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KRONIEK
1. Verordening sluiten bedrijven en
ontslagen personeel
Artikel 1.
Het is de leiders van ondernemingen oi
hun plaatsvervangers verboden:
1. Het werk in de onderneming tijdelijk
of voorgoed stop te zetten.
2. De \verktijd in de onderneming tol
minder dan 36 uur in de week in te korten.
3. Werknemers te ontslaan, tenzij art
1639 P * ) van 't Burgerlijk Wetboek toepasselijk is. De na 9 Mei 1940 gegeven ontslagen moeten terstond weer worden ingetrokken, tenzij deze door den directeur-generaal
van de arbeid goedgekeurd zijn.
Artikel 2.
1. De directeur-generaal van de arbeid of
de door hem hiertoe gemachtigde organen
kunnen uitzonderingen op de regel van paragraaf l vaststellen. De toestemming hiertoe kan afhankelijk gemaakt worden van
het nakomen van bijzondere voorwaarden
2. Verzoeken tot toepassing van alinea ]
moeten aan het bevoegde districtshoofd der
arbeidsinspectie worden gericht. De verzoeken moeten gemotiveerd zijn. Zij moeten
aantal en soort der werknemers vermelden
die ontslagen zijn of zullen worden of die
met kortere werktijd te werk zullen worden gesteld.
3. Op de verzoeken moet zo spoedig mogelijk worden beslist. Bij de beslissing moeten in het bijzonder de belangen der gedemobiliseerden in acht worden genomen.
Artikel 3.
1. Wie het verbod, in art. l genoemd
overtreedt,
wordt met hechtenis van ten
hoogste drie maanden of met een geldboete
van ten hoogste 3000 gulden gestraft
2. Met het onderzoek naar een bij alinea
l strafbaar gestelde handeling zijn, behalve
de in artikel 141 van het wetboek van strafvordering genoemde personen, ook de ambtenaren der arbeidsinspectie belast.
3. Bij dit besluit strafbaar gestelde feiten
worden beschouwd als overtredingen.
Artikel 4.
Het besluit van den opperbevelhebber van
land- en zeemacht van 27 Mei 1940 treedt
buiten werking.
Artikel 5.
Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking
op de dag van afkondiging, 11 Juni 1940.
«) Art. 1639 P lid l luidt: Voor de werkgever worden als dringende redenen .:.... beschouwd zodanige daden, eigenschappen of
gedragingen van den arbeider, die ten gevolge hebben, dat van den werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de
dienstbetrekking te laten voortduren.

2. Verkorting werkduur en de steunregeling
De secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken heeft een circulaire
aan de gemeentebesturen doen uitgaan,
waarin het volgende wordt medegedeeld:
Arbeiders, die tengevolge van de gewijzigde omstandigheden minder dan het voor 10
Mei 1.1. normaal geldende aantal uren werkzaam zijn (uiteraard voor zoveel nodig met
goedkeuring van den directeur-generaal van
de arbeid) mogen niet als gedeeltelijk werklozen in de steunregeling worden opgenomen. Mochten deze arbeiders echter overeenkomstig de bestaande voorschriften in
beginsel als kostwinner of kostganger in de
steunregeling kunnen worden opgenomen,
dan moet thans worden nagegaan, welk
steunbedrag zij zouden kunnen ontvangen
— daarbij steeds aanhoudende het gebruikelijke maximum bij gehele werkloosheid —
zonder rekening te houden met de inkomsten van anderen dan den kostwinner of
kostganger zelf. Verdienende kinderen of
gezinsleden tellen bij de opbouw van het
theoretisch steunbedrag niet mede. Dit
steunbedrag (eventueel dus maximum bij
gehele werkloosheid) moet dan met 20 procent worden verhoogd, waarna de inkomsten van den kostwinner of kostganger zelf
geheel van dit bedrag moeten worden afgetrokken.
De werkelijke inkomsten van den kostwinner of kostganger zelf, vermeerderd met
het bedrag der tegemoetkoming, mogen samen nimmer meer bedragen dan het loon
hetwelk werd verdiend, voordat wijziging in
de arbeidsvoorwaarden met betrekking tot
het aantal werkuren werd aangebracht.
In de kosten van deze tegemoetkoming
kan subsidie worden verstrekt. U ontvangt
omtrent de wijze van declareren nog nader
bericht.
Wat betreft de werkloosheidsstatistiek
moet u er zorg voor dragen, dat arbeiders,
die bovenbedoelde tegemoetkoming ontvangen, hierin uiteraard niet worden opgenomen. Omtrent de wijze waarop hieromtrent
opgave aan mijn departement moet worden
gedaan, ontvangt u eveneens nader bericht.
Tenslotte volgen hier een paar voorbeelden aan de hand waarvan u de berekening
der tegemoetkoming kunt maken.
a. Man, vrouw en 4 inwonende kinderen.
Gemeente der eerste klasse: Loon bedraagt
ƒ 30. De man is dubbel-uitgetrokken.
Steun voor man en vrouw
ƒ 11,—
4 kinderen 4 x ƒ 1,35
ƒ 5,40
Overgangstoelage
ƒ l,—

Aan arbeiders, die zware lichamelijke arbeid te verrichten hebben, zal een extrarantsoen van 50 pet. van het normale rantsoen worden toegekend* Zij, die zeer zware
Maximum volgens de schaal is ƒ 15,30.
Hierbij wordt gevoegd 20 procent is ƒ 3,06, arbeid verrichten, krijgen 100 pet. van het
normale, rantsoen extra. Indien men in aanin totaal derhalve ƒ 18,36.
Indien de werkuren zodanig worden ge- merking denkt te komen om onder één van
wijzigd dat het loon wordt teruggebracht bovengenoemde categorieën te worden getot ƒ 12, dan bedraagt de tegemoetkoming rangschikt, dient men zich met de plaatseƒ 6,36. Deze tegemoetkoming moet echter lijke distributiedienst in verbinding te stelworden beperkt tot ƒ 5, aangezien het loon len ter verkrijging- van extra-broodbonnen.
Voor grote bedrijven is de mogelijkheid
ƒ 17,— bedraagt.
voor alle
Met de schalen der gedeeltelijke werk- opengesteld, dat de werkgever
loosheid, art. 10 onder a der steunregeling, daarvoor in aanmerking komende arbeiders
van
zijn
bedrijf,
na
overleg
met
de
plaatsealsmede inkomsten van anderen dan den
kostwinner zelf behoeft in het geheel geen lijke distributiedienst, de aanvraag collecrekening te -worden gehouden. Zij, die een tief indient.
tegemoetkoming als bovenbedoeld ontvangen, kunnen in beginsel voor de distributie 5. Bedrijfsraden in het larid- en tuinvan goedkope levensmiddelen in aanmerbouwbedrijf en de brooddistribuking komen.
De 5 procent duurtebijslag geldt voor hen
tie
niet, terwijl ook de extra-bijslag voor inwonende kinderen uiteraard niet kan worden
Onderstaand schrijven is verzonden aan
gegeven.
het departement van Economische Zaken:
De Bedrijfsraden in Noord- en Zuidhol3. Pensioenen voor nabestaanden van land namen kennis van de in uitzicht gestelde
maatregel, behelzende de distributie
gesneuvelde militairen
van brood tot een hoeveelheid van 3 ons
Zoals de vorige week is gepubliceerd, be- fter dag en per persoon.
Met een waar begrip voor de noodzakelijkstaat volgens de desbetreffende, wettelijke
bepalingen recht op pensioen voor de wedu- heid ener algemene distributie van brood,
hebben
onze Raden anderzijds overwogen
wen en wezen van in de oorlog om het
leven gekomen gehuwde militairen van zee- welke betekenis deze distributie zal hebben
voor diegenen, welke werkzaam zijn in het
en landmacht.
Waren de gesneuvelden ongehuwd, maar land- en tuinbouwbedrijf. Algemeen bleek
kostwinner, dan bestaat zodanig recht mede men van oordeel, dat een rantsoenering, als
voor de ouders enz. voor wie zij kostwinner hiervoren bedoeld, de personen werkzaam
waren. Zij die menen recht op een dergelijk in het land- en tuinbouwbedrijf wel bijzonpensioen te kunnen doen gelden, werden op- der zwaar moet treffen.
Immers, niet alleen,
dat veelal zwaar
geroepen, zich met een aanvrage te wenden
tot een afdeling van het departement van werk moet worden verricht, maar ook de
lange
arbeidsdag,
die
vaak
van des morgens
Defensie.
Wij hebben heden geïnformeerd, of er 5 tot des avonds 7 uur duurt, maakt het
reeds veel aanvragen zijn ingekomen. Het naar de. mening van onze Raden wel uiterbleek ons dat tot dusverre het aantal vier- mate bezwaarlijk, dat deze mensen bij een
tot vijfhonderd bedraagt. Het bureau, dat meergenoemde rantsoenering van brood met
de aanvragen behandelt, moest worden uit- hetzelfde uithoudingsvermogen en kracht
gebreid, maar de uitbreiding, die het als voorheen hun zeer nuttige arbeid kunheeft ondergaan, behoefde tot nu toe niet nen blijven verrichten.
Veeleer meende men, dat een en ander
belangrijk te zijn en het bureau kan de aanzich ernstig zal wreken, niet slechts in de
vragen goed verwerken.
arbeidsprestatie,
doch eveneens in de geDezelfde dag, dat een aanvrage binnenkomt, gaat van het bureau een brief uit zondheidstoestand van het arbeidende volk
naar den burgemeester der woonplaats van in onze bedrijven.
Onze Raden besloten dienovereenkomden aanvrager, met verzoek om toezending
van de nodige formulieren, d.z. bijvoorbeeld stig hun mening in deze aan u kenbaar te
maken
en te verzoeken wel ernstig de mode geboorte- en overlijdensacten van den
gesneuvelde en eventueel zijn trouwacte. In gelijkheid te willen overwegen om ten aanenkele gevallen heeft het bureau de ge- zien van de brpoddistributie voor hen, die
werkzaam zijn in het land- en tuinbouwbevraagde formulieren al ontvangen.
regeling
te
Is het bureau in het bezit van de vereiste drijf, een tegemoetkomende
papieren, dan kan het, als aan de wette- treffen.
Met
belangstelling
uw,
naar
wij
vertroulijke voorwaarde wordt voldaan, tot verlewen gunstige beslissing wachtende.
ning van pensioen overgaan.
De grootte van het pensioen- hangt*af van
de rang van den gesneuvelde, zegt 't V o l k .
De minimum grondslag voor de berekening van het pensioen is voor een soldaat
ƒ 700. Van dat bedrag krijgt de weduwe de
helft, dus ƒ 350. Een kind krijgt 10 percent.
Het gezamenlijk pensioen mag ten hoogste
80 percent van de grondslag bedragen, dus
ƒ 560.
Het komt voor, dat het gezin van een
gesneuvelde zeven of acht kinderen telt,
in zo'n geval is ƒ 560 niet veel. Er is enige
kans — maar het. is volstrekt niet zeker
— dat in dergelijke gevallen op het pensioen een gratificatie zal worden gelegd.
Voordat ons land in de oorlog werd betrokken, heeft zich te Zaandam het geval voorgedaan van een vrouw met zeven kinderen,
wier man en vader om het leven kwam. Op
het pensioen van ƒ 560 dat werd verleend,
is toen een gratificatie van f 400 per jaar
gelegd.
Het departementsbureau, dat de aanvragen behandelt, verzoekt aan de burgemeesters ook een overzicht van de omstandigheden van het gezin. Uit zulk een overzicht
blijkt bijvoorbeeld ook wel eens, dat de gesneuvelde landarbeider was en een
loon
had van ruim ƒ 10 per week. In zo'n geval
is een pensioen van ƒ 560 voor het gezin
natuurlijk heel belangrijk.
Is voor een sergeant, die om het leven is
gekomen, de pensioen-grondslag ƒ 1500, dan
krijgt de weduwe ƒ 750 pensioen en wordt
ƒ. 150 per kind uitgekeerd.
Men vertelde ons van een uiterst droevig
geval, namelijk van een gezin, waarvan de
moeder in Januari j.l. gestorven en de vader
thans gesneuveld is. Er blijven drie kinderen achter. In zo'n geval wordt per kind
niet 10, maar 20 percent van de pensioengrondslag uitgekeerd.
De nabestaanden plegen van het sneuvelen van een verwant eerder in kennis te
worden gesteld dan het departementsbureau, dat er door middel van de officiële
verlieslijsten van verneemt. Maar als het
bureau een pensioenaanvrage heeft gekregen en vervolgens van den burgemeester de
nodige stukken heeft ontvangen, kan het
aanstonds een beslissing nemen. Later onderzoekt het bureau ambtshalve, of in de
gevallen van gesneuvelden, wier nabestaanden geen pensioenaanvrage hebben
ingediend, maar die op de verlieslijsten voorkomen, termen voor verlening van pensioen
bestaan, ook al blijft een aanvrage achterwege.
Deze pensioenen voor dienstplichtig-reservepersoneel worden uit de jaarlijkse middelen van het rijk bekostigd.

