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(Tekening van J. TerlingenJ.

Onze kracht is onze eenheid - onze macht is onze offerbereidheid



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

KANUNNIK^VAN-SCHAIKFONDS
SUBSIDIES 1941—1942.

De tijd nadert, waarop het bestuur van het Kanunnik-Van-
Schaikfonds de subsidies voor het studiejaar 1941—1942 moet vast-
stellen.

Leden van de katholieke arbeidersbeweging, die menen voor dat
studiejaar aanspraak op hulp van het fonds te hebbén en deee nog
niet hebben aangevraagd of vorige jaren hebben genoten, worden ver-
zocht spoedig, uiterlijk 12 Juli a.s., hun aanvraag in te dienen.

Adres: Kanunnik-Van Schaikfonds, Huis van de arbeid, Ouden-
oord, Utrecht.

HET BESTUUR.

N A M E N
Wat is een naam?
Als men daarover, gaat denken, komt

men tot de ontdekking, dat een naam iets
wonder lij ks is!

Namen zijn klanken, die een bepaalde
persoon, een zeker ding, aanduiden. Maar
een naam is méér.

De naam gegeven aan dit of dat voor-
werp, doet soms een licht opgaan, dat blij
maakt, omdat de naam zo mooi weergeeft,
wat het wezen der zaak is.

Hoe jammer is dan, dat men op de
vraag: „Hoe heet dat houten geval"; of
„Hoe heet dit of dat ding", vaak tot ant-
woord krijgt: „O, dat weet ik niet." De
volksmond betitelt graag alles onder éér
naam.

Men ziet vijftig verschillende bomen —
alles heet boom!

„Ja maar, wat voor een boom is het
dan?"

„O, een boom!"
En dan bijvoorbeeld een'bekertje, thee

kopje, broodbak, suikerpot, koekjesschaal
dit alles wordt samengevat onder de naam
van: kommetje of kom.

Als men zegt: „O, dit schaaltje bedoel je
zeker", krijgt men tot antwoord: „Ik zeg
„kom". Nu ja, als het kind maar een naan
heeft"!
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Hoe jammer! • x
Dit gezegde komt natuurlijk hiervan-

daan, dat men bij de geboorte van een
kindje, als er vaak en veel ruzie gemaak'
is oVer de naam die men het kind wi
geven, en als er misschien flink wat boze
en brommerige woorden gevallen zijn, ten-
slotte zegt: „Alla,' vooruit, we nemen het
ook zo nauw niet. We noemen het Piet
Jan, Kees of Klaas. Als het kind maar een
naam heeft.

Maar zo verarmen we onze taal en ons
zelf. En onze kinderen.

Niet alleen de naam van een kind, maar
ook de namen van een ding, een plaats
een spel, een gebouw, een stad, een dorp
kan zóveel waarde hebben. De klanken
van een woord, de golvingen en deiningen,
kunnen uitdrukken: de liefde, de diepte,
de schoonheid die er achter zit. Het uit-
spreken van een naam kan iemand zó blij
maken, zo rustig, zo peinzend.

Een naam met een betekenis, een naam
van iemand die iets presteerde, kan
iemand helpen en sterk maken, kan voor
hem of haar zijn: een bescherming en een
stuwing.

„En toen de acht dagen voorbij waren...
gaven zij Hem de naam Jesus, die de
Engel Hem reeds had gegeven."
. Als ons een kindje is geboren, komt er
geen engel uit de hemel om zijn naam aan
te kondigen. Dit wordt aan het wijze en
verstandige beraad van de ouders overge-
laten. Laat het dan niet zijn: Prul of Muis
of Pop of Poes of Puk of Polly.

Maar geef het kind de naam van uw
moeder, en vertel, als het kind wat groter
is, hoe wijs en verstandig en vroom zij
was, en daarom lief aan God en aan de
mensen.

Geef het kind de naam van uw vader en
vertel het, dat hij, boven zijn kracht en
sterkte en harde werken uit, in al zijn
grapjes en leuke invallen, de Wet Gods
vervulde; en dat hij die toonde in daden,
door met hart en ziel lid te zijn van de
Kerk van Christus.

Geef uw kind geen naam van de een of
andere oud-achter-tante; alléén omdat het
voordelig is voor het spaarbankboekje van
uw kind.

Geef uw kind namen van sterke, dap-
pere, grote mensen, die werkten tot meer
eer van God.

Geef uw kind de namen van Gods lieve
Heiligen en stel het onder hun bescher-

ming. Niet bij voorkeur van een heilige,
die eens leefde in een of andere woestijn
en van wie men zich alleen herinnert, dat
hij streng boette en vastte en dat hij nu
verder toch niet na te volgen is.

Geef het namen als van een Cecilia, Ag-
nes, Agatha, Felicitas: dappere kinderen
uit de eerste tijd van het christendom; en
martelaren-: Noem het: Angela, Gabriël,
Rafaël, Michaël, omdat de engelen als bij-
zondere wakers over den mens zijn aan-
gesteld.

Geef het de naam van Petrus, Paulus,
Jacobus en van de andere apostelen, wak-
kere strijders en steunpilaren der Kerk.

Geef het de naam van Maria Magdalena,

de boelinge, van Margaretha Maria, den
fL Hart-apostel; van Lidwina van Schie-
dam, of van Theodora (geschenk van
God).

Geef het de naam van onze heilige Or-
destichters: Augustinus, Benedictus, Do
minicus, Franciscus, Ignatius, Alphonsus
of noem het naar Sint Jozef, den Vader
van Jesus,

Later we niet vergeten zeker een van
onze kinderen naar de Moeder van Jesus
te noemen, en bij al onze andere kinderen
hetzij jongen of meisje de naam van Maria
erbij te voegen, om allen onder haar bij-
zondere moederlijke bescherming te stel
jen.

Het kan voorkomen, dat de een of an-
dere vader of moeder de namen: Cecilia
Anna-Maria, Gabrielle e.d. te lang of te
ernstig vindt. Maak ze dan iets korter
maar zó dat ieder direct weet, naar wie
het kind genoemd is.

Leer uw kind zijn naamgenoot lief te
hebben en te eren.

Geef het met verjaardagen een foto of
een mooie levensbeschrijving van den
Heilige wiens naam het draagt.

Hoe zijn wij kleine mensen, er ~elf op ui
om gekend en bemind te worden. En zijn
wij het altijd waard? Is er aan ons zovee
dappers, edels, heiligs te bespeuren? Neen
aan ons behoeft geen eer gegeven te wor-
den. Maar geef ere aan wien ere toekomt

Huldig degenen, die recht er op hebben
Volg na: hen, die het waard zijn.
Het spreekwoord zegt: „De kleren ma

ken den man."
We kunnen niet zeggen: „De namen ma-

ken de kinderen."
Maar dat een mooie, goede naam vee

invloed heeft op uw kind, dat is zeker.
Uw kinderen en hun namen mogen ge-

zegend zijn in alle eeuwigheid.
p. P.P.

U I T S P R A K E I V
Gedaagde die arbeidsongeschikt wegens

ziekte werd ten tijde dat de werkverschaf-
fing waarbij hij te werk was gesteld, we-
gens weersomstandigheden (vorst) tijde-
lijk was stopgezet, was op dat tijdstip
derhalve verzekerd krachtens het.be) -
i-.ij ai ^nti au, na o, uei iutKU
aan niet afdoet de aard van
betrekking en evenmin het feit, dat ge-
daagde sedert het stilleggen van het werk
in de steunregeling was opgenomen.

De B.V. had aan J. v. d. B. uitkering ge-
weigerd, omdat zijn ongeschiktheid tot
het verrichten van zijn arbeid wegens
ziekte eerst een aanvang had genomen,
toen sinds het einde zijner verzekering
meer dan een maand was verstreken.

In zijn klaagschrift betoogde J. v. d. B.,
dat zijn verzekering niet geëindigd was,
omdat hij niet uit loondienst was ontsla-
gen. De werkverruiming was op 16 Decem-
ber 1939 tengevolge van weersomstandig-
heden (vorst) stopgezet, doch zodra de
weersomstandigheden het toelieten, zou
het werk onmiddellijk worden voorgtezet.
Hij achtte dus van toepassing artikel 30,
lid 3 der Ziektewet, waarin wordt bepaald
dat de verzekering voortduurt over de
tijd gedurende welke de verzekerde tijdens
zijn dienstbetrekking de overeengekomen
arbeid niet heeft kunnen verrichten ten-
gevolge van weersinvloeden enz.

In de contra-memorie zegt de B.V. o.m.
dat klager zich tot staving van zijn ziens-
wijze beroept op een uitspraak van de
Raad van Beroep te Groningen van 14
Mei 1936, door de Centrale Raad van Be-

roep - -;t overneming der gronden bij uit
spraak van 23 Juli 1936, D. No. 103 beve;
tigd (Administratieve en Rechterüjke be
slissingen 1936, blz. 759), inhoudende da
ook voor de bij wijze van werkverschaf
fina to-ijrorksrestelden een .dienstverband
tests at, zodat ook' zij een beroep kunnen

doen op het in artikel 30, lid 3 der Ziekt
wet bepaalde.

De B.V. meent hiertegenover te moeten
opmerken dat ten aanzien van bij wijze
van werkverschaffing tewerkgestelden
zeer zeker het dienstverband geacht kan
worden te blijven voortduren, zolang ten
gevolge van de weersomstandigheden de
werkzaamheden slechts tijdelijk zijn onder
broken en de tewerkgestelden een zgn
„verlet" ontvangen, maar dat het door de
tewerkstelling in het leven geroepen
„dienstverband" verbroken wordt, zodra
de werkverschaffing — ook al is het om
dat weersinvloeden het voortwerken be
letten — tot nader order wordt „stopge
zet" en in verband hiermede de tewerk
gestelden naar de steunadministratie over-
gaan.

Het mag niet uit het oog worden ver-
loren, dat het op de tewerkstelling bij
wijze van werkverschaffing berustend
dienstverband een uitermate los karakter
draagt en dat daarom moet worden aan-
genomen, dat dit dienstverband is verbro-
ken, zodra een werkverschaffing wordt
stilgelegd, zonder dat de daarbij tewerk-
gestelden worden aangehouden.

Het feit dat die tewerkgestelden dan
overgaan naar de steunregeling, doet uit-
komen dat het verband met de werkver-
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schaffing is afgebroken en hieraan doet
niet af dat de betrokken werklozen wel-
licht kunnen verwachten, dat zij, zodra de
reden tot sluiten der werkverschaffing
niet meer bestaat, wederom bij die werk-
verschaffing zullen worden tewerkgesteld.

Ten aanzien van de vraag of terecht
aan klager door de Centrale Landbouw-
Onderlinge II ziekengeld-uitkeering is ge-
weigerd, haalt het Scheidsgerecht in de
eerste plaats artikel 30, lid 3 der Ziekte-
wet aan, terwijl de inhoud van zijn verdere
rechtsoverwegingen luidt:

Er is geen enkele reden aanwezig om
aan te nemen dat klager bij werkbaar
weer op Maandag 18 December 1939 niet
weer tewerk zou zijn gesteld.

Dit Scheidsgerecht neemt derhalve aan
dat klager op Maandag 18 December 1939
en volgende dagen door weersomstandig-
heden tijdelijk zijn overeengekomen arbeid
niet heeft kunnen verrichten, zoodat de
verzekering gedurende die dagen heeft
voortgeduurd.

Het is van algemene bekendheid dat op
18 Januari 1940 de vorst nog van die aard
was dat het z.g.n onwerkbaar weer was,
zodat ook tot die datum de verzekering
heeft voortgeduurd.

Weliswaar is klager op 18 December
1939 naar de steunadministratie overge-
gaan, doch dit is geen beletsel voor toe-
passing van artikel 30, lic1 3 der Ziektewet,
daar o.a. steun wordt verleend om de
werklozen bij gebrek aan andere voldoen-
de inkomsten, levensonderhoud te ver-
schaffen.

Klager was derhalve op 18 Januari 1940
nog verzekerd ingevolge de Ziektewet, zo-
dat hem terzake van de op die datum in-
getreden ongeschiktheid tot werken door
ziekte, ziekengeld ten laste van de zieken-
kas der Centrale Landbouw-Onderlinge II
toekomt.

De bestreden beslissing behoort derhal-
ve te worden vernietigd, i

Aangaande de vraag of J. v. d. B. op 18
Januari 1940 verzekerd was ingevolge de
Ziektewet, luidt de inhoud van de rechts-
overwegingen van de Centrale Raad van
Beroep:

Ingevolge artikel 30, lid 3 der Ziekte-
wet (waarmede artikel 7, lid 3 van het
reglement voor de ziekteverzekering van
bovengenoemde B.V. in overeenstemming
is) duurt de verzekering voort over de tijd
gedurende welke de verzekerde tijdess
zijn dienstbetrekking de overeengekomen
arbeid tijdelijk niet heeft kunnen verrich-
ten ten gevolge van weersinvloeden, ge-
brek aan materialen en dergelijke omstan-
digheden.

Het Scheidsgerecht heeft aangenomen,
dat evenvermelde bepaling ten deze van •
toepassing was en dat v. d. B. dienten-
gevolge ook op 18 Januari 1940 nog was
verzekerd, doch eiser heeft zulks ontkend
op grond dat de dienstbetrekking waarin
v. d. B. geacht moet worden als bij wijze
van werkverschaffing tewerkgesteld te
hebben gestaan, sedert 18 December 1939
zou zijn verbroken.

Dit standpunt zou slechts dan als juist
moeten worden aangemerkt, indien v. d.
B. na 16 December 1939 zou zijn ontslagen
of aan bedoelde dienstbetrekking op een
andere wijze een einde zou zijn gemaakt.

Hiervan is echter niets gebleken en de
directeur van de gemeentelijke dienst
voor sociaal-economische zaken te E. heeft
m zijn onder de gedingstukken in afschrift
aanwezige brief d.d. 29 Februari 1910
lelfs uitdrukkelijk medegedeeld — welke

mededeling deze Raad als juist aanvaardt
— dat v. d. B. op 16 December 1939 ni;:t
werd ontslagen.

Ook in de aard der onderhavige dienst-
betrekking vindt de Raad geen reden om
aan te nemen dat zij na 16 December 1939
niet is blijven voortduren en hij acht te
dien aanzien evenmin van betekeis dat

•. d. B. sinds 18 December 1939 is opge-
nomen in de steunregeling.

Uit het vorenstaande volgt dat het
Scheidsgerecht bij de aangevallen uit-
praak terecht heeft aangenomen dat v. d.

B. op 18 Januari 1900 was verzekerd in-
ïevolge de Ziektewet.

Daar die uitspraak ook overigens juist
is, moet zij worden gehandhaafd.

«-l
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en voornaam bezit

(d. B.)- In een interessant artikel:
„Een bouwsteen voor 't nieuwe Euro-
pa", voorkomend in de „Deutsche
Zeitung in den Niederlanden" van
10 Juni j.l., somt dr. H. Walter op het-
geen de rijkscommissaris in één jaar
aan maatregelen heeft genomen. O.m.
schrijft dr. Walter: „Als een voor-
naam bezit kunnen de Nederlandse
arbeiders ook het voortbestaan der
arbeidersorganisaties boeken, waar-
van de grootste "

Deze verklaring van Duitse zijde be-
treffende het voornaam bezit, ver-
heugt ons om meer dan één reden. Op
de eerste plaats diskwalificeert zij
hen, die herhaaldelijk het praatje ver-
spreiden — er schijnen lieden te zijn,
die het nóg verspreiden — dat, en im-
mer met een datum er bij, de confes-
sionele vakbeweging door den rijks-
commissaris zou worden ppgeheven.
Wij hebben aan die geruchten .niet
voldoende waarde kunnen hechten.
Daarvoor waren de door den rijks-
commissaris gesproken woorden no-
pens het Nederlandse volk en zijn in-
stellingen té duidelijk. De rijkscom-
missaris zal voldoende zijn voorgelicht
over grondslag, betekenis, gehecht-
heid van het Nederlandse volk aan de
confessionele arbeidersbeweging, dan
dat hij in ernst zou overwegen aan
haar bestaan een einde te maken. Men
zou zich, misschien, kunnen voorstel-
len, dat de rijkscommissaris, om wel-
ke reden dan ook, voor de bezettings-
tijd een einde meende te moeten ma-
ken aan het bestaan der confessionele
arbeiders- en werkgeversbeweging,
dat zou dan stellig in het begin van
zijn werkzaamheid hier te lande zijn
gebeurd. Dat is niet geschied, en wij
behoeven niet uitdrukkelijk te zeggen,
dat het standpunt van den rijkscom-
missaris ons, gegeven de Nederlandse
verhoudingen, zeer verstandig lijkt.
Nu, na één jaar beleid, wordt het be-
zit der arbeidersorganisaties een
voornaam bezit genoemd.

Wij verheugen ons er verder over,
dat dr. W.'s getuigenis juist na één
jaar komt. De rijkscommissaris heeft
in dat jaar gelegenheid gehad de Ne-
derlandse verhoudingen van nabij te
leren kennen. Dat thans van bevoeg-
de Duitse zijde wordt verklaard: voor
u, Nederlandse arbeiders, is het be-
zit uwer organisaties van groot be-
lang-, is niet zonder betekenis.

