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K R O IV I E K
1. Na 9 Mei ontslagen arbeiders
De directeur-generaal van de arbeid vestigt met nadruk dé aandacht van werkgevers op het gebod, dat arbeiders, die na
9 Mei 1940 zonder toestemming van de arbeidsinspectie zijn ontslagen, weer onmiddellijk in dienst moeten worden teruggenomen.
Tegen niet-naleving van dit gebod zal ten
strengste worden opgetreden.
De patroons zijn derhalve verplicht hun
na 9 Mei jl. ontslagen arbeiders onverwijld
weer in dienst te nemen, terwijl zij daarna
indien zulks nodig is, een verzoek tot de
arbeidsinspectie kunnen richten, om tot
ontslag van arbeiders te mogen overgaan.
Ook de werkgevers, die reeds zulk een
verzoek hebben ingediend, zijn verplicht
zolang op dit,verzoek niet is beslist, hun arbeiders in dienst te houden of terug te nemen.

2.

Steunverlening in verband met
het beperken van werk

De secretaris-generaal, waarnemend hoofd
van het departement van Sociale Zaken,
heeft aan de gemeentebesturen het volgende
schrijven gezonden:
Werkloze arbeiders, die na 9 Mei 1940 bij
een onderneming zijn ontslagen, kunnen
over de week, aanvangende 10 Juni 1940 en
over daarna gelegen tijdvakken slechts dan
voor steun in gevolge de steunregeling in
aanmerking komen, indien de werkgever
van den directeur-generaal van de Arbeid
of van de door hem hiertoe gemachtigde
organen toestemming heeft verkregen om
tot ontslag over te gaan. Bij de steunaanvrage moet een bewijs van deze toestemming worden overgelegd.
Ik hecht er echter mijn goedkeuring aan,
dat zij, die waren ontslagen vóór 11 Juni
1940 (dit ontslag mag uiteraard niet in strijd
zijn met het besluit van den opperbevelhebber van land- en zeemacht van 27 Mei 1940)
zonodig ingevolge de steunregeling worden
gesteund, totdat door den directeur-generaal
van de Arbeid terzake een beslissing is genomen Beslist deze, dat het ontslag terecht
is gegeven, dan behoeft uiteraard geen verrekening plaats te hebben. Wordt het ontslag echter niet goedgekeurd, dan moet de
uitgekeerde steun met het loon worden verrekend.

;evolg meer te geven aan de lastgeving, gesteld in hun zakboekje.

ö. Menagegeld op reisdag bij periodiek verlof
Soldij-genietende militairen, die tengevolge
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden buitengewoon in
iverkelijke dienst zijn geroepen of worden
gehouden, en die hun eerste oefening van
LI, 12 of 15 maanden geheel hebben volbracht, krijgen thans, zo vernemen wij, behalve over alle dagen van hun periodiek
/erlof, óók vergoeding wegens gemis van
evensmiddelen op de reisdag, die voorafjaat aan de eerste verlofdag, indien op die
dag geen voeding van rijkswege wordt verstrekt.

7.

De Arbeidswet

In verband met verschillende moeilijkheden, die reeds zijn voorgekomen of nog kunnen voorkomen ten aanzien van de bepalinjen der Arbeidswet, heeft de Nederlandse
Bakkersbond zich in verbinding gesteld met
den Directeur-Generaal van de Arbeid, den
heer Hacke, met het verzoek in voorkomende gevallen zo soepel mogelijk op te treden.
De heer Hacke verklaarde zich bereid
zoveel mogelijk zijn medewerking daartoe
te willen verlenen.
Hij stelde daarbij uitdrukkelijk 'op de voorgrond, dat de wet gehandhaafd blijft. Dispensatie in voorkomende gevallen kan en
zal worden verleend, maar in geen geval
wordt verlenging van de arbeidsduur toegestaan.
Alle moeilijkheden zullen door de Nederlandse autoriteiten worden behandeld.
Wij adviseren onze leden, indien zich
ergens moeilijkheden voordoen, zich tot ons
te wenden, opdat in overleg tot een oplossing gekomen worden kan.

8.

Wachtgeldregelingen blijven van
kracht

De fabrieksarbeidersbonden hebben met
een aantal ondernemers geconfereerd over
wachtgeldregelingen. Reeds bestonden zulke
regelingen bij de Oliefabrieken te Zwijndrecht en bij Calvé te Delft. Nu hebben zich
bereid verklaard tot medewerking aan
wachtgeldregelingen ten behoeve van op
het ogenblik overbodig personeel de aarde3. Werk in Duitsland
werkfabriek „De Porceleynen Fles", de olieBij de persafdeling van de staf van den fabriek T. Duyvis te Koog aan de Zaan", de
rijkscommissaris en bij andere instanties oliefabriek „De Vrede" te West-Knollenkomen aanvragen binnen om werk in Duits- dam .en de firma Westzanen en Laan te
Wormerveer voor haar fabrieken „De Tijd'
land.
Men houde er rekening mee, dat men daar en „De Ster."
aan het verkeerde adres is.
Voor werk in Duitsland moet men bij de
Arbeidsbeurzen zijn.

4.

Arbeid in de havens van Hamburg en Bremen

De Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Amsterdam heeft aan de havenarbeiders een circulaire uitgereikt, waarin wordt meegedeeld, dat de scheepvaartbedrijven in Hamburg en Bremen een groot aantal havenar
beiders kunnen gebruiken, die op woonschepen worden gehuisvest en daar in de kost
worden genomen.
Omtrent het loon wordt in deze circulaire
meegedeeld, dat dit per hele dagtaak
7.60 Rijksmark, of ongeveer 45H R.M. per
week bedraagt. In tarief kan men daarboven komen.
Voor huisvesting, onderhoud en andere
onkosten (belastingen, sociale verzekering,
persoonlijke kleine uitgaven, enz.) wordt
20 R.M. gerekend, zodat ongeveer 25 R.M
of, omgerekend naar de clearingkoers van
73 cent. ƒ 18,25 overblijft om aan het gezin
te zenden.
Er wordt volledige zekerheid gegeven, dat
de zending van dit geld vrijelijk en zonder
beperking kan geschieden. De werkgevers
zijn in beginsel bereid tot een regeling omtrent verlof na zekere tijd voor hun reke
ning.
Arbeiders, die zich aanmelden, krijgen een
nadere oproeping voor een definitieve afspraak met een vertegenwoordiger der
scbeepvaartverenigingen in Hamburg of in
Bremen, die, aldus wordt in de circulaire
meegedeeld,
daarvoor naar Amsterdam
komt.
Circulaires van ongeveer gelijke inhoud
zijn ook ter hand gesteld aan havenarbei
ders in Rotterdam, Zaandam en Dordrecht

5.

Mobilisatie-vrijstelling;

In verband met de algemene bekendma
king van den opperbevelhebber van land- en
zeemacht inzake het in werkelijke dienst
blijven en het v ''»rom oproepen van werk
loze dienstplichtigen deelt de secretaris-ge
neraal van Defensie het volgende mee:
Dienstplichtigen, die tot nu toe werkzaam
waren in diensten of bedrijven, ten behoeve
waarvan hun een mobilisatie-vrijstelling van
bepaalde tijdduur werd verleend en die in
verband hiermee met klein verlof werden
gezonden, zijn verplicht zich te melden bij
het depot indien zij thans uit die functie
ontslagen zijn en geen andere loongevende
arbeid gevonden hebben, noch op andere
wijze in eigen onderhoud kunnen voorzien,
zodat zij ten laste van de gemeenschap zouden komen.
Zij dienen zich daartoe onverwijld te vervoegen bij den burgemeester der gemeente
van inwoning, door wiens zorg zij gedirigeerd worden op de depots.
Dienstplichtigen, die ingevolge een hun
verleende mobilisatie-vrijstelling in het genot van groot verlof gesteld of gebleven zijn
doch voor wie de reden, op grond waarvan
hun die vrijstelling verleend werd, thans
een einde heeft genomen, behoeven, voor
zover niet nader anders wordt bepaald, geen

Van het wachtgeld wordt veertig procent
door het bedrijf en zestig procent door de
overheid gedragen; de duur van de regelingen varieert van twee maanden tot een
aalf jaar.
De arbeiders-organisaties hebben verder
besprekingen lopende met de werkgevers
over de collectieve arbeidsovereenkomst bij
twaalf vlasfabrieken, waarschijnlijk zullen
deze besprekingen tot overeenstemming leiden, waardoor de contracten voor 1940—1941
blijven voortbestaan.
Een aantal schoenfabrikanten had gemeend, dat het niet meer nodig was, om
de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst ten volle na te leven. De bedrijfsraad voor de schoenindustrie heeft
naar aanleiding daarvan aan de schoenfabrikanten een circulaire gezonden, waarin
er op wordt gewezen, dat de C.A.Q. ongewijzigd blijft gelden, terwijl ook de algemeen
verbindendverklaring van de bepalingen der
C.A.O. ongewijzigd van kracht is gebleven.
In de steeriindustrie is de brandstoffenvoorziening het klemmendst probleem van
het ogenblik. De arbeiders-organisaties hebben in samenwerking met de werkgeversverenigingen adressen tot de overheid gericht, om te bevorderen, dat deze — ook
met betrekking tot de opbouw van Nederland — zo belangrijke tak van industrie, zo
normaal mogelijk kan functionneren. Indien binnen veertien dagen voldoende kolen ter beschikking zijn, laat het zich aanzien, dat het productie-apparaat normaal zal
kunnen blijven doorwerken. De vakverenigingen trachten verder de verbindend-verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst in de baksteenindustrie zo spoedig
mogelijk te verkrijgen.
De werkgevers in de strokartonindustrie
zijn in regelmatig contact met de overheid
bezig te trachten, het bedrijf weer op gang
te brengen. Het laat zich aanzien, dat deze
industrie voorlopig uitsluitend op voorziening van de binnenlandse markt is aangewezen.
Men poogt intussen op deze markt een
betere positie te krijgen door het fabriceren
van verpakkingsmiddelen, die houtverpakking kunnen vervangen.
Een aantal fabrieken is op het ogenblik
weer in bedrijf gesteld en produceert met
een deel van het apparaat in één of twee
ploegen; sommige werken zelfs met drie
ploegen. Men acht het van werkgeverszijde
niet mogelijk, het gehele apparaat voor
meer dan 30 a 35 pet. te gebruiken.
De werkgevers hebben de personelen ter
tegemoetkoming in de onmiddellijke moeilijkheden de vacantie-rechten in de vorm
van loontoeslag uitgekeerd.
In de aardappelmeelindustrie voeren werkgevers en werknemers, .met inachtneming
van de bedrijfsomstandigheden en de geldende voorschriften onderhandelingen over
het afsluiten van een collectief contract
Het laat zich op het ogenblik aanzien, dat
een collectieve arbeidsovereenkomst voor
de gehele industrie tot stand zal kunnen
komen.
In de suikerindustrie zijn contract-onderhandelingen nog gaande. Er zijn enige moeilijkheden gerezen met de hulpstoffen-voorziening, waardoor
de onderhandelingen
enigermate stagneren. Verwacht mag worden, dat spoedig overeenstemming zal worden bereikt.

conomiscoe
VERDWENEN TOLMUREN
Met een verbijsterende snelheid hebben
in de laatste weken de gebeurtenissen
van wereldhistorische betekenis elkander
opgevolgd, aldus de „Maasbode" waaraan
wij het volgende ontlenen.
Tot nu toe heeft de tijd ons feitelijk
ontbroken om de vele problemen, welke
nu reeds aan de horizon opdoemen, onder
de loupe te nemen en rustig te bestuderen. De landkaart wijzigde zich als het
ware dagelijks, zodat bij dit wisselend
aspect het trekken van conclusies tot de
onmogelijkheden behoorde.
Thans echter met de overgave van
Frankrijk is een geheel nieuw beeld ont
staan en kan er voorlopig een streep ge
zet worden onder het oorlogsgeweld op
het continent, teneinde met de economi
sche heropbouw ten spoedigste te beginnen. Er is als het ware een nieuw Europa
ontstaan. Wij bedoelen hier niet mede.
dat thans reeds een geheel nieuwe wereld
is ontstaan ook op maatschappelijk en
sociaal gebied, doch wel dat het Europa
van heden economisch gezien een geheel
en totaal gewijzigd beeld vertoont van
het Europa van voor de oorlog. Wij wil
len ons hier slechts bezig houden met de
concrete feiten van het heden.
Wanneer wij ons eerst realiseren hoe
het Europa van voor de oorlog er op
economisch gebied uitzag, dan treft ons
als meest typisch kenmerk de grote onderlinge economische verdeeldheid. Ieder
land had zich als het ware geïsoleerd en
afgezonderd van de rest van Europa door
het opwerpen van hoge douanebarrières,
door het uitvaardigen van uitvoerverboden, door het verbieden van de invoer van
tal van producten, door het invoeren van
transfermaatregelen en andere bepalingen op financieel gebied. Europa was feitelijk economisch versnipperd en onderverdeeld in tal van kleine economische
eenheden.
Door het grote wereldgebeuren in de
laatste weken is er als het ware een

.