4. Distributie van brood

De secretaris-generaal, waarnemend hoofd
Samen
ƒ 17,40
van het departement van landbouw en visDit bedrag wordt vermeerderd met 20 pro- serij, heeft 15 Juni j.l. bekend gemaakt, dat
cent is ƒ 20,88.
met ingang van Maandag 17 Juni 1940 met
Indien nu de werkuren zodanig worden
distributie van brood een aanvang wordt
gewijzigd, dat het loon ƒ 15 bedraagt, kan de
;emaakt.
een vergoeding worden toegekend van ƒ 5,88.
Onder brood wordt verstaan alle soorten
b. Man, vrouw en 10 kinderen. Gemeen- wit brood, bruin brood, rogge-brood, krenteklasse 7. Loon ƒ 17,—. Man is dubbel uit- tenbrood en luxe-broodjes.
getrokken.
Beschuit, ontbijtkoek, banket en koekjes
Man en vrouw
ƒ 8,—
zullen derhalve niet onder de distributie
10 kinderen
ƒ 7,50
vallen.
Overgangstoelage
ƒ 0,50
Per hoofd van de bevolking wordt per
week beschikbaar gesteld ongeveer
2.000

Samen

ƒ 16,—

gewicht aan klein brood. Per week zullen
in totaal 20 bonnen worden geldig verklaard,
met dien verstande, dat men de voor een
bepaalde week bestemde bonnen desgewenst
nog tot en met de Donderdag der daarop
volgende week voor het kopen van brood
zal kunnen gebruiken. Per bon wordt derhalve pl.m. 100 gram brood verstrekt.

:ram brood, of een daarmede gelijkstaand

Noot van de redactie:
Uit voorgaand
bericht blijkt reeds, dat. de overheid rekening heeft willen houden met dit verzoek.

6. Verzekering van luchtbeschermingspersoneel
B. en W. van 's-Gravenhage hebben bij
B gemeenteraad een ontwerp-verordening
ingediend, regelende verzekering van luchtbeschermingspersoneel tegen
ongevallen.
Daarin wordt aan
het gemeentepersoneel
de plicht opgelegd, ten dienste van de gemeentelijke luchtbescherming werkzaamheden te verrichten, zowel in tijden
van
oorlog of oorlogsgevaar als in vredestijd,
en aan de daartoe nodige oefeningen en
cursussen deel te nemen.
Het ontwerp geeft een aanvullende regeling van de schadeloosstellingen in verband
met ongevallen en dergelijke, aangezien aan
de genoemde verplichting een risico voor
ongeval en ziekte is verbonden, dat door de
bestaande voorschriften inzake ziekengeld,
ongevalsuitkeringen en genees- en heelkundige behandeling niet voldoende wordt gedekt.
Voorgesteld wordt een soortgelijke voorziening te treffen voor de vrijwilligers van
de gemeentelijke
luchtbeschermingsdienst,
voor werklozen-steuntrekkers, die door den
burgemeester belast zijn met werkzaamheden
ten behoeve van deze dienst; voor hen, wier
diensten op grond van artikel 12 van de
luchtbeschermingswet door
den
burgemeester worden gevorderd en voor leden
van de verenigingen, die beogen het verlenen van eerste hulp bij ongelukken voor
zover zij ten behoeve van de luchtbescherming .worden te werk gesteld.

bureau van het Centraal Secretariaat, Lange Vijverberg 16, 's-Gravenhage, alle problemen, welke de land- en tuinbouw betreffen, worden bestudeerd. Vooral in verband
met de economische wederopbouw hebben
de werkers van het land, zowel de ondernemers als de arbeiders, besloten, ook naar
buiten als eenheid op te treden.
Overigens is het thans vooral het vraagstuk der werkloosheid, waaraa* heel speciaal de aandacht besteed wordt.
Vooral
met het oog op de voedselvoorziening en
het gemis aan motorbrandstof is het van
eminent belang, de beschikbare arbeid zo
efficiënt en doelmatig mogelijk aan te wenden. Verwacht kan worden dat voor een
deel van de mechanisatie der laatste jaren
weder moet worden
teruggekeerd tot de
handenarbeid. In de oogstperiode zal derhalve grote vraag naar arbeidskrachten ontstaan. Niet alleen uit oogpunt van sociale
solidariteit, maar ook ten einde steeds de
beschikking te hebben over voldoende arbeidskracht werd besloten te bevorderen*
dat thans reeds de landbouwers zoveel mogelijk gedemobiliseerde militairen in dienst
nemen, ook- al bestaat daaraan momenteel
geen dringende behoefte.
Te dien aanzien is ook contact met de betrokken overheidsinstanties gezocht. Eveneens werd de aandacht
gevestigd op het
grote nut van landbomvcursussen voor de
landarbeiders, ten einde dezen op de hoogte te brengen van de moderne landbouwtechniek in de ruimste zin des woords. Dit
zal ongetwijfeld de gehele landbouwproductie 'stimuleren en is ook van groot belang voor het individuele bedrijf; te denken
is bij dit laatste b.v. slechts van hoe grote
betekenis het is, dat arbeiders op de hoogte
zijn van plantenziekten en de bestrijding
daarvan. Er wordt naar een middel gezocht
om het volgen van het landbouwonderwijs
onder de landarbeiders te stimuleren.

9. Arbeidsvoorwaarden in het meubelbedrijf
De samenwerkende arbeidersorganisaties
in het meubelbedrijf hebben zich in yerbinding gesteld met de werkgeversorganisaties.
Naar aanleiding hiervan heeft een bespreking plaats gehad met een commissie van
vertegenwoordigers der werkgeversorganisaties in het meubileringsbedrijf, samengesteld door' de Bond van Meubelfabrikanten
in Nederland en de R. K. Patropnsvereniging „Sint Reinoldus". Daarbij zijn de arbeidsvoorwaarden in bespreking gekomen
en is overeengekomen, dat de collectieve
arbeidsovereenkomst van kracht blijft.
Echter heeft men er rekening mee moeten houden, dat de arbeidsduur in een aantal ondernemingen is ingekrompen. In verband hiermede zal een verandering in het
voorschrift betreffende de vacantiebons intreden. Voorgeschreven was, dat, hoe kort
ook gewerkt wordt, de vacantiebon een
waarde moet hebben van 4 pet. van 48 uren
loon. In verband met de bijzondere tijdsomstandigheden hebben de arbeidersbonden er
in toegestemd, dat de vacantiebon tot nader order een waarde zal hebben van 4 pet.
van het werkelijk verdiende weekloon. Deze
wijziging zal onmiddellijk in werking treden.
Een tweede wijziging in de contractuele
voorschriften heeft betrekking op de behangers. Deze mochten niet korter werken
dan 40 uur per week, een bepaling, die op
het ogenblik niet houdbaar is en daarom aldus is gewijzigd, dat de minimum-werktijd
tot 36 uur is teruggebracht.
Tengevolge van de bijzondere toestand
was het niet mogelijk, over deze wijziging
vooraf de leden te raadplegen.
Eén verder uitvloeisel van deze bespreking is, dat de werkgevers- en werknemersorganisaties, die bijeen waren, vermoedelijk
een uitnodiging zullen zenden aan de Algemene Meubelbond (waarin fabrikanten verenigd zijn, die uitsluitend voor de handel
werken) en de Bond van Patroons in het
Meubileringsbedrijf (die voornamelijk behangerspatroons omvat), om gezamenlijk
de toestand te bespreken. De bedoeling is,
dat dan getracht zal worden, uit de vier patroonsbonden en de drie arbeiders-organisaties een kleine commissie te benoemen,
die verschillende algemene zaken, het belang van het bedrijf betreffende, zal kunnen
behandelen.

10. Verstrekking van extra-broodkaarten

Hieronder laten wij een lijst van beroepen
volgen, waarin over het algemeen zware of
zeer zware lichamelijke arbeid wordt verricht. Zoals men weet komen deze arbeiders
in aanmerking voor extra-broodkaarten.
Algemeen: stoker, tremmer, arbeider bij
reinigingsdiensten, arbeider met pneumatische werktuigen, zandstraalblazer.
Mijnbouw (enz.): mijnarbeider (bovenen ondergronds), bruinkoolarbeider,
7. De bedrijfsraad voor het bouwbe- gronds
turfgraver, veenarbeider.
Chemische industrie: arbeider in: loodwitdrijf en de „Ontslagverordening"
fabrieken, lucifersfabrieken (geen houtbeHet bureau van de Bedrijfsraad voor het werkend), magnesietmalerijen, magnesia-fabouwbedrijf heeft in de
„Ontslagverorde- brieken, springstoffabrieken, teerdistilleer-,
ning", afgekondigd door
de autoriteiten, derijen, zinkwitfabrieken, zoutzuurfabrieken
aanleiding gevonden zich tot den directeur- zwavelzuurfabrieken, superfosfaatfabrieken.
generaal van de Arbeid te wenden, die met
Metaalindustrie: arbeider in ijzergieterijen
de uitvoering dezer verordening is belast.
smid, ketelmaker, klinker, tegenhouder,
Het bureau van de bedrijfsraad heeft aan voorslager, scheepsbouwarbeider (handarden directeur-generaal zijn diensten aangeboden en deze heeft dit aanbod aanvaard.
Haven- en transportbedrijf: bootwerker,
Hij heeft het bureau verzocht, twee perso- sjouwer, transportarbeider, chauffeur bij
nen aan te wijzen om hem inzake alle aan-oederenvervoer over lange afstand.
gevraagde vergunningen, op het bouwbeScheepvaart: scheepsvolk bij: grote vaart,
drijf in de meest uitgebreide zin betrek- kleine vaart, visserij, binnenscheepvaart.
king hebbende, te adviseren.
Scheepvaart: scheepsvolk bij: grote vaart,
Voor dit doel heeft het bureau aangewe- kleine vaart, visserij, binnenscheepvaart.
zen de heren H. J. L. Klein Schiphorst en
Spoor- en tramwegen: locomotief-persoG. Klein, respectievelijk voorzitter en secre- neel, arbeid-remmer, rangeerpersoneel.
taris van de Bedrijfsraad.
Grondwerken, waterbouwkundige werken
en wegenbouw: caissonarbeider, duiker,
3. Vergadering der Centrale land- dijkwerker, grondwerker, polderwerker, bagjerman.
bouworganisaties en landBouwbedrijf: straatmaker, wegwerker, betonwerker, metselaar, opperman.
arbeidersbonden
Steen-, Glas- en Aardewerkindustrie: arHet Centraal Secretariaat voor land- en Jeider in glas- en aardewerkfabrieken, ar;uinbouw, gevormd door de drie Centrale beider in steenfabrieken, steenhouwer, glasLandbouworganisaties en de drie Landarbei- blazer, -buiger, -etser.
dersbonden, heeft op 31 Mei j.l. te 's-GravenHoutbewerking: houthakker, houtschilder,
lage weder vergaderd ter voortzetting van houtzager, kuiper.
de besprekingen op 23 April j.l.
Drukkerij: lettergieter, lettersmelter.
In verband met de tijdsomstandigheden
Voedings- en genotmiddelen: arbeider in
werd besloten het onderling contact te ver- suikerfabrieken,
bakker
(haudbedrijf).
sterken. Ter verwezenlijking van deze ge- slachter (geen slager).
dachte zullen in onderling overleg op het
Landbouw; landbouwarbeider,
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VOO.'RWA-ARTS-I
JDe
opruimen v