Het gaat om verhoudingen gedu-
rende de tijd van bezetting. Wat daar-
na, in' menig opzicht, gebeuren moet,
kan thans niemand met zekerheid zeg-
gen; dat hangt o.m. af van dan gel-

+ Hoofdpijn en Kiespijn
Veilig en vlug als geen ander helpen
hierbij altijd een poeder of cachet van

Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk
8 et. Doos 45 et. Cachets, genaamd „Mijn-
hardtjes". Doos 10 en 50 et.

dende verhoudingen, omstandigheden
en opvattingen.

Dat men in onze kring niet hangt
aan in het verleden verdedigde vor-
men, hebben wij reeds eerder geschre-
ven en is uit feiten gebleken. Wij zul-
len er eventueel, niet voor terug-
schrikken intern en in onze verhou-

ding tot andere bevolkingsgroepen, zo
nodig, ingrijpende veranderingen aan
te brengen. De leiding onzer beweging
schrikt voor het nieuwe niet terug.
Ook dat nieuwe moet echter Neder-
lands zijn, d.w.z. het nieuwe moet goed
zijn, zich niet buiten de algemeen
gangbare Nederlandse opvattingen
plaatsen, dat nieuwe moet verstaan en
begrepen worden door het Nederland-
se volk. Geen verstandig mens neemt
iets nieuws, louter omdat het nieuw
is.

Onze beweging heeft tientallen ja-
ren gebouwd aan de mooiste instellin-
gen voor ons volk (men denke aan ons
monumentaal sanatorium); zij -bouwt
op dit ogenblik aan een vacantie- en
rustoord en aan een gemeenschaps-
oord, een belangrijk deel van haar ar-
beid wijdde zij aan de bouw van het
sociale leven, zij zal, daar kan men op
rekenen, ook in de toekomst het volk
dienen, door haar bouwproductiviteit
te zijnen gunste aan te wenden.

De Lestuursinricntïncy der corporaties

i.

(Dr. A. H.) Onder de vraagstuk-
ken, die met de regeling der nieuwe
verhoudingen samenhangen, neemt de
kwestie rer inrichting van 't bestuur
van de staat en de maatschappij naast
die van de organisatie der internatio-
nale samenwerking wel de voornaam-
ste plaats in. En van de reorganisatie
der staats- en maatschappij-inrichting
vormt de kwestie van de coorporatie-
ve bestuursorganen en de corporatie-
ve kamer weer een belangrijk onder-
deel. Bij deze kwestie gaat het er voor-
al om, of een corporatieve kamer de
volksvertegenwoordiging uit het re-
giem van de parlementaire democratie
dient te vervangen. Om een inzicht in
deze kwestie te krijgen, is het nodig
heel de bestuursinrichting der corpo-
raties eens onder de loupe te nemen.

Deze corporatieve kamer vormt het
toporgaan van de corporaties, de be-
roepsstanden of hoe men de sociaal-
economische en culturele geledingen
van de organische maatschappij dan
ook noemen wil. Het maatschappelijke
leven zal in de komende sociale orde
niet in de eerste plaats door indivi-
duele ondernemers of particuliere
bonden in zijn ontwikkeling bepaald
worden, maar vooral door de publiek-
rechtelijke organisaties der genoten
van de afzonderlijke beroepen. Allen,
die door de uitoefening van een zelfde
beroep aan een bepaalde maatschap-
pelijke deeltaak (bijvoorbeeld de voor-
ziening met metaalwaren of schoenen
of de voorlichting van het publiek, de
opvoeding der jeugd) meewerken, zul-
len met het oog op een zo goed moge-
lijke vervulling van deze taak in open-
bare lichamen verenigd worden. Deze
lichamen behartigen de maatschappe-
lijke belangen, die aan de uitoefening
van dat beroep vastzitten (bijvoor-
beeld de productie van behoorlijke
schoenen en van een voldoende hoe-
veelheid) , maar ook van de rechtspo-
sitie der beroepsgenoten, hun recht-
matig aandeel aan het maatschappe-
lijke product. Zo krijgt elk beroep dus
zijn eigen vertegenwoordiging en zijn
eigen bestuursapparaat.

Een vraag van grote, maar niet van
wezenlijke betekenis is, hoe dat be-
stuur ingericht is, of de beroepsstan-
den nl. door een leider of door 'n ver-
tegenwoordigend lichaam bestuurd
zullen worden, of dat de macht ver-
deeld wordt (de uitvoerende macht
aan één persoon, de verordenende
macht aan een raad) of dat deze raad
slechts adviserende bevoegdheid be-
zit. Zoals duidelijk is, is dit een kwes-
tie van grote betekenis, maar het is
niet een kwestie, waarmee het wezen

der corporatieve organisatie van de
maatschappij staat of valt. De kwestie
van de staatsvorm: monarchie, aristo-
cratie of democratie is tenslotte ook
secundair; het komt er in de eerste
plaats op aan, dat de staat zó inge-
richt is, dat zijn doel: het algemene
welzijn bereikt wordt. Zo is het ook
met de inrichting der beroepsstanden.
Het maatschappelijke leven met zijn
veelvuldige sociaal-economische en
culturele zijden, dient zó georgani-
seerd te zijn, dat de natuurlijke gele-
dingen ervan: de beroepsstanden de
dragers zijn van zijn ontwikkeling. Of
die beroepsstanden nu door één per-
soon of door een college bestuurd wor-
den, doet er niet direct aan toe; we-
zenlijk is echter dat hun bestuursor-
ganen (zij het van een leider of een
college) de autonome beroepsstand
vertegenwoordigen. Met andere woor-
den het maatschappelijk leven is niet
corporatief georganiseerd, wanneer
de beroepsstanden en hun organen
slechts adviserende bevoegdheid be-
zitten, terwijl de beslissing bij de re-
geling van alle aangelegenheden van
betekenis door een instantie, die niet
rechtstreeks de beroepsstand verte-
genwoordigt (bijv. de staat), geno-
men wordt.

Raakt dus de kwestie van de mo-
narchale (leidersbeginsel) of demo-
cratische bestuursvorm niet het we-
zen der corporatieve maatschappij-
inrichting, zo is niettemin voor de de-
mocratische vorm veel te zeggen,
mits men de toepassing van dit de-
mocratische beginsel in de juiste zin
regelt. Bedoeld is, dat aan de beroeps-
genoten zelf zoveel mogelijk medezeg-
genschap in de regeling van hun
eigen aangelegenheden gegeven
wordt. In de plaatselijke afdelingen
dient dus aan de ledenvergadering een
behoorlijke mate van gezag toegekend
te worden, terwijl bij de regeling der
gewestelijke en landelijke aangelegen-
heden 'n vertegenwoordigend orgaan
als bestuurs- (d.w.z. niet louter advi-
serend) lichaam ingeschakeld dient te
worden. Dit moet het ideaal blijven.
De reden hiervan is, dat de mensen al-
tijd hun grootste medewerking zullen
verlenen aan de verwezenlijking van
een doel, aan de vaststelling waarvan
zij zelf een aandeel hebben gehad, dat
zij zelf uitdrukkelijk hebben gewild.
En de taak der beroepsstanden moet
toch, gelijk het doel van alle andere
gemeenschappen, door de gezamen-
lijke krachtsinspanning van allen be-
reikt worden. Door een goede regeling
der medezeggenschap wordt juist die
toestand verkregen, dat de vaststel-
ling van de concrete taak van de be-
roepsgemeenschap als door de eens-j

gezinde wil van alle beroepsgenoten
tot stand komt en dat de verwezenlij-
king ervan met inzet van alle krachten
wordt nagestreefd. De beroepsge-
meenschappen zullen dan beter
bloeien, in hogere mate hun maat-
schappelijke taak vervullen.

Voorwaarde is dan echter, dat deae
beroepsgenoten ook werkelijk in staat
zijn om die medezeggenschap bij vast-
stelling van het doel en keuze der
middelen, hetzij rechtstreeks, hetzij bij
monde van vertegenwoordigers, uit te
oefenen. Zij moeten m.a.w. hun vak
door en door kennen, en de sociaal-
economische en culturele verhoudin-
gen in hun bedrijfstak; ze moeten
zich bewust zijn van de maatschappe-
lijke betekenis van hun beroep, van
hun daarmee samenhangende verant-
woordelijkheid; zij moeten als vanzelf-
sprekend beschouwen, dat ze de maat-
schappelijke belangen, die aan de uit-
oefening van hun beroep vastzitten,
vóór hun persoonlijke en groepsbe-
langen laten gaan. Zij moeten zich niet
door leuzen van de wijs laten brengen
of door demagogische ophitsers, die
niet het werkelijke algemene belang,
maar hun eigen zaak of die van een
partij of groep op de voorgrond stel-
len, laten verleiden.

Als aan deze voorwaarden voldaan
wordt, bij een intelligent evenwichtig
volk, waar- verantwoordelijkheidsbe-
wustzijn eenieder in het bloed zit, kan
aan iederen beroepsgenóot — mits hij
een zekere leeftijd bereikt heeft en in
zijn beroep een behoorlijke mate van
algemene en bijzondere kennis en een
zekere positie bereikt heeft — mede-
zeggenschap gegeven worden. Dan is *
dit het beste voor de bloei van het
geheel. En voor de regeling van het
bedrijfsleven (in tegenstelling bijvoor-
beeld met het politieke leven) klemt
dit te meer, omdat het hier aangele-
genheden betreft, die eenieder recht-
streeks aangaan, waar hij middenin
staat, waarmee hij dagelijks te maken
heeft.

Dit is reeds een eerste belangrijke
kwestie betreffende de bestuursinrich-
ting der corporaties. In ons volgend
artikel zullen wij, hierbij aansluitend,
nog enkele van deze kwesties bespre-
ken.

HET BEGINSEL

..de grote magnetische kracht van
onze beweging
(Tekening Van Stoutenburg}

Onze Beweging is een georganiseerd
streven omhoog

(Tekening van J. Terlingen),
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ROND DE BEWEGING

De Ned. R. K. Metaalbewerkeraibond
heeft in de week van 9—14 Juni 74 nieuwe
leden ingeschreven; in de week van 2 tot
7 Juni 40. Er zit dus styging in!

Aan de kop gaan de afdelingen Kind-
hoven met 15 en Tilburg met 12 nieuwe
leden.

*
Dat er in de bouwvakken nog heel wat

te doen en te winnen is aan nieuwe le-
den, blijkt uit de jongste cijfers inzake
de ledenwinst van de R. K. Bouwvakar-
beidersbond. In de week van 9—14 Juni
schreef deze bond 86 nieuwe leden in.

De afdelingen Haarlem, Halsteren, Ne-
derweert, Roggel en Wychen maakten het
eerste tiental vol.

De afdelingen Nijmegen en Utrecht na-
men het vierde tiental reeds voor hun re-
kening. Met 44 leden over. het thans lo-
pende kwartaal heeft de afdeling Utrecht
de leiding. Bravo! De éérste kwartaalmars
is spoedig gemaakt. De eindspurt is reeds
ingezet!

Bovendien kunnen we nog mededelen,
dat in Mei j.l. niet minder dan 178 nieuwe
jeugdleden tot de bond zijn toegetreden.
Een mooi tempo om vol te houden!

*Het collega van rijksbemiddelaars heeft
de collectieve arbeidsovereenkomsten voor
de bouwbedrijven (B. en U. en W. S. W.)
goedgekeurd.

De besturen der arbeidersorganisaties
hebben zich onmiddellijk in verbinding
gesteld met de besturen der patroonsorga-
nisaties, teneinde de inwerkingtreding te
doen plaats vinden. Hieraan hebben
laatstgenoemde besturen con amore me-
degewerkt, zodat de gewijzigde lonen
reeds zijn ingegaan.

*
De Centrale Commissie voor de collec-

tieve arbeidsovereenkomst in het schil-
dersbedrijf heeft besloten, dat de vacantie
voor het bedrijf dit jaar zal worden ge-
houden in de week van 3—9 Aug.

De commissie deelt echter mede, dat de
bedrijfsomstandigheden het noodzakelijk
kunnen maken de vacantie naar andere
data te verschuiven. Wanneer dit nodig
blijkt, zal hiervan zo tijdig mogelijk ken-
nis worden gegeven.

*Van 17 Mei tot 14 Juni j.l. schreef de
R. K. Bond van Handels-, Kantoor- en
Winkelbedienden 289 nieuwe leden in.
Verschillende afdelingen van de bond
strijden om de eer van de hoogste plaat-
sen op het ranglijstje, 't Doel van de
10.000-actie is reeds bereikt; de bond
heeft de 10.000 niet alleen bereikt,
doch ook reeds gepasseerd. Doch die
10.000 leden bereiken is niet 't uiteinde-
lijk doel van de bond. Een katholieke or-
ganisatie als' deze kan zeker 30.000 be-
roepsgenoten omvatten. De slag om de
50 percent woedt voort; heftig weliswaar,
maar deze slag is van vreedzame aard.
Want het gaat bij deze strijd niet om ver-
nietiging, maar om de opbouw van de
maatschappelijke positie der bedienden.
Daaraan mede te werken is schoon en een
ere-taak!

*
De R. K. Fabrieksarbeidersbond heeft

een nieuwe afdeling opgericht in Arcen
en in Weert. Resultaten van propaganda.
Nu aan het werk voor de verdere op-
bouw!

*
Het college van rijksbemiddelaars heeft

in de Staatscourant de vereiste medede-
ling gedaan, dat de collectieve arbeids-
overeenkomst voor de cartonnage-indus-
trie ter verbindendverklaring is ingediend.

De vei-wachting mag worden gekoes-
terd, dat de goedkeuring niet te lang uit-
blijft, zodat in de vplgende maand deze
collectieve arbeidsovereenkomst in wer-
king kan treden.

Dit zal dan voor de tweede maal zijn,
dat voor de cartonnage-industrie een lan-
delijke arbeidsovereenkomst wordt inge-
voerd.

De overeenkomst is aangegaan tot 4
April 1942, zodat bij 'n spoedige goedkeu-
ring deze nog 9 maanden van kracht kan
zijn.

*
Toen op 15 Mei j.l. ter gelegenheid van

de viering der bekende encycliek-jubilea
een groots opgezette manifestatie niet
goed doenlijk was en toch de wenseUjk-
heid van een waardige viering dezer ge-
denkdata vast stond, heeft het bestuur

van het Nationaal Verbond „De Jonge
Werkman" voor die dag een propaganda-
actie voor ledenwerving op touw gezet.

De 15de Mei zijn in alle afdelingen van
de J. W. de leden in plaats van naar een
feestelijke bijeenkomst, op huisbezoek bij
niet-georganiseerden gegaan en hebben
circa 250 nieuwe leden en ongeveer 50
nieuwe leden voor de vakorganisatie aan-
geworven. Een wijze van feestviering, die
blijvende voldoening geeft. '

Binnenkort gaat over het gehele land
de systematisch georganiseerde huisbe-
zoekactie van de J.W. aanvangen, die,
naar men hoopt, het thans reeds meer
dan 10.000 tellende ledental nog belang-
rijk zal versterken.

Thans is ook „Het Rechte Spoor" or-
gaan van de Ned. R. K. Bond van Spoor-
en Tramwegpersoneel, met een herden-
kingsnummer verschenen van de sociale

De kring Hilversum heeft het feit dat
voor vijf en twintig jaar enkele katholieke
werkmeesters bijeenkwamen om in de
Gooise hoofdstad een afdeling op te rich-
ten van de R. K. Werkmeestersbond, fees-.
telijk herdacht. Bovendien vierden twee le-
den, de heren Ësman en Van Velzen, hun
zilveren jubileum als lid van de kring.
Eerstgenoemde beheert reeds bijna even
lang de financiën van zijn kring.

*Dank zij de stevig ingezette prppagan-
da-actie heeft de Utrechtse diocesane
Werkliedenbond in 12 afdelingen 117 nieu-
we 'leden geboekt; 8 afdelingen voerden
20 leden af, zodat er een netto winst van
97 leden bleef.

*' ,
De R.K.W.V. te Waalwijk en haar in-

stelling de Ziekenkas herdachten haar 40-
jarig bestaan.

Tijdsomstandigheden waren oorzaak dat
de feestelijke viering moest worden uitge-
steld,

Met de maand Juni loopt het eerste
halfjaar van de Rerum Novarum-actie in
't diocees Roermond ten einde. Van begin
van dit jaar af werden 1250 nieuwe leden
aangeworven.

De actie is echter nog niet ten einde.

J U N I M A A N D

Wanneer de. bloemen bloeien,
In praal en pronk en pracht,
Hel al gaal gisten, groeien
In laaie lusi en kracht.

Wanneer de zomerzonne,
De aarde vlammen doei,
De gouden levensbronne
Hei alles vult en voedi.

Dan prijkt Uw Godd'lijk Hari
In stille siralenglans,
O, Jesus, die de smart
Ons doei vergelen ihans.

