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1. Regeling van het verenigings- en
vergaderingsreeht
Uitgevaardigd is een verordening van de
secretarissen-generaal van de departementen van justitie en van binnenlandse zaken
ter verzekering van de openbare orde in Nederland.
Hierin is het volgende bepaald:
Het houden van vergaderingen
Par. 1. (1) Het voornemen een vereniging of stichting op te richten moet worden
meegedeeld aan den bevoegden procureurgeneraal, fungerend directeur van politie.
2. Deze mededeling behelst:
1. de naam en het doel der vereniging
of stichting;
2. de namen en -woonplaatsen van de leden van het bestuur;
3. de statuten;
4. bij een vereniging: de namen en woonplaatsen van ten ministe twaalf leden-oprichters.
3. Indien de bevoegde procureur-generaal,
fungerend directeur van politie, niet binnen
zes weken na de mededeling verklaart, dat
de oprichting niet in het belang van de
openbare orde en het openbare leven is, kan
de vereniging of de stichting haar werkzaamheid aanvangen.
4. Bij wijziging der statuten zijn de bepalingen der leden l—3 van overeenkomstige toepassing.
5. De bevoegde procureur-generaal, fungerend directeur van politie, kan bestaande
verenigingen en stichtingen ontbinden of
haar werkzaamheden schorsen.
Oprichting: van verenigingen of
stichtingen
Par. 2. 1. Vergaderingen, die in een besloten ruimte gehouden worden, k u n n e n
slechts door het bestuur van een vereniging, of van een harer plaatselijke afdelingen, of van een stichting worden bijeengeroepen. Uiterlijk zeven dagen voordat de
vergadering gehouden zal worden, wordt
het voornemen daartoe aan den bevoegden
procureur-generaal, fungerend.directeur van
politie, meegedeeld. De vergadering heeft
niet plaats indien de bevoegde procureurgeneraal, fungerend directeur van politie,
verklaart, dat het niet in het belang van de
openbare orde en van het openbare leven is,
dat zij gehouden wordt.
Politieke bijeenkomsten
2. Onverminderd het bepaalde in het
voorgaande lid moeten de deelnemers aan
vergaderingen? uitgaande van staatkundige
verenigingen of van plaatselijke afdelingen
daarvan, of waar staatkundige onderwerpen
besproken worden, schriftelijk uitgenodigd
worden; de uitnodigingen moeten op naam
gesteld zijn. De bevoegde procureur-generaal, fungerend directeur van politie, kan op
verzoek van belanghebbenden van deze beperkingen dispensatie verlenen.
3. Voor openluchtvergaderingen en voor
optochten is de goedkeuring van den directeur van politie vereist.
4. De bepalingen der leden l en 2 gelden
noch voor vergaderingen met een zuiver
godsdienstig of artistiek karakter, noch voor
besloten gezelschappen, noch ook voor vergaderingen, waaraan niet meer dan 20 personen deelnemen.

2. Uniformverbod en geschriften
Het uniformverbod
Par. 3. De bepaling van artikel 435a van
het wetboek van strafrecht is slechts van
toepassing indien de bevoegde procureurgeneraal, fungerend directeur van politie,
een verbod in de geest van dat artikel uitvaardigt.
Geschriften
Par. 4. 1. Opgeheven worden als van
l September 1939 tot en met 29 Mei 1940 op
grond van artikel 37 van de wen^an 23 Mei
1899 (staat van oorlog en beleg), uitgevaardigde verboden, welke het vervaardigen,
uitgeven, verspreiden, aanslaan of in omloop
brengen van drukwerken betreffen.
2. Indien het belang van de openbare
orde en het openbare leven zulks eist, zal
de bevoegde procureur-generaal, fungerend
directeur van politie, de nodige maatregelen
treffen.

3. Werkvermiming op grote schaal

tueel in samenwerking met waterschappen
en andere worden voorbereid. Over de plannen kan in eerste instantie overleg worden
gepleegd met de inspectie van de rijksdienst voor de werkverruiming in uw provincie. Mijnerzijds wordt gaarne de verzekering gegeven, dat voor een snelle beoordeling en goedkeuring van daarvoor in aanmerking komende — dat wil in verband
met het bovenstaande zeggen loon-inten.sieve, weinig materiaal eisende en zo mogelijk blijvende werkverruiming biedende —
plannen zal worden zorg gedragen.
Bij werken, welke aan de eerste twee der
bovengenoemde maatstaven voldoen, zal de
financiering in het algemeen geen moeilijkheden bieden, daar het grootste deel der
kosten voor subsidie in aanmerking kan
worden gebracht. Wanneer echter onder bepaalde omstandigheden de financiering van
de niet uit lonen bestaande kosten moeilijkheden zou opleveren, dan nodig ik uw college uit ook die plannen — indien zij overigens uit het oogpunt van directe of blijvende
werkverruiming aantrekkelijk zijn — ter
beoordeling voor te dragen met vermelding
van eventuele financiële bezwaren.
Ik vertrouw, dat uw college er met kracht
toe zal meewerken, da.t het in deze brief
bedoelde middel tot bestrijding van de werkloosheid, te weten dóór uitvoering van werkverruimingsobjecten, op korte termijn tot
belangrijke resultaten zal leiden.

4. Arbeid voor Nederlanders in
Duitsland
Te Utrecht werd de 42e vergadering gehouden van den directeur van de rijksdienst
der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling met de directeuren van arbeidsbeurzen.
In de voormiddag werd beraadslaagd over
de intensivering van de arbeidsbemiddeling
in Nederland in de tegenwoordige omstandigheden. Verwacht wordt, dat de Nederlandse werkgevers, gezien de ontwikkeling
der arbeidsmarkt, door de oorlogsomstandigheden, bereid zullen zijn veel meer dan
vroeger bij de indienstneming van personeel
van de diensten der arbeidsbeurzen gebruik
te maken. In dit verband kwam ter sprake
de uitvoering ,der verordening op het ontslag van arbeiders, waarover namens de directie van de arbeid door den hoofdinspecteur den heer Winkel inlichtingen werden
gegeven.
In de namiddag vond een bespreking
nlaats over de werkgelegenheid voor Nederlanders in Duitsland. Het bleek, dat voor
zover er voor onze arbeiders geenjperk in
Nederland kan worden gevonden, ifeiteland
in staat is, in ruime mate Nederlandse arbeiders op te nemen. Er is werkgelegenheid
voor Nederlanders in welhaast alle beroepen. Uitvoerige inlichtingen werden gegeven
over arbeidsvoorwaarden, huisvesting, overmaken van lonen, vergoeding van reiskosten, doorbetaling van steun aan gehuwden
en kostwinners gedurende twee weken, de
wiize van bemiddeling en het vervoer der
arbeiders.
Blijkens een circulaire van den secretarisgeneraal van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen d.d. 25 Juni wordt de arbeid in
Duitsland in het algemeen voor Nederlanders passend geacht, d.w.z. dat deze arbeid
zal worden aa.ngeboden aan al degenen, die
voor dit werk ih aanmerking komen. Het
weigeren van werk in Duitsland heeft tot
gevolg stopzetting van ondersteuning, van
plaatsing bij de werkverschaffing of van
uitkering uit de werklozenkas, tenzij in bijzondere omstandigheden anders wordt beslist. Zo zal o.a. rekening worden gehouden
met gezinsomstandigheden als ziekte der
huisvrouw, of met vaders van gezinnen met
meer dan vier kinderen beneden de tienjarige leeftijd.
<De arbeidsbeurzen zijn reeds sedert enige
tijd bezig onder leiding van de rijksdienst
de plaatsing1 van Nederlandse arbeiders in
Duitsland te regelen. De rijksdienst werkt
hierbij nauw samen met de sociale afdeling
van den commissaris-generaal voor Economische Zaken en Financiën. Er hebben zich
reeds duizenden arbeiders voor werk in
Duitsland bij 'de arbeidsbeurzen opgegeven.
Tussen 21 en 26 Juni zijn reeds plus minus
2000 Nederlandse arbeiders naar Duitsland
vertrokken.

5.

Werk voor Nederlandse arbeiders in Duitsland

Duitsland vraagt Nederlandse arbeiders.
Na de mededeling van den Rijkscommissaris
voor de bezette gebieden in Nederland,
Rijksminister Seyss Inquart, dat de werkloosheid in Nederland spoedig tot het verleden zal behoren en dat men zich vrijwillig
kan opgeven voor arbeid in Duitsland, zijn
tal van publicaties verschenen van de Arbeidsbeurzen in Nederland, die een opsomming gaven van de beroepen, welke in de
allereerste plaats voor bezetting met Nederlandse arbeidskrachten in aanmerking komen.
„Er zijn tot op heden via de bevoegde
Duitse instanties aanvragen binnengekomen
van Duitse ondernemingen om onmiddellijke
plaatsing van Nederlandse arbeiders tot ongeveer 12.000 arbeidskrachten. Dit aantal
neemt in zeer snel tempo toe. Het spreekt
vanzelf, dat hieraan zo spoedig mogelijk
wordt voldaan, maar eveneens is het begrijpelijk, dat er heel wat werk verzet moet
worden eer men de arbeiders op de trein
kan zetten. Daar de Arbeidsbeurzen zijn ingeschakeld, kan een en ander niettemin
toch vlot verlopen, want dit zij vooropgesteld: er geschiedt geen enkele plaatsing
buiten de Arbeidsbeurs om."

De secretaris-generaal van Sociale Zaken
heeft tot de gemeentebesturen de volgende
circulaire gericht:
Zoals u bekend is, wordt er met kracht
naar gestreefd, de vermeerdering van de
werkgelegenheid in ons land te bevorderen.
Een van de middelen daartoe is de uilvoering van werkverruimingsobjecten op groter
schaal dan tot nu toe het geval was. Voor
de daartoe geëigende objecten zal op de gebruikelijke wijze subsidie in de loonpost
kunnen worden verkregen.
Bij de keuze van bovengenoemde werken
dient op hun waarde als middel tot werkverruiming te worden gelet. Dit betekent
in de eerste plaats, dat de kosten voor het
grootste deel uit lonen dienen te bestaan.
Dat maakt het werk niet alleen uit een oogpunt van directe werkverruiming aantrekkelijk, doch betekent tevens — en dat vormt
in de huidige omstandigheden een tweede
eis — dat een naar verhouding geringe hoeveelheid aan materiaal behoeft te worden
gebruikt. In de derde plaats valt te overwegen, in hoeverre het werk na gereedkomen
De arbeidsvoorwaarden
voor de toekomst blijvende werkverruiming
tot gevolg zal hebben.
Hoe zijn in het algemeen de arbeidsvoorU gelieve met voortvarendheid er naar waarden en in welke plaatsen worden de
te streven, dat dergelijke objecten even- Nederlandse arbeiders geplaatst?

