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Het ploegwerk is gedaan, de voren liggen open, de zaaier gaat uit... het is de Heer, die wasdom geeft



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

K R O N I E K
1. Werklozenkas en de in het buiten-

land werkende arbeiders

De waarnemend secretaris-generaal van
het Departement van Sociale Zaken, de heer
Verwey, zond aan de bestuuren van de gi-
subsidieerde-verenigingen met werklozenka.-
op 28' Maart onderstaande circulaire:

In verschillende reglementen voor werklo-
zenkassen komen bepalingen voor krach
tens welke nieuwe leden, of leden, die eer.
of meermalen over het voor hen geldend-
maximum-aantal dagen uitkering hebhen
genoten (uitgetrokken leden» een zekere ti.ic
in hun beroep moeten hebben gewerkt, voor
dat zij i weder i uitkering uit de werklozen
kas mogen- ontvangen.

In de laatste tijd werken nu vele leden var,
werklozenkassen in het buitenland, in hè'
bijzonder in Duitsland, terwijl bedoelde ar
beid vaak buiten het beroep wordt verricht
Na terugkeer hier te lande hebben de be
trokkenen dan in vele gevallen t<engevol«'
van bovenbedoelde bepalingen geen aar.
spraak op uitkering uit de werklozenkas
Men heeft hierop mijn aandacht gevestigd
omdat men het op prijs zou stellen, indier
leden van werklozenkassen die de arbeid in
het buitenland, die in het algemeen passend
moet worden geacht, hebben aanvaard, n*
terugkeer .buiten hun toedoen, niet verstokei
zouden zijn van uitkering uit de werklozen
kas. Men heef t-mij dan ook verzocht te bt>
vorderen, dat de hierhedoelde personen ui '
de werklozenkas kunnen trekken, ook indier
zij in het buitenland buiten hun beroep het.
ben gewerkt. Ik heb besloten aan het mi.:
gedane verzoek te voldoen Mijns ' inzien:-
zijn de gerezen bezwaren weggenomen, ir.
dien ten aanzien van leden van werklozen
kassen die in het buitenland hebben ge-
werkt, zonder onderzoek steeds wordt aan
genomen, dat z i j arbeid in h u n b e r o e p
hebben verricht De betrokkenen k u n n - r
dan derhalve aanspraak op uitkering mn
ken. indien zij g e d u r e n d e d e t ij d ir
het reglement bepaald in het buitenlan."
hebben gewerkt. Of dit laatste het geval is-
zal uiteraard moeten worden onderzocht

Indien u het reglement voor uw werklozen
kas zo nodig in bovenbedoelde zin toepast
bestaat daartegen bij mij geen bezwaar

2. De 5 percent» duurtebijslag ook
voor de kasuitkering

De secretaris-generaal van Sociale Zaket,
heeft aan de gemeentebesturen geschreven

In verband met de prijsstijgingen werd
door den minister van Sociale Zaken bij zijr
missieve van 19 December 1939 aan de gt-
meëntebesturer, toestemming gegeven, aar;
ondersteunde en te werk gestelde werklozen
een duurtebijslag ten bedrage van 5 pet van
de netto-uitkering te verstrekken De steun
moet in verband hiermee eerst op de nol
male wijze worden berekend, waarna ge
noemd percentage als duurtebijslag kan wor
den uitgekeerd

De bepaling echter, dat vermelde bijslag
slechts over het verleende steunbedrag map
worden verleend heeft tot gevolg, dat on
dersteunden. die inkomsten genieten niet ui'
arbeid (welke ingevolge artikel 7 der.steun
regeling ten v o l l e op het steunbedrag ir ,
mindering behoren te worden gebracht» in
totaal minder inkomsten ontvangen dan eer.
werkloze, die niet over dergelijke inkom
sten beschikt.

Ten einde te voorkomen, dat kastrekkers
die een kasbijslag ontvangen, in een nadelige
positie worden geplaatst 'ten opzichte van 1e
overige s teuntrekkende werklozen, werd
reeds bij dezerzijds rondschrijven van
10 Januari 1940 goedgevonden dat de ka»
toeslag wordt vastgesteld op een bedrag
gelijk aan het verschil tussen de steun l me'
inbegrip van de duurtebijslag), welke zou
worden genoten indien geen ka.suitkerint'
plaats vond. en de ontvangen kasui tker ing
In fe i te komt dit daarop neer dat de be
doelde duurtetoeslag ook over de kasui'
kering mag worden gegeven.

In soortgelijke omstandigheden verkerer,
-ook de steuntrekkers^ die een lijfrente eei
pensioen en dergelijke ontvangen Immers
zij ondervinden nadeel voor het derven var.
de duurtebijslag over die inkomsten BillijK
heidshalve heb ik gemeend hierin verandf
ring te moeten brengen in verband waarm»--
ik heb besloten er miin goedkeuring aan '.*
hechten dat genoemde duurtebijslag OOK
mag worden verleend over die inkomsten
niet uit arbeid verkregen, welke t e n v o l l •-
op het steunbedrag in mindering behoren t i -
worden gebracht

Voorts bericht ik uw college, dat de nit-i
boven aangegeven wijze van steunbereki
ning in verband met de duurtebijslag m u l f j
tis mutandis ook geldt voor het n o g -fé
v e r s t r e k k e n d e e l d e r extra-wintei
uitkering, hetwelk, zoals u bekend is. moe*
worden gekoppeld aan het netto steunbe
drag over de week van 31 Maart t.m. 5 April

Voor de bepaling van het bedrag van ge
noemd deel der . extra-uitkering mag der-
halve aangenomen worden, dat eventu.-V
inkomsten niet uit arbeid welke ten v • • ' ! <
voor aftrek op het berekende steunbe;ln»£
in aanmerking komen, deel uitmaken v.? n
het steunbedrag.

3. De arbeidsbemiddeling uitsluitend
rijkszaak

De 1ste Mei a.s zal voor de arbeidsbemid
deling in ons land een belangrijke datum
zijn. Dan immers treedt de nieuwe organi-
satie van de arbeidsbemiddeling, waartoe in
het najaar van 1940 het besluit werd ge
nomen, in werking. Daarmee houden de ge-
meentelijke arbeidsbeurzen op te' bestaan.
om plaats te maken voor 37 over het gehele
land verspreide gewestelijke arbeidsbureau*,

die, hierin opgestaan door 148 bijkantoren
onder leiding van het rijksarbeidsbureai;
voortaan de arbeidsbemiddeling zullen vei
zorgen

Terwijl de tot dusver bestaande gemeen
lelijke arbeidsbemiddeling een aangelegen
heid vormde, die plaatselijk een zeer uiteer.
lopend beeld vertoonde, is dus thans de tot-
stand ingetreden waarbij deze zaak vooi
het gehele land uniform is geregeld. T n t u ^
sen betreft het hier geenszins uitsluitend d-
doorvoering van een eenvormig werkend
voorziening Dit blijkt reeds dadelijk uit d.
gekozen opzet. Terwijl de gemeentelijke a;
beidsbeurzen in hoofdzaak hun aandach
schonken aan de arbeidsbemiddeling in d-
eigen gemee-nte wordt thans van rijksweg
de zorg voor de arbeidsbemiddeling van mee'
af aan als een gewestelijke aangelegenhei
beschouwd Ieder gewestelijk arbeidsbureai
is er op ingericht om, met behulp van e~;i
aantal bijkantoren de behoeften te peilet
van het district dat aan zijn zorgen is tot-
vertrouwd Hierdoor wordt reeds' aanston-j.-
een verruiming verkregen van de mogelijk
heid tot plaatsing van werkzoekenden Docr
er is _ meer. De arbeidsbemiddeling als su
riaal instituut is bezig een grondige vernieu
wing te- ondergaan

Zij komt op een veel bredere grondslag u
berusten en zal daardoor in het maatschap
pelijk bestel een meer ingrijpende functi.
gaan vervullen dan is het verleden het geva
was. Werknemers en werkgevers beiden du-
nen er van te worden doordrongen, dat dezt,
nieuwe tak van v rijkszorg hun uitnejnenrt.
diensten zal kunnen bewijzen Terwijl enet
zijds de. nadruk zal worden gelegd op eer.
sterk levend persoonlijk contact met de
werknemers, zal anderzijds bijzondere aan
lacht worden geschonken aan de practisch.
behoeften van het bedrijfsleven.
.Het hiervoor vereiste apparaat bevindi

zich thans in volle opbouw Door medische
keur ing, psychotechnisch onderzoek en dt
inrichting van een arbeidsboek voor elker
werknemer zullen uitgebreide gegevens on>
•trent de werkzoekenden worden verkregei
Daarbij ligt het in de bedoeling, in ondei
scheidene beroepen en bedrijven de bemio
deling aan deskundige ambtenaren op v
dragen. Zo, bijvoorbeeld, in de bouwvakker
de land. en tuinbouw, metaalnijverheid 1
textiel- en de tabaksindustrie, de vrouwer
arbeid, alsook bij de tewerkstelling van jeug
dige mannelijke arbeidskrachten, die de leei
tijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.

Hiermee zijn uiteraard zowel" de belangt-i
van den werknemer als die van den werk
gever gediend Ook de bijzondere behoefte!
van het gewest zullen in het oog worden gt-
vat, waarbij gelegenh'eid zal bestaan de e^
westelijke strtictuur van het bedrijlfsievt.'
in aanmerking te nemen en de bemiddeling
bedrijfsgewijze te specialiseren.

Een aan elk arbeidsbureau te verbinder/
sociaal-economische afdeling is belast me'
het verzamelen van de hiertoe benodigde ge
gevens zoda't een uitgebreid materiaal be
schikbaar komt voor het nauwkeurig volger,
van de ontwikkeling van het bedrijfslever
en als leidraad voor de practische werk
zaamheid van het bureau. Door een go
regelde uitwisseling der verkregen gegeven?
sa.1 voorts een omvattend en diepgaand in
zicht worden bereikt in de Nederlandse <s i
beidsmarkt en haar behoeften.

Het behoeft wél niet te worden gezeg'i
dat de gewestelijke arbeidsbureaux niet da
'lelijk bij hun inwerkingtreding tot volK
krachtsontplooiing zullen kunnen geraken
Daartoe is a llerhand voorbereidend werk
nodig, talloze gegevens zullen moeten wor
den verzameld en verwerkt terwijl ook het

De Kema en Philips
„Bi-Arlita" lampen

WAT IS DE KEMA?

De grote -gemeenten en de provincies
van Nederland bezitten eigen electnache
netten. Om de mogelijkheid te scheppen
electrotechnisch materiaal te keuren, heb
ben zij samen een laboratorium gesticht
Dat laboratorium voor de Keuring var.
Electrisch Materiaal te Arnhem wordt
Kortheidshalve met KEMA aangeduid
Het staat onder leiding van Prof. Ir. J. C
van Staveren.

Door een daartoe aangewezen cornmis
sie van de KEMA worden voorschriften
vastgesteld voor electrotechmsch mate
riaal. ledere fabrikant kan #ijn kabels
stofzuigers. schakelaars, strijkhouten,
gloeilampen, of wat dan ook, aan de
KEMA opzenden en 'tiet KEMA-iabora
rorium stelt dan vast of aan deze, voor
schriften is voldaan.

De eisenen voor gloeilampen zijn vele
Zij worden gekeurd op veiligheid en licnt
gevend vermogen, op stroomverbruik,
blijvende helderheid en levensduur.

De KEMA geffft Philips het recht te ver
klaren dat de Philips „Bi-Arlita" lampen
aan alle eischen voldoer en dat de „Bi
Arlita" lampen, die U in den winkel vindl
r>nder voortdurende controle van tiet
K.EM A-laboratorium staan.

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
Eindhoven.

Ingezonden mededeling

vertrouwen dient te worden gewonnen var.
degenen, die door de arbeidsbemiddeling in
ha.ar nieuwe vorm tot elkaar moeten worde:
gebracht.

Er wordt echter krachtig, gewerkt om i-
organisatie zo spoedig mogelijk tot volk
werkzaamheid te brengen en haar zodanig
in te riqhteti. dat zij haar diensten kan ver
richten met de kunde die het gewicht harei
sociale functie vereist en met een vlotheifl
die aan het tempo "van het moderne be
drijfslever beantwoordt Uiteraard wordt bi.
de personeelkeuze door het apparaat der ar-
beidsbemiddeling met deze vereisten ter deg--
rekening gehouden.

Een telexnet zorgt voor een snelle ver
ninding tussen het departement van Sociale
Zaken waaronder het hoofdbureau ressor
teert, met de onderscheidene gewestelijke
buraux. Zo kunnen de gewestelijke arbeids
hureaux van uur tot uur op de hoogte wor
den gesteld van al hetgeen, waarover zij vooi
een vlotte taakvervulling moeten kunnen be
schikken.

4. Uitkeringen volgens sociale wetten

De secretaris-generaal van Sociale Zakei
heeft bepaald, dat ten aanzien van de uit
keringen voor de begrafenis van een ver
zekerde volgens de betreffende artikelen var
de Ongevallenwet, de Land- en Tuinbouw
ongevallenwet en de Ouderdomswet „ere
matie" wordt gelijkgesteld met „begrafenis"
•zodat die uitkeringen ook bij crematie van
den verzekerde zullen worden betaald.

Dit besluit wo'rdt geacht in werking te zijn
getreden op l Januari 1941.

Beroemde cpebe«Jen

De bekende schriftelijke cursus in de
Kathol ieke leer uitgaande van het actieve
comité K. A. voor God te Heemstede, geeft
bij iedere les acht è tien vragen en op-
gaven. Dat zijn niet schoolse vragen, die
men beantwoorden kan, als men de stol
uit het hoofd geleerd heeft, maar echt
..tests", ot men de stof zich heeft eigen
gemaakt.

Na deze meer leerstellige vragen volgen
soms ook kleine opdrachten („werkstuk
|es" zou men kunnen zeggen) die men
aan de hand van missaal en Canisius
bijbeltje moet uitpuzzlen. Zo werd er eens
gevraagd na te gaan, ;n welke vaste ge-
beden der H. Mis we ons tot de H Drie
eenheid wenden. Een andere keer moi'St
een fout opgespoord worden in een rede
nering. Weer een andere keer moesten de
cursisten van een Zondagsmis de oratie
bekijken of een tekst van een Petrusbrief
en doen blijken, dat het begrepen was.
Onlangs werd de vraag gesteld: Kent u
een mooi gebed van den H. Ignatii^s.
waarin de mens al zijn vermogens aan
Zijn Schepper afstaat.

Cursisten die ooit een retraite deden,
zullen direct gedacht hebben aan het
beroemde gebed „Neem Heer en aan-
vaard, sume Domine et suscipe".

Wat wordt den Heer aller dingen dan
aangeboden om te aanvaarden?

„Neem Heer en aanvaard: geheel mijn
vrijheid, mijn geheugen, mijn verstand en

geheel mijn wil, al wat ik heb en bezit:
Gij hebt mij dit alles gegeven; aan U.
Heer, geef ik het terug: alles is het Uwe,
beschik er over geheel en al volgens Uw
wil. Geef mij Uw liefde en Uw genade,
want dat is mij genoeg."

Ja, dat is het beroemde gebed van Sint
Ignatius.

Zo is er ook een bekend gebed van
St. Augustinus. Het begint met de. woor-
den: JSTovenm me, noverim Te, ut amem
Te et oderim me; Moge ik mijzelf kennen,
moge ik U kennen, opdat ik U , beminne
en mijzelf hate".

Een ander van Franciscus Xaverius:
„O Deus ego amo Te; O God, ik heb U
lief, niet om of om of om
maar alléén, omdat Gij God zijt en mijt:
Koning."

Weer een ander van St. Bonaventura:
Transfige, o dulcissime Jesu Door-
klief o allerliefste Jesus

En dan het bekende memorare: dat
soms aan St. Bernardus wordt toege-
schreven

Er zijn er nog meer-
Er zijn er vele.

-Maar wat is dat nu eigenlijk met die
„beroemde gebeden" van Heiligen?

Zijn die gebedsformules beroemd, om-
dat heiligen ze maakten? Of zijn ze in
zich zo mooi?

Misschien beide.
Wie ze bidt, wie ze vaak bidt vooral,

zal merken, dat een diepe wijsheid en een
soort troostende zalving uitgaat van deze
vaak gebruikte, maar niet versleten ge-
beden. Misschien heeft ook de heilige, die
ze opstelde als een kristallisatie van wat
;n eigen hart leefde, ze doordrongen van
een geheimzinnige kracht, een sterkte en
een verzadiging, die door Gods goedheid
overgaat op dengene, die ze hem na-b.dt.
En ^ wellicht is ook de hemel gevoeliger
voor gebedsformules, die eenmaa! sepr-e-
veld werden -door lippen, die heiliger
waren dan de onze.

Maar nu is daar net Onze Vader.
N'iet óók een beroemd gebed, maar het

gebed, net gebed bij uitstek.
Niet een beroemd gebed van een nel-

lige, maar het gebed van den Heilige,
van Christus zelf: de gebedsformule, de
enige, die Hij leerde.

De leerlingen hadden er Hem om ge-
vraagd: „Heer, hoe Tioeten we bidden"?
En Jesus had gezegd: Zó zult ge hirtden:
„Onze Vader, die in de hemelen zi.it, ge-
heiligd worde Uw Naam. Laat konip ' i Uw
Rijk, Uw wil geschiede op aarde, zoals
in de hemel. Geef ons heden ons dasrelijks
brood. En vergeef ons onze schulden, zoals
wij vergeven aan onze schuldenat-f n. En
leid-ons niet in bekoring. Maar veno~ ons
van den kwade. Amen.