Geen roze ioch op aarde,
Geen gouden hemelzon,
Kan wegen in haar waarde,
Toi Uwe Liefdebron,

BEN JOSSO

encyclieken Rerum Novarum en Quadra-
gesimo Anno.

Naast haar begaafden medewerker J.
J. P. Nivard getuigen de vier leden van
het dagelijks bestuur van het R. K. Werk-
liedenverbond, de secretaris van St. Ra-
phaël en anderen van de magistrale in-
houd der zendbrieven, van hetgeen ze ook
thans nog zeggen en van de lering die
daaruit door de werkers met hand en
hoofd moet worden getrokken.

Een mooi verzorgd orgaan, dat dubbel
waard is gelezen te worden. Wie 't leest,
zal er ongetwijfeld veel bij opsteken; wie
het ongelezen terzijde legt, mist veel en
doet zichzelf aan eigen ontwikkeling aan-
merkelijk tekort.

*
Het personeel van de restauratiewerken

der St. Janskathedraal in Den Bosch is
toegetreden tot de afdeling van de R. K.
Borfd van Overheidspersoneel. „St. Pau-
lus" boekte daarmee weer 15 nieuwe le-
den.

De bond schreef in totaal 99 nieuwe
leden in. Volhouden, Palusmakkers! Gij
aan de arbeid voor „St. Paulus" en omge-
keerd werkt „St. Paulus" voor u!

#
De voorzitter van de kring Borne van

de R. K. Bond van Werkmeesters, de
heer B. ten Tusscher, is aan de 65 jaar,
de pensioengerechtigde leeftijd, toe. Hij
gaat thans de dienst bij de firma Span-
jaard N.V. Stoomspinnerijen en weverijen
te Borne, waar hij 52 jaar in dienst is ge-
weest en van jong maatje tot baas in de
fabriek is opgeklommen, met pensioen
verlaten. Moge hij er nog vele jaren van
profiteren!

ff-
De secretaris 'van de kring Oldenzaal

van de hierboven genoemde bond, de heer
W. K. Loohuis is op l Juni j.l. plotseling
overleden. Hij ruste in vrede.

Het hele jaar 1941 blijft in het teken staan
van de Rerum Novarum-herdenkingsactie.

*
-K

Bij beschikking van den waarnemend
secretaris-generaal van Sociale Zaken is
ir. L. J. R. Jongmans, thans adjunct-rijks-
inspecteur voor de werkverruiming in tij-
delijke dienst, benoemd tot rijksinspec-
teur voor de werkverruiming in tn'delijke
dienst.

*
Breda heeft 't resultaat van de Rerum-

Novarum-actie in dit diocees weer met
44 nieuwe leden verhoogd. Volhouden en
doorzetten daar in Breda. Kijkt naar Lim-
burg!

ff-
Te rekenen van l Mei af zijn benoemd

tot directeur van een gewestelijk arbeids-
bureau in vaste dienst: H. Hazelhoff, A.
N. van Mul, J. H. Vermeulen, J. Brinck-
man, Ph. H. M. Werner, L. A. S. H. Ie
Haen, J. J. H. Boonen, jhr. P. E. van der
Maessen de Sombreff, I. F. Homme Stüve-
ling, A. P. M. van Riel, G. B. P. Kolen-
brander, J. Vlug, A. W. F. Bennik, K. van
Dijk, P. Walraven Blaas, C. J. Bakker,
en te rekenen van l April af: L. Bands-
ma, A. J. A. C. van Delft, A. W. Molen-
beek, J. J. M. Deleij, M. A. Hellemons,
M. J. J. G. Janssen, H. P. Staal, L. F. H.
A. Polder, J. B. Broekema, C. J. Versluis.

Bij beschikking van den waarnemend
secretaris-generaal van Sociale Zaken zijn
benoemd: tot plaatsvervangend werkge-
ver lid van de Raad van Arbeid te Am-
sterdam T D. Bloemen te Amsterdam, tot
werkgever-lid van de Raad van Arbeid te
Leeuwarden drs. R. Hommena te Lekkum,
tot arbeider-lid van de Raad van Arbeid
te 's-Gravenhage H. R. Plomp te 's-Gra-
venhage.

IV u Ie j es door een

pssyenolocjisciie bril

2. Persoonlijkheid
„Wat zoudt gij doen, als gij plotseling

een grote menigte moest toespreken?"
Deze en dergelijke advertentiekoppen
vindt men regelmatig in kranten en tijd-
schriften. Er wordt meestal overheen ge-
lezen omdat de meeste lezers wel nimmer
plotseling een grote menigte zullen behoe-
ven toe te spreken. Toch zijn dergelijke
vragen niet onbelangrijk. Ze komen alle
hierop neer: Voelt u zich in alle omstan-
digheden volkomen zeker en op uw ge-
mak? En maar weinig mensen zullen hier-
op een bevestigend antwoord kunnen
geven. Er ontbreekt met andere woorden
nog wel het' een en ander aan hun per-
soonlijkheid. Of nog anders gezegd: Hun
persoonlijkheid is nog niet tot volle ont-
plooiing gekomen. De,woorden nog niet
uit de vorige zin houden in, dat deze ont-
plooiing alsnog mogelijk is.

Hier zullen verschillende lezers hun
schouders ophalen. „Ik ben nu eenmaal
zoals ik ben," zullen zij denken, „en daar
is toch niets meer aan te doen." Maar deze
gedachte is onjuist. U kunt zich inderdaad
in alle omstandigheden volkomen zeker
en op uw gemak voelen.

Om u aan te tonen, welke weg u daar-
toe heeft af te leggen, dienen de volgende
beschouwingen.

Chesterton heeft eens gezegd, dat de
meeste mensen de levensproblemen onder-
steboven beschouwen. En hieraan zijn ze
zo gewend, dat ze elke theorie, die de
zaken op de juiste wijze belicht, als on-
werkelijk gefantaseer verwerpen. Maar in
zulke gevallen is niet de theorie onjuist,
doch de opvattingen, die de mensen over
het een of ander onderwerp bezitten.

Iets dergelijks doet zich voor bij het per-
soonlijkheidsprobleem. In het algemeen is
men van mening, dat een werkelijk grote
persoonlijkheid wel een geweldige dunk
van zichzelf moet hebben. Hij zal zich erg
groot en sterk voelen en zich bewust zijn
van zijn overmacht over anderen. En aan-
gezien de meeste mensen deze gevoelens
niet hebben, geven zij het al spoedig op
om zelf eveneens een grote persoonlijk-
heid te worden.

In deze opvatting schuilen verschillende
fouten. Op de eerste plaats voelt een
grote persoonlijkheid zich helemaal niet
geweldig. Het is zijn omgeving, die dat
doet. Maar zelf weet hij wel beter. Hij
voelt zich een mens als ieder ander. N

Een andere fout is het om aan te ne-
men, dat een grote persoonlijkheid iets
aparts bezit, waardoor hij op anderen
overwicht heeft. In werkelijkheid zit de
zaak zó, dat een persoonlijkheid alléén
overwicht op anderen heeft, doordat hij
zichzelf vergeet en zich verliest in an-
deren. Hij interesseert zich voor anderen.

Hiermede zijn we al een goed eind op
weg naar de* oplossing van het persoon-
lijRheids-probleem. We zien nu in, dat het
er vóór alles op aankomt, geheel zichzelf
te zijn. Daarvoor is nodig, dat wij eens en
voor altijd afrekenen met het waandenk-
beeld, dat de gedachten, die anderen over
ons hebben, invloed kunnen uitoefenen
op de waarde van onze eigen persoonlijk-
heid. Het zijn niet de gedachten en gedra-
gingen van anderen, die ons beïnvloeden,
maar de manier, waarop wij op die ge-
dachten en gedragingen reageren. Zodra
het ons duidelijk is, dat het voldoende is
om alleen en altijd onszelf te zijn, kunnen
anderen op geen enkele manier verhin-
deren, dat o.nze • persoonlijkheid steeds
meer tot ontplooiing komt.

Om een grote persoonlijkheid te wor-
den, moeten wij dus met de volgende
twee dingen beginnen: Alle grootdoenerij
en zelfoverschatting óver boord gooien (of
alle twijfel en minderwaarheidsgevoelens)
en vanaf heden trachten geheel ons-
zelf te zijn. Daarbij moeten we onszelf
door de ervaringen, die we bij deze nieuwe
geesteshouding'opdoen, bewijzen, dat deze
nieuwe houding werkelijk in alle opzich-
ten een succes is. In contact met anderen
moeten we onszelf vergeten, ons in die
anderen wegschenken. We moeten ons
niet groter of kleiner vinden dan die an-
deren, we moeten zelfs helemaal geen
vergelijking maken.

Door zó te handelen, doen we dagelijks
de ervaring op, dat onze persoonlijkheid
overal geaccepteerd wordt. We behoeven
dus geen schijn-ideaal (zie het vorige ar-
tikel) te hebben. Het is ruim voldoende
als we ons precies zo geven als we zijn.

In hoeverre hiervan moet worden afge-
weken, zal het volgend artikel ons leren,

HAEF,
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TATEN EN
V O L K E R E N

III. Hongarije.

(R.) Er zijn maar weinig landen,
die een meer beworgen geschiedenis
doorgemaakt hebben dan het land
van den H. Stephanus.

Vóór 1919 had het ruim 20 millioen
inwoners en een oppervlakte van ruim
322.000 kms; thans is het aantal in-
woners slechts de helft, terwijl de op-
pervlakte tot minder dan !/3 terugge-
bracht is.

De afstamming der Hongaren is
een nog niet geheel opgeloste kwestie.
We hebben vermoedelijk te doen met
de vermenging van Prae-magyaren en
Ogoeren, die samen de naam kregen
van Onogoeren = Ongaren = Hon-
garen, en behoren tot de Mongoolse
volken. Toen de Hongaren zich in 896
onder hun aanvoerder Arpad vestig-
den in de vlakten tussen Karpaten en
Alpen, veroorzaakten ze een schei-
ding tussen de daar wonende Slavi-
sche stammen, die tot op heden ge-
bleven is: Noord- en Zuid-Slaven.

Ze waren een ruitervolk en maak-
ten Centraal-Europa even onrustig
als de Noormannen de küstlanden
deden. Jaren achtereen was Duits-
land het doelwit hunner rooftochten.
Hun kracht school in hun onweer-
staanbare ruiterij. De Duitse koning
Hendrik I bracht hun de eerste ver-
pletterende nederlaag toe bij Merse-
burg. Zijn zoon en opvolger Otto de
Grote versloeg hen voor de tweede
maal in 95:5 op 't Lechveld, niet ver
van Augsburg, waardoor hun kracht
gebroken was. Nadien hebben zij geen
invallen in Duitsland meer gedaan.
Trouwens, zij gewenden zich meer'en
meer aan vaste woonplaatsen, terwijl
door de invoering van het christen-
dom de zeden verzacht werden.

Van het Aartsbisdom Salzburg uit
drongen de eerste missionarissen het
land der Hongaren binnen, hun arbeid
bleef niet zonder resultaat. Vorst
Geiza en zijn zoon Vajk lieten zich
dopen, waarna het bekeringswerk
nog veel vlotter verliep.

Vajk nam de naam Stephanus aan,
en zowel de Duitse keizer Otto III als
de Paus erkenden hem als den eer-
sten koning van Hongarije. Het land
kreeg een eigen aartsbisdom Gran;
kloosters en kerken werden er overal
in 't land ongericht, waarom Stepha-
nus (de Heilisre) van den Paus de
titel kree°r van Apostolische Majes-
teit, die al!e Honeaarse koningen na
hem zijn blijven voeren.

Stephanus' enige zoon Emericus
stierf reeds op jeugdige leeftijd;
één kroonstrijd volgde, en meer
dan een halve eeuw was Hongarije het
toneel van binnenlandse onlusten. De
H. Ladislaus I (1077—'95) herstelde
rust, veiligheid en welvaart en ver-
wierf bovendien de Sloveense en de
Kroatische kroon.

Dé koninklijke macht was echter
zeer beperkt door de macht van de
hoge en van de lage adel, aan welker
steeds hoger eisen de koningen wel
toe moesten geven.

Een ernstig gevaar bedreigde het
land van St. Stephanus, toen in de
eerste helft der 13e eeuw de woeste
Mongolen Europa binnenstormden.
Eerst werd het leger der Polen ver-
pletterd, daarna werd het leger der
Duitse ridders in 1241 verslagen bij
Liegnietz en vervolgens trokken de
woestelingen over de Karpaten Hon-
garije binnen, dat op de meest bar-
baarse wijze uitgeplunderd en uitge-
moord werd. Boeda-Pesth én andere
steden gingen in vlammen op. Overal

dood en verwoesting, waar de storm
langs gevaren was. Negen zakken,
gevuld met oren der gesneuvelde
christenen, voerden de Mongolen als
zegetekenen op hun terugtocht mee.

In 1301 stierf de laatste koning uit
het huis Arpad, en sindsdien waren
het vreemde vorsten, die over de
Hongaren heersten, zoals Karel van
Anjou, zijn zoon Lodewijk de Grote,
die tevens koning van Polen was, en
Sigismund, die in 1410 keizer werd
van 't H. Roomse Rijk. Deze laatste
kreeg de taak, om Hongarije te be-
schermen tegen de Turken, die de
hele Balkan dreigden te veroveren.
Sigismund achtte het beter aan te
vallen dan een eventuele aanval van
de Turken af te wachten. Hij werd
echter in 1396 bij Nicopolis versla-
gen.

De hoge, adel, die het merg der
Hongaarse natie uitmaakte, zag met
bezorgdheid de keuze van vreemde
koningen, wier aandacht vaak te veel
van Hongarije afgeleid werd.

De Turken drongen steeds verder
op, maar Hongarije werd toen de kam-
pioen der christenheid.

Johannes Hunyadi en zijn zoon
Matthias Corvinus wisten de verdere
opmars tijdelijk te stuiten. Maar de
machtige Turkse sultan Soliman de
Gróte veroverde in 1521 Belgrada,
de invalspoort van Hongarije; in 1526
versloeg hij Lodewijk II bij Mohacz.
Op de vlucht is de koning in een
moeras verdronken.

Hongarije viel in 3 stukken uiteen:
Zevenburgen, waar een Hongaars
edelman Zapolya tot vorst gekozen
werd als leenman van den sultan,
Hongarije, dat aan Ferdinand I van
Habsburg kwam, en 't daartussen lig-
gende deel, dat bij Turkije ingelijfd
werd en dat door een pacha gere-
geerd werd.

Terzelfdertijd begon ook het pro-
testantisme binnen té dringen, ge-
steund door Lapolya, die er een bond-
genoot in zag tegen Habsburg.

In 1538 kwam er een verzoening
tot stand tussen Lq^dlya en Ferdi-
nand; alle rechten op Hongarije kwa-
men aan Habsburg.

De gehele 16e en 17e eeuw bleef
't onrustig door de strijd tussen Re-
formatie en contra-reformatie en de
voortdurende opstanden tegen de ge-
welddadige centralisatie-pogingen van
sommige Habsburgers.

Toen na 't mislukte beleg v;n We-
nen in 1683 de Turken teruggedron-
gen werden, en zelfs Boeda-Pest her-
overd werd, werd de positie der Habs-
bureers verstevigd.

In 1687 werd de Hongaarse kroon
erfelijk verklaard in de mannelijke
Unie der Habsburgers. Zo ontstond
de tweeling-monarchie Oostenriik-
Hongarrje, waarin echter 't laatste
land een soort wingewest werd.

De Pragmatieke sanctie van keizer
Karel VI waarborgde aan zijn doch-
ter Maria Theresia ook de opvolgings-
rechten in Hongarije, waar hij over 't
algemeen zeer populair was. Er be-
stond echter geen enkele natuurliike
band van eenheid in 't gebied, dat het
Habsbura-se rijk omsloot: de Oosten-
riikse erflanden. Milaan, Napels, Sici-
lië, Hongarije, Zevénburgen,f de Zui-
delijke Nederlanden, Belgrado, Klein-
Servië, Klein-Walachye vormden een
rijk gevarieerd staatkundig en vol-
kenkundig mozaïek. Het gevaar voor
uiteenvallen was geenszins denk-
beeldig.

In de Oostenrijkse successie-oorlog
werd de Habsburgse monarchie op
een zware proef gesteld; Pruisen,
Beieren, Saksen, Frankrijk, Spanje
en Sardinië spanden tegen de jonge,
maar schrandere, vastberaden en
energieke vorstin samen. De Honga-
ren hebben haar uit de benauwenis

gered. Met haar zoontje op de arm,
verscheen de sympathieke vorstin in
de Rijksdag te Prèszburg, om een be-
roep te doen op de trouw harer Hon-
gaarse onderdanen.

Onder de geestdriftige kreet: „Mo-
riamur pro rege nostro Maria There-
sia" staken de edelen de zwaarden
omhoog en zwoeren hun keizerin
eeuwige trouw. Fransen en Beieren
werden 't land uitgejaagd en Mün-
chen werd bezet.