„De lonen bewegen zich ongeveer tussen
54 en 80 pfenning per uur. Ongehuwden
krijgen in vele gevallen een toeslag van
50 pfenning per dag, gehuwden één mark
vijftig. Komt men in grotere steden (van
meer dan 100.000 inwoners), dan wordt de
toeslag voor gehuwden M. 2,—. Sommige
firma's geven nog een kindertoeslag. Logies
geniet men meestentijds in barakken of
woonschepen. Sommige firma's geven het
gratis, bij anderen kost het 3,50 Mark per
week. Voor voeding rekent men l Mark of
1,20 Mark per dag. Wat men overhoudt,
kan in zijn geheel naar Nederland worden
overgemaakt."
Zeer belangrijk is, dat Nederlandse arbeiders kosteloos transport naar de Duitse
grens genieten, terwijl het vervoer in Duitsland door de Duitse overheid geregeld
wordt. Bovendien krijgen de gezinnen van
de arbeiders vanaf het ogenblik van vertrek
van den kostwinner nog gedurende twee
weken ondersteuning, voor zover deze gezinnen bij werkloosheid van den kostwinner
voor ondersteuning in aanmerking zouden
komen.
De gehuwden genieten eenmaal per drie
maanden een vacantie van ongeveer zes
dagen, ongehuwden eenmaal per zes maanden. De duur van het werk in zijn geheel is
niet precies bepaald. Voor het ene kan men
op drie maanden, voor het andere op veel
langer termijn rekenen.
Er is gelegenheid tot plaatsing in het
Rijnland, Westfalen, Hannover en andere
streken van Duitsland. Tevens kunnen geplaatst worden bankwerkers, draaiers, loodgieters, electriciens, lassers en andere metaalbewerkers benevens hulparbeiders.
Welke categorie arbeiders vallen onder
het genoemde aantal van 12.0.00?

imermoiiiefeiNactie

Geschoolde krachten
„Het betreft zowel geschoolde werklieden,
als ongeschoolde handlangers. Van de 12.000
aanvragen zijn er alleen al van de HermannGöringwerke niet minder dan 3000 afkomstig. In het laatst van de vorige week zijn
plm. 600 Nederlandse arbeiders via Oldenzaal naar Duitsland gereisd, als eerste continsrent van deze 3000.
Hiervan komen er ongeveer 400 uit het
noorden van ons land en circa 200 uit Zwolle
en enkele andere plaatsen.
De Gó'ringwerke hebben ook enige plaatsingsmogelijkheid voor kantoorbedienden.
Het aantal plaatsen is voor deze categorie
echter zeer beperkt. Reeds zijn enkele boekhouders en vrouwelijke sten o-typisten daarheen vertrokken. In het begin van de volgende maand zullen weer enige kantoorbedienden naar deze •werken vertrekken.
De aard der werkzaamheden is natuurlijk
zeer verschillend. Onder de tot nog toe binnengekomen aanvragen worden arbeiders
gevraagd voor aanleg van spoorwegen, bouw
va*n fabrieken, hoogovens enz., verder geschoolde en ongeschoolde arbeiders in metaalfabrieken, machinefabrieken, enz. Er
worden echter ook bouwvakarbeiders gevraagd voor het Rijnland. Dit alles is geen
precieze opgave, maar bedoelt slechts een
beeld te geven van het geheel.
Buiten de hier genoemde aanvragen is er
ook plaats voor havenarbeiders. Bovendien
gaan vele landarbeiders naar Duitsland.
Dinsdag ging er weer een groep over Venlo,
komende uit verschillende delen des lands.
Het zij nog- eens nadrukkelijk vermeld,
dat de gehele regeling van plaatsing van
arbeiders naar Duitsland via de Arbeidsbeurzen geschiedt. Men wende zich dus niet
tot het departement, maar tot de Arbeidsbeurs van zijn woonplaats."

ZONDAG 7 JULI
Stand van de Thermometer
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Ten opzichte van de vacantie 1940 werd
overeengekomen dat hiervoor zal gelden de
regeling van 1939 met dien verstande dat
onder „één week vacantie" wordt verstaan
het aantal werkuren per week dat op het
moment der vacantie voor de betreffende
onderneming geldende is.
De toekenning der vacantie zal plaatselijk
worden geregeld in overleg met de arbeiders
en hun organisaties.
%
Voor de arbeiders, die ontslagen zijn of
6. Geen gebrek aan grondstoffen, worden,
zal eveneens dezelfde regeling gelden als in deze voor 1939 gold.
wel aan orders
In verband met de bijzondere omstandigheden waarin de Metaalindustrie in ons land
Over de papierfabriek van Gebr. Tielens door de oorlog is komen te verkeren is met
en Co te Meerssen werd aanvankelijk ge- de R.K. vereniging van werkgevers in de
publiceerd, dat dit bedrijf zou sluiten we- metaalnijverheid overeengekomen, dat door
gens gebrek aan grondstoffen.
de bij deze vereniging aangesloten werkgeDit blijkt niet juist te z i j n ; het mankeert vers dezelfde regeling zal worden toegepast
deze fabriek aan orders. Kortere werktijd is als overeengekomen met de Metaalbond.
niet uitgesloten.
Deze regeling treedt dus in de plaats van
Mochten er nog minder orders' binnenkoeerder met deze organisatie overeenmen, dan rijst de vraag of het bedrijf niet de
gekomen
regeling.
helemaal moet worden gesloten. Doch voorMet
beide organisaties is afgesproken, dat
lonig werkt deze fabriek nog.
tijdig nieuw overleg zal worden gepleegd
De N.V. Van Vollenhoven's Bierbrouwerij
de vraag wat er inzake de duurtetoeheeft aan de organisaties van fabrieksarbei- over
ders meegedeeld, dat zij tot haar spijt ge- slag voor volgende maanden zal dienen te
geschieden.
*
noodzaakt is de geldende werktijd in de
bottelarij van 48 uur per -week te verkorten
tot 42 uur, hetgeen een evenredige loonver- 9. Van het Rijksoverleg
mindering tot gevolg heeft. Dit als gevolg
van het feit, dat een groot gedeelte van haar
In een gehouden vergadering van de cenomzet naar overzee ging, hetgeen thans niet
trale commissie voor georganiseerd overleg
meer mogelijk is.
in ambtenarenzaken kwamen verschillende
met de bijzondere omstandigheden van het
ogenblik verband houdende kwesties der
7. Korter werken door leerlingen
ambtenaren ter sprake.
Overeenkomstig de zowel door de Duitse
Uit ingekomen mededelingen bij het Cenvoorgetraal Bureau van het grafische bedrijf is als de Nederlandse autoriteiten
gebleken, dat sommige werkgevers bij kor- schreven algemene gedragslijn besloot de
ter werken de bepalingen niet juist toepas- commissie haar taak op normale wijze te
blijven vervullen, met inachtneming van de
sen.
Vooral wordt geconstateerd, dat men jon- door de bijzondere omstandigheden geboden
gere werknemers, in hoofdzaak leerlingen, zelfbeperking en werkelijkheidszin.
In verband met de bij verschillende bedrijmeer uren laat werken dan de oudere werknemers, soms zelfs 48 uren per week, terwijl ven en diensten en door de onderscheiden
anderen slechts 17 uren arbeid verrichten. ambtenarenorganisaties reeds aangevangen
Een dergelijke toepassing van de korter- zelfstandige steunacties voor de door de
oorlog ernstig getroffen slachtoffers onder
werktijdregeling is niet toegestaan.
Dit korter werken moet over a l l e werk- het overheidspersoneel werd de regelingsnemers per afdeling gelijkelijk worden ver- delegatie verzocht met de daarvoor aangewezen autoriteiten en reeds bestaande comideeld, dus over ouderen en jongeren.
té's overleg te 'plegen aangaande de mogelijkheid om de steunactie voor de door de
oorlog getroffenen te stimuleren en meer
8. Duurtetoeslag in de metaalalgemeen te doen zijn.
industrie
Ook omtrent enkele andere met de bjjzondere omstandigheden van het ogenblik
verband
houdende aangelegenheden van het
Vacantieregeling 1940
overheidspersoneel werd de regeringsdeleDoor de samenwerkende metaalbewerkers- gatie uitgenodigd met de daarvoor aangebonden, te weten de Algemene Nederlandse wezen instanties besprekingen te voeren
Bond, de. Nederlandse R.K. Bond en de om tot algemene richtlijnen ter zake te geChristelijke bond zijn besprekingen gevoerd raken.
Besloten werd de regering te verzoeken,
met een onderhandelingscommissie, de zogenaamde kleine commissie uit de Metaal- de bij de aanvang der bezetting van Nederbond over het verder toekennen van duurte- land aan het rijkspersoneel bij wijze van
toeslag.
voorschot uitbetaalde lonen en salarissen
Deze besprekingen hebben tot gevolg ge- niet ineens doch geleidelijk te doen inhouhad, dat de arbeiders, werkzaam bij de le- den.
Aangaande de aangelegenheid der verhoden van de Metaalbond, over Mei en Juni
een duurtetoeslag zullen ontvangen van ging van het gezinspensioen stemde de commissie
in met het voorstel van den minister
5 uurlonen per maand.
Uitgezonderd daarvan worden échter die van Binnenlandse Zaken in het daartoe
arbeiders die in de betrokken maand meer strekkende wetsontwerp de bepaling op te
uren werkten dan het aantal loonweken der nemen dat de datum van inwerkingtreding
nader bij kon. besluit wordt vastgesteld.
maand X 48 + 5.
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VOORWAARTS!
en nieuw

(d. B.) De omstandigheden waarin
de wereld thans verkeert, moeten
door ieder, als feit, worden aanvaard,
derhalve ook, zonder uitzondering,
door ons, Nederlanders.
Die omstandigheden hebben zich
aan ons volk opgedrongen; het heeft
ze niet zelf gemaakt.
Het Nederlandse volk, niet een of
andere groep, moet de consequenties
uit de gebeurtenissen weten te trekken, — het Nederlandse volk dat verantwoordelijk is voor zijn lot en zijn
toekomst.
Het is verblijdend, dat in schier
alle kringen der bevolking die gedachte, die overtuiging welbewust
leeft. Dat is ook voor ons land de
grote vrucht van het grote wereldgebeuren.
Het Nederlandse volk moet en zal,
geleerd door en met waardering voor
hetgeen het verleden ons gebracht
heeft, en met eerbiediging van onze
Nederlandse tradities, wortelende in
onze • geestelijke vrijheid, zich op de
toekomst instellen.
Dat is minder moeilijk, dan het
misschien aanvankelijk schijnt.
Er zullen nieuwe vormen en normen
nodig zijn. Is dat zo verschrikkelijk?
Die normen en vormen zijn toch
slechts middelen om het grote doel:
het algemeen welzijn van het Nederlandse volk, te dienen?
Personen zullen belangrijke, algemeen leidende functies gaan vervullen
die, vergeleken bij oudere mensen, tot
nu toe minder bekend waren ; jongere
mensen wellicht die op bepaalde gebieden tot de knapsten te rekenen
zijn. Is dat erg? In het geheel niet.
Het is helemaal niet nodig en veelal
ook niet wenselijk, dat personen tot
hun dood gewichtige posten bezetten ;
zulke mensen hangen dikwijls té veel
aan het verleden en hebben vaak te
weinig oog voor het (goede) nieuwe.
Laat gerust jongere Nederlanders
gewichtige posten bezetten, indien
hun bekwaamheid, hun karakter, hun
kijk op hetgeen thans nodig is, maar
boven twijfel staan.
Dezulken kunnen met vertrouwen,
ook door ons, katholieke arbeiders en
bedienden, worden tegemoet getreden.
Wij schrijven thans opnieuw over
een en ander, omdat het er naar ons
inzicht meer dan de tijd voor is dat
zulke mannen komen en in brede zin
de leiding op zich nemen van hetgeen
thans in nationaal verband dringend
geboden is.
Zien wij het wél, dan zal in deze
dagen een sterke, waarlijk Nederlands-nationale concentratie tot stand
komen. Wij zouden zulks toejuichen.
Er is zoveel mooi, groot en noodzakelijk werk te doen.
Laten wij, dat ligt ons in de Beweging het beste, eens denken aan
het sociale en economische gebeuren.
Moet de samenwerking tussen de verschillende groepen van werkers niet
verder worden geregeld? Zeker, er is
een hele reeks wetten, die betrekking
hebben op de positie van de arbeiders
en bedienden ; er is een begin gemaakt
(Ziektewet) met de toepassing van,
noem het de corporatieve, Bedrijfsorganisatie, Bedrijf schaps-gedachte ;
collectieve contracten, ondernemersovereenkomsten kunnen algemeen
verbindend worden verklaard. Doch
dat alles ging stukjesgewijze. Heel
ons sociaal en economisch leven moet
organisch worden opgebouwd.
Dat kan, en bedriegen de tekenen
niet al te zeer — dan zal dat ook, en
wel snel, geschieden. Dat kan ook;
het overgrote deel van de werkers is
daar vóór ; een klein, zij het tot nu toe
invloedrijk deel ging slechts schoorvoetend mee.
Er is vervolgens niet aan te ont-