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Op verzoek van de directie der N. V. Phips- Gloeilampenfabrieken hebben de beturen van de in deze samenwerkende orgalisaties op 8 Juni j.l. met de vertegenwoorigers der directie een bespreking gehad.
Het doel van deze bijeenkomst was ons
'P de hoogte te brengen van verschillende
naatregelen op sociaal gebied, welke in verjand met de gewijzigde 'omstandigheden
eeds genomen worden of nog genomen zulen worden.
Onder meer vernamen wij, dat de gedemo)iliseerde werknemers — in overeenstemïiing met het feit, dat hun dienstverband
gedurende de mobilisatie is gehandhaafd —
erstond weer tewerk worden gesteld. Ten
aanzien van hun loon geldt, dat zij, die veroond worden volgens de loonschaal van het
abriekmatig bedrijf, het op dit moment
/oor hen geldende leeftijdsloon zullen ontvangen, terwijl alle overigen het loon zullen
ntvangen dat zij vóór de mobilisatie nadien. Voor de laatstgenoemde categorie zulen de lonen in de loop van deze maand nader worden bezien en zo nodig per l Juli a.s.
morden verhoogd; deze verhogingen zullen
dan met terugwerkende kracht worden doorgevoerd vanaf de dag, dat zij met groot verof de militaire dienst hebben verlaten. Over de dag, onmiddellijk volgende op het
verkrijgen van groot verlof, waarop de gemobiliseerdeh, hetzij om bedrijfstechnische
•edenen of in verband met de beperkte
reisgelegenheid niet kunnen werken, hetzij
om persoonlijke redenen een of meer dagen
'rijaf vragen, ontvangen zij toch het loon,
dat zij, wanneer zij normaal op hun afdeling
ladden gewerkt, verdiend zouden hebben.
Ook zij, die gedurende de eigenlijke oorlogsdagen niet in staat zijn geweest te komen
werken, hebben het loon ontvangen dat zij
anders verdiend zouden hebben.
De gedemobiliseerden zullen, hoewel zij
niet gedurende het gehele afgelopen jaar bij
de N.V. gewerkt hebben, recht op hun volle
vacantïe hebben.
Voor eventuele oorlogsinvaliden zal — zo
nodig door beroepsomvorming - - getracht
worden in het bedrijf een plaats te vinden,
waar zij volwaardig werk kunnen doen.
Voorts zal nagegeaan worden of het mogeijk is voor de weduwen van gesneuvelden
boven het rijkspensioen nog een extra tegemoetkoming van de zijde van de onderneming te geven.
Voor hen die- nog gemobiliseerd zijn, blijft
de door de N.V. getroffen mobilisatietoeslagregeling onverminderd van kracht.
Het personeel, dat tijdelijk ter vervanging
van gemobiliseerden werd aangenomen, zal
— althans voorlopig — in dienst worden gehouden.
Voorts werd medegedeeld, dat de directie
overwoog de vacantie, hetzij voor het gehele
bedrijf, hetzij groepsgewijze, te vervroegen
in verband met de thans bestaande beperkte werkgelegenheid. Hierbij is er onzerzijds
op aangedrongen om het karakter van de
aaneengesloten
vacantïe zo min mogelijk
aan te tasten en zo enigszins mogelijk versnippering er van te voorkomen. Van de
zijde der directie werd toegezegd, dat met
deze -wens rekening zou worden gehouden.
Ten aanzien van de lonen werd medegedeeld, dat de periodieke loonsherziening
voor de jongeren per l Juli a.s. normaal zal
plaats vinden.
Ten slotte vernamen wij, dat de directie
bezig is met steun van de overheid een
wachtgeldregeling in het leven te roepen,
waarbij er naar gestreefd wordt het gehele
personeel gedurende de periode van slapte
aan het werk te houden — zij het uiteraard
met een beperkt aantal werkuren per week
— en via de wachtgeldregeling een zekere
suppletie boven het verdiende loon te betalen.
De crisiskindertoeslagregeling en de duurtebijslagregeling zullen bij het eventueel tot
stand komen van een wachtgeldregeling onverminderd worden -gehandhaafd. Zodra de
wachtgeldregeling
een meer
definitieve
vorm zal hebben aangenomen, komen wij
hierop natuurlijk nog nader terug.

nieuw Europa ontstaan, dat geen belemmerende tolmuren meer kent en door de
Duitse overwinningen feitelijk één groot
economisch geheel geworden is.
Anderzijds echter is dit nieuwe Europa 10. Vacantieregeling bij de H.K.I.
geïsoleerd van de overige wereldhuishou
Van de directie der N.V. Hollandse Kunstding. De scheepvaart naar de overzeese zijde-Industrie
te Breda ontvingen de fagebieden als de Vereenigde Staten, Zuid- brieksarbeidersbonden
dd. 8 Juni het volAmerika,
Afrika,
Nederlands-Indië, gende schrijven:
Australië etc. ligt geheel stil. De aanvoe
Mijne heren,
ren overzee, zowel als de export naar die
Betreft: verplichte vacantiedagen 1940.
werelddelen hebben niet plaats. Zo zal het
de goede orde delen wij u mede, dat
nieuwe Europa de aanvoer van granen in Voor
met de huidige omstandigheden
voedermiddelen etc. uit Amerika en uil wij verband
van mening zijn, dat de vacantiedagen
het Zuidelijk halfrond missen. Evenzo de gedurende 1940 niet verplicht moeten woropgelegd maar, dat evenals vroeger
aanvoer van koloniale producten. Daar den
het geval was aan de arbeiders (sters)
tegenover zullen de verschillende indu zulks
de keuze moet worden gelaten, tussen het
striële producten en machinerieën, welke opnemen van het daarvoor bijeen gespaarde
dan wel bet nemen van vacantiedavroeger naar de nog jonge landen werden bedrag
uitgevoerd, aldaar niet meer afgezet kun gen.
Dit klemt temeer daar in verband met de
nen worden.
hier plaats gehad hebbende evacuatie tijDoch niet alleen wat de productie be dens de Pinksterdagen en daarna, de overmeerderheid onzer arbeiders (sters)
treft zullen grote veranderingen door de grote
verschillende dagen ja zelfs weken buiten
nieuw geschapen toestand intreden, ook zijn geweest, grote kosten . hebben gehad,
op financieel gebied zijn de gevolgen niet zodat er alle aanleiding bestaat om hun de
mogelijkheid open te laten het vacantiegeld
gering.
in contanten te ontvangen. Bovendien blijft
Het kapitaalverkeer naar overzee is toch
reeds de mogelijkheid bestaan voor hen
eveneens tot staan gekomen. Amerika die nog va.cantie willen hebben vacantiedate nemen.
heeft de financiële blokkade uitgesproken gen
Wij twijfelen er niet aan of u zult zich
zodat buitenlandse investeringen en kapi met
ons standpunt kunnen verenigen en
taaiexport tot de onmogelijkheden beho verblijven inmiddels,
Hoogachtend,
ren. Londen als internationaal financieè
centrum heeft geen betekenis.
De besturen hebben hierop bevestigend geEen geheel nieuwe economische situatie antwoord.
is dus voor Europa en voor ons land ont
staan, waarbij tal van problemen zich 11. Hulp aan geëvacueerden
naar voren dringen. Zowel wat de produc
Naar aanleiding van het verzoek van onze
tie als de afzet betreft, zal men zich in
aan de directie van
ons land geheel nieuw moeden gaan ori fabrieksarbeidersbond
N.V. Hero Conservenfabriek dato 28 Mei j.l.
enteren. De Europese volkshuishoudingen deelde bovengenoemde directie dato 31 Mei
zullen nu niet meer tegenover elkander j.l. mee, dat zij alles in het werk stelde om,
leed van de geëvacueerde burgers, welke
staan, doch zullen in de toekomst voor het
in dienst zijn geweest, zoveel moelkander moeten werken en elkander ge daar
gelijk te verzachten. Zij zeide daarbij, dat zij
heel moeten aanvullen. Dit betekent eer meende dit meer individueel te moeten renieuwe heroriëntering op economisch ge gelen.
In ieder geval worden deze arbeiders gebied ook voor ons land en wel in zo kor holpen
en dat is van deze directie te waarmogelijke tijd.
deren.

HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D
„Volk en Vaderland" en „De Weg",
De heer Paul Kies, een min of meer
respectievelijk orgaan van de N.S.B, querulant sociaal-democraat, de leien het „Nationale Front", houden der der z.g. Troelstra-beweging, heeft
zich bezig met hetgeen wij in Herstel daar met enige geestdrift zijn zegel
schreven. Wij kunnen de wijze waarop aan gehecht.
Volk en Vaderland zulks doet meer
Nu is de zaak gezond, zal men miswaarderen dan de vorm waarin de schien menen. Op deze kleinigheid na
tweede zijn wijsheid giet. De eerste is minstens dat het Nederlandse ArDat kan ook bezwaarlijk anders. zakelijk, de tweede straat jongensach- beidsfront nog moet worden geiieiivKe ver non tiMI «jen
Door samenwerking van velen — doch tig persoonlijk; de eerste ging zijn vormd. Uit welke elementen?
De katholieken en de gelovige prozonder de mondhelden van 't heden — eigen weg, de tweede deed de laatste
(d. B.). Het is in beperkte kring beschikt Nederland over een stel so- weken meer dan één poging om met testanten hebben hun eigen stevige
bekend, dat de sociale organisaties de ciale wetten, waardoor het onbetwist ons in contact te komen; de eerste en bloeiende organisaties, de sociaallaatste tijd contact hebben, samenwer- staat aan de spits van de beschaafde verbergt zijn streven niet, de tweede democraten eveneens. Blijven over —
ken met Duitse autoriteiten. Zover volkeren; onze volkswoningbouw geeft een katholieke inslag voor en behalve de ongeorganiseerden — de
het niet bekend is, kan het nuttig zijn dwingt — er is nog te verbeteren en verzwijgt in katholieke kringen, dat „neutraal" georganiseerden en de
het in breder kring bekend te maken. aan te vullen — bij eiken buitenlander het een samenraapsel is van Stenhuis enige liberale arbeider, indertijd door
Het is goed ook in dit verband aan- eerbied af. Behoudens soms schrijnen- tot ; voor de eerste kan men, on- de N. R. Ct. in een spoorwegcoupé
dacht te schenken aan het eerder ge- de uitzonderingen, ging de ontwikke- danks alle verschil van mening, res- ontdekt.
De afdeling Amsterdam van het
noemde artikel van prof. Regout, die ling tussen de georganiseerde werk- pect hebben, voor de tweede hooger op wijst, dat de bezetter (van ons gevers en werknemers in de goede stens medelijden; de eerste schijnt on- Nederlandse Arbeidsfront heeft zich
land) „tijdens de duur van de bezet- richting. Niet zodra deden zich de danks de bezetting, op eigen kracht intussen reeds in het gebouw Herenting de plaats inneemt van het wettig grote gebeurtenissen half Mei van dit naar „omhoog" te willen streven; de gracht 538 geïnstalleerd, althans de
gezag, ter regeling van de zaken, die jaar voor, of de gezamenlijke centrale tweede schijnt zich aan de bezetting „functionarissen" der afdeling: funcvoor de militaire belangen van den organisaties van werkgevers en werk- te willen optrekken. Beider streven tionarissen klinkt beter dan het
bezetter, en voor orde en welzijn van nemers verstevigden het contact en vinden wij verderfelijk, wijl on-Neder- ouderwetse bestuurders, reeds vóór
de komst der N.S.B, door liberale behet bezette gebied, nodig zijn". Volko- onderhielden aanstond relaties met de lands en tegen ons volkskarakter.
Men onderscheide goed: de eenheid moeiingen in het afschrikkende „bonmen terecht wijst mr. Regout er op, oude en nieuwe autoriteiten.
van ons volk is van uitmuntend be- zen" getransformeerd.
dat wij onze plichten tegenover de
Van dat alles schijnen de zenuwachEen der „kameraden", de propabezettingsautoriteiten strikt in acht tige heren, opgesloten als zij zich heb- lang, vooral in deze en de komende
behoren te nemen, niet alleen om de ben in fronten, gemeenschappen en tijd, een ruw weg dooreen mengen van gandaleider voor Amsterdam, zag
practische noodzaak, dat alle verzet bewegingen, niets te weten. Zij sugge- mensen en meningen, zoals dat bij het gevaar voor het ware socialisme —
nutteloos en schadelijk zou zijn, maar reren zich en willen dat ook anderen „Nationale" Zwarte Front gebeurt, is het nationaal-socialisme — „zo lang
de wolfsangel in dit land nog niet
juist om wille van het algemeen wel- doen, dat zij, speculerende op de funest.
Vervolgens: de eenheid is, voor zo- geplant is." Sommige nationaal-sozijn van ons land, waar orde en veilig- macht van de Duitse autoriteiten, binver zij mogelijk is, op sociaal gebied cialisten willen tot verder terug dan
heid moeten heersen.
nen korte tijd het heft in handen zul- verstevigd tot stand gekomen in het het planten van het Kruis in dit land
Dat is de juiste, de principeel juiste len hebben.
ene orgaan van werkgevers en werk- en vinden hun portuur eer bij de heikijk op de kwestie.
Men
zou
het
Nederlandse
volk
hartnemers; dat orgaan is berekend voor dense oer-Germanen dan bij hun
In dat licht bezien ook wij onze vergrondig kunnen beklagen, indien aan zijn taak en-verricht die taak met — eveneens Germaanse - - land- en
houding tot de Duitse autoriteiten.
volksgenoten die het Kruis als het
Het lag voor de hand, dat om wille mensen, die in het verleden en het he- succes.
Dwaasheid of domheid is het te be- heil der wereld hebben aanvaard.
van het algemeen welzijn en de orde den niets deden dan grote woorden
Een goed woord sprak - - min of
van ons land, de bezettingsautoritei- gebruiken, die het volk in onwetend- weren, dat onze vakbeweging een
heid
lieten
en
laten
over
enig
maatstrijdorganisatie
was
(en
is)
zonder
meer
een variant van de bekende verten ook aandacht zouden schenken
aan ons sociale en economische leven. schappelijk reconstructie-plan, beslis- meer; staking was immers het aller- klaring van het N.S.B.-Eerste Kameruiterste middel; nu dat middel om lid mr. Van Vessem: dat de slechtste
Dat is ook gebeurd. Onder den Rijks- singsmacht zou worden gegeven.
recht en liefde in de sociale verhou- regering in Den Haag hem liever was
Gegeven;
door
wie?
Door
het
Necommissaris staat dr. Fischböck als
commissaris, die zich met genoemde derlandse volk? Daar is geen sprake dingen toegepast te krijgen ontbreekt, dan de beste te Berlijn - - de leider
zorg weet belast. Dr. Fischböck wordt van; 90 en meer procent verfoeit moet langs andere weg het doel van het te vormen Arbeidsfront. Hij
op zijn beurt bijgestaan door enige hartgrondig de dikdoenerij. Zou men „rechtvaardigheid in de sociale ver- verzekerde m., dat de leden van het
Duitse ambtenaren, die zich*ïnet de om de macht bedelen bij de Duitsers, houdingen", worden bereikt; daar Arbeidsfront even goed door de Duitwetgeving bemoeien en enige andere die thans alle macht in handen heb- wordt met spoed aan gewerkt en het sers overwonnen zijn als de rode en
confessionele vakbonden, en dat zij
heren onder leiding van dr. Hellwig, ben? De Duitse autoriteiten zijn te doel zal worden bereikt.
Het is gewenst, zeker thans, dat, op dichter staan tot deze volksgenoten
die in het bijzonder met de organisa- verstandig, zijn zelf te goede vaderlanders dan dat ze óns land zouden alle gebieden, dus niet enkel op so- dan tot welken buitenlander ook.
ties overleg plegen.
Wij begroeten dit woord van den
Welnu, met laatst bedoelde heren willen kwetsen. Niet voor niets heb- ciaal gebied, alle constructieve krachten
worden
samengebonden
tot
een
heer
Woudenberg liever dan als een
ben
zij
ons
volk
gezegd:
Gij
herkrijgt
hebben wij contact en worden zaken
geheel.
propagandistische handigheid als een
betreffende de sociale positie van de uw vrijheid en onafhankelijkheid. Dat groot
wij wel ingelicht, dan wordt erkenning dat de georganiseerde Newerknemers in wederzijds 'begrijpen betekent niét dat alles bij het oude ookZijh
daaraan
gewerkt.
derlandse arbeiders — anders geormoet
blijven;
elke
wereld-oorlog
heeft
besproken.
Men
zal
ons
naast zich vinden, mits ganiseerd dan den heer Woudenberg
Het spreekt vanzelf, dat dit contact sterk evoluerend gewerkt; hij zal dat met behoud van
voor den thans lief is, maar daartoe enkel gehet overleg met de Nederlandse auto- ook thans doen en men vindt het Ne- christen essentieel hetgeen
is.
bruik makend van het recht hun in
derlandse
volk
niet
onvoorbereid.
Het
riteiten niet overbodig maakt; inteDat essentiële alleen is voor ons artikel 9 der Grondwet toegekend —
zal lessen uit het grote wereldgebeugendeel, dat overleg is intensief.
maatstaf.
volwaardige land- en volksgenoten
Wij hebben het vertrouwen, dat ren weten te trekken; het is reeds
Wij hebben 25 jaar met liefde en zijn.
aller samenwerking tot bevredigende doende zich die te realiseren.
niet zonder succes voor land en volk
Wij moeten — heeft de heer WouOp veel van hetgeen worden gaat is gewerkt; wij hebben met vele anderen
resultaten voor ons volk zal kunnen
denberg
gezegd — vrijmoedig tot de
leiden.
ook door ons reeds lang ingewerkt. gebouwd aan de overheerlijke instelTer voorlichting en ter voorkoming Wij hebben, bewust, jaar na jaar de ling onzer katholieke arbeidersbewe- arbeiders gaan, „die thans geen
van misverstand scheen het ons wen- solidaire maatschappij gepropageerd; ging, de beweging, die op elk gebied ideeële basis meer hebben, en hen
selijk op deze nieuwe verhouding met wij hebben bevorderd dat aan die ge- een voorbeeld is, waarvan doeltreffen- overtuigen dat wij het nieuwe brendachte gestalte werd gegeven in con- de daden en monumenten dagelijks gen."
een enkel woord te wijzen.
Waarom hebben de principieel gecrete voorstellen. De klassen-tegen- spreken.
organiseerde arbeiders thans geen
stellingen waren en zijn uit den boze;
Wij hangen dus met heel ons hart
de bedrijfsbeoefenaars van hoog tot aan onze beweging. Maar wij zijn ideeële basis meer? Omdat 't Duitse
neuwe
anen:
laag zijn medewerkers van elkaar; daardoor niet verblind. Wij weten doel leger het Nederlandse heeft overwonook tussen de bedrijven heerse solda- en middel goed te onderscheiden. Voor nen ? Omdat de heer Woudenberg het
vooruit
riteit; de overheid houde toezfcht en ons gaat het om het belang der arbei- „nieuwe" wil brengen? Dit is geen
(d. B.). In een zeer lezenswaar- draagt uiteindelijk de verantwoorde- ders en om het volksbelang. Eist het motivering. De thans bestaande vakbonden zouden hun ideeële basis zijn
dige beschouwing over de rechtstoe- lijkheid.
behartigen van dat belang toepassing kwijt geraakt indien zij ontrouw wastand in bezet gebied, schrijft prof.
Die op de menselijke natuur steu- van andere middelen, dan zullen wij ren geworden aan hun richtlijnen en
mr. R. Regout S. J. o.a. :
nende solidaire maatschappij-gedach- van oude middelen, die in andere om- hun
beginselen, maar voor zover wij
„De beproeving van de oorlog is te zal zich, vertrouwen wij, verwezen- standigheden noodzakelijk waren, weten is dit niet geschied.
ook over ons volk gekomen. Zij kan lijken — niet omdat ergens troepjes weten afstand te doen.
Ook het „nieuwe" is geen reden om
Al wat de schrijver zegt over ons de vakbonden van heden hun bemoedeloosheid meebrengen en inner- mensen druk doen — doch omdat anlijke verzwakking en overprikkeldheid deren sedert jaren gewichtige voor- persoonlijk belang en het „baantje", staansrecht te ontnemen. Als het
na te grote spanning; hun voornaam- arbeid hebben verricht, op de geest laten wij wat het is. De schrijver treft „nieuwe" goed is en beter dan wat
ste symptoom is: het zoeken naar van ons volk ten goede hebben inge- naar onze mening daarmee meer zich- tot heden bestond, dan zullen ook de
schuldigen buiten zich zelf ; kritiek op werkt en omdat thans de tijd rijp zelf dan ons.
niet ongeneigd zijn daarWij hebben de strijd, waar die werd vakbonden
gevoerd beleid, negatief en zonder vol- schijnt om tot diep ingrijpende hermee
kennis
te maken en daarnaar te
opgedrongen, nimmer geschuwd. Bin- streven.
doende kennis van zaken. Daarvoor vormingsarbeid te geraken.
De bona fide samenwerkende cen- nenkort hopen wij in de gelegenheid
dienen wij ons te hoeden."
Wij willen — aldus de heer Woutrales van werkgevers en werkne- te zijn te spreken met duizenden van denberg — geen proletariërs maar
Inderdaad kan men bij sommige mers, plus een zeer groot aantal Ne- ons plaatselijk kader, die onze honsprekers en schrijvers innerlijke ver- derlanders staan gereed om dat grote derdduizenden mannen, vrouwen en vrije mannen zijn, en dat kan alleen
zwakking en overprikkeldheid consta- werk te verrichten.
jongeren zullen vertegenwoordigen. door een revolutie worden bereikt.
Paus Leo XIII heeft een halve eeuw
teren. Geestelijke overspanning kan
Dan zullen wij zwart zwart noemen, al
slechts de oorzaak zijn, indien som- Oprechte samenwerking met men- wordt dit met 'n nationale bef bedekt. geleden in Rerum Novarum een andere weg aangewezen om van prolemige lieden het doen voorkomen, alsof sen en groepen die van goede wil zijn,
alsmede
met
autoriteiten,
zal
hun
tariërs vrije mannen te maken. Is in
in ons vaderland weinig goeds te bedie periode in deze richting niet veel
speuren valt, terwijl elders alles ro- zonder de minste twijfel welkom zijn.
bereikt? Kan de Nederlandse arbeiKwaadwilligen die land en volk MisIuLf pleiJ OOI
zengeur en maneschijn zou zijn.
der thans nog een proletariër worZulk een „getuigenis" komt van schaden, zullen thans en in de toekomst, gelijk in het verleden, aan de
Nederlanders !
(V.). De heer Mussert heeft het den genoemd? Onze arbeiders zelf
De Duitsers, die de feitelijke ver- kant worden gezet.
Kamerlid Woudenberg als algemeen zijn te zelfbewust en te fier om die
houdingen in eigen land en in andere
Wij gaan, langs nieuwe banen: leider van het te vormen Nederlandse
(Zie vervolg pag. •) Ie kolom)
landen kennen, oordelen gunstiger. vooruit!
Arbeidsfront aangewezen.
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HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K WEEKBLAD