Jozef II, zoon van Maria Theresia,
en op en top philosoof, wilde de ,,phi-
losophie tot de enige wetgeefster zij-
ner landen maken."

Al zijn staten, hoe verschillend ook
in ras, taal, godsdienst, zeden en ge-
woonten, wilde hij versmelten tot één
absolutistische eenheidsstaat.

Het Duits moest de enige officiële
taal zijn, de Hongaarse kroon werd
uit Prèszburg overgebracht naar het
keizerlijk museum te Wenen. Deze
aantasting hunner onafhankelijkheid
verdroegen de Hongaren niet. Onder
invloed van een dreigende Hongaarse
opstand, die Jozef slecht te pas kwam
wegens een oorlog met Turkije, zag
de keizer zich genoodzaakt de hate-
lijkste maatregelen in te trekken en
de kroon van St. Stephanus weer te-
rug te laten brengen naar de kro-
ningsstad Prèszburg (1790).

Ofschoon hij en ook zijn opvolgers
de Hongaren va&k in hun nationale
gevoelens krenkten, bleven deze de
Habsburgers trouw. Napoleon tracht-
te tevergeefs hen van Oostenrijk los
te maken.

Het liberalisme, vrucht der 18e-
eeuwse phiïosophie <>f „Verlichting,"
deed in de 19e eeuw ook het nationa-
lisme groeien. De eeuwenoude Hon-
gaarse privjlegiën waren door de ab-
solutistische vorsten als historische
curiositeiten op zij geschoven. Met-
ternich wist alle liberale en nationale
strevingen met kracht te onderdruk-
ken, maar in 't stormjaar 1848 laaide
ook het verzet der Hongaren op. Kos-
suth, de leider van de opstand, wist
de Habsburgers vervallen te doen
verklaren van de Hongaarse troon en
de volkomen onafhankelijkheid van
Hongarije te doen uitroepen.

Met Russische hulp slaagde de
nieuwe keizer Frans Jozef (1848—
1916) erin, de opstand te onderdruk-
ken, en Hongarije weer terug te drin-
gen in zijn positie, van Oostenrijkse
„provincie."

De nationale beweging stak echter
telkens weer het hoofd op, en de goed-
willende keizer, wiens langdurige re-
gering 4zoveel rampen, zag komen over
dynastie en rijk, slaagde er niet in,
de nationaliteitenkwestie tot een be-
vredigende oplossing te brengen.

Onder de invloed van de nederlaag
in de * „Broeder-oorlog" van 1866,
waardoor Oostenrijk door Pruisen
buiten Duitsland gedrongen werd,
moest Frans Jozef aan de nationale
Hongaarse aspiraties tegemoet ko-
men. De „Ausgleich" van 1867 maak-
te van de Donau-monarchie een twee-
eenheid, bestaande uit het keizerrijk
Oostenrijk en het koninkrijk Honga-
rije, die naar buiten als een staat zou-
den optreden. Bede delen werden bo-
vendien parlementaire monarchieën.
Men mene echter niet, dat het sinds
1867 rustig was in het rijk van Frans
Jozef. Hongarije en Oostenrijk gingen
aan hetzelfde euvel mank; ze herberg-
den beide verschillende nationalitei-
ten. Slowaken, Roemenen en Croaten
eitsen autonomie en verzetten zich
met kracht tegen de verhongaarsings-
politiek.

Te midden van innerlijke tegenstel-
lingen en onophoudelijke wrijvingen
en botsingen brak de wereldoorlog
uit (1914—1918), die voor de Donau-
monarchie op de algehele ontbinding

Onlangs moest ik een van onze uit-
getreden leden gaan bezoeken, teneinde
den man zo mogelijk te bekeren. Een
„fijn" baantje is dat echter niet. Het
zijn -meestal oude afgezaagde „argu-
menten", die je te slikken krijgt en
daarnaast berijden ze dan nog een of
ander stokpaardje, waarvan je ze met
geen geweld afgetrokken krijgt. Een
wachtmeester van de cavalerie zou
trots op zulke ruiters zijn.

Zo herinner ik me nog, dat ik een»
op bekering van zo'n afvalligen broe-
der werd uitgestuurd, maar er was
hoegenaamd niets met hem te beginnen.
Hij was eenvoudig overstuur en je
kon er bijna geen woord „tussen" krij-
gen. Uit zijn relaas maakte ik ten
slotte op, dat hij een verzoek had in-
gediend om een lantaarn vóór zijn deur
te krijgen, hetgeen zonder meer was
afgewezen. Een aanslag op het leven
van zijn vrouw en kinderen had hij
moeilijk zwaarder kunnen opnemen.

Tussen de boze buien door poogde ik
nog te achterhalen wat de organisatie
dacirmede te maken had, maar het
baatte niets, aangezien het allemaal
toch ..één pot nat" was.

Ik geef toe, dat het argument voor
mij splinternieuw was en er restte mij
dan ook niets dan hem de verzekering
te geven dat, wanneer ik ooit tot burge-
meester zou benoemd worden, hij dan
op zijn lantaarn kon rekenen.

Bij het scheiden wist zijn vrouw mij
echter de verzekering te geven, dat de
zaak minder tragisch was dan ik blijk-
baar vermoedde, want hij zou toch in
elk geval wel katholiek blijven.

Inderdaad, na zó'n beproeving is er
meer dan gewone heldhaftigheid voor
nodig om niet alles tegelijk over boord
te gooien.

Toch — de vrouw kreeg gelijk — het •
hele geval is. weer tamelijk op zijn poot-
jes terechtgekomen. De man is ver-
huisd en is daardoor in het genot geko-
men van een woning, die aan de bwi-
tenkant behoorlijk verlicht is; zijn zoon
is een van onze ijverige propagandisten
waaruit blijkt, dat ook het huisgezin
behouden bleef.

Het was echter mijn voornemen, om-
een en ander te vertellen over mijn
huisbezoek bij dat nu pas uitgetreden
lid en nu ben ik door die oude geschie-
denis helemaal van dat onderwerp af-
gedwaald.

Maar dat bewaar ik dan maar voor
een volgende maal.

Ik zeg maar zo, wat in het vat is ver-
zuurt niet en beginselen zijn zowel voor
de organisatie als zodanig als voor ieder
onzer afzonderlijk het voornaamste,
mits je dan ook op tijd een lantaarn
voor je deur krijgt.

O. P.

is uitgelopen. Frans Jozef was reeds
in 1916 gestorven, en met hem ver-
dween het symbool der eenheid. De
jonge opvolger Karel I trachtte nog
tevergeefs de monarchie om te bou-

(Zie vervolg pag. 8)
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Grundmeyer en Van der Linden, die in de geschiedenis van Concordia een grote rol hebben gespeeld- en
voor altijd aan haar verbonden zullen blijven.

V><oncordia hoort in het progrram van onze
beweging: thuis.

Er moetj toch wel 'n groot vertrouwen en een even
groot idealisme bij de initiatiefnemers aanwezig ge-
weest zijn om op basis van 'n dikke driehonderd gul-
den destijds een levensverzekeringsbedrijf te gaan
stichten!

Men bedenke: Onze katholieke arbeidersbeweging
stond toen, in 1907, nog in haar kinderschoenen en de
financiën, welke voor het vestigen van een instelling
nu eenmaal nodig zijn, waren nog uiterst, uiterst
zwak, zodat de basis wel zeer wankel was.

Maar 't was nodig!
Arbeidersbelangen stonden immers ook hier op het

spel en kwamen in het gedrang, doordat in die dagen
op het terrein van de levensverzekering veelal meer op
andere belangen dan die der verzekerden werd gelet.
Bescherming van deze belangen kon het best geschie-
den door de behartiging zelf ter hand te nemen. Want
met het waarschuwen tegen de ook op dit terrein be-
staande beunhazerij kon niet worden volstaan; de
weg moest worden gewezen naar een onderneming.,
waarvan men de volstrekte zekerheid had, dat zij de
belangen van haar verzekerden met de meeste zorg-
vuldigheid en de eerlijkste intenties behartigde.

Bovendien: een goede verzekering verhoogt het
levensgeluk, bevordert de spaarzaamheid, verscherpt
het verantwoordelijkheidsbewustzijn en vergroot het
gevoel van zelfstandigheid en eigenwaarde. Onderlinge
verzekering versterkt het vertrouwen in de organi-
satie. Deze voordelen konden elk afzonderlijk en alle
in 't geheel door een eigen levensverzekeringsinstituut
worden geboden en Concordia heeft deze vruchten
voor de beweging en voor de leden duizendvoudig op-
gebracht.

Concordia hoorde ook inderdaad thuis in het pro-
gram van een beweging, die de geestelijke, stoffelijke
en culturele belangen van den katholieken arbeider
en van zijn gezin doeltreffend wilde verzorgen.

Het gevleugde woord van Schaepman: Wat gij voor
den arbeider wilt doen, doe dat door hem, was ook
hier leidend beginsel en richtsnoer.

Hejj allereerste begin

H. C. van Dieten, de tegenwoordige directeur, die
met Kolkman het door Grundmeyer begonnen en
door Van der Linden uitgebouwde werk voortzet,
schetst in de Volkskrant van 17 November 1932 bij
gelegenheid van het 26-jarig bestaan van Concordia,
op treffende wijze het allereerste begin.

We citeren er de volgende interessante fragmenten
uit:

Het bestaan van Concordia was dan een feit ge-
worden. Tot directeur werd benoemd de heer J. H.
Grundmeyer, voorzitter van de R. K. Werkliedenver-
eniging te Zeist, waar ook het kantoor gevestigd
zou worden.

Dat was me een gebeurtenis.' Met gemengde ge-
voelens en sterk uiteenlopende meningen werd over
„het geval" gedacht en gesproken. Aan de hoogrode
kleuren van de Zeister arbeiders, wier voorzitter hij
was, kon men zien, dat zij er zeer mee ingenomen
waren. Anderen daarentegen haalden medelijdend of
glimlachend de schouders op en konden de juiste
kwalificatie blijkbaar niet vinden.

Een kleermaker directeur van een levensverzeke-
ringsmaatschappij.'

't Was ook een ongehoord brutaal pogen. Onder
de rook van de destijds deftige en voorname Ver-

zekeringsbank „KOSMOS" durfde men het wagen
zo'n lilliputter neer te zetten....

Het eerste jaar ging zonder schokken voorbij en
de directeur streek zijn jaarsalaris van f 100 op.

En de uitkomsten van het eerste boekjaar?
Ruim f 651,— was er minder uitgegeven dan ont-

vangen, welk bedrag in zijn geheel werd gereserveerd
en de naam van premiereserve kreeg. Het totaal ver-
zekerde kapitaal bedroeg ruim f 130.000,—.

Dat de uitkomsten van het eerste boekjaar bevre-
digend waren, bleek wel hieruit, dat.besloten werd
den directeur geheel „vrij" te maken, zodat deze zich
dagelijks aan Concordia kon geven.

Dat was heugelijk nieuws. De vrienden waren een
en al enthousiast.' Wij herinneren ons nog, dat toen
het nieuwe adresboek van Zeist uitkwam, men het
ogenblikkelijk raadpleegde en onderzocht of van de
grote verandering nota was genomen, doch teleurge-
steld las men: J. H. Grundmeyer kleermaker.

Tien jaren later....
Over Concordia wordt nu geheel anders geoordeeld.

De verzekeringspers is vol lof over het beheer. Zij,
die voorheen minachtend over haar hadden gespro-
ken, herroepen hun woorden of zeggen, dat zij zich-
vergist 'hebben.

't Zolderkamertje-kantoor behoort reeds lang tot
het verleden.

Het cijfermateriaal van het verslag over 1917
begint reeds indruk te maken:

Verzekerd kapitaal ruim ƒ 1.175.000,—.
Premiereserve ruim f 63.500,—.
De Voorzorgskas, waaruit de premie betaald wordt

voor de gezinnen, waarvan het georganiseerde gezins-
hoofd werkloos of ziek is, functionneert reeds vijf jaar.
Alle pessimistische verwachtingen ten spijt, geeft zij
in 1917 reeds in meer dan 300 gevallen vrijstelling van
premiebetaling.

Bij het 25-jarig bestaan

In 1932 vierde Concordia haar zilveren feest. Het
verzekerde kapitaal had de ƒ 25.000.000,— reeds over-
schreden, de premiereserve steeg tot ongeveer
ƒ3.800.000,—, andere reserves hadden de financiële
positie nog aanmerkelijk versterkt, de Voorzorgskas
keerde in het jubeljaar een som aan vrijstelling van
premiebetaling uit, die de ƒ 40.000,— dicht benaderde,
terwijl voor winstuitkering op polissen een bedrag
van circa ƒ 120.000,— beschikbaar was.

Zo was het nietig grassprietje, verscholen tussen de
aardkluiten, na 25 jaren, sterk geworteld opgegroeid
en had rijke vruchten afgeworpen.

In een afzonderlijk hierbij geplaatst overzicht geven
wij nog enkele cijfers over het afgelopen boekjaar,
waaruit duidelijk blijken kan, dat de ontwikkeling
van Concordia alleszins reden geeft tot dankbaarheid,
dat zij haar productie op peil heeft weten te houden
en haar positie nog weer aanmerkelijk wist te ver-
sterken.

Ja, het is voor onze katholieke arbeidersbeweging
toch ongetwijfeld een grote eer en voldoening te kun-
nen wijzen op een instelling als deze, die een verge-
lijking met de beste maatschappijen.in alle opzichten
kan doorstaan.

Wat Concordia is!

Het is overbekend, wat Concordia is geweest en
voor duizenden gezinnen nog is. Niet alleen dat de
premies verantwoord laag en de uitkeringen solide
verzekerd zijn, niet enkel, dat de verzekerden door de
instelling van de Voorzorgskas vrijgesteld zijn van
premie-betaling bij voor een arbeidersgezin moeilijke
omstandigheden als ziekte en werkloosheid, neen dat
niet alleen.

Het geld van Concordia, het geld van onze arbei-



Hef Verzekeringsblad voor
Nederland en België over

Concordia
Concordia geniet ook in verzekeringskringen

een uitstekende reputatie. Het nummer van 16
3anuari 1940 van bovengenoemd blad wijst in
een uitvoerige bespreking van het jaarverslag
allereerst op de toegenomen productie, on-
danks de ongunstige algemene en economische
toestand. De stijging in de toevoer van nieuwe
verzekeringen, aldus het blad, is des te meer
te apprecieëren, daar tegelijkertijd het verval
door voortijdige beëindiging van het contract,
opnieuw sterk verminderde.

Vergeleken met de vervalcijfers, die alge-
meen in het Nederlandse verzekeringsbedrijf
geconstateerd kunnen worden, noemt het blad
een en ander „een uitnemend resultaat en een
bewijs voor de stabiliteit der verzekeringen".

Uitvoerig worden vervolgens de resultaten
der werkzaamheden van de voorzorgkas, de fi-
nanciële resultaten, de exploitatiekosten en de
beleggingen besproken. Genoemd orgaan be-
sluit aldus:

„Alles tezamen genomen een goed geleide
onderneming met een krachtige financiële
positie en sterke fundamentering! Behalve
in de R. K. Arbeidersbeweging neemt zij ook
in het verzekeringswezen een waardige plaats
in."

ders wordt niet aangewend voor kapitalistische doel-
einden, niet aangewend tegen de arbeiders, doch met
dat geld is het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt' dat
Herwonnen Levenskracht een voor de arbeiders heer-
lijk monument, een uiterst modern aap alle te stellen
eisen voldoend sanatorium kon bouwen, waardoor dui-
zenden in de loop der jaren uit de knellende greep
van de tuberculose verlost zullen worden.

Dat is Concordia.
Zij heeft door haar solide administratieve, verzeke-

ringstechnische en sociale arbeid het vertrouwen ge-
wonnen en behouden van duizenden gezinnen, waar-
door zij kon uitgroeien tot een sociaal weldadig be-
drijf, dat zich ook in verzekeringskringen over een
buitengewoon goede reputatie mag verheugen.

Grundmeyer en Van der Linden

Het zijn — naast andere — vooral deze twee leiders
van formaat en werkers van het eerste uur geweest,
die Concordia hebben gemaakt tot wat zij thans ge-
worden is: Een sieraad van onze katholieke arbeiders-
beweging.

De onvergetelijke Grundmeyer, de grondlegger, de
kleermaker-directeur, op 55-jarige leeftyd te midden
van zijn werk gevallen. Hij heeft Concordia tot aan
haar vierde lustrum geleid niet vaste hand, met een
groot idealisme, met een ontembare werkkracht.

Van der Linden, van huis uit schilder, maar met
een benijdenswaardig organisatie-talent, financieel
deskundige bij uitstek, met een verrassende kijk op
administratieve mogelijkheden. Hij is het geweest die
de financiële positie van Concordia ondanks haar
sterke uitgroei, kerngezond wist te houden, zodat ze
niet werd een reus op lemen voeten, die in de stormen
der laatste tien jaren ongetwijfeld zou zijn ten gronde
gegaan.