Wat eenvoudig! Wat simpel! Wat auch-
terter zelfs op het eerste gezicht, i Echter
alleen: op het eerste gezicht!). Ma^i noe
wijs is ook weer die enigszins zakelijke
nuchterheid voor een gebed, dat oud en
jong, geleerd en ongeletterd, in alle stern-
mingen en toestanden dagelijks moet
kunnen bidden. Het zou .mmers ondoenlijk
zijn hardop en met verschillenden iet
hartstochtelijke en felle gebed van Bona-
ventura dag aan dag te zeggen. „Door-
klief o allerliefste Jesus mijn hart ."
En evenmin zou iedereen, en iedere dag
met Augustinus kunnen verzuchten Moge
ik mezelf kennen, moge ik U Kennen, op-
dat ik U beminne en mezelf natë

Maar het Onze Vader? De grote H Tere-
sia, de mystieke bij de gratie Gods,
schreef er een half boek over Toen men
de kleine imaar ook grote! l Thérèse van
Lisieux eens op haar cel in gebed trof. en
vroeg wat ze bad, was het antwoord: „Je
médite Ie Pater, ik overweeg het Onze
Vader"!

Begenadigde en „gewone" zielen vinden
in het Onze Vader het dagelijks voedsel
voor nun ziel.

Het is bekend: de eerste drie gebeden
hebben betrekking op God zelf; de 'aatste
vier spreken tot God over noden va-n den
mens.

En wat is dan het merkwaardjge?
Alle vier hangen ze samen met de

zonde.
We vragen vergeving van zondeschuld.

We vragen, dat we hiet in zondebekorio.g
mogen komen. We vragen hu!p teg'.-n
den zondediiivel. En we vragen net dage-
lijks brood, dat de aarde na de zondeval
niet dan tussen distels en doornen voort-
brengt.

Met andere woorden: het geben 3at
Christus zelf ons leerde, dat oud en jong
elke dag te bidden heeft, dat de priester
bidt in elke H. Mis en dat de brpv;e:-b:d-
ders tientallen keren per dag herhalen:
d^t allerchnstelijkst gebed is een open-
lijk stelling nemen tegen de zonde.

Voor de zonde kwam Christus lijdon.
De zonde 'aracht de breuk tussen God
en ons. De zonde veroorzaakte de dood,
Christus bracht het Leven. En mi nog,
nu Hij door Zijn dood en Verrijzen i v die
zonde heeft overwonnen, kan on= per-
soonlijk zondigen de uitwerking van Zijn
lijden in ans verhinderen. Wel belangrijk
dus is de zonde voor Hem en voor ons.

Wij leven in een tijd. dar wij goiukk-.g,
veel nadruk leggen op de blijheid van het
katholicisme: op de verrijzems-glor;e die
reeds in kiem de onze is, op ^de gaven
en vruchten van den H. Geest, die ons
zijn gegeven, op de vrede en de vreugae,
die in eiken waren katholiek moeten
leven.

Maar het zou ön-katholiek zijn te me-
nen (of althans te doen alsof) dat zonder
een in lijden bevochten dood van de zonde
een blijde overwinning mogelijk zou zijn,
slechts langs de kruisweg komt men op
de Verrijzemsberg. Alle leven loopt langs
de curve van: zonde, lijden, dood, verrij-
zenis. En het is alleen door Gods barm-
hartige liefde en ons volgen in die liefde
(lijden en dood in liefde) dat we van net
begin van deze weg, de zonde, naar het
eind: de verrijzenisvreugde, geraken.

Zo kan Christus' gebed waarnaast alle
„beroemde" gebeden verbleken, ons ook
op dit gebied en in deze tijd wellicht ;cts
leren.

p. P. P.



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

imederlandse culluiir

• n ^ e-rieden en n e d en

(R.) De liefde voor ons land is in
de laatste maanden sterker in _ons
gaan spreken dan vroeger ooit het
geval was. Deze liefde voor onze ge-
boortegrond doet onze geest gaarne
vertoeven in de schitterende tijden
onzer geschiedenis, waarop we terecht
fier gaan. We zijn trots op die man-
nen en vrouwen, die cultuurmonumen-
ten gesticht hebben, welke nu nog
onze bewondering afdwingen, welke
ons tot dankbaarheid stemmen en ons
de overtuiging inprenten: Een volk
met zulk een rijk historisch verleden
is een zelfstandige plaats onder de
zon ten volle waard.

In een drietal beschouwingen wil-
len wij onze lezers een beeld schetsen
van de Nederlandse cultuurrijkdom
in verleden en heden, 't Is de bedoe-
ling ons te beperken tot het belang-
rijkste uit de ontwikkeling van kun-
sten en wetenschappen, uitingen,
waarin de menselijke geest eerst recht
tot volle ontplooiing komt.

Het eerste artikel zal handelen over
onze cultuur in de middeleeuwen (tot
pl.m. 1450), 't tweede over de periode
der nieuwe geschiedenis (pi. 1450 tot
pl.m. 1800), terwijl dan het laatste ge-
wijd zal zijn aan de 19e en 20e eeuw.

I. Onze cultuurrijkdom in de Middel-
eeuwen

Het eigenlijke begin onzer historie
ligt omstreeks 400 n. Chr. aan het
einde der grote volksverhuizing, toen
drie stammen (Friezen, Franken en
Saksen) deze streken bezetten. Het
Nederlandse volk is de samensmel-
ting dezer drie stammen met als voor-
naamste, kenmerk: een eigen taal.
Van raseenheid is geen sprake; hoog-
stens kan men zeggen, dat de Neder-
landse stam overwegend Germaans is.

Het Nederlands is in zijn oorsprong
de taal der Salische Franken, die al
spoedig de voornaamste der genoemde
stammen bleek, en waarmee de beide
andere verbonden werden tijdens Ka-
rel den 'Grote, om er tenslotte door
assimilatie in te worden opgenomen.
Karel de Grote mag als een der
grootste figuren beschouwd worden,
die de Nederlandse stam heeft voort-
gebracht. Toch ligt zijn betekenis
meer buiten het terrein onzer natio-
nale geschiedenis, en steunt zij meer
op de wereldpositie, die Gallië hem
gaf. Binnen de grenspalen,' door hem
gezet, kon de Kerk haar beschavings-
arbeid gemakkelijker vervullen en
konden kloosters en abdijen gesticht
worden, die de eerste middelpunten
van beschaving, van kunsten én we-
tenschappen waren.

Karel de Grote wilde baanbreker
zijn van een hogere beschaving, sa-
mengesteld .uit christehjke en Ro-
meinse elementen. Zijn hof was een
ware cultuurkring van geleerden als
Alcuïn, Einhard en Paulus Diaconus.
Het onderwijs had de bijzondere aan-
dacht van den keizer. Een Neder-
landse letterkunde bestond er nog
niet; 't latijn was de taal der geleer-
den. Het oudste product van „natio-
nale" literatuur was de „Heliand", in
't Neder-Saksisch geschreven (pl.m.
830).

Omstreeks 900 was het Frankische
rijk opgelost in vele staten en staatjes
en ook onze nationale historie gaat
dan schuil in bijna niet te ontwarren

verhalen over graven, bisschoppen,
hertogen en onderlinge grensoörlo-
gen. 't Is wel een gemakkelijke, maar
historisch niet verantwoorde wijze,
waarop de schoolboeken zich uit de
moeilijkheden weten te redden door
een en ander te vertellen over het
graafschap Holland met zijn Dirken
en Florissen, zo de indruk wekkend,
dat dit de geschiedenis der Neder-
landen zijn zou. Men kan deze handel-1

wijze niet anders bestempelen dan
met de naam van moedwillig, histo-
risch bedrog. Dit bedrog zal duide-
lijker in 't oog springen, als we het
verhaal .onzer nationale beschaving
vervolgen.

Van alle Nederlandse gewesten
kwam Vlaanderen het eerst tot cul-
turele bloei. Ondanks de politieke ver-
snippering en onrust schreed de be-
schaving in de feodale tijd verder,
tegelijk met de materiële welvaart en
rijkdom. De steden werden de middel-
punten van die zeldzame bloei; de
burgers werden de dragers van ee'n
nationale cultuur, terwijl vorsten en
adel liever een vreemde (lees: Franse)
beschaving dienden. Hebben we uit
het oud-Nederlands feitelijk geen let-
terkundige voortbrengselen, wat het
Middelnederlands betreft staan we er
beter voor. Het Middelnederlands
(pl.m. .1100 tot pl.m. 1500) is eigen-
lijk een collectief begrip, een bonte
mengeling van gewestelijke dialecten;
de geschreven taal vertoonde al enigs-
zins het beeld van de tegenwoordige.
Onze taal werd aangeduid met de
naam van „diets" (diet = volk). Men
bedoelde de taal van het volk tegen-
over het latijn, de taal der geleerden;
in de 16e eeuw kwam de naam Neder-
land in gebruik. Slechts langzaam
zou het Diets zijn plaats veroveren;
het moest niet alleen het latijn ver-
dringen, maar ook het Frans, de taal
aan de hoven en van de ambtenaren.
Het oudste officiële Nederlandse stuk
hebben we van 1249 in Boekholt,
waarop Middelburg volgt in 1254.

In Limburg is het Diets het eerst
gecultiveerd tot literaire taal door
Hendrik van Veldeke (1170), die „'t
Leven van Sint Servaes" schreef.
Zoetvloeiendheid en eenvoud waren
de voornaamste eigenschappen der
taal, uit de veelzijdige Middelneder-
landse letterkunde duidelijk blijkend.
Men denke hier aan de Brabantse
zuster Hadewijch, (± 1200) die zich
van 't Diets bediende, om aan haar
godsdienstige gevoelens en gedachten
vorm te geven, en die terecht de oud-
ste dichteres van betekenis mag ge-
noemd worden. De Vlaamse letter-
kunde vindt haar eersten en grootsten
vertegenwoordiger in Jacob van
Maerlant (± 1250), „vader der Diet-
se dichteren algader".

Maerlant is in onze cultuurgeschie-
denis een figuur van ongewoon be-
lang. Hij is verreweg de veelzijdigste
der Dietse dichters, die met heldere
geest en hartstochtelijk gemoed, met
liefde voor deugd en waarheid te vel-
de trekt tegen allerlei misbruiken, te-
gen zedenbederf en onkunde van zijn
tijd. De werken van Maerlant hebben
er veel toe bijgedragen", om de Vlaam-
se volkstaal de grondslag te doen
worden van de Nederlandse taal.

Jan van Boendale, de beste van
Maerlants leerlingen, was eveneens
een belangwekkende persoonlijkheid,

die in „Der Leken Spieghel" ongeveer
22000 verzen wijdde aan een soort
„wellevenskonste", waaruit de burger
alles leren kan, wat nuttig en
nodig is.

JanvanHeelu (1275) en Ruusbroec,
prior van Groenendael (± 1350), die
de geestelijke letterkunde tot een
hoogtepunt van bloei bracht, bewijzen
met de reeds genoemde, dat de zui-
delijke -gewesten de vruchtbaarste
groeiakkers der Nederlandse bescha-
ving waren. Holland nam nog 'maar.
een ondergeschikte plaats in, en kan
slechts wijzen op den kroniekschrijver
Melis Stoke (± 1300) en de sprook-
sprekers Willem van Hildegaersbergh
en Dirc Potter (± 1400 >.

Het schoonste uit de Nederlandse
literatuur zijn de geestelijke liederen
(kerstliederen), die vooral onder de
invloed van de moderne devotie ver-
breiding vonden. Zeer bekend waren
de liederen van Zuster Bertken te
Utrecht (1475). 'Kerkelijke toneel-
stukken, de zogenaamde mysterie- of
mirakelspelen stelden de gebeurtenis-
sen uit Christus' leven op aanschou-
welijke wijze voor.

Omstreeks 1450 ontstonden naar
Frans voorbeeld de rederijkerska-
mers, waar men zich oefende in het
spreken en dichten. Ze waren het be-
wijs van het zoeken naar nieuwe vor-
men, zoals zich dat ook bij de beelden-
de kunsten openbaarde. In het alge-
meen heeft echter de rederijkers-
kunst weinig moois voortgebracht,
haar uiterlijke praal verbleekt bij de
innerlijke gloed der Middeleeuwse li-
teratuur. De enige beroemde dichte-
res, die rederijkerspoëzie schreef en
die tevens hartstochtelijk het katholi-
cisme verdedigde tegen de opkomen-
de hervorming was Anna Bijns uit
Antwerpen (1525).

Uitte zich godsdienst- en kunstzin
in de literatuur, sterker was dat nog
in de bouwkunst, die nu nog tal van
herinneringen nagelaten heeft aan de
schoonste tijd onzer historie.

Zowel in de Romaanse als in de Go-
tische stijl zijn er kunstwerken ge-
schapen, die nu nog onze bewondering
wekken, De Munster te Roermond,
O. L. Vrouwekerk en de Sint Servaas
te Maastricht, de St. Lebïnus te De-
venter, de St. Goedele (St. Gudule) te
Brussel, de St. Jan te 's-Bosch, de
Dom te Utrecht, de St. Bavo te Haar-
lem zijn kunstwerken waarin Neder-
landse durf en ondernemingsgeest,
kunst- en godsdienstzin tot één schep-
pingskracht vergroeid -zijn. De be-
roemde lakenhallen te leperen, de
koophal te Brugge, de raadhuizen van
Leuven, Brussel, Gent, Middelburg,
Muiderslot en Binnenhof bewijzen,
dafook de- profane kunst hoge triom-
fen vierde. Vooral de Brabantse fa-
milie Keldermans kreeg als bouw-
meesters naam in Zuid en Noord.

In de beeldhouwkunst hadden we
een schitterenden vertegenwoordiger
in Claes Sluter, door de Bourgondi-
sche hertogen .naar Dyon geroepen.
De Mozesput, voetstuk van een krui-
sigingsgroep, is zijn beroemdste werk.

De schilderkunst kwam nog tot
groter bloei. We vinden in de school-
boeken gewoonlijk de Hollandse schil-
derschool der 17e eeuw besproken,
maar vergeten wordt, dat de Vlaamse
schilderschool der 15e eeuw de eerste
Nederlandse schilderschool was. De
rijke, Vlaamse steden Brugge en Gent
trokken de beoefenaars dier echt-Ne-
derlandse kunst uit allé gewesten:
Vlaanderen, Brabant, Holland en
Utrecht, en zijn de duidelijkste bewij-
zen van de onnatuurlijkheid der
kunstmatige grenzen, die politieke
willekeur eenmaal getrokken heeft.
De gebrs. Hubert en Jan van Eyck,
Kogier van der Weyden, Hugo van der
Goes, Hans Memlinc, Jeroen > Bosch,
Dirk Bouts, Van Ouwater, Gerard
David en Geertgen tot St. Jans waren
meesters in het dienen van God met
de schoonheid der kleuren en bereik-
ten in de 15e eeuw toppen, die voor
altijd in de wereldkunst zullen uit-
steken.

Maar naast literatuur, bouw-,
beeldhouw- en schilderkunst moet
verwezen worden naar de muziek, die

Eén Zwaluw maakt
nog geen zomer.

Denk om de koele avon-
den. Bij verkoudheid
direct Aspirin nemen.

in de middeleeuwen een veel belang-
rijker plaats innam dan heden, en in
de ware zin van het woord volksbezit
was. De „Nederlandse school" omvat
verschillende toonkunstenaars, die
omstreeks 1500 een leidende rol speel-
den in het West-Europese muziek-
leven. De Venetiaan Cavallo noemde
de Nederlanden de bron der muziek;
Nederlandse koren waren op hun
kunstreizen overal welkom. Okeghem,
Obrecht en Orlando Lasso zijn namen,
die in het geschiedverhaal der Neder-
landse beschaving niet mogen ontbre-
ken en die meer recht hebben op de
belangstelling der leerlingen dan Ke-
nau Hasselaar en Jan,Haring.

De wetenschap bleef bij de kunst
niet achter. Voorlopig bleven de
kloosters de voornaamste centra en
werd ook het onderwijs in klooster-
en kapittelscholen door kloosterlin-
gen verzorgd. De Cisterciënser abdij
van Aduard had algemene vermaard-
heid: „Indien ge een geleerd man
zoekt, dien vindt ge in Aduard, anders
in heel Friesland niet."

Een merkwaardig verschijnsel in de
godsdienstige en geestelijke ontwik-
keling van de Nederlandse stam in de
Middeleeuwen is ook de moderne de-
votie, die een godsdienstig reveil was
in de jaren van vervlakking en ver-
slapping. De stichtingen dezer geeste-
lijke herstelbeweging van Geert Groo-
te (t 1384) waren tegelijkertijd cul-
tuurhaarden van groot belang.

Hoog en breed ontwikkelen zich
door onze. beschavingsgeschiedenis de
takken, die aan de wortel van Deven-
ter, Geert Groote's geboortestad, ont-
sproten. De belangrijkste geesten, die
in de volgende anderhalve eeuw in de
Dietse landen gedacht en gewerkt
hebben, staan er pp een of andere
wijze mee in verband: Hendrik Mande,
Thomas a Kempis, Rudolf Agricola,
Hessel Gansfoort, Desiderius Eras-
mus en de enige Nederlandse paus
Adrianus VI.

In 1427 kreeg het Dietse volk een
eigen middelpunt van wetenschap, zo-
dat het zich los kon maken van de
Franse beschaving: de Bourgondische
hertog Jan IV van Brabant stichtte
de oudste Nederlandse Tiniversiteit
te Leuven.