(V.) N.S.B, en Nationaal Front
willen beide de vakverenigingen opruimen. Hoort men dit woord niet
graag, dan vernemen we dat ze die
willen hervormen en inschakelen in
hun stelsel. Maar zoals ze ontstaan
en gegroeid zijn en zich ontwikkeld
hebben, moeten ze de laan uit even
goed als de politieke partijen.
De Duitse bezetter ziet van de medewerking der sociale verenigingen
niet af.
Dit is, behalve uit de practijk, uit
de mededelingen van den rijkscommissarïs gebleken en uit diens decreet
van 3 Juni, waarin deze passage voorkomt:
„De Nederlandse autoriteiten,
bureaux en inrichtingen, zoowel
openbare als particuliere, benevens
al haar organen zijn op grond van
een bijzondere bepaling verplicht
de gevolmachtigden van den rijkscommissaris over bepaalde aangelegenheden uit eigen beweging bericht te geven en hun bepaalde bestuursmaatregelen vóór de vaststelling er van mee te delen."
De vakverenigingen zijn, heet het
aan de overzijde, strijdverenigingen
en passen derhalve niet in ons stelsel.
Maar in één adem wordt verzekerd,
dat zij juist als strijdverenigingen
hun taak niet hebben volbracht.
Strijdkassen hebben ze gevormd,
maar grepen de arbeiders, ten einde
raad, naar het uiterste middel der
werkstaking om hun positie te verbeteren of verslechteringen tegen te
gaan, dan „bleven de besturen der
vakverenigingen en van de vakcentralen meestal brutaalweg op de strijdkassen zitten." De arbeiders moesten
dan noodgedwongen arbitrage aanvaarden van een regeringsarbiter,
„die natuurlijk in de lijn van het democratische systeem bleef en de weg
van de minste weerstand ging".
Er is inderdaad een tijd geweest
dat de vakorganisaties in hoofdzaak
strijdverenigingen waren en aan
Strijdkassen dringende behoefte hadden. Er werd dan ook niet aan gedacht, op de Strijdkassen te blijven
zitten: men heeft tijden gekend, dat
de inhoud dier kassen ternauwernood
toereikend was om strijd te kunnen
voeren en vooral om de strijd vol te
houden tot de overwinning was behaald. De ouderen in de vakbeweging
kunnen zich dit nog goed herinneren.
Met de jaren luwde de strijd, al
bleef die nog niet geheel achterwege.
Er kwam toenadering tussen de organisaties der arbeiders en die der werkgevers. Het besef won veld dat werknemers en werkgevers een zelfde belang hadden en dat boven de strijd de
voorkeur diende te worden gegeven
aan gemeen overleg. Het instituut
der rijksbemiddelaars heeft heilzaam
gewerkt, en deze mannen verdienen
betere lof dan de schampere critiek
dat zij „natuurlijk" de weg van de
minste weerstand gingen en de arbeiders in de kou lieten staan.
Indien iets onrechtvaardig is, dan
ïs het wel dit: in de vakverenigingen
enkel strijdverenigingen te zien, die
dan nog als zodanig in gebreke zouden zijn gebleven.
De vakverenigingen zijn geworden
•— en dit in toenemende mate naarmate minder strijd behoefde te worden gevoerd — organisaties, die zich
wijden aan de geestelijk-culturele en
sociaal-economische verheffing van
hun leden. Weten de bestrijders wat
onze vakbeweging — en de anders
gerichte vakbewegingen — op dit
terrein hebben ondernomen en volbracht?
Hebben zij nooit vernomen van het-

geen ten behoeve van den jongen
werkman, zijn vorming en scholing,
is tot stand gebracht? Van „Herwonnen Levenskracht," van spaargelegenheid en verzekering, van het retraitewerk?
De vakvereniging is een strijdvereniging, inderdaad, maar toch allesbehalve uitsluitend en op de eerste
plaats ten behoeve van de materiële
belangen. Den gehelen mens en Christen had en heeft zij op het oog. Zij
had en heeft een godsdienstig-zedelijk en sociale taak .in de ruimste zin
te vervullen, en aan die taak hebben
de als „bonzen" gescholden leiders
zich gegeven met inspanning van al
hun krachten en talenten. Zij zijn een
zegen geweest en zijn het nog voor de
arbeidersbeweging en het Nederlandse volk in zijn geheel.
Zij verdienen beter dan te worden
gediskwalificeerd door mensen, die
vooringenomen en wellicht nog meer
onwetend zijn. Zij hebben als het
moest de.strijd niet geschroomd, maar
hun schoonste triomf was een arbeiderskorps te vormen, dat bestond uit
mannen, bekwaam in hun vak, gehecht aan hun land — in de volle zin
hun vaderland — en gehecht aan de
godsdienst, waaruit zij de kracht putten voor het. voeren van de levensstrijd.

Oolc n er: geen af D
maar o pb
ouw

(A.) Het is van grote betekenis, dat
het bestuurs-apparaat van de gehele
katholieke arbeidersbeweging, ondanks alle schokken, intact is gebleven.
Van niet minder betekenis is het
evenwel, dat ook ieder lid van onze beweging op zijn post blijft. Ook hier
geen desertie, geen trouweloosheid,
geen afbraak.
Daartoe noopt ons op de eerste
plaats de plicht van dankbaarheid
voor wat de katholieke arbeidersbeweging in haar grootse historie voor
onze vaders, ons zelf, onze zonen, onze
dochters bereikt heeft, wat zij gedaan
heeft voor de geestelijke, culturele en
materiële verheffing van de arbeidersstand, voor haar, harde strijd om het
recht en de eer van de arbeid.
Daar is op de tweede plaats ons
plichtsbesef, onze overtuiging en onze
gehoorzaamheid, die ons in een sterke principiële organisatie samenbracht en samenhoudt.
Daar is onze plicht tegenover de
Nederlandse gemeenschap, van welke de katholieke arbeidersbeweging
een der sterke zuilen en één der bindende elementen is.
Daar is ten slotte het eigen belang
der leden zelf, die zich geestelijk en
materieel veilig weten in het grote
gezin der katholieke arbeiders; menigeen zou zich nog wel eens tweemaal bedenken eer hij het voorrecht
— want een voorrecht is het, ook materieeel — prijs geeft, volwaardig lid
te zijn van de katholieke arbeidersbeweging.
Maar wij zijn er nog niet, al heeft
onze beweging geen deserteurs. Wij
moeten vooruit.
Stilstand is zeker thans: achteruitgang.
Voor een grootscheepse propaganda-actie is het nu. de tijd niet.
Wij moeten het meer zoeken in de
diepte dan in de breedte. Wij moeten
op de eerste plaats ons uiterste best
doen, elk voor zich, om ons onze
plichten waar te maken; wij moeten
een béter lid der beweging zijn dan
ooit. Wij moeten, krachtens onze
overtuiging, vele zoekenden — en er
zijn er zéér velen heden ten dage —
door voorbeeld, persoonlijk gedrag en

door het juiste woord op de juiste
plaats, de weg wijzen naar het Verbond, dat is en zal blijven het plechtanker voor den katholieken arbeider,
voor de katholieke arbeidster. Dan
werken wij mee aan de opbouw van de
Nederlandse organisatie, die al zo veel
opgebouwd heeft en die zonder twijfel,
van God de roeping heeft gekregen,
ook een belangrijk aandeel te hebben
in de grote opbouw, de opbouw ener
Nieuwe Gemeenschap.
houding

(A.). Zoals men weet, mogen er
geen bedrijven meer worden gesloten,
geen ontslagen meer worden verleend.
Deze bepaling — met weinig woorden afgekondigd — grijpt diep in in
de bevoegdheden tot nu toe eigen aan
de werkgevers. Zij demonstreert, dat
de arbeider zekere rechten kan doen
gelden op de ganse werkgemeenschap,
waarvan hij deel uitmaakte, dat hij
niet zonder meer „employé," — dit
is in letterlijke vertaling „gebruikte"
— is, maar een levend deel is van het
organisme der werkgemeenschap, die
ook zekere verantwoordelijkheden
heeft na het moment, dat er „geen
werk meer is."
Opmerkelijk is, dat juist in arbeiderskringen medegevoeld wordt met
de werkgevers; ingezien wordt, dat
sommigen voor schier onoverkomelijke moeilijkheden staan en velen belangrijk van hun bedrijfskapitaal zullen moeten interen. Hoe kan dat, hoe
moet dat, hebben wij uit meer dan
één mond van werknemers gehoord.
Deze houding is verblijdend. Zij is
de juiste. Want evengoed als de arbeidsgemeenschap — de gehele onderneming — verantwoordelijkheid
draagt voor den individuelen arbeider, even goed dragen de arbeiders
op hun beurt verantwoordelijkheid
voor de werkgemeenschap, de onderneming.
Is er ooit gunstiger gelegenheid
geweest voor de arbeiders, juist door
de nieuwe verordening, om te tonen,
dat zij niet alleen verantwoordelijkheid mede willen, maar ook kunnen
dragen ?
Is er ooit een gunstiger tijdstip geweest voor de arbeiders dan in déze
tijden en onder déze omstandigheden,
om in gezamenlijk overleg met den
werkgever het hoofd te bieden aan de
moeilijkheden ?
Een grote mate van bereidheid tot
overleg en als het moet tot offervaardigheid zal men, zeker in katholieke
arbeiderskringen, aantreffen. Werkgevers, de katholieke arbeiders, reeds
jarenlang gegroeid in gemeenschapsbesef, staan niet tegenover u, maar
achter u en samen met u zal de branding van de nieuwe tijd doorkliefd
worden !
en

gelegenheid in Duilsland

(H. J. K.) Onze leden en lezers weten
dat wij in de laatste jaren bij herhaling met kracht en met klem hebben
gezegd en geschreven dat de allerbeste
zorg voor onze werkloze arbeiders
uiteraard die zorg is die er op gericht
is onze mensen weer aan lonende
arbeid te helpen. Elke rechtgeaarde
arbeider hunkert er naar om voor
vrouw en kinderen een zelfverdiend
levensonderhoud thuis te kunnen
brengen.
En bij herhaling is door ons bepleit
de werkgelegenheid zo hoog mogelijk
op te voeren opdat een zo groot mogelijk aantal arbeiders aan redelijk betaalde arbeid zou kunnen worden geholpen.
Nu de oorlog ook over ons land is
gekomen en feitelijk reeds weer is geluwd, nu in ons land de wapenen zijn
gestrekt en ons mooie en dierbare vaderland door de Duitse weermacht is
bezet, nu op tal van plaatsen in ons
economisch leven nieuwe werkloosheidshaarden zijn ontstaan, nu moeten in ons land, meer nog dan in het
verleden alle krachten worden inge-

spannen om de werkgelegenheid niet
alleen zo hoog mogelijk op te voeren,
maar er dienen ook maatregelen te
worden getroffen om de zo hoog
mogelijk opgevoerde werkgelegenheid
zo rechtvaardig mogelijk over de
werkloze arbeiders te verdelen.
Het stemt tot vreugde te kunnen
constateren dat de Nederlandse overheidsorganen inderdaad alles in het
werk stellen om de werkgelegenheid
zo krachtig mogelijk te bevorderen en
ook om tot een zo redelijk mogelijke
spreiding van de arbeid te komen.
Daarnaast staat de werkgelegenheid in Duitsland.
We hebben allemaal in de bladen
kunnen lezen dat de Duitse Minister
Fischböck erop gewezen heeft dat in
Duitsland de behoefte aan werkkrachten voor alle bedrijfstakken zeer groot
is, zó groot zelfs dat naar het oordeel
van den heer Fischböck alle Nederlandse werklozen in het bedrijfsleven
in Duitsland geplaatst zouden kunnen
worden. Duitsland zet de deur voor
Nederlandse werkkrachten wijd open.
Het is echter zo dat geen dwang om
in Duitsland te gaan werken zal worden toegepast. Het is aan ieders vrije
beslissing overgelaten of hij in Duitsland wil gaan werken of niet.
Nu weten wij uit eigen ervaring, dat
duizenden Nederlandse arbeiders er
geen bezwaar tegen hebben in Duitsland te gaan werken. Dat was in het
verleden zo, dat is uiteraard nu nog
zo, mits maar aan redelijk te stellen
voorwaarden wordt voldaan.
Als met name aan onze mensen de
zekerheid zal worden gegeven, dat zij
niet aan oorlogswerk zullen worden
gezet, als daarnaast de normale Duitse lonen aan hen zullen worden uitbetaald, als voorts gezorgd zal worden
voor goede kost en goede huisvesting
en bovendien voor een zeer soepele en
gemakkelijke regeling voor het naar
huis zenden van dat deel van het arbeidsloon dat voor het gezin bestemd
is; als verder maatregelen worden getroffen om onze mensen in de gelegenheid te stellen op gezette tijden een
paar dagen naar huis te kunnen gaan,
dan vertrouwen wij er op, dat vele
Nederlandse arbeiders er de voorkeur
aan zullen geven in Duitsland te gaan
werken inplaats van werkloos thuis
te blijven.
Er is verder medegedeeld dat voor
de Nederlandse arbeiders die in Duitsland gaan werken vrij vervoer zal
worden toegestaan naar de plaats
waar het werk is en dat de gehuwden
eens in de drie maanden en de ongehuwden eens in de zes maanden gelegenheid zullen krijgen met vacantie
naar huis te gaan.
Omtrent deze bepaling doen wij een
ernstig beroep op de desbetreffende
Nederlandse en Duitse autoriteiten te
willen bevorderen dat de gehuwde Nederlandse arbeiders met belangrijk
kortere termijnen gelegenheid zal
worden gegeven een paar dagen in
hun huisgezin terug te keren. Het gezinsleven is in ons Nederlandse volk,
ook bij onze Nederlandse arbeiders
sterk ontwikkeld en het verdient aanbeveling daarmede ernstig rekening te
houden. Het arbeidersgezin en het
vooral in onze kringen veelal kinderrijke arbeidersgezin heeft er o.i. recht
op dat de vader meer dan eens in de
drie maanden in de huiselijke kring
kan vertoeven.