Wel op latere leeftijd, maar onder tragische om-
standigheden is hij op de eerste dag van de intrek
van Concordia in het Huis van de Arbeid, plotseling
door een beroerte overvallen.

Beiden tot op de laatste dag gebleven hetgeen zij
waren: de warmvoelende, eenvoudige arbeiders, zij
zullen in de geschiedenis van Concordia en van de
katholieke arbeidersbeweging als een lichtend sym-
bool en een wekkend voorbeeld blijven voortleven

Met hun sublieme plichtsbetrachting en de heer-
lijke vruchten van hun arbeid voor ogen zullen wij
allen op onze plaals de taak in de katholieke arbei-
dersbeweging, nationaal, gewestelijk of plaatselijk aan
ons toevertrouwd naar best vermogen trachten te
behartigen.

L. B.
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Mngen,

De Centrale Propaganda-Dienst ontwierp voor Concordia een serie aardige briefkaarten, waarvan wij er
Kier een tweetal afdrukken.

Qoncwdia in 1940
Zaterdag 24 Mei hield CONCORDIA de algemene ledenvergadering in het Huis va.n de Arbeid te Utrecht.
De Balans- en Verlies- en Winstrekening over het afgelopen jaar, sluitende met een voordelig saldo van

ƒ 305.370,04%, werden mei algemene stemmen goedgekeurd.
Aan deze stukken ontlenen wij nog de volgende belangrijke cijfers.
Aan premiën werd ontvangen ƒ 1.212.514,13%. Het verzekerde kapitaal steeg met ƒ2.266.586,71 tol

ƒ43.451.859,18 tegen ƒ41.185.272,47 op einde 1939.
De premiereserve bedroeg einde 1940 ƒ7.157.450,87 tegen ƒ6.735.151,83 einde 1939. Deze premiereserve FS

geheel berekend volgens de netto-methode op een rentevoet van 3% %.
Het gemiddeld rendement van al de beleggingen bedroeg 4,37 %, gevende op de berekende rentevoet

der premiereserve ad 3,5 % een marge van 0,87 %.
De Balans vermeldt een totaal aan vrije reserves van ƒ 1.146.500,—'tegen ƒ1.019.230,47 einde 1939.
Het waarborgkapitaal bleef ongewijzigd op ƒ108.360,—.
De Voorzorgskas — het fonds waaruit de vrijstelling van premiebetaling bij ziekte en de uitkering van

ƒ5,— bij gezinsvermeerdering, indien het gehele gezin bij CONCORDIA is verzekerd, gefinancierd wordt —
werd versterkt met ƒ 37.184,08%, conform het bedrag dat in 1940 ten laste van dit fonds aan vorenvermelde
uitkeringen werd besteed.

Als winstaandeel voor verzekerden ter verhoging van uitkeringen werd een bedrag ad ƒ35.637,46 aan
de premiereserve toegevoegd.

(Foto's archief Centrale Propaganda Dienst)
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De kropsla is er weer. Velen beseffen
niet, welke zegen de Schepper ons in dit
gewas gegeven heeft. Kropsla is de enige
groente, waarin alle vitaminen (uitgezon-
derd D, welke men in groenten niet vindt)
buitengewoon rtjkeiyk voorkomen. Mè1
spinazie, worteltjes, tomaten en groene
kool zijn ze de gezondste groente van

. heel de grote verscheidenheid. Nu de gro-
te vitaminenleveranciers, als vlees, eieren
boter, room uiterst schaars of niet voor-
handen zyn, kunnen déze groenten onze
behoeften op dit gebied volkomen dek-
ken.

Sla is populair, maar nog niet genoeg;
ze verdient bfl elke maaltijd gegeten te
worden. Dat kan ook, omdat ze aange-
naam en fris smaakt en daarom by elk
ander gerecht past. By aardappelen of bi;
peul vruchten-alleen doet ze het uitstekend,
maar ook by andere groenten of als na-
gerecht wordt ze gewaardeerd, en een
prik sla by het brood gaat er even goed
in als vruchten of jam, die echter veel
duurder zyn.

Uit^ de dagen toen nog weinig van de
voedingsleer bekend was en nog niets van
de vitaminen en hun zegenrijke werking,
dateren vele hardnekkige, maar voor onze
gezondheid en dikwijls ook voor de beurs
heel nadelige gewoonten op het gebied
van de voedselbereiding. Zo heeft men
zich in het hoofd gezet (en het zit er nog
altijd veel te vast in) dat de groene blad-
einden en de ribbetjes (de hoofdnerf of
bladsteel) van de sla moeilijk verteerbaar
en niet lekker zyn en dat iemand die .zich
zijn stand bewust is! eigenlijk alleen maar
het gele binnenste gedeelte van de krop
behoort te eten. Het door de zon besche-
nen en daardoor groen gekleurde buiten-
blad, mits nog altyd fris en gaaf, bezit
echter meer in plaats van minder gezon-
de bestanddelen en wie ze niet rauw wil
eten, kan ze altijd nog stoven.

Hoe verser de sla (en alle groente trou-
wens) gebruikt wordt, hoe beter; een
voordeel voor de volkstuinen! We moeten
dus de sla-koel en niet te lang bewaren.
Want lang in water liggen doet de sla
wel opfrissen, maar een deel van het sap
met de erin opgeloste voedende bestand
delen gaat óók weer in het water verlo-
ren. Dit gebeurt vooral, als we het sla-
blad eerst fijn plukken en dan pas in wa-
ter zetten. Alleen hele blaren mogen dus
in de emrrier en nooit langer dan strikt
nodig Is. We laten ze goed uitlekken of
slaan er het water af (niet uitknijpen,
want dat geeft sa'pverlies) en plukken of
snijden ze pas bfl het aanmaken fijn.

Dat aanmaken kan gebeuren met wat
slaolie, azyn, tikje zout, wat aroma en,
als men het heeft, een ei; wie geen olie
en ei heeft, neme in de plaats daarvan
wat karnemelk, gesmolten, boter en bloem
(een sausje van maken op het vuur). Ook
enkele gesnipperde tomaten maken, de
smaak van sla aanmerkelijk zachter. Wie
zich verbeeldt niet van tomaten te hou-
den, moet het eens gaan proberen met
één tomaat, die met de vork geheel fyn-
gedrukt is, er door te mengen. De schil
van de tomaat laat zich gemakkelijk ver-
wijderen door de vrucht even in kokend
water te leggen.

Ook allerlei kruiden kunnen erin ver-
werkt worden; peterselie, dille, pimpernel,
kervel, snijlook of ui, lavas, citroenkruid,
dragon, basilikum, berzagie, thijm, bonen-
kruid enz. komen daarvoor in aanmer-
king, hetzy afzonderUjk of een mengsel
van enkele of alle soorten. Ze worden ge-
wassen kort voor het gebruik en daarna
zeer fijn gehakt en door de sla gewerkt.

Behalve rauw eten we sla ook gestoofd,
maar rauw is ze gezonder en blijft dus de
voorkeur houden. Probeer ook eens een
stamppot van rauwe sla; ze wordt daar-
toe als de aardappels, die met weinig wa-
ter zijn opgezet, gaar zijn, heel fyn ge-
snipperd, zoals we dit ook in het najaar
niet andyviesla doen, en dan met het vet
en een beetje zout door de aardappels ge-
stampt.

Voor stamppot en ook om te stoven
kunnen we heel goed de sla gebruiken
die begint door te schieten en die even
goed bruikbaar, maar veel goedkoper is
dan de eerste kwaliteit.

WILMA MÜNCH.

EEN VERSTANDIGE HUISVROUW
maakt een zoutvoorraad. zy koopt Jozo
of Nezo; de practische verpakking
houdt dit blanke zout kurkdroog!

„Mocht mjjn lief toch maar spoedig
komen," zuchtte de blinde jongen, „dan
kon ik haar myn droom vertellen."
zat voor het brede openstaande raam
en luisterde gespannen of hy haar stap
niet hoorde knarsen over het blanke
kiezel in de tuin. „zy zal verrukt z
als ik haar vertel over de liefdebloem
waarvan ik droomde, zij zal aanstonds
heengaan en niet rusten voor zy de
bloem gevonden heeft," dacht
verder.

Daar hoorde hy haar vlugge voet-
stappen over het grint van de zonnige
tuin naderby komen. Reeds stak
zyn beide handen uit om haar te be-
groeten; een hevig en groot geluk
steeg in hem op, toen zy haar handen
in de zijne legde en haar kus zyn lip-
pen liefkoosde.

„Heeft de dokter u onderzocht en
goede hoop gegeven?" vroeg het meis-
je in grote spanning.

„Helaas neen, de dokter kan niets
voor my doen, myn lief. Maar toch..."
Zachtjes wenend legde het meisje haar
arm om zyn schouder en zei met tril-
lende stem: „Smartelijk is het leven
voor u en voor my. Gy weet, dat myn
vader niet wil dat ik met een blinde
trouw, hoe gaarne ik ook myn leven
met het uwe zou verbinden. Maar heb
geduld, myn vriend."

„Geduld heb ik en ook vertrouwen.
Want hoor, mJjn lief, ik zal u een won-
derlijke droom vertellen. Ik droomde
dat ik voortliep over een grote weide
van sappig groen gras, waartussen
duizenden prachtige bloemen opscho-
ten. Ik plukte van elke soort, een bloem
en bundelde ze tot een rijk bouquet
om het u te geven by myn thuiskomst.
Plotseling zag ik een grote rode bloem,
schoner dan ik ooit gezien had. Ik wil-
de haar plukken, doch toen ik my
buktev hoorde ik een stem die mij zei:
„Wat wilt gy doen, myn vriend?" Ik
wendde my om en zag de oude vrouw,
die my had toegesproken. Ik lachte
haar toe en antwoordde: „Goede
vrouw, ik wil deze bloem plukken om
haar aan mijn lief te geven." „Deze
bloem is de liefdebloem," zei de vrouw
ernstig. „De nectar van haar hart
brengt genezing aan blinden, stommen
en kreupelen, maar alleen als zy ge-
plukt wordt door jongens of meisjes,
die hun lief beminnen met oneindige
liefde."

Het hart van het meisje was onder
zijn woorden onstuimig beginnen te
kloppen, met glinsterende ogen vroeg
ze: „Zeg mij op welke weide die won-
derbare bloem groeit, rrujn vriend, dan
ga. ik haar aanstonds plukken."

Hij nam haar hoofd in zijn handen
en kuste haar op de mond: „Ga haar
zoeken, mijn lief, en wil niet rusten
vóór'gy de bloem gevonden hebt."

Dagenlang liep het meisje over de
weiden op zoek naar de grote rode
bloem; de liefde van haar hart was zo
groot, dat zij honger noch dorst ge-
voelde en evenmin werd zij vermoeid.
Een stromende jubel steeg in haar op
toen zij de bloem gevonden had, maar
toen zy haar wilde plukken, hoorde zy
een stem die zei:

„Is uw lief ongelukkig, dat gij de
liefdebloem wilt plukken, mijn kind?
Gij moet hem minnen met oneindige
liefde," vermaande zy.

„Zo min ik hem, goede vrouw, maar
ik mag van mijn vader- niet met hém
trouwen, omdat hij blind is."

„Gy moet de nectar van haar hart

drinken, mijn kind, en met het speek-
sel van uw mond de ogen van uw lief
bestrijken. Dan zal hij weer kunnen
zien."

„Ja, ja, dat zal ik doen!" beloofde
het meisje gretig.

„Gij moogt haar plukken, mijn kind,"
vervolgde de vrouw, „maar gy moet
een dure prijs betalen. Het heulsap dat
uw lief het gezicht zal weergeven, zal
uw schoonheid vernielen; uw lief ge-
laat zal invallen en verschrompelen als
dat van een oude vrouw. Vreest gy
niet, dat uw lief zich van u zal afkeren,
als gy zo' leiyk zult geworden zijn?"

Het .meisje begon te sidderen, een
teer rose gloed trok over haar gelaat,
met glanzende ogen zei ze in vervoe-
ring: „O neen, nooit zal hij zich van
my afwenden, hij bemint mij meer nog
dan ik hem." Haar woorden werden
niet meer gehoord, want toen zy zich
naar de vrouw omwendde, zag zy dat
deze verdwenen was.

Dan zonk zy op haar knieën neer
en plukte de .bloem van de stengel
Met trillende handen bracht zy de
bloem aan haar lippen en dronk de
geurende nectar. Snel sprong zy over-
eind en liep als een hinde over de sap-
pig groene weiden naar haar lief. Om
haar heen kringelden luidzingende vo-
gels en zoemende biekens; vlinders
dansten voor haar uit en riepen naar
hun broers en zusters: „Gaat met ons
mee! Het meisje heeft de liefdebloem
geplukt voor haar lief die blind is."

Als gedragen in de glans der zonne-
stralen kwam het meisje bij haar jon-
gen en juichte: „Mijn vriend, gy zult
zien, ik heb de bloem gevonden."

Met haar duim streek zy het speek-
sel van haar-mond over zijn ogen en
hy zag. Hy zag de stralende zon, de
bloemen in zijn tuin, de mensen die
voorbijgingen en de vogels, de biekens
en de vlinders, die om het hardst aan
hun blijdschap uiting gaven. Zijn ogen
vol tranen boog hij zich naar het meis-
je toe en nam haar "hoofdje in beide
handen. Maar hij liet los; zijn ogen,
groot van verbazing, zagen haar vaal-
bleek, verschrompeld gelaat.

„Wat-is er met u gebeurd?" vroeg
hy hees.

Haar lippen wrongen, maar vorm-
den geen woorden; dronken van liefde
smeekten haar uitgebreide armen om
hem te mogen ontvangen. Doch ruw
stiet hy haar van zich af en beet haar
toe: „Wat zijt gij slecht om mij zo te
bedriegen. Ik meende dat gy schoon
nog waart als in onze kinderjaren."
Hij lachte honend: „Probeer een man
te vinden, die zich niet ergert aan uw
lelijkheid; ik ga heen en verover my
een mooier lief."

De vogels, de biekens en de vlinders
bleven eerbiedig wachten tot 'het ge-
luid van haar laatste harteklop was
vergleden in de eeuwigheid. Toen vlo-
gen zy terug naar de weide om aan de
vrouw te zeggen wat zy gezien en ver-
nomen hadden.

Al van verre zagen zy de vrouw, zQ
stond op de plaats waar het meisje
was neergeknield; op de afgebroken
stengel vóór haar voeten was een nieu-
we liefdebloem gegroeid.

WALTER.
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wen in een statenbond (October '18),
maar de kort daarop gevolgde revo-
lutie verijdelde deze plannen.

De Donau-monarchie viel uiteen in:
Tsjecho-Slowakije, Duits-Oostenrijk
en Hongarije, terwijl Servië, Roeme-
nië en Italië zich over de rest van da
buit ontfermden. De vrede van Tria-
non bezegelde het lot van het ver-
minkte Hongarije.

Alsof deze ramp nog niet voldoen-
de was, werd het land in een zee van
jammer gestort door 't bolsjewisme.
Gedurende 4 maanden terroriseerden
de bolsjewiki onder Bela Kun (1919)
land en volk van St. Stephanus. In
opdracht van de geallieerden rukte
een Roemeens leger binnen en bracht
de raden-republiek ten val. Een na-
tionale vergadering, volgens alge-
meen kiesrecht gekozen, bleek in
meerderheid monarchaal te zijn en
benoemde generaal Horthy tot rijks-
regent. Tot tweemaal toe (Maart en
October '21) verscheen ex-keizer. Ka-
rel in zijn land, speculerend op de
sympathieën in brede kringen van het
Hongaarse volk. Maar-de regering
moest zich wel tegen het herstel der
Habsburgers verzetten. De geallieer-
den verbanden den vorst naar Ma-
deira, waar hij in 1922 overleed.

Zijn rechten gingen over op zijn
minderjarigen zoon Otto, die met zijn
moeder ex-keizerin Zita, een toevlucht
vond in België.

De bepalingen van Trianon hebben
zwaar gedrukt op het economische en
maatschappelijke leven van St. Ste-
phanus' erfdeel. In 1933 begonnen de
vredesverdragen' van Versailles, St.
Germain, Trianon, Neuilly en Sèvres
echter af te brokkelen. Een nieuwe
kaart van Europa wordt in onze da-
gen getekend. Welke plaats Hongarije
daarop zal innemen, is niet met ze-
kerheid te zeggen, maar één les der
historie wordt telkens opnieuw be-
waarheid: Een staat kan verdwynen,
een staat kan men verminken, een
volk, dat leefkracht bezit, blijft leven,
en komt alle beproevingen en rampen,
hoe ernstig ook, te boven.