Alleen een klein-Nederlandse ge-
schiedbeschouwing noemt Leiden de
oudste universiteitsstad en wil niet
erkennen, dat Brabant vóór 1600 de
luister van Nederland was, toep Brus-
sel het centrum was van het staat-
kundige, Antwerpen van het econo-
mische en Leuven van het, intellec-
tuele leven.

Het Zuiden had een niet te weer-
spreken cultureel overwicht op het
Noorden, maar de godsdienstige en
staatkundige omwenteling, die zich in
het midden der 16e eeuw aankondig-
de, heeft tot een gewelddadige ver-
plaatsing geleid van het cultuurcen-
trum in de Nederlanden.

Daarover een volgende keer.
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ROND DE BE WEGING

In 't Limburgse zijn bij ongeveer 50 af-
delingen de remmen goed los. In ongeveer
twee maanden leverde de Rerum Nova-
rum-actie 500 nieuwe leden op. Dat is
prachtig! Maar — zo lezen we — er zijn
nog 150 afdelingen, bij welke de remmen
blijkbaar nog wat vast zitten. Zou dat nog
lang zo blijven?

We kunnen ons niet indenken, dat al
deze afdelingen bij de andere, die' het
goede voorbeeld gaven, ten achter willen
blijven om een beschamend voorbeeld te
ondergaan. Ook in deze afdelingen moe-
ten nu, bij het aanbreken van het voor
jaar, binnen de kortst mogelijke tijd, de
remmen worden losgeworpen. Dat is voor
eerst de taak van Credo Pugno, de actie
organen van onze Katholieke Arbeiders
beweging. Deze moeten, daarbij geholpen
en gesteund door de besturen van de R. K.
Warkliedenverenigingen en vakafdelingen,
met verzameling en inspanning van alle
krachten, de grote stoot tot de actie geven
en deze in voorjaar en zomermaanden met
energie blijven voortzetten.

Er mag geen tijd meer verloren gaan!
Komaan, alle propagandisten gemobili-

seerd. Vóór 15 Mei, de grote herdenkings-
dag van Rerum Novarum, wil Roermond
1000 nieuwe leden hebben ingeschreven.
Dat kag, mits alle afdelingen aanpakken
en de actie-motor overal in 't diocees op
volle toeren draait.

*
De afdeling Maastricht van de R. K.

Bond van Handels-, Kantoor- en Winkel-
bedienden heeft haar zilveren bestaans-
feest herdacht. Tegelijk met de afdeling
jubileerden vier leden, die een prachtige
staat van dienst voor de bond hebben
Deze leden zijn G. H. W. Geertjens, voor
zitter der afdeling en reeds vele jaren lid
van het hoofdbestuur; J. J. Peters, lid van
het afdelingsbestuur en voorheen geduren-
de lange tijd lid van de bondsraad voor
het district Limburg; J. J. Piets, lid en J.
A. H. Ubachs, lid.

Aan Maastricht en 't wakkere jubileren-
de viertal dezerzijds onze hartelijke geluk-
wensen!

Met mej. A. Vleugel te Hilversum,
hoofdbestuurslid van de H.K.B.-bond, die
in het ziekenhuis verpleegd wordt in ver-
band met een haar tijdens de gladheid
overkomen ongeval, gaat 't gelukkig weer
de goede kant uit. Wanneer alles mee-
loopt, zal zij omstreeks Pinksteren de R.K.
Ziekenverpleging in Hilversum kunnen
verlaten. We wensen haar van deze plaats
een spoedig en algeheel herstel toe.

Met de propaganda van de R. K.
Fabrieksarbeidersbond onder 't betrokken
personeel van de zuidelijke bierbrouwe-
rijen gaat 't goed. De bo'nd is begonnen
rriet 't personeel van De Drie Hoefijzers te
Breda en vond voor zijn streven zowel bil
directie als arbeiders begrip. Het resul-
taat na een intense propaganda was, meer

, dan 100 nieuwe leden, waarbij zich nog tel-
kens nieuwe voegen.

Ook het personeel van de bierbrouwerij
De Bavaria te Lieshout toonde begrip
vonr 't streven van de bond.

Resultaat: een nieuwe afdeling met 22
Ier-ion, terwijl thans'reeds de dertig is be-
reikt.

Thans loopt de propaganda-actie onder
het personeel van de Dommelse Bierbrou
werij op volle toeren.

Fnkelë leden van dit personeel . hebben
door toe te treden als lid van de organisa-
tin reeds getoond, dat zij begrijpen, dat de
tr'ri van parasiteren voorbij is.

Voor enkele kleinere brouwerijen in het
Br.ibantse is de propaganda in voorbe
rei ding.

Fen en ander moge een aansporing zijn
" voor de propagandisten en besturen in
het noorden en oosten des lands en ook in
h°t Limburgse om de propaganda onder
de arbeiders in de drankindustrie ter hand
te nemen.

Ten aanzien van de contractactie kan
nog worden gemeld, dat men in de krin-
gen der werkgevers reeds ver gevorderd
is met het samenstellen van een contract.

Het bestuur der Examen-corporatie voor
het Huisschildersambacht is voornemens
bij voldoende deelneming het examen ter
verkrijging van het diploma van vakbe-
kwaamheid voor het huisschildersbedrijf
in overeenstemming met de Vestigings-
wet, ook dit jaar in d-e plaatsen Gronin-
gen, Haarlem, Tilburg en Utrecht te doen

afnemen en wel in de week van 28 Juli tot
en met 2 Augustus a.s.

Aanmelding dient te geschieden tussen
l en 15 Mei 1941 bij het bureau, Beukels
weg 49 B, Rotterdam-W., op 't daarvoor
aangewezen formulier gevoegd bij het
programma van exameneisen; dit laatste
is tegen voorafgaande betaling van 25
cent l postrekening no. 395725 t.n. van ad
ministrateur Examen-corporatie, .voor het
Huisschildersambacht, Rotterdam-W) aan
genoemd adres verkrijgbaar.

De in de helft van Febr-uari door de
R. K. Bond van Hotel-, Café- en Restau-
rant-geëmployeerden ingezette propagan
da-actie heeft tot nu toe een .aanwas van
125 nieuwe leden tengevolge gehad. Aan
deze optimistische mededeling kan nog
worden toegevoegd, dat het x correspon-
dentschap Zwolle tot afdeling is verheven,
terwijl in Heerlen de oprichting van een
plaatselijke afdeling heeft plaats gehad.
Uit deze flinke ledengroei blijkt de gezon-
de levenskracht, welke in bovengenoem-

volgde niet hadden plaats gevonden.
Nu de toestanden in ons land weer over

zichtalijk zijn geworden en de vakbewe-
ging weer geruime tijd haar werkzaamhe-
den in het belang der arbeiders heeft her-
vat en de door de textielarbeidersbonden
gevoerde actie voor de afsluiting van een
collectief contract in het middelpunt dei"
belangstelling staat, is de uitbreiding van
het ledental een gebiedende noodzakelijk-
heid. Opnieuw is thans de propaganda-
actie ingezet en indien allen hun schou
ders onder 't werk zetten,_zal de 13.000 en
wellicht nog 'n hoger aantal leden spoedig
genoeg bereikt zijn. De afdelingen Tilburg
Laren (N.H.) en Oss schreven o.m. in 14
dagen resp. 38, 25 en 15 nieuwe leden in.
De bond wil met versnelde pas: naar de
13.000. Wie helpt er aan mee?

De afdeling Boxtel van bovengenoemde
oond heeft in verband met zijn leeftijds-
grens afscheid genomen van voorzitter
Thijs, in Wiens plaats dé heer J. Bekkers
is gekozen en de afdeling Leiden nam af-
scheid van secretaris H. J." Koevoet, die
ruim 28 jaar deze functie heeft vervuld.
Beide heengaande functionarissen zijn
hartelijk toegesproken; terwijl hun boven
dien een blijk van waardering is aango
boden.

*
Ingevolge een beschikking van den se-

cre'taris-generaal, waarnemend hoofd van

MIDDELEEUWEN

O gouden schemer dier verleden lijden,
Die zulk een wondre wereldprachi omhuli
Van eenheid grandioos en groots belijden,
Verlangen hoog, door hoge daad vervuld:

Een wereldprachi van bloeiend zielsver blijden,
Van geur van deugd en ofier, van geduld
En dadendriti, Godsvrede en godlijk strijden,
Van siraigerichi en uiigeboeie .schuld!

O gouden schemer, ruisend van muziek
Der liefdesprake en sprook van minnestrelen,
En klare snarenklank van luii en veêlen!

O gouden schemer, blank van blo ge wiek
Der zuivre exiazen van Gods stof bevrijden...
O gouden schemer dier verleden iijden!

EDUARD BROM

de bond heerst. Steeds meer blijken de on-
georganiseerde katholieke hotel-, café- en
restaurantgeëmployeerden tot de overtui-
ging te komen, dat hun plaats is in de
voor hen aangewezeji katholieke vakorga-
nisatie.

*
Nu de extra propaganda-actie van de

R. K. Mijnwerkersbond achter de rug is,
kunnen de volledige resultaten worden
meegedeeld. De campagne heeft opgele-
verd: in October 108 nieuwe leden, in No-
vember 116, in December 122, in Januari
233, in Februari 283, in Maart 443, in to-
taal 1351 nieuwe leden. Op ten hoogste
1000 was gerekend.

De achteruitgang' is in een grote' voor-
uitgang omgezet, zodat de bond op 31
Maart met zijn ledental de 12.000 weder-
om heeft overschreden.

Tienduizend katholieke meisjes konden
lid zijn van „St. Lambertus" als zii hun
plicht verstonden en hun eigen belang in-
zagen, zo lezen we in het Hoog Ambacht,
't orgaan .van de R. K. Textielarbeiders-
isters) bond. In ons land werken 29.695
vrouwelijke arbeidskrachten in de textiel-
industrie en wij mogen aannemen, dat
hiervan ongeveer een derde katholiek is.
Het vrouwelijk ledental moet dus omhoog.
Daarvoor is veler medewerking nodig.
Propagandisten, voorwaarts!

De R. K. Textielarbeidersbond heeft de
eerste 4 maanden van 1940 propaganda-
actie gevoerd onder de leuze: „naar de
13.000". Deze actie, die door de Mei-ge-
beurtenissen van dat jaar verbroken is,
beloofde een prachtig resultaat te zullen
opleveren en, zoals het zich over het eer-
ste kwartaal 1940 liet aanzien, zou het
aantal van 13.000 niet alleen bereikt, maar
zHfs belangrijk overschreden zijn. indien
de Mei-gebeurtenissen en hetgeen daaruit

het departement van Handel,' Nijverheid
en Scheepvaart, is de spertijd voor het
banketbakkersbedrijf en het banketver-
kopersbedrijf met 6 maanden verlengd.

*
De bondssecretaris van de R. K. Bak

kersbond de heer J. G. Voorn, heeft
Woensdag 2 April met goed gevolg
examen afgelegd voor het diploma vak-
bekwaamheid voor broodbakkers (theorie
en algemeen), terwijl hij van te voren ge-
slaagd was voor het examen vakbe-
kwaamheid.

Wij wensen den heer Voorn geluk met
dit succes. De opgedane kennjs zal hem,
wanneer hij als bestuurder van de bond
de belangen van de bakkersgezellen moet
verdedigen, ongetwijfeld ten goede komen.

*
Naar aanleiding van verzoeken van de

zijde van de Nederlandse Banketbakkers-
vereniging en de R. K. Banketbakkerspa-
troonsvereniging, heeft het departement
van Landbouw bepaald, dat op banketbak-
kersartikelen een prijsverhoging van 20
procent boven de prijzen, welke geldende
waren op 9 Mei 1940, kan worden toege-
past. Deze prijsverhoging mag slechts gel-
den voor die artikelen, welke op het ogen-
blik nog vervaardigd worden volgens de
recepten van 9 Mei of althans daarvan in
geringe mate afwijken.

Bij beschikking van den waarnemend
secretaris-generaal van'het departement
van Sociale Zaken van 7 December 1940
is voor het winterseizoen met het oog op
de verduisteringsvoorschriften een alge-
mene vergunning verleend om op Zater-
dag vroeger met de bakkersarbeid te be-
ginnen en om vers brood te vervoeren en
te verkopen op een vroeger uur dan wet-
telijk als termijn is toegestaan.

Aangezien het nog meermalen voor-
komt, dat op Zaterdag voor 10 uur v.m.
vers brood wordt verkocht en sommige
bakkers blijkbaar over het hoofd zien, dat
de bovenbedoelde vergunning op 15 Maart
j.l. is afgelopen, wordt de aandacht van
belanghebbenden er op gevestigd, dat
sinds 15 Maart j.l. de gewone bepalingen
betreffende het aanvangsuur van de bak-
kersarbeid en het verbod om voor 10 uur
vers brood te verkopen weer gelden.

*
In de Kettingactie van „Herwonnen Le-

venskracht" heeft de maand Maart meer
dan 1000 nieuwe schakels gebracht, pre-
cies gezegd 1216 schakels. Er zit 'stijging
in: de eerste verantwoording bracht 710
schakels, de tweede 998, en nu de derde
1216 schakels. Als 't zo doorgaat, zullen
we van de volgende maand misschien
zelfs 1300 schakels kunnen vermelden.
Dat ligt er voor 'n groot deel maar aan
hoe en wat men voelt voor 't mooie werk
van H.L. Smeedt schakels in de eindeloze
ketting voor Herwonnen Levenskracht!

*
Niettegenstaande de moeilijke tijdsom-

standigheden blijkt volgens het jaarver-
slag van „Mooi Gaasterland", de gezond-
heidskolonie van de Utr. Diocesane Werk-
liedenbond, dat in 1940 toch nog 297 kin-
dteren deze kolonie bezochten, waarvoor
10789 verpleegdagen in aanmerking kwa-
men. De gewichtstoeneming bedroeg per
kind 3 kilogram bij een verblijf van 6
weken.

*
We leven volop in een tijd van allerlei

acties. We zijn nu overal nog bezig met
die van de maand April, doch vinden
toch ook de acties voor de a.s. Mei-maand
al vermeld. Kent u ze nog niet? Hier zijn
ze alle drie: Ie. Denkt aan de viering van
net Feest van de Arbeid en bereidt het
voor. 2e. Maakt u op voor een waardige
aerdenking van de encyclieken Rerum No-
varum en Quadragesimo Anno. 3e. In de
maand Mei zegening van de werktuigen.

#
De Rerum Novarum-actie in 't diocees

Breda heeft weer 16 nieuwe leden opge-
leverd. De ledenwinst stijgt nog steeds,
mits de activiteit maar niet verflauwt.

*
Ook Roermond spreekt van tempo in

deze actie. In de eerste week van Maart
werden 82 nieuwe leden geboekt, 't resul-
taat van de actie van 14 afdelingen en
propagandaclubs. Er is gelukkig en te-
recht —-' groeiend vertrouwen onder de
katholieke arbeiders in de katholieke Ar-
beidersbeweging.

Men kent 't parool: op 15 Mei - - d e
iierdenkingsdatüm van Rerum Novarum

- 1000 nieuwe leden voor de bond. Dit
parool is te verwezenlijken, als de actie
maar 't tempo er in houdt.

*
We lezen ergens: „De Volkskrant lezen

is het bewustzijn bij je wakker schudden
en wakker houden van je menselijke waar-
digheid." Dekken a l l e katholiek georga-
niseerde arbeiders, alïe lezers van „Her-
stel" daaraan en brengen zij dit ook in
practijk? Toch hebben de katholiek geor-
gaaniseerde arbeiders hun eigen dagblad,
maar waarom lezen ze die krant dan niet
allemaal? In deze tijd vooral passen geen
vooroordelen meer, vallen juist alle bezwa-
ren weg. Kent u, lezer, trouwe lezer van
„Herstel", uw eigen dagblad wel goed, dat
met verschillende, 'n landelijke, diverse ge-
westelijke en ook plaatselijke edities dage-
lijks verschijnt? Z0 niet, leest u dan eens
wat we nog elders vermeld vonden:

„De Volkskrant heeft zich in de loop
der jaren opgewerkt tot een blad dat geen
katholiek arbeider missen kan.

Naast veel wat andere bladen ook ge-
ven, geeft de Volkskrant ook nog een zeer
goede voorlichting over alles wat een ge-
organiseerd arbeider belang inboezemt,
de sociale oeweging. De voornaamste figu-
ren der katholieke arbeidersbeweging ge-
ven daarin uiting aan hetgeen hun om-
trent belangrijke dingen nuttig voorkomt
te bespreken met de katholieke arbeiders.

Sommigen denken dat de Volkskrant
een soort verbeterde editie van het ver-
enigingsorgaan is, maar die dat denken
doen goed een gaarne toegezonden proef-
nummer te vragen, dat ze gedurende een
week toegezonden krijgen."

Zich op „De Volkskrant" abonneren en
zijn eigen dagblad lezen behoort thuis in
de thans veel opgang makende slagzin
van de bekende brochure: „Daar is 't nu
de tijd voor, juist nu." Activiteit, ook voor
propaganda van ..'t eigen dagblad der
katholieke Arbeidersbeweging „De Volks-
krant", is thans méér dan ooit gebieden-
de eis.

Voor vak- en standsorganisaties een
prachtig propaganda-objebt.