Bij de plaat
(A.) Slechts een zéér klein deel van
de sterrenwereld is op de plaat weergegeven. Op één der millioenen in het
wereldruim zwevende hemellichamen
— de aarde — hebben geweldige,
schokkende gebeurtenissen plaats.
Hoe nietig is alles wat op deze aarde gebeurt echter, wanneer men het
in het grote verband beschouwt. Wat
verdwijnt alle macht op de aardbol
vergeleken bij de macht, de almacht
en de heerlijkheid van den Al-Schepper, onzen Vader in de Hemel, Die ons
een onuitsprekelijke en eeuwige heerlijkheid heeft toegezegd en Die ons da*
gelijks Zichzelf tot voedsel geeft en
tot onderpand voor het eeuwige leven.

r
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GROOTS ALS DE N O O R S E N A T U U R
Waarlijk, de Noorse literatuur had zo'n
reclame-middel als zij thans krijgt toebedeeld niet meer van node ten einde bekendheid te verwerven buiten haar landsgrenzen. Zij mooht zich zelfs de laatste
jaren er in verheugen een belangrijk uitvoerartikel te zijn, en als men de oplagecijfers eens nagaat, die Noorse boeken
alleen in Nederland reeds behaalden, mag
men zeker aannemen, dat Noorwegen door
zijn auteurs niet armer is geworden. Noorwegen met heel Scandinavië te zamen
vormden zo wat de literatuur-leveranciers
van Europa en zeker in Nederland vormden de boeken vertaald uit het Noors, uit
het Deens, het Zweeds of het Fins de helft
van de lijst van vertaalde boeken. Er kan
zeker bij dit verschijnsel een beetje mode
vastzitten, maar toch mag men dit niet
als enige reden, waarom dat-die toestand
thans zo is, aanvaarden.- Ook de Nederlandse schilders uit de gouden eeuw
werden heel Europa door gezocht en het
leek er erg op, dat het een mode was,
want iedereen vroeg om Nederlandse
schilderijen, maar is het later niet uitgekomen, dat de Nederlandse schilders van
toen inderdaad meesters waren en dat
vele van hun gezochte doeken tot op onze
dagen als meesterwerken beschouwd
worden? Het mag waar zijn, dat bij de
grote ook mindergrote goden steeds een
beetje van hun afglans ontvangen, het is
ook weer waar dat heel grote figuren
zelden alleen staan en dat zij meestal
reeds zijn voorbereid door het werk van
kleinere voorgangers. Cultuurbeschou•wers doen vaak goed met tot beter begrip
van de heel groten, ook hun kleinere
nevenfiguren eens te beschouwen, want
ook de heel groten zijn tot hun grootheid
niet ineens gekomen: waren zij schilders
dan hebben zij gekeken hoe hun buren
schilderden of hun ouders, en waren ze
schrijvers dan hebben ze minstens heel
veel moeten lezen, alvorens ze zelf op
papier konden zetten wat in hun genie
verborgen zat.
Dijt in eenzelfde tijdsperiode vier grote
schrijvers, allen Nobelprijswinnaars,- in
•bijna dezelfde landstreek hun levensadem
ontvingen, kan anders wel als bijzondere
reden gelden, waarom men thans de
Scandinavische literatuur zoekt. Selma
Lagerlöf, Sigrid Undset, Knut Hamsum
en SiWanpa staan echter in hun land niet
alleen, maar ze worden nog vergezeld door
een leger literaire satellieten, die van hen
geleerd zullen hebben, dooh op wie ook zij
moeten hebben gebouwd. Indien we ons
nu tot Noorwegen beperken vinden we,
behalve in de groten, die van wereldliteraire betekenis zijn als Sigrid Undset
en Knut Hamsum, reeds in Johan Bojer,
Olav Duun, Peter Egge, Johan Falkberget
en Trygve Guibrannsen schrijvers van
meer dan tijdelijke en ook meer dan
nationale betekenis.
Zij allen hebben werken op hun
naam, die als ze in Nederland, waar de
epiek nog ver ten achter blijft bij de
lyriek, verschenen waren tot de belangrijkste epische werken in onze taal zouden
gerekend worden. Men moet de sterke,
groots-gecomponeerde boeken, die Bojer
schreef over de Noren, die in Amerika hun
nederzettingen deden • groeien, met de
weergaloze natuurbeschrijving daarin,
lezen of de Wikinger-verhalen van Olav
Duun,-van wien in Nederland onlangs een
minder groots werk „Medemensen" verscheen, om de geweldige dynamische
kracht, het groot episch vermogen, dat
iedere Noordse schrijver als aangeboren
schijnt, te ervaren, waartoe zo'n Noors
schrijver in staat is. Indien we in Nederland naar zulke werken gaan zoeken,
moeten we verzuchten, dat zulke boeken
zoals er geschreven konden worden over
de stoutmoedige zeventiende-eeuwers, met
hun even koene ontdekkingstochten als
die der Wikingers, nog steeds tot de
desiderata behoren, waarom nog steeds
vergeefs verlangd werd. Streuvels in zijn
„Vlassohaard" en „Oogst" ontwierp reeds
een groots Nederlands beeld en Herman
de Man gaf in „Het wassende water" wel
een eerste aankondiging van zulk groot
episch Nederlands werk, maar een vergelijking van onze beschrijvende literatuur
met die van zelfs de kleinere Noren valt
zeker niet te onze gunste uit. We moeten
hierom ec.hter niet al te wantrouwig worden tegenover ons eigen kunnen, want ook
ginds heeft men het niet met een slag en
een stoot zo ver gebracht. Wij waren
immers lang het volk van schilders, voor
kort van architecten, in de toekomst misschien van musici of roman-schrijvers.
Werken als dat van den Fries Evert
Zandstra „Het klotsende meer", of „Straat

Maggelanes" van Johan van der Woude
duiden immers reeds op een verandering.
Doch vooreerst hebben .de Noren nog
dit voor: dat zij een traditie hebben gehad
in de epische beschrijving. Dit land was
immers niet alleen dat van de te vuur en
te zwaard woedende Noormannen, het
was ook het land van de Skalden, de zangers. Zij dichtten de Edda-zangen tot het
oud-Noorse heldenlied, tot de Noorse
Odyssee, en bij de zangen van dit liederenboek sluit later de episch-lyrische Frithjofsaga van den Middeleeuwsen bisschop
Essaias Tegnêr aan en deze literatuur, die
diep ingrijpen 'moest in de ziel van het
volk, dat aangewezen was op zeevaart en
ontdekking, moest richting geven ook aan
de latere Noorse letterkunde. Men hoeft
naast deze werken dan ook even maar het
boek van Sigrid Undset „Viga-Ljot en
Vigdis", dat zij schreef voordat zij haar
beroemde „Kristin Lavransdochter" en
Olav Auddunszoon voltooide, te leggen,
om duidelijk te zien wat men voor heeft,
als men traditie bezit. In de Noorse letterkunde voelt men steeds weer een grootheid en we moeten zeker erkennen, dat
de natuur die dan dit bergachtige land,
de macht van alle elementen, steen, ijs,
sneeuwstormen, water, (en vandaag ook
weer vuur!) in soms de meeste hevigheid geeft terwijl die natuur elders ook
weer zo wild kan zijn in de mooie dalen
en warme fjorden van grote invloed is op
de literatuur. Dit heeft de Noorse schrijver dan ook 'voor op die uit andere landen, dat hij in zijn landschap, zijn natuur
coulissen heeft voor zelfs de meest titanische mensennaturen.
Het is echter niet alleen de sterke
kracht, die de Noorse schrijver in zijn werken weet uit te beelden, want de meeste
schrijvers zijn eveneens goede psychologen. Zij kunnen met het behoud van hun
epische achtergrond toch de zielen uitdiepen, zodat we soms niets meer dan die
zielen zien, groots, verblindend en diep, zoals de mensen van Sigrid Undset of die
van den Noorsen dramaturg, dien we nog
niet noemden, den meer in de vorige eeuw
levenden Henrik Ibsen. Verscheidene der
Noorse schrijvers zijn echte schrijvers
van z.g.n. pluisboeken, boeken, die al het
handelen van de mensen zo juist weten te
motiveren. Jammer is, dat het merendeel, ja, zo goed als de hele Noorse literatuur niet-katholiek is, en al hoeft daarin niet steeds een minder-gunstige beoordeling van een katholiek lezer te liggen
vervat, het is helaas zo", dat het menselijk
handelen van uit een vaak eigenaardige
en eigenzinnige levensopvatting wordt bekeken en als men bovendien weet dat in
Noorwegen, dat maar enkele duizenden
katholieken telt, eigenaardige vrije opvattingen heersen wat betreft openbare zedelijkheid, kan men denken wat men soms
van de schrijvers verwachten moet. Doch
des te verheugender is het ongetwijfeld
dat de grootste Noorse auteur, Sigrid
Undset, tot het katholicisme bekeerde.
Maar over haar, die boeken van echt katholieke adem schreef, hopen we een volgende keer meer te zeggen.
PAUL HAIMON.

PRACTICA
Het Juni-nummer van „Practica", uitgave ten behoeve van het R. K. Onderwijs
en de R. K. Jeugdbeweging - - uitgave
Urbi et Orbi, Utrecht — biedt een grote
verscheidenheid van artikelen. Na de
maandkalender treffen wij het tiende vervolgartikel aan in de reeks „Uit de dagen
der eerste christenheid", dat handelt over
de zorg, die de eerste christenen aan hun
overledenen besteedden. Er wordt ons gesproken over de Catacomben en over de
vele geloofsuitingen, welke de eerste christenen hier tot getuigenis achterlieten.
Interessant is de vergelijking tussen
dit artikel en het geschiedkundige van
deze maand „De dodencultus bij de Egyptenaren". Ook bij de Egyptenaren is de basis van de dodencultus hun godsdienstige
overtuiging, doch deze staat verre ten achter bij de verzorging der overledenen door
de eerste christenen.
Een aardige kijk op het geldwezen krygen wij door het artikel „De rol van het
goud". Waaraan dankt het goud zijn
waarde? Is die waarde echter wel vaststaand? Zal het goud zijn functie als ruilmetaal altijd blijven vervullen? Vragen,
waarop in het artikel een antwoord wordt
gegeven.

Dokter Buins was erg vermoeid en
somber gestemd die avond toen hij na
een lange drukke werkdag eindelijk tijd
vond' om een uurtje te rusten en te
lezen. Hij was niet gelukkig geweest
de laatste tijd, en deze dag had hij
weer de voorrang moeten geven aan de
dood: vrouw Stevens, een moeder van
zeven kinderen, voor wier behoud hij
maandenlang dag aan dag hardnekkig
had gevochten, was bezweken. Hij behoefde zich geen zelfverwijt te maken,
in niet het minste was hij te kort geschoten, al zijn kracht en kunde had hij
aangewend om de vrouw voor haar gezin te behouden. Maar 't had niet mogen baten.
Hij las in zijn boek hoewel de lectuur
niet boeide, maar hij bleef doorlezen
daar anders dat ellendige gepieker,
dat martelende zenuwslopende wroeten van zijn geest over dood en eeuwigheid weer zou beginnen. Maar het
zoete slaan van een nachtegaal in het
donkere park tegenover zijn raam
leidde hem af en hij luisterde gespannen toe. De grauwe zanger sloeg zijn
hart tot rust met zijn onvergelijkelijk
schone klanken, in zijn geest trad de
stilte van de zomeravond en zijn ziel
was vol geluk. Maar slechts voor korte tijd, toen begon het weer. Vrouw
Stevens was goed afgestorven, braaf
en vol hoop en vertrouwen zoals zij
had geleefd. Maar haar kinderen stonden nu alleen op de wereld want ook
hun vader hadden zij niet meer. Voor
de kinderen zou wel gezorgd worden
door deze of gene, in een gesticht of
weeshuis zou men ze stoppen. Zij zouden wel opgroeien, natuurlijk ze zouden opgroeien, maar niemand zou er
zijn om hen lief te hebben. Liefde kan
alleen een vader of moeder geven en
die waren hun ontnomen.
Dat was onrechtvaardig! Waarom
deed God, die Zich louter liefde en
barmhartigheid noemt, die kinderen die
liefde missen? God had die vrouw het
leven moeten laten minstens zolang tot
haar kinderen vol van haar liefde, de
hardheden van het leven konden weerstaan.
Met een doordringend gesnerp ging
de huisbel over en zette zijn overpeinzingen stop. Hij boog zich uit het raam
toen hij de meid hoorde praten met een
jongetje van omstreeks acht jaar. Even
later liep hij naast het ventje voort
dat met hoge stem vertelde: „Moeder
is erg ziek, die juffrouw uit het hotel
zei dat ik U direct moest gaan roepen."
„Wat mankeert moeder, beste jongen? Hoe heet jij?"
„Alfred Carari, dokter, Moeder haar
keel doet zeer. Nu kan zij niet meer
zingen en wij moesten nog naar zoveel
plaatsen...."
Toen stond dokter Buins in het
burgerhotelletje voor het bed van een
jonge vrouw, die nauwelijks nog in
staat was een woord te fluisteren. Met
één oogopslag zag hij dat hij hier niet
meer helpen kon, de slopende keeltering was het laatste stadium ingetreden. Maar haar pijnen kon hij verzachten en daar was hij uiterst dankbaar
voor. Met zijn oor vlak boven haar
mond luisterde hij: „Ja, ja, mevrouw,
u is katholiek. Een priester, mevrouw;
helaas ja, bereid u voor op het ergste,
ik zal een priester roepen."
Dokter Buins nam Alfred bij den
arm en zij trokken zich terug toen de
stervende haar biecht sprak. Zij knielden daarna bij het bed tot de heilige
handelingen waren geschied. Later zei
de dokter: „Aanstonds komt er een
verpleegster voor de nacht en ik neem
uw zoontje mee als u het goed vindt."
Alfred Carari sliep nu in het grote
logeerbed in het doktershuis. Willig
was hij meegegaan, zijn jongensogen
stonden ernstig en bijna geen woord
kwam over zijn lippen. De dokter deed
die nacht geen oog dicht, ieder uur
ging hij naar het hotelletje, niets kon
hij doen dan wachten op het einde.
Dan zat hij weer voor het raam op zijn
kamer, grimmig en verbeten als een
man die niet opgewassen is tegen onoverkomelijke dingen. Weer ging een
moeder sterven, weer zou een kind worden uitbesteed bij vreemden, door
vreemden. Een zangeres, mager als een