N.V. MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT

PEEKOFFIE MOSTERD
TAFELZUREN
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Enkele jaren geleden verscheen van
Maria Koenen een kleine roman, die een
beetje verloren is geraakt tussen al wat
toen aan onvolkse, vreemde zogenaamde
cultuur dit land binnen drong als zijnde
de voeding, die het rijke, fantasie-arme,
nuchtere Nederlandse volk nodig had.
Wat flirt en een intriguetje, een beetje
griezeligheid en vlotte schrijftrant, dat
was al genoeg voor een Engels, een Ame-
rikaans romanproduct om de eer der Ne-
derlandse vertaling waardig te worden.
Wat in New-York verschenen was, was
bovendien vrij van vertaai-rechten en dus
werden in de vitrines der boekhandelaars
de Amerikaanse en de Engelse boeken
gezet op de .plaats waar alleen werken
van Nederlandse auteurs op hun plaats
waren. O, dit zozeer geliefde Bfeder-
landse volk. O dit hard-werkende, taai-
volhardende volk! Dit volk met fantasie,
die in de verten gaat, met een hart, dat
donker-groot kan woeden en geweldig
bruisen in-de drift der verovering, dit
geliefde, geweldige volk moge de loute-
ring van heden toch begrijpen en kennen
de roeping der eigen kracht. Dit volk, dit
groot-Nederlandse volk moet en zal naast
het beste uit andere landen niet grote
cultuur vooral de eigen cultuur kennen,
de eigen krachten, de eigen roeping. En
allen, die aan het heil, dat is de bescha-
ving van dit volk werken, zal het 't eerst
moeten steunen en helpen in 't schragen
dier kracht. Nu geldt voor heel Neder-
land wat Wies Moens, die grote bouwer
aan de Nederlandse cultuur, eenmaal
dichtte over het kleine deel van het Ne-
derlandse volk, dat in Vlaanderen woont:
„Hij (de Heer) wierp mijn volk in de
smeltkroes", maar dan verwacht de dich-
ter ook, dat het volk het offer draagt:

O, dat mijn volk kloekmoedig brengt
het eerste offer en het laatste!
Dan wordt gezien zijn opgang
in de morgen van het komend getijde:
naar Thabor klimt, laveren zwaaiend,
een jong geslacht
in mijn land dat ligt
tussen de zee en de heide.

Marie Koenen's „het Nieuwe Begin"
was een roman, die meer dan zeventig

• procent van wat in het Nederlands ver-
taald werd in waarde voor geest en hart
overtrof, maar het boek kon niet in de
aandacht komen. Toch is- dat nieuwe be-
gin voor Marie Koenen van betekenis ge-
weest. Zij heeft na enkele jaren van
klein-werk voor patronaten en jeugdver-
enigingen^ weer haar kracht gevoeld. Ze
heeft in die kleine roman „het Nieuwe
begin" voor zich zelf een nieuwe tijd in-
geluid. Deze nieuwe tijd moge voor haar
nu eens een tijd van nieuwe bloei zijn,
want dit verdient haar gezamenlijk
oeuvre zowel als haar nieuwste werk
apart. Verleden week hebben we op dat
nieuwste werk terloops de aandacht ge-
vestigd; als we dat heden wat meer uit-
voerig doen, wensen we hiermee ook ge-
deeltelijk weer goed te maken, wat men
in vroegere dagen aan deze schrijfster na-
gelaten heeft: haar de bekendheid en
waardering te onthouden, die z\j zo op-
recht heeft verdiend.

De uitgeverij „Het Spectrum" te
Utrecht, die in haar prisma-reeks wel zeer
voorname boeken, vertaald of oorspron-
kelijk, heeft geplaatst, heeft het nieuwste
werk van Marie Koenen de plaats in die
reeks waardig gekeurd. Zo werd „de kor-
rel in de voor" automatisch reeds in han-
den gelegd van een zeker, reeds vrij uit-
gebreid aantal lezers en lezeressen.

„De korrel in de voor" speelt in Lim-
burg en wel nauwkeurig in de Maasvallei
tussen Geulle, Bunde en Elsloo. De
schrijfster heeft de namen "Ser dorpen in
haar boek omgedoopt, maar wie plaatse-
lijk een beetje bekend is in het land,
waar Marie Koenen eenmaal een groot
landhuis had laten bouwen met de be-
doeling er veel en goed. te kunnen wer-
ken, herkent de vormen van het land
in haar beschrijvingen. Terwijl het haar
niet gegeven was daar lang te schrijven,
heeft ze elders het land van Geulle toch
weer gevonden, nu als de aarde varf de
mensen, wier harten en geest zij kent als
die van haar zelf.

Marie Koenen heeft in dit laatste boek,
dat evangelisch heet „De korrel in de
voor", naar Christus' woord: indien de
graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, brengt hij geen nieuwe vrucht,
maar wanneer hij sterft in de aarde zal
er nieuwe vrucht uit opschieten, voort-
durend geput uit een rijk hart, Honder-

den draden van liefde en genegenheid
houden haar nu vooral met de mensen,
die zij heeft leren kennen, verbonden en
daar moet zij van schrijven uit de puurte
van haar liefde. De beste karaktertrek
van dit boek kan men formuleren met
het enkele woord: liefde. Liefde en war-
me genegenheid heeft de katholieke
schrijfster voor haar mensen, en met
die ogen beziet zij hen. Zij schrijft niet
op de eerste plaats om maar te schrijven,
j>m de critici ,te behagen of sommige
vrienden. Zij schrijft duidelijk van uit een
gemeenschapsgevoel, dat in Limburg ook
in een liberale periode niet geheel ver-
dwenen was.

Al is het duidelijk, dat Marie Koenen
niet wil doen aan mooi-schrijverij, zij
heeft daarom haar taal toch wel zeer be-
werkt. Kon het in vorige boeken van
haar voorkomen, dat ze te veel uitweidde
over toestanden en plaatsen, die met de
gang van het verhaal soms maar zijde-
lings betrokken waren, in dit nieuwe boek
is dat bezwaar niet meer te vinden. De
schrijfster heeft haar taal verrijkt met
de verworvenheden, die moderne proza-
schrijvers gevonden hebben, en hoeveel
is dit haar werk nu ten goede gekomen.
De romantrek van de droom, het medi-
tatieve dat zich wel eens verloor in vaag-

heden en sentimentaliteit, de poëtische
beschrijvingen, die bij haar tóch nooit erg
fris aandeden, heeft ze laten vallen en nu
vinden we haar dan gelukkig terug als
de schrijfster van een gespierd proza, ter-
wijl ze nog van de eigenaardigheden van
het Limburgse dialect heeft geprofiteerd.
om haar roman meer kleur en sfeer te
geven, en om het proza leniger te ma-
ken.

Meer dan de schrijfster van de natuur
en het land is Marie Koenen de beschrijf-
ster van de mensen. Zvj zal over^ de na-
tuur maar net zo lang uitweiden als haar
mensen dat zouden doen. In „de korrel in
de voor" heeft ze na de vroegere moeder
Severiens uit „de Moeder", weer een
echte Limburgse moeder getekend in de
dappere Rosalien. Doch haar gaafste fi-
guur is die wonderlijke vrome Juniperus
van het Limburgse land, die ze in Nelis
Broens heeft geschapen. Dit is een goede,
grote mens, een dien Christus heeft zalig
gesproken. Nelis Broens, die verliefd was
op het Rosalien, haar met een ander ziet
trouwen en kinderen krijgen, is gelouterd
door zijn christelijk leven voor al zijn
medemensen een grote hulp geworden,
hij werd een van die karakters, waarom
een geheel land zal gespaard worden.
Grote gebeurtenissen geeft dit boek niet
veel, maar het leert ons hoe diep en
schoon, hoe ontroerend toch het leven al-
tijd is, ook dat van de meest eenvoudige
stervelingen.

PAUL HAIMON.

VOOR DE JEUGD:

Za het"
Over en gesprokenL.

Diep in je hart meen je het goed
met Onzen Lieven Heer, meisjelief!
Daar zal niemand aan twijfelen!
Maar je jonge leven is zo vol beslom-
meringen, dat je gevaar loopt Hem
af en toe een beetje te vergeten! Wan-
neer we er vaker aan dachten, dat we,
bij alles wat we denken en doen, on-
der Gods ogen staan, dan zouden we
allicht meer rekening met Hem hou-
den. Allereerst ons best doen om goed
te bidden.

Klaag nu niet dat bidden zó moei-
lijk is. Herinner je maar, hoe vurig
je om Gods hulp wist te vragen, toen
er iemand ziek was, van wien ge veel
hield. En ook de keren, dat je om
andere oorzaken verschrikkelijk in
de war hebt gezeten. Je hoefde niet
eens de gebeden uit je kerkboek er-
voor te gebruiken. In de nood vond je
de juiste woorden wel in je hart. En
je begreep vanzelf wel, dat je houding
keurig en eerbiedig moest zijn, ter-
wijl je Onzen Lieve Heer je belangen
aanbeval.

Meen je nu werkelijk, dat Onze
Lieve Heer heel tevreden over je zal
zijn, als je alleen maar in nood en
angst hartelijk weet te bidden en
voor het overige onnadenkend en
slordig tegenover Hem doet? Zeker,
ook door het smeekgebed eren we
God. Want we erkennen daardoor, dat
Hij machtig is; en daarom alles kan
geven. Goed is, en dus graag overvloe-
dig geven zal. Maar het zou zelfzuch-
tig en onbeleefd zijn enkel om gun-
sten te bidden. Mensen, die uitslui-
tend „om de heb" ons gezelschap
zoeken, vinden we klein en onsympa-
thiek. Maar dan moeten wij zelf zul-
ke manieren niet tegenover God ver-
tonen.

We behoren dagelijks allereerst
hartelijke lof- en dankgebeden tot
Hem op te sturen. Hij heeft daar
recht op als onze Schepper en liefde-
volle Vader. Laat daarom 's morgens
bij het opstaan dadelijk je gedachten
even naar Hem toe vliegen. Al is het
maar door een enkel eerbiedig en op-
getogen: „Glorie zij den Vader "
Wanneer het uit je hart komt, is het
een schone groet, die God treft.

DOOR

o o s o s t

En regel het bij het aankleden zó
dat er tijd voor een rustig ochtend-
gebed, overblijft. Misschien, dat da-
delijk verstrooiingen als een zwerm
lastige muggen je willen bestormen:
zorgjes om maar half geleerde les-
sen, om kibbelarijtjes of andere ver-
velende dingen van de vorige dag.
Wees dan zo verstandig te denken,
dat je-met die tobberijen de moeilijk-
heden niet verdrijft. Met vertrouwen
op Onzen Lieven Heer. en met Zijn
hulp, komt dat heel wat vlugger in
orde. en een eerbiedig gebed trekt
zijn hulp af.

Het ochtend-gebed is van groot
belang! Als dat aandachtig geschiedt,
hebt je de beste kans om een pracht-
dag te maken. Ook hier gaat het
spreekwoord op: Een goed begin is
het halve werk. Het zal een steun
blijken om in de loop van de dag je
andere gebeden behoorlijk te ver-
richten. Beleefd tegenover God te
zijn.

Op n009 foezoel

Twee negers voelden zich geneigd
tot het katholieke geloof, waarover
ze een missionaris meermalen had-
den horen spreken. Bij een reis door
Europa bezochten ze enkele katho-
lieke kerken. In de ene troffen ze
juist een huwelijksplechtigheid, waar-
bij de toeschouwers de halzen rekten,
en onder elkander druk fluisterden
over de mooie bruid.

Een volgende keer gingen ze toe-
vallig een kerk binnen, terwijl na
het Lof de zegen met het H. Sacra-
ment werd gegeven. Ze weifelden of
ze moesten knielen „Zou God
Zelf nu werkelijk onder de gedaante
van brood daar tegenwoordig zijn?"
Om de gelovigen niet in hun gods-
vrucht te storen, bleven ze in eer-
biedige houding staan.
• Nog eer de priester de ciborie in
het tabernakel had geplaatst, vlo-

gen enkele jonge meisjes op. Haastig
liepen ze de bank uit, maakten een
slordige knik met de knie, en sloegen
verstrooid een kruis. Dan klosten ze
op haar hoge hakken hard weg, en
begonnen reeds achter in de kerk met
elkaar te smoezen en zacht te lachen.

Verbaasd zagen de vreemdelingen
dat oneerbiedige gedrag en slopen
dan heen. In het portaal giechelden
die meisjes nog harder. Ze hadden de
bruine snoeshanen ontdekt en proest-
ten het uit. Onnadenkend lieten ze
vlak voor de neus van de heren de
buitendeur met een plof dicht val-
len.

De beide negers gingen buiten een
ogenblik zwijgend naast elkaar voort.
Toen vroeg de oudste opeens ernstig
aan z'n vriend: „Wat ben je stil, waar
denk je over?"

„Ik denk," gaf deze ten antwoord,
„als de God van de christenen wer-
kelijk in die kerken woont, dan zou-
den die blanken zich toch wel eer-
biediger gedragen. Daarom kan ik
zo moeilijk geloven, dat Hij daar
is"

De ander knikte, zwijgend. Zó re-
deneerde hij er ook over.

Wat is het toch eigenlijk vreemd,
dat zoveel meisjes en jongens onna-
denkend en onbeleefd in de kerk kun-
nen zijn. Ze geven allerlei ergernissen
aan Onzen Lieven Heer, en ook aan
de kerkbezoekers.

Ik neem graag aan, meisjelief, dat
ik je niet bij dat soort behoef in te
delen. Maar juist daarom kunt ge
meehelpen de eerbied in de kerk1 te
vergroten. Doe het door je goede
voorbeeld! Maar dan moet je trouw
op allerlei kleine dingen letten.

Ga zwijgend en ingetogen de kerk
in en uit. Laat de deuren niet hard
dicht klappen. Komt er iemand vlak
achter je aan, houd dan beleefd de
deur even open.

Je doopt je hand luchtig in het wij-
watervat, zonder met water te mor-
sen, en maakt eerbiedig een kruis.
Wil je echt hoffelijk zijn, bied dan
oudere dames, die dicht achter je
aankomen, op je vingertoppen wat
wijwater aan.

Demp je voetstappen een beetje,
door rustig te lopen, dan stoor je de
andere mensen niet in hun gods-
vrucht. Dat harde klossen van jonge
meisjes en jongens is werkelijk hin-
derlijk bij het gebed.

Laat je kniebuiging kalm en eer-
biedig zijn. Zeg onderwijl een korte
groet, bijvoorbeeld: „Geloofd zij Jesus
Christus." En houd even je ogen op
het tabernakel gericht.

Het zou niet van beleefdheid getui-
gen, als je te laat kwam. Of als je
wegging alvorens de godsdienstoefe-
ning helemaal beëindigd is. Wacht
met het vertrekken tot de priester
het altaar heeft verlaten.

Moeten anderen voor je opstaan
om je naar je plaats te laten gaan,,
geef hun dan geen por. Een zacht en
vriendelijk gebaar, als een zwijgende
vraag is beleefder. En door een licht
hoofdknikje als dank toont ge op-
voeding te hebben genoten.

Zie je vlak bij bekenden, groet —
waar dat gebruikelijk is — dan met
een licht knikje. Val niet met een plof
in de bank of op een stoel neer, maar
kniel met kalm gebaar. En dan
probeer ernstig te bidden.

Sommige jonge meisjes gebruiken
de tijd in de kerk voornamelijk om
anderen te bezichtigen. Als ze thuis
komen weten ze precies te vertellen
wie een nieuwe mantel droeg en wat
een idioot hoedje die of die scheef op
haar krullen had staan.

Ben je echt innerlijk beschaafd,
dan zul je in de kerk tenminste je
best doen hoofdzakelijk met O. L.
Heer bezig te zijn.

Zorg daarbij voor een keurige hou-
ding. Hang dus niet scheef of voor-
over geknikt over bank of stoel. Ben
ie zwak, of werkelijk te moe, ga dan
liever zitten.

Het zou stotend zijn, wanneer ge
met gekruiste knieën zat, of zonder
gegronde reden bleef zitten onder de
consecratie, de zegen met het H. Sa-
crament of onder voorlezing van da
Evangeliën.
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag

Oplossing probleem No. 323 (Büchner)

Wit: Kh8, Dfl, Th4 en h6, Lc7 en hl,
Pb2 en b6, pionnen a5, b4 en e5.

Zwart: Kb5, Th3, Lgl en h7^Pd4 en d7:
pionnen a6 en b7.

1. Pb6—c8, dreigt 2. Pc8—a7. Zwart pa
reert door Pd4 weg te spelen, zodat dan
Lgl veld a7 dekt. Het wegspelen van di1
paard brengt evenwel met zich mede, dat
niet alleen diagonaal gl—a7-, doch ook de
4de lijn wordt geopend. Hierdoor dekt
Th4 de pion op b4 en tengevolge hiervan
kan wit (dus bv. na l Pb3) met 2
Pd6 mat zetten. Op d6 onderschept dit
paard de dekking van pion b4 door Le7,
maar daar Th4 die dekking reeds heeft
overgenomen, kan dit onderscheppen geen
kwaad meer. Nu onderschept echter het
paard op d6 ook de dekking van c6 door
Th6. Dit veld is evenwel ook nog door Lhl
gedekt. Zwart heeft nu een vernuftige pa-
rade, namelijk l Pf3! en indien
daarna 2. Pd6t dan kan de koning naar
c6. Op f3 sluit dit paard nu weer niet al-
leen de diagonaal voor Lhl, doch ook de
derde lijn voor Th3. Wit antwoordt hierop
met 2. e2—e4 met open schaak en mat.
(De pion zorgt dat Lh7 niet tussenbeiden
kan komen).