komen en het is in zichzelf uitmuntend, dat de voortbrenging wordt geregeld en doelmatig wordt gericht op
het Nederlandse belang. Wij deden
reeds eerder uitkomen: de voortbrenging is geen particuliere liefhebberij; zij is noodzakelijk voor het
belang van volk en land en dus moet
de Overheid passende maatregelen
nemen ten aanzien van de voortbrenging. Of sommigen willen of niet:
de onbeperkte vrijheid in de voortbrenging is niet te handhaven. Wat
nodig is: de betrokkenen dienen het
tijdig eens te worden over de vorm
waarin en de wijze waarop de voortbrenging zal gericht en gecontroleerd
worden, waarbij men zich van het
begin af terdege zal dienen te realiseren, dat de arbeiders (en bedienden) niet alleen materieel belang
hebben bij de voortbrenging, doch dat
ze volwaardige voortbrengers zijn en
dienovereenkomstig aanspraken laten
gelden met en naast anderen met wie
zij samenwerken. Het betreft hier
geen gunst van meespreken of horen,
doch een natuurlijke aanspraak op
(mede-) zeggenschap.
Die opvatting houdt geen verband,
gelijk men weet, met de bezettingstoestand van het ogenblik. Wél zullen
de wereldgebeurtenissen, die ook wij
thans meemaken, het hunne er toe
bijdragen, dat verouderde en onhoudbaar gebleken verhoudingen plaats
maken voor nieuwe.
Ook dr. Fentener van Vlissingen
blijkt het hiermee eens te zijn. In een
rede, die hij hield voor de Kamer van
Koophandel voor het gebied Utrecht,
uitte hij zich als volgt:
De leiders van het bedrijfsleven
zullen daarbij moeten tonen, dat zij
niet alleen bereid zijn hiervoor
grote offers te brengen, maar ook
om nieuwe wegen te zoeken en om
zich aan te passen aan hetgeen de
nieuwe tijden noodzakelijk maken.
De evolutie ging in die richting.
Nu zij zich, thans, ten zeerste versterkt doet gelden, laat zich de lijn,
waarlangs zij zich wil bewegen,
duidelijk zien.
Daarover kunnen wij ons verheugen.
Het oude maakt plaats voor het
nieuwe.
^ en i r «nal
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(d. B.) Herhaaldelijk reeds hebben
wij, zij het terloops, geschreven over
het orgaan dat gevormd is tussen de
werkgevers- en werknemerscentralen.
Dezer dagen is namens die organisaties een mededeling gepubliceerd,
waarvoor wij de bijzondere aandacht
vragen.
Het is het orgaan, waarin sociale
zaken worden behandeld. Het heeft
contact met de betrokken Nederlandse en Duitse autoriteiten. Men
zou het, in de stijl van het heden, ons
„arbeidsfront" kunnen noemen.
Het is goed, dat men een en ander
in brede kring weet, omdat hier en
daar mensen opduiken, die het doen
voorkomen, alsof zij terzake van o.a.
de arbeidsverhoudingen iets in de
melk zouden hebben te brokkelen.
Dat is geenszins het geval.
Het is de bona fide vakbeweging
van werkgevers en werknemers,,
welke de taak heeft de belangen van
de arbeiders te behartigen.
En dat gebeurt ook.
In feite is de taak der vakbeweging nimmer zo gewichtig geweest,
heeft zij nooit zoveel invloed kunnen
uitoefenen op de totstandkoming van
maatregelen en verordeningen als
thans.
Dat dienen onze mannen en vrouwen wel te bedenken.
Men brenge dat de nog niet geor-

ganiseerde kameraden eens krachtig
onder het oog.
Zij moeten inzien, dat het voornamer en fierder is vrijwillig tot de Beweging toe te treden dan daartoe
eventueel direct of indirect gedwongen te worden.
Hier volgt het communiqué:
Zoals bekend is werd reeds gedurende een aantal jaren geregeld overleg gepleegd tussen de centrale organisaties van werkgevers en arbeiders over actuele vraagstukken op
sociaal gebied. Onmiddellijk na het
staken der vijandelijkheden stelde dit
overleg zich volledig ter beschikking
van de Nederlandse autoriteiten, terwijl voorts ook de Middenstandscentralen werden uitgenodigd in den vervolge aan dit overleg deel te nemen,
welke uitnodiging gaarne werd aanvaard. Ook de Nederlandse Vakcentrale is sedertdien tot dit overleg toegetreden.
Toen van de zijde der bezettende
overheid via het departement van Sociale Zaken contact werd gezocht met
de sociale organisaties in den lande,
vond de desbetreffende Duitse autoriteit in bedoeld overleg het Nederlandse contactpunt, om vraagstukken van
sociaal belang in onderling overleg
nader onder de ogen te zien. Sindsdien werden ook de landbouwcentralen uitgenodigd aan het overleg te
willen deelnemen, welke uitnodiging
is aanvaard.
Uit het vorengaande moge blijken,
dat de reeds bestaande samenwerking
tussen centrale organisaties op sociaal gebied enerzijds werd verstevigd
en anderzijds uitgebreid, zulks met de
bedoeling naar Nederlandse trant een
centraal contact te vormen, niet
slechts over onderling overleg, doch
ook ten aanzien van de Nederlandse
en Duitse overheidsinstanties. Gebleken is, dat de verkregen samenwerking zowel door de Nederlandse als
door de Duitse overheid met waardering is begroet.
Het contact-adres voor de in het
overleg samenwerkende centralen
bleef evenals tot dusver berusten bij
mr. B. C. Slotemaker, algemeen secretaris van het Verbond van Nederlandse Werkgevers.
De aan bedoeld overleg deelnemende centrale organisaties zijn de volgende :
Werkgeverscentralen: Verbond van
Nederlandse Werkgevers, Centraal
overleg in arbeidszaken voor Werkgeversbonden; Algemene Katholieke
Werkgeversvereniging, R. K. Verbond van Werkgeversverenigingen,
Verbond van Protestants-Christelijke
Werkgevers in Nederland.
Arbeidscentralen: Nederlands Verbond van Vakverenigingen, R. K.
Werkliedenverbond in Nederland,
Christelijk Nationaal Vakverbond in
Nederland, Nederlandse Vakcentrale.
Middenstandscentralen: Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond,
Nederlandse R. K. Middenstandsbond,
Christelijke Middenstandsbond in Nederland.
Landbouwcentralen:
Koninklijk'
Nederlands Landbouw Comité, Katholieke "Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, Christelijke Boeren- en
Tuindersbond in Nederland.

Men heeft intussen gezien hoe door
een gelukkige greep aan het overleg
dat reeds bestond tussen de sociale
verenigingen van arbeiders en werkgevers op het terrein van de arbeid,
de middenstand en de landbouw, een
hechtere grondslag is gegeven en hoe
de bezettende overheid waardering
heeft betuigd voor deze centralisatie,
die de bemoeiingen van de Nederlandse en Duitse overheid vergemakkelijkt. Voor de kleinmoedigen is dit
een aanwijzing, dat men voor een
grote mond niet aanstonds op de
vlucht moet slaan, en dat de bezettende overheid, overeenkomstig haar
meermalen gegeven woord, bereid
is met hetgeen in ons land gegroeid is en geworden rekening te
houden.
Natuurlijk doet ze dit alleen als ze
ervaart dat het de organisaties ernst
is met hun beginselen en dat ze niet
reeds voor een dreigement en een
groot woord de vlucht nemen. Mocht
zich in de gelederen defaitisme vertonen, mocht de leiding het hoofd verliezen en van zwakheid blijk geven,
dan is men weg, maar dan hebben de
organisaties het zich zelf te wijten indien met hen verder geen rekening
wordt gehouden.
Het orgaan van de Christelijke
Boeren- en Tuindersbond verzet zich
met alle macht tegen het advies, de
eigen organisatie op te heffen en mee
te doen aan de vorming van één algemene organisatie.
Deden we dit — zegt het blad —
dan zou daarmee het bewijs zijn geleverd, „dat we verschrikkelijke huichelaars waren. Immers indien we op
de loop zouden gaan voor iets wat zou
kunnen komen, dan bleek daaruit, dat
onze arbeid voor christelijke organisatie hoogstens een gril was en niet
vrucht van een diepe levensovertuiging."
En verder:
„We weten niet wat God over ons
brengt. Of Hij het voor ons nodig zal
oordelen onze geestelijke vrijheid ons
te ontnemen. Of ons te eniger tijd het
voortbestaan onmogelijk zal gemaakt
worden. Komt dit, dan hopen we genade
te krijgen, om dit kruis te dragen. Vrijwillig afstand doen van onze christelijke organisatie doen we nooit. Zolang
we kunnen, houden we dit vast, omdat
we menen op deze wijze God in het
maatschappelijk leven te moeten dienen."

Wat hier een christelijk orgaan getuigt wordt door ons ten volle onderschreven. Het levenswerk der eigen,
op onze beginselen steunende en daarin wortelende organisatie wordt niet
op de ademtocht van de een of andere
wind prijsgegeven. Het resultaat van
een halve eeuw werkens, waaraan
thans reeds twee geslachten zich hebben gewijd, breekt men niet zelf in een
vlaag van moedeloosheid of uit verkeerd begrip af.
Het christelijk orgaan maakt nog
een tweede behartigenswaardige opmerking, die trouwens in onze eigen
kring reeds eerder was geuit.
In de goede tijd toen voor de organisaties op principiële grondslag geen
gevaar dreigde en zij niet door de
nieuwe bewegingen werden belaagd,
hebben de sociale verenigingen zich
niet uitsluitend maar toch te veel met
stoffelijke zaken en bemoeienissen
bezig gehouden en niet altijd volle
aandacht gewijd aan het culturele en
l •vree opmerkingen
godsdienstige werkT het werk van een
(V.) Het orgaan van de Christe- hogere orde, waarom de eigen orgalijke Boeren- en Tuindersbond „Ons nisatie in hoofdzaak begonnen is.
Platteland" maakt een paar opmer„Misschien — schrijft „Ons Platteland"
- is de Goddelijke bedoeling van de
kingen, die ook buiten zijn kring bebeperking onzer taak op materieel terhartiging verdienen.
rein wel, ons terug te' jagen naar dat
De eerste opmerking gaat in tegen
eerste en voornaamste, en laten we het
het advies van kleinmoedigen — om
eerlijk belijden, door ons te veel vergeen krasser woord te bezigen — in
waarloosde doel van onze Bond."
eigen omgeving, die de raad geven,
De omstandigheden nopen inderthans en vrijwillig de eigen organisatie op te heffen en tot één algemene daad tot zekere beperking van de maorganisatie te helpen komen, omdat teriële taak der sociale verenigingen.
men hier anders toch toe gedwongen Maar juist deze beperking — ook een
soort retraite — moet ze er toe bren*
zal worden.
Dit advies spruit voort uit de inti- gen, met des te meer ijver en vuur
midatie van bepaalde Nederlandse zich aan de zaken van hoger orde te
zijde ondernomen: weg met al die geven. Wij hebben allen, als persoon:
hokjes en schotjes, er is slechts ruim- en als organisatie, behoefte aan een,
versterkend bad.
voor één nationale organisatie.
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coöperatie