FiJeli*

Dommus

Trouw, trouwen, vertrouwen: mysterieuze woorden.
Trouwen moet in diepste zin wel duiden
op een verbintenis, waarvan „trouw" het
wezenlijke is; vertrouwen, toevertrouwen,
trouwhartig: het zal alles samenhangen
met dat woordje „trouw".
Wat wil dan zeggen: ik vertrouw deze
of gene? Waarvan hangt de graad van
het vertrouwen af, dat men in iemand
stelt? Het vertrouwen dat ik in iemand
stel, hangt af van de mate, waarin ik
iemands inzicht en iemands liefde voor mij
hoog schat.
Zie maar. Ik heb een soort vriend. Geen
échte, maar zo'n kennis; iemand met wien
ik vriendschappelijk omga.
4k heb ook een échten vriend. Ik weet,
dat hij mij nooit zal verraden, ook al
vliegt hij zelf ergens in. Ik reken op zijn
hulp als op iets zekers en vasts. Hij verdedigt mij altijd. Mijn geheimen zijn bij hem
veilig. Hieruit volgt, dat ik zijn inzicht en
zijn liefde tegenover mij hoog schat; even
diep vertrouw ik hem.
Een nog groter vertrouwen heeft een
kind in zijn ouders. (Tenminste een klein
kind. Als het ouder en critischer wordt,
krijgt dat vertrouwen een schok, doordat
vader of moeder dan blijken zich te kunnen vergissen niet alleen in hun Inzicht,
maar ook te kunnen in gebreke blijven
wat hun hart betreft).
Een kind moet een drankje slikken. Het
kijkt moeder aan met de stille vraag: Is
het vies? Het veronderstelt, dat moeder
weet, hoe het smaakt. Moeder knikt:
„Niet vies, goed voor je." Het kind drinkt
het nu gedwee op. Het denkt: „Moeder
zegt dat het niet vies is. En moeder laat
me geen dingen drinken, die niet goed
zijn." Het kind (het k l e i n e kind!) vertrouwt moeder.
Er komt een heet pannetje op tafel.
Vader zegt: „Niet heet, kijk maar" en
houdt het pannetje op de vlakke hand.
Het kind schrikt van een blaffende hond.
Vader legt zijn grote hand in de bek van
de hond en zegt: „Hij bijt niet, zie mear".
In zo'n geval pakt het kind het pannetje,
en legt zijn handje in de hondenbek, maar
steeds met de oogjes in vaders ogen, heel
ernstig. Het vertrouwen op vader, dat is
zijn veiligheid.
Iemands inzicht en iemands liefde voor
mij: dat is de norm van mijn vertrouwen
in hem.
Als maar één van beide te kort schiet,
kan mijn vertrouwen niet volkomen zijn.
Van de vrienden weet ik: het kan hun
ontbreken aan begrip voor mijn situatie.
Daarom alleen al kan ik hun niet alles toevertrouwen; ik kan mij niet uitleveren aan
hen, zelfs niet als hun liefde voor mij onbegrensd was.
Van mijn ouders heb ik het, als ouder
kind, ook begrepen: met al hun goede wil
en al hun liefde voor mij zijn zij niet onfeilbaar in hun begrip van wat goed is
voor hun kind. En kan ook bij ouders wel
niet eens egoïsme voorkomen, baatzucht

(Vervolg van pag S)

vernederende benaming nog te aanvaarden
Als tegenstanders in de felle strijd
die zal komen noemde de heer Woudenberg „het internationale kapitalisme, het internationale jodendom,
de internationale vrijmetselarij en de
internationale clerus."
Wij hebben nooit vernomen, dat het
internationale kapitalisme, het internationale jodendom (vertegenwoordiger dus van de joodse geldmacht) en
de internationale vrijmetselarij (welke arbeider is vrijmetselaar en wordt
tot de loge toegelaten?) in blakende
gunst bij de arbeiders staan.
Wat bedoelt de heer Woudenberg
met de „internationale clerus" ? Blijkbaar de katholieke Kerk. Is dit een
de arbeiders vijandig instituut? Indien hij dit meent, dan is hij toch bijster slecht van de geschiedenis der katholieke Kerk op de hoogte, die het
altijd voor de zwakken en ontrechten
heeft opgenomen..
Waarlijk, de heer Woudenberg zal
met andere dingen moeten komen,
wil hij de arbeidersmassa's, katholieke en andere, achter de vaan van
zijn Nederlandse Arbeidsfront geschaard krijgen. Wat hij er tot dusver voor heeft aangevoerd is zo zwak,
dat het hem geen succes kan waarborgen.

De Heer is f rouw

en ijdelheid, ook betreffende de kinderen
die zij wel liefhebben, maar niet helemaal
onzelfzuchtig?
Is er dan niemand, wien men zonder reserve vertrouwen kan? Een echtgenoot?
Vondel zegt van het huwelijk:
„Waar werd oprechter trouw
dan tussen man en vrouw
ter wereld ooit gevonden
"
Inderdaad: in een goed huwelijk kunnen man en vrouw elkaar in waarheid
vertrouwen: ze kunnen op elkaar rekenen
en zeker van elkaar zijn.
Maar zijn ook daar geen grenzen?
Zo niet aan het vertrouwen, dan toch
aan het toevertrouwen? Beroepsgeheim
bindt een arts ook tegenover zijn vrouw;
gewetensconflicten zijn geen gemeengoed
tussen de gehuwden; gebedsgenaden van
den een zijn niet per se ook voor den ander; al zijn man en vrouw in het huwelijk
tot een nieuwe religieus-sociale eenheid
geworden, toch blijven zij individueel en
als zelfstandig-verantwoordelijk persoon
staan ten overstaan van hun biechtvader
en hun God.
Maar God! Hem kan men vertrouwen
en toevertrouwen zonder grenzen en
maten!

Zijn inzicht kan zich niet vergissen: het
is zelfs het énig juiste.
Zijn liefde tegenover mij is onuitputtelijk: wat Hij ook doet, het geschiedt voor
mijn heil: omnia cooperantur in bonum:
alles werkt mee ten goede voor wie God
liefhebben.
Zo kan — en moet — God volkomen vertrouwd worden: óók als Hij slaat, ook als
Hij rampen laat gebeuren (die wij mensen
overigens zelf bewerkt hebben).
Een eindeloos zoete gedachte!
Eén is er, die alles weet, alles leidt, alles
voorziet en alles regelt.
En die éne, Grote heeft niet alleen mij
lief, maar ook allen, die mij dierbaar zijn,
al mijn vrienden, alle mensen, heel de
wereld!
Éénmaal heeft Hij ons Zijn Zoon geschonken, en nog dagelijks geeft Hij ons
dien Zoon in de H. Mis: „zou Hij, die ons
het meerdere schonk, ons dan het mindtre
niet geven? „Trouwens: „in Christus is
ons alles geschonken".
Daarom kunnen wij met Sint Paulus jubelen: ik weet, aan wien ik mij heb toevertrouwd!
, Credidimus caritati! Wij hebben geloofd
in de liefde!
En in eeuwigheid zullen wij niet beschaamd worden'.
p.p. P.

Internalionaie
l
De eerste pogingen om tot internationale arbeidswetgeving te komen,
werden in de loop der vorige eeuw gedaan, en het is nu vijftig jaren geleden, in 1890, dat zij tot een concreet
feit aanleiding gaven: de samenkomst
ener internationale arbeidsconferentie te Berlijn. Onder dit opzicht kan
men dus thans, in 1940, van een jubileum spreken.
De conferentie was het resultaat
van een uitnodiging, door de Duitse
regering tot verschillende andere gericht en waaraan veertien landen,
waaronder ook het onze, gevolg hadden gegeven.
Maar aan deze internationale samenkomst was reeds heel wat vooraf
gegaan.
Sinds geruime tijd had de zaak sociologen en anderen bezig gehouden,
wat geen verwondering kan wekken
wanneer men bedenkt, dat de ontwikkelig der groot-industrie de behoefte
aan bescherming van den arbeider
steeds meer had doen gevoelen, en in
enk'ele landen tot het nemen yan wetgevende maatregelen had geleid.
Het was nog in de eerste helft der
vorige eeuw, in 1841, dat een fabrikant uit de Elzas, de heer Daniel Legrand, het plan van een internationale
regeling had geopperd. Hij bepleitte
die in een petitie aan de Franse Senaat; en toen dit geen gevolg had,
richtte hij zich in een memorandum —
er waren alweer verscheidene jaren
voorbij gegaan — tot de kabinetten
van Parijs, Wenen, Berlijn, Sint Petersburg en Turijn. Hij beval in zijn
schrijven de internationale wetgeving
aan als „het enige middel tot oplossing van het grote sociale vraagstuk",
waardoor men de belangen der arbeiders zou kunnen bevorderen, zonder
aan die der patroons afbreuk te doen.
Ook noemde hij enige punten, waarover men tot overeenstemming zou
dienen te komen en wel: een arbeidsverbod voor kinderen beneden de 12
jaar; een verbod van nacht- en Zondagsarbeid; een beperking van de
werktijd voor jeugdige personen.
De heer Legrand mocht evenwel
geen succes boeken op zijn herhaalde
pogingen. Maar hij had de zaak aan
de orde gesteld, en, al sloeg men er
nog jaren lang weinig of geen acht op,
de omstandigheden droegen er toe bij,
dat zij niet geheel vergeten werd.
Het was vooral Zwitserland, dat
hierbij goed werk verrichtte en het
initiatief nam. In dat land was in 1877
een interkantonnale arbeidswet tot
stand gekomen, ter vervanging van de
afzonderlijke kantonnale regelingen,
en dit leidde er toe, dat anno 1881 de