De administratie, ' Ondiep 6 Utrecht,
wacht op uw aanvragen en opgaven!
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HUMORISTISCHE SCHRIJVERS:

n

Geheel anders geaard dan het hartelük-
humoristische werk van Godfried Bomans
is het werk van z\jn tijdgenoot C. C. S.
Crone, die zich ook door de humor van
het leven voelt aangetrokken- Deze jonge
schrijver, die eveneens van katholieken
huize is, werkt te Utrecht, welke stad
doorgaans de achtergrond is van zijn
werk. Ze is er soms wel te veel de achter-
grond van en de jonge schrijver die in z\jn
eigen critieken eens heeft afgegeven op de
provincialen, die hun personen in Peel of
poldergrond plaatsten, moet zich zeker
wachten zelf niet tot nog minder dan een
provinciaaltje te worden. Utrecht is een
mooie en historische stad, die door meer
dan een dichter bezongen is en welks1"
domtoren waardig oprijst achter een van
Van Eyck's grootse visioenen, maar wie
nooit verder komt dan enkele pittoreske
of groteske steegjes en singels loopt kans
een eigengereid zonderling te worden. Hij
zal nooit eens machtig ontroerd worden
en in stee van het leven in grootse vervoe-
ring te zien te midden der cosmos zal hjj
alleen maar zachtjes-aan snikken en grim-
lachen in de mikro-cosmos van een af-
tands burgermilieutje. Bij alle interessan-
te aspecten die het werk van C. C. S. Cro-
ne, biedt, is dan ook de gevaarlijke kant,
dat hij het leven te singulier blijft zien, te
zeer alleen met één blik — men zou willen
zeggen een schuine blik. Het gevaar is
dan dat hij vlug vervelend zal worden,
vooral daar hij angstvallig elke gulle ont-
roering, iedere lyriek, elke grootheid in
zijn werk wil vermijden.

Crone is de schrijver die 's levens eigen-
aardigheden copieert. In iedere zin tracht
hij iets bijzonders te geven en als het
maar bijzonder is kijkt hij er niet meer
naar of dat bijzondere banaal of meewa-
rig, triest of grappig, komisch of folkloris-
tisch is, alleen de grote ontroering, het
conflict verbergt hij zo mogelijk achter
weer kleine bijzonderheden. ledere eigen-
aardigheid, die hij in het leven ontmoet,
spaart hij op voor zijn werk, alleen met de
grote bijzonderheden "weet hij nog geen
raad*

Tot nu toe heeft C. C. S. Crone drie oor-
spronkelijke proza-werkjes gepubliceerd,
waarvan het eerste „Gymnasium en Lief-
de" in 1936 is verschenen met een enkel
woord ingeleid van Fr. van Oldenburg
Ermke. Het tweede, dat getiteld is „Het
feestelijke leven" v/erd evenals het laatste
werkje „Muziek over het water" goed ver-
zorgd uitgegeven door de Wereldbiblio-
theek te Amsterdam. Wat de stijl betreft
.zijn al deze werkjes, die gemiddeld geen
honderd bladzijden tellen, gelijk. Dezelfde
eigenaardigheden, die in het eerste boekje
opvallen, zijn ook weer aanwezig in het
tweede en het laatste. Crone bleef zich
zelf gelijk, maar we moeten het daar dan
ook mee doen. Hij ging in zijn derde boek-
je weinig op zijn tweede en in zijn tweed*1

niet veel op zijn eerste vooruit en tenzij
dat eerste een meesterwerk zij, is dat een
veeg teken. Crone, die Neerlandicus Is,
heeft zijn boekje taalkundig wel verant-
woord, maar een boekje zonder taalfou-
ten is nog geen gaaf kunstwerk. „Gym-
nasium en Liefde" was geen meesterwerk-
je, maar alleen een aardig boekje, dat ze-
ker enige verdienste heeft. Laten de vol-
gende werkjes van Crone nu heel aardig
en alleraardigst heten, dan zijn ze daar
wel mee geschat. Doch op de duur vraagt
men van een schrijver, die regelmatig pu
bliceert, oek wel eens iets meer dan wat
zijn eerste werkje reeds gaf, anders wordt
hij immers een-tonig. Dit gevaar bedreigt
Crone nu reeds en als dat bij het begin
van een literaire loopbaan het geval is,
dan zijn er voor den auteur redenen aan-
wezig om zich opnieuw te bezinnen en om
zich af te vragen: kan het niet eens wat
flinker, meer', van-binnen-uit, kan het niet:

opener, brillanter? De drie verschenen
werkjes van den jongen Utrechtenaar zul-
len zeker zeer aardige praeludiën kunnen
vormen voor breder, inniger, rijper werk.

De humor van Crone is niet de humor
van hem zelf. Het is de humor van het
zonderlinge leven. Men zal er niet eens
gul en hartelijk om kunnen lachen, -zoals
men dat om Boman's geestigheden van-
zelf moet doen, men moet Crone's humor
begrijpen en dan glimlachen. De ironie
van het zonderlinge alledaagse leven heeft
Crone zo trouw gecopieerd, dat men soms
geneigd is hem een echten realist te noe-
men, zoals Heyermans of Buysse. Doch
dat is hij slechts in zijn zwakke momen-
ten, die in zijn laatste boekje „Muziek
over het water" nog al eens voorko-

r on e
men. Erger is dat Crone zijn humor \raak
haalt bij het banale. Corset, directoire,
W.C. en dergelijke attributen komen in al
zijn werkjes voortdurend voor en dit al
leen maar om het sausje. Is dit niet ook
de humor van dien man, „die zich in een
geklede jas aanstelt, alsof hrj in zijn
hemdsmouwen stond, meestal vergezeld
van een vrouw van middelbare leeftijd, die
door gebrek aan kleding tracht te ver
goeden, wat zij aan slankheid van figuur
te kort komt", waarvan de inleider op
Crone's eerste boekje gewaagt en waarop
Crone's humor volgens dien inleider juist
niet zou lijken?

Ofschoon het ons weinig interesseert
op welke wijze een schrijver nu heel pre-
cies werkt, hoe hij zijn linkerhand houdt
als hij met de rechter zijn gedachten op
papier tracht te brengen, of hij in de
rommel zit of aan een net opgeruimd bu-
reau, of hij de pijp onderwijl rookt dan
wel een cigaret, kan het toch zijn nut heb-
ben, 'in verband met de knappende korte
fragmentarische stijl van den schrijver
Crone, diens werkmethode even te vermel-
den. Hij heeft ze zelf openbaar gemaakt
tijdens een lezing te Utrecht, waar hij ver-
telde, dat, telkens als op straat of in de
trein, in de bioscoop of misschien tussen
het aan- en uitkleden hem een levensbij-
zonderheid in de gedachte kwam of hij

iets zag, wat hij bij zijn werk nodig kon
hebben, hij dit aanstonds op een papiertje
noteerde. Dan, thuis gekomen, zou lij ziin
zakken van de invallen ontdoen zoals een
jongen van de knikkers, en de papiertjes,
de knipsels en frommels zouden bij elkaar
gelegd en gepast worden zo lang <.ot er
een redelijk verband kwam. Wie nu moge-
lijk nog aspiratie heeft een schrijver te
worden, 'hij kan beginnen. -Het lij.i* erg
eenvoudig, als men maar snippers in zijn
zal' heeft. x

Wat de schrijver Crone zegt over zijn
werk, doet echter ieder schrijver. AUeer
schiften de meeste auteurs reeds in h'ir
geest. Daarin verzamelen ook zij al wat
het leven met zijn rijke ervaring hun aan
hun zinnen openbaart. Zij nemen 'iet in
zich op en verwerken het te zijner tijd
Daardoor kunnen zij eerder een stromend
rhythme, een rijker geheel aan hun werk
geven, terwijl Crone's werk meer blöfi
een verzameling van zinnen en trou vallet
Het rhythme van dit werk heeft daardooi
misschien dat gebrokene, dat soms een
melancholie kan worden. Een paar zinnen
mogen Crone's proza illustreren: „Een
draaiorgel speelde, dat het van zijn leven
geen snijbonen meer at". „Toen ze langs
hem heen naar boven glipte, grijnsde tijj,
dat zij evenmin moeder's mooiste was.
misschien de molligste; hij kneep haar
ergens. Bij de laatste trede gilde ze, dat
nu iedereen zijn o-benen duidelijk kon
zien." „Beneden zongen ze van Christiaan
dien raren'gek, met zijn knevel in zijn nek.
tot Isebree de speld op zijn stoel begon
te voelen en ruzie maakte".

PAUL HAIMON

VOOR DÉ IEUGD:

Aet
Dai feIt ooi mee

„Voor mensen met beschaafde ma-
nieren vliegen alle harten en deuren
open," las ik ergens. En in de prak-
tijk van het Jeven heb ik meermalen
gezien, dat die woorden waarheid be-
vatten. Met echt beschaafde personen
heeft iedereen graag te doen, omdat
ze zich Hartelijk en schoon gedra-
gen Er gaat iets fijns en liefs
van hen uit, waardoor we ontegen-
zeggelijk worden ingepalmd.

Maar de zelfzuchtige en ongema-
nierde mens stoot ons op de duur af.
Door zijn gebrek aan beschaving zal
hij het vaak tegen de fijngevormde
karakters af moeten leggen. We be-
merken dat al in het dagelijkse leven
van kleinere en grotere kinderen.

„Heus mams, we kunnen Ans niet
op ons partijtje vragen! Ze is veel te
vierkant en onbeleefd. En ze praat
zo schreeuwerig en plat," hoorde ik
een jong meisje zeggen. „Tegenover
onze kennissen zo'uden we werkelijk
verlegen over haar zijn. Weet u. dat
ze niet eens behoorlijk kan eten?"

Al pleitte de moeder voor Ans, om-
dat ze haar het pretje zo graag gun-
de, in haar hart gaf ze toch haar
dochtertje gelijk.

Hoe dikwijls lopen sommige meis-
jes een pretje of een voordeeltje niet
mis, omdat ze gebrek aan goede ma-
nieren tonen? Zoals het nu in het
klein gaat, zal het later betreffende
de grote en gewichtige dingen in het
leven ook gebeuren.

Het is dus van belang voor je zelf,
meisjelief, niet op voet van oorlog
met de „goede vormen" te staan.
Maak dat je de toverstaf van ware
beschaving zit. Want daarmee zult
ge vele deuren kunnen open tikken,
die anders gesloten voor je\ blijven!

Al is het je plicht wellevend'te zijn
omdat je kind van God bent, toch
mag je ook de voordelen wel meetel-
len, welke je zelf uit je goede manie-
ren kunt trekken. Dat spreekt van
zelf, zou ik zo zeggen!

rijn

Zonder fijn gevoel zal je het in de
beleefdheid niet ver brengen, omdat
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zoveel goede manieren juist daaruit
voortkomen. Het i's dus van belang,
het te bewaren, wanneer we het be-
zitten en, als we nog niet fijngevoelig
genoeg zijn, ons best te doen, het te
worden.

Nu moet je echter oppassen voor
overdrijving. Dat is voor „te" grote
gevoeligheid. We ontmoeten heel wat
meisjes, die „te" gevoelig zijn. En
alles waar het woordje „te" voor
staat is niet goed: „te" groot, „te"
klein en „te" vroeg! Dat weet je im-
mers wel! Als iemand „te" gevoelig
is, dan noemen we hem overgevoelig!

Overgevoeligheid is eigenlijk iets
ziekelijks. Daar moet je dus voor wa-
ken. Overgevoelige mensen zoeken
zelfs achter iedere vergissing, welke
een ander jegens hen begaat, iets
kwaads, Onbenulligheden blazen ze
tot drama's op.

Een van haar kennissen heeft haar
op straat niet gezien, en dus niet ge-
groet. Dadelijk denkt het overgevoe-
lige meisje, dat die andere 'met opzet
langs haar heeft heen gekeken. Ze
wordt er verdrietig, misschien zelfs
boos om. „Wat verbeeldt dat spook
zich wel?" mompelt ze, wacht maar,
een volgende keer zal ik haar fijn ook
eens zonder groet voorbij lonen!" Zo
wordt ze de schuld van gekibbel en al-
lerlei onbeleefdbeden.

Het gekke van dat geval is nog, lat
zulken zich beroemen op haar: te
fijne gevoel, als OP iets goeds. En stil-
letjes in zichzelf zullen ze iedereen,
die niet zó overdreven is als zij, lomp
durven noemen.

We moeten met die overgevoelige
meisjes eigenlijk medelijden hebben,
want ze ziin niet alleen lastig voor
iederegn, die met hen in aanraking
komt, maar bezorgen zichzelf onno-
dig verdriet!

Het is de kunst: om „het fijne ge-
voel" in de juiste maat te bezitten;
niet te veel, en niet te weinig! Het
normale „fijne gevoel" is een van de
sieraden van een mooi en rustig ka-
rakter. In de omgang met onze me-
demensen waarschuwt het ons, als

we gevaar lopen hen te hinderen. En
in veel gevallen doet het ons vanzelf
begrijpen, hoe we iemand aangenaam
kunnen zijn.

Om eens een paar voorbeelden te
noemen: Je knielt in een kerkbank
naast een wat oudere dame, die op de
punt zit, en nog wat aa blijft bidden.
Verder is de bank leeg. Ben je onna-
denkend, dan dwing je haar voor je
op te rijzen. Ben je echter „fijn ge-
voelig" dan laat je die dame rustig
doorbidden, en je stapt zelf heel de
lege bank door, om langs het andere
pad de kerk te verlaten.

Je „fijne gevoel" waarschuwt:
..Waarom zou ik het een ander lastig
maken, als ik met een kleine moeite
zo iets voorkomen kan?"

'Je moet een boodschap overbren-
gen aan een vriendinnetje, dat al lan-
ge tijd ziek ligt, en dus veel plezier-
tjes mist, misschien zich erg verveelt.
Ze snakt naar wat afleiding, en
vraagt dringend, of je niet een poos-
je kunt blijven. Ben je fijngevoelig,
dan zal je niet gehaast doen, en daar-
bij bijvoorbeeld nog pochen: „Heus,
nu heb ik geen tijd voor je. Ik moet.
straks naar een feest, en m'n nieuwe
dot van een jurk nog aantrekken."
Vervolgens in de gauwigheid een le-
vendige beschrijving van die ,,dot"
geven, en daarna gehaast als een
.wervelwind de deur uitvliegen.

Maar al zou je werkelijk geen gele-
genheid hebben, omdat je uit moet,
dan zeg je toch rustig: „Hè, wat jam-
mer, dat je het luist nu zo slecht treft.
Ik vind het zelf zo prettig weer eens
bij je op visite te zijn. Het spijt me
erg, dat ik nu bezet ben. Maar ik kom
heus heel gauw terug."

En je maakt desnoods alvast een
afspraakje met haar, wanneer dat
?al zijn. Natuurlijk snoef je niet op
het pretie. dat je te wachten staat.
En op allerlei andere genoegens, die
ie pas genoten hebt, of op je nieuwe
lurken.

Want je begrijpt maar al te goed,
•iat je vriendinnetje haar gemis dan
dubbel zou voelen.

Zo zijn er honderden gevallen,
waarin fijnvoelende meisies zelf da-
delijk inzien, hoe ze zich moeten ge-
dragen om -een ander niet te hinde-
i*en, doch om hun integendeel een ple-
zier te doen.

We weten dat we den ?taas.te moe-
ten beminnen als onszelf. Graag ont-
vangen we bewijzen van achting,
vriendschap en voorkomendheid. Ver-
nederingen schuwen we als pijn. Ver-
geet niet, dat onze medemensen pre-
cies dezelfde verlangens kennen. Wie
de gewoonte heeft, in allerlei geval-
len zich af te vragen: „Hoe zou ik nu
-behandeld willen worden," zal zich
tegenover iedereen voorkomend ge-
dragen. Ten minste als hij de naas-
tenliefde bezit.

Want liefde maakt vindingrijk! Let
maar eens op! Als ge iemand graag
moogt Uiden, bijvoorbeeld: een oom,
een tante, een onderwijzeres, of een
"riendin. dan begint je gezicht al te
stralen, zodra je maar een glimp van
hen ontdekt.

Opeens schieten allerlei kleine at-
tenties in je hoofd, die je hun zoudt
Vunnen bewijzen. Zonder dat men je
inpompte, hoe je hun eerbied en ge-
negenheid kunt betonen door hen
overal vóór te laten gaan. de deuren
voor hen te openen en iets voor hen
te dragen — doe je het spontaan.
De liefde en de hoogachting hebben
'e gevoel verfijnd.

Vaak heb ik verbaasd gestaan, als
mensen, die in de regel zich lomp en
onverschillig gedragen, plotseling
aandoenlijk voortornend werden ie-
gens een of anderen persoon, van
wien ze veel bleken te houden. Het
was soms kostelijk te zien hoe zo'n
ruwe klant dan in z'n vertedering
onhandig deed.

Omdat hij zich niet gewoon had
gemaakt de goede vormen in acht te
"emen. waJ hij ongeoefend en stun-
*e'ig. Maar toch wees z'n gevoel
hem hóe hij moest handelen, al ging
hét hem dan een beetje onbeholpen
af.

Fijngevoeligheid, welke voortkomt
uit liefde, blijkt dus een goede gids
;in het land der beleefdheid te zijn.
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at is nu eigenlijk propaganda voeren, waarom bestaat er in onze beweging een
Centrale Propaganda Dienst en wat heeft deze die'nst tot op heden gedaan?
Propaganda en reclame maken is eigenlijk niets anders dan het verstand, de wil, het
gemoed van een ander beïnvloeden.

