

29.906

34.754

45.461

16.972

27.993

155.0t,6

l Jan.
1941

29.383

. 34.175

35.07(.

16.977

27.314

lil.91'.

4"j kwart. '40

\Vinst

—

—

—

5

—

j

Vei
lies

523

579

391

—

679

2.172

1 Jan. '41

Tevens l »d
van een
aanuesi.
vakbond

26.351

31.216

37.480

16.451

21.341

132.839

:\ iei te-
vens lid
van een
aanaesl.

•va k hond

3.032

2.959

7.590

526

5.973

20.080

Het ledental verminderde op dit front
dus in het 4e kwartaal met 2167 of 1.4 pet.
Het verloop van zaken was hier derhalve
belangrijk gunstiger dan bij de vakbon-
den. Toevallig was ook hier één bond, die
nog een zeer kleine vooruitgang kon
boeken.

Wat het hele jaar betreft, liep het leden-
tal terug van 160648 tot 152919. Het ver-
minderde dus met 7729 leden of ruim 4.8
pet. en de uitkomst was dus ook, zo be-
schouwd, aanmerkelijk gunstiger dan bij
de vakbeweging.

Het totale ledental van het Verbond
liep door dit alles in het 4e kwartaal
achteruit van 203508 tot 197809 of met
5699 leden of ongeveer 2.8 pet. In het ge-
hele jaar daalden wij van 209958 tot
197809 of met bijna 5.8 pet.

Ledental Verbond

Datum

1 Jan. 1940

1 April 1940

1 Juli 1940

1 Oct. 1940

1 Jan. 1941

Leden -
vak-

bonden

191.507

193.903

191.651

183.486

177.72"

Leden dioc.
bonden

niet leven?
l id van een

vakbond

18.451

20.624

19.93ii

20.022

20.080

Totaal

209.958

214.527

211.581

203.508

197.80V

Wanneer wij de zeer buitengewone om-
standigheden, aan welke onze beweging
in het afgelopen jaar het hoofd had te
bieden, in aanmerking nemen, dan hebben
wij — bij alle spijt over het geleden verlies
- alle reden om tevreden te zijn. Onze

katholieke arbeidersbeweging heeft be-
wezen zich te mogen verheugen in een
grote mate van trouw harer leden. Dit

't Lijkt afgezaagd
maar toch is 't noodig, er telkens

weer op te wijzen, dat Aspirin

alleen dan ASPIRIN a. wanneer

het Bayer-kruis op de verpakking

voorkomt. •

In alle andere gevallen is het namaak.

wettigt de verwachting, dat — nog ernstir-
ger gebeurtenissen buiten beschouwing
gelaten — wij krachtig de huidige zware
crisis zullen te boven komen. Dit geeft
tevens een stevig fundament om erop
voort te bouwen.

Bedriegen de tekenen niet, dan zijn door
de huidige ernstige gebeurtenissen vele
arbeiders, die voorheen voor de organisa-
tie-idee nog niet toegankelijk waren,
thans te winnen.

Laten wij ons daarom voornemen de
komende actie goed te benutten, zodat wij
aan het einde van dit jaar niet alleen het
geleden verlies hebben hersteld, maar zo
mogelijk aan het oorspronkelijk aantal
nog een flink aantal hebben toegevoegd.

De velden staan wit, laten wij oogsten!

WerL er ruim in

De waarnemend secretaris-gene-
raal voor Sociale Zaken heeft de vol-
gende circulaire gericht tot de ge-
meentebesturen :

Bij dezen heb ik de eer de aandacht van
uw college te vragen voor de noodzake-
lijkheid om het aantal bij werkverrui-
mingsobjecten geplaatste personen op
korte termijn op te voeren. Om twee re-
denen dient daarnaar gestreefd te wor-
den. In de eerste plaats is het noodzake-
lijk het aantal personen, dat thans nog
steun ingevolge de gesubsidieerde steun-
regeling ontvangt, voor zover als mogelijk
is te verkleinen. In de tweede plaats is
het dringend gewenst zoveel mogelijk
thans nog ongebruikte arbeidskrachten te
werk te stellen bij werken, welke voor de
voedselvoorziening van ons land van be-
lang zijn.

In afwachting van nadere regelen, wel-
ke op dit punt binnenkort bekend zullen
worden gemaakt, deel ik uw college thans
reeds mede, dat met ingang van de vol:
gende werkweek de bestaande plaatsings-
regeling als volgt aangevuld en, voor zo-
ver daaruit blijkt, gewijzigd wordt:

la. Zoals reeds boven is opgemerkt,
moet er in de eerste plaats naar worden
gestreefd het aantal gesteunden terug te
brengen.

Dit kan mijns inziens slechts bereikt
worden door alle gesteunden, die tot het
werk bij de werkverruimingsobjecten in
staat zijn, daarvoor aan te wijzen. Is ter
plaatse of in de nabijheid geen werk voor
hen te vinden, dan dienen zij in samen-
werking met de Rijksdienst voor de Werk-
verruiming zoveel mogelijk elders aan het
werk te worden gezet, hetzij door middel
van huisvesting in kampen, hetzij door in-
kwartiering bij particulieren.

2e. Een zelfde gedragslijn als onder Ie
ten aanzien van hen, die ingevolge de
steunregeling worden geholpen, is aange-
duid, dient vervolgens, indien de werken
nog niet voldoende met gesteunden zijn
bezet, zulks ter beoordeling van de Rijks-
dienst voor de werkverruiming, ook ge-
volgd te worden ten aanzien van tot dus-
verre nog niet geplaatste personen, die
een uitkering van een burgerlijke instel-
ling van weldadigheid of de gemeente in-
gevolge de Armenwet ontvangen. Ik keur
hierbij dus goed, dat ook die groep in den
vervolge, voor zover zij tot aanvaarden
van werk bij werkverruimingsobjecten in
staat is te achten en als werkloos is inge-

schreven, op deze werken wordt toege-
laten.

3e. Voor zover het niet mogelijk is ge-
reed liggende plannen voor werken, welke
de voedselvoorziening dienen, door het te-
werkstellen van bovengenoemde personen
tot uitvoering te brengen, keur ik goed,
dat vervolgens tot de werkverruimings-
objecten worden toegelatent

a. als werkloos ingeschreven hoofden
van gezinnen, die in verband met eigen
bezit nog niet voor steun ingevolge de
steunregeling in aanmerking kunnen ko-
men;

b. als werkloos ingeschreven gezins-
leden van 21 jaar of ouder van werklozen,
met dien verstande, dat gezinsleden uit
grote gezinnen eerder geplaatst moeten
worden dan die uit kleinere gezinnen' en
niet meer dan twee leden per gezin (het
werkloze gezinshoofd inbegrepen) worden
geplaatst.

Ter voorkoming van misverstanden stel
ik dus nogmaals vast, dat de onder 3e ge-
noemde categorie slechts dan -geplaatst
kan worden, indien a"nders de uitvoering
van objecten, welke de- voedselvoorziening
dienen, niet ter hand genomen kan wor-
den. De Rijksdienst voor de Werkverrui-
ming beslist of van 'n dergelijk object
sprake is^

4e. De regeling betreffende de beperk-
te toelating tot de werkverschaffing
(plaatsing per 8 van de 13 weken) wordt
hierbij ingetrokken. AlLen, die voor plaat-
sing in aanmerking dienen zonder zoge-
naamde „wandelweken" te worden te-
werkgesteld.

Ten slotte deel ik nog mee dat de lonen
van al degenen, die volgens de vorenge-
stelde regels zijn-tewerkgesteld, op de ge-
wone wijze gerekend kunnen worden tot
de uitgaven, waarin uw gemeente een bij-
drage uit het Werkloosheidssubsidiefonds
kan ontvangen.

Ik vertrouw, dat uw college aan mijn
streven om de bestrijding van'de werk-
loosheid — voor zover mogelijk door de
uitvoering van voor de voedselvoorziening
nuttige objecten — aan de hand van de
hierboven gegeven richtlijnen met kracht
zal steunen.

worden Uw tanden
indien U poetst met

In tuben van 60, 40 en 25 et. en doozen van 20 et.



a,*
DE V R U C H T E N

KENT MEN DE BOOM

DE MODEL DRUKKERIJ DER R. K. ARBEIDERSBï

Wel eens aardig om
te weten!

Op de rotatie-pers worden de
Volkskrant, Herstel en bijna alle
vakbladen der beweging gedrukt.
Vóór Herstel, hetwelk op het
ogenblik in 12' pagina's uitkomt,
is wekelijks een baan papier nodig
ter lengte van 90 km en Ier
breedte van 135 cm. Dit is een
baan papier die uitgelegd zou
kunnen worden tussen Amsterdam
en Nijmegen.

De rotatiepers wordt gedreven
door 3 motoren van 45 pk elk.
De productie kan maximaal wor-
den opgevoerd tot 15.000 kranten
van 48 pagina's per uur.

De productie van Herstel in de
omvang van 8 pagina's bedraagt
90.000 per uur.

Lumax, onze eigen model-drukkerij, waarover
we de vorige week het een en ander hebben ver-
teld, vervult ongetwijfeld ook een culturele taak.
Ontwikkeling van de smaak en de waardering van
goed drukwerk is immers een taak, welke aan de
gehele katholieke Arbeidersbeweging ongetwijfeld
ten goede komt.

Het Lumax-drukwerk wórdt trouwens bij de
verschillende bonden en instellingen steeds met
waardering ontvangen, terwijl ook aan particulie-
ren ieder jaar een behoorlijke hoeveelheid han-
delsdrukwerk wordt afgeleverd. Daaruit blijkt, dat
onze drukkerij bij degenen die aan hun drukwerk
hoge eisen stellen, behoorlijk kan concurreren!

Ter afwisseling laten we hieronder nog enkele
passages volgen uit het reclame-boekje van Lumax
„Geluk in druk", waarin Albert Kuyle op zijn eigen
wijze het een en ander zegt over de taak van een
goeden drukker.

,, De simpele verlovingskaart, de aankon-
diging van het nieuwe product, de verzenbundel
en het jaarverslag, zij leiden een eigen leven, en
wee den drukker, die dat leven niet in eerbied en
genegenheid tegemoet kan treden. Hij kent de
zachte handen niet, die de verlovingskaart uit de
enveloppe zullen halen. Hij weet niets van de
scherpe, gespannen blik, die zich zal richten op het
papier van de nieuwe zaak dié zich komt melden
en die om gehoor vraagt.

Hij voorziet de geboeide gebaren niet van den

geïnteresseerde, die het jaarverslag zal lezen van
begin tot eind. En omdat hij die blik in de toekomst
van zijn drukwerk mist, mislukt het onder zijn
vingers. De verlovingskaart krijgt iets kil zake-
lijks, het papier van de nieuwe zaak wordt ont-
luisterd door een grapje met inkt en lijnen, het jaar-,
verslag krijgt het aanschijn van een armoedig ver-
volgverhaal , , , , , "

Keren we nog even terug naar onze drukkerij.
Sinds de Centrale Propaganda-Dienst van het

R, K,. Werkliedenverbond functionneert, een in-
stelling, die ook hoe langer hoe meer een nuttige
schakel blijkt te zijn in de verzorging van de propa-
ganda, is er tussen Lumax en deze dienst een
vruchtbare samenwerking ontstaan. Daaruit is een
speciale aan Lumax verbonden studio voortgeko-
men, waarin de verschillende propagandageschrif-
ten, folders affiches, brochures, enz, enz, worden
ontworpen.