lat en arm als de mieren. God wist
welk leed deze vrouw had verduurd in
haar strijd om een ellendig bestaan.
Wreed en onbarmhartig geslagen door
de mensen en door God. Neen, God is
niet rechtvaardig.
De volgende dag leidde hij Alfred
naar zijn moeder om haar te groeten.
Zelf-was hij niet van haar bed weg te
slaan, zijn donkere zoekende ogen
speurden, zijn geest werkte op hoogspanning. Maar helaas, ook over leven
of dood van dit mens, had hij geen
macht, haar vonnis was getekend. En
dan praatte hij met Alfred op gemoedelijke toon, met grote tact wilde hij den
knaap doen begrijpen dat zijn moeder
niet bij hem kon blijven. Alfred luisterde ernstig en beleefd, maar de dokter kon hem niet overtuigen. Het was
een vreemde knaap, geen enkele vorm
van ontspanning scheen hem te interesseren. Hij was ernstig, maar niet bedroefd; gewillig en graag ging hij
mee om zijn moeder een kort bezoek te
brengen, maar overigens vroeg hij niet
naar haar. Het wonderlijkste voor een
knaap van zijn leeftijd was echter dat
hij nauwelijks at. De lekkere hapjes, die
de goede huishoudster hem wilde toestoppen weigerde hij te eten, geen enkele versnapering nam hij aan.

Dokter Buins werd met het uur grimmiger. Waarom haalde God dit mens
niet van de aarde weg, waarom haar
nodeloos en liefdeloos zo lang en zo
hevig te laten lijden? Dit stervende
mens moest wel zeer wilskrachtig zijn,
heel sterk moest zij aan het leven en
haar kind gehecht zijn om zolang weer.
stand te kunnen bieden. „Ik zal voor
uw jongen zorgen," zei hij in een moment van grote spanning, die een blos
van schaamte .naar zijn kaken stuwde,
want hij wilde dat dit lijden een einde
zou krijgen.
Maar werd zijn bitterheid groter,
de ernst van Alfred werd met de dag
geringer. Bijkans vrolijk was hij somwijlen en op een morgen zei hij: „Vandaag wordt moeder beter, dokter, mag
ik wat vroeger naar haar toe gaan?"
In dat moment kon de dokter zijn ontroering nauwelijks meester blijven,
want slechts enkele uren geleden had
hij de zieke verlaten; toen was zij buiten kennis, hij verwachtte stellig dat
zij niet meer zou ontwaken. Hij zond
Alfred alleen weg, want hij wilde er
niet bij zijn als de jongen eindelijk zou
weten en begrijpen. Alfred was heel
gauw terug. „Moeder was erg goed,
dokter," juichte hij, „straks mag ik
weer komen."
Dokter Buins ijlde overhaast naar de
zieke en zijn verbazing was onbeschrijfelijk toen zij hem toelachte: „Ik voel
mij veel beter vandaag, dokter." Nog
diezelfde dag liet hij haar naar zijn huis
overbrengen en na twee weken kon hij
haar als geheel genezen ontslaan.
Dokter Buins heeft daar heel veel
over nagedacht, dit geval heeft een
grote ommekeer in hem teweeggebracht. De genezing van Alfreds moeder is hem nooit verklaard of duidelijk
geworden; Alfred heeft hem wenend gekust van blijdschap en dankbaarheid, maar hij heeft hem niet verteld hoe hij negen dagen onophoudelijk
heeft gebeden en gevast als een groot
wilskrachtig mens.
WALTER.
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Men kan telkens weer opnieuw
In de Nieuwe Eeuw schreef Tenax
een artikel, waarin hij zich fel kantte /aststellen, hoe weinig spontane, opmensen er zijn, zonKoffie en thee zijn artikelen waar tegen huiswerk voor de leerlingen van •echt-eenvoudige
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lagere
school.
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Ik ben het daarmee eens. Kinderen
alles nog volop verkrijgbaar was,
a.v
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Bit
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te
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zelfs
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om
te
Dat ons voorlopig per maand
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zijn.
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de
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moeten ze altijd
VADER
lander precies de helft zal krijgen van
choon
en
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voor
de dag komen:
de hoeveelheid thee, die hij tot nu toe
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verbruikte.
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•chool-met-huiswerk
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e zijn geweest; d.w.z. onder meer:
f schepje genoeg hebben en evenmin
;onder
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slootdat we méér thee opschenken dan we
J. OUWENDIJK
<ant te hebben gelegen, zonder ooit de
nodig hebben en dus een restant zoueerlijke
angst
gekend
te
hebben,
die
den moeten weggieten. Dit laatste beHet eenige grote
en voortreffelijk spel als diefie-verlos
tekent niet alleen thee vermorsen,
neebrengt.
En
werden
ze
dan
onderNederlandse werk
maar eveneens brandstof verspillen
dehand nog maar Jonge Wachter of
en met brandstof, of het nu gas, peover Sint Joseph
lid van een andere jeugdvereniging,
troleum of iets anders is, hebben we
die
werkelijk
jeugdig
is,
en
niet
al even zuinig te zijn. Dit schrijft ons
Gedocumenteerd en boeiend
lechts bestaat uit kaart-en-dam-eneigen belang voor, maar we zijn evennooie-leuzen-jongeren!
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zeer of méér nog tot zuinigheid verGe kent het verhaal toch wel van
plicht ten behoeve van onze landgev
iet kleine prinsje, dat hevig schreide
noten: wat de een zou vermorsen of
Verkrijgbaar in de boekhandel en
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van
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als
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daar
We brengen dus nooit méér water
URBI ET ORBI, U T R E C H T
met modder spelen."
aan de kook, dan we voor het thee
Evenwel,
ik
ben
knap
aan
het
doorGIRO 315927
opschenken nodig hebben; en dit
ilaan. We hadden het over het huisgeldt eveneens voor het koffie zetten,
kerk. Zullen wij het met algemene
vaat wassen, enz. We laten het theestemmen
afschaffen voor de lagere
water ook maar niet doorkoken tot
school?
af; het leert werken, gestadig, trouw,
we voor theezetten eens de tijd nevolhardend werken.
Doch
nu
onze
grote
kinderen,
die
men. Ook dit is natuurlijk brandstof met het kleine broertje te sollen, vrij van de Ulo, de Middelbare school, de eduldig,
Ik
moet
in de tijd van revermorsen, maar tevens wordt door ook om huishoudelijk werk te verrich- M.T.S., de ambachtsschool, de diverse petities enbekennen:
examens,
als er onder
zulk zg. doodgekookt water de smaak ten, d.i. de natuurlijkste en meest avondcursussen. Is voor hen „huis- hoogspanning geleerd wordt
met blevan de thee bedorven; thee moet al- practisch vorm van handenarbeid.
werk" een ramp? of een zegen?
ke gezichten en gebogen ruggen, dan
tijd direct opgeschonken worden, zoDus geen taaioefeningen, geen ingeVroeger... ja vroeger....
heb ik ook wel eens gefoeterd tegen de
dra het water aan de kook komt. wikkelde breukvormen na vier uur!
Toen
mijn
grootvader
als
prille
joneisen, die dat lamme huisHieruit volgt ook, dat waterresten in Vertrouw de school niet, waar de jeling voor hulponderwijzer leerde overdreven
werk
nodig
maken.
Doch als ik op ons
de ketel die al eens gekookt hebben, jeugdigen al in de derde of vierde klas (zo heette dat fraaie, slecht betaalde pleintje zoveel jongens
en meisjes
voor thee nooit meer gebruikt mogen Franse thema's mee naar huis krijgen .nstituut), moest hij studeren in het .edere avond uren zie verdoen
met ijsworden; men neme steeds vers wa- en begin gerust hard te lachen, als ze kleine keukentje bij een staande pe- ikken en sigarettenlurken (waar
hater, maar mondjes maat.
u willen wijsmaken, dat de schaapjes troleumlamp, terwijl in de aangren- en ze toch het geld vandaan?), als ik
Na het opschenken moet de thee zodoende op hun twaalfde jaar al een zende, enige kamer de verdere familie over de Hoogstraat kom (bij u is het
zo lang mogelijk heet blijven om goed aardig mondje Frans zullen spreken. al
of niet rumoerde. In het algemeen misschien Voorstraat of Hoofdweg of
uit te trekken. Dat gebeurt, als we
zijn
de woningtoestanden, ook voor de Singel, maar dat is allemaal hetzelfde theepot tijdens het aan de kook
arbeidersgezinnen,
wel zodanig verbe- de) en ik zie de opgroeiende jeugd —
komen van het water op de watererd,
dat
een
jongen
of meisje niet de hoop des vaderlands — slenterend
ketel laten warm worden. Sommigen
De fijne theedeeltjes blijven niet in meer hoeft te leren onder zulke uiterst en lanterfantend, terwijl ze verveeld
spoelen voor hetzelfde doel de pot het theezeef je achter, zodat een deel ongunstige omstandigheden. Wanneer rinneken of gillerig lachen, dan denk
met kokend water om, maar dit is een daarvan in de kopjes terecht komt. er dan van de kant der school niet ik: „Moesten jullie maar sommen maten opzichte van de brandstof scha- Heel erg is dat niet, maar ook dit overdreven wordt door te veel en te ken, of taalwerk, of waren er maar
delijke methode.
kunnen we voorkomen, door het theeverplichte avondlessen in naaien, koZolang we voldoende thee hadden stof niet los maar in een zakje gebonken, breien, borduren, timmeren,
kreeg men de lekkerste kop thee, door den in de theepot te doen, zoals velen
choenenlappen, land- of tuinarbeid!"
na het opschenken een 10 min. onder dit wel eens gezien zullen hebben bij
Want
het gaat niet om schoolweetjes,
de theemuts (dat kost niets) of op het bestellen van thee in een restaudoch
om
de ontplooiing van de pereen theelichtje (zonder te koken, rant. Vóór het inschenken der kopjes
soonlijkheid,
om het uitgroeien van
want dat geeft een bittere smaak) de moeten we dan ook wel even met een
alle
geestelijke
en lichamelijke krachthee te laten trekken, dan de kopjes lepeltje op het zakje drukken, om
ten,
het
gaat
om
mensengeluk en gein te schenken en meteen voor het geur en kleur vrij te maken. We moemeenschapsbelang.
tweede kopje weer op te schenken.
ten dit doekje vóór het gebruik wel
De zuinigheid gebiedt thans echter goed uitspoelen of beter nog, uitkoNa de verschrikkingen, die we nu
een andere methode, waarbij uit de ken, waar het geringste spoor van de
beleven, zullen we aan vele .vernieuthee „alles gehaald wordt wat er in zeep, waarmee het vroeger gewassen
wingen moeten gewennen, ook in het
zit," zodat we uit minder thee dezelf- kan zijn is voldoende, om de smaak
onderwijs evenals in het hele maatde hoeveelheid vloeistof kunnen trek- van de thee te bederven .
schappelijke leven. Reeds jaren geleken.
den heeft een geleerd man berekend,
Een verdere besparing kan verkreHet ligt voor de hand dat, hoe fij- gen worden, door de rest van het middat in de toekomst de wereld aan vier
ner de theeblaadjes zijn, hoe sterker dag-theeuurtje te bewaren voor een
uur arbeid van ieder — maar dan ook
het heete water er op inwerkt en hoe broodmaaltijd. De smaak daarvan
van ieder! — genoeg zal hebben. Als
meer en gemakkelijk de geur en kleur blijft heel goed, wanneer we maar aldat ooit werkelijkheid mocht worden,
van de thee zich aan het water kan leen het aftreksel bewaren en de
dan zal het vraagstuk der bestedingmeedelen. Welnu, laat ons de thee- theeblaren eruit verwijderen. Deze
van-de-vrije-tijd nog klemmender zijn
blaadjes geheel fijn maken tot poeder. laatste bevatten nl. looizuur dat bij
dan thans.
Wie een vijzel heeft kan ze daarin lang trekken in het water overgaat
Voorlopig zullen v,ij het nog wel
stampen en een ander kan het met en er een wrange smaak aan geeft
met de oude toestand moeten doen:
behulp van een houten stamper of
wat onze grote kinderen betreft: zoOok het materieel van de theepot
een lepel op een bordje doen. Met een is van groter invloed op de smaak
veel uur school, zoveel uur huiswerk,
theelepeltje kunnen we dan heef van de thee, dan menigeen denkt. Meof zoveel avonden les, de rest der
nauwkeurig bepalen, hoeveel thee we talen theepotten zijn verkeerd, geweek lessen maken en leren.
voor ons gezin nu eenmaal precies ëmailleerde kunnen er mee door, maar
Een zegen? Of een ramp? Ik geloof
nodig hebben; het is slechts ongeveer potten van aardewerk geven de beste
meer het eerste dan het laatste, mits
de helft van wat we vroeger gebruik- zuiverste theesmaak.
wij zorgen voor een rustige sfeer door
ten.
Tenslotte dient overwogen te wor lastige opgaven en van de kant der zelf te zwijgen, mits wij zorgen voor
Door het snelle uittrekken kunnen den dat goedkope thee lang niet altijd
ouders niet door te hoge verwachtin gezonde ontspanning na de inspanwe direct na het opgieten de kopjes goedkoop
ning en voor voldoende slaap.
blijkt
te
zijn.
Wat
duurden
inschenken en weer water bijgieten. trekt meer uit, zodat men er minder gen te stellen op huji middelmatige
Maar hoe denken de andere moekinderen,
dan
hoeft
huiswerk
geen
Vóór het inschenken van het tweede van nodig heeft, terwijl de smaak
ders
er over? Huiswerk, een zegen?
ellende te zijn, dan heeft het integen
kopje roeren we de theepot even om, beter is.
Of
een
ramp?
deel zijn zeer goede zijden: het houd
om het aftreksel beneden en boven
C. BOUDENS-VAN HEEL'
van
kwade
en
oppervlakkige
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ee