Zonder ons thans in de theorie te verdiepen, stellen we vast, dat de moderne
mens dag-in-dag-uit getuige is van de alles en allen beheersende macht van
de reclame en de propaganda, op alle terreinen van het maatschappelijk leven.
Dit is wel voor iedereen duidelijk: Een beweging, die zich wil handhaven en uitbrei-
den, moet in deze tijd zeer veel aandacht besteden aanziet vraagstuk van de propa-
ganda. Zeker, er is in-onze 'beweging altijd aan propaganda gedaan, vanaf het aller-
eerste begin.
Altijd hebben we meningen verspreid, anderen voor de idealen van onze beweging
trachten te winnen, aan huisbezoek gedaan, adressen opgespoord, circulaires rondge-
bracht, actie gevoerd, beginselen vastgelegd, geestdrift gewekt, apostolaatswerk
— in de beste zin van het woord — verricht!
Altijd, vanaf het allereerste begin!
We zijn immers een beweging, geen stilstaand mechanisme!
Maar de wijze waarop en de middelen waarmee moeten gelijke tred houden met de
eisen van de tijd. En hierin is, vergeleken bij vroeger, veel verandering gekomen.
Alles is meer geperfectionneerd, de reclametechnièk is op een veel hoger niveau geko-
men. Propaganda en reclame vormen tegenwoordig een wetenschap op zich, commer-
ciële instellingen zowel als ideeële bewegingen hebben experts en adviseurs aan zich
verbonden, die zich voortdurend wijden aan de opbouw van een technisch-geperfection-
neerd propaganda- en reclame-apparaat:
Millioenen en millioenen worden er op de dag van vandaag aan propaganda en recla-
me in de meest verscheidene vormen en voor de meest uiteenlopende doeleinden
besteed.

De wijze waarop en de middelen waarmee de propaganda voor en door onze katholieke

Arbeidersbeweging in al haar samenstellende
delen wordt gevoerd, is dus in onze dagen een
uitermate belangrijke aangelegenheid.
En de leiding van onze beweging toonde ook
hier weer de tijd te verstaan!
In de Najaars-Verbondsvergadering van 1938
werd immers door haar de Centrale Propagan-
da-Dienst in het leven geroepen, die voor de
beweging als geheel en voor de bonden en in-
stellingen afzonderlijk op dit gebied een bij-
zondere taak zou krijgen.
In het voor deze dienst vastgestelde reglement
werd het doel als volgt omschreven:

op initiatief van het Verbondsbestuur, de bij
het Verbond aangesloten bonden en de instellin-
gen der katholieke arbeidersbeweging of op
eigen initiatief, actie te voeren, respectievelijk
bestaande acties te verlevendigen en te steunen,
voor:

1. de naleving van de door de Pausen gegeven richtlijnen tot reorganisatie van de
Maatschappij en de verwezenlijking van in de beweging levende sociale verlangens,
zowel in katholieke kring als daarbuiten;

2. de verlevendiging van de-geest in de katholieke arbeidersbeweging;
3. de uitbreiding van het ledental der katholieke arbeidersbeweging, respectieve-

lijk der aangesloten bonden en vergroting van het debiet der instellingen.

Uit het onder punt l genoemde is het initiatief van het Verbond ontsproten tot de
bekende Actie Naar de Nieuwe Gemeenschap. Werd aanvankelijk uitgegaan^ van de
veronderstelling, dat de Centrale Propaganda-Dienst zeker in de aanvang het voor
deze actie benodigde werk alleen zou kunnen doen, nadien bleek de bereidheid
tot medewerking aan deze actie in het katholieke kamp van die aard te zijn, dat een
speciaal comité in het leven werd geroepen, waarin geheel georganiseerd katholiek
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Nederland werd betrokken. Overigens bleef de Centrale Propaganda-Dienst bij deze
grootse actie als propaganda-apparaat ingeschakeld en heeft hij in de uitbouw ervan
een belangrijk aandeel gehad.
Het gevolg is geweest, dat aan de plannen tot ledenwerving door de C.P.D. voorals-
nog weinig aandacht kon worden geschonken, maar in het voorjaar van 1940 is de
grote ledenwervings-actie ingezet, welke helaas door de Mei-gebeurtenissen ontijdig
werd afgebroken.. We plaatsen hier beneden nog enkele actiefoto's die aan-
tonen hoe overal in het land deze grootscheepse actie enthousiaste medewerking
ondervond.

Om haar voor de beweging ongetwijfeld belangrijke taak naar behoren te kunnen vol-
brengen heeft de C.P.D. relaties gezocht met en zich de medewerking verworven
van een aantal deskundige krachten op dit gebied, van diverse tekenaars, affiche-

ontwerpers en tekstschrijvers.
Langzamerhand heeft het werk» zich uitgebreid
en sinds een eigen studio in het leven werd ge-
roepen, (ook op dit terrein moeten we „door
eigen kracht omhoog") is er reeds heel wat
ontworpen en afgeleverd: goede affiches, zeer
veel pakkende brochures en suggestieve folders
voor Verbond, bonden en instellingen, propagan-
da-circulaires, manifesten, convocaties voor pro-
pagandavergaderingen enz. Verschillende vak-
bladen werden op de studio in een nieuw
kleedje gestoken, of er verschenen speciale
nummers van, een groot aantal briefhoofden van
bonden en instellingen werd vernieuwd en ver-
beterd, enzovoort. Verschillende projecten staan
op stapel: een nieuw Verbondsdiploma, een zeer
fraaie Verbondskalender voor het komende
jaar, een bouwplaat van het Huis van de Arbeid
en nog heel veel andere plannen, waarvan we
op dit ogenblik niet te veel mogen verklappen.

i
Ook in verband met het voornemen om in de
komende maanden een stevige propaganda-actie
in te zetten, liggen er weer diverse plannen op
uitvoering te wachten. De Centrale Propaganda-
Dienst draait de laatste maanden weer op volle
toeren. Nog kort geleden werd de bekende
folder „Sociale Nieuwbouw" in een oplage van
223.000 exemplaren afgeleverd, de laatste hand
wordt thans gelegd aan de aflevering van
100.000 folders voor onze drie spaarbanken, en
zo is er-nóg heel wat meer, dat zeer binnenkort
de Lumax-persen verlaten zal.
Propaganda en alles wat daarmee samenhangt
is voor onze katholieke Arbeidersbeweging een
belangrijke aangelegenheid.

Propaganda was vroeger nodig, moest daarna worden aangepast aan bepaalde
eisen, maar is ook nu, nu vooral nodig!
Maar: geen stelsel, geen dienst, hoe voortreffelijk ook, werkt uit zichzelf. Mede-
werkers zijn er nodig, om door een intense, voortdurende en volhardende propaganda,
•onze katholieke Arbeidersbeweging door het stormgetij heen te voeren.

.Bij de Centrale Propaganda-Dienst wordt hard gewerkt!
Verscheidene bonden en instellingen voeren reeds weken lang een gestage propaganda-
actie! De plaatselijke werkers zullen er hun schouders méé onder moeten zetten!
Ten sïotte vormen wij allen in ons werk voor de beweging een schakel,!
En omdat één zwakke schakel een ketting kan doen breken, daarop juist is ieders
enthousiasme, ieders bereidheid, ieders daadwerkelijke hulp yan zo'n grote betekenis!
Laten de leden, de propagandisten, de besturen, laten wij allen ons deze waarheid
blijvend herinneren! L- B.

Een greep uit de vele folders welke ^oor Verbond, bonden en
instellingen werden ontworpen.
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Het is hier reeds meermalen gezegd:
ons voedsel is slechts in mondjesmaat
voorhanden en bij voortduren van de oor-
log belooft het ons toegemeten rantsoen
nog krapper te worden. Wat slechts ge-
daan kan worden tot vermeerdering van
de levensmiddelenvoorraad, moét gedaan
worden. In het belang van de zijnen is
ieder verplicht, in de eerste plaats tot
uiterste zuinigheid bij het gebruik en de
omgang met alles wat eetbaar is, en ver-
der om eetbare waar te helpen voortbren--
gen zoveel in zijn vermogen is.

Velen zijn daartoe niet in staat; iemand
op drie hoog zal er doorgaans geen tuin
op na houden, tenzij dan de volkstuintjes
aan de rand van de stad. Deze tuintjes,
en ieder lapje grond, hoe klein dan ook,
kan .echter naast de .vreugde, aan alle be-
zigheid in de natuur verbonden, belang-
rijk tot de voedselvoorziening bijdragen.
We moeten ons daarbij -niet op het pad
van den vakman begeven en allerlei fijnere
en te ontberen tuinproducten willen kwe-
ken doch heel nuchter ons allen toeleggen
op voortbrengselen die weinig vakkennis
vereisen en daarbij een hoge opbrengst ge-
ven van hoge voedingswaarde, die lang
houdbaar Ls boyendien. Op deze laatste
drie punten komt het deze maal aan.

Een gewas, dat hieraan voldoet, is de
pofmais het „Cnal-Cpren". We hebben een
vorig jaar hierover geschreven, waar de
omstandigheden gebieden nogmaals en
met nadruk de aandacht er op te vestigen.

Een stukje grond van 5 X 10 m kan er
50 a 60 kg van opbrengen, die tot smake-
lijke spijs te bereiden is van dezelfde ho-
ge voedingswaarde als brood. Mais en
tarwe hebben trouwens ongeveer dezelfde
samenstelling.

Het gebruik van mais als menselijk
voedsel is hier te lande nog tamelijk onge-
woon. Laat dit echter geen aanleiding zijn
om deze gelegenheid, zelf een broodgraan
te verbouwen, ongebruikt te laten passe-
ren. Het is zo'n mooi spaarpotje om, als
het andere voedsel onverhoopt wat klein
ging worden, als een aanvulling ervan te
gebruiken.

Het planten, verzorgen, oogsten en be-
reiden is allereenvoudigst; geen machines,
geen gereedschap bijna komt er aan te
pas, en zelfs arme grond is voor mais vol-
doende. Pofmais, „Cnal-Coren" is de gepa-
tenteerde naam ervoor van den uit Ameri-
ka gerepatrieerden Nederlandsen boer H.
Bennink te Apeldoorn, wordt bereid door
ze eenvoudig in een pan of een zeef van
jjzergaas te verhitten boven een vlam of
een vuur. Het vocht in de korrel gaat
daarbij in stoom overvwelke het inwendi-
ge, het zetmeel, eerst gloeiend heet maakt
«n gaar stoomt, en ten slotte zo'n span-
ning binnen de korrel teweeg, brengt,
dat deze met een knal uiteen spat tot een
witte vlok tot wel 10 X de oorspronkelijke
grootte. Dit poffen is een kwestie van ten
hoogste drie minuten en de knappende
vlokken zijn daarmee kant én klaar om te
eten. Wie wil, kan er wat gesmolten reu-
zel, spekvet of boter doormengen en wat
fijn zout, maar nodig is dit niet.

Benaive dit gerecht, dat door jong en
oud gewaardeerd wordt, kan men „Cnal
Coren" ook laten malen of zelf malen in
de koffiemolen. De later uitgezeefde gro-
vere gries is heerlijk voor het koken van
pap en soortgelijke gerechten, terwijl pud
ding, pannekoeken en tal van andere spij-
zen van de gezeefde bloem bereid kunnen
worden. Vooral voor pannekoek is het
maisrneel een uitstekend vervangingsmid.-
del voor het schaarse boekweitenmeel ge-
bleken.

Om zich maisteler te kunnen gevoelen
zullen velen bovenstaande korte aanwij-
zing wel wat beknopt vinden. Dit is begrij-
pelijk, ofschoon ze toch bijna voldoende
zijn, zó eenvoudig is de kunst. Wie er ech-
ter meer van wil weten — en het is ieders
belang zich daartoe te rekenen — kan zich
bij de boekhandel -of bij de uitgeverij
„Kosmos" te Amsterdam een boekje aan-
schaffen dat tot titel draagt: „Maismoge-
lijkheden iri Nederland". Dit boekje geeft
een beschrijving van verschillende mars-
soorten, het poten, het oogsten, het bewa-
ren enz. enz. terwijl ook een hoofdstuk
gewijd is aan het bereiden der gerechten,
waarin onder andere een 25-tal recepten
opgenomen zijn.

Wie het boekje met zijn vele toelichten-

HET MOEST IN ELK KOOKBOEK
STAAN,
dat men voor het zouten van spijzen
Jozo of Nezo moet gebruiken. (Hy-
giënisch verpakt, kristalzuiver zout!

aast de dewc
En zoudt gij hem ooit hierboven
ontmoeten en vragen: „Wat heb
je voor deugdzaams gedaan?"
Dan zou broeder Koenraad van
Parzham u zeggen: „Ik heb aan
de poort gestaan."

Anton van Duinkerken.

Portiers zijn mensen van gewicht.
Ze zijn meestal dik en hebben een
gladgeschoren gezicht met een on-.
derkin. Ze bezitten mensenkennis en
weten te imponeren., Dat ondervindt
ieder, die, jong en onervaren, of oud
en niet bereisd, zich moet laten in-
schrijven in het gastenboek van een

worden, omdat er een brok in de keel
zit en omdat de gedachten zijn bij het
zieke kind. Moeder zou het o zo graag
zelf willen verzorgen, koesteren, be-
ter maken, maar ze moet het afstaan
aan vreemden!

Er zijn gemoedelijke, goedaardige
portiers.

Er zijn ook anderen.
Querido heeft in een wrang ver-

haaltje verteld van zo'n „waaksen
grimmigert", die hém, klein, gesjoch-
ten, hunkerend jongetje de toegang
ontzegde tot de lichtende tuin van het
Paleis voor Volksvlijt, waar op Zater-
dag muziek gemaakt werd.

hotel. Dat ervaart elkeen, die met een
vraag, een verzoek, een bede zich wen-
den moet tot een officiële instantie of
instelling van betekenis, die offi-
cieel of van zulk een betekenis zijn,
dat ze een bordje kunnen uithangen:
Aanmelden bij den portier.

Sommige portiers kijken altijd le-
lijk. Dat staat flink.

Maar ik heb toch liever met zuster
Ancilla te doen,- de kleine zuster van
het ziekenhuis, die ook tot het gilde
van de portiers hoort. Zuster por-
tierster' Ancilla, die zo zacht en zo
vriendelijk is voor de moeders, die
een ziek kind komen brengen; die met
haar meisjesstem zo rustig de nodige
inlichtingen vraagt en die zo gedul-
dig luistert naar de antwoorden, wel-
ke maar moeilijk en verwart gegeven

de plaatjes gelezen heeft, zal hoogst-
waarschijnlijk besluiten maisteler (-ster) te
worden. Men stelle echter niet te lang uit
want de poottijd is plm. 10 tot plm. 25 Mei:
M-et bestellen van het boekje en van poot-
korrels moet dus.niet getalmd worden.
He-t laatste kan geschieden bij de plaatse-
lijke zaadwinkel, of anders bij het Mais-
veredelingsbedrijf H. Bennink te Apel-
doorn. „Cnal-Coren" wordt in twee kleu-
ren gekweekt geel en zwart, vooral het
laatste levert een fraai gezicht. De prijs
per pakje, voldoende voor 25 vierk. meter
voorzien van aanwijzingen voor planten,
enz. is voor beide kleuren dezelfde: 25 et:

WILMA MÜNCH.

Er zijn ook heilige portiers. Broe-
der Andreas, de Apostel van Sint Jo-
zef, van wien we de laatste tijd zoveel
horen en die de grootste -wonderdoe-
ner van onze dagen genoemd wordt,
heeft aan de kloosterdeur gestaan.

Broeder Koenraad van Parzham,
wiens feestdag we a.s. Woensdag vie-
ren, deed het veertig jaren achtereen.
En !t kan heilzaam zijn op die 16e
dag van April een ogenblik bij dit
leven stil te staan. Al was het alleen
maar om er de les uit te trekken, die
Adama van Scheltema ooit in dicht-
vorm gaf:

Doe, wat je doet, doe dat goed,
Doe vooral, wat anderen niet kunnen,
Of doe het vaker, doe meer, doe het

[beter dan zij.
Kunt ge 't een noch 't ander,
Minacht dan niet u zelven
Doe wat ge doet met uw hart
En ge streeft alle andren voorbij.

Doe wat je doet, doe dat goed!
't Is geen kunst om zichzelf m te

beelden voor iets beters in de wieg
gelegd te zijn dan om almaar tussen
kleine-kindertjesgeschreeuw te zit-
ten, luiers te spoelen, te stoffen en
aardappels te schillen, de vuile vaat
te wassen.

't Is misschien wel een kunst, al-
thans een uiting van gezond ver-
stand, om vast te stellen, dat al dit
werk, hetwelk onder anderen omvat
een gemeenschap van meer of min-
der mensen te voeden, te kleden, te

„Zóó hoort
het"

door

TOOS POST
In keurig bandje f 1,25

3e druk

Een. boekje over de
etiquette, maar dan één
waarvan P. Hier. Bon-
gen O. C. E. schryft:
„Neemt en leest. Het
zal een verfrissing, een
verfijning worden voor
héél Uw doen en laten."

In den boekhandel en bij
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herbergen, dat dit werk van gróte
betekenis is. 't Kan een deugd wor-
den, als we al die karweitjes „goed"
verrichten.

Men zegt, dat de meisjes van tegen-
woordig, die in een winkel hebben ge-
staan, of kantoorwerk verrichtten, of
lang ter schole gingen, er feestelijk
voor bedanken om voor huissloof te
spelen en jaren lang met kleine kin-
deren opgescheept te zijn.

Ten eerste geloof ik dat zo maar
niet. i

Ten tweede, als het waar zou zijn,
moet het tor.u mogelijk wezen hun
aan te tonen, hoe bekrompen en to-
taal verkeerd zij de taak van huis-
moeder zien. Wel geen man kan in
zijn vak zo zeer al zijn talenten ge-
bruiken, zijn gaven ontwikkelen als
de vrouw in het normale gezin. Zij
moet (mag!) arbeiden met hart en
hoofd en hand. Haar werk is zeer
verantwoordelijk, want van invloed
tot in het derde en vierde geslacht.
Dat het eentonig zou zijn is meer
schijn dan werkelijkheid. Dat er ook
zeer nederige baantjes aan het huis-
houdelijk bedrijf vastzitten, zal nie-
mand ontkennen. Doch alle hebben
hun hoge waarde, als ze „goed" ver-
richt worden.