Nog over een enkel tijdschrift van de vele die
er gedrukt worden, willen we tot besluit iets zeg-
gen, namelijk over „Meer Licht", het huisorgaan
voor al degenen, die in het Lumax-gebouw werk-
zaam zijn.

Dit orgaan is een symbool en een middel.
Een symbool. Het wil zijn de tastbare uitdruk-

king van de band, welke alle Lumax-werkers sa-
menbindt.

Een middel. Het wil die onmiskenbare band op
eigen wijze helpen verstevigen. Er heerst onder dï-
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rectie, leiding en personeel een buitengewoon
goede geest, een geest van onderlinge kameraad-
schap. Lumax is niet alleen in technisch en com-
mercieel opzicht een voortreffelijk geleide onder-
neming, neen, ook de onderlinge verhoudingen la-
ten er niets te wensen over. Zeer typerend voor die

verhoudingen is het-
geen de directie bij het
verschijnen van het
eerste nummer van
,,Meer Licht" schreef:

„In deze tijdr~nu
ons gebouw verduis-

terd moet worden, begroeten wij „Meer Licht" als
een welkom verschijnsel aan onze maatschappe-
lijke hemel.

Wij hopen, dat alles wat in „Meer Licht" zal
worden te berde gebracht en door u allen aange-
pakt, met onze instemming en grootst mogelijke
steun zal kunnen worden verwezenlijkt, als een
voorbeeld van goede samenwerking tussen werk-
gever en werknemer,"

De katholieke Arbeidersbeweging is met
reden trots op haar eigen drukkerij!

En al hebben onze leden er dan zelf als op-
drachtgevers rechtstreeks niet mee te maken, toch
moge Lumax in haar ontwikkeling en huidige om-
vang, voor ons allen een veelzeggend en bemoedi-
gend voorbeeld zijn van wat idealisme en doorzet-
tingsvermogen in eigen kring vermogen!

Millioenen en millioenen papieren ontvangen
hier thans de boodschap, die ze gaan uitdragen,
bergen en stapels groeien er steeds opnieuw, naar
de hoge zoldering en maken plaats voor nieuwe
bergen

Moge hetgeen er van de Lumax-persen komt,
in de hoofden en in de harten van onze duizenden
getrouwen, vooral in deze tijd, meer licht ontste-
ken, aanvuren en prikkelen tot steeds groter ijver
en verantwoordelijkheidsbewustzijn voor hetgeen
door de beweging aan ons ter verzorging is toever-
trouwd!

L.B.

KRANT ARBEIDERS EN ARBEIDERSKRANT

Boven: Een grote batterij Intertype-machines, een monotype-inrichting en een handzetterij
staan ter beschikking voor het vele Lumax-drukwerk.
Beneden: De papierfabriek levert de vele massale rollen papier waarop, tussen de walsen van
de rotatiepers de Volkskrant en Herstel gedrukt worden.
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leasen

Het belooft dit jaar een ongewone
Pasen te worden. Niet natuurlijk wat de
religieuse zijde van het feest betreft.
Wanneer deze door dé tijdsomstandighe-
den beïnvloed zou worden, dan zou dit
eerder, in gunstige dan in ongunstige zin
gebeuren. Maar materieel dreigt deze
Pasen ongunstig bij het normale af te
steken.

De nieuwe kleren, die vooral op het
platteland nog altvjd op Pasen .plegen te
worden ingewijd, zullen deze maal in veel
gevallen achterwege blijven; by den oen
omdat nieuwe aankopen tot het dringend
nodige worden beperkt, bij den ander om-
dat de puntenkaart geen uitbreiding van
de garderobe meer toelaat.

Nog groter echter zal de afwijking van
het gewone Paasmenu zyn in verband
met de distributie van eieren. Niet alleen
dat velen lang niet aan hun gewone aan-
tal paaseitjes zullen komen, maar ook
voor gebak en andere spijzen ontbreken
eieren en allerlei andere bestanddelen.

Niettemin, Paasgebak kan er zijn, en
lekker ook en goedkoop tevens. We doen
het wel een beetje anders dan gewoonlijk
en menigeen die moeilijk van zijn gewoon-
ten afwijkt, zal bij het lezen van ae re-
cepten wel vreemd opkijken, doen pro-
beer ze en ze zullen u meevallen.

Zo vindt men daar gekookte fijnge-
maakte koude aardappelen in, die een
deel van de (schaarse) bloem kunnen ver-
vangen; vrees niet, dat gaat, het gebak
wordt er zelfs smakelijker door dan uit
louter meel bij dit recept. Verder zullen
velen thans geen rozijnen hebben; neem
dan wat gesteriliseerde kersen of prui-
men of wat in kleine stukjes gesneden
stoofperen en roer die door het beslag,
of roer er pl.m. een half potje jam door.

Anderen weer zullen eieren missen voor
het gebak. Ook dit is geen bezwaar, nu
we het Milei hebben, waarover hier voor
een paar weken uitvoerig geschreven
werd. Dit eiwitproduct wordt hier onder
de naam „Calvé-Wit" in de handel ge-
bracht door de Calvé-Delft Slaoliefabriek.
Het is in busjes van 80 gram a 40 cent
verkrijgbaar, gebruiksaanwijzing vindt
men ingesloten. In de practifk gaf het mij
goede uitkomsten.

Aardappeltulband

12 zeer volle eetlepels bloem (275 gram),
4 eetlepels eustardpoeder (50 gram), 4
middelmatig grote gekookte aardappelen
(180 gram), 6 volle eetlepels suiker (125
gram), l potje bakpoeder, sap en schil
van l citroen, een stukje boter ter grootte
van l ei (50 gram), 2% theekopje vol
melk (% liter), ± 4 eetlepels vol rozijnen
of een klein potje ingemaakte kersen of
stukjes gestoofde peren of jam, 2 eieren,
% theelepel zout. Inplaats van bloem en
bakpoeder kan men ook zelf rijzend bak-
meel nemen, inplaats van 2 eieren 3 af-
gestreken paplepels Calvé-wit.

Was de rozijnen en laat ze drogen, laat
ingemaakte vruchten uitlekken. Wrijf een
bakvorm of tulbandvorm in met een beet-
je vet, boter of olie, bestrooi ze met bloem
of beschuitkruimels.

Strooi door het meel de bakpoeder.
Maak de aardappelen met een vork goed
fijn. Doe in een warmgemaakte kom het
stukje boter met de suiker en de geraspte
citroenschil. Roer dit met de e^ren of
het met water aangemaakte Calvé-wit
goed schuimig, doe er dan telkens wat
bloem bij, wat melk, de aardappelen en
de eustardpoeder. Roer er ook 't citroen-
sap door en het zout. Besla het beslag
nog even flink, zodat het goed lucht'g
wordt. Doe er dan de vruchten door. De
peren in stukjes gesneden. Roer vooral
de zachte vruchten niet stuk. Doe de
massa in de vorm en bak de tulband ijl
een warme oven ± l uur. -Neem ze dade-
lijk uit de vorm en bestuif ze met wat
fijne suiker.

Aardappels trudel

9 zeer volle eetlepels bloem (200 gram),
4 middelmatig gekookte aardappelen (200
gram j, 5 volle eetlepels suiker, een stuK
boter of vet t.:r grootte van l ei (50
gram), 2 eieren of 3 af gestreken paple-
pels Calvé-wit, % pakje bakpoeder, do

1941
't Is de vraag, of we het met de lui-

kerbcrmen halen tot en met Pasen,
want sinds er geen stroop meer te
krijgen is, moet er ook suiker in de
karnemelkse pap. Ofschoon, van kar-
nemelkse pap zullen we binnenkort
misschien ook geen last meer hebben,
als de melk op de bon gaat — ze zeg-
gen J liter per persoon. En ik zou wel
eens willen weten, hoe we een behoor-
lijke portie hangop kunnen destilleren
uit s liter karne. Hangop, waarvan we
kunnen lezen in 'fc voorlichtingsboekje
voor de huisvrouw, dat het zo buiten-
gewoon gezond is en bij uitstek ge-
schikt als aanvulling voor een vlees-
loze maaltijd. Wat een praatjes! Net

te krijgen is. Met de bloem schijnt het
ook schaars te worden; er wordt gerst
in het brood verwerkt; dat zal wel
goed zijn, want de Batavieren, onze
voorvaderen, aten ook gerstebrood
en de Phoeniciërs, een zeevarend volk
gelijk wij, eveneens. Dus: gerst in het
brood. Maar dat "we niet zelf onze
goudgele paascake kunnen bakken en
de koekjes uit de winkel zo belabberd
zijn, dat er voorts geen stukje pure
chocola te krijgen is en de eitjes 45 et.
per 100 gram kosten 'Hoe graag
zouden We onze jongens in het nieuw
steken! Hoe graag ons dik eten aan
eieren; hoe graag onze lieve vrienden
op de thee en de koffie vragen....

als die warme aanbevelingen voor
koude gerechten,, genaamd rauwkost,
waarbij sla-olie zeer gewenst en niet

KADIJS-TIJD
Neem dan het hygiënisch verpakte en
bereide keukenzout Jozo of Nezo.
Kristalzuiver zout uit eigen bodem

geraspte schil van y2 citroen, ^2 theelepel
vol zout, l potje jam of gestoofde vruch-
ten.

Doe de bloem in een kom, strooi er de
bakpoeder goed door, voeg vervolgens de
boter of het vet in kleine stukjes gesneden
toe, de geraspte citroenschil, de mot een
vork fijngemaakte aardappelen, het zout.
de suiker, de even losgeklopte eieren of
inplaats van de eieren het met water glad-
geroerde Calvé-wit. Kneed van dit alles
een bal. Rol" deze uit op een met bloem
bestoven tafel of houten plank tot de
dikte van een potlood. Bestrijk de plak
dan met jam of gestoofde vruchten die
van te voren een beetje fijngemaakt zijn.
Rol de lap daarna op en leg nem op een
met beter of vet ingewreven bakblik.
Wrijf de bovenkanten van de «oek ir. met
vet of boter en bak ze ongeveer 40 mi-
nuten in een warme oven. Bestrooi ze
daarna met poedersuiker.

Koekjes zonder boter

150 gram bloem, % pakje bakpoeder,
150 gram suiker, een beetje geraspte ci-
troenschil, l ei, ruim l theekopje melk.

Meng het bakpoeder goed door de
bloem. Roer in een kom het ei met de
suiker goed schuimig, voeg ook de ci-
troenschil toe en vervolgens de bloem en
de melk. Besla het deeg flink. Leg het
in het midden op een beboterd bakblik,
zet dit- in een warme oven en bak het
beslag ongeveer 20 minuten. Snijd het
in stukken en neem deze van het bakblik.

WILMA MÜNCH.