zaak der internationale wetgeving opnieuw aan de orde kwam.
In genoemd jaar liet de bondsraad
de regeringen van Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk polsen ten
aanzien van internationale regeling
voor bepaalde punten. Het resultaat
was echter van die aard, dat vooreerst
van verdere stappen werd afgezien.
Evenwel gingen er, ook buiten Zwitserland, herhaaldelijk stemmen op,
om de wenselijkheid van zulk een regeling te bepleiten. Onder andere geschiedde dit in de Franse Kamer door
den bekenden afgevaardigde graaf
Albert de Mun, daarbij gesteund door
mgr. Freppel en andere katholieke kamerleden. Langzamerhand kwam de
zaak steeds meer op de voorgrond, en
enige jaren later was het opnieuw van
Zwitserse zijde, dat men tot een oplossing trachtte te komen. In 1888 dienden de heren Decurtins en Favon bij
de Nationale Raad een motie in, die
een herhaling en vervollediging van
de in 1881 ondernomen stap ten doel
>ad. Met algemene stemmen aangenomen, leidde deze motie er toe, dat de
Bondsraad zich in 1890 tot alle Europese industriestaten richtte en deze
uitnodigde tot het houden van een
conferentie. In die conferentie zouden de middelen worden overwogen,
om tot een internationale overeenkomst te geraken, omtrent de volgende punten: verbod van Zondagsarbeid;
vaststelling van een minimumleeftijd,
waarojrkinderen in de fabrieken konden worden toegelaten; vaststelling
van een verkorte arbeidsdag voor
jeugdige personen; beperking van
nachtarbeid voor jeugdige personen
en vrouwen, en verbod van arbeid
voor deze categorieën van personen in
voor de gezondheid schadelijke en gevaarlijke industrieën.
Deze stap vond een gunstiger onthaal, dan die van 1881. Verschillende
landen bleken bereid op de uitnodiging in te gaan en onze regering was
de eerste, welke aan de Zwitserse kennis gaf, dat zij zich in de conferentie
zou doen vertegenwoordigen.
Het lag in de bedoeling, dat de bijeenkomst te Bern zou plaats hebben,
en wel op 5 Mei 1890. Er deed zich
echter een onverwacht feit voor, doordat de toenmalige Duitse keizer het
plan opperde reeds eerder, en wel in
Maart, voor hetzelfde doel te Berlijn
samen te komen. Zwitserland verklaarde zich, hoewel begrijpelijkerwijze ietwat verrast en verwonderd
over dit ingrijpen, terwille van de zaak
spoedig bereid van de conferentie te
Bern af te zien en tot die van Berlijn
mede' te werken.

Op 15 Maart kwam deze nu in de
Duitse hoofdstad bijeen. Veertien landen waren er vertegenwoordigd, waaronder ook het onze. En ofschoon de
H. Stoel, in verband met de toenmalige verhouding tot Italië, geen officiële uitnodiging ontving, richtte keizer Wilhelm toch een schrijven tot
den Paus, waarin Z. H. kennis werd
gegeven van de te houden conferentie,
zijn steun werd gevraagd en Hem tenslotte de mededeling werd gedaan, dat
mgr. Kopp, prins-bisschop van Breslau, was uitgenodigd als gedelegeerde
de bijeenkomst bij te wonen. Leo XIII
antwoordde met een uitvoerig schrijcen, waarin hij daarover zijn voldoening betuigde, en de beste wensen
voor de werkzaamheden der conferentie uitsprak.
Veertien dagen duurden deze werkzaamheden, die feitelijk alleen in besprekingen en het formuleren van
wensen bestonden, aangaande de
reeds door Zwitserland aan de orde
gestelde punten. Er werden geen overeenkomsten gesloten, maar wel sprak
de vergadering als haar gevoelen uit,
dat het wenselijk was, regelingen te
treffen ten aanzien van de arbeid van
kinderen, van jeugdige personen en
vrouwen, en op Zondag.
De resultaten van deze eerste Internationale Conferentie mochten niet
groot zijn, geheel onbelangrijk -waren
zij toch geenszins, zoals in de loop der
jaren is gebleken. Het vraagstuk der
arbeidswetgeving, ook langs internationale weg, was en bleef een onderwerp, dat voortdurend de aandacht
bezig hield. Het pad was geëffend
voor het onderhandelen over en het
sluiten van conventies en tractaten,
en voor een geregelde en duurzame
samenwerking, waartoe in het begin
dezer eeuw, in 1901, de Internationale
Vereniging voor Arbeidswetgeving
werd gesticht, welke vereniging haar
zetel in Zwitserland kreeg, en tot wier
doel de organisatie van een Internationaal Bureau en het bijeen roepen
van internationale congressen behoorden.
Op verschillende plaatsen zijn sindsdien congressen gehouden, en dat Nederland daarbij op waardige wijze was
vertegenwoordigd en een niet-onbelangrijke plaats innam, daarvan getuigt, om slechts één naam te noemen,
het aandeel, dat mgr. dr. Nolens z.g.
herhaaldelijk aan de beraadslagingen
en werkzaamheden had.
Als merkwaardige bijzonderheid zij
hier nog vermeld, dat hij zijn laatste
rede te Genève op 16 Juni 1931 hield,
slechts twee maanden vóór zijn dood.
Hij verdedigde toen een ontwerp-mijnconventie, waarvan de aanneming met
de vereiste tweederde-meerderheid
twijfelachtig scheen. Maar hoewel zijn
stem door de reeds langdurige ziekte
in ernstige mate was verzwakt bleek
uit de stemming, dat het gezag van
zijn woord geenszins was verminderd.
P. S. '
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'S HUISHOUDEN
tel

minder vel

Regeringsmaatregelen, zoals de ingestelde distributie van verschillende
voedingsmiddelen, kleding en andere
artikelen en uitingen van enkele overheidspersonen wijzen er op, dat voor het
komende winterhalfjaar rekening moet
worden gehouden met schaarste van
menig artikel, waarvan we tot .nu toe
gewoon waren ons onbeperkt te bedienen.
Dit brengt de noodzaak mee van een
uiterst zuinig gebruik en oordeelkundig
beheer van de voorraden, waarover het
land beschikt en die, welke sommigen
op advies van de regering voor zichzelf
hebben aangelegd. Menig artikel dat nu
nog meer of minder in de handel verkrijgbaar is, zal ons straks ongetwijfeld
in beperkte hoeveelheid worden toege
meten. De daaraan verbonden soeza
moge al weinig aantrekkelijks hebben,
belangrijker is echter dat ingrijpende
veranderingen in de voedselvoorziening
van grote invloed kunnen zijn op onze
lichamelijke toestand en daardoor op
onze arbeidsprestaties.
In het vooruitzicht van dit verlopen
van het getij zullen de huismoeders er
dan ook goed aan doen, het verzetten
der bakens zo geleidelijk mogelijk te
doen plaats hebben en niet daarmee te
wachten tot op een minder gunstig ogenblik een grote verandering plotseling in
.volle zwaarte zijn inlvoed laat gevoelen.
Dit laatste zou bijvoorbeeld het geval
zijn, wanneer in het koude seizoen vetdistributie werd ingevoerd.
Vet, in welke vorm dan ook, slaolie,
bakolie, rund- en varkensvet, boter, plantenvet, het vet in apenootjes en in andere
voedingsmiddelen voorkomende, levert ons
lichaam onder andere de energie voor het
op peil houden van onze lichaamswarmte
en voof onze arbeidskracht.
Het ligt daarom voor de hand, dat we
bij geringe inspanning en in de zomer
minder vet nodig hebben dan 's winters
en bij zware arbeid.
Reeds eerder wezen wij er hier op, dat
wij Nederlanders de gewoonte hebben
meer vet te gebruiken dan verschillende
andere volken en doorgaans ook meer dan
wij nodig hebben en zelfs meer dan goed
voor velen is. Deze ervaring wijst er op,
dat ons volk als geheel eigenlijk vet verkwist en dat wij zonder nadeel met een
kleiner vetrantsoen toe kunnen.
Ons lichaam en zijn stofwisseling hebben
zich echter nu eenmaal ingesteld op een
vrij groot vetverbruik en plotselinge wijziging daarin, onder ongunstige omstandig
heden, bijvoorbeeld in de koude tijd, als
we dus veel vet nodig hebben, zou langdurige onaangename gevolgen kunnen
hebben, zoals slapte en lusteloosheid,
prikkelbaarheid en meer van die onaangename gewaarwordingen, die we wel van
het hongergevoel kennen.
Het is daarom aan te bevelen, om met
de overgang naar een gedwongen vermindering van het vetgebruik reeds thans
.vrijwillig een begin te maken, nu in de
warme tijd de behoefte van ons lichaam
aan vet maar gering is.
Geleidelijk elke week wat minder ervan
in de spijzen te verwerken dan we gewoon
zijn, doet ons zonder schokken aan minder
vet gewennen.
Een lager vetrantsoen behoeft ons dus
feitelijk niet te verontrusten. Het kan ons
zelfs ten zegen zijn.
In de distributieperiode tijdens de vorige
oorlog bleek namelijk, dat verschillende
ziekten van de spijsverteringsorganen niet
of in veel geringere mate voorkwamen
dan vroeger; één van de bewijzen, dat
onze gezondheid en onze beurs beide bij
een matiger voeding gebaat zijn.
Overigens kunnen wij er rekening mee
ihouden, dat suiker, en zetmeelhoudende
stoffen, zoals grutterswaren, granen, peul.vruehten, aardappelen, stroop enz. enz.
voor een deel vet kunnen vervangen. Desgewenst kan dus het gebruik van wat
meer hiervan het mindere vet afdoende
(Compenseren.
WILNA MÜNCH.

de
Men heeft den boer zijn hof verbrand,
Zijn vrouw en os vermoord;
Dan spande de boer zichzelf voor de ploeg,
Maar de boer hij ploegde voort."
(J. W. F. Werumeus Buning).

We zaten samen achter in de tuin,
bij de peentjes en de kropsla. Jopie
was ineen gedoken, klein en somber,
in de lage stoel, ik op onze oude bank,
die tegen het kippenhok leunt. Zij en
ik, we hebben samen ter schole gegaan; in dezelfde klas gezeten; denzelfden prachtigen leraar Nederlands
gehad, die ons heeft ingewijd — ja
werkelijk, hij gaf wijding aan zijn lessen — in de schoonheid van onze letterkunde. Hij heeft gemaakt, dat we
orTdanks ons prozaïsch huis-, tuin- en
keukenleven altijd van verzen zijn
blijven houden en dat we. elkaar niet
alleen met het befaamde halve woord,
doch ook met een enkele dichtregel

begrijpen. Daarom zei ik tegen Jopie,
toen ze deze week zo'n erg verdrietige
bui had:
„En de boer hij ploegde voort!"
Ik kon makkelijk praten die dag. Ik
had de nacht tevoren lekker geslapen
en voelde me lichamelijk prettig. Die
twee factoren hebben nu eenmaal
voor een bepaald ogenblik een gunstige invloed op iemands wereldbeschouwing.
De gast daarentegen was helemaal
niet fit; ze verwacht een kindje en
hoe gaat dat de eerste drie maanden;
dan kun je zo tobberig zijn; je zou
overal om kunnen grienen. Ze dacht
hardop: „Wat ga ik beginnen met al
die jongens . . . in wat voor een vreselijke wereld moe ten "ze groot worden ... waartoe voed ik ze op ... om
anderen te vernietigen ... hoe zal 't
in de toekomst gaan met hun godsdienstige vorming en geloofsbeleving ?
Een merel floot op ons dak en ik probeerde ... „Maar de boer hij ploegde
voort!"
Er zijn veel moeders, die in deze
dagen piekeren en donker de komende
tijden inzien.
Van te voren spreken we af, dat we
't niet hebben over de zeurpotten, die
alleen aan hun eigen klein, bekrompen leventje denken. Ik bedoel de
vrouwmensen, die steen en been klagen, ofschoon ze nog niets meegemaakt hebben en tot nu toe niets moeten missen. Ze hebben een goeie man,
wat kort aangebonden door de beOSSENDRECHT
roerde omstandigheden, maar overiPEEKOFFIE
MOSTERD gens een beste vent met een vaste
baan. Ze bezitten enkele behoorlijke
TAFEL2UREN
STEUNT HOLLAND'S INDUSTRIE kinderen, verscheidene kilo's rijst in
voorraad, zomerschoenen aan de