'(A.) Misschien hebben sommigen
Sach afgevraagd, wat er in de nabije
toekomst met de coöperaties gaat ge- De harten omhoog!
beuren. Het officieel orgaan van de Zo ooit, dan is thans deze wekroep tot
gericht.
Nationale Coöperatieve Raad geeft onsWat
van ons allereerst geëist mag worÖaarop het volgende antwoord:
den is kalme bezonnenheid, een hoge mate
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van zelfbedwang, gevoel van waardigheid. houden met de middelen, welke ons ter
„Het spreekt tevens voor ons van- Kalme bezonnenheid. Wat over ons volk beschikking zijn gebleven.
Zo ook onze gezamenlijke actie „naar
Self, dat onze coöperatieve bedrijven gekomen is, hebben wij te zien, zoals het
hebben wij te aanvaarden, zoals de de Nieuwe Gemeenschap".
en ook onze organisaties volkomen in- is,
dingen daar voor ons liggen: Nederland
Vraagt men, wat de eigenlijke, princitact zullen worden gelaten, zij het is bezet gebied. Dat wil zeggen, dat wij piële
ondergrond van die actie was, dan
ook, dat wellicht wel enige concentra- tijdelijk hebben te leven onder vreemd kan men het meest duidelijk dit antwoord
tie in de invloeden zal kunnen worden gezag, maar waaraan wij gehoorzaamheid even: ons doel was de mentaliteit van
verwacht en zij het ook, dat wel met verschuldigd zijn. Nederland en Duitsland ons volk zodanig te veranderen, dat het
beide het tractaat van 1907 aan- doelbewust ernaar zou streven de op de
kracht zal worden gestreefd naar ver- hebben
vaard. Daarin staan de beiderzijdse rech- grondslag van een individualistisch libehoging van het nuttig effect en naar ten en plichten. Voor die rechten kunnen ralisme opgebouwde maatschappij te doen
verbetering van datgene wat daar- wij opkomen, mits wij ook de aanvaarde doorgroeien naar een christelijk gemeenvoor in aanmerking zal blijken te ko- plichten vervullen. Treuren geeft geen schapsleven, gebaseerd op rechtvaardigmen. En wij moeten toch toegeven, baat. Wij hebben, overgegeven aan Gods heid en naastenliefde. Daarvoor was voorgeduldig te dragen wat over ons ge- al tweeërlei nodig: beïnvloeding van de
dat het nuttig effect ook van onze or- wil,
komen is.
en bestudering van de
ganisaties hier en daar wel zal kunnen Een hoge mate van zelfbedwang wordt volksmentaliteit,
vraag: in welke vormen zal de Nieuwe
worden verhoogd, omdat wij dikwijls daarom van ons vereist. Wij zijn nu een- emeenschap, kunnen ontstaan en uithet grote geheel uit het oog hebben maal Nederlanders en hebben onze eigen groeien?
Nu is het zelfs voor bijzienden duidelijk,
verloren en individualistisch hebben aard, liefde voor vrijheid, gevoel van ondat de ontwikkeling in vrijwel geheel de
gedacht en gehandeld in plaats van afhankelijkheid, wij zijn individualistisch wereld
in steeds sneller tempo die richinslag, overigens trouwhartig en mecoöperatief. En waarom zouden wij van
dedeelzaam, ziedaar zo enige kenmerken- ting uitgaat. Het getij hebben wij mee.
ons ertegen verzetten dat gereorgani- de eigenschappen van onze volksaard. Te Eén zorg blijft daarbij: dat die ontwikkeseerd wordt wat voor verbetering in gehoorzamen aan een vreemd gezag valt ling zich niet langs dwaalwegen zal voortons zwaar. Daarom is vooral zelfbedwang bewegen. Als einddoel zien wij: een chrisaanmerking komt?
samenleving. Maar deze herkennen
In Duitsland heeft de overheid de nodig, in daden en niet minder ook in telijke
wij niet in een verwezenlijkt staatssociawoorden.
Ieder
bedenke,
dat
één
daad
van
coöperaties in het algemeen volkomen een enkeling aan vele landgenoten nood- lisme of staatskapitalisme. Zo was reeds
in stand gehouden. Ook in Tsjeeho- lottig kan worden.
aanstonds ons streven naar ordening van
Slowakije. En ook in Oostenrijk. En Gevoel van waardigheid mpet hiermee het maatschappelijk leven tegen deze afwie zou willen beweren, dat het in het gepaard gaan. Wij zijn geen slavenvolk. dwaling van het rechte pad gekeerd.
Zo kunnen wij, ook in deze voor ons
belang zou zijn van Duitsland om de En ook het gezag, dat tijdelijk over ons moeilijke
omstandigheden, onze actie rusis, wenst ons niet als zodanig te
coöperatieve organisaties in Dene- gesteld
beschouwen, noch te behandelen. Zelfver- tig voortzetten, al zal alle luidruchtigheid
marken en in ons land zodanig te re- laging zal ons geen goed doen, evenmin daarbij uit den boze zijn.
De harten omhoog!
organiseren, dat deze niet 'meer in als een in de gegeven omstandigheden
De moed niet verliezen, vertrouwen bestaat zouden zijn hun maatschappelij- slechts lachwekkend fierheidsbetoon.
houden
in de toekomst van ons volk, bij
Wij
maken
een
overgangsperiode
door.
ke functie behoorlijk te vervullen?
alle voorzichtigheid, welke geboden is,
Eerst
bij
de
vredessluiting
zal
ons
lot
beWaarom zou men bruikbare appara- paald worden. Deze periode moeten wij onze waardigheid als Nederlanders handten vernietigen ? En waarom zou men zo goed mogelijk doorkomen. IJdel is het haven, doen wat onze hand in deze tijd
en zouden wij minder bruikbare niet nu reeds te willen voorzien, wat ons toe- vindt te doen, meewerken aan de wederVerbeteren en onbruikbare trachten in komstig lot zal zijn. Dit hangt af van opbouw van ons vaderland en dagelijks
allerlei omstandigheden, welke niemand God bidden, dat hij aan Europa verlene
stand te houden?"
een vrede, berustend op rechtvaardigheid
van ons thans kent.
Wij hebben in dit overgangstijdperk te en naastenliefde, opdat juist deze vrede
doen, wat thans onze plicht is, en na te voor heel de wereld, en inzonderheid ook
laten niet alleen, wat ons verboden is, voor ons land, de weg moge openmaken,
JVief stranden, -vooruit
maar ook al datgene, wat onze positie welke leidt naar de Nieuwe Gemeenschap.
Daarom geen defaitisme. Met opgethans en in de naaste toekomst slechter
wektheid onze plicht doen. Handhaven en
(A.) „In 't gezicht der haven zijn wij kan maken.
Wat allereerst van ons geëist wordt is in stand houden, wat wij in vele jaren op
gestrand," zo schrijft het orgaan van
arbeid,
de gewone, dagelijkse arbeid, en sociaal en cultureel gebied hebben opgede katholieke bond van Handels-, grootmoedig
hen te helpen, die thans in bouwd. Niet ontmoedigd denken: dat
Kantoor- en Winkelbedienden. De nood zijn en onze
steun behoeven, om zich alles heeft nu afgedaan. Neen, dat is niet
bond had zich voorgesteld 31 Mei op te richten. En dan zullen wij ernaar zo. In dat alles lagen reeds de grondslagen
10.000 leden te hebben. Een intensieve moeten streven, om onze sociale instelin- voor de nieuwe tijd, die thans in sneller
gen, onze sociale verenigingen, onze so- pas nadert, dan hij anders misschien zou
propaganda-actie is gevoerd.
ciale
arbeid zo goed mogelijk in stand te gedaan hebben.
Het werden er slechts 9954.
Sursum corda!
Maar de haven wordt toch bereikt.
De harten omhoog!
Geen kleinmoedigheid, maar vast ver„Nog déze maand de 10.000 vol," zo
trouwen
op de Goddelijke Voorzienigheid.
luidt de leus. En niemand twijfelt er
Wij nemen dit artikel over uit het
Geen bange vrees, maar verstandige vooraan, dat de 10.000 er komen. Intensief
zichtigheid. Geloof in de barmhartigheid
orgaan van de actie „Naar de
huisbezoek leidt zeker tot succes. Zijn
Gods, hoop op de toekomst, en thans liefNieuwe Gemeenschap".
er nog meer die de eindstreep wel zade vooral, die zich uiten moge in zorg
voor onze meest getroffen medemensen.
gen, maar nog niet bereikten?

KUNST
'(A.) Ir. L. Feber, die in „Lering en
Leiding" regelmatig de rubriek
„Kunst en Litteratuur" verzorgt,
schrijft in het jongste nummer, dat
de lezer bij hem een zelfoverwinning
veronderstelt om zich onder de abnormale omstandigheden van dit ogenblik aan het bespiegelen te zetten over
kunst en litteatuur.
Waren kunst en litteratuur slechts
bijkomstigheden, slechts luxe en
slechts fraaie franje aan het mysterieus geweven tapijt des levens, dan
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ware er alle reden om het mediteren
over zo betrekkelijke waarden op te
schorten tot later. Wanneer men echter van oordeel is, dat litteratuur en
kunst uitermate waardevolle werkelijkheden zijn, of althans kunnen zijn,
dat zij den mens vermogen te bevrijden van zichzelf, of althans daartoemachtig kunnen medewerken, wanneer men ze heeft ondergaan als stralende openbaringen van waarheid en
waarachtigheid, dan is er thans meer
reden dan ooit om zich rekenschap te
geven van de levenswaarde van kunst
en litteratuur — om op dit domein die
bronnen aan te boren, aan welker regerfbrerende kracht de mens thans in
het bizonder behoefte heeft.
Na gewezen te hebben op de verschillende soorten „kunst" vervolgt
de schrijver:

Er bestaat een kunst, die den mens
bevrijdt van aardse benauwenis en
teisterende onzekerheid en hem op
zeer bizondere wijze verheft tot de
hoogten en inleidt tot de diepten der
ziel. Het gaat er op het ogenblik niet
om deze zéér bizondere macht van
deze overigens zeldzame kunst te definiëren, gesteld al, dat zo een definitie mogelijk is. Het gaat om het feit
dat kunstwerken van die aard bestaan
en vooral om het feit, dat de mens van
deze alles en alles doorschokkende tijd
daarin bevrijding en geestelijke bestaanszekerheid kan vinden — zij het
niet in die volledige mate als in het inwendige leven, in het verkeer der ziel
met haar Schepper.
De lezers van Herstel zullen inmiddels opgemerkt hebben, dat ook „Herstel" reeds in deze richting werkzaam
was en zal blijven. Mogen de korte
stukjes over de kunst - - de plaatsruimte is helaas erg beperkt — „het
verkeer der ziel met haar Schepper'
inleiden en bevorderen.

ijnen

Wij laten hieronder volgen de conceptredactie door de Studie-commissie uit
het comité van de actie Naar de Nieuwe
Gemeenschap op 15 April 1940 vastgesteld.

1. De actie Naar de Nieuwe Gemeenschap wil een maatschappelijke samenleving, die gebouwd is op de grondslagen
van de christelijke levens- en wereldbeschouwing en die gekenmerkt wordt door
de daadwerkelijke beoefening van de sociale rechtvaardigheid en de christelijke
naastenliefde en door de krachtdadige bevordering van het recht, de vrede eri de
welvaart van alle burgers.
Zij erkent de zelfstandige waarde van
de' menselijke persoonlijkheid, eerbiedigt
de rechten van het gezin en van de staat
en verlangt op grond daarvan, dat alle
wetten en instellingen de rechten van de
persoon, het gezin en de staat steeds zullen beschermen en met elkander in overenstemming zullen brengen.
Zij aanvaardt de door de grondwet gewaarborgde vrijheid van godsdienst en
kerk, doch verlangt dat het staatsgezag
overeenkomstig het christelijk karakter
van ons volk de godsdienstig-zedelijke belangen der gemeenschap in het algemeen
beschermt en bevordert.
2. De actie Naar de Nieuwe Gemeenschap wordt gevoerd door de katholieke
organisaties in Nederland, die zich hiertoe in een Algemeen Comité verenigd hebben met volledig behoud van eigen zelfstandigheid en eigen taak.
De bestaande verschillen in levens- en
wereldbeschouwing eerbiedigend, richt de
actie zich echter ook tot alle Nederlanders, die het christelijk karakter van ons
volk erkennen; zij is bereid met hun organisaties besprekingen te voeren over
de hervorming van onze maatschappelijke
samenleving en over de middelen om daartoe te komen.
3. De actie Naar de Nieuwe Gemeenschap is een nationale actie, die haar doelstelling tracht te verwezenlijken binnen de
grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa en de overzeese gebieden.
Zij acht het echter noodzakelijk, dat ook
andere volkeren naar dezelfde beginselen
handelen en verklaart zich bereid met gelijkgerichte bewegingen in het buitenland
voeling te houden.
4. De inhoud van de nieuwe gemeenschapsgedachte kan in grote lijnen aldus
omschreven worden:
a. op zedelijk gebied: het behoud of
herstel van de objectieve normen van zedelijkheid en recht, welke berusten op de
in God gegrondveste natuurwet;
b. op cultureel gebied: het herstel van
het verband tussen de gemeenschap en
haar culturele leiders, ten einde de cultuur in al haar uitingen en vormen tot
een levensbezit te maken van alle groepen der bevolking;
c. op sociaal en economisch gebied: de
op het algemeen welzjjn gerichte ordening van het voortbrengings- en verdelingsproces ;
d. op staatkundig gebied: de hervorming van het staatsbestel op zodanige
wijze, dat enerzijds een deel van de huidige staatsbemoeiingen overgedragen kan
worden op de daartoe aangewezen organen van het maatschappelijk leven en dat
anderzijds bij de staatsinrichting zelf met
deze organen rekening gehouden kan
worden;
e. op internationaal gebied: de medewerking aan een internationale orde, die,
gebaseerd op rechtsbeginselen, de levensbelangen van ieder volk eerbiedigt en bevordert.
5. Voor de verwezenlijking van deze
gedachten is het noodzakelijk:
a. de mentaliteit, de zeden en gewoonten van het volk in christelijke geest te
hervormen;
b. openbare lichamen te vormen, die
de bedrijfs- en beroeps-aangelegenheden
van alle betrokkenen zelfstandig regelen,
binnen de grenzen door het staatsgezag
gesteld; c. door wetgeving en bestuur de strevingen der burgers positief te richten op
het zedelijk en maatschappelijk welzijn
van het gehele volk.
6. Het is de taak van de actie Naar
de Nieuwe Gemeenschap om met het oog
gericht op de economische en sociale ontwikkeling de concrete mogelijkheden te
bestuderen van de boven geschetste gedachten.
Ten opzichte van direct-bereikbare resultaten, die op het terrein liggen van de
aangesloten organisaties, oefent de actie
een stimulerende en dienende functie uit,

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

J et m

voor

suikerzieken

Niet zeer attent tegenover onze lijdende
medemensen, wordt de bespreking van
voedingsaangelegenheden meestal maar
stilzwijgend ingesteld op de behoeften van
gezonde mensen.
Aangezien echter de voeding met onze
gezondheid nauw verband houdt en verschillende voedingsstoffen een gunstige,
andere weer een zeer ongunstige invloed
op bepaalde ziektetoestanden uitoefenen,
zijn het juist de zieken, die ook ten opzichte van de voeding de meeste aanspraken op onze belangstelling en zorg hebben.
Ons artikeltje van jam maken in no. 14
was ook weer geheel bedoeld voor gezonden, en een aan suikerziekte lijdende lezeres, aan wie vanzelfsprekend suiker en
glucose verboden is, vraagt dan ook met
recht nu eens een methode te geven voor
het maken van jam, die door haar en haar
lotgenoten zonder nadeel gebruikt kan
worden; jam dus, waarin geen suiker verwerkt is.
Wanneer we thans aan dit verzoek voldoen, nemen wij natuurlijk aan, dat het
gebruik van vruchten haar niet verboden
is en ook andere suikerpatiënten zullen
altijd eerst hun dokter moeten vragen of
een bepaalde vruchtensoort niet nadelig
voor ze kan zijn, voordat zij jam gaan
gebruiken, ook al is daarin geen suiker
of glucose verwerkt.
• Jam zonder suiker is inderdaad te maken, een smakelijke zelfs, ofschoon ze in
smaak natuurlijk niet kan wedijveren met
die, volgens het bekende oude recept bereid. Overigens is smaak een kwestie,
waarover men wijs doet niet te twisten.
Door het vervangen van de altijd toch
dure suiker door de goedkope crystallosette bezit deze jam natuurlijk alleen de
voedingswaarde der vruchten; crystallosette is namelijk voor de voeding van geen
betekenis. De vitaminen en andere waardevolle bestanddelen en eigenschappen
van de vruchten blijven bij de volgende
bereiding grotendeels behouden, zodat
ook deze jam van werkelijke waarde voor
de gezondheid is.
De voorbehandeling der vruchten (l
pond) is dezelfde als in no. 14 aangegeven. De even zacht gekookte vruchten
•worden dan door een vooraf goed schoongemaakte paardeharen zeef gewreven;
door in het laatst een paar lepels kokend
water toe te voegen, wordt alles wat
waarde heeft behouden.
Deze doorgeroerde massa wordt dan
opnieuw aan de kook gebracht en 2 a 3
blaadjes gelatine, wit of rood, die in koud
water gewassen en (met schone handen!)
goed uitgeknepen zijn, lost men er in op.
Vervolgens roert u er — van het vuur
genomen — nog 15 a 20 tabletjes crystallosette doorheen, die vooraf in wat warm
•water zijn opgelost. Desgewenst kunt u
er nog het sap van l citroen aan toevoegen, waarna u de jam' in een met heet
sodawater en met schoon water nage
spoeld potje doet, dat met deze hoeveel
heid vruchten geheel vol wordt.
Langer dan enkele dagen te bewaren is
zulke jam echter niet. Als u de moderne
jampotjes gebruikt, met in sodawater
schoongemaakte gummiring, glasdekse
(of metalen) en schroef deksel, dan kum
u ze echter direct daarin steriliseren vooi
later gebruik. Het schroefdeksel wordi
eerst gewoon aangedraaid en dan onge
veer een halve slag terug. Vervolgens zet
u de potjes in een pan of ketel met warm
water en steriliseert ze % uur bij 80" C
Direct neemt men ze dan uit het hete
water, draait de schroefdeksel onmiddel
lijk flink vast en laat de potjes op een
plank gezet en bedekt met een doek, bui
ten de tocht afkoelen. Al dit laatste al:
voorzorg tegen stuk springen. Het uit hei
hete water nemen van de potjes gaat hee
handig met een schuimspaan.
Inplaats van alleen aardbeien,kan men
ook aardbeien met half rabarber of on
r\jpe kruisbessen nemen. Als u de laatste

EEN GOEDE RAAD UIT
BOEKELO '(OVERIJSEL):

Uit hygiënisch oogpunt gebruike
men vóór alle spijzen JOZO of
NEZO. Zuiverder keukenzout bestaat er niet.

„En nu, mevrouw Van Lokeren," zei het ideaal dat een ander van ons
de handige interviewster tot de hon- ;esteld heeft. Deze dingen zijn van
derdjarige feestelinge, „vertelt u mij nu oorbijgaande aard en een mens went
nog door welke bijzondere omstandig- snel; de hoofdzaak is dat wij de hoop
heden van uw geest of gemoed u door op een mooie toekomst nog ongeschokt
al die jaren zo opgewekt en levensblij jehouden hebben; het leven duurt zo
ang en wij zijn nog jong.
bent gebleven."
Maar als grote zorgen komen, als
Een ogenblik zag de honderdjarige
haar interviewster peinzend aan, toen •ampen zich aankondigen en ons ook
vonkte er een weemoedig-olijke lach in treffen. Al onze illusies een voor een
zijn stukgeslagen als een rookwolk voor
haar mooie oude ogen en ze zei:
„Als u meent dat de beantwoording de wind; als ons bange hart ons heeft
van deze vraag voor uw lezerskring be- neergebogen over het zieke kind; als
langwekkend genoeg is om het op te iet niet tot rust kan komen daar een
schrijven, welaan luister dan en schrijf ander kind, tegen alle smeken en dreien in, toch de verkeerde weg is ingehet op:
Wij mensen kunnen vrijelijk beschik- slagen; als wij mateloos van smart de
ken over een kostbare medicijn, die alle ogen hebben moeten sluiten van den
kwalen voorkomt of geneest en onze eliefden man, die zovele jaren aan
opgewektheid en levensblijheid voort- onze zijde lief en leed met ons heeft
durend levendig houdt. Voor deze me- edeeld. Dan wordt onze zorg dubbeldicijn behoeft men geen doktersrecept, root want met hem is de winner van
men kan haar putten uit het eigen hart. het dagelijks brood heengegaan. Maar
wij mogen niet wanhopen nu, het leven
Het is de hoop, schrijf dat op.
Als wij nog maar heel klein zijn en vraagt dan meer kracht en moed van
aan moeders hand naar de fröbelschool ons, wij werken dan alléén en blijven
gaan dan hopen wij spoedig zo groot hopen.
Dag aan dag zijn wij in de weer, het
te zijn als onze oudste zus, die op de
grote school is. Toen ons voor de eerste werk moet gedaan worden en zelfs de
maal in ons leven de maat werd geno- avonduren zijn ons niet ter verpozing
men voor een regencape scheen de zon egund. De avonduren zijn stil, ongede kraaien van het dak. Dit was niet merkt gaan zij over in de naderende
erg bemoedigend. Maar wij hoopten nacht, de nacht die zo donker is en zo
vurig dat het pijpestelen zou gaan re- vol van rust. Wij vrezen de nacht niet,
genen tegen de tijd dat de naaister het want voor wij slapen gaan bidden wij
manteltje kwam afleveren. Later hoop- tot God, wij hopen en vertrouwen dat
ten wij dat moeder de scheur in kous of God ons ook gedurende de nacht bejurk niet zou ontdekken, dat vader niet schermen en behoeden zal.
In de avonduren hebben wij gepeinsd
al te zeer zou grommen of straffen als
wij hem ons minder fraai rapport van en gebeden. Gebeden hebben wij altijd,
ons hele leven door, iedere dag opvorderingen moesten overhandigen.
Nog later hoopten wij dat de jongen, nieuw. Onze moeder leerde het ons al
die wij over onzen schouder nagluurden toen wij nauwelijks konden stamelen.
nog beter van hart en geest zou zijn Wij vergaten het nooit, al waren wij
dan hij knap en flink was. De fiere be- soms verstrooid, een andermaal onatminnelijke cavalier zou een voortreffe- tent, somwijlen vervelend en balsturig,
lijke echtgenoot wezen hoopten wij en een andermaal bepaald opstandig, en
een even voortreffelijke vader voor ook, als de nood aan den man kwam,
onze mooie en knappe kinderen, die wij wel eens heel erg braaf en eerbiedig.
hoopten dat ons zouden geschonken Vroegtijd hebben wij bidden geleerd,
maar ach — neen het was niet zo best
worden.
Men zegt dat de zorgen beginnen de daarmee gesteld, wij namen te veel tijd
eerste dag van ons huwelijk. Zo is het om te hopen op geluk en voorspoed.
Wij kenden God minder goed dan Hij
want de minder prettige dingen vóór
die tijd zijn, de uitzonderingen daarge- ons. God weet wel dat te eniger tijd
laten, geen zorgen, maar slechts gro onze illusies worden stukgeslagen. Behalve de hoop, die blijft Hij ons schentere of kleinere verdrietigheden.
Het is alsof wij op onze huwelijksdag, ken, die zuivert Hij en maakt ze groots
zonder het te beseffen, wijzer en ver- en prachtig. Als wij peinzen in de avond
standiger zijn geworden. En deze wijs- komt God heel dicht bij ons. Plotseling
heid komt ons heel gauw goed te pas, herinneren wij ons dan de eerste vraag
want het duurt niet zo lang voor wij uit de catechismus: „Waartoe zijn wij
beseffen dat de beminnelijke cavalier op Aarde", het antwoord kennen wij
tocri niet helemaal zo voortreffelijk is nog als werd het ons gisteren geleerd.
Voor den een komt dit peinzen vroeg,
als wij hem in onze geest hadden gezien. De kinderen zijn niet zo mooi en voor de ander laat. De een verstaat dit
zo knap als wij hen hadden uitgeschil- mysterieus gefluister beter dan de
derd. Ons huis is minder fraai gemeu ander. Wie bidden heeft geleerd en bidbeid dan wij ons voor ons huwelijk had- den heeft behouden verstaat het klaar
den ingedacht en onze beurs niet zo dik en duidelijk.
Schrijf dat op juffrouw: Voor mij
als wij dit gaarne zouden wensen.
kwam
de avond van overpeinzing
Maar dat zijn slechts kleine verdrietigheden, die wij moedig en flink van vroeg, meer dan een halve eeuw nadien
ons afzetten, want wy zijn ook eerlijk heb ik nog geleefd en aldoor ben ik
genoeg om te bekennen dat wij zelven levensblij en opgewekt gebleven. Ik verniet geheel zullen beantwoorden aan stond het goed, want ik had geleerd te
bidden en God te dienen. Uw lezerskring behoeft niet te weten welke beproevingen ik heb moeten doorstaan,
maar het waren er vele en zware. Nimgebruikt (geen rijpe!), dan is de gelatine mer verflauwde mijn hoop, het hevigste
overbodig.
leed drukte mij niet meer. Ik weet
Kersen, frambozen, bessen (vooral de waarvoor God me het leven heeft gezwarte zijn gezond), morellen, pruimen^en schonken, en ik weet dat ik straks, als
andere vruchten kunt u op dezelfde wijze
tot jam bereiden. De smaak van alleen mijn tijd gekomen is, rekening en verframbozen is wel wat sterk; % frambozen antwoording zal moeten afleggen. Ik
met % bessen is veel smakelijker, terwijl ben vol goede moed, vol hoop, want ik
ook % kersen met % morellen minder heb God gediend naar mijn beste vermogens, in volkomen trouw en geloof
flauw-zoet is dan kersen alleen.
Wanneer te mengen vruchtensoorten aan zijn barmhartigheid en rechtvaarniet tegelijk rijp zijn, dan steriliseert men digheid. Ik ben vol hoop dat ik straks
de het vroegst rijpe soort of het sap ervan Gods heilige hemel, zijn onvolprezen
eenvoudig Va uur op 80° C. en mengt het Paradijs zal mogen binnengaan. Dat is
met de andere soort als deze rjjp is. Of het enig nodige in de wereld; schrijf
als men ook dan geen gelegenheid tot jam dat op voor uw lezerskring, namens een
of gelei koken heeft, steriliseert men ook
deze tweede soort tot later gebruik. U honderdjarige vrouw.
WALTER.
moet ze zonder water steriliseren.
WILMA MÜNCH.

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 boekhandel en bij
UKBI ET OEBI, ONDIEP 6,
UTRECHT
Giro 315927
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De kanker van te ver doorgedreveö
standsverschil vindt men alom. Niet zel«
den voelt ook een arbeider met een flinlf
weekloon zich twee of drie „standen18
verheven boven anderen.
Toch leert Christus ons heden ook, dat
de liefde tot G*d het eerste gebod is,
waaraan het tweede gebod gelijk is: de
iefde tot den naaste. God ziet naar onz«
deugden.
Onder Gods heiligen vindt men koniiv
gen en keizers, gehuwden en ongehuwden, staatslieden en ongeletterden, arbeiders, armen en zelfs bedelaars, Japanners, Indianen, negers en anderen. Alle
mensen heeft God voor de hemel geschapen, die zij nochtans, met Zün genade,
zelf moeten verdienen.
Stephanus II was koning van Hongarije en Lodewijk IX koning van Frankrijk, maar thans zetelen zij met een Bene*
dictus Labre, die van het gebedeld brood
moest leven, met een Rochus, die de pestlijders verzorgde, rond de troon van God
in eeuwig geluk. De koninginnen Elisabeth van Hongarije en Elisabeth van Portugal gaan samen met een Zita, die
maar dienstbode was, met een Ludwina
van Schiedam, die evenmin weelde kende,
en een Clara van Assisi, die het vaderlijk kasteel verliet en van al haar rijkdommen afstand deed om voortaan als
arme maagd den armen Jezus te volgen,
Wij hebben daar al enige gehuwde heiligen genoemd. Het huwelijk, beleefd
volgens de christelijke wet, die vooral te
vinden is in het Evangelie en de brieven
van St. Paulus, is immers ook middel van
ware heiligheid.
Dat iemand na het overlijden van zijn
man of vrouw hertrouwt, is evenmin een
bezwaar om onder het getal der Heiligen
opgenomen te worden. Wij herinneren
slechts aan Thomas More en aan Antonia
van Florence.
'Geleerd hoeft men evenmin te zijn,
want Paschalis Baylon was doodarm en
moest als kind reeds de schapen hoeden,
zodat hij nooit de school bezoch* heeft.
En wat wisten de eenvoudige lekenbroeders onder de Gorcumse Martelaren van
wetenschap? Wat wisten duizenden martelaren uit de eerste eeuwen der Kerk
ervan? Maar wel kenden allen de liefde
tot God, bron van alle deugden.

Geen stand, maar bovennatuurlijke
liefde is nodig om heilig te worden. Vraag
het ook maar aan de vele Heiligen, die in
Japan, China, het H. Land, Uganda,
Amerika geboren en gestorven zijn. Allen
hebben de hemel verdiend door allereerst
God zo vurig rnogehjk te beminnen. Doen
wij dat eveneens. Opdat wij niet alleen na
de dood, maar ook reeds tijdens ons kortstondig leven gelukkig zijn.
VAN DEURNE,
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag
Partij Westphal—Ahnes
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INDELING VAN HET DIERENRIJK
n.

Onderstaande partij werd in 1924 gespeeld in de wedstrijd om het kampioenschap van Berlijn.
1. e2—e4, e7—e5. 2. Pbl—c3, Pb8—c6.
3 n—f4, M8—ca. Zwart gaat niet in op de
complicaties die na het slaan van pion f4
kunnen ontstaan, doch stelt zijn loper zo
op, dat later de witte rochade belemmerd wordt. Op 4. feS: zou thans niet
Pe5:? volgen (wegens d4) doch Lgl: gevolgt door Dh4t en Dh2:. 4. Pgl—f3, d7—
d6. 5. Lfl—b5, Pg8—f6. Schijnbaar kan
wit nu een pion winnen met 6. fe5:, de5:.
7. Pe5: Er volgt dan evenwel 7
, Dd4!
8. Pd3 (gedwongen), Lg4. 9. Pe2, De4: met
schitterend spel voor zwart.
6. d2—d4, e5xd4. 7. Pf3xd4, 0—0! 8.
Pd4Xc6, b7Xc6. 9. LbaXc6, Ta8—b».
Zwart heeft zijn tegenstander een pion laten veroveren, maar heeft nu met zijn
open lijn en beter ontwikkeld spel een belangrijk positievoordeel. 10. Pc3—a4, L,c5—
b6. 11. Ddl—f3, D<18—e7. 12 f4—f5. Ver
hindert het dreigende Lg4. 12
c!6—
d5! 13. Lel—ga, daXe4:. 14. Df3—c3 (Lg5:
was waarschijnlijk wel iets beter geweest)
Lg6—f2f! 15. Kei X f2, Pf6—g4f. 16. Kf2—
gl, De7Xga. 17. Lc6x e 4 (zie diagram No.
252).
No. 252
b ' c

Uit de levend
evende natuur

h

Stelling na 17. Le4:
17
Tb8—b4! Zwart mag deze tpren
niet nemen, daar er anders De3t en Df2
mat volgt. 18. Pa4—ca, Tb4—c4! Weer
mag de toren niet genomen worden. 19.
h2—h4. Op 19. Da3 zou 19
, Dd2 kunnen volgen (20. Tfl, Dd4t). 19
Tc4X
,e3. 20. h4Xgö, Tc3Xc5.

Wit staat een stuk voor en heeft practisch de partij reeds gewonnen. Er volgden
dan ook maar nog slechts enkele zetten
nl. 21. Tal—fl, Tf3—c3. 22. Le4—d3, g7—
g6. 23. f5 x g6, h" X g6, waarna zwart de
partij gewonnen gaf; ook pion g5 gaat nog
verloren, waarna bovendien een aanval op
pion g2 dreigt (met Pe3 en Lb7).

lioenpoten onderscheiden zich door
het grote aantal poten. De Spinnen
Na gesproken te hebben over het bezitten steeds 8 poten. De Kreeften,
komen tot een indeling en over het Pissebedden, e.d. bezitten meer dan
zo noodzakelijke naam-vraagstuk, 8 poten en leven in het water of op
komen wij aan de bespreking van de vochtige plaatsen.
indeling van het dierenrijk zelf.
III. De Slakken, Mossels en KopVooraf zij nog opgemerkt, dat de voetigen zijn te onderscheiden aan
hiervolgende indeling niet de enig de al of niet voorhanden zijnde
juiste is, daar sommige auteurs meer lichaamsdelen. De Slak bezit een kop,
of minder stammen, klassen, etc. romp en voet; de Mossel slechts een
aannemen.
romp en voet; de Inktvis een kop,
romp en tot vangarmen vervormde
I. Gewervelde, dieren.
voet, welke over de kop is heen gegroeid.
1. Zoogdieren.
2. Vogels.
IV. De Ringwormen kenmerken
3. Reptielen.
zich door een geringd lichaam. De
4. Amphibieën.
Rondwormen bezitten een
glad
5. Vissen.
lichaam, zonder ringen. De Platwormen onderscheiden zich door een van
II. Geleedpotigen.
boven naar beneden plat lichaam.
V. De Stekelhuidigen zijn onder1. Insecten.
ling zeer verwant. Het grondtype is
2. Duizendpoten.
de bekende Zeester, bestaande uit
3. Spinnen.
een schijfvormige romp, waarin de
4. Kreeften.
armen — zonder afscheiding — overIII. Weekdieren.
gaan. De Slangsterren bezitten veel
smallere armen; de armen en schijf
1. Slakken.
zijn duidelijk gescheiden. De Zee2. Mossels.
3. Kopvoetigen (o.a. Inktvis). lelies bestaan uit een kleine schijf,
welke vertakte armen draagt. TenIV. Wormen.
slotte de Zeeappel en de Zeekomkom1. Ringwormen (o.a. Regen- mer. Wanneer men de armen van de
Zeester naar boven gekromd denkt,
worm).
2. Rondwormen (o.a. Spoel- zodat de punten tegen elkaar stoten,
dan heeft men het type van de Zeeworm).
3. Platwormen (o.a. Lint- appel. De gekromde armen zijn aaneen verbonden tot een geraamte. De
worm).
Zeekomkommer ontstaat, wanneer
V. Stekelhuidigen.
men de Zeeappel een langgerekte
vorm
geeft; hun huid is lederachtig.
1. Zeesterren.
VI.
De kwalpoliepen bezitten een
2. Slangsterren.
vrij klein lichaam, ruim voorzien van
3. Zeelelies.
vangarmen. Bij de echte kwallen is
4. Zeeëgels.
dit net andersom; zij bezitten een
5. Zeekomkommers.
groot lichaam met in verhouding veel
kleinere vangarmen. Een slechte reVI. Holtedieren.
putatie bezitten hun netelbatterijen.
1. Kwalpoliepen.
De Bloemdieren bezitten een dik en
2. Kwallen.
cylindervormig lichaam; zij hechten
3. Bloemdieren
(o.a. Zeezich vast aan schelpen, bazaltblokken
anemoon) .
e.d. Ook de koraaldieren, wier skeletten de bekende koraalriffen vormen,
VII. Sponsen.
behoren tot de Bloemdieren.
1. Kalksponsen.
VII. Van de Sponsen valt nog te
2. Kalkloze sponsen (o.a.
Wasspons).
VIII. Eencelligen.
1. Afgietseldiertjes
(o.a.
Pantoffeldiertje).
2. Zweepdragers (o.a. Zeevonk) .
3. Wortelpotigen
(o.a.
Amoebe).
4. Sporediertjes (o.a Malariadiertje).

EVEN
Het getal ^ (Pi)

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
URBI ET ORBI, U T R E C H T
GIRO 315927

Aan de hand van deze hoofdindeTE is een onmeetbaar, een irrationeel
ling willen wij de verschillende hoofd- getal.
we zullen dit getal nooit
stammen doorlopen en nader be- kunnen D.w.z.
meten, we zullen de werkelijke
spreken.
waarde van 71 nooit in cijfers kunnen
I. De Zoogdieren zijn — op enkele uitzonderingen bij andere dieren
na — de enige dieren, die levende
jongen ter wereld brengen en deze
zogen. Bij de Vogels zijn de voorpoten vervormd tot vleugels. De Reptielen en Amphibieën onderscheiden
zich, doordat de eersten geheel hun
leven door longen ademen, de laatsten echter in de jeugd met kieuwen
en later met longen. De Amphibieën
(Grieks: amphi = dubbel, bios =
leven) kunnen zowel op het land als
in het water leven. De Vissen ademen
steeds met de kieuwen.
II. De Insecten bezitten allen
6 poten, dit onderscheidt hen direct
van de andere Geleedpotigen (onder
Geleedpotigen verstaat men dieren
met een uitwendig en hard geraamte, dat geleed moet zijn om beweging
mogelijk te maken). De Insecten
worden verdeeld in: Kevers, Vlinders, Angeldragers, Vliegen, Wantsen, Sprinkhanen, Libellen en Vleugellozen. De Duizendpoten en Mil-

uitdrukken hoeveel cijfers we achter de
komma ook zullen gaan gebruiken. Wel
is het natuurlijk zo dat, hoe groter aantal decimalen we gebruiken, des te dichter komen we bij de werkelijke waarde
van TT- Maar absoluut bereiken zullen
we het nooit. Bij elke decimaal die we er
aan toevoegen nemen we weer een ietsje
af van het verschil tussen TT en z'n werkelijke waarde maar steeds blijft er toch
weer een restverschil over.
Natuurlijk zijn er heel wat geleerden
geweest, die dat juiste cijfer steeds meer
walden benaderen en men heeft er dan
ook danig z'n best op gedaan. Reeds in de
zestiende eeuw was men zover gevorderd
dat men ^ tot op 35 decimalen nauwkeurig had uitgerekend en daarvoor het niet
onaardige maar in ieder geval onuitsprebare getal
3,14159265358979323846264338327950288
vond.
Tegenwoordig is men op dit gebied nog
heel wat verder gevorderd en ziet men er
geen been in met behulp van de hogere
wiskunde TT uit te drukken in b.v. 500
decimalen. We zullen dit getal zover uitgewerkt maar niet geven want alleen het
getal TT zou dan een artikeltje in beslag
nemen.

vertellen, dat zij in heel wat meer
verscheiden vormen voorkomen dan
onze gewone wasspons zou doen vermoeden. Men treft ze aan als bollen,
bekers, cylinders, knotsen, korsten of
klompen.
VIII. Bij de Eencelligen spelen alle
levensuitingen zich af in het lichaam,
dat slechts uit één cel bestaat. Zij
leven steeds in waterige omgeving,
zoals feitelijk alle lagere dieren.
De Afgietseldiertjes bewegen zich
voort door middel van trilhaartjes, de
Zweepdragers door een of meer
zweepharen. De Wortelpotigen bewegen zich voort door middel van schijnvoetjes, dit zijn ruwe huiduitstulpingen. De Sporediertjes bewegen zich
niet, maar zijn overgeleverd aan de
stroom van omringende vloeistof. Het
zijn parasieten (malariadiertje!). De
vermenigvuldiging tenslotte geschiedt
door sporen.
De lagere planten vermenigvuldigen zich eveneens door sporen. Een
scherpe grens tussen plant en dier
valt niet te trekken; een enorm leger
van bacteriën beweegt zich rond deze
grens. Beide, nl. plant of dier, bewegen zich, ademen, nemen voedsel op,
vermenigvuldigen zich, enz. Welke
eisen moet men echter stellen om uit
te maken of men met een plant dan
wel met een dier te doen heeft?
Onze denkbeelden over planten en
dieren danken wij aan de hogere organismen, waarbij het onderscheid
aan duidelijkheid niets te wensen
overlaat. De normen, welke wij gewend waren toe te passen, zijn hier
echter onbruikbaar;
hier dienen
nieuwe en meer nauwkeurige gezocht
te worden.
Bij de beschouwing van de rijkdom
aan vormen, welke zich in de natuur
aan ons voordoet, worden wij steeds
getroffen door de weldoordachte organisatie en door de doelmatigheid, al
zien wij dit niet altijd als zodanig in.
Hoe dieper echter ons inzicht wordt
in deze levende vormenrijkdom, des te
sterker dringt zich daarmede de
vraag aan ons op:. Waar komt dit
alles, zo passend en sluitend, vandaan? De gedachte aan den Enen,
Groten Schepper van alles, die in Zijn
goedheid ons de aarde met al haar
schoons tot verblijfplaats toewees, is
hierop het enig juiste antwoord. Hij,
in wien alle leven zich in de hoogste
vorm vervult, die leeft uit zichzelf, is
de „Causa Prima", de Eerste Oorzaak
van het leven.
F. E.

JDUIZELEM
Er is een tijd geweest dat de prikkel
vrij groot was om dat aantal decimalen
voor het getal n steeds rnaar uit te breiden omdat men nog de hoop had het
juiste getal nog eens ooit precies te vinden. In de zeventiende eeuw echter heeft
Leibniz reeds naar waarschijnlijkheid aangetoond dat de juiste waarde van TT wel
niet zou kunnen worden gevonden en in
de negentiende eeuw is men hieromtrent
wel tot een vast bewijs gekomen.
Leibniz toonde namelijk reeds aan dat
V* 71 = l — 1/3 + Vr. — VT + */» — Vu
enz., een oneindige reeks van breuken,
waarvan de teller steeds l blijft en de
noemer de oneven cijfers zijn, en dat alles
tot in het oneindige.
Uit dit alles volgt dus, dat TE een irrationeel getal is, d.w.z. dat het niet uitgedrukt kan worden in gehele of gebroken getallen. Hoe meer decimalen, des te
dichter komt het getal bij de werkelijke
waarde van TT- Maar hoeveel decimalen
men ook gebruiken zal, steeds blijft men
nog iets van de werkelijke waarde verwijderd.
Ik hoop dat dit antwoord in vier artikeltjes den lezer die de vragen stelde
duidelijk zal hebben gemaakt dat als we
voor TT = 3,1416 nemen, dit slechts bij
benadering juist is, dat we, zoals gezegd,
in staat zijn TT tot op meer dan 500 decimalen nauwkeurig uit te drukken. Voor
gewone berekeningen in het dagelijks leven is dit overigens niet nodig.
JOHN BOYLE.

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Notulen van de Bondsraadsvergadering
van de Nederlandse Katholieke Volksbond op Maandag
% 6 Mei 1940 in het gebouw St. Bavo, Smedestraat 23 te Haarlem

(Vervolg)
De afdeling Bovenkarpsel en
Overveen bespreken het voorstel.
De bondsraadsvergadering verenigde zich met het standpunt
van het bondsbestuur waarbij
verwezen wordt naar artikel 38
sub d van 't afdelingsreglement
waarin bepaald wordt dat ten
aanzien van de onderafdelingen,
fondsen of instellingen, een geregelde controle ten genoegen
van het afdelingsbestuur moet
plaats hebben.
De afdeling Overveen stelde
voor dat de leden ieder persoonlijk ingeschreven worden en niet
volstaan wordt met de inschrijving van „aantallen" opgegeven
door de aangesloten vakbondsafdelingen.
Wat Overveen wil, aldus het
prae-advies, is reeds verplichtend.
Mocht het in de afdeling Overveen gaan zoals omschreven
wordt, dan gaat het niet goed en
dient er verandering tot stand te
komen.
Inzake een vaste contributieregeling voor alle gemobiliseerden, zoals de afdeling Beverwijk
voorstelde, verenigde de bondsraad zich met het prae-advies.
Voorstellen van de afdelingen
Bovenkarspel,
Dordrecht en
Oudorp, inhoudende verzoeken
aan de bondsraad om er bij de
bevoegde instanties op aan te
dringen, respectievelijk dat de
toegezegde algehele steunherziening worde bespoedigd; dat de
circulaire van den minister van
Sociale Zaken van 28 September
1934 no. 3048 worde gewijzigd in
die zin, dat het tarief voor georganiseerden minstens één gulden
hoger zal zijn dan voor ongeorganiseerden; dat de steunnormen vooral ten plattelande worden verhoogd en op zijn minst
voor de georganiseerden een verhoging wordt verkregen.
De vergadering ging accoord
met het op deze voorstellen door
het bondsbestuur uitgebracht
prae-advies, waarin verwezen
wordt naar het eerlang te verwachten rapport van de regeringscommissie
Fockema-Andreae, welke de wettelijke werkloosheidsverzekering in voorbereidend onderzoek heeft.
Eten voorstel-Bovenkarspel, dat
de bondsraad zich zal wenden
tot den minister van Sociale Zaken om het rantsoen vlees in
blik te mogen vervangen door
een gelijk gewicht aan vet of
boter, zal op voorstel van het
bondsbestuur aan het R. K.
Werkliedenverbond worden doorgegeven.
De afdeling Gouda bracht in
bespreking dat de bondsraad het
bondsbestuur zou opdragen om
bij de toetrokken instanties stappen te doen om te komen tot een
algehele centralisatie van de
R. K. Arbeidersbeweging.
Het bondsbestuur prae-adviseerde dat noch uit het voorstel,
noch uit de toelichting blijkt wat
Gouda precies wil. Daarom kan
het voorstel niet in behandeling
komen. Het bondsbestuur nodigde Gouda uit een goed gedocumenteerd en juist geformuleerd

voorstel te ontwerpen. Dan kon
dat eventueel op een volgende
bondsraad aan de orde komen.
De afgevaardigde van Gouda
was allerminst voldaan over het
prae-advies en kon zich niet indenken dat men van het voorstel
niets had begrepen. De gedachte
blijft in de afdeling Gouda voortleven en ongetwijfeld zal men er
op terug komen vóór de volgende bondsvergadering.
De heer H. J. Kuiper sprak
Een rijk geargumenteerd en
welsprekend betoog hield de vertegenwoordiger van het R. K.
Werkliedenverbond de heer H. J.
Kuiper in aansluiting op de inleidingen van dr. Olierook en pater mag. Stokman over het werk
van 't R. K. Werkliedenverbond,
speciaal over diens bemoeienissen met de werklozenzorg, welke
in 't bijzonder aan spreker zijn
toevertrouwd. Kennend uit geregelde ervaring de zorgen en
noden van de werklozen, wetend
wat in en onder hen leeft, laat
het Verbond niets onbeproefd
om hun belangen te behartigen
en daarvoor bij de regering te
intermediëren, wat met enkele
sprekende feiten nader werd aangetoond. De arbeid van het Verbond is er geheel op gericht
voor de arbeiders in het kader
der maatschappelijke verhoudingen zoveel mogelijk een menswaardig bestaan te verkrijgen.
Ook dit wijzen de feiten uit, wat
spreker uitvoerig uiteenzette. Op
grond daarvan kon de heer Kuiper de nadrukkelijke verzekering
geven, dat het R.K.W.V. ten aanzien van de materie der werklozenzorg gedaan heeft wat maar
enigszins mogelijk was.
Tot slot wekte spreker de afdelingen op in verband met de
centrale propaganda-actie van
het Verbond, de jeugdige arbeiders te bewerken om zich te organiseren, daar gebleken is, dat
nog een ontstellend groot aantal
hunner buiten de organisatie
staat en mee te werken aan de
innerlijke versterking onzer beweging door opvoering van het
cultureel en geestelijk peil der
leden.
Rondvraag
Van de gelegenheid om schriftelijke vragen te stellen aan het
bondsbestuur was gebruik gemaakt door Wiering-en, die gaarne specificatie wilde van de salarissen der districtsbestuurders.
Geantwoord werd dat Wieringen uit de post salarissen precies
kan berekenen wat zij wil weten.
De afdeling Wormerveer vroeg
naar de verhouding van Volksbond en vakafdeling.
Antwoord: De vakafdeling
staat onder directe leiding van
het verbondsbestuur. Kwesties
dus tussen volksbond en vakafdelingen moeten uiteindelijk met
vakbondsbestuur geregeld worden.
Op een desbetreffende vraag
van de afdeling Oudorp zeide de
voorzitter, dat wij over het verloop van de bondsvergadering

in het algemeen en over het te
vroeg weggaan van de afgevaardigden niet te klagen hebben.
Rijswijk vroeg pogingen aan te
wenden om te komen tot een
damrubriek in Herstel en dat
damclubs zich ook zullen aansluiten bij de R. K. Dambond. Het
eerste zal worden doorgegeven.
het tweede worden aanbevolen.
De afdelingen : Assendelf t,
Langedijk, Oudorp, Warmenhuizen en Tuitjenhorn, vroegen inlichtingen betreffende de wettelijke kinderbijslagregeling.
Antwoord: Verwacht wordt
dat de Kinderbijslagwet tegen l
Januari 1941 in werking zal treden. De artikelen van de wet die
per l Mei 1940 in werking zijn gesteld hebben betrekking op de
uitvoeringsmaatregelen.
Leklschendam vroeg spoediger
toezending van de stukken voor
de bondsvergadering teneinde 't
mogelijk te maken dat deze in
de afdelingen in behandeling
worden genomen.
Antwoord: De bedoelde stukken zijn binnen de daarvoor bij
reglement aangegeven tijd toegezonden. Deze nog vroeger te zenden is niet mogelijk.
Castricum vroeg stappen te
doen bij de LevensverzekeringMaatschappij Concordia teneinde
te verkrijgen dat werklozen de
halve premies moeten betalen.
Voorzitter antwoordde dat
Concordia reeds veel meer doet
dan andere maatschappijen, bij
werkloosheid, ziekte, gezinsvermeerdering e.d. Nu weer door
het vormen van een OorlogsRisico-Reserve groot ƒ190.000.
Nadat de heer Van Bockxmeer
voor het in hem gestelde vertrouwen dank had uitgesproken en
toegezegd steeds zijn beste
krachten te zullen geven bij het
behartigen van de bondsbelangen, constateerde de voorzitter
dat deze vergadering in aller opzichte geslaagd was. Hij dankte
voor de aangename en zakelijke
besprekingen, hoopte ook op de
medewerking van de aangesloten
afdelingen in de toekomst en van
de verantwoordelijke besturen,
en sloot te ongeveer zes uur de
vergadering met gebed.
G. VAN SLINGERLAND,
2e secretaris.
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Plicht en zelfbeheersing is voor
onze katholiek georganiseerde
arbeiders, in een maatschappij
als deze, wel een van de grootste noodzakelijkheden waarvan
elkeen zich bewust moet zijn. Dit
te beoefenen en op ons zelf toe
te passen is een daad waarmede
wij de gemeenschap dienen en
waardoor het streven voor de
nieuwe gemeenschap wordt bevorderd op de grondslagen van
rechtvaardigheid en naastenliefde. Wanneer wij de grondgedachte van onze katholieke arbeidersbeweging blijven bewaren en tevens daarnaar handelen, dan
zullen wij, ook in een tijd als
deze, als leden van onze beweging goed werk verrichten en zal
de taak van onze principiële organisatie heilzaam zijn.
Wij moeten vooral vertrouwen
hebben in de toekomst en ons
niet overgeven aan pessimisme.
maar steeds optimistisch naar
boven zien en gelaten de gemeenschap dienen met offerzin.
en naastenliefde. Dan alleen werken wij mede aan de opbouw van
een nieuwe maatschappij, waarin
vrede en eendracht heersen. Weliswaar is de toekomst nog don-

Een welbestede vacantie
Wilt u eens een paar dagen uit? Een paar dagen van rust en
vrede. Dagen waarin men vooral ook genieten kan naar de geest.
Dan moet u een gesloten retraite medemaken.
Van Zaterdag 6 tot 9 Juli a.s. wordt in het Retraitehuis te Bergen (N.-H.) een retraite gehouden voor leden van de Ned. Kath.
Volksbond.
Er zijn nog enkele plaatsen open. Haast u en vervoeg u bij de
directie van het Retraitehuis te Bergen (N.-H.)

STUDIEDAGEN 1940
Velen hebben zich ongetwijfeld reeds afgevraagd of het bondsbestuur ook nu weer studiedagen zal organiseren
Deze jaarlijkse sociale studiedagen zijn immers een zó algemeen
gewaardeerd stuk van de ontwikkelingstaak onzer organisatie geworden, dat zij niet meer te missen zijn.
Maar daarom dan ook moeten zij dit jaar plaats vinden, hoewel
er enkele moeilijkheden op te lossen zijn, welke niet onoverkomenlijk geacht moeten worden.
Er moet wel rekening mee gehouden worden, dat het aantal
deelnemers iets minder moet zijn dan vorige jaren, vanwege de
mogelijkheid van huisvesting. Zij die zich dus het eerst opgeven
bij het bondsbestuur voor deelneming, komen ook het eerst in aanmerking.
Opgemerkt wordt ook nog dat de studiedagen 1940 een dag
korter zullen zijn dan voorheen.
Onder voorbehoud van ondergeschikte wijzigingen laten wij hier
reeds het program volgen:
Aankomst uit richting Haarlem 18.24 uur en uit de richting
Leiden 18.03 uur.
ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1940.
7.30 uur: Lof.
8 uur: Openingsvergadering.
Openingswoord van den voorzitter daarna:
Ie Les: Ook de in rampen gedompelde wereld wordt
door Gods Voorzienigheid geleid en bestuurd.
ZONDAG 25 AUGUSTUS 1940.
7.30 uur: Algemene H. Communie der deelnemers, waarna gemeenschappelijk ontbijt.
9.30 uur: Plechtige H. Mis.
Koffie.
11 uur: 2e Les:
De vrede tussen de volkeren.
l
uur: Middagmaal.
2.15 uur: 3e Les:
De rechtstoestand in bezet gebied.
Thee.
4.30 uur: 4e Les:
Jezus Christus, Koning der Liefde en Vorst van de
Vrede.
6.30 uur: Kort Lof.
7 uur: Avondeten.
8 uur: Ontspanningsavond.
MAANDAG 26 AUGUSTUS 1940.
7 uur: H. Mis, waarna ontbijt.
8.30 uur: 5e Les:
De Sobriëtas-beweg4ng in de moderne tijd.
Koffie.
11 uur: 6e Les.
Veredeling van het ontspanningsleven.
1.15 uur: Middagmaal.
3 uur: 7e Les:
Sociale vooruitgang door economische welvaart.
Omstreeks 5 uur:
Sluiting — Thee — Vertrek.
In de richting Haarlem 18.03 uur en in de richting
Leiden 18.24 uur.
De dagen worden gehouden in de Bisschoppelijke Nijverheidsschool te Voorhout.

ker, maar dit behoeft voor ons
niet troosteloos te zijn. Door een
geest van daadwerkelijke naastenliefde, een edel en vast karakter met een standvastige wil,
gesterkt door een mooi verleden
en het oog gericht o$ Gods Voorzienigheid, zullen wij samen
sterk onze mooie taak kunnen
voortzetten in het belang van onze katholieke arbeidersbeweging.
Hieraan mee te werken moet
voor ieder onzer een eretaak zijn,
waarmede bereikt wordt, dat onze mooie katholieke arbeidersbeweging door-de stormen van deze
tijd in een veilige haven belandt.
Daarom, vrienden, is plicht en
zelfbeheersing voor een ieder van
u de taak hetgeen thans van u
gevraagd wordt.

HEEMSKERK

Het comité van Herwonnen Levenskracht organiseert voor a.s.
Zondag 7 Juli een speldjesdag.
Het hoopt, dat elk lid voor dit
mooie doel een speldje koopt,
om het leed van onze t.b.c.-patiënten zoveel mogelijk te verzachten. Het hoopt dan ook dat
elk daartoe een steentje bijdraagt.
NIEUWER AMSTEL

Het afdelingsbestuur van de
R. K. Bouwvakarbeidersbond
maakt bekend dat alle vacantiebonnen voor alle bedrijven ingewisseld kunnen worden op Zaterdag 6 Juli 's morgens van 9
tot 10 uur en 's avonds van 3 tot
5 uur in het stempellokaal.

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

f
Bestuur en leden van de
R.K.W.V. afd. Winssen geven met diep 'leedwezen
kennis dat op 2en Pinksterdag bij de verdediging van
zijn vaderland sneuvelde
ons lid
H. DE HAARDT
in den jeugdigen leeftijd
van 22 jaar.
Wij bevelen de ziel van
onzen gevallen vriend en
bondshroeder in uw aller
gebeden aan.
Het bestuur
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A.H.O.
G L O R I A KOEK

VERHUIZINGEN

RIDDERIKHOFF & Co.
H O O R N (N.-H.)
KERKSTEEG 32
POSTBUS 13 — TELEFOON 220

Voorraad Costumes
Hênrt ter Hall, Amsterdamsch Tooneel. Directie
Edufird Verkade.
GROOTSTE SORTEERING
VRAAGT PRIJSOPGAAF

NU,
maar OOK voor ae loekomst
is Coöperatie onmisbaar!

»KOLPINGSHUIS
" z- . O- Buiten.
772827

sinsel 138

Tel

Den Haag

voll. pension f 2.50 per dag; bij langer dan een maand f 11 per
week. Gezelschappen speciaal tarief. Modern comfort. Inlichtingen:
Pater Max. v. d. Schoot O.F.M.

moet en zal een belangrijke
taak hebben bi] de wederopbouw.
Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte l
Blijft ook NU trouw
verbruiker van :
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R. R. Coöperatieve
Verbruiksverenigüig

OOK

NU DOET ADVERTEREN

Neemt proef met onze andere
A.H.O.-AJRTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
Emmastraat 35
TILBURG

T I L B U R G
BOEKBINDERIJ
v. d. WIJNGAARD
Mariaplaats 19 • Utrecht
OOK VOOR ü

thans

LANGE NIEUW.
STRAAT 55 bis
Telefoon 17089

Vraagt dan „DONGENIA
Steun, ot Wandeischoa
Anatomisch mat ta
Zit orattig UB
•Ifcan «o»t

-

UTRECHT

FABRIKANT O

A.MUSTERTDON6EN

Smeva - Valkenswaard
M. SMETS-CLAASSEN
TELEJFOON 11
DOMMELSCHEWEG 92
—
VALKENSWAARD
Het goedkoopste Nederlandsche adres voor caféinrichtingen. Heeren bestuurders vaö R.K.W.V.
vraagt offerte
PRIMA WAREN
SPOTPRIJZEN

VERKOPEN

S.S.Ö

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

voorheen
NIEUWE GRACHT 62 A.

Instituut voorGOEDKOOP

DAAROM,

BRIEFONDERWIJS.
Dir. J. v. d. Bij, Hooldonderwijrwr
Nieuwe Plein 31, bij hè» Station
Arnhem.

ADVERTEER!

A-CURSUSSEN: voor heren: middenstandsdiploma, poRtie-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, fröbelonderwjjzeres,
fröbelen.
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", landbouwboekhouden, landbouwkundig bedrijfsleidcr-zetboer, Nederlandse
taal, Frans, Duits, Engels, Nederlandse, Franse, Duitse
en Engelse handelscorrespondentie, 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 motorbedrijf, 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.
mode-tekenen,
)
r e c l a m e - t e k e n en [
Ook voor Dames!
en o n t w e r p e n
)
aspirant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter,
betonbouw, wegenbouw, filmoperateur, bedryfsleiderwerkmeester, gezel en meester-kleermaker, enz.
Lessen voor hen, die lager onderwas 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
6 cent aan ons, of schrijf ons een brief en wij sturen U
gratis alle inlichtingen.
DOE HET HEDEN!

:BON:
Ik verzoek zonder enige verplichting inlichtingen omtrent

de cursus voor:
Naam:

Ouderdom:

Straat en No.:
Woonplaats

Vkr.