Zo kunnen we Pasen 1941 naderen.
We kunnen het ook anders doen.
Ons bezinnen op die eerste Paas-

morgen. Wat moet dat een mooie
morgen geweest zijn, vol tederheid;
vol jong, sterk leven ook. •

Ons verheugen, wijl het een vrouw
was, die het eerst de blijde boodschap
aan anderen mocht brengen. Maria
van Magdaia, de Apostel der Apos-
telen.

Ons glimlachend verwonderen om
het pathos, waarmee iedereen thans
het woord „vernieuwing" in de mond
neemt, alsof het een vondst is van
deze dagen. Ons immers is dat woord
zo vertrouwd. Vernieuwing werd ons
als plicht opgelegd, telken jare bij
ieder Paasfeest: Een persoonlijke op-
gave.

Pasen, het feest der vernieuwing.
De dag bij uitnemendheid om te bre-
ken met de sleur, om van voor af aan
fris te beginnen. Dus:

waar het huwelijk een kleurloos be-
staan, een saaie vertoning is gewor-
den, men hergeve het zijn kleur en
fleur;

waar de katholieke gezinsgebrui-
ken in verval geraakten, daar worden
ze in ere hersteld;

waar veel gekibbeld werd, trachte
men verdraagzaam te worden;

waar het ene (zoete, zachtzinnige,
knappe) kind werd voorgetrokken
boven het andere, daar make men dit
bittere onrecht goed;

waar veel geroddeld werd en zelden
gelezen, daar kere men de rollen om.

In plaats van kleinzielig en bekrom-
pen probere men weer gróót te gaan

leven. Mocht het vuur voor het ware,
goede, schone, heilige, aan het doven
zijn, het worde opgerakeld!

Paaschen, Paaschen,
luide klinke
nu de taal van
lerke en vinke,
nu de taal van mensch en dier!
Paaschen, Paaschen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
spijst de lampen,
laat den • blauwen
wierook dampen;
Hallelujah,
God is groot;
overwinnaar
van den dood!

GUI DO GEZELLE.

C. BOUDENS-VAN HEEL.

Yl&cj, eend:

P. F. v. K. te R. deelt mede, dat het plan
om een weekblaadje over „huwelijk en op-
voeding" niet doorgaat wegens gebrek
aan belangstelling.

B. C. te S. schrijft o.a. het volgende:

Er blijkt allerwegen behoefte te bestaan
om raad en voorlichting voor jonge men-
sen, die gaan trouwen. Het denkbeeld om
een speciaal tijdschrift op te richten, lijkt
me niet de meest geschikte methode. Mag
ik ïlissen haakjes opmerken, dat speciaal
wij, katholieken, overstroomd worden door
blaadjes, die lostrekken op de lauwen on-
der ons en de slechtheid buiten ons, waar-
door moraliserende lektuur geen aandacht
meer krijgt, temeer daar het moeilijk is
het kaf van 't koren te scheiden? Hoeveel
jonge mensen komen er toe, ook mooie,
maar zware stof goed te verwerken? De
privé-onderhoudjes leveren bezwaar op.
Immers vooral in de grote steden bestaat
er bijna geen contact tussen parochiegees-
telijke en jonge mensen. Ik zelf ben geen
pilaarbrjter, evenmin bang van een toog,
maar van de week kwam ik voor het eerst
in een pastorie. Het was geen juweel van
binnenhuiskunst en lokte niet uit tot een
vertrouwelijk gesprek!

Het Centraal verband der Jozefgezellen-
vereniging heeft het nut van cursussen
voor a.s. huisvaders en moeders reeds
lang begrepen en in haar program opge-
nomen. Onze praeses b.v. houdt met suc-
ces een verloofdencursus. Zo gauw een
jongeman kennis heeft en de goedkeuring
van thuis krijgt, gaat hij zijn meisje voor-
stellen bij den praeses. Een Zondagavond
in de maand is gewijd aan de cursus. Dan
behandelt hij gedurende een uurtje aller-
lei onderwerpen die speciaal voor deze ca-
tegorie van belang zijn. (Hij voldoet zeer
zeker aan twee der eisen, die u stelde: hij
is priester, hij is practicus. Wat het „dich-
ter" zijr betreft, hij laat dikwijls het
woord van den dichter horen!) Geschikte
lectuur wordt aanbevolen en ter lezing ge-
geven. Om de avonden nog aantrekkelijker
te maken, wordt er muziek gemaakt, ge-
zongen en geboomd onder elkaar! Ik her-
inner me, dat bij een lichtstoornis deze
winter, hij een poos voorlas uit Ernest
Claes' Jeugdherinneringen! De gezellen en
hun meisjes zijn deze avonden gaan be-
schouwen als gewaardeerd deel van hun
program, wat wel blijkt uit de deelname.
Practisch alle verloofden komen.

En nu nog iets: kunt u, als daarvoor
plek bestaat, de redactie van Herstel wel-
licht animeren tot opening van een -ubriek
voor jongeren; ik doel speciaal op een ru-
briek, die er toe zou bijdragen het lezen
van een boek te animeren, een gedicht op
populaire wijze zou bespreken, kortom te
trachten ons leven wat te verdiepen.......

Beide schrijvers dank.
C. B- H.

Eist
Oïtr-Bütuw»
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag

Probleem no. 307. Het witte paard, dat
op e5 moest staan, is door een ongelukje
op d4 terechtgekomen, waardoor zwart in
schaak staat. Dat is natuurlijk niet de be-
doeling. De oplossers krijgen alsnog ge-
legenheid hun kra'chten er op te beproe-
ven en daarom wordt de inzendterniijn
verlengd tot 17 April. Ook oplossingen van
eindspel no. 309 kunnen nog tot die datum
worden ingezonden.

Xarrasch — Tschigwin

Een belangrijke match aan het einde
der vorige eeuw gehouden was die tussen
de beide meesters Dr. S. Tarrasch en M.
Tschigorin, welke tweekamp in 1893 te St.
Petersburg (tegenwoordig Leningrad ge-
noemd ) plaats vond. De uitslag was onbe-
slist; iedere speler won negen partijen eo
vier partijen werden remise. Hieronder
volgt de 5e partij uit deze wedstrijd.

1. e2— e4, e7^e5. 2. Pgl— f3, Pb8— c6.
3. Lfl— bö, a7— a6. 4. JLbö— a4, Pg8— f6.
5. Pbl — c3. Tegenwoordig speelt men
vaak 5. O — O, doch ook de gespeelde zet is
zéér goed. 5 ....... Lf8 — b4. .Minder risico
brengt het solide 5 ....... Le7 met zich mee.
6. Pc3 — d5. Hiermede wordt zwart voor
problemen geplaatst. Er dreigt stukver-
lies '7. TjC6:, dc6: 8. Pb4:) terwijl na
6 ....... b5. 7. Pb5: zwart of twee dubbel-
pionnen (en daarmede een vrijwel onhoud-
bare pionnenstelling) moet accepteren
door 7. ba 4: 8. 'Pc6:, dc6: 9. d3 enz., of
met 7 ....... Pb4: 8. Lb3 wit het betere
figurenspel moet laten. Slecht is ook
6 ....... Pd5: 7. edo:, Pe7 (7 ....... Pd4. 8.
Pe5:, De7. 9. 0—0!, Deo:? 10. Tel met
damewinst) 8. c3, La5. 9. Pe5:, Pd5: 10.
Lb3 en het paard kan niet weg wegens
Lr-

6 ....... U>4 — a5. Ook 6. ...... Le7 was
thans nog beter geweest. Uit het verdere
verloop der partij blijkt, dat de loper op

-a5 tamelijk afzijdig staat. 7. O — O, b7 — b5
8. La4— b3, d7— (16 9. d2— d3. Een echte
Tarrasch-zet; wit ontwikkelt rustig zijn
spel en profiteert later van' de zwakke
punten in de zwarte stelling. 9. d4 was
ook wel goed geweest, maar bracht toch
enig risico met zich mede b.v.: 9. d4, ed4:
10. Pd4:? (beter 10. Lg5!) Pd4: 11. Dd4:,
c5! met de bekende dreiging 11. . ..... c4 en
insluiting van Lb3. Daartegen kon wit
zich slechts verweren met 12. Pf6:t, gf6:
13. Dd5, Le6! 14. Dc6t, 'Ld7 en remise
door herhaling der zetten Dd5 en Le6.

9 ....... Lc8— g4 10. c2— c3! (verhindert
Pd4) Pc6— e7? (zie diagram No. 313).

No. 313

a b c d e f g h

a b c d e f g h

Stelling na 10 Pe7

11. Pf3Xe5! Een fraai dameoffer; slaat
zwart op dl, dan volgt er: 12. Pf6:t, gf6:
13. Lf7:t, Kf8 14. Lh6 mat resp. 12
Kf8 13. Ped7 en zwart moet de dame
terug geven, waarna wit ten minste een
pion vóór blijft. 13 Dd7;. 14. Pd7:t,
Ke8 15. Tdl: enz.

11 tl6Xe5 12. PdöXfef, g7Xf6 13.
Ddl X g4. Zwart kan op d3 een pion terug-
slaan: 13 Dd3:, maar na 14. Tdl kan
de dame nergens heen, terwijl 14 hö
kan worden beantwoord met Dg7 en dub:

bele aanval op Th8 en pion f7, waar zwart
niet zonder kleerscheuren afkomt.

Pijn - Pijn - Pijn
Door hun' uitdrijvende- en pijnstillende
werking helpt hierbij altijd veilig en

vlug als geen ander een poeder of cachet
van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk
8 et. Doos 45 et. Cachets, genaamd „Mijn-
hardtjes" Doos 10 en 50 et.

WE MAKEN:

EEN KINDERSTOEL
Ik heb eens iemand horen zeggen: „Een

kinderstoel is het lelijkste meubel", en
een ander vertelde me dat het „het leuk-
ste meubel was".

Goed beschouwd hebben ze allebei ge-
lijk. Als stoel voor den kleuter op zijn
leukste leeftijd, voor den kleuter die be-
gint mee te doen, begint te babbelen, on-
getwijfeld van dat gezichtspunt bekeken:
„het leukste meubel" maar als stoel, als
meubel, als onhebbelijk „ding" in de huis-
kamer, nou dan geef ik den ander gelijk.
En toch, toen ik in een museum een
ouderwetse kinderstoel zag, zo simpel, zo
eenvoudig, zo doelmatig, zo zonder
chroomnikkel, kunstleer, wieletjes en
kunstlak toen zag ik werkelijk een
mooie kinderstoel.

Die wij nu gaan maken is op zo'n ouder-
wetse geïnspireerd, maar schroom niet,
we zullen hem in eigentijdse geest oplos-
sen, zodat hij in uw modern interieur
geen mal figuur zal maken. Maak hem,
als het kan van eikenhout, of anders van
goed vuren en dan gaan we hem straks
verven.