Doe wat je doet, doe dat goed.
Dat is de les, die we kunnen leren

aan de kloosterdeur van Altötting,
de drukke bedevaartsplaats in Beie-
ren, waar Koenraad van Parzham
zijn bescheiden werk verrichtte en.
waar hij de heiligenknon verwierf.

C. BOUDENS-VAN HEEL.

P.S. Koenraad werd 22 December 1818
geboren in Parzham, dicht bij Passau.
Tot zijn 31e jaar werkte hij op het land.
Heel zijn leven door is hij een vurig Ma-
ria-vereerder geweest. In 1850 werd hij
broeder bij de Capucijnen van Altötting,
waar hem he.t portiersbaantje werd opge-
dragen. Dit oefende hij uit tot 3 dagen
voor zijn dood!

Corr.: Mw. V. te W. en mw. S. te G.
schrijf ik nog wel. Even geduld s.v.p. P. L
te 'N.N. Dank voor hartelijke brief! Het-
zelfde geldt voor schrijvers(sters) over
kinderspelen! C. B.-v. H.

'raagt lh»
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Een fatale openingsfout

In onderstaande partij, gespeeld tussen
A. Fritz met wit en J. Mason met zwart
in het tournooi te Neurenberg, 1883, zien
wij hoe een kleine fout m de opening ver-
lies der partij tengevolge kan hebben.

1. e2—e4, e7—e6. 2. d2—d4, d7—d5. 3.
Pbl—c3, PgS—f6. 4. Lol— g5, Lf8—e7. 5.
LgöXfB, Le7Xf6. 6. Pgl—f3, 0—0. 7.-Lfl
—d3. Er dreigt een" aanval op den zwar-
ten koning, de witte stukken (vooral Ld3>
staan daar al goed voor opgesteld. Zwart
moet tegen deze dreiging actief optreden
zn bijvoorbeeld c7—c5 gevolgd door Pd7
spelen om zo het spel te openen; lukt dit
niet, dan blijft de zwarte dame vleugel
in ontwikkeling ten achter, zoals in deze
partij, en dit betekent een groot nadeel.
7. , b7—b6. 8. h2—h4!, Lc8—b7? Dit
is de beslissende fout. Door h4 te spelen
heeft wit zijn aanvalsplannen verraden en
zwart had alle aanleiding zich hierop te
bezinnen. 8 , La6 was wel heel wat
beter geweest, omdat daardoor afruil der
lopers kan worden geforceerd (zie dia-
gram no. 315). 9. e4—e5! (opent de aan-
valslijn d3—h7) M6—-e7. 10. Ld3Xh7v!
Een offer dat alle kans op succes biedt;
de zwarte koning wordt beroofd van eon
der beschermende pionnen en de witte
stukken kunnen alle direct in actie wor-
den gebracht. 10 Kg8Xh7. Voor-
zichtiger was 10 , Kh8 om PgS met g6
te beantwoorden. Echter houdt wit dan
met 11. Ld3 een |pïbn meer plus de bes'te
stelling.

No. 315

a b c d e f gh

a b c d e f g h

Stelling na 8 , Lb7

11. Pf3—g5f, Kh7—gS. Een weinig aan-
lokkelijke zet, maar een betere is er niet.
Bij voorbeeld 11 , Kg8?. 12. Dh5 (dr.
Dh7 mat). Lg5:. 13. hg5:, f5. 14. g6! en
15. Dh8. Of 11 Lg5:? 12. hgöt, Kg6.
13. Dh5t, Kf5. 14. Th3! en 15. Tf3t.

12. Pc3—e2! Een sterke zet. Menig spe
Ier zou hier met 12. Öd3t voortzetten,
maar na 12 , f5! 13. ef6: e.p.t, Kf6:,
loopt de aanval dood. De betekenis van
Pe2 is. dat er een nieuw stuk bijkomt ter
versterking van de aanval. Er dreigt nu
13. Pf4t, Kf5 (of 13 , Kh6 14. Dh5
mat) 14. g4t, Kf4: 15. Df3 mat. Zw?rt is
wel verplicht op g5 te slaan, waardoor
echter de h-toren gevaarlijk wordt. 12.

Le7Xg5 13. h4Xg5, f7—f5 (13
Dg5:? 14. Pf4t, Df4:. 15. Dh5 mat). 14.
g5Xf6 e.p. Tegen het dreigende Pf4 staat
zwart thans vrijwel machteloos. 14 ,
Tf8—h8. 15. Pe2—f4t, Kg6—f7 (zie dia-
gram No. 316). "

16. Ddl—g4! Een meesterzet. Wit wil
geen tijd verliezen met afruil op h8 en de
aanval is wel een toren waard.

No. 316

a b c d e f 'g h

• •

a b c d e f g h

. Stelling na 15, ...,.,, Kf7

VolL
Wanneer gehele volksstammen naar an-

dere streken trekken, dan spreken wij van
volksverhuizingen. Wij kennen er uit de
H. Schrift, maar ook uit de profane ge-
schiedenis. Zo is tegen het einde der der-
de en in het begin der vierde eeuw het
eens zo machtige Romeinse wereldrijk in-
eengestort onder de mokerslagen van
talrijke Germaanse stammen. Dat was de
tijd van de grote volksverhuizing, toen de
Germanen,' uit het Oosten gekomen, zich
in geheel West-Europa, zelfs in Spanje
nederzetten.
. Hiervan onderscheide men de volks-
verschuivingen, die voortdurend plaats
hlebben. Het gaat nu niet om gehele
volksstammen, maar om min of meer gro-
tere groepen, die zich verplaatsen, hetzij
om een beter bestaan te zoeken, hetzij
tengevolge van maatregelen, door de over-
heid genomen.

In de zeventiende en een groot gedeelte
der achttiende eeuw had ons klein landje
van melk en boter een bizondere aantrek
kingskracht voor hele groepen vreemdelin-
gen.

Daar hebt ge allereerst de Franse Huge-
noten. Zij beleden het Calvinisme en had-
den bij het edict van Nantes (1598) gods-
dienstvrijheid verkregen. Toen Lodewijk
IV hun die echter ontnam, weken zij in
groten getale naar Holland uit, dat toen
zeer rijk was door zijn handel en koloniaal
bezit en het Calvinisme bovendien als
enig ware godsdienst erkende* al was het
aantal katholieken óók zeer groot. Van-
daar dat men heden nog vele Franse fa-
milienamen in 'de Noord-Nederlandse ste-
den tegenkomt en de dragers ervan over
het algemeen Protestant zijn.

In de steden ontmoet men ook menig-
maal een familienaam van Italiaanse oor-
sprong als Gubbi, Balli, Beltrami, An-
dreoli, Arnoldi, Jacobi enz. Zij zijn echter
katholiek en de afstammelingen van
Italiaanse schoorsteenvegers, metselaars
en dergelijke handwerkslieden, die louter
wegens armoede uit Italië geweken zijn
om m het rijke Holland een flink stuk
brood te verdienen. Enige dezer Italiaan-
se families hebben zich omhoog gewerkt,
terwijl andere heden nog in metselen en
schoorsteenvegen een karige, maar fat-
soenlijke boterham verdienen. Zij behpren
tot de kleine middenstand.

16 , ThSXhlf. 17. Kei—d2, g7Xf6:
Op Tal: volgt 18. Dg6t, Kf8. 19. Peó:",
Kg8. 20. Dg7: mat. Men ziet hier duidelijk
dat de zwarte stukken op de linkerzijde
van het bord niets waard zijn. 18. Dg4 —
g6t, Kf7—el: 19. Dg6—g7t, Ke7—e8. 20.
Dg7—g8t, Ke8—e7. 21. Dg8Xe6t, Ke7—18.
22. Tal X hl. Zwart is reddeloos verloren.
22 , Lb7—c8. 23. Thl—h8t, Kf8—g7.
Met 24. Td8:, Le6:. 25. Pe6: en 26. Pc7:
kan wit zijn tegenstander kaalplukken.
Er komt evenwel een eleganter slot: "4.
Th8—h7t, Kg7Xh7. 25. De6—f7f, Kh7—
h8. 26. Pf4—g6 mat.

Tot deze stand kan men ook vele Ne-
derlanders met. een Duitse familienaam
rekenen. De katholieken onder hen stam-
men vooral uit het graafschap Lingen,-
dat eens aan onze Oranjes behoorde, on
der de apostolische "icarissen van Utrecht
viel, geheel Nederlands en katholiek was,
maar in 1732 aan het Huis Hohenzollern
en dus aan Pruisen verviel. Uitgemergeld
door de Hollandse ambtenaren, leefde de
bevolking in schrijnende armoede. Bij
duizendtallen zijn de dagloners en keuter-
boertjes uit Lingen, niet ver van Gelderse
Achterhoek en Twente gelegen, en de ar-
men uit andere streken van het tegen-
woordige Westfalen naar ons land uitge-
weken, tot diep in de negentiende eeuw
toe. Als schrijnwerkers, -klokkenmakers,
stucadoors. slachters, marskramers, sul-'
kerbakkers, roggebroodbakkers, linnenko
pers, fijndoekpoepen, blaaspoepen, bran-
dersgezellen, hannekemaaiers, turfstekers
verveners, zuurkoolsnijders, wiedsters,
stoepmeiden, blekersmeiden, keetmeiden,
fijnstrijksters, dienstboden, huisknechten,
koetsiers enz. enz. hebben zij getracht hier
het hoofd boven water te houden. Thans
vindt men hun nakomelingen in de alco-
holindustrie en vooral in de manufactu-
renzaken. Vele fijndoekpoepen, die zich te
Dokkum,. Groningen, Leeuwarden, Frane-
ker, Heerenveen, Amsterdam, Leiden, Rot-
terdam enz. gevestigd hadden en dage-
lijks met hun fraai linnen het platteland
afreisden, hebben zich door Godsvertrou-
wen en nijvere vlijt tot de voornaamste
middenstanders van ons land opgewerkt.

Speciaal uit het oude graafschap Lingen
zijn de welbekende families Dreesmann,
Stüve, Lampe, Bögemann, - Drees, Moor-
mann, Dolle, Mehring, Winkelmann, Kre-
lage, Brenninkmeyer, Beckmann, Büse-
meyer, Determeyer, Brüggemann, Ten
Brink, Pielage, Burlage, Berlage, Groot-
huis en Erfmann afkomstig, waarvan
meer dan een in heel Nederland zaken
heeft. Ook priesters, aan wie ons land tij-
dens de sombere dagen der protestantse
overheersing zeer veel te danken heeft,
stammen van Westfaalse of Lingense ge-
slachten af. Wij noemen slechts prof.
Schrant, de aartspriester Dolle (uit Lin-
gen), die heel wat meegemaakt heeft in
de Franse tijd en ten slotte als missiona-
ris op Curac.ao stierf.

Aldus heeft de volksverschuiving uit het
doodarme graafschap ons een schare van
sterke katholieken gegeven, wier nakome-
lingen veelal nog fier voor hun geloof
uitkomen. •

VAN DEURNE.

P.S. Wie belang stelt in de uit Westfalen
en het graafschap Lingen afkomstige fa-
milies, leze de studie van den heer Rogier
in Archief voor de Geschiedenis van het
Aartsbisdom Utrecht (dl. 64, blz. 113—249,
vooral blz. 118—131) en de door hem aan-
gehaalde litteratuur.

Een van de wakkerste leden
Die voor de beweging ooit

streden,
Dat lid is nu
Daarom moeten wij kwiek
'n Reddende ketting gaan

smeden

E.N.S.A.LD.
MODEVAK- EN

XUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN

DAMES EN MEISJES MAAKT
NU ZELF UW KLEEDING THUIS
Zenrt ons een briefkaart E.N.S.A.I.D.-
Instituut, Tolsteegsingel 54, Utrecht,
voorzien van uw eigen adres en beplakt
met 35 cents aan postzegels, porto
briefkaart inbegrepen, en u ontvangt
een mooi boek'met ruim 100 maten en
modellen en tevens een gratis apparaat
om u te laten zien, hoe gemakkelijk
onze methode is om THUIS alle klee-
ding te leeren maken en vermakgn zon-
der teekenen of rekenen.

KAÏN
„EEN MEESTERLIJK DEBUUT"

Prof. dr. Anton van Duinkerken
schreef in de Tijd van 9 Maar,t j.l.
op buitengewoon waarderende wijze
over het boek ,,Kain", door Rogi'er
van Aerde. Hij noemde het een
„meesterlijk debuut" en roemde de
zeer oorspronkelijke stijl.

„De taal is poëtisch, maar blijft van
een voorbeeldige soberheid.

Rogier v. Aerde is begaafd met een zeer
beheerst gevoel voor tempo en rhythme,
zodat hij slechts op plaatsen, waar de
tekst het verantwoordt, de adem opjaagt
tot een wild en primitief hijgen.

Op andere plaatsen golft syn verteltoon
breed uit De stijl is soepel en ver-
anderlijk als een wolkenvlucht, die dui-
delijk getekend boven de horizon haar
spel van ijle bewegingen speelt en een
grillige schoonheid, groots én toch zacht
openbaart overal is het rhythme van
dit dichterlijk proza in overeenstemming
met de gevoelens Met de woorden
speelt hij als de wind met de wolken.
Het tempo wordt beheerst door de adem-
haling van den gespannen waarnemer, die
iedere beweging volgt niet alleen
levendig, maar buitengewoon boeiend ....
de herschepping is dramatisch, zodat wij
gedurig handeling zien, geaccentueerd
door een sobere, maar krachtige dialoog.

Royier v. Aerde let gedurip en scherp
op de lijn. Bij hem is altijd beweging.
Daarom is het een voordeel, dat hij een
taal schrijft, die met deze beweging mee-
golft en dat hij niet door deze taal wordt
•meegesleept, doch haar krachtig beheerst.

Hij heeft dezelfde aandacht voor inner-
lijke als voor uiterlijke levensbewegingen.
Dit kenmerkt den dramaturg in hem. De
eerste tien hoofdstukken zijn meesterlijk
van plastiek. Na op een inzinking
in enkele hoofdstukken te hebben ge-
wezen, schrijft Anton van Duinkerken:

„Overal blijkt duidelijk, dat zich hier
iemand aandient, die tot grote dingen
geroepen schijnt hoeveel hedendaagse
auteurs, zelfs onder de'geoefenden, zou-
den in staat zijn tot het opbrengen van
zulk een brede, boeiende verbeelding f"

i. m.
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i.
Alles goed en wel, maar de practijk der

historie stelt de — later — opgebouwde
theorie niet zelden voor problemen. Tot
nu toe hebben we in ,onze artikelenreeks
over de Nederlandse schilderkunst ge-
tracht haar kracht en bekoorlijkheid, haar
waarde te toetsen aan de mate van haar
overeenstemming met het eigen volkska-
rakter. We zagen daarbij twee dingen: de
grootste meesters gaven van dat volks-
karakter een getrouw beeld, zij vonden
in het algemene gedachtenleven en in
het wezen van hun eigen volk hun inspi-
ratie, terwijl de mindere goden .zich al te
graag lieten meeslepen door een buiten-
landse mode. Deze mindere goden mogen
dan uitzonderingen heten die de regel
bevestigen, dat de met de eigen volksaard
verbonden schilders de meest gewaardeer-
den zijn, daar zijn ook uitzonderingen die
ver uitsteken boven beide groepen en zulk
een uitzondering is ongetwijfeld Petrus
Paulus Rubens, die geboren werd in 1577
te Siegen in Duitsland en stierf in 1640
te Antwerpen.

De grootmeester der Vlaamse schilder-
kunst is eigenlijk niet een titel welke Ru-
bens' ontzaggelijke schildersarbeid dekt
en zeker niet karakteriseert; de geest van
zyn werk vliegt ver over Vlaanderen's
grenzen heen. JHet is, aanvankelijk sterk
beïnvloed door Italië, uitgegroeid tot het
elitewerk van een man, die thuis was aan
de hoven, grote paleizen en kloosters van
Europa.

Het Franse spreekwoord „Ie style c'est
1'homme" (de stijl tekent den mens) kan
men in de schilderkunst ook omdraaien in
deze zin, dat de aard en de levensomstan-
digheden van den. kunstenaar zeer vaak
inhoud en vorm van .zijn kunst bepalen.
Heeft "niet de uitgestotene Rembrandt
zjjn kracht gezocht en gevonden op' de
bezonken studie van het innerlijk wezen
zijner menigvuldige onderwerpen? Daar-
entegen is Rubens, de veelgezochte en
door de grote wereld gevierde de schilder
van de hoofse en grootscheepse vormen-
spraak en het geldt zeker voor Rubens,
dat de roem van vele zijner werken slechts
stand houdt^om de naam die er aan ver-
bonden is. Zijn meest vermaarde werken
zijn trouwens de minst pompeuse. Want
b,v. zijn beroemde „Vlaamse kermis" kan
men, ondanks de boeiende' vaart die in
dit bewogen danstafereel zit, niet pom-
peus noemen. En toch is dit doek een der
uiterst weinige zuiver Vlaamse Rubens-
werken en het wekt bijna de gedachte op,
dat Rubens, indien hij, inplaats van op te
gaan in de grote wereld, gebonden ware
geweest aan het Vlaamse platteland, een
tweede Brueghel was geworden. Maar
Rubens werd de vorst onder de schilders,
de verbeelder van het grootse, sierlijke,
die zelden ontroert, maar wel altijd in be-
wondering brengt door dramatische com-
positie, weloverwogen kleuraanwending
en buitengewone technische vaardigheid.
En niet in het minst door overstelpende
werkkracht.