zetten

JOSEPH

HERSTEL: A L G E M E E N KATHOLIEK WEEKBLAD

SCHAAKRUBRIEK
Correspondentie-adres: Drs. Th. C. L
Kok, Assendelftstraat 17, Den Haag.-

Uit

de levende

natuur

INDELING VAN HET DIERENRIJK

Oplossing probleem no. 246
(W. de Jong)

De dierenwereld, zoals wij die uit
De binaire nomenclatuur van
de
leerboeken
kennen,
is
keurig
in
Bauhin
werd door Linnaeus systemaWit: f£a2, Dg7, Tc2 en h4, Lb8 en e4
klassen en groepen verdeeld en on- tisch in planten- en dierenrijk doorPc5, pionnen b3, c4, e5 en f2.
Zwart: Kd4, Td5, Lh3, Pd6, pionnen b4 derverdeeld. Wanneer wij deze iade- gezet en nog heden ten dage wordt
ling zo voor ons zien, dan ziet deze zij volledig gebruikt. Het grote vooren c6.
er heel eenvoudig en aannemelijk deel is, dat de Latijnse naam niet al1. Dg-7—gl! Een fraaie sleutelzet, waar
uit.
Wij zouden ons zelfs heel moei- leen de soort aanduidt, maar tevens
na 2. f2—f4 mat dreigt. Na l
, Kd4X
e5 gaat de dame weer terug naar haar lijk kunnen voorstellen, dat deze in- het geslacht, waartoe de soort beoorspronkelijke standplaats: 2. Dgl—g' deling er niet was. Zij is immers zo hoort.
Bij de beschrijving der nomenclaen op l
, Kd4Xc5 volgt 2. Lb8—a7 logisch
Verder geeft het zwarte paard nog drie
Toch is deze indeling nog niet zo tuur mag een zeer belangrijk ding
aardige varianten: l
, Pd6Xe4. Hier heel oud. Zeker, de mensheid heeft niet ontbreken. Achter iedere Latijnmede pent het paard zichzelf, doch wordir steeds geweten, dat paard en ezel se naam staat nog een letter of een
na 2. f4? weer ontpend, zodat dan Pf.
meestal onuitspreekbare lettergroep.
zou kunnen volgen. Echter door het weg nauwer verwant waren, dan paard Deze letter of lettergroep is de afen
kreeft.
Maar
de
walvis
—
om
een
spelen van Pd6 dekt de loper op b8 pion
e5, zodat nu 2. f2—f3 ook mat geeft, l voorbeeld te noemen — werd lange korting van de naam van den auteur,
»....., Pd6—f5. 2. Pc5—e6 (Lh3 is af ge tijd, getuige zijn naam, voor een vi die het dier of de plant het eerst
sloten). 1.
Pd6Xc4. 2. Tc2Xc4. Van gehouden, terwijl hij thuis behoort heeft beschreven. De volledige naam
dit probleem werd een goede oplossing in onder de zoogdieren. Dit willekeurig van onze mestkever is nl. O n t h ogezonden door J. J. van Hoek te Amster- gekozen voorbeeld brengt ons ter- p h a g u s v a c c a L., waarbij de
dam.
stond een stap verder: voor een juis- L. de afkorting is van den auteur:
J. Prudon t
te indeling van het dierenrijk is dus Linnaeus. Enige andere, veel voorkomende afkortingen zijn nog: F. =
Naar de „Schaakwereld" mededeelt, is een voorafgaande studie van ieder
Fabricius, de G. = de Geer, Ganglb.
dier
afzonderlijk
onontbeerlijk.
Bede bekende katholieke schaakspeler J
studering der diersoorten en indeling — Ganglbauer, Kr. = Kraatz.
Prudon tijdens, de krijgsverrichtingen te van het dierenrijk volgen elkaar dan
Omtrent de schrijfwijze van de
Rotterdam om het leven gekomen. On ook op de voet.
wetenschappelijke naam is ook nog
danks zijn jeugdige leeftijd genoot PruDe grote lijnen, volgens welke het een en ander vastgesteld. De gedon toch al een zekere bekendheid, niet rijk der dieren werd ingedeeld zijn slachts- en soortnaam behoort curalleen in Rotterdamse schaakkringen, afkomstig van den Zweed Carolus sief, de auteursnaam gewoon te wormaar ook ver daar buiten. Onder meer Linnaeus (ook Linné genoemd)t. die den geschreven. De geslachtsnaam
redigeerde hij een schaakrubriek in „De leefde van 23 Mei 1707 tot 10 Januari behoort steeds met een hoofdletter
Jonge Wacht", terwijl hij ook verschillen- 1778. De natuuronderzoeker Lin- geschreven te worden, evenals de
de interessante en gedegen artikels pu- naeus was vóór alles systematicus auteursnaam, welke laatste — indien
bliceerde in het tijdschrift van de K.N.S.B Zin voor indeling zat hem als het afgekort — gevolgd moet worden
ware in het bloed. Zijn grote werk door een punt. Dit heeft zijn goede
Hij ruste in vrede.
Systema
Naturae
(1735, redenen. Los van elkaar kan men nu
laatste uitgave 1766—1768) behan- terstond zien welke de geslachts- en
No. 249
delt de beschrijving der aan Linnaeus welke de soortnaam is, terwijl men
A. P. Eerkes
bekende
dieren, planten en minera- tevens weet of de auteursnaam volI Pr. Arbeider Magasinet 1939
len, ingedeeld op de wijze, die wij
nu nog in onze leesboeken — zij het
a
b
c
a
e
t
g
h
hier en daar door latere onderzoekingen gewijzigd — aantreffen.
De verschillende auteurs, die zich
bezig
hielden met het beschrijven
m\wm. mm.
van plant- en diersoorten maakten
van meet af aan kennis met een grote moeilijkheid: de naam van het te
beschrijven voorwerp. De volksnaam
kon niet gebruikt worden, omdat
deze gevaar liep verkeerd vertaald
of begrepen te worden, daar één
Het getal TU (Pi)
naam — ook nu nog — voor verschillende dieren gebezigd wordt. Een
andere, nog grotere moeilijkheid was, Het kan zijn dat als we een cirkel hebdat de meeste lagere dieren in de ben of een bol, we wel eens willen of
volksmond
niet ieder een eigen naam moeten weten hoe groot de omtrek van
=i
b
c
d
e
fgh
bezitten, maar dikwijls worden aan- die cirkel is. Bij het bepalen van die omgeduid met een verzamelnaam, b.v. trek zullen we zien dat het geheimzinnige
Mat in 2 zetten
getal T te pas komt.
kevers, vlinders, vliegen, e.d.
Ter oplossing probleem no. 249. InzenDaar het Grieks en Latijn steeds Men zal wel reeds aanstonds inzien hoe
dingen vóór 4 Juli.
de talen der wetenschap waren — moeilijk het is de omtrek van een cirkel
ook nu nog gelden zij als zodanig — te meten. In vele gevallen zal het absoging men er al spoedig toe over de luut onmogelijk zijn, tenminste wanneer
vereist wordt.
dieren bij hun Latijnse of Griekse enige nauwkeurigheid
J e u cj «J It ii «i p
zullen nu zien dat het mogelijk is
namen te noemen. Natuurlijk was deWe
omtrek van een cirkel te berekenen
ook hier weer het struikelblok: te wanneer
Ie
Kumpen
maar kennen de lengte van
weinig namen. Hieraan kwam men de straal.we
De
straal van een cirkel is de
echter tegemoet door bepaalde, tyIn opdracht van het departement van pische kenmerken der dieren in het lijn die getrokken kan worden van het
Sociale Zaken is dit kamp weer be- Latijn of Grieks te vertalen. Een middelpunt naar een willekeurig punt van
gonnen. Momenteel is er een behoor- keversoort, welke van mest leeft, de omtrek van de cirkel. De straal wordt
in de wiskunde voorgesteld door de letter
lijk aantal deelnemers. Echter voor de noemde men O n t h o p h a g u s , R, de eerste letter van het Latijnse woord
komende periode, welke l Juli a.s. aan- naar het Grieks onthos = mest en Radius dat „straal" betekent.
vangt, kunnen nog jongens geplaatst wor- phagos = vreter.
Indien het mogelijk is de omtrek van
Hoewel men nu een stuk op de een cirkel uit te drukken in zijn straal
den. Zij die hiervoor in aanmerking wensen te komen, kunnen zich wenden tot den goede weg was, bleek al spoedig, dat wordt het vraagstuk veel eenvoudiger. Imoverste van „Ons Jeugdkamp" te Rum- men aan één naam niet genoeg had. mers de straal zal vrijwel steeds te meten
pen (ii.) De ingeschrevenen van de Ar- Vele dieren — de lieveheersbeest- zijn.
jes b.v. - - zijn duidelijk aan elkaar Indien we dit middel niet hadden, hoe
beidsbemiddeling uit de gemeenten Maas- verwant, maar toch in vele soorten
tricht, Heerlen, Roermond en Venray, kun- :e onderscheiden. Bauhin kwam hier- zouden we de omtrek dan moeten bepalen? Denk u maar in dat er op een stuk
nen zich melden bij den leider van de door in 1620 op de gedachte een bi- papier een cirkel -staat getekend en je
Jeugdregistratie ter plaatse.
naire nomenclatuur in te voeren, ;oudt daarvan de omtrek willen weten.
De deelnemers mogen niet jonger dan aestaande dus uit twee Latijnse na- Hoe zoudt ge dat willen doen. Ge zoudt
16 en niet ouder dan 24 jaar zijn. Zij ont- men: de eerste naam het geslacht, natuurlijk een aantal spelden kunnen stevangen een wekelijkse vergoeding van de tweede naam de soort aanduidend. ken in een aantal punten van die cirkel'ƒ1,75 benevens om de 4 weken de volle- Om bij het voorbeeld O n t h o p h a - omtrek en daaromheen een touwtje spanu s te blijven, deze naam werd ge- nen. Dan zoudt ge de omtrek inderdaad
dige reisvergoeding of een fietsvergoeding
slachtsnaam;
een soort van dit ge- krijgen maar toch slechts bij benadering.
van ƒ0,50. Men kan echter desgewenst
wekelijks naar huis gaan. Voor werkkle- slacht, die in hoofdzaak in koemest Het zou een grove meting zijn. Weliswaar
aleegt te leven, kreeg de naam zou de meting nauwkeuriger worden,
ding en werkschoeisel zorgt het kamp. ï ) n t h o p h a g u s v a c c a
(Lat. naarmate het aantal spelden dat in de
Na aanmelding ontvangen de deelnemers vacca = koe); een andere soort, cirkelomtrek wordt gestoken groter
per circulaire meer gegevens.
welke op de kop versierd is met een wordt. Maar zelfs al zouden er zoveel
Wij raden de jeugdige werklozen aan loorn, noemde men O n t h o p h a - spelden in worden gestoken dat deze vlak
zich bij bovengenoemde adressen aan te
us t a u r u s (Lat. taurus = naast en tegen elkaar op de cirkelomtrek
ïnelden. •stier).
zouden worden gezet, dan nog zou de me-

.
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HET VERLOSSENDE
ANTWOORD OP
KWELLENDE
VRAGEN
Moderne Apologetische Encyclopedie
door
Prof. F. Otten en Prof. J. Verhaar
De grote vaagbaak voor het katholieke huisgezin.
Standaardwerk
400 blz. groot formaat
Prijs slechts f 2.90 ing.
In prachtige band f 3.90
In de ooekhandel en bij
URBI ET OBBI, ONDIEP 6,
UTRECHT
Giro 315927

ledig, dan wel afgekort is. Het vermelden van de auteursnaam is van
groot belang, daar verschillende
auteurs nogal eens vergissingen begaan hebben, zodat één dier wel 2,
3, soms nog meer namen bezit. Hier
geldt de oudste naam, de andere namen noemt men synoniemen. Via
de vermelde auteursnaam kan men
dus steeds de oorspronkelijke beschrijving raadplegen. Vanwege het
grote aantal verwarringen, dat door
weglating van de auteursnaam reeds
ontstaan is, wordt deze naam sindsdien steeds vermeld.
F. E.