Allereerst een uitslag maken, waarvoor
ge de gegevens vindt in de plattegrond
waaronder staat „boven". Als die uitslag
gereed is kan de breedte van de zijschot-
ten juist bepaald worden. De bedoeling
is dat zowel het achterschot als de zij-
schotten en deurtje aan de voorzijde wor-
den gelijmd van plankjes dik 1% cm. Het
achterschot wordt vanboven volgens -het
aangegeven profiel uitgezaagd en van een
versiering voorzien. Het kruisje met de
bol wordt uitgezaagd, terwijl de andere
versiering met een guds wordt ingestp-
ken. Ook de zijschotten worden volgens

13 Pe7—gK. 14. Lb3—da, Ta8—b8.
15. f2—f4! Wit blijft in de aanval. 15
c7—c6. Een pionoffer, dat niets uithaalt.
16. 1x15Xc6t, Ke8—e7. 17. Lc6—(15 (er
dreigde Db6t en Dc6:). 17 b5—b4,
18. f4Xeö, Dcl8—b6t. 19. Kgl—hl, Pg6X
e5 (19 fe5: 20. Tf7:t). 20. Dg4—ha,
Pe5—g6 (zie diagram No. 314).

21. TflXf6! wederom een fraai stuk-
offer; slaat de dame, dan wint wit die da-
me met Lg5. 21 Ke7Xf6. 22. Lel—
g5t, Kf6—g7 (22 Ke5, 23. Le7t, Kf4.
24. Dg5 mat). 23. Dh5—h6t, Kg7—g». 24.
Tal—f l (dr. Lf7:) Tb8—f8. 25. Lg5—1'6,
Db6Xf6 (anders volgt Dg7). 26. Tf lXf6
en zwart gaf het op; tegen de dreiging
27. Tg:t, hg6: 28. Dg6: mat is geen kruid
gewassen.

No. 314

a b c d e f g h

a b c d e f g h

Stelling na 20 Pg6

profiel afgewerkt, waarbij we vooral geen
scherpe kanten of hoekjes moeten maKen.
waaraan de kinderen zich kunhen bezeren
De romp kan nu in elkaar gemaakt.
Het puntje van 1X10 cm wordt even
schuin geplaatst om de stoel een zo ste-
vig mogelijke stand te geven. Nu maken
we het zitbankje ook van plankjes dik
lï cm bevestigd op 2 latjes die aan
weerszijden tegen 't zijschot zijn vastge-
maakt. In het zitbankje wordt een enigs-
zins ellipsvormige opening gezaagd, de
breedte van 15 cm, de lengte 17 cm. De
randen afronden.

Langs de opening onder tegen het zit-
bankje 2 sponninglatjes maken waarin
het onmisbare bakje kan hangen.

De opening wordt bij normaal gebruik
afgedekt met een deksel die met een
sponning over de opening valt, en waar-
van de randen weer zijn afgerond. Aan
de achterzijde wordt een klein stukje leer
gespijkerd om de deksel te kunnen af-

achten, 't Blad bestaat uit een eveneens
la cm dik plankje dat op de zijschotten
wordt vastgemaakt, aan de voor- en zij-
kanten wordt een dun tengeltje van 3 mm
dik en 2 cm breed aangebracht dat om
de ronde hoeken kan gebogen worden.
Dit tengeltje vormt een opstaand randje,
waardoor niet- alles van het blad tuimelt.

Het voorstuk wordt als deurtje met een
piano-scharnier afgehangen, voorzien van
een trekknopje en gesloten met een knip-
of snapslótje. Voor aanslag van het
deurtje wordt zowel boven als beneden
een latje aangebracht.

Architekt.

l

doorsnfc/f

EVEIÏ UIZELEM

Steeds verder zijn de astronomen door-
gedrongen in de diepte van het heelal.

Het begon aarzelend en slechts de af-
stand van de meest nabije sterren wist
men te meten. Doch toen de werkelijke
meetmethodes hen in de steek lieten, zoch-
ten zij naar andere, naar nieuwe midde-
len om steeds verder door te dringen in
de geheimzinnige en onmeetbare diepten
van het heelal.

We zagen in het vorige artikel reeds
hoe men in de lichtsterkte, in de kaars-
sterkte van een ster een middel had om
haar afstand te bepalen door de licht-
sterkte te vergelijken met de lichtsterkte
van onze zon, waarvan de afstand tot de
aarde bekend is en die immers ook niets
anders is dan eon flinke, zij het lang niet
de grootste ster.

Met die methode bracht men het tot
heel wat grotere afstanden dan die welke
door middel van de driehoeksmeting wa-
ren te overbruggen maar, tot het einde
van het voor ons met de reuzentelescopen
zichtbare heelal bracht ze ons niet.

Weer werd er gezocht naar nieuwe we-
gen en ze werden gevonden.

Er bestaan onder de sterren voorbeel-
den van veranderlijkheid o.a. in die zin,
dat er sterren zijn die niet constant even-
veel licht uitstralen. Er zijn er nl. wier
lichtuitstraling een op en neergaande lijn
vertoont. Eerst straalt zo'n ster fel, lang-
zamerhand steeds feller om daarna weer
tot de oorspronkelijke straling terug te
keren. In dat feller en minder fel stralen
zit sy-steem. De wijze waarop de straling
toe- en. afneemt is blijkbaar aan bepaalde
regels gebonden. Zo zijn er van die ster-
ren die b.v. na l dag weer tot hun oor-
spronkelijke lichtsterkte zijn teruggekeerd,
andere doen over zo'n periode 10 dagen,
weer andere hebben 100 dagen nodig om

weer tot hun oorspronkelijke lichtsterkte
terug te keren,.

Toen dit bekend was, kwam de ontdek-
king van een Amerikaanse sterrenkun-
dige, miss Leavitt, welke ontdekking in
het kort hierop neerkwam, dat er bij ver-
anderlijke sterren verband bestond tus-
sen lichtsterkte en de duur van de licht-
schommelingsperiode: was de lichtsterkte
van de betreffende veranderlijke ster
groot dan verliep de lichtschommeling
over een grotere periode dan wanneer het
een veranderlijke ster betrof, die slechts
een zwakke straler was.

B.v. een veranderlijke ster wier licht-
sterkte 130 maal zo groot was als die van
onze, zon bleek na l dag weer tot haar
aanyangs-lichtsterkte te zijn terugge-
keerd. Met een veranderlijke ster die 600
maal zo lichtsterk was als onze zon bleek
de periodeduur 10 dagen te bedragen. Bij
een ster die 7000 maal zoveel licht geeft
als onze zon (tracht u dat even voor te
stellen!) bleek de periode 100 dagen te
bedragen.

Nu is de periode van een veranderlijke
ster heelgemakkelijk met behulp van in-
strumenten vast te stellen, maar als dat
mogelijk is volgt daaruit dat dan van de
veranderlijke sterren ook de lichtsterkte,
de kaarssterkte kan worden vastgesteld.
Maar als dit bij die veraf staande sterren
mogelijk is, is ook de afstand weer te.be-
rekenen. Immers dan krijgen we dezelfde
afstandsberekening die we ook in ons
vorig artikel ten aanzien van enkele reu-
zensterren konden vaststellen.

Maar bij deze veranderlijke sterren
kwam men tot afstanden die al ons voor-
stellingsvermogen te boven gaan en wist
men door te dringen tot een diepte van,
schrik niet, 500 millioen lichtjaren'.

JOHN BOYLE.
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HUMORISTISCHE SCHRIJVERS:

GoJfrieJ Bo m a n

Welke kostelijke grappenmaker heef'
die enige grap uitgevonden, dat we in
Nederland nooit eens echt geestig kunnen
zijn? Men zou hem willen zien, met de bei
de handen gelukzalig over de bibberbuik
en de kuiltjes parallel in de gezapige wan
gen, terwijl hij zijn woorden met moeite
achter de hiklachjes vandaan wrikt. Oh
het moet zo'n gezellige leukerd geweesl
zijn en vast ontbrak hem maar een ding
waardoor hij niet ideaal was: dat hij zo
weinig de waarheid in het oog hield! Is
het dan werkelijk zo ellendig met onze
geestigheid gesteld en zijn wij inderdaad
zulke kniesoren, dat we nu nooit eenmaa!
de zon goed in het water kunnen zien
schijnen? Het is een hardnekkige grap,
die veel verteld wordt en niet een onbe
grijpelijk succes. Maar waarom is een
Nederlander dan in 's hemelsnaam minder
geestig dan een Duitser of een Eskimo
een Turk of een Yankee? Is het feit, dat
calvinisten puriteins moeten zijn en weinig
bier drinken doch graag psalmen zingen
een bewijs, dat ze niet grappig kunnen
zijn en is bovendien Nederlander syno-
niem met calvinist? We kennen vele grap
pige mensen, die voorbeeldige Nederlan-
ders zijn en vooral kennen we vele gees-
tige boeken, die niet minder tot de Neder-
landse cultuurschatten behoren dan de
noodlotstragedies van Van Schendel of de
tranenrijke elegieën van Rhynvis Feith.
Eigenlijk zijn de grappigste auteurs, die
we kennen, de schrijvers, die zeggen dat
Nederland geen land voor humor is van-
wege zijn zee-klimaat of zijn luchten, want

.zulke enormiteiten worden in een heerlijk
land met een gezond volk weinig gezegd,
doch voor lieden die zulke enormiteiten
verkopen hebben we ook nog een andere
benaming, die beter past: grapjassen. De
werkelijk geestige schrijvers zijn wijze
mensen, die de verwondering nog kennen,
de heerlijke verwondering van het kind
en zij weten heel wel, dat de humor niet
in het klimaat of in de wolken te vinden
is, maar op de werkelijke grond van de
menselijke ziel, zoals alle elementen die
de kunst haar inhoud verschaffen.

De nurksheid, die men van bepaalde
zijde niet nalaat tot karaktereigenschap
van den Nederlander te verklaren, is
slechts een minderwaardigheidsgevoel van
al te nurkse landgenoten. Ze verdienden
er eens te worden tussen genomen door
de werkelijk geestige Nederlandse schrij-
vers; het was voor enige van hen bepaald
een kluif. Humor heeft de eigenschap, dat
hij scherp kan zijn en toch doen lachen,
dat hij kan kwetsen zonder te beledigen.
Wel, verdienden bepaalde altijd-zuurkij-
kende criticasters van het Nederlandse
leven nu niet eens flink geprikt te worden
en wordt het niet hoog tijd, dat vele op-
voeders-tot-nuttigheid eens de geweldige
verrukking der lachtranen leren waar-
deren, dat zy zullen opvoeden niet met
het doel dat hun adepten later goed geld
zullen verdienen, maar dat ze een geluk-
kig, mooi. t^'"-^J— i~-~„ -iiiipn kunnen
leiden.

Het enige >— ...^x. , „„^nerKen als
men de letterkunde, die een spiegel is van
het volk, nagaat op zoek naar de neerslag
der geestigheid, is, dat de geniale gees-
tige schrijvers niet sterk in getal zijn.
Doch dit is evenzeer van de ernstige
schrijvers te zeggen, ja van alle soorten
van genieën. Doch het volk dat eens Eras-
mus voortbracht, heeft altijd vreugde ge-
had aan geestige gezegden en uitingen en
dat is thans nog evenzo.