Levensloop

Peter Paul Rubens werd 28 Juni 1577 te
Siegen in Duitsland geboren. Zijn vader
heette Jan Rubensr zijn moeder Maria Py-
pelinx. Zijn ouders waren reeds in 1568 om
hun katholieke geloofsovertuiging van
Antwerpen naar Keulen- uitgeweken. Na
de dood van den vader in 1587 keerde het
gezin naar Antwerpen terug.

De jonge Jlubens genoot eëh aristocra-
tische opleiding, de Latijnse school bracht
de eerste kennismaking met de Antieken,
daarna werd hij page aan het hof van
Margaretha de Lalaing, waar de grote
wereld voor hem openging. Zijn gehele
leven is Rubens een trouw zoon der Kerk
geweest; in het bizonder met de Jezuïeten
was hij verbonden, getuige de talrijke op-
drachten die hij uit die kring kreeg.

De beginselen der schilderkunst leerde
Rubens gedurende vier jaar bij Adam van
Noort en korte tijd bij den landschapschil-
der Tobias Verhaegt. Vervolgens trad hij
in de leer bij Otto van Veen, .Leidenaar
van geboorte, die zich, naar een gebruike-
lijk misbruik van die dagen op z'n Latijns
Venius noemde, waarmee zijn inderdaad
klassieke opvoeding en verfijnde bescha
ving moesten worden aangeduid.

Van 1596 tot 1600 bezocht Rubens het

Remwtüiü&t dan wit
-worden Uw tanden ff'ffiJr/^ü-,»^JS\S1
indien U poetst met IwQfCVlL

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

atelier van Van Veen, maar in 1598 was
hij reeds meester van het Antwerpse schiL
dersgilde Sint Lucas. Hij had het dus op
zijn 21ste jaar reeds ver gebracht.

Evenals van zovele zrjner- tijdgenoten en
kunstbroeders was het ook Rubens'
ideaal het klassieke land der schilder-
kunst Italië te bezoeken; hij kreeg daar
al gauw de kans toe, namelijk op 9 Mei
1600.

Hij bleef in Italië ongeveer acht jaar en
verliet het land overhaast om zijn moeder
te begraven.

Maar in die acht Italiaanse jaren ligt
reeds een groot stuk van Rubens' schit-
terende carrière.

Rubens' aanvankelijke doel in Italië
was Venetië bezoeken, waar hij ijverig
Titiaan copieerde en ook Tintoretto en
Michelangelo. Hij trad er echter spoedig
in dienst van den hertog Vincenzo Gon-
zaga van Mantua voor wien hij vele doe-
ken maakte.

In opdracht van Aartshertog Albertus
van Oostenrijk, stadhouder der Spaanse
Nederlanden schilderde hij zijn eerste al-
taarstuk in de kerk. van Santa Croce in
Rome. In 1603 maakte hij een reis naar

XIII

VAN DEN VOS REINAERDE

(Vervolg en slot)

„Mijn vader," aldus begon Reinaert zijn
listig verzonnen verhaal, had lang gele-
den de schat van vorst Ermenrik gevon-
den. Hij werd door die rijkdom trots en
overmoedig en beraamde misdadige plan-
nen. Kater Tibert stuurde hij als geheim
afgezant naar de Ardennen en Bruin de
beer gaf hij de raad naar Vlaanderen te
gaan, waar men hem wel^op de troon wilde
zetten. Grïmbaert en Isêngrim waren ook
in de arm genomen en gezamenlijk zou-
den ze koning Nobel vermoorden en Bruin
koning maken.

Alles zou volgens plan verlopen zijn,
als niet de das een fout begaan had. Op
een goede morgen toen Grimbaërt nog
dronken was van de vorige avond, ver-
telde hrf zijn vrouw hoe de hele samen-
zwering op touw was gezet. Zij zwoer een
dure eed dat zij het niet verraden zou.
Slechts een halve dag hield zij het uit;
toen zag ze Hermelijn, de vrouw van
Reinaert en vertelde haar alles. Ook Her-
melijn zwoer het niemand te zeggen;
maar spoorslags ging zij naar huis en
vertelde Reinaert weer alles.

Om het leven van koning Nobel te red-
den zon Reinaert op een middel om zijn
vaders bedoelingen te dwarsbomen. Als
hij de schat maar te pakken kon krijgen'
Hij bespiedde zijn vader en had eindelijk
geluk, want hij bemerkte, dat zijn vader uit
een hol kroop, voorzichtig rondkeek, toen
het hol dichtstopte' en de sporen uitwiste.
Reinaert maakte zich daarop meester van
de schat.

Vele krijgers waren al gehuurd en men
had hun twintig dagen soldij vooruit be-
loofd. Maar toen men bemerkte, dat de
schat gestolen was, ging die vlieger niet
op. Reinaert's vader verhing zich uit wan-
hoop.

Isêngrim en Bruin, de vraat
Zitten nu nog in de raad,
Blijven 's konings • gunst verwerven
En ik, arme vos, moet -sterven.

Nu Reinaert toch ter dood gebracht
wordt, is hij niet van plan mee te delen
waar hij de schat verborgen heeft. Ko-
ning en koningin echter blaken van heb-
zucht en vooral de koningin is daar se-
heel door verblind. Reintje wil wel do
bergplaats zeggen, maar dan' moet de
koning hem laten leven. Die is echter wat
voorzichtiger en laat zich niet zo gauw
vangen. De koningin wendt al haar in-

Spanje, welke o.m.
het knappe, maar
nogal protserige-
portret van den
hertog van Ler-
ma opleverde.

Weer terug in
Mantua schiep
Rubens in op-
dracht van zijn
hertogelijken be-
schermheer weer
een groot altaar-
stuk in de Jesuïe-
tenkerk aldaar.

In 1605 verhuis-
de Rubens naar
Rome, waar hij
ging samenwonen
met zijn broer
Philip. Daar leer- l
de hij ook den
Duitsen land-

schapschilder
Adam Elsheimer
kennen, van wien
hij de kunst van
het graveren leer-
de.

Een kort verblijf
in Genua deed
Rubens' enorme
werklust de palei-
zen dezer stad te-
kenen met de be-
doeling in Vlaan-
deren een nieuwe
bouwkunst te
scheppen. Zozeer
bleek deze cos-
mopolitische Vla-
ming gehecht aan
de Italiaanse cul-
tuur! Petrus, Paulus Rubens

vloed aan en eindelijk geeft koning Nobel
toe. Want, aldus de koningin, hij heeft
toch ook zijn hele familie beschuldigd. En
waarom zou dat dan nodig geweest zijn?

Reinaert beschrijft de plaats waar de
schat ligt nauwkeurig. En nu doet zich
nog een moeilijkheid voor, want koning
Nobel vindt, het 't meest geschikt, als de
vos zelf de schat aanwijst. Reinaert wil
echter niet met den koning meegaan, dat
zou Nobel tot schande strekken, want
Reinaert is in de kerkelijke ban geslagen
en wil eerst een pelgrimstocht naar Rome
maken om boete te doen. De oorzaak van
de banvloek is, dat hij vroeger de wolf,
die kloosterbroeder geworden was, had
helpen ontvluchten. De wolf kreeg het
namelijk te kwaad, de vraatzuchtige

die niet kon leven
Van de kost die zes of zeven
Kloosterbroeders was genoeg.

En koning Nobel vindt dat een aanne-
melijke reden. Een mindere, Cuwaert bij-
voorbeeld, zou Rein naar Hulsterloo, waar
de schat lag, kunnen vergezellen. Verder
wordt Reinaert in ere hersteld:

Rein, daar g'in de banvloek zift,
Wil ik zeker geen verwijt
Van mijn christ'lijke onderzaten,
Mag ik u niet bij mij laten.

Ik gebied, op straf van 't lijf,
Dat gij Reinaert en zijn wijf
En zijn kind'ren ere doét
Waar gij hem of hen ontmoet!

De raaf vliegt snel naar het edele kla-
verblad Bruin-Isengrim-Tibert, die nog
druk bezig zijn de galg op te richten en
deelt hun de verandering van .zaken mee.
Tibert blijft als een gebroken man bij de
galg, maar Bruin en Isêngrim hollen naar
het hof. Zij worden daar gegrepen en ge-
boeid.

Als hij dit ziet, komt Reinaert op een
nieuw idee, om zijn wraak nog verder
te koelen. Voor zijn tocht naar Rome heeft
hij een pelgrimstas nodig en ook schoe-
nen. Uit Bruih's ruime vel wordt op zijn
verzoek een pelgrimstas gesneden. De
wolf en zijn vrouw wordt voor twee paar
schoenen het vel va;n de poten gescheurd.

Na een prachtig afscheid gaat Rein in
gezelschap van hofkapelaan Belijn l de
ram) en haas Cuwaert op weg naar Mal-
perthuus. Als hij daar is aangekomen,
vraagt hij Belijn eVen buiten te wachten,
Cuwaert kan mee naar binnen gaan orn
Hermelijn, Reinaert's vrouw, te troosten,
als die hoort dat haar man een verre tocht
naar Rome gaat maken.

De haas blijkt ook .nu zijn hardleers-
heid nog niet kwijt te zijn, de domoor gaat

monumenten
mee naar binnen en aan zijn lot valt na-
tuurlijk niet in 't minst te twijfelen. Belijn
hoort buiten wel het grote kabaal en
vraagt later aan Reinaert wat dat bete-
kende. Ja, zegt Reinaert, mijn vrouw was
op het vernemen van de slechte tijding
dat ik haar ging verlaten, in onmacht ge-
vallen. Cuwaert blijft nu nog wat bij haar.
Maar hier is een brief voor den koning,
zeg maar, dat die op jouw aanraden en
onder jouw toezicht geschreven is.

In de tas, die de brief moet bevatten,
zit de kop Van Cuwaert. De onnozele
Belijn neemt de brief mee en," zoals
meestal bij domoren, hij is nog verwaand
ook; dat blijkt uit de woorden waarmee
hij den koning de brief-overreikt:

Koning, Reinaert heeft geschreven
Wat ik hem heb voorgespeld,
'k Heb van.punt tot punt gesteld
Al wat g'in dé brief zult lezen.

Hiermee heeft Belijn zijn eigen graf
gegraven. Nobel, ongeletterd als hij is,
laat zijn klerk de brief voorlezen. De
kop van Cuwaert is brief genoeg.
Koning Nobel staat als verstomd toe te
kijken, het wordt .een heel relletje. Maar
het slot van het lied is, dat Bruin en
Isengrïm weer vrij komen en als vergoe-
ding Belijn en zijn hele familie toegewe-
zen krijgen. Reinaert wordt natuurlijk
vogelvrij verklaard.

De sluwe vos heeft inmiddels zijn
tenten al opgebroken en in de wildernis
een nieuw verblijf gezocht, in de hoop
dat men hem niet vinden kan.

Een onverklaarbare zaak in het gedicht
is, waarom Reinaert eigenlijk naar het
hof ging en niet direct vluchtte. Men kan
zeggen, dat de aardigheid er dan af ge-
weest zou zijn, doch dat is eenvoudig. Ja,
natuurlijk had de dichter het nodig dat
Reintje kwam, maar dat had hij dan an-
ders kunnen inkleden. Beter lijkt het ons
aldus op te helderen, dat ook Reinaert
een fout had, een hartstocht, namelijk te
liegen en te bedriegen wie hij kon. En
om aan ' die zucht te voldoen, stelde hij
zelfs zijn leven in gevaar. Het geheel il-
lustreert duidelijk het bekende spreek-
woord: „ledere gek .heeft zijn gebrek."

Ondanks de middeleeuwse vorm is het
gedicht' heel goed te lezen. Er bestaan
trouwens „gemoderniseerde" uitgaven
van. De verzen zijn eenvoudig, niet hoog-
dravend, men leest ze vlot en prettig,
want ze zijn in het minst niet gewrongen.
Er is een zegswijs „dat is een gebrek in
je opvoeding", maar voorwaar is het een
gebrek, dat te weinigen dit heldendicht
op Reinaert kennen, 'n gebrek "dat echter
gemakkelijk te herstellen is. Aan welk
herstel men zijn genoegen. ruim beleeft!

\
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ÖËRKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Voor de bondsraadsvergadering
AMENDEMENT ingediend op de agenda der bondsraadsvergade-

ring van Donderdag 15 Mei 1941:

De afdeling Ouderkerk aan den Amstel amendeert het voorstel
van de afdeling Vlissingen 9b aldus:

Eenzelfde actie in te voerer voor Herwonnen Levenskracht als
thans gaande is voor het Kanunnik-Van-Schaikfonds. Het vrijwil-
lig sparen in busjes of zoiets.

Toelichting: Het is bij ons en misschien in andere afdelingen
zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om personen of meisjes te vin-
den, die bereid zijn .wekelijks de vrijwillige bijdrage op te halen.

CANDIDAATSTELLING
:

Voor de vacaturen, ontstaan door het bedanken van de heren
Dekker," Haarlem, Mouwens, Schiedam en Van Rooyen Amster-
dam, zijn candidaat gesteld:

Berlee Th., Castricum, door de afdeling Castricum,
Haverkorn D., Leiden, door de afdeling Leiden,
Hijdra A. Th., Berkel, door de afdelingen Berkel, Bergschen-

hoek en Rotterdam,
Jong P. de, Velsen. door de afdeling Velsen,
Kulsdom G., Dordrecht, door de afdeling Dordrecht,
Meeuvvenoord H. A., Heemstede, door de afdeling Heemstede,
N^s M. P., Rotterdam, door de afdeling Rotterdam,
Veldt A. v. d., Haarlem, door de afdeling Haarlem,
Westelijk B. J. J., Schiedam, door de afdeling Schiedam,
Witt J. de, Amsterdam, door de afdeling Amsterdam.

MEDEDELING s

De jaarlijks op te dragen H. Mis voor de overleden en levende
leden van de Volksbond zal worden opgedragen vóór de aanvang
van de bondsraadsvergadering in de kerk van het H. Theresia,
aan het Westeinde, Den Haag, gelegen tegenover het gebouw
Amicitia, des morgens om half tien. De afgevaardigden worden
dringend verzocht zoveel mogelijk deze H. Mis bij te wonen.

ontstuif eS

ALKMAAR

Wa.nneer wij thans uw aan-
dacht vragen voor een onzer in-
stellingen, dan is het ditmaal we]
speciaal voor de R. K. Ziekenkas
St. Antonius. Deze instelling, die
bijna een van de oudste instel-
lingen is in onze afdeling, heeft
in de jaren van haar bestaan
veel en goed werk verricht en is
bij vele gezinnen als het ware
als een reddende engel de woning
binnengetreden.

Het is dan ook aan de oude
pioniers te danken, dat de R. K.
Ziekenkas tot op heden een in-
stelling is, waarop onze katholie-
ke standsorganisatie trots kan
zijn. En dan noemen wij met
name onzen vriend W. van Wes-
ten, die in. de laatst gehouden
jaarvergadering uit het bestuur
is getreden van genoemde instel-
ling, om plaats te maken voor
een jongere kracht, na ruim 35
jaren zijn volle energie en werk-
kracht te hebben gegeven aan de
uitbouw van de R. K. Ziekenkas
St. Antonius.

Bij deze gelegenheid heeft de
voorzitter, J. den Nijs, vriend W.
van Westen dank gebracht voor
het vele goede werk dat hij in
het belang van deze instelling
heeft gedaan. Want juist in die
jaren, waarin vriend Van Westen
zijn arbeid gaf aan de R. K. Zie-
kenkas, was het in vele opzich-
ten niet altijd even gemakkelijk
om bestuurder te zijn van een
dergelijke instelling en werden
vele opofferingen van een be-
stuurder gevraagd. Dat vriend
Van Westen nog vele jaren als
lid voor de R. K. Ziekenkas be-
houden moge blijven was de
spontane mening en wens van al
de in. deze jaarvergadering aan-
wezige leden.

Tevens maken wij van ..deze ge-
legenheid gebruik om de leden
van de Katholieke Volksbond,
die in de gelegenheid zijri tot deze

ter ore kwam

instelling toe te treden, aan te
sporen hiertoe over te gaan. Alle
gewenste inlichtingen wdVden u
gaarne verstrekt door het be-
stuur dezer instelling, waarvan
het secretariaat gevestigd is:
Baanbingel 10a, alhier.

Hieruit blijkt alweer dat de
Kath. Volksbond mooie en goede
instellingen bezit, waarvan vele
leden niet voldoende op de hoog-
te zijn. Daarom zullen wij zo nu
en dan onze diverse instellingen
nader belichten, opdat men wat
meer bekend raakt met diverse
instellingen

DELFT.

Huldiging kapelaan van Bemme-
len.

Door de gezamenlijke besturen
van Volksbond en Hanze was een
feestelijke bijeenkomst belegd
ter huldiging van kapelaan J.
Th. van Bemmelen, ter gelegen-
heid'van diens 12'/fc-jarig adv;
seurschap van beide genoemde
standsorganisaties.

Op deze avond waren aanwezig
de hoogeerw. heer deken J. P. J.
Kok, verscheidene parochiekapo-
laans, de wethouders Zomerdijk
en Kramer en de districtsbe-
stuurder van de Volksbond. d<
heer Keesen.