(Wordt vervolgd).

.DUIZELEN
'^

ting niet zuiver zijn, aangezien het touwtje
dat er omheen wordt gespannen niet zuiver rond zou staan maar een ontzaglijk
groot aantal hoekjes zou vormen en dus
groter of kleiner zou zijn dan de cirkelomtrek, naarmate het touwtje zich binnen of juist buiten de cirkelomtrek zou
bevinden.
Daarom is het maar goed dat er een
middel is gevonden om de omtrek van een
cirkel uit te drukken in de straal (R)
met behulp van het getal TC
De omtrek van een cirkel wordt wiskundig uitgedrukt door de formule 2-rsR,
dat wil zeggen als men tweemaal de
straal van een cirkel (ofwel de middellijn,
wat het zelfde is als tweemaal de straal)
vermenigvuldigt met het getal n, dan
krijgt men de omtrek van die cirkel.
Hoe is men daartoe gekomen?
Om dit te begrijpen is het nodig even
te denken aan het hierboven staande
voorbeeld om de omtrek van een cirkel
(bij benadering) te meten met behulp van
spelden en een touwtje. We zeiden daar
dat het te vinden cijfer voor de omtrek
steeds ofwel iets te groot of iets te klein
zal zijn, naarmate het gespannen touwtje
een veelhoek vormt in of om de cirkeL
Men kan —• doe het eens! — een zeshoek tekenen in een cirkel en een grotere
om dezelfde cirkel. Werden zes spelden
gezet op de zes hoekpunten van de ingeschreven zeshoek en spannen we daar het
touwtje omheen, dan is de omtrek van
die zeshoek kleiner dan de cirkelomtrek.
Spannen we het touw ruimer, zodat het
de cirkelomtrek slechts op zes punten
raakt, dan is de omtrek van die zeshoek
groter dan de cirkelomtrek. Naarmate nu
het aantal zijden van de in- en van de omgeschreven veelhoek groter wordt, zullen
de twee cijfers de werkelijke cirkelomtrek
steeds meer naderen en dus steeds nauwkeuriger worden.
JOHN BOYIiE,

REDACTIE-ADRES:
BERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)
NOTULEN
van de Bondsraadsvergadering
Onze bedevaart naar Heiloo
Onze jaarlijkse bedevaart naar O. L. Vrouw ter Nood te Heiloo
wordt ook dit jaar gehouden.
Wij ontveizen het niet, de reisgelegenheden zijn niet.zo gunstig
als vorige jaren, toen honderden van een autobus gebruik maakten
om naar Heiloo op te trekken. Het zal nu meer met de trein en de
fiets moeten geschieden. En verder, ter plaatse zal men ongetwijfeld wel vindingrijk genoeg zijn om nog andere reisgelegenheden te scheppen.
De bedevaart zal plaats hebben op Zondag 21 Juli a.s. De algemene intentie zal zijn, voor een blijvende rechtvaardige vrede en
behoud van het geloof. De plechtigheden te Heiloo zullen aanvangen des morgens om half elf uur en des middags beëindigd zijn
omstreeks half vier uur.
De afdelingsbesturen wordt dringend verzocht hiermede rekening houdend de nodige maatregelen ten spoedigste te treffen.
Ongetwijfeld zullen velen in deze dagen van nood eens extra zich
willen wenden tot Maria, de Koningin van de vrede.
Daarom, op Zondag 21 Juli a.s., naar Heiloo.

Steunt ons kampwerk
Wij hebb~én indertijd uw steun
en medewerking ingeroepen voor
de nationale kwartjesloterij ten
bate van het kampwerk voor
jeugdige werklozen.
Door de gebeurtenissen van de
laatste weken zal deze loterij
waarschijnlijk een weinig in vergetelheid zijn geraakt.
Wij doen thans een beroep op u
. om de actie daarvoor opnieuw
ter hand te nemen, want deze
loterij moet slagen.
Het zal u wel duidelijk zijn dat
het kampwerk voor jeugdige
werklozen, als gevolg van de gewijzigde omstandigheden, aan
betekenis heeft gewonnen. Het is
van het allergrootste belang dat
wij dit werk naar eigen richting
kunnen in stand houden en verder uitbouwen. Wij moeten trachten te voorkomen dat dit werk
aan onze invloed zou worden
onttrokken.
Maar daarvoor is het nodig
dat wij over de middelen beschikken nodig voor de instandhouding en de uitbreiding van het
kampwerk.
De loterij moet ons aan die
middelen helpen.
Daarom verzoeken wij u met
de meeste klem de uitvoering
van de loterij weer ter hand te
nemen. Stelt u onverwijld weer
in verbinding met het loterij-comité en trekt er op uit om de
loten te plaatsen.
De trekking is intussen uitgesteld tot 31 Juli a.s. zodat er
nog ruimschoots gelegenheid is
om nog heel veel succes te bereiken.
Vrienden, wij rekenen op uw
volle activiteit.

R. K. Bond van Wo*
ningbouivvereni*
gingen in het bisdom
Haarlem
Geruime tijd terug hebben wij
onze jaarlijkse ledenvergadering
aangekondigd tegen 22 Juni
1940.
De omstandigheden waarin wij
op het ogenblik verkeren maken
het echter moeilijk deze vergadering op de genoemde datum te
houden.
Daarom hebben wij besloten
haar voorlopig uit te stellen en
zullen u zodra dit even mogelijk
is nader over het houden der
vergadering mededeling doen.
De werkzaamheden van onze
bond blijven voortgang vinden.

Van

Je af de!•nfpen

ALKMAAR

De afdelingssecretarissen worden hiermede vriendelijk verzocht
bij eventueel te houden ledenvergaderingen daar kennis van
te geven aan het bestuur van de
Katholieke Volksbond, opdat genoemd bestuur maatregelen kan
treffen, dat een of meer afgevaardigden van de Katholieke
Volksbond in dergelijke ledenvergaderingen tegenwoordig kunnen zijn. Wij menen dat een dergelijke maatregel het goede
contact zal vormen tussen het
Volksbondsbestuur en de leden
van de diverse vak- en onderafdelingen, vooral in een tijd als
deze, nu men nog min of meer
onzeker is van het verloop der
dingen. Daarom verwachten wij
dat de afdelingsbesturen steeds
het goede contact met het Volksbondsbestuur zullen onderhouden, opdat wij ook in deze moeilijke dagen één mogen blijven.
Met hart en ziel moeten wij vasthouden aan onze katholieke arbeidersbeweging en haar ook in
tijden als- deze helpen uitbouwen,
hetgeen eerbied zal afdwingen
voor de werkers daarvan.
Tevens kunnen wij u melden,
dat onze Credo Pugno-club
steeds actief werk verricht en de
thermometer-actie in Alkmaar
verder wil uitbreiden. Veel thermometers zijn er reeds geplaatst
maar er is nog een groot terrein
te verwerken. Daarvoor zijn propagandisten nodig. Binnenkort
zal er een tweede zending thermometers ons worden toegezonden. Om deze nu zo spoedig mogelijk gedistribueerd te krijgen,
vragen wij nogmaals dringend
zich vrijwillig als propagandist op te geven. U kent allen
het mooie doel van 't KanunnikVan Schaikfonds, waarvoor toch
verdere aansporing overbodig
moet worden geacht.
Dus vrienden, allen zoveel mogelijk de hand aan de ploeg.
NIEUWKOOP

Op 20 Juni j.l. herdacht de
afdeling Nieuwkoop Ned. Kath.
Volksbond haar 20-jarig bestaan.
Wegens de bijzondere tijdsomstandigheden wordt dit feit niet
openbaar, maar kerkelijk gevierd.
Zondag 23 Juni a.s. wordt de
Vroegmis uit dankbaarheid aan
God opgedragen, en onder deze
H. Mis algemene H. Communie
voor de leden en hun vrouwen.
Het bestuur.

van de Nederlandse Katholieke Volksbond op Maandag
6 Mei 1940 in het gebouw „Sint Bavo",
Smedestraat 23 te Haarlem
En des te moeilijker is bij de
jeugd de oplossing der vraag
stukken, omdat de verlokkingen
van sport en amusement hen zo
gemakkelijk geheel en eenzijdig
in beslag nemen. Maar ook omdat de verleidingen op zedelijk
gebied voor <de jeugd nog veel
groter zijn dan voor de volwassenen.
Eerder dan te vragen wat wij
van de jeugdorganisatie mogen
verwachten, moeten wij ons de
vraagstellen, wat kunnen wij aan
de jeugdorganisatie geven.
Immers, wat wij aan de jeugdorganisatie geven, kunnen wij
beschouwen als het zaad, dat
later als vrucht in onze eigen
organisatie zal terugvloeien.
Op vele plaatsen in het Bisdom is na de regeling van 1938,
waarbij werd bepaald, dat de
Gezellenvereniging met de Volksbond de standsorganisatie vormt
voor de katholieke arbeiders, 'n
prachtige vruchtdragende samenwerking verkregen.
Dat alles is ook mogelijk in de
grote steden en moet daar ook
bereikt worden. De Gezellenvereniging heeft daar recht op en
het is ons eigen allergrootste belang.
Onze bond draagt duidelijk het
teken van de grote steden. Daar
is hij ontstaan en het eerst uitgegroeid. Van daaruit is de eerite grote activiteit ontwikkeld.
Daar in die grote steden is de
zwaarste strijd gestreden en zijn
rote offers gebracht. Dat was
zo in het verleden, het zal zo
zijn in de toekomst. Het is daarom, dat onze bond ook een groot
deel van zijn aandacht en activiteit op deze steden gericht moet
houden en dat wij er heden bijzondere aandacht aan hebben
geschonken.
Moge het ons onder Gods ze;en gegeven zijn, datgene wat
wij nog als een verwijderd ideaal
behandelen, dichter te benaderen.
Nadat gezamenlijk het Bondslied • was gezongen, wijdde de
voorzitter enige gevoelvolle woorden aan de nagedachtenis van
wijlen de heren Jan Smit, oudcentraal-president van de Volksbond en A. C. van Hilst, in leven
redacteur van de Volkskrant.
Voor hun zielerust werd een
kort gebed gestort.
De notulen van de vergadering
an 15 Mei 1939 werden vastgesteld.
De nieuwe redacteur van de
Volkskrant, de heer Hol, werd
den voorzitter welkom geheten.