Een heden op de voorgrond tredende
geestige schrijver is de jeugdige auteur
van katholieken huize, mr. Godfried Bo-
mans. Enkele jaren geleden verraste hij
met zijn grappige boek Pieter Bas, dat
nog altijd met 'veel bijval wordt gelezen.
Was het niet om te gieren, die burgemees-
ter van Gouda op de dag zijner installatie
aan 't einde der gemeente te zien wachten
op de hem naderende stoet, terwijl hij
alleen op een paaltje langs de weg was
gezeten. Er waren in dat boek vele van
zulke dolkomische scènes te beleven, doch
er bleef bij Pieter Bas nog twijfel of Bo-
mans wel echt een auteur zou worden.
Het boek, dat Bomans als student aan de
Alma Mater eerst fragmentarisch in een
studentenblad had gepubliceerd, hield

' men voor een studentikoze grap; de grap-
pen zouden den schrijver wel afvallen als
hij maar eenmaal in het volle leven kwam,
en de letterkundige waarde, nu ja, daar
ontbrak nog veel aan. Er ontbrak inder-
daad nog iets aan het boek, van compo-
sitie was het zo, dat men het, zonder de
waarheid veel tekort te doen, een verza-
meling van grappige invallen en dolle

scènes kori noemen, en ook aan de taal
kleefden fouten. Edoch, het boek was een
debuut en hier en daar zo glanzend van
eenvoudig geluk en daverende humor, dat
men vol verwachting naar een volgend
gaver werk van Bomans uitzag. Dit werk
heeft hij nu geschonken en de schrijver
Bomans heeft er een joyeuse entree bin-
nen het land der fraaie letteren mee ge-
maakt. „Erik of het klein insectenboek"
is het ten doop gehouden en de uitgeverij
„Het Spectrum" te Utrecht maakte er een
eenvoudig schitterende uitgave van. Blad-
spiegel, letter, bandomslag zijn alle even
verzorgd en de tekenaar Karel Thole ver-
luchtte het met vele goede tekeningen.

Bomans' nieuwe boek is een werk om
eenvoudig gelukkig mee te zijn. Het is een
wijs en vreugde-vol boek, dat soms is als
een gedicht en soms als het leven zelf,
gul en goed, en een andermaal als een
raak portret van 's levens sotternijen. Bo-
mans zou een andere Don Qüichotte kun-
nen schrijven, maar nu heeft hij bijna een
andere kleine Johannes gemaakt van zijn
Erik. Evenals het wijze jongetje van Fre-
derik van Eeden heeft hij door een
aardige vondst van zijn fantasie een jon-
getje naar het dierenrijk laten trekken,
en dat is een rijk dat vaak veel overeen-
komt met dat der mensen, maar nu lijken
al de daden die de mensen met zoveel

bewustzijn stellen, toch zo grappig en zo
dol, dat men soms luid-op lachen moet,
ongeacht het gezelschap waarbij men toe-
vallig zit en ongeacht de fatsoensformules
uit lang gereputeerde wellevendheidsboek-
jes. En ieder lezer van Bomans' hartelijke
creaties vergeef je makkelijk zulk geluk-
kig kir-geluid, zo'n openslaande lach, die
zingt van een .zorgeloos geluk. Erik Pink-
sterblom in het insecten-rijk doet allerlei
komische bevindingen op en hij stalt ons
de deugden en ondeugden dezer kleine
schepseltjes breed-uit, zodat we ze beter
kennen tenslotte dan indien we een dier-
kunde-boek — dat van Solm, 't welk Erik
gebruikte moet een goede naam hebben
•uit het hoofd kenden met kleine tekst er
bij. Erik doet Solni's boek werkelijk con-
currentie aan, want Solm schreef lang
niet zo wijs over de spin of de slak, Erik
zag de spin doen en geeft tevens de zo
belangrijke karakterschets. Zo is Bomans
dan nu de letterkunde ingetreden met een
boek, zoals er niet alle jaren verschijnen.
Het onderwerp maakt het geschikt voor
iedereen, en we zullen het misschien nog
eenmaal op onze scholen zien verschijnen:
Bomans' boekje heeft eigenschappen die
het voorbestemmen klassiek te worden,
zoals ook het insectenboekje „die kleine
Maja" van den duitsen dichter Waldemar
Bonsels, waaraan Erik vaak herinnert,
klassiek is geworden. Het is een bewijs,
dat een echte Nederlander wel degelijk
geestig kan zijn en dat humor ook onder
Nederlandse luchten tieren kan, maar hu-
mor komt vooral van mensen die gezond
van geest zijn.

HAIMON.

VOOR UL IEL/GD:

(huwt het
L/ie begrepen er •«vel iefs van

Een pastoor beschreef in de lering,
hoe hij zich onze intrede in de hemel
voorstelde. Hij wist zo smakelijk te
vertellen, met blijde stem en schitte-
rende ogen, dat de kinderen aan z'n
lippen hingen. Het was alsof hij in
gedachten dat wonderlijke reeds ge-
noat.

„Sint Petrus," zo sprak hij, ont-
sluit met zijn gouden sleutels de juwe-
len poort. En als deze openzwaait,
gaan onze ogen van verbazing wijd
open. We staren in een glans, feller
flan de zonnegloed Een overwel-
digende schoonheid doet ons stil
staan van bewondering. Een schoon-
heid, grootser dan het mooiste na-
tuurtafereel van de aarde. Iets zó
prachtig, dat het niet te vertellen of
te beschrijven is.

We voelen ons hart sneller klop-
pen van een geluk, zó groot, en zó
diep, als we hier op de wereld nog
nooit hebben gekend. Zelfs niet in de
uren, toen we meenden het gelukkig-
ste te zijn van heel ons leven. De ze-
kerheid, dat we nu O. L. Heer tege-
moet gaan, en voor eeuwig bij Hem
mogen genieten, doorstroomt ons
met vreugde!

Opeens zien we onzen Egelbewaar-
der in z'n volle luister. Hij schittert
en straalt van licht, alsof hij zelf he-
lemaal licht is. We zijn verwonderd,
dat we op aarde zo'n verheven be-
schermer hebben gehad.

Hij leidt ons omhoog van de ene
verrassing in de andere. Omhoog
langs de blanke engelenkoren. Om-
hoog langs de scharen van heiligen,
allen stralend van mateloze schoon-
heid en geluk.

En terwijl we langs al die hemel-
prinsen en -prinsessen opstijgen naar
de troon van God, buigen zij vol lief-
de eerbiedig voor ons. Een welkomst-
groet . aan den nieuwen hemelbur-
ger !

Tot zover was de priester met z'n
seschrijving gekomen, toen op eens
>en meisje het verhaal onderbrak.
,Maar mijnheer pastoor," vroeg ze

schuchter, „zullen we bij al dat eer-
betoon van de engelen^en de heiligen
niet verlegen worden?"

„Weineen, beste kind! De hemel is
mmers de woning van God, onzen

DOOR
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Vader! En als we thuis komen,
zullen we toch niet verlegen zijn,"
kreeg ze ten antwoord.

Het meisje scheen nog maar half
overtuigd. „Want," zo bekende ze,
„als ik thuis kwam, terwijl er toeval-
lig .heel deftig bezoek was, zou ik
toch heus verlegen worden. Van eer-
bied durfde ik me vast niet verroe-
ren!"

Toen gaf een ander meisje onge-
vraagd een goede raad: „Mijnheer
pastoor, het beste is, dat we hier op
de wereld ons maar goed oefenen in
beleefde manieren-. Dan zullen we ons
later bij de hemelse grootheden gau-
wer op ons gemak voelen. En niet
bang zijn, daar uit onze rol te val-
len ü"

Of ze om die opmerking gelachen
hebben! Dat kunt ge begrijpen! Maar
de pastoor heeft ondertussen die
pientere leerlinge groot gelijk gege-
ven.

Zie je in, dat ware beleefdheid
deugd is, -en iets met de hemel heeft
te maken, dan begrijp je vanzelf wel,
dat de heiligen hoffelijke mensen wa-
ren. Verschillenden van hen mochten
in de een of andere deugd in het bij-
zonder uitblinken, de echte beleefd-
heid was hun allemaal eigen.

Ze streefden met alle kracht er
naar Christus na te volgen. In Ie
Evangeliën vonden ze zonneklaar be-
wezen, dat Hij volmaakt wellevend
was geweest. Dus wilden ook zij zich
op die deugd toeleggen.

Meen nu niet, dat ze daarom stijve,
saaie luitjes waren; Uit hun levens-
beschrijvingen zijn heel wat kostelij-
ke anecdotes over hun vrolijkheid en
geestigheid op te diepen. Geen blijder
mensen dan de heiligen. Ze hadden
een rein geweten, en wisten, dat God
voor hen zorgde. Waarom zouden ze
dus niet vrolijk zijn?

Sint Franciscus van Assisië vloei-
de over van hoffelijkheid jegens
iedereen. Om z'n opgewektheid had
men hem de bijnaam van „Broeder
Altoos Blij!" gegeven. De Heilige
Theresia van Avila, die de Carmeli-

tessenkloosters hervormde tot grote
tucht, bad, om verlost te worden van
„Heiligen met een zuur gezicht". De
strenge levensregel verhinderde haar
niet echt vrolijk te zijn. Zelf was ze
volkomen beleefd jegens iedereen.
Daarbij zeer gevoelig voor een beleef-
de bejegening door anderen. Ze heeft
guitig bekend, dat men haar door een
bevallig aangeboden sardientje zou
kunnen omkopen.

De Heiligen hebben evenmin als wij
innemende manieren in de wieg met
de paplepel ingekregen. Ook zij moes-
ten vechten, om hun neigingen in
goede richting te leiden. Maar zij
werkten gul met de .genaden mede.

Toen „Do Kleine Heilige Theresia
van Lisieux" drie jaar oud was, hield
men haar eens een korf vol mooie
lappen voor. Al werd Theresia voort-
durend in de beleefdheid onderricht,
toch scheen ze in sommige ogenblik-
ken die lessen te vergeten. Zo gebeur-
de het, dat ze bij het zien van de
prachtige lappen er niet aan dacht
haar oudere zusjes vóór te laten gaan.,
Tot schrik van dezen pakte de kleuter
heel de korf af. „Ik kies alles," zei ze
parmantig.

Die kleine gebeurtenis leek op een
voorspelling. De uitroep: „Ik kies al-
les," werd als een besluit voor heel
haar leven! Want toen Theresia vijf-
tien jaren telde, koos ze een streng
kloosterleven, offers en lijden tot heil
van den naaste. In plaats van alles te
nemen, wilde ze voortaan alles geven.
En wie deze stemming bezit, kent het
geheim der ware beleefdheid.

Hebt ge wel eens gehoord over
Guido de Pontgalland, den geestigen
knaap, die op tienjarige leeftijd als
een heilige stierf? Met ware ernst
legde hij zich op de beleefdheid toe.
Toch weet men ons sommige kinder-
lijke vergissingen van hem te verha-
len.