NV. MATTHEEUSSENS

TLermomeieracfie
voeten, flinke wintermolières in de
kast en nog een paar töffels er naast.
Ze zeuren... Grote God! Denk toch
eens aan het prikkeldraad, dat onder
stroom stond en waar de infanterie
overheen moest... aan landmijnen,
die ledematen wegslingerden; aan
bommen, die huizen uiteen scheurden,
aan millioenen vluchtelingen, aan de
smartelijke tranen van oorlogsweduwen, aan de verminkte bloeiende levens, aan de kapotgeschoten idealen ... ze zeuren ! ... Waarom ? ...
Om het éne kopje thee en omdat een
ander met veel kinderen (nog kort
geleden keken ze medelijdend op zo'n
„moedertje" neer) zoveel broodbonnen krijgt en omdat ze nog niet eens
eventjes gauw zes jurken kan kopen ... Nou, wat zou d a t ? . . . De
laatste week, dat de japonnen nog vrij
waren, kocht een „dame" voor haar
persoonlijk gebruik in één magazijn
15 stuks! Dan was ze voor drie seizoenen klaar! Waar halen de mensen
het lef vandaan, om in deze tijd iets
dergelijks te doen! Dat ze zich niet
doodschamen!
Wij zullen deze soort negeren en
ons bezighouden met de talrijke ernstige mensen, die zich diep bezorgd
maken over de toekomst. Ook al zien
ze in een optimistische stemming de Z O N D A G 3 0 J U N I
witte vredesvlag strak staan in de Stand van de Thermometer
blauwe zomerlucht, dan rijst daarnaast toch het grote vraagteken: Wat
26 CENT
zal daarna gebeuren? En die angstige
onzekerheid verlamt hun energie ....
Voor hen, als voor de jonge moeder
in de tuin, is het vers van Werumeus
Buning zo goed, over den boer, die laatste regels aanhoord zouden hebben, die de Godsbelofte inhouden:
voortploegde:
„Een stem sprak tot aarde, hemel
„Zo menigeen lei de ploegstaart om
en zee
En deed het werk niet voort.
En de boer heeft haar gehoord:
Maar de leeuwerik zong hetzelfde
„Terwille van den boer die ploegt
lied,
Besta de wereld voort!"
En de boer hij ploegde voort."
dan zouden we elkaar met glanzende
O, als het papier niet zo duur was, ogen aanzien en ons in één ontroerend
dan durfde ik de redactie wel vragen moment voelen (het woord is van
de hele Ballade van den Boer op te dien anderen dichter: Willem Nieunemen. Nog liever zou ik alle moeders wenhuis) de grote moeders van de
verzameld zien en dan Paul Huf of vele zonen
een ander knap verzenzegger, of desmedexde eerstgeroepenen om voort
noods onzen ouden leraar uitnodigen te gaan!
om den boer voor ons te laten leven.
C. BOUDENS-VAN HEEL,
Ik ben er zeker van, als we dan de

B A L L A D E VAN DEN BOER
Er stonden drie kruisen op Golgotha,
Maar de boer hij ploegde voort.
Magdalena, Maria, Veronica,
Maar de boer hij ploegde voort.
En toen zijn akker ten einde was
Toen keerde de boer zijn ploeg
En hij knielde naast zijn ploeg in het gras,
En de boer, hij werd verhoord.
Zoo menigeen had een schoone droom,
Maar de boer hij ploegde voort.
Thermopylae, Troja, Salamis,
Maar de boer hij ploegde voort.
Het jonge graan werd altijd groen,
De sterren altijd licht
Gods woord streed in de wereld voort
En de boer heeft het gehoord.
Men heeft den boer zijn hof verbrand,
Zijn vrouw en os vermoord;
Dan spande de boer zichzelf voor de ploeg,
Maar de boer hij ploegde voort.
Napoleon ging de Alpen op
En hij zag de boer aan 't werk,
Hij ging voor Sint-Helena aan boord
En de boer hij ploegde voort.
En wie is er beter dan een boer.
Die van de wereld hoort,
En hij ploegt niet, wat of er al geschiedt

Op dezen akker voort.

Zoo menigeen lei de ploegstaart om
En deed het het werk niet voort.
Maar de leeuwerik zong hetzelfde lied,
En de boer hij ploegde voort.
E n v oi

Heer God! De boer lag in het gras,
Toen droomde hij dezen droom:
Dat er eindelijk een rustdag was
Naar apostel Johannes' woord.
En de kwaden gingen hem links voorbij
En de goeden rechts voorbij
Maar de boer had zijn naam nog niet
[gehoord
En de boer hij ploegde voort.
Maar toen de boer dien hemel zag
Zoo vol van lichten schijn
Toen spande hij zijn ploegpaard af,
En hij veegde het zweet van zijn aan[schijn af,
En hij knielde naast zijn stilstaand paard,
En hij wachtte op Gods woord.
Een stem sprak tot aarde, hemel en zee
En de boer heeft haar gehoord:
„Terwille van den boer die ploegt
Besta de wereld voort!"
J. W. F. Werumeus Buning
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SCHAAKHUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag
Ter oplossing probleem No. 250.
Inzendingen vóór 4 Juli

No. 250
H. G. M. Weenink,
„Het Vaderland" 1919
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Mat in twee zetten
In eindspel no. 251 schijnen de kansen
gelijk te staan. Beide partijen beschikken
over een loper en over een pion, die dame
kan halen. Wit is echter een zet eerder,
terwijl ook de zwarte koning ietwat ongunstig staat. De manier, waarop hiervan
geprofiteerd wordt, is verrassend. 1. c6—
c7, Lb2—a3+. 2. Kf8—gS, b3—b2. 3. Le8
—g6!
De bedoeling van dit offer is om den koning naar een veld te lokken, waar w\j
hem later schaak kunnen geven. 3
,
Kh6Xg6. 4. c7—c8D, b2—blD. 4. Dc8—
g4v, Kg6—h6. 5. Dg4—h4t, Kh6—g6. 6.
Dh4—h7i, Kg6—go. 7. DhTXbl en wint.
No. 251
J. J. v. d. Ende
Tijdschrift K.N.S.B. 1935
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Wit begint en wint

JOSEPH
VADER

VAN
JEZUS
door
J. OUWENDIJK
Het eenige grote
Nederlandse werk
over Sint Joseph
Gedocumenteerd en boeiend
Prijs 3.90 ing.

4.90 geb.

Verkrijgbaar in de boekhandel en
bij de uitgeefster
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tS oufs
Een grote persoonlijkheid moet deze
•schilder geweest zijn, met een eigen
zuivere visie op de wereld en met de
diepe mensenkennis van iemand die
veel heeft ervaren en ondervonden.
Juist door zijn soberheid en eerlijkheid is hij zo indrukwekkend, en ofschoon we maar weinig positieve gegevens van hem hebben, kunnen we
ons voorstellen, hoe hij in wijsheid en
bescheidenheid het vertrouwen en de
eerbied van zijn medemens afdwong.
Hij is in Haarlem geboren, vestigt
zich dan te Leuven, welke stad hij
tot zijn dood in 1475, trouw blijft. Hoewel hij in 1460 pas voor het eerst in
de Leuvense kronieken genoemd
wordt, hebben de kunsthistorici uit
verschillende data, onder andere van
het huwelijk van een zijner zonen en
zijn tweede huwelijk, uitgemaakt, dat
hij zich omstreeks 1445 in Leuven gevestigd moet hebben en omstreeks
1410 geboren moet zijn. Hij wordt
Leuvens stadsschilder en schildert
dan zijn beroemdste werk: het Sacramentsaltaar in de St. Pieterskerk.
Eenvoud spreekt er uit al zijn werk,
een zekere pretentieloosheid. Zijn figuren maken niet veel drukte, maar
ieder van hen heeft een eigen, bewogen zieleleven, op prachtige wijze in
het gelaat weerspiegeld. Gebaren, pathos, heeft Bouts niet nodig, om zijn
karakters uit te beelden. Bouts was
Noorderling en kende de harde werkelijkheid! Stamde hij niet uit een omgeving, waar nood en ontbering geleden werd en waar gezwoegd moest
worden om in leven te blijven? Tientallen jaren was 't land gebukt onder
de afmattende burgerkrijg tussen
Hoekers en Kabeljauwers en nauwelijks daarvan bevrijd, drukten zware
financiële lasten, opgelegd door de
Bourgondische vorsten, de geteisterde
bevolking.
Bouts is naar het zuiden getrokken,
waar de burgerij zich ontwikkeld had
tot een rijke en machtige stand. Een
eldorado moet het daar geweest zijn
voor de kunstenaars, waar toch de
burgers om strijd opdrachten gaven!
Hij heeft veel van zijn Vlaamse
kunstbroeders geleerd, met name van
Rogier van der Weyden, zo zelfs, dat
sommige kunsthistorici aannemen,
dat Bouts in zijn jeugd bij Rogier op
het atelier gewerkt heeft. Maar zijn
afkomst en aard loochent Bouts niet.
Verrassend is hij in zijn psychologische kijk op de mensen. Een van "z'n
meesterwerken, de beroemde „graflegging" (National Gallery, London)
toont dit heel duidelijk. Christus, de
hoofdfiguur in de diagonaal gebouwde compositie, heeft zijn taak volbracht. Hij is moe, tot in elke vezel
van Zijn lichaam. Sporen van het zojuist doorgemaakte, ontzettende lijden zijn zichtbaar op het gelaat dat,
in een trek van voldoening om zijn
volbrachte zending, verstild is.
Met eindeloze droefheid ondersteunt Jozef van Arimathea het lichaam van den Gekruisigde, bang om
enig letsel aan te brengen aan deze
heilige ledematen.
En Maria is niet een in zwijm vallende vrouw, maar, zoals ze echt geweest moet zijn, sterk in haar smart,
omdat ze de wetenschap heeft, dat
haar Zoon geleden heeft uit liefde
voor de mensen, en met grenzeloze
eerbied omvat ze Jesus' pols.
Elke figuur geeft zo op zijn eigen

wijze zijn droefheid weer. Bijzonder
roerend is de kop van Johannes, die
sprakeloos van droefheid op Jesus'
vernield lichaam staart, maar het berustend aanvaardt. En, zoals de linkerzijde van het schilderij is ingenomen door die stille, droevige gemeenschap, treurt rechts het prachtig geschilderde landschap mee, met zijn

loodzware lucht en zijn onheilspellende stilte.
Uit alle werken van Bouts spreekt
een grote waarheidsliefde en zin voor
realiteit. Hij is eerlijk, daarom zal hq
altijd blijven treffen en een diepe indruk maken, afgezien nog van zijn
eminente techniek en z'n oog, voor
licht, ruimte en kleur.
E,