Een tweede variant is l , Pd4—f5
(dekt veld d6). 2. e2—e3 mat. Nu zijn de
rollen verwisseld: het zwarte paard sluit
Lh7, de witte pion Th3 af. Een schitteren-
de- moderne tweezet, die de moeite van
het bestuderen óverwaard is.

Oplossing probleem No. 326 (Meredith)

Wit:, Kh2, Df4, Th5, Lb3, Pd5 en f7,
pionnen d7, e5 en g4.

Zwart: Kg6, Db8, Ta4, La3 en bl,
pion g7.

1. Df4—b4! Wit sluit tegelijkertijd de
lijnen voor Ta4 en La3 af, waardoor zoo
wel Pe7 als Pf4 mat dreigt (l Lb4;
2. Pf4 en l Tb4:. 2. Pe7) Lb3 dekt
dan Pf7. l Db8Xb4! (dekt beide
velden e7 en f4). 2. Pf7—h8. l , Db8
IXeSt. 2. Pf7Xe5; l , Kg8Xf7. 2.
Pd5—f4 (niet 2. Pe7, Kf8!). Een fraaie
sleutelzet! Op 1. Pf6? volgt Tc4! met af-
sluiting van de loper op b3.

Goede oplossingen: Beide problemen:
C. W. van Leeuwen, Wateringen; alleen
no. 323: R. Bosma, Sneek.

Ter oplossing: probleem No. 329. Inzen-
dingen tot 10 Juli.

No. 329
G. H. Drese

i I Prijs British Chess Federation 1931
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Mat in 2 zetten

Eindspel No. 330

Wit kan in dit eindspel direct dame ha-
len; maar zwart slaat pion h2 en
haalt eveneens dame. Slechts wanneer
wit er in slaagt de dames weer af te rui-
len, wint hu, maar dat lukt niet zo gemak-
kelijk; bijvoorbeeld 1. d5, Kh2: 2. d6, g3 3.
d7, g2 4. d8D, glD 5. Ddl, Db6! en zwart
houdt gelijk spel.

Wit wint nu door eerst veld b6 te ver-
sperren: 1. b5—b6!, a7Xb6 (na Kh2: 2.
ba7: komt wit eerder aan bod) 2. d4—cl5,
Kh3Xh2. 3. d5—«16, g4—g3. 4. d6—d7,
&3—g2. 5. d7—d8D g2—glD. 6. Dcl8—dl
en' steeds kan dameruil worden afgedwon-
gen. Bijvoorbeeld 6 , Dgl—g8 (g7,
g3), Ddl—hof, Kh2—g3 8. Dhö—g5t of
6 Dgl—g6 (of Dg2, Df2, Dc5t) 7.
Ddl—c2j 6 , Dgl—e3ï 7. Ddl—d2 enz.

MAKEN,

EEN MUURKASTJE
Wij kennen allen de losse, verplaatsbare

kasten, en zeer schone oude voorbeelden
kunnen we hiervan nog bewonderen in
menige oude behuizinge, in musea e.d.
Maar ook het muurkastje was in vroeger
dagen uiterst smaakvol, en op de juiste
plaats in de wand aangebracht.

Zó kunstvol zullen wij het niet doen;
wij zullen het eenvoudiger maken, van
mooi materiaal en vakkundig bewerken.

We kunnen het werkstuk dan splitsen
in de eigenlijke kast die in de muur komt
en het voorfront.

De kast zelf is al heel eenvoudig. Een

Woog'/f .
c/o o r 3 n

Men kon dat gemakkelijk doen, omdat
uit de dikke muren best een hap kon wor-
den uitgehakt, waarin het kastje z'n
plaats vond. Niet zelden was het prachtig
eikenhouten deurtje van siersmeedwerk
voorzien en het geheel met fijn gesneden
loof werk omgeven.
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No. 330
W. Schönmann

Deutsche Schachzeitung 1910
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Wit begint en wint

rondgaande plank dik 1% cm, breed 16%.
Hierop wordt het achterschot aangebracht
dik 1% cm en bestaande uit diverse plank-
jes waarvan de breedte gerust mag ver-
schillen. Deze plankjes worden met veer
en groef in elkaar gelaten. Als het ach-
terschot erop gespijkerd is worden de
beide schapjes gemaakt van l X 16 cm.
Deze schapjes maken we wel pas, maar
het vastmaken doen we pas als het deur-
tje klaar is, omdat ze precies achter de
glasroetjes moeten komen.

Nu wordt de achterkant en de rond-
gaande plank flink met menie bestreken
omdat 'het met het metselwerk in aanra-
king komt.

Nu het voorfront: een rondgaand
raamwerk van 2x8 cm (de onderregel

2 x 10 cm) opzij en van onderen met een
vellingkantje afwerken. Op het raam-
werk een hollat (zie detail C.) en daarop
de ojiefvormige lijst, waarvan de moei*
lijkheid is om deze lijst ook in aanzicht
ojiefvormig te steken. Het'maken van
deze lijst vereist geduld en secuur wer-
ken, maar als het lukt, zult u er plezier
van hebben. De ruimte tussen hollat en
ojieflijst wordt door een plankje gevuld,
waarop we het jaartal en of enige initi-
alen o.d. steken. In het midden van de
ojieflijst laten we een plat vlakje waarop
een gedraaide bol met een middellijn van
9 cm wordt geplaatst, ofwel men ge-
bruikt het als plaat voor een klein beeldje
(hoogstens 30 cm).

Het deurtje is van regelwerk 2% x 5
cm en de roedje van 2% x 1.6 em geheel
volgens detail A. en B.

Een paar gesmede scharnieren en een
dito sleutelplaatje voltooien het kastje.
Het blanke eikenhout alleen met wat wit-
te of gele boenwas inwrijven.

Dezer dagen las ik een hoofdartikel in
een bekend dagblad over: „Huisvlijt, ele-
ment van volksbeschaving". Het trof mij
dat de geachte schrijver de idee opperde
waraan wij reeds enige jaren in deze ru-
briek werkten. Hij besluit namelijk met:
„Wanneer echter deze drang (naar goede
huisvlijt) gericht kon worden op het ver-
vaardigen van werkelijke gebruiksvoor-
werpen .en daarbij de zin voor eenvoud,
doelmatigheid ,en harmonie tot ontwikke-
ling, werd gebracht, zou dan de huisvlijt
niet opnieuw tot een waardevol element
in onze volksbeschaving kunnen groeien?"

De eerste die het daarmee eens is is
vanzelfsprekend de

ARCHITEKT.

Correspondentie.

Een lezer meubelmaker vraagt tijd-
schriften of vakbladen op dit gebied:

Ie. Het Bondsblad. Orgaan van meu-
belmakers enz.

2e. Onze Gids. Vakblad voor meubel-
industrie enz. f 1,25 per kwartaal.

3e. Binnenhuis en Buitenwereld, f 1.50
per kwartaal, uitgave Moormans Perio-
dieke pers,. Zwarte weg l, Den Haag.

EVÊT1 IZELEIÏ

Lang niet alle sterren kunnen we zien,
of beter uitgedrukt: er zijn veel en veel
meer sterren dan het menselijk oog kaii
waarnemen. En dan bedoelen we hiermee
niet alleen dat 't menselijk oog, zelfs ge-
wapend met de meest moderne instrumen-
ten, niet in staat is tot de uiterste grenzen
van het heelal door te dringen. Er is nog
een andere reden, waarom bepaalde ster-
ren die wel degelijk bestaan en die zelfs
niet eens op zo grote afstand van óns ver-
wijderd behoeven te zijn, aan óns oog ont-
trokken blijven. Dat komt hier vandaan,
omdat er sterren zijn, wier hittegraad en
wier lichtuitstraling zo laag is gedaald,
dat ze voor ons oog onopgemerkt blijven.
We zouden hun bestaan zelfs niet kennen,
ware het niet dat zo'n ster andere eigen-
schappen bezit, waardoor ze toch weer,
zij het door geheel andere instrumenten
kan worden geconstateerd. We bedoelen
hier de sterren die vooral warmtestralen
uitzenden en geen of bijna geen lichtstra-
len.

We nemen als voorbeeld een ster, Mira
genaamd, die de eigenaardigheid heeft
dat ze aan zeer sterke lichtschommelin-
gen onderhevig is. Ze licht als het ware
op een gegeven moment zeer sterk op, om
daarna alle lichtglans vrijwel te verliezen.
Naar hun lichtsterkte (wij zagen dat vroe-
ger reeds) heeft men de sterren in ver-
schillende klassen ingedeeld. De eerste
klasse vertegenwoordigt hierbij de helder-
ste afdeling, de tweede is minder helder
enz. Bij de ster Mira nu staat de zaak zo,
dat zij krachtens haar helderheid op een
gegeven moment van de derde naar de
negende klas kan verhuizen, naar een hel-
derheidsklasse dus, die voor het menselijk
oog totaal onwaarneembaar is. Deze ster,
evenals trouwens alle sterren, zendt ook
warmtestralen uit en nu is het merkwaar-
dige dat, terwijl de lichtsterkte zoals we
zagen, zo geweldig afneemt, dit met de
warmtestraling bijna niet het geval is.

Nu moet men wel bedenken, dat voor
ons gevoel die warmtebestraling niet
waarneembaar is. Hier komt ons echter

de techniek doch vooral ook 'de foto-
grafie te hulp.

Enerzijds heeft de wetenschap namelijk
uiterst gevoelige instrumenten weten te
construeren, waardoor het mogelijk is
zelfs zeer geringe warmtestralingen te
meten, anderzijds kan de fotografie wer-
ken met infrarood-gevoelige platen waar-
door zij in staat is sterren, die niet helder
zijn doch die warmtestralen uitzenden
toch op deze infrarood-gevoelige platen
vast te leggen.

Van dit laatste nu heeft men vooral op
de Yerhessterrewacht in -Amerika -een
systematisch gebruik gemaakt. Men heeft
daar successievelijk bepaalde gedeelten
van het firmament gefotografeerd, eerst
met gewone fotografische platen, dus die
welke blauwgevoelig zijn, en daarna die-
zelfde stukken met infrarood-gevoelige
platen. In hoofdzaak waren de foto's die
men verkreeg precies hetzelfde, met deze
uitzonderirrg echter dat op de infrarood-
gevoelige plaat af en toe een ster ver-
s'cheen die op de gewone opname ontbrak.
Dat was dan dus een ster die wel bestaat,
geen of te weinig lichtstralen "uitzendt
maar die wel veel warmtestralen uitzendt.
Dat was dan dus een donkerrode ster, niet
zichtbaar maar wel voelbaar, althans voor
de juiste fotografische plaat. Zo zijn door
die werkzaamheden reeds enkele tiental-
len onzichtbare sterren op de plaat ge-
bracht, sterren dus met zeer lage tempe-
raturen b.v. van 2000 graden en minder.
Temperaturen waarvoor men op zich nog
alle respect kan hebben maar die b« de
sterrentemperaturen toch onder de minst
bedoelde moeten worden gerekend.

JOHN BOYLE.

PUROL
tegen schrijnen,stukgaan
en verbrande huid: Verzacht.geneest.
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REDACTIE-ADRES:

ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

R. K. Bond van Woningbouw-
verenigingen in het bisdom Haarlem

Bovengenoemde bond nodigt de aangesloten woningbouwver-
enigingen uit tot de

ALGEMENE VERGADERING

welke gehouden wordt op Zaterdag 19 Juli in het gebouw Amicitia
Westeinde 15, Den Haag, des namiddags om drie uur.

AGENDA:

1. Opening door den voorzitter en eventuele mededelingen.

2. Notulen der vorige vergadering;

3. Verslag van den penningmeester over 1940 (zie bijlage I).

4. Jaarverslag verificatie-commissie.

5. Jaarverslag van den secretaris over 1939/1940.

6. Behandeling begroting 1941. (Zie bijlage u).

7. Benoeming commissie van verificatie.

8. Verkiezing van twee bestuursleden wegens periodieke aftre-
ding van de heren J. J. Velt, Zaandam en H. Lombert, Leiden.
Beide heren stellen zich herkiesbaar.
Candidaten kunnen schriftelijk ingediend worden vóór 12
Juli aanstaande.

9. Verkiezirig van een voorzitter.

10. De aangesloten woningbouwvereniging Goed Wonen te Alk-
maar wil in bespreking brengen: 1. verhoging der onderhouds-
normen; 2. verhoging der administratiekosten; 3. Hoe is in
de verschillende gemeenten de werking der verordening ter
besstrijding van wandgedierte?

11. Rondvraag en sluiting.

Om de rondvraag zo vruchtbaar mogelijk te maken is het ge-
wenst, dat vragen van enige betekenis aan ons secretariaat schrif-
telijk worden ingezonden. Verzocht wordt dit te doen vóór 12
Juli aanstaande.

Notulen der bondsraadsvergadering
van de Nederlandse Katholieke Volksbond, gehouden in het

gebouw Amicitia, Westeinde 15, 's-Gravenhage,
op Donderdag 15 Mei 1941.

(Vervolg en slot)

SLOTVERGADERING

Te ongeveer half drie werd de
vergadering door den voorzitter
heropend. Zij was gewijd aan de
herdenking van de uitvaardiging
der encyclieken Rcrum Novamm
en Quadragesimo Anno.

De voorzitter heette welkom
de beide sprekers, den hoogeerw.
heer plebaan F. B. J. Filbry uit
Haarlem, en den heer J. Andries-
sen, voorzitter van de Nederl.
R. K. Bouwvakarbeidersbond uit
Utrecht.

Het eerst was het woord aan
den heer Andriessen die sprak
over het onderwerp:

„Rerum Novarum en Quadrage-
simo Anno en arbeidende mens

en arbeid"

Spreker begon met te wijzen
op geweldige hervormingen van
de sociale verhoudingen als ge-
volg van deze beide zendbrieven.
Vóór het christendom kwam was
de arbeid een nuttigheidsobject
en was de arbeider tot slavernij
gedoemd. Hiertegenover predik-
te het christendom principes, die
aan den arbeider en zijn arbeid
wijding gaven. Van slaaf werd de
arbeider lijfeigene en in de mid-
deleeuwen gildebroeder.

In bijzonderheden schetste spr.
de positie van den arbeider en
de opvattingen omtrent de ar-
beid in het gildewezen. Er was
een christelijke levenshouding en
een sociaal-economische struc-
tuur, waarin de geest van het
christendom leefde. Er kwamen
daarna valse beginselen op; de

Franse revolutie en het zgn. vrij-
heidssysteem schiepen gans an-
dere sociaal-economische ver-
houdingen. Het beginsel der per-
soonlijke vrijheid vierde hoogtij
en dit leidde tot een grote maat-
schappelijke bandeloosheid.

Er ontstond een tomeloze vrije
concurrentie, met als gevolg een
ongelimiteerde productie.

Het parool was: produceren, al
maar produceren en dus lange
arbeidstijden, vrouwen- en kin-
derarbeid en nachtarbeid. In
deze verhoudingen kon van een
juiste waardering van den arbei-
denden mens en van de arbeid
geen sprake zijn.

Verschillende pausen hadden
deze ontwikkeling met zorg ga-
degeslagen totdat Paus Leo XIII
50 jaar geleden zijn zendbrief
Rerum Novarum de wereld in-
zond. Striemend fel tekende de
Paus de -feitelijke toestanden,
maar hij gaf tevens de middelen
aan tot oplossing van de sociale
wantoestanden. Met kracht
kwam hij op voor den arbeider
en de arbeid en wees hij de staat
zijn taak aan om aan de wantoe-
standen een einde te maken; hij
gaf de staat richtlijnen om de
welvaart van de gemeenschap en
van het individu te bevorderen.
De vrijheid klonk voor de arbei-
ders als een klaroensignaal. Zij
werden met grote dankbaarheid
jegens den Paus vervuld en zet-
ten deze in daden om. Wat ons
land betreft wees spreker op het
R. K. Werkliedenverbond en
zijn talrijke instellingen.

.Het was veertig jaren later,
dat Paus Pius XI zijn encycliek
Quadragesimo Anno uitvaardig-

de en daarin voortbouwde op de
beginselen door Paus Leo XIII
verkondigd._Nu wij na 50 jaar de
zegeningen van Rerum Novarum
hebben kunnen zien, welt uit
onze. harten — aldus spreker —
een gebed van dankbaarheid op
Hervorming van instellingen
hernieuwing van zeden, is 't pa
rooi door den vorigen Paus ge
geven- Hij vaardigde zijn ency
cliek uit in verband met de in de
loop der jaren in de maatschappr
veranderde toestanden. Er waren
nieuwe noden ontstaan als opsta
peling van. kapitaal, despotische
overheersing door slechts enke
len, karakteristieke kenmerken
van de economische ontwikke-
ling. Zo was de vrije concurrentie
overgegaan in een economische
dictatuur. Pius XI stuurt in zijn
encycliek aan op een andere en
betere economische structuur,
gelijk spreker nader uiteenzette.