Mevrouw De Fontgalland had haar
woelwater al jong geleerd jegens
iedereen beleefd en voorkomend te
wezen. Bijzonder nog tegenover da-
mes en hulpbehoevende mensen. Toen
hij zeven jaar oud, eens in een volle
tram zat, kwam een dame binnen. Z'n
mama gaf hem een teken z'n plaats
aan te bieden. De snaak was dood-
vermoeid van het ravotten op de bui-
tenplaats van z'n grootouders. Daar-
om had hij niet veel lust in het dienst-
betoon, en probeerde hij z'n moeder
te verbidden. Smekend keek hij haar
aan. Toen deze echter volhield door
een wenk, werd hij kribbig. En op-
eens riep hij nadrukkelijk met schet-
terende stem: „Mama, meent u die
dame heus oud genoeg, dat ik mijn
plaats aan haar af zal staan"?

De passagiers proestten het uit,
en mevrouw Fontgalland wist haar
lachen nauwelijks te verbergen. Maar
de bewuste dame keek verlegen. La-
ter vond Guido het natuurlijk werke-
lijk spijtig, dat hij door z'n onbeleefd-
heid een ander beschaamd had ge-
maakt. Hij deed z'n best zich jegens
iedereen beleefd en voorkomend te
gedragen. Toen hij enkele jaren later
stierf, bleek, hoe hij door z'n be-
schaafde manieren bij rijk en arm ge-
ëerd en bemind was.

Z O O H O O R T
H E T

WELLEVENDHEID ALS UITING
VAN INNERLIJKE BESCHAVING

EN LIEFDE TOT DEN

EVENMENS

DOOR TOOS POST

Voorwoord van Mag.

Dr. S. Stokman, O.F.M.

IN KEURIG BANDJE ƒ 1,25
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Herdenking Rerum Novarum en
Quadragesimo Anno

Met grote voldoening mogen wij terugzien op het resultaatvolle
werk onzer organisatie en de arbeid door de katholieken op so-
ciaal en economisch terrein verricht.

Bij deze arbeid zijn ons de encyclieken Rerum Novarum en
Quadfagesimo Anno geweest tot een richtlijn, volgens welke wij
de maatschappij kunnen bevrijden van egoïsme, klassenstrijd,
materialisme en plutocratie. En wanneer de volheid dezer ency-
clieken tot werkelijkheid wordt gebracht, zal een nieuwe maat-
schappij van rechtvaardigheid en naastenliefde ons blijvend
deel zijn.

Deze encyclieken djn ook in deze tijd nog van algemene en diepe
waarde voor ons volk en de gehele mensheid.

Op 15 Mei a.s. zal het vijftig jaar geleden zijn, dat Rerum No-
varum verscheen en tien jaar dat Quadragesimo Anno het
licht zag.

Dit feit mag aan ons niet onopgemerkt voorbijgaan en daar het
onder de gegeven omstandigheden moeilijk is grote openbare
Jaijeenkomsten te beleggen, dringen wij er bij de afdelingsbesturen
op aan de uitvaardiging dezer Pauselijke encyclieken vooral ker-
kelijk door de leden te vieren. Deze viering zou kunnen bestaan uit
H. Mis, algemene H. Communie en predicatie over de genoemde
encyclieken, ofwel een herdenking bij wijze van een verdiepings-
dag (sociale Zondag). Als datum adviseren wij u Zondag 18 Mei
eerstkomend.

Treedt onmiddellijk in overleg met uw eerwaarden geestelijken
adviseur en treft maatregelen welke een waardige herdenking
waarborgen. Vrienden, denkt er dus aan, Zondag 18 Mei en geen
afdeling blijve daarin achter!

HET BONDSBESTUUR.

Schoonmaak en vacantie
Het Voorjaar heeft zijn intrede

gedaan en onze huismoeders zijn
aan de grote schoonmaak begon-
nen.

Dan moeten alle hoeken en ga-
ten worden nagezien om de stof-
nesten te verwijderen en de wo-
ning weer een fris aanzien te ge-
•ven.

Omstreeks Pasen hebben wij,
katholieken, een ernstige plicht
te vervullen om onze ziel aan een
grote schoonmaak te onderwer-
pen en alle verkeerde neigingen
uit ons hart te bannen.

Een goede huisvrouw zal dage-
lijks in haar woning de stof ver-
wijderen en zo moeten wij in
onze ziel de kleine fouten en ge-
breken overwinnen door dage-
lijks de gewoonte te maken van
een gewetensonderzoek.

Wij moeten zo dikwijls wij
daarvoor gelegenheid hebben, de
zon van God's Genade in onze
ziel laten schijnen, door ons te
sterken met het Hemels Manna.

Onze geestelijke gezondheid
hangt voor een groot deel af van
het feit of wij de middelen ge-
bruiken, die de Kerk ons in veler-
lei verscheidenheid biedt.

Ons ochtend- en avondgebed,
het bijwonen der H. Mis, het lid-
maatschap van een Congregatie
zijn middelen, die wij niet onge-
bruikt mogen laten.

Gelijk het lichaam haar verzor-
ging nodig heeft en in dit ge-
jaagde leven naar vacantie ver-
langt, zo pok moeten wij onze ziel
enige dagen vacantie schenken,
om zich te verfrissen in het zon-
nelicht van genade in een
retraitehuis.

Een retraitehuis is een sana-
torium voor de ziel en ons inner-
lijk geestelijk leven, waar zovelen
elk jaar weer zuivere longen
gaan halen. En wat bijzonder van
belang is, dat de kuur maar drie
dagen duurt, en toch verrassen-
de resultaten afwerpt.

Het klinkt bijna ongelooflijk,
maar het is toch waar, dat velen
maar niet kunnen besluiten, zich
aan dit ziel-onderzoek te onder-
werpen.

Voor lichamelijke gezondheid

worden de meeste offers ge-
bracht als een gevaarlijke ziekte
ons treft.

Voor geestelijke gezondheid
hebben zij geen tijd en een klein
bedrag aan geld hebben zij er
niet voor over.

Dezulken leven in een roes, zo-
lang zij maar kunnen en versma-
den een goede raad van een wa-
ren vriend, om zichzelf eens te
bezien in het. licht der eeuwig-
heid.

Wij moeten ons enige dagen
vrij maken om ons te bezinnen
over het doel van ons leven.

Drie dagen in een rustige om-
geving kunnen wonderen doen.
Daarom heeft de Kerk, goede
mensenkenster als zij is, haar
retraitehuizen gesticht, als pleis-
terplaats voor de ziel, waar aan
de grote verkeerswegen des le-
vens de zieleherbergen zijn ge-
bouwd waarboven de uitnodiging
moest geschreven staan: „Ver-
moeide reiziger, kom binnen en
rust een weinig, want de Mees-
ter is daar als een gastheer en
roept u!"

Wat ons uil Je afde-

lingen te* ore kwanr

ALKMAAR
Hoewel wij er ste-eds op aan-

dringen om Herstel geregeld te
lezen, waardoor men op de hoog-
te blijft van de stand en de ont-
wikkeling van de katholieke ar-
beidersbeweging, blijkt het toch,
dat er verschillende leden zijn,
die hieraan geen gevolg geven.
Of dit nu een zekere gemakzucht
is of iets dergelijks, wij weten
het niet, maar laten wij er nu
een gewoonte van maken, voor
wij Herstel terzijde leggen, eerst
datgene eruit te halen waardoor
wij meer op de hoogte komen
van de stand van zaken in onze
beweging, alsmede in onze eigen
plaatselijke aangelegenheden.

Vooral moeten wij met onze
plaatselijke instellingen op de
hoogte blijven en eens onze voel-
horens uitsteken hoe of het met
deze of gene instelling gesteld is.

En dan kunnen wij op de eerste
plaats wel speciaal uw aandacht
vragen voor onze culturele instel-
ling namelijk St. Caecilia, een
muziekvereniging die klinkt als
een klok en waarvan voor katho-
liek Alkmaar, alsmede voor de
katholieke arbeidersbeweging. 'n
grote propaganda uitgaat. Ech-
ter, door de tijdsomstandigheden
komt deze instelling voor grote
financiële moeilijkheden te staan,
hetgeen zeer begrijpelijk is.

En daar wij het van het aller-
grootste belang achten, dat onze
katholieke muziekvereniging St
Caecilia op de ingeslagen weg
kan blijven voortgaan, hetgeen
zij zich tot heden toe heeft kun
nen veroorloven, roepen wij u
allen op toch deze instelling zo-
veel mogelijk te blijven steunen,
ioor als donateur toe te treden
of een subsidie te verstrekken
uit de afdelingskas. Wij weten
allen dat St. Caecilia al vele lau-
weren heeft behaald op diverse
muziekconcoursen, maar dat
heeft zij te danken aan de ener
jrie en wilskracht van haar kun
digen directeur en haar leden,
waarvoor wij alle waardering en
^erbied moeten hebben. Want
tenslotte voeren zij onze katholie
ke zaak, wat het culturele gebied
betreft, daardoor toch hoger op

Daarom, vrienden. laten wij nu
vooral aan deze mooie culturele
instelling denken en niet onver-
schillig er tegenover blijven
staan. Wij allen horen toch gaar
ne de zuivere en opgewekte to-
nen uit de instrumenten van St.
Caecilia. Laten wij dit nu een«
illen waarderen door ons in te
=chakelen als donateur van St
Caecilia. Daardoor verricht men
tevens een daad van opbouwend
werk op cultureel gebied voor
onze katholieke arbeidersbewe-
ging in Alkmaar.

BBIELLE
Op Woensdag 26 Maart heeft

onze afdeling haar jaarvergade-
ring gehouden, welke een bizon-
dere betekenis had. Het was ons
tweede lustrum. Op 19 Maart
1931 is onze afdeling opgericht,
zodat wij heden ons 10-jarig be-
staan vierden.

Bij de opening van deze verga-
dering wijdde onze voorzitter
vriend J. v. Elburg woorden aan
wat er in de afgelopen 10 jaren
door onze afdeling, in het belang
van de-leden tot stand was ge-
bracht. Trots onze arbeid is het
ons niet mogen gelukken het le-
dental op te voeren. Wij beleven
op het ogenblik een angstige tijd,
maar wij zullen a.s. Zondag 30
Maart tijdens de H. Mis, die tot
intentie voor de leden van de
Volksbond wordt opgedragen,
bidden dat de vrede spoedig mag
verwacht worden. Door de oorlog
is het nu geen tijd om feest te
vieren, ook de kas laat dit niet
toe. Toch heeft het bestuur ge-
meend een kleine versnapering te
moeten geven; spreker hoopte
dat die naar genoegen zou wezen.

Verder wenste de voorzitter de
afdeling nog veel goeds toe en
hoopte dat het volgend jubileum
in veel betere tijdsomstandighe-
den gevierd zou mogen worden.

De notulen van de ledenverga-
dering van 29 Juli 1940 werden
onveranderd goedgekeurd. Hier-
na bracht de controlecommissie
bij monde van vriend H. F'. Spoor
verslag uit, dat de boeken en kas
n orde waren bevonden.