UIZELEN
Het getal TT (Pi)
Nadat we,in het vorige artikel hebben
uiteengezet, hoe men de omtrek van een
cirkel steeds meer kan benaderen, namelijk door het aantal zijden van de in- en
omgeschreven veelhoek steeds groter te
maken, kunnen we nu tot conclusies komen, omdat we van die in- en omgeschreven veelhoeken de omtrek wel, en gemakkelijk in de bijbehorende cirkelstraal kunnen uitdrukken. We zullen ons hier niet
verdiepen in wiskundige berekeningen, de
lezer wil wel van ons aannemen, dat het
uitdrukken van de omtrek van een ingeschreven veelhoek in de straal van de
daaromheen getrokken cirkel mogelijk is.
En als we ons nu voorstellen dat we, bijvoorbeeld beginnend met een zeshoek, het
aantal zijden steeds talrijker maken, dan
is het duidelijk dat de omtrekken van die
veelhoeken steeds meer naderen tot de
cirkelomtrek. Hoe groter het aantal zijden
van de veelhoek is, des te dichter komt
de omtrek te liggen bü de cirkelomtrek.
We geven nu een staatje waarin zo'n
berekening is gemaakt, beginnend met
een zeshoek, eindigend met een 768 hoek
(dat wil zeggen een ingeschreven veelhoek met 768 zijden).
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Wat blijkt nu uit dit lijstje?
Op cie eerste plaats blijkt er uit, dat
na. aate het aantal zijden van in- en omg~~"hre--en veelhoek toeneemt, de omtrekken van in- r
'ngeschreven veelhoek
steeds meer aan elkaar gelijk worden.
Immers bij de zeshoek was het verschil
nog ruim 46/ioo, echter bij de 768-hoek was
het verschil nog slechts één millioenste,
Op de tweede plaats moeten we bedenkeu dat naarmate het aantal zijden van
de veelhoek wordt uitgebreid, diens omtrek steeds meer de cirkelomtrek nadert.
Op de derde plaats blijkt er uit, dat de
omtrek van een in- (of omgeschreven)
veelhoek wordt verkregen door tweemaal
de straal van de omgeschreven cirkel te
vermenigvuldigen met een bepaald getal,
welk bepaald getal nooit absoluut precies
kan worden uitgerekend maar dat slechts
meer of minder zuiver kan worden benaderd.
Uit bovenstaand lijstje, dat nog uitgebreid zou kunnen worden blijkt in ieder
geval reeds met zekerheid dat het bewuste getal minstens 3,14159 is. En dit
getal is dan het bewuste n . Tot op 5 decimalen hebben we n reeds uit bovenstaand staatje kunnen bepalen en in normale berekeningen zijn die 5 decimalen
ook voldoende. Dikwijls wordt zelfs nog
één decimaal minder genomen en wordt
voor de waarde voor TT aangenomen
3, 1416 of in nog eenvoudiger (en dus onnauwkeuriger) vorm 31/-.
Het bepalen van de omtrek van een cirkel is nu dus een vrij eenvoudige zaak
geworden. Als we de afstand maar weten van het middelpunt tot een punt van
de omtrek, dat is de straal r, dan behoeven we deze straal slechts te vermenigvuldigen met 2 x 3,14159 en we hebben dei
cirkelomtrek.
JOHN BOYLfi.

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Notulen van de Bondsraads*
vergadering
van de Nederlandse Katholieke Volksbond op Maandag
6 Mei 1940 in het gebouw St. Bavo, Smedestraat 23 te Haarlem
(Vervolg)'
Aangezien Den Helder uit de
controlecommissie moest treden,
werd de afdeling Alkmaar aangewezen om een lid te benoemen.
Begroting 1940
Aan de bespreking over de begroting nemen deel, de afdelingen: Haarlem, Zaandam, Delft
en Heemstede.
De penningmeester gaf de gevraagde inlichtingen en vond
daarbij de gelegenheid er op te
wijzen dat de-afdelingen niet in
allen opzichte medewerken. Betrekkelijk veel afdelingen blijven
in gebreke de kwartaal-staten in
te leveren, wat toch absoluut
noodzakelijk is om een juist inzicht te hebben van het verloon
der ledentallen, maar ook om de
begroting zo juist mogelijk op te
kunnen zetten. De begrotine
werd tenslotte met algemene
stemmen aangenomen, aan ont
vangsten en uitgaven een bedrae
aangevende van ƒ 68.838. waaronder een post onvoorzien van
ƒ180.
Bestuursverkiezing
Weeens bedanken van den
heer P. A. Smits moest in een
vacature worden voorzien. Candidaat gesteld waren: J. B. van
Bockxmeer te Hoorn door de af
delineen Zaandam en Hoorn; G.
Kulsdom te Dordrecht door de
afdeling Dordrecht: J. P. van der
Ploeg te Noordwijkerhout doov
de afdeling Noordwijkerhout.
Door de afdelingen Zaandam en
Bovenkarsnel werd de candidatuur-Van Bockxmeer aanbevolen.
De afdeling Dordrecht sprak eer
aanbevelend woord voor den candidaat Kulsdom. De uitslag var
de stemming was als volgt: J. B
van Bockxmeer 26.120 stemmen
G. Kulsdom 5950 stemmen. Joh
P. van der Ploeg 2150 stemmen.
Er waren 34.380 stemmen uitgebracht, waaronder 160 blanco, alzo 34.220 sreldige stemmen.
De heer Van Bockxmeer werd
met grote meerderheid van stem
men gekozen.
Dr. A. A. Olierook spreekt
De bondsadviseur, de zeereerwaarde heer dr. A. A. Olierook,
wees er op, dat de politieke con
centratie van de katholieken ir
ons land, met name de R. K
Staatspartij, aan de gehele
wereld ten voorbeeld kan worder
gesteld. Dit noemde spreker een
vrucht van de emancipatie der
katholieken. Hetzelfde geldt onze
sociale organisaties. Wat is
voorts niet bereikt door de gelijkstelling van het bijzonder onderwijs; immers thans bezoekt
40 pet. van de Nederlandse kinderen de katholieke school. Welk
een heerlijk vooruitzicht voor de
toekomst. Maar die prachtige
monumentale uitbouw van het
katholieke leven is nog niet het
bewijs voor het bestaan van eer
sterk en diep innerlijk leven.
Daarom is het zo gelukkig, dat
is ingeluid de actie voor de
Nieuwe Gemeenschap. Onze organisaties hebben meer te doen

dan de zwakke plantjes tegen de
vorst van het ongeloof te bewaren. Zij zijn een credo, maar ook
een apostolaat. Als leden van het
mystieke lichaam van de Kerk
van Christus moeten wij werken
voor allen, ook voor hen die ons
geloof niet belijden. Naar het
woord van het Episcopaat moet
gewerkt worden voor de bloei en
de uitbouw van onze • standsorganisaties ter bevordering van
de kerstening van ons volk. Als
goede vaderlanders moeten wij
ook werken aan het geestelijk
heil van onze niet-katholieke
broeders. Werken wij met onze
niet-katholieke landgenoten samen voor de opbouw van een
Nieuwe Gemeenschap. Ieder van
ons behoort in eigen kring te
werken om deze actie ook bij
andersdenkenden ingang te doet,
vinden. Daartoe is nodig, dat we
een heilig vuur bezitten, dat we
een diep godsdienstig leven leiden. Ter bevordering daarvan
kunnen de Credo Pugno-clubs
nuttig werk doen. Met zekerheid
kan spreker verklaren, dat deze
clubs aan onze priesters zeer na
aan het hart liggen. Worden we,
maar blijven we ook lid van de
Credo Pugno-clubs tot vorming
van een goede kern, gefundeerd
op diep,e godsdienstkennis. (Luid
applaus).)
Voorstel van het
bondsbestuur
De bondsraad besloot, dat de
leden der afdelingen, welke eer
eigen verenigingsgebouw bezitten, lid moeten zijn van de katholieke vereniging tot instandhouding van een verenigingsgebouw
(ter plaatse) voor katholieke
werknemers1.
De centrale raadsvergadering
van 28 November 1938 te Rotterdam gehouden, heeft afzonder
lijke statuten vastgesteld, regelende het bezit van een eigen gebouw der afdelingen. Daarbij
werd besloten, dat de leden dier
afdelingen lid moeten zijn van
de vereniging, welke dat gebouw
exploiteert. Deze verplichting
kan alleen opgelegd worden door
't nemen van bovenstaand besluit
door de bondsraad. (Artikel 18
statuten en artikel 13 huishoudelijk reglement). Met algemene
stemmen besloten.
Voorstellen der afdelingen
De afdeling Oudorp stelt voor
de contributie voor Herwonnen
Levenskracht met één cent per
week en per lid te verhogen.
Over dit voorstel voerden het
woord de afgevaardigden uit
Oudorp, Vlissingen, Delft en Amsterdam.
Overeenkomstig het prae-advies om af te wachten welk besluit de Verbondsvergadering in
deze zal nemen werd conform besloten.
De afdeling Dordrecht had
voorgesteld dat reis- en verblijfkosten voor de afgevaardigden
naar de bondsraadsvergadering
geheel voor rekening zouden komen van de bond.

Hierover voerden het woord de
afdelingen Dordrecht, Bovenkarspel en Amsterdam. Aangezien
het voorstel financieel niet te
aanvaarden was, nam de voorstellende vereniging het voorstel
terug.
De directeur van het Ontwikkelingswerk van het Verbond,
pater mag. dr. S. Stokman
O.P.M., sprak hierna over het:
Ontwikkelingswerk óók in de afdelingen.
Na een principiële inleiding
over 's mensen oorsprong en
eindbestemming, dat wil zeggen
van God komend weer tot God
terug te keren, wees spreker er
op, dat geestelijke en culturele
verheffing een machtig middel
vormt ter vervolmaking van den
mens. Spreker beschouwde het
als de taak van de stands- en
vakorganisatie werkzaam te zijn
voor de geestelijke en culturele
verheffing van de arbeiders, wat
niet alleen een individueel maar
ook een maatschappelijk belang
is en waardoor bevorderd wordt
dat hun een volwaardige positie
in het maatschappelijk leven
wordt verzekerd. Voor het ont
wikkelingswerk zal de katholieke
arbeidersbeweging over bekwame leiders moeten kunnen beschikken.
*In bijzonderheden zette spreker vervolgens uiteen, wat plaatselijk 731 moeten gebeuren en behandelde daarbij verschillende
vormen van ontwikkelingswerk
^ils ontwikkeline's- en kunstavon
den. Dit zijn slechts minimumeisen. Van meer belang zijn
cursussen, die systematisch ingericht moeten worden. Voorts
noemde spreker de studiedagen als een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelingswerk; vervolgens werd sterk
daarop aanbevolen het houden
van cursussen in bepaalde vakken, b.v. algemene en kerkgeschiedenis, Nederlandse taal en
ten derde de sociale school of
dripiarige cursus, welke ten doei
heeft goede kernen te vormen
voor de recrutering van de arbeidersleiders. De vakken van
deze ook een sterk vormend karakter bezittende driejarige cursus zijn Nederlandse taal. godsdienst, 'economie, sociologie, sociale wetgeving, vaderlandse geschiedenis vanaf 1815, geschiedenis en structuur der arbeidersbeweging. Staatsinrichting en
boekhouden.
Voorts behandelde de inleider
nog enkele vormen van ontwikkelingswerk, welke nog niet bestaan doch in het voornemen lig
gen nl. eenjarige cursussen en
kadercursussen voor plaatselijke
leiders. Tenslotte wees spreker
de plaatselijke bestuurders op
hun verantwoordelijke taak met
betrekking tot het ontwikkelingswerk.
Aan de gedachtenwisseling
met pater Stokman namen dee'
de afgevaardigden uit Gouda,
Bovenkarpsel, Rijswijk, Hillegom en 's-Heerenhoek, welke
door den eerwaarden inleider
naar genoegen werden beantwoord,.
Voorzitter dankte pater Stokman voor de interessante lezing
welke ongetwijfeld haar nut zou
afwerpen.
Aan de orde was dan een voorstel van de afdeling Bovenkar
spel met een amendement-Overveen.
Het voorstel hield in een verplichte accountantscontrole in
in te stellen voor die onderafdelingen en instellingen, zoals
spaarbanken, coöperaties en inkoopverenigingen, welke een
zeker bedrag te boven gaan.
(Wordt vervolgd).