Nationale Loterij, ten bate van
de jeugdwerklozenzorg, goed te
doen slagen. Nogmaals wordt
een beroep gedaan op de afde
lingen teneinde het mogelijk te
maken dat op het graf van Jan
Smit een eenvoudig monument
geplaatst kan worden.

pen de kosten van Herstel, zodat
elk. lid recht heeft op het orgaan.
De afdeling Bovenkarspel Meier — herinnerde aan het bisschoppelijk voorschrift ten aanzien van de verplichting om een
afdeling van de Volksbond op te
richten als in één plaats twee
vakafdelingen bestaan. Voorts
beval hij het retraitewerk ten
zeerste aan.
Voorzitter zeide dat het bisschoppelijk
voorschrift
nog
steeds van kracht was en aan
de uitbreiding van het retraitewerk zou dezerzijds gaarne meegewerkt worden.
De afdeling Heemstede —•
Meeuwenoord
informeerde
naar de Willibrordus-reliefs en
zou gaarne zien dat de niet-gesalarieerde bestuurders ook in
diverse instellingen zitting namen.
Het antwoord van den voorzitter luidde dat voor de reliëfs afzetgebied wordt gezocht, en dt'
het voor de niet-gesalarieerde bestuurders dikwijls niet mogelijk
zal zijn in diverse commissies
zitting te nemen, aangezien de
vergaderingen vrijwel algemeen
op de dag gehouden worden.
De vertegenwoordiger van de
nieuwe afdeling 's-Heerenhoek
bracht een bijzonder woord van
dank aan den districtsbestuurder Keesen voor zijn aan de dag
gelegde activiteit.
Hierna werden het jaarver'
slag van den secretaris en het
bestuursbeleid goedgekeurd, nadat Van Seggelen, Den Haag, nog
in overweging had gegeven voor
de samenstelling van 't Gedenkboek een kleine combinatie van
personen daarmede te belasten,

Bestuursbeleid
Bij de behandeling van het
jaarverslag 1939 van den secretaris werd gelegenheid gegeven
tot bespreking van het bestuursbeleid.
Naar aanleiding van de
openingsrede van den voorzitter
gaf de afgevaardigde van de afdeling Deurlaag — Van Seggelen
- het bondsbestuur in overweging, een vergadering met de besturen van de afdelingen der drie
grote steden te beleggen om gezamenlijk het probleem van de
grote steden te bespreken.
Voorts vroeg spreker 't bondsbestuur te willen bevorderen
aansluiting van de arbeiders in
kleine plaatsen bij een vakbond.
Uit de statistiek is hem gebleken
dat er hier en daar nog wel wat
aan ontbreekt. Aan het gevraagde zal voorzitter aandacht schenken.
De afdeling Zoeterwoude I —
Van der Ploeg — klaagde over
een tekort aan samenwerking
tussen Volksbond en Josephge- Financieel-verslag
zellen, en wees er in dit verband
lijk is de gezellen tot de vakorAlsnu werd aan de orde geop dat het zo buitengewoon moei- steld het financieel verslag van
ganisatie te brengen.
den penningmeester. De achterVoorzitter antwoordde dat in stand in de contributie-afdracht
sommige afdelingen door bedoel- had de aandacht getrokken van
de samenwerking toch wel goede verschillende afgevaardigden.
resultaten bereikt zijn. Wij moeDe penningmeester Steinmetz
ten echter vasthouden en ook ;af toe dat sommige afdelingen
van bovenaf wordt gedaan wat zeer traag zijn met de contribumogelijk is om tot goede verhou- tie-betalingen, en het wel wat al
dingen te komen.
te gemakkelijk opnemen. Ook
De afgevaardigde van Bever- ons bondsbestuur moet aan zijn
wijk — Van tier Plas — infor- financiële verplichtingen kunnen
meerde naar de totstandkoming voldoen en daarom schenken de
van het Gedenkboek. Vroeg ook afgevaardigden aan deze klacht
de medewerking van het bonds- de nodige aandacht. Er zijn penbestuur om het personeel, werk- ningmeesters die niet eens antzaam in katholieke instellingen, woorden als hun over de achterte organiseren. De Credo Pugno- stand geschreven wordt.
Namens de controlecommissie
clubs kunnen niet overal tot
stand komen, omdat de eerwaar- bracht de heer M. P. Jansen uit
de adviseurs dikwijls niet over Den Helder verslag uit en zei dat
voldoende tijd beschikken. De ge- de commissie alles in de beste
stelde vragen hadden de bijzon- orde bevonden had, hij stelt voor
dere aandacht van het bondsbe- den penningmeester te decharstuur, en ook pater Alexander :eren.
Met de post reis- en verblijfsou gaarne medewerking geven
ndien moeilijkheden zich voor- osten is men misschien wat zuidoen bij de oprichting van Credo nig omgesprongen wat op zich;elf prijzenswaardig is, aldus de
Pugno-clubs.
De afdeling Warmond stelde heer Jansen, maar ook de zuide vraag of het wel nodig is dat nigheid mag niet overdreven
Mededelingen
in één gezin meer dan een exem- worden.
Onder dankzegging aan den
Hierna volgden enige medede- plaar van Herstel komt als in
lenningmeester
werd het finanéén
gezin
meer
georganiseerde
ingen. Het rapport over de orieel verslag over 1939 goedge;anisatievorm van de katholieke eden woonachtig zijn.
(Wordt vervolgd)
Bij de contributie zijn inbegre- keurd.
rouwenbeweging heeft niet van
lle instanties de goedkeuring
runnen verwerven.
Dank zij de bijdragen van de
afdelingen, kon een som ad
1500 aan Zijne Hoogvv. Excelentie den bisschop van Haarlem
De liefde van het H. Hart van Jezus vraagt ons.
worden afgedragen bij gelegen„Op uw levensweg, die zo moeilijk is en waar grote geheid van het priester-jubilé.
varen uw hoogste goed bedreigen, vraag ik u een wijle uit
De nieuwe statuten zijn thans
lisschoppelijk en koninklijk goedte rusten en het moede hoofd neer te leggen in Mijn handen,
gekeurd.
en daar, door niemand gestoord, uw hart uit te storten en
Te Waarland en 's-Heerenhoek
nederknielend op de treden van de troon der Barmhartigijn afdelingen van de Volksheid, het geluk te smaken welke aan de deelnemers van een
>ond opgericht. De afdeling
gesloten retraite wordt geschonken. „Vraagt en gij zult verïpanbroek moest na een kortkrijgen", vindt daar gehoor.
tondig bestaan weer worden
•pgeheven. Een krachtige aanporing wordt gedaan om de
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' Dir. J. v. d. Bij, Hoofdonderwijzer
Nieuwe Plein 31, bij het Station

A-CURSUSSEN:
voor heren: middenstandsdiploma, politie-diploma, marechaussee
politietroepen, leerling-verpleger, besteller,
hulpkeurmeester (voor slagers), manufacturenbrevet, kruideniersdiploma, warenkennis,
etaleur, reiziger, administrateur, notarisklerk,
makelaar, taxateur, effectenvak, inspecteur, verzekeringsmij, directeur van een woning- en assurantiebureau.
Voor dames: middenstandsdiploma, leerling-verpleegster, manufacturenbrevet, kruideniersdiploma,
warenkennis, etaleuse, cassière, reizigster, privésecretaresse, kinderverzorgster, kinderjuffrouw, assistente bij een dokter of tandarts, fröbelonderwijzeres,
f rö helen.
B-CURSUSSEN: voor dames en heren: algemene ontwikkeling (zeer uitgebreide cursus voor iedereen), praktijkdiploma boekhouden (dubbelboekhouden), handelskennis,
handelsrecht, statistiek, handelsrekenen, boekhouddiploma's
„Mercurius" en „Vereniging van Leraren", iandbouwboekhouden, landbouwkundig bedrijfsleidcr-zetboer, Nederlandse
taal, Frans, Duits, Engels, Nederlandse, Franse, Duitse
en Engelse handelscor-respondentie, stenografie (systeem
„Groote"), spreken in het openbaar, rekenen, meetkunde,
algebra, wiskunde, belastingconsulent, handschriftverbetering, beschavingsleer (goede omgangsvormen).
C-CURSUSSEN: auto-monteur, auto-techniek, garagehoudervestigingswet, motor- en rijwielhersteller, auto-expert (voor
verzekeringsinspecteur en taxateur), theorie rijbewijs, autodieselmonteur, electriciën, electrotechniek, diploma sterkstroommonteur V.E.V., diploma zwakstroommonteur V.E.V.,
lijnwerker-telegrafist, radiomonteur, radiotechniek, radiocentrale-monteur, lasser, lastechniek, machinist voor stoombedrijf, voor motorbedrjjf, voor electrisch bedrijf, voor de
officiële diploma's land-, scheeps- en zuivelmachinist, koeltechniek, vliegtuigmecaniciën, vliegtuigtechniek, verwarmingsmonteur, verwarmingsinstallateur, metaalbewerking
(smid-, machine-, constructiebankwerker, draaier, enz.),
machinemonteur-fabrieksmonteur, loodgieter, erkend gasfitter, erkend waterfitter, V.V.A.-diploma's gezel en meester voor timmeren, voor metselen, voor lood- en zinkwerken, voor smid-bankwerken, voor machine-bankwerken,
voor auto-monteur, electrotechnisch tekenen, machinetekenen, bouwkundig tekenen, meubeltekenen, scheepsbouwkundig tekenen.
Ook voor Dames!

aspirant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter,
betonbouw, wegenbouw, filmoperateur,
bedrijfsleiderwerkmeester, gezel en meester-kleermaker, enz.
Lessen voor hen, die lager onderwijs genoten en voor gevorderden, voor jong en oud, voor dames en heren, voor
gehuwden en ongehuwden. Elke week een leszending.
Correctie van gemaakt werk. Bekwame leraren. Laag
maandelijks lesgeld. Alle boeken, woordenboeken, atlassen,
tekenbenodigdheden, (tekenbord, tekenhaak, passerdoos,
driehoeken, enz.) geheel gratis. Na goede afloop diploma en
hulp bij sollicitatie. Zend onderstaande bon, duidelijk ingevuld, in gesloten enveloppe te frankeren met postzegel van
5 cent aan ons, of schrijf ons een brief en wij sturen ü
gratis alle inlichtingen.
DOE HET HEDEN!

•:BON:-

Ouderdom:

Straat en No.:
Woonplaats

,

DE H O O P
VERHUIZINGEN
thans

LANGE NIEUW ^
STRAAT 55 bis
Telefoon 17089

Niet-Katholieken.
die wenschen voorgelicht te worden omtrent de leer en de gebruiken der Katholieke
Kerk, kunnen ten allen
tijde gratis schriftelijk
inlichtingen bekomen
bij de Inlichtingenbureaux der A.V P.C.:
Nieuwe Gracht 32,
Utrecht.
^.Z. Voorburgwal 293,
Amsterdam C.
Papenhulst 5, Den Bosch.
Heerengracht 415, Amsterdam C. (alle werkdagen, behalve 's Zaterdags, des avonds van
8 tot 10 uur, ook mondalinge inlichtingen).
Drs. M. de Bruyckere, St.
Louis, Oudfnbosch.
Jos. Burlinger, Molenberg, Heerlen
sn bij onderstaande
adressen:
H. E. W. Ostendorf, Zeeburgerdij k 193, Amsterdam O.
Augustynerklooster,
Witmarsum.
Minderbroederklooster,
Drachten.
Dominicanenklooster,
Zwolle
Zeereerw. heer J. van
Renswoude, Seminarie,
Apeldoorn.
Missiehuis, Velperweg 96,
Arnhem.
Pater dr. Th. Piket, S.J.,
Laan 27, Den Haag.

,. Vkr.

„MILITAIREN. Cursussen voor militairen kunnen ook
door familieleden en andere burgers worden aangevraagd
en besteld."

Goochelaar

-

$*

Coöp. Levensverzekering Mij

UTRECHT

PROF. MELLOC

Ik verzoek zonder enige verplichting inlichtingen omtrent
de cursus voor:
Naam:

AMSTERDAM-C

voorheen
NIEUWE GRACHT 62 A

Arnhem.

mode-tekenen,
)
reclame-tekenénf
en o n t w e r p e n
i

316,

Buikspreker

Arent Krijtstraat 35 - Tel. 51326
DIEMEN (N. H.)
Humorist
—
Conferencier
Programma voor jong en oud.
Bij kindervoorstelling medewerking met gratis cadeautjes
Middag:- en avondvullend
Talrijke referentiën van
H.H; Geestelijken

U.A.

DRIFT 8 R .K

UTRECHT

CONCURREERENDE TARIEVEN
BILLIJKE VOORWAARDEN
A A N D E E L IN DE W I N S T

V R A A G T P R O S P E C T U S EN V O O R W A A R D E N

Laat de vlag van uw bedrijf
ook in dezen tijd wapperen:

ADVERTEER/
COURANTENRECLAME
biedt nu extra voordeelen
Alles pleit er vóór, om nu vooral uw aandacht op
COURANTEN-reclame te concentreeren.
Geen ander reclame-middel geniet een zoo intensieve belangstelling; dat geldt thans meer dan
ooit.
Geen ander reclame-middel ook veroorlooft u zoo
snel te beginnen en — wanneer de omstandigheden dat noodig maken — direct te veranderen of
desnoods uit te stellen. Aan een courant, hoe
groot haar oplage ook zij, behoeft u geen drie
weken tevoren uw orders te sturen. Een dag tevoren, meestal zelfs denzelfden dag van plaatsing
nog, kan dat geschieden.
r
Dat garandeert u, dat adverteeren in de dagbladpers voor u de minste risico oplevert:

L a a t h i e r i n d e v l a g v.an u w b e d r i j f
o o k i'ii d e z e n t i j d w a p p e r e n !