De penningmeester, vriend J.
Th. A. Wehbij, bracht hierna zijn
aarverslag uit, dat met een klein
)atig saldo sloot. Het jaarver-
slag van den secretaris werd m-et
applaus beantwoord, waarin hij
herinnerde aan het verlies in

onze afdeling door het overlijden
van onzen vorigen penningmees-
ter, J. J. A. Welskij, welke ook
een der oprichters van onze afde-
ling was geweest.

Hierna werden enkele ingeko-
men stukken behandeld en de
agenda voor de aanstaande
bondsraadsvergadering. Tot af-
gevaardigden werden benoemd
vriend J. Th. A. Wolskij en voor
reserve vriend P. van Oers. Voor
controlecommissie voor het jaar
1941 de vrienden L. Spoor en D.
van Lent.

CASTRICUM
•

In de dezer dagen gehouden
bestuursvergadering werd beslo
ten aan de afdeling Middelburg
f 2.50 te geven voor aankoop van
?en nieuw vaandel; haar vaandel
is bij de oorlogshandelingen ver-
brand.

Naar aanleiding van een schril
ven over zegening van .gereed-
schappen werd besloten hieraan
het volgend jaar aandacht te
vestigen.

Bij de behandeling van de
agenda voor de bondsraadverga
dering werd besloten onzen twee-
den voorzitter, 'den heer Berlee
candidaat te stellen als lid van
het bondsbestuur. Bij de afde-
lingsvoorstellen werd besloten
zich te houden aan het prae-ad-
vies van het bondsbestuur.

Tevens werd besloten de jaar-
vergadering te houden op 9
April.

Inmiddels is er bericht binnen-
gekomen, dat deze niet mag wor-
den gehouden. Daarom zal het
iaarverslag op een- andere ma-
nier aan de leden bekend ge-
maakt worden. Voor het ledigen
van d-s thermometers van het.
T<anunnik-Van-Schaikfonds zal de
Credo Pugno-club worden inge-
schakeld.

DUIVENDRECHT
Op 24 Maart j.l. werd de jaar-

vergadering gehouden. De gees-
t-elijk adviseur en oud-voorzitter
waren aanwezig. De voorzitter
<?af een overzicht over het afge-
lopen jaar. De werkzaamheden
waren zo goed mogelijk verricht,
al waren er verschillende oorza-
ken die remmend hadden ge-
werkt. Hij vroeg de medewerking
van de leden juist nu in deze ijtd
en waarschuwde de leden niet
alleen lid te zijn, maar als één
man achter het bestuur te staan.
Hij deed verder nog een beroep
op de leden om onze eigen instel-
lingen te steunen.

De secretaris bracht zijn jaar-
verslag uit, alsook de verschil-
lende functionarissen van onder-
afdelingen en instellingen. Uit
-leze verslagen bleek dat gezien
de omstandigheden alles nog op
de oude voet is doorgegaan en
selfs versterkt. De penningmees-
er bracht verslag uit over de

financiële toestand van de bond,
waaruit bleek dat de stand nog
is als verleden jaar. De inkom-
sten bedroegen ƒ 401.07. De uit-
gaven ƒ 983,44. Saldo van
ƒ 354,71.

Een bestuursvoorstel om ƒ 25
voor den conciërge uit te trek-
ken werd aangenomen.

De aftredende bestuursleden
werden herkozen en de vacature,
ontstaan door bedanken van S.
van Dijk, werd niet aangevuld.

Daar Van Dijk niet ter verga-
dering kon komen, willen wij
'anaf deze plaats onze dank uit-

spreken voor alles wat hij voor
onze afdeling heeft gedaan. Zijn
adviezen waren weldoordacht en
werden dan ook veelal aanvaard.
Nu hij echter op doktersadvies
:ijn functies moet • neerleggen,

WH spreken de wens uit dat hij
moeten wij er in berusten,
weer spoedig moge herstellen, zo-

wel voor zijn gezin als voor onze
afdeling.

In de pauze werd een kleine
•«•loting gehouden.

SCHIEDAM
%

Th. J. H. Mouwens 70 jaar
Op tweede Paasdag zal onze

voorzitter zijn 70e verjaardag ge-
denken. Onze voorzitter, en met
i-echt, want heeft hij niet ruim 40
jaren deze functie waargenomen,
en dat op een wijze welke een
?der bewondering moest afdwin-

gen?
Onbevooroordeeld, onzelfzuch-

tig heeft hij steeds zichzelf geheel
gegeven aan de taak de Volks-
bond te dienen en klaar te staan
daar waar de belangen van de
leden konden gediend worden.

Door geen enkel belang daar-
'oe aangezet, is hij geheel vrij-
willig tot de standsorganisatie
oegetreden en heeft door zijn

voorzitterschap al de 40 jaren ge-
oond de juiste man op de juiste
ilaats te zijn.

Gedurende die tijd heeft hij tal
van bestuursleden rondom zich
zien komen en gaan, en allen zul-
'en gaarne getuigen, dat zij
steeds met bewondering de ar-,
beidslust en arbeidskracht heb-
ben gezien, die voorzitter Mou-
wens wist te ontplooien en ande-
ren er geestdriftig voor wist te
stemmen eveneens hun krachten
te geven aan zijn ideaal: de
Volksbond te maken tot een
krachtige katholieke standsorga-
nisatie."

Bij dit alles bleef hij de eenvou-
dige, zich nimmer op de voor-
grond dringende voorzitter, die
steeds voor een ieder klaar stond
te helpen waar dit maar kon.

Daarom, voorzitter Mouwens,
op deze feestdag de hartelijke ge-
lukwens van uw bondsafdeling,
-^en woord van dank voor al het-
geen u in die 40 Jaar hebt tot
stand gebracht.

Moge een goede gezondheid u
nog lange jaren de kracht geven
uw zegenrijk werk voort te zet-
ten tot heil van onze mooie- af-
deling. J- H.

Bij de dank en de goede wensen
dezer afdeling Mouwens gebracht
sluit de redactie zich van ganser
harte aan.

VOORHOUT
Zegening; van de werktuigen

Alle katholieken van Voorhout
worden uitgenodigd, zowe! werk-
jever als werknemer, om onder
de bescherming van St. Joseph
hun werktuigen te laten zege-
nen. St. Joseph heeft gearbeid
met het Goddelijk kind in de
werkplaats dag in dag uit. Met
handenarbeid moest Hij in zijn le-
vensonderhoud voorzien. En wat
wij vandaag aan de dag nu nog
moeten doen dag in dag uit met
onze handarbeid, daarover mo-
O

ren wij zeker wel de -voorspraak
afroepen van St. Joseph. Dat Hij
ons moge zegenen met onze
werktuigen die we dagelijks ge-
bruiken en laten wij niet senti-
menteel zijn door te zeggen, ik
je me al lopen met een 3'a op
me nek, neen, de reden waarom
wij het doen, moet ons aan : o-
•en dit ten uitvoer te bre- i .
:n wel in de ruimste zin v.

woord. Hierover zal ver?
worden met de volgen:1

nisaties: L.T.B., De H^
üouwvaklieden, P'
•n R. K. Volksbo

Vermoedelijk za.
hebben eind April. Di,
.evens bloemen en wat
wassen en vervolgens de •
schappen die wij dagel
bruiken. Hierover zult u ; r
door een circulaire worden inge-
icht. Dus u bent voorbereid op

wat er komen gaat.
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APRIL AANVANC
der goedk. schriftel. lessen in Fransen, Duitsch, Engelsch, Boekh.,
Taal m. Rekenen, enz. & 65 et. per maand. Ook Steno en Alg.
ontw. Vraag gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr.
46 C., Amsterdam-West.

HIER IS UW ADRES VOOR

TOOilCÏSfiES
RIDDERIKHOFF & Co.

H O O R N (N.-H.)
MAGAZIJNEN.

KAASMARKT 9 EN GR. OOST 5
POSTBUS 13 — TELEFOON 220

Costumes voor Optochten,
Openluchtspelen, Revue's,
Operette's, Carnavals enz.
Mooie, reine en stijlvolle uit-
voering. Zeer billijke huur-
prijzen.
G R O O T S T E S O R T E E R I N G
V R A A G T P R I J S O P G A A F

LEVERT ALLE SOORTEN STEENEN, HAND VORM EN PERS-
STEENEN IN VECHT- EN WAALFORMAAT, TEGEN CON-

CURREERENDE PRIJZEN

R V. Steenfabriek „T IE N R A Y"
IE TIENRAY DIR.: AUG. GEURTS

Coöp. Levensverzekerings. Mij

U.A.
INSTELLING VAN HET R. K. WERKLIEDENVERBOND

OUDENOORD UTRECHT

CONCURRERENDE TARIEVEN

BILLIJKE VOORWAARDEN

AANDEEL IN DE WINST

O
VRAAGT PROSPECTUS EN V O O R W A A R D E N

VOOR J A ARS A A N B I E D I N G
Bloembollen, Rozen en Planten

JVeled. Heer/Mevrouw,
Bloembollen en planten koopen is een zaak van vertrouwen. Waarom Uw bestel-

ling niet ingezonden by een vertrouwd adres? Voor slechts enkele guldens koopt gij
t>ö ons een mooie serie bol- en plantgewassen. dan züt gij verzekerd reeds vroeg
In den zomer tot laat in den herfst een mooien bloementüïn te bezitten.

Vertrouwt U dit jaar Uw bestelling eens aan ons toe, en zonder twijlel zult U by
onze duizerden tevreden afnemers behooren:

Beleefd afwachtend, WALRAVEN—DEN DEKKER.
GROOTBLOEMIGE GLADIOLEN, verkrijg-baar in de kleuren zuiver wit, geel, zalm,
BOharlakenrood. donkerrood, rose of orange. per 100 stuks ƒ 1,25, per 10 ƒ 0,15.
MONTBRETIA'S, plant ze groepsgewijze, geel, rood of orange, per 10 st. ƒ0,10
R I J K D O O R B L O E I E N D E B E G O N I A ' S voor parken of potten, per 10 stuks ƒ0,60
A M A R Y L L I S (Hippeastrum) fraai bolgewas, met groote edele bloemen per 3 ƒ 2 , —

per stuk ƒ 0,75.
A R U M C O R N U T U M , bekende wonderbol, bloeit geheel in drogen staat, per 3 ƒ0,25
CALLA'S, bekende kamer- en tuinplanten, wit of geel, per stuk ƒ 0,15.
HYACINTHUS CANDICANS, met groote sneeuwwitte bloemtrossen, p. 10 st. ƒ0,35
A N E M O N E N (Windbloemen), De Caen of St. Brigid, per 100 st. ƒ0,75, p. 10 ƒ0.10
RANONKELS. Turksche. Fransche of Perzische, gelijk kleine roosjes; per 100 ƒ 0,75

ROZEN, DE KONINGIN -J3ER BLOEMEN!

.GROOTBLOEMIGE S T R U I K R O Z E N (op Canina veredeld) verkrijgbaar in de kleuren
Scharlakenrood, donkerrood, rose, zalm, geel, wit en orange, p. st. ƒ0,16, per
10 ƒ 1,50, per 1QO ƒ 7,50.

POLYANTHA of BABY STRUIKROZEN, in de kleuren rood, rose en orange,
per 10 stuks ƒ l,—, per 100 ƒ 7,50.