Waf ons uil de afdelingen ter ore k
ALKMAAR

Zoals men reeds uit de berichten in Herstel en de Volkskrant
heeft kunnen lezen, zal op Zondag
21 Juli a.s. wederom een bedevaart naar O. L. Vrouw ter Nood
worden gehouden door de afdelingen van de Nederlandse Katholieke Volksbond. Hoewel de
afdeling Alkmaar voorheen betrekkelijk met een gering aantal
leden in deze bedevaart vertegenwoordigd was, vanwege deelneming aan de jaarlijkse Alkmaarse Bedevaart, menen wij
thans dit jaar een uitzondering
te moeten maken en onze afdelingsbesturen aan te moeten sporen voor deelneming aan bedoeldevaart op 21 Juli a.s. hun
respectieve leden op te wekken
en binnen de korst mogelijke tijd
opgave bij ons Secretariaat te
doen van het aantal deelnemers.
Vooral in deze moeilijke tijd, nu
wij de zegen des Hemels zo
krachtig nodig hebben en de algemene intentie van deze te houden bedevaart zo bizonder ons
in de gelegenheid stelt onze bijdrage te geven om een blijvende
rechtvaardige vrede en behoud
van het geloof bij het genadeoord
van Maria af te smeken. De
plechtigheden te Heilo zullen des
morgens half 11 aanvangen, terwijl zij ongeveer half vier des
middags beëindigd zullen zijn. In
ieder geval verwachten wij een
grote deelneming van onze leden
aan deze bedevaart en een spoedige opgave van het aantal deelnemers.
— De leden van de R.K. Bond
van Transportarbeiders St. Bonifacius wordt hierdoor ter kennis
gebracht, dat op Zondag 30 Juni
a.s., des morgens l uur, een H.
Mis zal worden gelezen ter intentie van de levende en overleden
leden dezer afdeling in de St.
Laurentiuskerk, Verdronkenoord.
Wij vertrouwen dat vele leden
deze H. Mis zullen bijwonen, alsmede ter H. Tafel zullen naderen.
ASSENDELFT

Het plaatselijk comité van Herwonnen Levenskracht hield zijn
jaarvergadering.
Het financieel verslag gaf over
1939 een totaal aan van ƒ 386,95,
als de opbrengst van de vrijwillige stuiversactie te Assendelft.
Wat echter tot nog meer vreugde
stemde, was wel de mededeling,
dat in de laatste weken geen enkel verlies behoefd genoteerd te
worden ondanks de vaak moeilijke omstandigheden.
De activiteit zal zelfs worden
opgevoerd. Reeds waren er 100
loten ontvangen, die spoedig zullen worden aangeboden, terwijl
na verkregen toestemming, in de
maand Juli a.s. de speldjesdag
zal worden gehouden.
De heer J. Winter werd als
voorzitter herkozen. Een daartoe
gedaan verzoek van het hoofdbestuur, om een extra bijdrage

uife-de plaatselijke kas voor het
verzorgen van de patiënten, had
tot resultaat, dat een bedrag van
ƒ 10 daarvoor werd uitgetrokken.
BENNEBROEK

Vrienden, onze plaatsgenoot
Antoon Lommerse sneuvelde te
Veenendaal in dienst van het vaderland.
Het bestuur van de Katholieke
Volksbond heeft nu het initiatief
genomen, in overleg met alle bestaande verenigingen, katholiek
en christelijk, tot het bijeenbrengen van gelden om gezamenlijk
te zijner gedachtenis een grafmonument bijeen te brengen.
*$
BEVERWIJK

Door ons afdelingsbestuur iu
het zeer prijzenswaardig initiatief
genomen om te komen tot eeu
wekelijkse bidstond. De geestelijke overheid ter plaatse betuig*
de daarmede haar volle instemming en medewerking.
ledere Donderdagavond om '(
uur zal nu deze bidstond gehouden worden in de parochiekerk
St. Agatha waar derhalve alle
katholieken van Beverwijk verwacht worden.
HAARLEM

Op Donderdag 20 Juni j.l.
kwam de bestuursraad bijeen. Na
enkele mededelingen hield de
voorzitter een inleiding over de
huidige omstandigheden en verwees daarbij o.m. naar 'n artikel
uit Herstel.
Aan de hand hiervan bleek, dat
de afdeling Haarlem geheel in de
geest gehandeld heeft van het
Bondsbestuur en Verbond. De afdeling gaat ook rustig doorwerken : Herwonnen Levenskracht
houdt Zaterdag 29 Juni de
bloempjesdag. De commissie van
werkverruiming en sociale zaken
zet haar taak voort. De instelling
Concordia zal aan de nabestaanden harer gesneuvelden de uitkering geven waar zij recht op hebben.
Na de inleiding van den voorzitter namen velen aan de bespreking over de toestand deel. Men
vond het gelukkig, dat men in
het eigen gebouw kon vergaderen, dat de katholieke arbeidersbeweging geheel intact was gebleven en dat de inzameling voor
Rotterdam zo groot succes had.
Men achtte het zeer noodzakelijk,
dat deze zomer de activiteit der
afdeling als in de winter ontplooid wordt.
Er werd gewezen op de bloempjesdag voor Herwonnen Levenskracht, op de retraite en op de
bedevaart naar Heiloo, die thans
vastgesteld is op Zondag 11
Augustus. De commissie voor de
Geestelijke Belangen heeft 't plan
opgevat om op een Zondag ter
nagedachtenis aan de gesneuvelden in elke parochiekerk der stad
een H. Mis te laten opdragen en
des middags een zielenvesper te
houden op het kerkhof.

GOUDKORREL
De liefde van het H. Hart van Jezus troost ons.
ledere mens gaat nu eenmaal als kruisdrager door het
leven. „Die mijn leerling wil zijn, hij neme zijn kruis op en
volgt Mij."
Van de wieg tot het graf is dikwijls een lange weg, met
distels en doornen, vol van leed en pijn.
„Maar wanneer gij Mij volgt naar een eenzame plaats en
afgezonderd van de wereld in de stilte van een retraitehuis,
dan kunt gij tot Mij spreken en wanneer gij aan Mijn hart
uw nood uitgeklaagd hebt, zult gij met overgave en berusting in uw ziel getroost worden en na het houden van een
gesloten retraite huiswaarts keren."

HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K WEEKBLAD

Bestuur en leden van
de R.K.W.V. afd. Winssen
geven met diep leedwezen
kennis dat op 2e Pinksterdag bij de verdediging van
zijn vaderland sneuvelde
het lid
H. A. NAARDT
in de jeugdige leeftijd van
22 jaar.
Wij bevelen de ziel van
onzen gevallen vriend en
bondsbroeder in uw aller
gebeden aan.
Het bestuur
HULST
Ieder die in het bezit is van
VACANTIEBONNEN
voor het bouwbedrijf of wegenbouw kan deze inleveren op 4
Juli 's avonds om half 8 bij C.
Strijdonk aan huis.
De bonnen moeten behoorlijk
zijn opgeplakt. Alle bonnen
moeten worden ingeleverd. Na
deze datum zijn ze waardeloos.
Voeg bij de in te leveren bonnen een briefje, vermeldend het
aantal, de soort en waarde van
de vacantiebonnen.
ZANGKANARIES
Mannenkanaries ƒ 1,50. Fijnste
zangers ƒ 2,—. Duizenden dankbetuigingen. - Kanariepopjes
ƒ 0,40, wit ƒ 0,75. Pracht parkieten ƒ0,90 per paar. Manvinken
ƒ 0,50. Senegalvogels ƒ 0,90 per
paar. Gemengde
vogelzaden
ƒ 1,30 per 10 pond. Universeel
ƒ0,20 per pond. Pijnkwekerij
NICO BORNEMAN
Merelstr. 31b Utrecht Tel. 13617

DE

HOOP

Behangselpapierfabritk

Laat ons toonen, U en wij en ieder vaderlander, dat wij nog zijn van den ouden
Nederlandschen stam! Alle hens aan dek!
U wilde in het voorjaar immers laten schilderen, laten behangen, laten bouwen en werken? Welaan dan • nooit was het nuttiger

van Rath & Doodeheefver,

Amsterdam

dan thans. Laat werken! Noodt den behanger
in Uw woning met mooi, nieuw R&D Behang.
Voor hém de vreugde van den arbeid....
voor U de vreugde Uw huis verfrischt, verfraaid en opgeknapt te zien! Een voldoening...
juist nu!

OPGELET!
Nieuw adres filiaal Rotterdam: Westersingel 10.
Nieuw telefoonnummer Amsterdam: 39292 (6 lijnen).
Alle behangsels weer uit voorraad leverbaar!

VERHUIZINGEN
voorheen
NIEUWE GRACHT 62 A

TOONZALEN IN 19 STEDEN DES LANDS.

LEVERING VIA UW BEHANGER.

thans

LANGE NIEU W*
STRAAT 55 bis
Telefoon 17089

-

UTRECHT

BOEKBINDER!)
v. d. WIJNGAARD
Mar ia plaats 19 • Utrecht
OOK VOOR U

ook NU

is succes

verzekerd, wanneer il
in dit blad

ADVERTEERT

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!
moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de wederopbouw.

Blijft ook NU trouw lid en
verbruiker van :

R. R. Coöperatieve
Verbruiksvereniging
U.A.

DRIFT

Instelling van het
R. K. Werkll«denverbond

BB A KI b ATELIERoKCRKCtilKE KUNST.M.MAHIANNEIAAN

XftBK&ïïft V&ANDELWIAGGEN

H. D r u k k e r s en U i t g e v e r s
ï rat i e H. Zoekt
u voor uw broeheerwerk, speciaal groote oplagen, een

Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte l

Coöp. Levensverzekering Mij

PAUL

voordeelig adres? Vraagt dan prijs bij de

Fa. Wed. G. LE GUE en Zoon
Pieterstraat 5 — UTRECHT — Telefoon 11486
Rotatiedruk 16 of 32 pag., leveren wij 40.000 a 60.000 ex.
per dag geniet en gesneden. Geen order te groot, geen order
te klein.

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

T I L B U R G
CONCURREERENDE TARIEVEN
BILLIJKE V O O R W A A R D E N
A A N D E E L IN DE W I N S T

VRAAGT P R O S P E C T U S EN VOORWAARDEN

KUNSTMESTSTOFFENHANDEL
Wq leveren u alle soorten
kunstmeststoffen aan concurreerende prijzen. Vraagt inlichtingen.
„De Kunstmesthandel"
H. VAN NISTELROOIJ
Boschdijk 314 - Telef. 3891
Eindhoven
Graan- en Meelhandel. Depot
Turkenburgh's Tuin- en Landbouwzaden. Alle soorten vogelzaden. Duivenvoer en Turfstrooisel.

N. V Steenfabriek „Tienray"
IE TIENRAY
DIR.: AUG. GEURTS
LEVERT ALLE SOORTEN STEENEN. HANDVORM EN PERSSTEENEN IN VECHT- EN WAALFORMAAT, TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN

Mn Johnie en z'n Partner
die met hun buitengewoon afwisselend CABARET-PROGRAMMA
overal volle zalen trekken, hebben voor vereenigingen die een
avond geven, waarvan de opbrengst ten goede komt voor de
geteisterde gebieden, speciaal lage tarieven. Vraagt eens prosp. en
cond. Aanb. v. H.H. Geest. Simon Stevinweg 14, tel. 7534, Bussuin.

Gebruikt bfl Uw ontbyt steeds

A.H.O.
G L O R I A KOEK
Neemt proef met onze andere
AJ1.0.-AKTDKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
Emmastraat 35
TILBURG

IMP.: WILLIAM KOCH 4 Co, KEIZERSBR. 311, AMSTERDAM-O

Koopt bij onze adverteerders!