Toen kapelaan Van Bemmolen
de zaal betrad werd gemeen-
schappelijk een welkomstlied ge-
zongen op de wijze van „Aa i U,
o Koning der Eeuwen". Vervol-
gens sprak de voorzitter van de
huldigingscommissie, de heer
Dijkman een hartelijk woord ter
inleiding en begroeting. Spreker
zeide, dat de wijze, waarop zijn-
eerw. het adviseurschap vervult
algemene waardering heeft ge^
vonden., Z.Eerw. vervult deze
taak op een wijze, die boven alle
lof is, met inzet van zijn gfnelé
persoon. Heel kath. Delft moge
het weten, dat als de bisschop

u naar een andere post roept, wi
wel een goeden, maar nooit ee
beteren adviseur kunnen krijgen
Spreker uitte tenslotte de best-
wensen voor ZijnEerw.'s -verder
priesterlijke arbeid.

Vervolgens zongen „die Delf
sche Sanghers" onder leidm
van den' neer Nico Verno.^ff
enige mooie nummers. Alsda
hield de heer J. van Leipsig
voorzitter van „De Hanze" eer
uitvoerige toespraak, waarna
woord was aan den heer L. j
van Buitenen, den voorzitter var
onze Volksbond. Spreker spraK
er zijn verheugenis ovei uit. da
het voor de eerste maal is, da
„Hanze" en Volksbond -tezamei
bij elkaar komen. Reeds la
was de verstandhouding tussen
beide zeer goed, maar men leo
nog teveel naast elkaar. Dat een
geestelijke 12 Va jaar lang advi
seur van een plaatselijke verer.i
ging is, mag wel een unicum
worden genoemd. Van andere
zijde is van de katholieke organ;
saties gezegd, dat zij aan de lei
band van den geestelijken advi
seur lopen. Thans erkent men al
gemeen het nuttige werk ^*ar
den adviseur. Spreker schetste
dan het werk van Kapelaan Van
Bemmelerj voor de Volksbond
Van zijn kennis, zijn adviezen en
opwekkend welsprekend1 woord
hebBen de leden veel nut gehad
Ook in „stormachtige" tildnn
leefde zijneerwaarde met de b
weging mee en wist door zijr
wijs en voorzichtig beleid moe te
bewerkstelligen, dat de organi-
satie uit deze woelingen ongerepv
te voorschijn kwam.

Voorts dankte de heer Van Bui-
tene/i kapelaan Van Bemmelen
voor het meeleven >nzake de per-
soonlijke aangelegenheden er fa
milieomstandigheden der leden
Aan kapelaan Van Bemmelen y=
de Volksbond grote danK vet
schuldigd. Als stoffelijk blijk "a
waardering bood spreker dan
jon haard aan.
' Namens de vak- en onderafde-

ling bood de heer G. van Dam
een Delft's blauw bord aan. De
Hanze offreerde reeds 'n cadeau
toen zijneerw. zijn 12 ̂ -jarig
kapelaansfcest vierde. Vervol-

ons spi-ak kapelaan Van Bern-
melen, die zei een beetje be-
duusd te zijn van het vele, dat
hij vanavond gehoord en gezien
heeft,' een hartelijk woord van
dank. Aan zijn adviseurscnap te
Delft zal zijneerw. met 'blijmoe-
dige dankbaarheid terugdenken
Het samenkomen van Hanze en
Volksbond heeft hem d^iep ge-
roffen.

Zijneerwaarde is diep over-
uigd van het nut van de organi-

saties. Zijn grootste ideaal is ge-
weest de eenheid onder de broe
ders en zusters van hetzelfde ge-
oof te bevorderen. We hebben'
Hen een verschillende taa* en

roeping in het leven, maar daar-
door mag nooit de band de: on
derlinge liefde in het gedrang

eraken.
Weest goed voor elkaar en be

>eft de solidariteitsgedachte. Als
dit in de toekomst zo moge bui
/en, dan zal mijn werk in Delft
liet tevergeefs zijn geweest. In
anhankelijke trouw moeten wij
'ond onze priesters gescnaard
>lijven, ter bevordering van het.
•rfdeel der vaderen.

In de pauze welke nu volgde,
ng ieder kapelaan Van BPmme-

en gelukwensen. Zijneerw. bood
allen een fraai portret aan.

Na de pauze brachten „P'U
Delftsche Sanghers" wedorom
enige nummers ten gehore.

Ten besluit van deze wpleo-
slaagdo avond werd door al l^n
hpt „Roomse RlndscnaiV' ^1-7,01-
gen, begeleid door het sympho-

nie-orkest „St. Caecilia" onder
leiding van den heer S. Bosnofr.
dat ook gedurende de bijeen-
komst prettige muziek vertolkt
had.

'sHEEEENHOEK

Op 30 Maart hield de afdeling
alhier een Sociale Zondag.

Deze Sociale Zondag werd in-
gezet met een algemene H. Com-
munie onder de H. Mis van 8.30
uur.

Vervolgens had om 11 uur een-
vergadering plaats in de Jeugd
hoeve.

Precies om 11 uur opende de
voorzitter met gebed en hield een
inleiding over het werk van prof.
Aalberse die pas zijn zeventigste
verjaardag had gevierd. De voor-
zitter bracht hulde aan zijn werk
en sprak de wens uit dat God
h<?m nog vekj jaren voor de ge-
meenschap moge sparen.

Nadat een aantal ingekomen
stukken waren verwerkt en be-
sloten was de bestaande retraite-
club onder te brengen bij de
Volksbond, verkreeg vriend Pe-
kels uit Vlissingen, lid van het
bonrl^hpstuur, het woord.

Spreker gaf een historisch
erzi"ht van hetgeen de eeuwen

door is geschied om een recht-
aardige verdeling van de op

hrengsten ten firopde te doen ko-
men aan d-p bedriifsgenoten. Zeer
'itvoeriff gine spreker in op hpt

ildewezpn in de Middeleeuwen,
om vervolsrpns zoer minutieus Af
nrvelieken Rerum Novarum en

°uaHrapr<'"=imo Anno na te gaan
d-p iuiste riohtliinen aangeven

•'oor een goed geordende samen
leving.

Uit dit historisch overzicht
bleek me^r dan duidelijk, dat bii
Ik verval der saamhorigheid en

solidariteit de arbeidende klasse
•Ie dupe wordt.

In dit verband spoorde spreker
illen aan tot grote propaganda
voor onze R. K. Arbeidersbewe-
ging, een 'beweging die getoond
heeft te berusten op een rots-
vast fundament en die ondanks
d-p grote moeilijkheden waarin
wij thans verkeren getoond heeft
nog volkomen intact te zijn en
ich met toewijding en energie

door de branding heen te. slaan.
De voorziter dankte vriend

ichets vóór zijn leerzame en nut-
tige rede en sprak de hoop uit
Jat vriend Schets, wanneer
wederom een beroep op zijn of-
'ervaardigheid wordt gedaan om
n 's-Heerenhoek te komen spre-
en, hij daaraan gevolg zal wil

en geven, hetgeen door vriend
chets werd toegezegd.
Deze geanimeerde vergadering

werd na nog enkele vragen bij
de rondvraag met gebed geslo

R.K. Bond van
Woningbouw-
verenigingen

Wanneer er zich geen onover-
komelijke moeilijkheden zullen
voordoen, zullen wij onze jaar-
vergadering houden op Zaterdag
14 Juni a.s. te Den Haag.

In verband daarmede geven
wij overeenkomstig de bepalin-.
gen van ons reglement de aanr
gesloten verenigingen gelegen-
aeid voor deze vergadering voor-
stellen in te dienen.

Eventuele voorstellen worden
schriftelijk en van toelichting
voorzien verwacht vóór Zaterdag
3 Mei e.kT In te zenden aan het
secretariaat te Amsterdam.

Wij maken van deze gelegen-
heid tevens gebruik u mede te
delen, dat de heer H. Lombert,
Stationsweg 45 te Leiden, het
redacteurschap van ons orgaan
op zich heeft genomen, zodat u
eventuele copie aan dat adres
moet inzenden.

Adviesbureau
Rotterdam-Delft
Wijziging zittingsuren

KOTTERDAM. Met ingang van
Zaterdag 19 April a.s. iedere Za-
terdag van 5 tot 6.30 uur.

Maandags van 1.30 tot 3 uur
voor steungevallen.

DELFT. Met ingang van Dins-
dag 22 April a.s. iedere Dinsdag
van 7 tot 8 uur.

HILLEGOM

Dezer dagen kwam de afdeling
n haar eigen gebouw in verga-
dering bijeen.

Uit het jaarverslag van den
ecretaris bleek, dat Credo
'ugno een opgewekt leven ver-
.oonde. Het ledental bleef het-
;elfde en de verschillende onder-
afdelingen functionneerden nor-
naai! Er bleek een batig saldo
an ƒ 9,96 te zijn. De voorzitter

dankte den secretaris en pen-
iingmeester voor hun keurige
•erslagen.

De heer Van dor Aar bracht
an verslag uit van de buffet-
ommissie.
De voorzitter bracht in hoiïn-

ering het vertrek van den gees-
elijken adviseur. Zijneerw. had
preker verzocht de leden te dan-
:en voor de bij zijn vortrek be-
nonde belangstelling. De voorzit-
er. dankte wederkerig kapelaan

Bottelier voor hetgeen hij voor

de R. K. Volksbond heeft gedaan.
Aan Credo Pugno werd de ge-
bruikelijke subsidie verleend.

De aftredende bestuursleden
D. Hageman en J. Raamsveld
werden herkozen.

ROELOFARENDSVEÉN

Agentschap Volkskrant
Tot agent van de Volkskrant

hier ter plaatse is aangesteld de
heer J. van 't Hart, B 179, die
voor de bezorging van ons dag-
blad zorg draagt en aan wien
abonnementen, advertentiën en
berichten kunnen worden opge-
geven of proefnummers worden
aangevraagd.

ZAANDAM
Bureaux voor beroepskeuze

De ouders en belangstellenden
worden er op gewezen, dat het
bureau voor beroepskeuze, voor-
taan elke Maandavond van 7 tot
8 uur geopend zal zijn. Het bu-
reau is nog tijdelijk gevestigd in
het badhuis van Het Witte huis,
Parkstraat, Zaandam.

htmen ver-vrac

worJl

RIJSWIJK. Nog even willen
wij in herinnering brengen dat
onze onderafdeling Toneelvereni-
ging Kunst na Arbeid op Zondag
27 April een uitvoering goel't. Op
gevoerd zal worden „De man zon-
der geheugen". Deze toneelavond
is speciaal bestemd voor leden
van de R. K. Volksbond.

Het is lang geleden dat wij
voor de leden een avond hebben
gehad en er was dan vrij entree.
Dit hebben wij nu door verschil-
lende omstandigheden niet kun-
nen doen. Maar de prijs is zo laag
mogelijk gesteld en werop ƒ 0,30.

Kaarten zijn vanaf heden ver-
krijgbaar bij liet bestuur van de
R. K. Volksbond. Wilt u nog eens
een avond lachen, komt dan al-
len en wij stellen u niet teleur.
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Een volmaakte
gelaatstint

Een jeugdig-frissche huid ver-
krijgt men niet door het gelaat
te bedekken met crèmes en poe-
der. Zorgt vóór alles dat de
huid zelf gezond is. D.D.D. doet
de onregelmatigheden van Uw
huid als bij tooverslag verdwij-
nen. Enkele druppels zijn reeds
voldoende om de huid te zuive-
ren en te beschermen tegen
stof, vuil en ziektekiemen.
D.D.D. is veel meer dan een
schoonheidsmiddel • het is een
reeds tal van jaren bekend ge-
neesmiddel tegen huidaandoe-
ningen, dat de huid-weefsels ver-
frischt en denatuurlijkeschoon-
heid van het gelaat verhoogt.
Flacons è 75 et., f 1.50 en £ 2.50
bü Apothekers en Drogisten.

B2

GENEESMIDDEL TEGEN
HUIDAANDOENINGEN

Gebruikt bij 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

NU,
maar ook voor de toekomst

Coöperatie onmisbaar!$

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

l£. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G

H.H. SECRETARISSEN
van Toneelverenigingen!

Schrijft ons,, teneinde U op de
hoogte te kunnen houden van
de in ons Fonds verschijnende
toneelstukken, de naam van
Uw vereniging, alsmede de na-
men en adressen van de ver-
schillende bestuursleden en
eventueel van den regisseur en
sluit bij Uw brief 15 cent aan
postzegels in, voor porto en ad-
ministratiekosten.

Daarvoor zenden wij U dan
ter kennismaking, geheel gratis
het eerste nummer van onze
uitga venreeks toe, een vrolijk
éénactertje voor 4 personen.
(32 , pagina's inhoud; speeltijd
3 uur).

Toneelfonds „Varia", Heeren-
weg 66, Utrecht. Giro 347954;

UW TUIN VOL BLOEMEN! Recl. Coll. 5 Struikrozen, 50 Gr. BI.
Gladiolen, 50 Vr. BI. Gladiolen, 50 Montbretia's, 50 Oxalis voor
randen, 100 Anemonen, 50 Dubb. rozenbl. Ranonkels, 50 Snij-
bloempl. in 5 srt, 5 Orange en 5 Zilver Lelies en 3 reuzenbl.
Dahlia's voor si. ƒ 2,—. Elke best. 2 pakjes bloemzaden en l kamer-
plant (Calla) gratis. Niet tevreden geld terug. Postrek. 313672.
WALRAVEN-DEN DEKKER - Bloemisten - Hillegom - Tel. 5682

B IJ N A C R AT l S
25O Ghi-onograph-Sportliorloges!

Fijne ankergang - Ónbreekbaar glas - Groote secondewijzer -
Stopinrichting - Stopwatch - Zwitsersch fabrikaat - Ver-
cliroomde kast

i f

Dit zakhorloge werkt als een „stopwatch". Als U op de opwindknop
drukt staat 't ineens stil. Het is daarom te gebruiken bij wedstrijden
(zwemmen, voetbal enz.) Verder geeft het als een gewoon horloge de
tijd aan. Dit is echter een BUITENGEWOON HORLOGE. Let vooral
op den grooten seconde-wijzer en de wijzerplaat, die een speciale
schaalverdeeling heeft om in seconden den tijd af te meten C O O C

TIJDELIJK ad l O. V J

Deze aanbieding geldt zoolang de voorraad strekt. Haast U dus en zendt ons deze adv. uit-
geknipt toe. Dan zenden wij het horloge onder rembours (plus vracht.)
GRAND COMPTOlRUNIVERSELD'HORLOGERIE - Homeruslaan 83 - Postbus 44 - UTRECHT

NU AAN HET PLANTEN !
' Wij zenden 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. WALRAVEN Jr.
v.h. Kerkstraat - Hillegom

. 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. Teel-
bare parkieten f2,25 per paar
Gemengde vogelzaden f 2,20 per
10 pond. Het bekende kanarie-
opfokvoer f 0,70 pond. '

Fijnkvvekerij
NICO BORNEMAN

Merelstraat 35 - Utrecht
Telefoon 13617

Adverteert in dit blad

Kinderen verlangen slechts
een rijwiel met

VRIJWIELREMNAAF,
zij weten immers precies, wat
bij een goed rijwiel behoort.

VAANDELS'VlAGGEN

Kijk eens wat hij heften sjouwt l Ook hl] draagt een
Brooks Luchtkussen-Varband l Ook hi| paste mijn
methode toe HU WIERP ZIJN BREUKBAND
WEG... l Waarom U dan niet? Waarom laatUzicfc
dagelijks noodeloos kwellen door een ouderwet-
schen breukband en systemen, die Uw breuk al-
leen maar kunnen verergeren? Ook U kunt weer
werken als voorheen, wacht geen dag langer.
Hier ii uitkomst voor UI Trek voordeel van de

r10 dagen gratis proef
_______ GRATIS INFORMATIE-COUPON ______

B R O O K S B R E U K - A P P A R A T E N B E D R IJ F
Singel 25 ( 107C ) . Amsterdam

Zendt mij in onbedrukte enveloppe zonder kosten
of verplichting Uw geïllustreerd boek en volledige
inlichtingen 'over Uw breukveroand-Apparaten.

Naam: - •••• ...TT—...........-.

AdrQi] * - • . i

(Duidelijk ichiiiven i.v.p.)

Probeer het geheel
voor mijn rekening
VOLLE TIEN DAGEN
Ik kan U dit aan-
bod doen, omdat
ik weet U te kun-
nen helpen.
Vraag nog neden
mijn rijk geï l lus-
t r ee rde brochure
aan en stuur de
gra t is coupon in.

AANVANC
der goedk. schriftel. lessen in Fransch, Duitsch, Engelsch, Boekh.,
Taal m. Bekenen, enz. è 65 et. per maand. Ook Steno en Alg.
ontw. Vraag gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr.
46 C., Amsterdam-West.

Dr. SCHAEPMAN
door Dr. JTIL. PERSYN — S deelen — 1475 bladzijden

De strijd en de strijders voor het Katholicisme
van 1800—1882 zijn in dit werk beschreven en
herleven voor ons.

„De Maasbode" oordeelde over dit werk: „Dit boek geeft meer
als het leven van den held, Dr. SCHAEPMAN, het geeft een stuk
land- en volkerenhistorie. Het laat zich lezen als een roman.

De prijs is tijdelijk inplaats van ƒ 8,80 nu franco f 5,75
Bestellingen op Giro 69400 of per postwissel.

Roebert's Boekhandel, Den Haag. Tei. 332882
Hobbemastraat 102—108
W|j leveren elk gewenscht boek.

Witte de Withstraat 95a
Vraagt catalogus

„KOLPINGSHUIS"
R. K. Herenpension

Z. O. BUITENSINGEL 138 — TELEFOON 772878

DEN HAAG

Volledig pension f 3,— per dag; bij langer verblijf dan een maand
f 11,50; f 12,50 of f 13,50 per week. Gezelschappen speciaal tarief.
Modern comfort. Inlichtingen: Pater Fr. Max v. d. Schoot O.FJVL