GROOTBL. of TROS K L I M R O Z E N met lange ranken, per st. ƒ0,16, per 10 ƒ1,50
BLOEM- EN SIERHEESTERS, Cydonia Japonica,- Gouden Regem Jasmijn, Ribus

'• en Sneeuwbal, de soorten per stuk ƒ 0.2(1, per 10 stuks ƒ 1,75.
G R O E N B L I J V E N D L I G U S T R U M per 100 stuks ƒ8.50, per 10 ƒ!,—, hoogte l meter
COLLECTIES ROTSPLANTEN: • A A R D B E I P L A N T E N J U C U N D A :
24 Rotspianten in 12 fraaie soorten ƒ 1,50 Rijkbloeiend soort per 1000 ƒ 7,50, per
jlO Rotspianten in 20 fraaie soorten ƒ 2,20 500 ƒ 4,—, p. 100 ƒ l,—, p. 25 st. ƒ 0,30
COLLECTIES GOEDKOOPE VASTE PLANTEN. In deze collecties zijn verwerkt de

beste en mooiste vaste plantensoorten. 100 vaste planten in 20 beste soorten, op
naam, ƒ 3,—. Vaste planten op naam in 10 beste soorten ƒ 1,75.

PNZE P O P U L A I R E COLLECTIE waar wij regelmatig mede in de dagbladen adver-
teeren: 5 struikrozen, 50 gr.W. Gladiolen. 50 vr.bloeiende Gladiolen, 50 Mont-
bretia's. 50 Oxalis voor randen, 50 Ranonkels, 100 Anemonen, 25 vaste planten
fa 5 soorten, 3 prachtige Dahlia's, 5 Orange en 5 Zilver Lelies plus l kamerplant
en 2 pakjes verschillende bloemzaden gratis voor slechts ƒ 2,—. Verzuim niet deze
mooie "collectie té bestellen.
W(j weten uit ervaring, dat onze klanten menigmaal moeite hebben om zelf hun

keuze te bepalen. Daarom hebben wij onze collecties van de verschillende rassen
•amengesteld. Deze collecties bestaan uit de beste soorten. Vanzelfsprekend kunnen
Wfl 4en prijs lager stellen, omdat wü niet aan bepaalde soorten gebonden zijn.

•' 5 Amerikaansche Dahlia's in 5 prachtsoorten ƒ 0.50
10 Amerikaansche Dahlia's in 10 prachtsoorten

B Decoratieve Dahlia's in 5 fraaie soorten
10 Decoratieve Dahlia's, In 10 fraaie soorten
5 Cactus Dahlia's, lm 5 uitgezochte soorten

10 Cactus Dahlia's, in 10 uitgezochte soorten
25 Mignoli Dahlia's, in 5 mooie soorten
50 Mignon Dahlia's, ui 10 mooie soorten
5 Dahlia's, nieuwe aanwinsten, in 5 orachtsoorten

10 Dahlia's, nieuwe aanwinsten, in 10 praohtsoorten „ _,
Elke soort wordt AFZONDERLIJK verpakt en voorzien van den naam

LEVERINGSCONDITIES. Alle bestellingen van ƒ 4 , — en hooger worden franco huis
K«leverd, bestellingen beneden dit bedrag ƒ 0,40 voor vrachtkosten. Betalingen door
storting op onze postrekening 313672. Rembours-zendingen ƒ 0,20 extra.
GARANTIE. Alle artikelen worden gegarandeerd op naa.m en soort geleverd en zijn
Van de beste bloeibare kwaliteit. Hetgeen aan deze garantie niet zou voldoen, wordt

ƒ 0,90
ƒ 0,50

ƒ 0,90
ƒ0,50
ƒ 0.90
ƒ2,60
ƒ5.—
ƒ l,—
ƒ 1,90

door ons herleverd.

WALRAVEN—DEN DEKKER — Bloemisterij, HUIegom, Tel. 5682

VOOR SLECHTS ÉÉN GULDEN OF MEER PER MAAND

EEN RIJKDOM VAN BOEKEN voor de lange avonden

1O gebonden p r a c h t
romans met fraai gekleurde
omslagen - Een sieraad
voor uw boekenkast!

Totaal ruim 2700 blz.

Formaat van de boeken
21x14 cm.

VAN F 21.75

NU SLECHTS f 13.1O
incl. O.B.

1. Ethel
2.
3. Sapper
4. „
5. '„

Dell Het Kasteel van Graniet.
De Wachter a. d. Deur.
De Zwarte Bende.
De Moordende Straal.
De Gemaskerde Bultenaar.

Knock Out.
.De Man, die lachte.
Smith' knapt het op.
Scnipper Krestoffer.
De man, dien zij liefhad*

interesse hebben l

6. Sapper .
7. Fairlie
8. Woodhouse
9. Hansen

10. Arklna
Afzonderlijke deelen ƒ 1,65.

Voor ondeYstaande prachtaanbiedingen zult U ook zeker
W I S K U N D E VOOR I E D E R E E N door Egmont Colerus, het boek, dat U de wiskunde als 't ware spelenderwijs bijbrengt.
In korten tijd verscheen van dit boek reeds eïe 4e druk! In stevigen band slechts ƒ 4,10.
ENCYCLOPAEDIE VOOR I E D E R E E N , 4e geheel bijgewerkte druk. Van dit boek werden reeds 75.000 ex. verkocht!
Het bevat 1780 kolommen, 2600 Jllustr.. 64 gekleurde en zwarte platen en 50 landkaarten. Het behandelt 36.000 onder-
werpen! In linnen band ƒ 4,15, in luxen band ƒ 4,70.
R E C H T S K U N D I G E ENCYCLOPAEDIE. Helpt U veilig en snel • door het warnet der Nederlandsche wetten. Volkomen
betrouwbare raadgever! 2 zware deelen, totaal 1258 bladzijden! Voorheen ƒ 11,80. NU TOTAAL SLECHTS ƒ 6,20.
SHERLOCK HOLMES. Verzamelde werken van Conan Doyle. De beste detectiveleotuur, ooit verschenen. Een dergelüke
compl. verzameling kostte oorspr. in losse deeltjes ± ƒ25,—. Nu in 2 zware linnen banden totaal slechts ƒ 4,10.
A N D E R S E N . E«n volledige verzameling van Andersen's sprookjes en vertellingen, kostte voorheen minstens ƒ 20,—.
Thans een pracht-editie, geïll, door Rie Cramer, voor slechts ) 6,20, in prachtband gebonden.

ALLE BOEKEN DESGEWENSCHT BETAALBAAR MET f 1,— of meer per maand.

In de prijzen is de O.B. inbegrepen. Franco
verzending. Bestellingen uitsluitend te richten aan:

N. V. Boek- en Kunsthandel H. N E L I S S E N ,
Prinsengracht 627 — Amsterdam, tel. 31791.
Postrekening 60092 — Gemeentegiro N 2266.

Ondergeteekende wenscht franc» te ontvangen:

Het verschuldigde ad ƒ /de Ie termijn ad ƒ •) te
door my verz./wordt aoor mt) met 10 et. extra als renUxros op de
zending betaald *).
•) Doorslaan wat niet wordt verlangd.

Naam en beroep:

Adres:

NU AAN HET PLANTEN !
Wij genden u, 10 Struikrozen,

50 Gladiolen, 50 Oxalis, 50 Ra-
nonkels, 50 Anemonen, 5 Ster
Hyacinthen, 10 Vaste planten,
10 Lelies en 3 Cactus Dahlia's
voor den spotprijs van ƒ 1,50.
Giro 311306.

P. WALBAVEN Jr.
v.h. Kerkstraat - HUIegom

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar l

itie
moet en zal een be-
langrijke taak hebben
bij de wederopbouw

Houdt dus ook nu vast aan
uw coöperatieve gedachte!
BLIJFT OOK NU TROUW
LID EN VERBRUIKER VAN

R. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G

Gebruikt bü Uw ontbijt steeds

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

A.H.O.- ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
EMMASTRAAT 35 - TILBURG

ZANGKANARIES
Saksische zangers f 3,50;

Seyfertmannen, diep in holrol,
klockrollen en fluiten uit kam-
pioen f 3,75; kweekmannen en
voorzangers f 4,—, alle dag- en
avondzangers. Kweekpopjes
f 0,60. Manvinken f 0,40. Ge-
mengde vogelzaden f 2,— per
10 pond. Het bekende kanarie-
opfokyoer f 0,70 pond.

Fijnkvvekerij
NICO BOBNEMAN

Merelstraat 35 - Utrecht
Telefoon 13617

Coöperatieve Melkinrichting

ST. ROSA
PARKLAAN SITTARD
MELK

KAAS
BOTER

VOEDER KUNSTMEST

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

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

door J. C. Muyen. Practische handleiding voor de teelt van groen-
ten, zoowel op den kouden grond, als in warme bakken en kassen*
2de druk, met 52 afbeeldingen. 228 blz. ƒ 2,60
„Een schat van beproefde, practische kennis." (Landbouw Crt.)<
„Is het beste boek over groententeelt." (Nieuws van den Dag),
De Kweektuin, door W. J. Pieper. Geïll. handboek, ten dienste
van vakman en liefhebber en van inrichtingen voor tuinbouw-
onderwijs, niet 63 afbeeldingen, 281 blz. ƒ 2,70
„Dit werk behandelt zoowel bloemen, de groenten als het fruit;
zelden zagen we een zoo door en door practisch boek. Den inhoud.
kan iedereen volgen." (Nieuws m^^ ICV„„ EIK CEVEH|CHT -

van den Dag).
Zending na ontvangst
postwissel of giro DEHHAA«

HODDEMA'TR. IO6. GIRO 694OO. TEL.TT2M1
V « A A C T OMZBM f ATALO6H* VAH KATHOLIEK! «feeftjft

Kijk eeni wat hij heft en sjouwt l Ook hij draagt ent
Brooki Luchtkuisen-Varband l Ook hil paste mijt
methode toe HIJ WIERP ZIJN BREUKBAND
WEG...l Waarom Udannietf Waarom laat U rkft
dagelijki noodeloos kwellen door een ouderwcfr
ichen breukband en lyitemen, die Uw breuk ab
leen maar kunnen verergeren! Ook U kunt we«t
werken all voorheen, wacht geen dag lanoefe
Hier i* •Hfcomit voor UI Trek voordeel «m A

'10 dagen gratis pret!
, GRATIS tNf OBMATlI-COUrOK

B K O O K S B R E U K - A r P A R A T I N BEDRIJF
Singel 25 ( 107C ) . /.miterdam

Zendt mij In onbedrukte enveloppe zonder kotten
of verplichting Uw geïllustreerd boek en volledig*
inlichtingen ever Uw Breukverband-Apparatm.
Naami ....................... ............

(Duidelijk ichiijven l.v.p.)

Probeer het aeheat
veer mijn rekening
VOLLI TIIN DAOIN
Ik kan U dit aan.
bod doen, omdat
Ik weet U t* kun-
nen helpen.
Vraag nog Deden
mijn *rijk gelllux
treerde brochure
aan en «tuur de
gratii coupon in.