Paus Pius XI wil een sociale
ordening, onderlinge samenwer-
king in bedrijfschappen tot heil
van de gehele samenleving. Doel-
bewust wordt in zijn encycliek
de corporatieve maatschappij
verdedigd. Hij bepleit corporatie
met publiekrechtelijke bevoegd-
heden, met inachtneming van het
algemeen welzijn, op de grond-
slag van de hogere beginselen
uit de godsdienst voortspruitend.
Na dit nader te hebben uiteenge-
zet, wees spreker er op, dat ar-
beiden is een door God gewilde
levensroeping en een middel tot
vervolmaking van den mens.

Ook in juridisch en sociaal op-
zicht zullen belangrijke wijzigin-
gen nodig zijn, waarbij de staat
een belangrijke rol heeft te ver-
vullen, dit als noodzakelijke con-
sequentie van leven en werken
in een bedrijfsgemeenschap. De
nieuwe sociale orde zal als aan-
gegeven in de pauselijke ency-
cliek gebaseerd moeten zijn op
de beginselen der aociale recht-
vaardigheid en der sociale liefde.

Deze goed doorwrochte rede
werd met warme instemming be-
groet.

REDE PLEBAAN FILBRY

De hoogeerwaarde heer ple-
baan Filbry sprak vervolgens
over het onderwerp:

„Zalig zijn zij die hongeren en
dorsten naar de Rechtvaardig-

heid."
(Matth. V.)

Na een korte inleiding merkte
spreker op, dat geen encycliek
meer besproken, meer verklaard
en meer bejubeld is dan Rerum
Novarum. Toch bleven sindsdien
nog vele wantoestanden bestaan
en dit was voor Paus Pius XI
een prikkel zijn stem te verhef-
fen. Hu bevestigde Leo's woord
en gaf tevens nieuwe richtlijnen
om te komen tot samenwerking
in het bedrijfsleven en de onder-
nemingen. Thans verre van Ro-
me, mogen wij des Pausen zegen
ons volkomen waardig achten
door onze trouw aan God, Kerk
en vaderland.

Bij zoveel maatschappelijk leed
als thans overal heerst, moeten
we vurig tot God bidden om te-
rugkeer van de verdwaasde we-
reld. De zekerheid hebben wij
allen geroepen te zijn tot op-
aouw van het rijk van God in.de
maatschappij en dit moet ons tot

oede voornemens bezielen om
mede te werken aan de verbete-
ring van de maatschappij van
ndividu en gezin.

Na deze gedachten nader ont-
wikkeld te hebben, wees spreker
er op, dat er reden is tot dank-
>aarheid jegens God voor zoveel
eestelijke bijstand ons gegeven,

door Zijn plaatsbekleders hier
op aarde. Vervolgens merkte
spreker op, dat de Paus altoos

gesproken heeft door diens lief-
dedrang'om de mensen hoger pp
te voeren tot God en Hem te er-
kennen als koning. Het was het
levenswerk van Pius XI om ons
het Koningschap van Jesus
Christus steeds meer nabij te
brengen en daaraan wijdde hij
een zijner encyclieken.

Wat is dan onze taak als le-
den van de Katholieke Volks-
bond? vroeg spr. in dit verband.
Hij verwees daartoe naar de
Pauselijke encyclieken Rerum
Novarum en Quadragesimo, die
de leer der naastenliefde en der
rechtvaardigheid prediken en ons
opwekken de solidaristische ge-
dachte werkelijk te beleven. Voor
de nieuwe gemeenschap is niet
het plan voldoende, doch op de
eerste plaats komt het aan op
de uitvoering en daarbij zij richt-
snoer Christus' woord „Zalig zij,
die hongeren en dorsten naar de
rechtvaardigheid". Wij hebben
een taak te vervullen in de we-
reld en naarmate daarvan heb-
ben wij ons af te vragen of wij
in staat zijn die taak te vervul-
len. Dit vergemakkelijkt ons de
H. Kerk, die ons daartoe de mid-
delen geeft, o.a. dagelijks in het
H. Misoffer, in verband waarme-
de spr. wees op de grote bete-
kenis van het goed begrijpen van
de kerkelijke liturgie, door spr.
nader uiteengezet. Een ander
middel, uitermate geschikt voor
onze dagen is de retraite, gelijk

spr. opmerkte, ook herhaalde ma-
len door den Paus aangeprezen.
Uitvoerig schetste spr. de zege-
ningen van de retraite.

Voorts wees plebaan Filbry op
de noodzakelijkheid van katho-
lieke actie in deze tijd, die een
tijd is van zaaien en groeien.
Deze moet alle geestelijke krach-
ten tot ontwikkeling brengen om
Gods rijk hier op aarde uit te
breiden. Haaf werk is missiewerk
voor alle tijden, aan welke arbeid
alle generaties behoren deel te
nemen. Is er ooit eervoller op-
dracht gegeven — aldus spr. —
dan mede te werken aan de op-
bouw van Christus' rijk? Maar
daartoe is nodig de retraitegeest,
volgens de richtlijnen ons door de
Pausen in hun encyclieken aan-
gegeven'. Wij staan bij de uitvoe-
ring van onze taak niet alleen,
want wij hebben de steun van
de contemplatieve orden door
hun dagelijks gebed, het gebed
dat in zich sluit de eerste erken-
ning van Christus' koningschap.
(Luid applaus.)

Na een dankwoord aan beide
sprekers sloot de voorzitter te
ongeveer 5 uur deze goed ge-
slaagde bondsraadsvergadering
met een woord van dank en op-
wekking tot propaganda en ge-
bed.

De 2e secretaris:
G. VAN SLINGERLAND.

>V al ons uit oe afdelingen Ier ore k
ALKMAAR

Zoals de diverse afdelingsbe-
sturen door een circulaire be-
kend is geworden, zal de jaar-
lijkse Alkmaarse algemene bede-
vaart naar O. L. Vrouw ter Nood
te Heiloo op Zondag' 13 Juli a.s.
plaats hebben. Wij vertrouwen
dat alle afdelingsbesturen hier-
voor thans eens een extra bijzon-
dere actie zullen gaan voeren en
trun leden zullen aansporen deze
bedevaart mede te maken, opdat
zij een grootse manifestatie zal
worden. Het is natuurlijk zeer
gewenst eventuele vlaggen en
vaandels mede te dragen.

Vooral in deze dagen van nood
zullen er ongetwijfeld velen zijn,
die zich tot Maria, de Koningin
van de vrede, willen wenden om
'.e bidden voor een spoedige en
duurzame vrede. Laten wij daar-
om allen deze drang in ons voe-
en en mede trekken en bidden,

opdat de bede om vrede verhoord
moge worden, waarnaar de
mensheid zo vurig verlangt.

Tevens maken wij van deze ge-
.egenheid gebruik de belangheb-
Denden van de volkstuinen eraan
:e herinneren, dat de tweede
lelft der huur reeds voldaan had
moeten worden. Alsnog stellen
wij hen in de gelegenheid hier-
aan te voldoen a.s. Zaterdag van

-6 uur n.m. in het bondsge-
jouw, Oudegracht 130.

Wat betreft de medewerking
om een eventuele wacht in het
even te roepen ter bewaking van
de volkstuinen, kunnen wij u be-
ichten, dat alsnog gelegenheid

wordt geboden zich als medewer-
cer op te geven bij ons secre-
ariaat: Dr. Schaepmankade 16.
ie bijdrage hiervoor bedraagt
0,20 per maand of ƒ 1,20 ineens.
Wanneer hiervoor voldoende

deelneming bestaat, zullen tevens
eventuele plantenziekten deskun-
lig worden bestreden. Nadere in-
ichtingen verstrekt u gaarne
ms secretariaat.

BOVENKARSPEL

Daar geen toestemming ver-
eend werd voor het houden van

een jaarvergadering, waarin de

wam

periodiek aftredende bestuursle-
den herkozen kunnen worden en
voor de uittredende bestuursle-
den gekozen, is een bestuurs.
raadsvergadering gehoude*- ;
waarin de bestuursveranderii.
heeft plaats gehad. De heren P^
Meester en W. Kuin, die sinds
jaren zitting hadden in het be-
stuur, stelden zich niet meer her-
kiesbaar. Candidaten waren de
heren H. Schooneman Pz. en F.
Appelman, respectievelijk als se-
cretaris en tweede secretaris.

De voorzitter, B. Meijer, dank-
te de scheidende bestuursleden
voor hetgeen zij in het belang-
van de Volksbond hebben ge-
daan. De bestuurder Kuin werd
voor het vervullen van het secre-
tariaat acht jaren lang, als ere-
lid benoemd.

De scheidende bestuursleden
dankten voor de waarderende
woorden en voor de ondervonden
onderlinge amicale omgang. Kuin
dankte extra voor het Volksbond-
geschenk (een electrische klok)
bij zijn huwelijk.'Node moet hij
scheiden van de Volksbond, we-
gens verandering van werkkring.

PURMEREND.

Daar vergaderen niet toege-
staan is, willen we langs deze
weg het contact met de leden zo-
veel mogelijk onderhouden. Wij
rekenen er op dat wanneer de ge-
legenheid daar is, de leden zich
niet onbetuigd zullen laten.

Dezer dagen bleek ons uit eert
bespreking met den districtsbe-
stuurder, dat van ons verlangd
wordt om werkzaam te zijn en
vooral niet te verflauwen.

Dus vrienden, op deze wijze
vragen we uw aandacht.

VELSEN

(Kring IJ mui den-Oost)

De Volksbond kring IJmuiden-
Oost wil met deze de leden nog
eens herinneren aan de bede-
vaart naar Heiloo en. rekent op
een grote deelneming. Zondag 29
Juni is de dag. Men leze de cir-
culaire die deze week thuisbe-
zorgd is.



PASTOR
voor de dagelijksche

tandengymnastiek.
Om gezond te blijven, hebben Uw
tanden die ochtend- en avond-

gymnastiek met Pastol noodig,
Pastol is een heerlijke tandpasta.

Het maakt de tanden blank en
zorgt voor een frisschen smaak in

Uw mond den geheelen dag.

Ook voor de verzorging van het

gebit van de kinderen is er niets
beter dan:

BOLDOOX s

maakt lank

R K. TEHUIS VOOR MEISJES
„ONS TEHUIS"

Oudegracht 46 bis Utrecht (voorheen Weerdsingel 34)
Gelegenheid voor logies met of zonder pension
voor korter of langer tijd tegen billijk tarief
VRAAGT PRIJSOPGAAF BIJ DE DIRECTRICE

OUDEGRACHT 46,BIS TELEFOON 16934

Coöp. Levensverzekerings Mij

U.A.
INSTELLING VAN HET R. K. WERKLIEDEN VERBOND

OUDENOORD UTRECHT

CONCURRERENDE TARIEVEN

BILLIJKE VOORWAARDEN

AANDEEL IN

O
VRAAGT PROSPECTUS EN

DE WINST

VOORWAARDEN

ZANGKANARIES
Gele.mankanaries f 2,25
Saksische zangers f 3,90.

Seyfertmannen, diep in holrol,
klockrollen én fluiten uit kam-
pioen f 4,75; alle dag- en
avond-zangers; duizenden dank-
betuigingen. Kanarie kweek-
popjes f 0,70. Teelbare parkie-
ten f 1,90 per paar. Zingende
manvinken f 0,60. Gemengde
vogelzaden f 0,50 per K.G. Het
bekende kanarieopfokvoer f 0,70
per Ï -kg.

Fijnkwekerij
NICO BORNEMAN

Merelstraat 35 . Telef. 13617
UTRECHT

VERSCHENEN

Een boek over het
menschelijk geluk

D O O R

ANTON
VAN DUINKERKEN

G E T I T E L D

LEGENDE
VAN

DEN TIJD
INGEN. f 3.05 - GEB. f 3 90

Verkrijgb. bij den boekhandel
en bij den uitgever

N.V. P A U L B R A N D ' S
U I T G E V E R S - B E D R I J F

H I L V E R S U M

PRACHT COLLECTIE
BEGONIAPLANTEN

26 stuks in 5 aparte kleuren,
plus 10 mooie uitgeloopen Da-
lia's gratis voor slechts ƒ1.85.
Giro 311306. P. Walraven Jr.
Brouwerlaan, Hillegom.

KANARIEKWEEKERH
Meestere. '36, Kampioen '39
knor, holrol, schokkels,
kloeken, mannen ƒ5, ƒ4,
ƒ 3. Popjes ƒ 0,75.

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

WEET U
dat de

R,K, Coöperatie
Het Anker u,a,
te TILBURG
nog zeer goed gesorteerd
is in prima geëmailleerde
artikelen op huishoudelijk
gebied ? ?

Goed emaille is prettig in
het gebruik en heeft een
lange levensduur.

Toonkamer:

KRUISSTRAAT 54
TELEFOON 4382

Komt u eens kijken ? ? ?,

Adverteert in dit blad

BKJNA G R A T I S
25O Chronograph-Sporthorloges!

Fijne ankergang - Onbreekbaar glas - Groote secondewijzer -
Stopinrichting - Stopwatch - Zwitsersch fabrikaat - Ver-
chroomde kast ,
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 l O QC

TIJDELIJK ad l 0.73

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 COMPTOIR UNIVERSEL D'HORLOGERIE - Homeruslaan 8°. - Postbus 44 - UTRECHT

TONEELGEZEL.S C*H A P P E N
Vraagt inzage van o.s. vronjke éénactertjes:

De Haarkuur l d. en 3 h. ofwel 4 heren
Ridders zonder vrees of blaam 7 heren
De Pantoffelheld l dame en 2 heren
Een huis vol inbrekers 3 dames en 5 heren

De prys van elk stukje bedraagt 75 cent.
Uitsluitend verkrijgbaar bij den uitgever:
Tqiieelfonds „VARIA" Heerenweg 66 - Utrecht - Giro 347954

MEDAILLES » IMSICMf S VMNDELyVLAGGEN
i::
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-> HISTORISCHE DOCUMENTEN <-
welke vooral later-van onschatbare waarde zullen blijken.

Schaf ze aan, voor ze uitverkocht

Z 66 Een verhaal uit een Commandopost ergens irf de Grebbelinie. Het ::
boek, dat bij tienduizenden exemplaren wordt gekocht! Het geelt een fel, :
realistisch beeld van de ontzettende Pinksterdagen aan den Grebbeberg. Met :
vele illustraties. Fraai gecartonneerd slechts ƒ 1.30 j:

IN DEN MAALSTROOM VAN DEN OORLOG. De lijdensweg van de bur- jj=
gers van Breda. Een diep aangrijpend relaas over het vreeselijke lot van deze :
vluchtelingen. Met vele illustraties. Fraai gecartonneerd ƒ 1.55 ï

TUSSCHEN V U U R EN IJZER, door den Sergeant-Journalist H. v. Keerde. [
De eerlijke, onopgesmukte, maar harde geschiedenis van de vier dagen rellen ;i
strijd op onzen vaderlandschen bodem én de weken van krijgsgevangenschap. :
Dit boek sloeg zóó in, dat de eerste druk van 5000 ex. in één week tü'ds was :i
uitverkocht! Gebonden slechts ƒ 2.—

TOEN HET V A D E R L A N D R I E P . Het bekende boek van Hans Nesna, dat :
door de pers zoo enthousiast werd besproken. Het geeft ons de geschiedenis «i
van een aantal menschen die de mobilisatie en de verschrikkingen van den ;j
modernen oorlog moesten doormaken. Een ontroerende, meesleepende roman! 5

In prachtband ƒ 4.10 [i
DAGBOEK VAN EEN MOTOR-ORDONNANS. Dit is het aangrijpende dag- •••

boek van een gewoon soldaat, die als grens-motor-ordonnans was ingedeeld E
bij de Peel-divisie, waarin hij van dag tot dag heeft opgeteekend wat hij en j!
zijn kameraden in de Peel hebben moeten doormaken.

Keurig gecartonneerd ƒ 1.— :i
ROTTERDAM, ZOOALS WIJ HET K E N D E N . Het bekende boek van Kees :

Haselset. Rijk geïllustreerd. Gebonden J 2.90 :;

AL DEZE INTERESSANTE BOEKEN TEZAMEN j
franco voor ƒ 12.85, desgewenscht in abonnement betaalbaar met

OF MEER
PER MAAND ji

Bij bestelling van afzonderlijke boeken wordt 15 et. extra berekend. Onder-
staand bestelbiljet rechtstreeks in te zenden aan N.V. Boek- en Kunsthandel Ê
H. NELISSEN, Prinsengracht 627, Amsterdam, Postrek. 60092, Gem. Giro Is
N 2266, Telefoon 31791.

SLECHTS EEN GULDEN

Ondergeteekende wenscht te ontvangen de boeken No. l, 2, 3,
4, 5, 6 *)

Het verschuldigde ad ƒ /de Ie maandelUksche termijn ad *)
is door mij verzonden / wordt met 10 et. extra voor rembours bij ontvangst
zending door mtj betaald. *)

*) Doorslaan wat niet wordt verlangd.

NAAM en BEROEP:

ADRES:


