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De trots en de kracht der katholieke arbeidersbeweging
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van werkverruiming in het grootwinkelbedrijf, hadden er besprekingen plaats met de
vertegenwoordigers van het grootbedrijf en
van de coöperatieve bedrijven»
Voor wat de levensmiddelenbranche betreft zal een uitvoerige enquête worden gehouden naar de huidige personeelbezetting,
voor de schoenenbranche en "het herenconfectiebedrijf zal nog nader contact worden
gezocht met de daartoe aangewezen instanties.
De afsluiting van collectieve arbeidsoverstaat thans in het middelpunt
zullen zijn en voor dit onderzoek in aan- eenkomsten
der belangstelling. Hieromtrent is samenmerking komen, wordt verzocht naam en werking
verkregen tussen de vier bedienadres op te geven. Daarna ontvangen zij denorganisaties, die zich in verbinding zullen
stellen
met
de werkgeversorganisaties uit de
een formulier ter invulling.
verschillende takken van handel, scheepvaart, verzekeringswezen, bank- en effectenbedrijf enz.
Voor het middenstandsbedrijf houdt het
3. Ongevallenschade door oorlogscontact-orgaan' zich bezig met het vraagstuk
handelingen
der collectieve arbeidsovereenkomst en salarisnormen.
Ook d"e vervroegde winkelsluiting staat
Vanwege den rijkscommissaris voor de
bezette Nederlandse gebieden en he.t depar- momenteel in het teken der belangstelling,
waarbij
in vele gevallen ruime medewerking
tement voor Sociale Zaken wordt meegedeeld, dat voor tengevolge van vijandelijke van de werkgeverszijde wordt geboden.
handelingen zich voordoende ongevallen gedurende de arbeidstijd en op de weg naar en
van de plaats waar de arbeid wordt ver- 7. Hoe werkt de ontslagverordening
richt, een verzekeringsregeling bestaat. Volin het bouwbedrijf?
gens de tegenwoordige -rechtstoestand worden zulke ongevallen overeenkomstig de beIn Het Volk troffen wij het volgende repalingen van de Ongevallenverzekeringswet
laas aan over één maand practijk over de
behandeld.
ontslag-verordening
voor het bouwbedrijf:
Geheel gelijk aan de tot dusver bestaande
De ontslag-verordening is thans ruim een
verzekering voor ongevallen gedurende de
arbeidstijd en op de weg van en naar het maand in werking. Voor het eerst mag thans
werk is deze verzekering thans ook -van niet iedere werkgever meer arbeiders naar
toepassing op die ongevallen, welke een ge- eigen inzicht ontslaan en ontslag mag
slechts verleend worden, nadat daarvoor vervolg zijn van vijandelijke handelingen.
gunning verkregen is.
Hoe werkt deze verordening in een onzer
grootste takken van bedrijf, de bouwnijver3. Distributie van brood voor stuca- heid?
doors
In overleg met den directeur-generaal van
de Arbeid heeft de Bedrijfsraad voor het
bouwbedrijf
twee personen aangewezen, die
Ten aanzien van het verstrekken van
alle aanvragen van advies dienen:
extra broodkaarten voor stucadoors ontving omtrent
de heren H. J. L. Klein-Schiphorst en G.
de Bedrijfsraad het volgende schrijven van Klein.
Op het kantoor van den heer G.
het departement van Handel, Nijverheid en Klein, waar
het bureau van de Bedrijfsraad
Scheepvaart.
is
gevestigd,
komt de onmetelijke stroom
„Naar aanleiding van uw brief d.d. 27 Juni van aanvragen
gegevens binnen. Het
j.l. deel ik u mede, dat uitsluitend aan stu- bouwbedrijf in alenzijn
vormen, wellicht een
cadoors bij de nieuwbouw extra broodkaar- honderdduizend arbeiders
komt
ten voor 50 pet. mogen worden uitgereikt. met elk ontslag, van manomvattend,
man, hier
Een desbetreffend voorschrift werd aan terecht. In een maand tijdstotwerden
3420
alle distributiediensten verstrekt.
ontslag-aanvragen
van advies voorzien.
Daaronder zijn er, waarbij het slechts om
Het Centraal Distributiekantoor, één arbeider gaat, maar daaronder zijn er
(w.g.) S. DE HOO."
ook, waarbij het om vijfhonderd of zeshonderd arbeiders gaat.
„Alle takken van het bouwbedrijf vallen
thans onder deze vertrouwensinstantie, ver4. Extra broodkaarten voor landtelt de heer G. Klein ons, als wij hem vraarbeiders
gen, ons te willen inlichten over de werking
van de ontslag-verordening.
„De burgerNaar aanleiding van ingekomen verzoeken lijke en utiliteitsbouw, de water-, spoor- en
heeft het centraal distributiekantoor be- wegenbouw, schilders, stukadoors, steenpaald, dat aan landarbeiders of zelfstandig houwers en loodgieters, het steen-, houtgrawerkende kleine boeren extra broodkaarten niet- en kunststeenbedrijf, het baggerbedrijf
voor 100 percent mogen worden verstrekt, en de architecten-bureau's."
echter uitsluitend in de hooitijd. Het einde
— Verricht de bedrij f sraad al dat werk
van de hooitijd is gesteld op 10 AugifëHts. alleen?
Na die datum kunnen deze arbeiders slechts
— Nee, dat is onmogelijk; het hele land is
aanspraak maken op een extra rantsoen van verdeeld in rayons en voor de verschillende
50 percent. Dit geldt ook voor de overige delen van het bedrijf zijn „voorlichtingsincategorieën van landarbeiders in loondienst stanties" in het leven geroepen, elk weer beof in eigen bedrijf. Dezen komen uitslui- staande uit een werkgever en een werknetend voor een extra broodrantsoen van mer. Deze onderzoeken ieder geval onmid50 percent in aanmerking.
dellijk en zenden de pegeyens door. Elke
aanvraag wordt afzonderlijk en naar zijn
eigen bijzonderheden beoordeeld.

K RO N l EK
L, Onderzoek naar de werkloosheid
onder de intellectuelen.
Op verzoek van den regeringscommissaris voor de organisatie van de Arbeid stelt
het centraal bureau voor de statistiek een
onderzoek in naar de werkloosheid onder
intellectuelen. Dit onderzoek beoogt uitsluitend een inzicht te verkrijgen in de
omvang der werkloosheid onder deze
groep der bevolking.
De enquête heeft betrekking op personen met een of meer der volgende diploma's, akten of graden:
onderwijzersakte;
hoofdakte;
akte van bekwaamheid tot het geven
van nijverheidsonderwijs;
einddiploma middelbare landbouwschool;
einddiploma middelbare nijverheidsschool (middelbare technische- school of
school voor kunst- en kunstnijverheidsonderwijs) ;
einddiploma 5-jarige handelsdagschool;
einddiploma zeevaart- of machinistencchool;
einddiploma middelbare meisjesschool;
einddiploma 5-jarige H.B.S. of extraneïexamen;
einddiploma gymnasium of Staatsexamen;
middelbare akte (M.O.);
diploma van eeri examen aan een Universiteit of Hogeschool;
universitaire graad.
Ieder, die een of meer dezer diploma's,
akten of graden bezit en zonder werk is,
wordt dringend verzocht zo spoedig mogelijk uitsluitend naam en adres op te geven. Deze opgave moet portvrjj gericht
worden aan het postkantoor te 's-Gravenhage, met vermelding tussen haakjes Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook hun,
die op wachtgeld gesteld zijn, als volontair of kwekeling met akte werkzaam zijn
en als zodanig niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, alsmede gemobiliseerden, die bij demobilisatie zonder werk

Kea'iinomeleraclie

5. De boter- en margarinerantsoenering

Zoals men weet, hebben-enige deskundigen over de boter- en margarinerantsoenering redevoeringen gehouden in de persconferentie vanwege de persafdeling van het
Rijkscommissariaat. In de gehouden persconferentie hebben velen gebruik gemaakt
van de gelegenheid, nadere inlichtingen
over deze kwestie te vragen. Van de op deze
vragen gegeven antwoorden stippen wij het
volgende aan:
Er 'worden, zoals wij hebben gemeld, extrarantsoenen beschikbaar gesteld voor hen,
die zware en voor hen die zeer zware arbeid
verrichten. Er zijn lijsten aangelegd van arbeidersgroepen, vallende onder een dezer
beide categorieën. Over aanvulling van deze
lijsten wordt nog dagelijks overleg gepleegd.
Zeer zware arbeid wordt bijvoorbeeld verricht door iemand, die in een ongunstige
atmosfeer met zware stukken sjouwt. Bovengrondse mijnwerkers verrichten zware,
ondergrondse zeer zware arbeid.
Van het inkomen, dat men heeft, hangt
af, of men wordt aangewezen op verbruik
van boter dan wel van margarine. Een inwonende dienstbode wordt beschouwd als
behorende tot bet gezin.
Haar inkomen wordt niet in aanmerking
genomen. Heeft het gezin — in verband met
zijn inkomen — een boterkaart, dan krijgt
ook de inwonende dienstbode een boterkaart.
Iets dergelijks geldt voor een niet-inwonende dienstbode, die wel volledig in de kost
is bij het gezin. Zij krijgt dus ook een boterkaart.
Een niet-inwonende dienstbode, die gedeeltelijk bij het gezin in de kost is, heeft in
verband met haar inkomen vermoedelijk een
vetkaart. Maar als het gezin boter gebruikt,
is de oplossing, dat zij eens in de twee weke'n van haar kaart een bonnetje meeneemt,
waarop boter mag worden gebruikt. Zoals
men weet, zullen margarineverbruikers boter tegen gereduceerde prijs, kunnen krijgen. Deze oplossing vindt men beter dan
coupures te maken, die nog kleiner dan een
half pond zijn.

6. Bediendenorganisaties onderhandelen

Z O N D A G 28 J U L I
Stand van de Thermometer
34 CENT

De gewijzigde omstandigheden, welke
uiteraard niet nalaten hun invloed te doen
gelden op de sociale en economische verhoudingen in ons land, hebben er toe bijgedragen, dat er thans op vlotte wijze door de
vier bediendenorganisaties met vele belangrijke werkgeversinstanties wordt onderhandeld over de positie der handels-, kantooren winkelbedienden in ons land.
Op uitnodiging van de bedrijfscommissie,
ingesteld door het departement van Sociale
Zaken tot onderzoek naar de mogelijkheid

U kunt er om
uerlegen zitten:
maar soms meer nog om een
Aspirin-tje. Bij hoofdpijn of verkoudheid moest men het steeds
bij de hand hebben.
Let op den oranjeband.

periode arbeiders hadden ontslagen, thans
kunnen volstaan met een schriftelijk bewijs,
waarin zij dit bevestigen
Verder is er een nieuw uitvoeringsbesluit
gekomen, dat voor mensen, die voor bepaalde werkzaamheden voor niet langer tijd dan
drie weken zijn aangenomen, geen ontslagvergunning meer nodig is. Dit is een algemene regeling, die echter vooral voor het
bouwbedrijf, waarin zo veel kort dienstverband voorkomt, van betekenis is.
Bij een maatregel als deze ontslag-verordening blijkt daardoor ook al weer, van hoe
groot belang het is, dat bij de uitvoering van
sociale maatregelen het bedrijfsleven zelf
wordt ingeschakeld. Het bestaan van een.
Bedrijfsraad, waarin de werkgevers en
werknemers reeds enige jaren op uitstekende wijze samenwerken, is in dit verband ook
van grote waarde.
Deze ontslag-verordening heeft ongetwijfeld zeer veel goeds; het beginsel, dat iedere
arbeider maar niet zonder meer op straat
kan worden gezet, werd door ons reeds lang
nagestreefd.

8. Overleg in het mijnbedrijf

In de op Maandag 15 Juli met de Mijndirecties gehouden bespreking werden onder
andere besproken houtverstrekking aan de
arbeiders van de Laura en Julia ten behoeve
van versterking der kelders in verband met
luchtgevaar.
De directie zal nagaan of hout in bruikleen kan worden verstrekt.
•Een onderzoek zal worden ingesteld naar
werktijdverkorting bij aannemer Verhoeven
op de O.N. mijn I.
De vertegenwoordigers der arbeiders drongen aan op verstrekking van een vacantietoeslag. De directies meenden daartoe niet
te kunnen besluiten.
In verband hiermede werd besproken de
toepassing der verlofregeling. De vraag
werd onder het oog gezien of het — in vermet de heersende kolenschaarste —
Volle medewerking band
mogelijk is de verplichte verlofdagen van 16
en 17 Augustus te laten vervallen en de
— Welke betekenis heeft dit alles in de arbeiders in de keuze van hun verlofdagen
practiik?
vrij te laten.
— Onze indruk Is, dat door deze ontslagBesproken werden voorts enkele distribuverordening heel wat ontslagen, die vroeger tiemaatregelen.
•
on min of meer lichtvaardige wijze zouden
Getracht zal worden voor de mijnwerkers
zijn gegeven, thans kunnen worden voorko- een extra-rantsoen boter of vet te verkrijmen. In zeer veel gevallen kunnen bespre- gen.
kingen met de werkgevers worden gehouIntussen vernemen we, dat met betrekden, die er toe leiden, dat ontslag wordt king tot de boter- en vetdisti-ibutie eenzelfde
voorkomen of nog enige tijd uitgesteld. regeling is getroffen voor de mijnwerkers
Onze ervaring is ook, dat het grootste deel als ten aanzien der brooddistributie.
der werkgevers op zeer te loven wijze medeDit zou er op neerkomen, dat zij die een
werking daaraan verleent.
dubbel rantsoen brood ontvangen, ook een
— Op welke wijze wordt dit doel bereikt? dubbel rantsoen vet of boter ontvangen en
— Door het „uitsmeren" van het werk zij die 50 pet. extra brood ontvangen ook
over het hele personeel, door korter werk- 50 pet. boter of vet extra zullen ontvangen.
tijd, door andere regeling van het werk, door
bepaalde bedrijfs-technische maatregelen.
Als wij zien, dat in een bepaalde onderne- 9. Verlof voor gedemobiliseerden
ming iets dergelijks kan geschieden, wordt
de werkgever in deze zin advies gegeven en
Thans is een aanvulling verschenen«op de
in zulke gevallen «lukt het bijna altijd, de
aanvraag uitgesteld, ingekrompen of zelfs vacantieregeling voor het rijkspersoneel, dat
ingetrokken te krijgen. Er wordt vooral veel gemobiliseerd is geweest.
De besprekingen hieromtrent in de Cenvoorlichting gegeven aan werkgevers en
werknemers, hoe in bepaalde gevallen moet trale Commissie gevoerd, blijken resultaat te
worden gehandeld, waardoor veel schade hebben opgeleverd.
kan worden voorkomen.
Wij lezen in de nieuwe regeling, dat overIn het bouwbedrijf zijn bijzondere verhoudingen aanwezig, -waarmee goed rekening wogen is om voor 1940 eenzelfde milde gegehouden moet worden. In dit bedrijf be- dragslijn te volgen als voor 1939 is toegestaat nu eenmaal een zeer los dienstver- past.
Het resultaat van die overweging is blijkband, dat in veel gevallen een bijzondere behandeling, vooral ook een bijzonder vlugge, baar gunstig geweest. Wij laten hier verder
noodzakelijk maakt.
volgen hetgeen bepaald werd:
Maar de Arbeidsinspectie bliikt in de prac„Ingevolge* het bepaalde in artikel 25
tijk grote waarde aan onze adviezen te hech- A.R.R. (artikel 23 Arbeidsovereenkomstenten en het is dus in het belang van het bedrijf en allen, die daarin als arbeider of pa- besluit) heeft het meerbedoelde personeel
over 1940 in het algemeen slechts aanspraak
troon werken, dat al dit werk geschiedt.
op plm. 7/12 maal het aantal verlofdagen,
In de practyk waarop over een vol kalenderjaar aanspraak
bestaat, aangezien over het tijdvak Januari
— Doen zich in de practijk nog moeilijk- tot en met Mei geen burgerlijke dienst is
heden voor?
verricht.
- Er is enige verwarring gewekt door het
Het wordt redelijk geacht, dat het uit de
voorschrift, dat arbeiders, die in de maand oorlog en de krijgsgevangenschap
terugna 9 Mei ontslagen waren, moesten worden
teruggenomen. Deze verwarring is vooral kerende overheidspersoneel, hetwelk onder
veroorzaakt, doordat voor het bouwbedrijf zo uitzonderlijke omstandigheden zware en
een regeling was getroffen, dat arbeiders, gevaarvolle militaire dienst heeft verricht,
die in deze periode waren ontslagen, omdat voor wat de duur van het vacantieverlof ook
het werk geheel was geëindigd of door de over 1940 betreft, niet achterstaat bij het
militaire overheid was stopgezet, niet terug- niet in militaire dienst opgeroepen persogenomen moesten v/orden, terwijl ook geen
vergunning behoefde te worden aange- neel.
Daarom is besloten, ook over 1940 een tevraagd. Voor het verkrijgen van werklozenuitkering of crisissteun is echter een bewijs gemoetkomend standpunt ter zake in te nenodig, dat het ontslag met toestemming van men en derhalve goed te keuren, dat de aanden directeur-generaal van de Arbeid gege- spraak op vacantieverlof van het meerbeven is, — en dit bewijs ontbrak in de be- doelde personeel over het lopende jaar tot
doelde gevallen natuurlijk, zodat werklozen- het volle aantal dagen over een geheel kauitkering en crisissteun geweigerd werden. lenderjaar kan worden opgevoerd, indien en
Deze moeilijkheid is juist dezer dagen uit
de weg geruimd, doordat voor het bouwbe- voorzover de belangen van de dienst in verdrijf is bepaald, dat een werkgever, die op band met de personeelsbezetting zulks gebovenbepaalde gronden in de desbetreffende dogen."
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Het

siakincysverl>oci

(d. B.). Een van de eerste besluiten welke na de bezetting uitkwamen,
.verbood te staken.
Practisch leidde dat verbod tot weinig veranderingen, omdat ten eerste
de omstandigheden op zichzelf staking feitelijk onmogelijk maakten;
doch vervolgens omdat er zeer weinig
meer gestaakt werd. De sociale verhoudingen hadden zich de laatste jaren reeds zodanig gewijzigd, dat „partijen" het, zo enigszins mogelijk,
trachtten eens te worden; lukte dat
niet, dan traden de rijksbemiddelaars
als regel met succes tussenbeide,
waarbij nog valt op te merken, dat het
niet bona-fide deel der vakbeweging
en ongeorganiseerden meer dan eens
roet in het sociale eten probeerden te
werpen en ook wel wierpen.
Dat is de zaa'k van de practische
kant bekeken.
Principieel is het stakingsverbod
zonder twijfel van grote waarde. Staking (en uitsluiting), uiting van strijd
en tweedracht, was, sociaal bezien,
immers een ellendig middel; het verstoorde de sociale verhoudingen, het
bracht zelden bevrediging, het onderbrak het economisch leven en was derhalve een nadeel voor ons volk. Dikwijls speelden onzuivere elementen
een rol; genoeg is het daarvoor in
deze tijd te wijzen op de elementen die
zich bij het laatste conflict in de wolindustrie te Tilburg lieten gelden; de
hetz-lectuur uit die dagen — sommigen mogen die zich nog wel eens herinneren — spreekt duidelijke taal.
Principieel bezien was staking (en
uitsluiting) een onding; de bedrijfssolidariteits-,
de bedrijfsbroederschapsgedachte, welke ook en in het
bijzonder op het sociale en economische , gebied moet gelden, kwam er
ernstig door in gevaar.
Het was echter, in de geldende verhoudingen, een niet altijd te ontberen
middel om te bevorderen dat de werkers recht werd gedaan; het was,
althans voor ons, het allerlaatste
middel; er moest geen andere weg te
bewandelen overblijven, in het bijzonder niet de weg van arbitrage.
In onze „Nieuwe Gemeenschap"
was geen plaats voor staking (en uitsluiting) gelaten; er zou een rechtsinstantie komen, waardoor de verhouding tussen de werkers van hoog tot
laag naar recht en billijkheid zou worden geregeld.
Wij kunnen ons derhalve, men zal
dat begrijpen, principieel met een
verbod van staking (en uitsluiting),
ook voor normale tijden, zeer wel verenigen. (Slechts onbegrijpelijke kortzichtigheid of kwade trouw kunnen
het voorstellen alsof vakbeweging
zonder staking ondenkbaar zou zijn).
Is nu ook voldaan aan de daaraan
onlosmakelijk verbonden eis: het instellen van een orgaan, hetwelk voor
de rechtszekerheid zorgt ?
Indien men de inhoud van het besluit van den Opperbevelhebber, No.
800 (van 24 Mei) als een voorlopige
maatregel beschouwt, dan kan de
vraag bevestigend beantwoord worden.
Wat regelt dat besluit?
Dit: indien een der partijen bij een
collectieve arbeidsovereenkomst van
oordeel is, dat de overeenkomst gewijzigd dient te worden en de andere
partij haar medewerking daartoe niet
wil verlenen, kan eerstbedoelde partij
zich dienaangaande tot het college
van rijksbemiddelaars wenden.
Dat slaat dus op collectieve arbeidsovereenkomsten.

de arbeidsvoorwaarden? Onzes in- het al dan niet gewijzigde of aangeziens dit:
vulde college van rijksbemiddelaars;
Ie. in elk bedrijf, zonder uitzon- die rijksbemiddelaars zijn onafhankedering, moeten de arbeidsvoorwaar- lijk, objectief, deskundig en te goeder
den naar recht en billijkheid worden trouw.
geregeld;
Indien zó de kwestie ter zake de
2e. sociaal normaal is, dat de be- verhouding tussen de werkers zou
trokkenen — de georganiseerden — worden opgelost, dan komt een stuk
zolang er geen Bedrijfsschappen zijn maatschappij-hervorming tot stand,
die zaken bij verordening vaststellen, hetwelk wij van ganser harte zouden
zulks doen door middel van een collec- kunnen toejuichen; wij hebben nooit
tief contract.
anders verdedigd.
Daarmede is „de kous" echter niet
Laten onze vrienden in het land
af.
ook wederom uit deze beschouwing,
Er zijn misschien ook nu nog (groe- waarvan de verwezenlijking misschien
Ook een individuele werknemer kan
zich met klachten tot genoemd col- pen) werkgevers — wij noemen thans nabij is, de conclusie trekken, dat onze
geen namen — die, om welke reden beweging er een is van grote waarde.
lege wenden.
Laten wij allen besluiten haar te
Het college zal trachten tot een be- dan ook, geen contract wensen aan
vredigende regeling te komen. Lukt te gaan; het zou kunnen zijn, dat, bij- verdiepen en te versterken, ons land
dat niet, dan zal het college van rijks- voorbeeld, de lonen in een bepaald en volk tot heil!
bemiddelaars zelf een regeling vast- contract maatschappelijk te hoog zoustellen, welke voor beide partijen bin- den worden opgevoerd; mogelijk is,
dat de inhoud tussentijds moet wordend is.
Deze regeling sluit zich derhalve bij den gewijzigd, desnoods tegen de wil
de bestaande verhoudingen aan. Con- van één of meer daarbij betrokken TT er!* en in L/uïtsiancl
tract of geen contract, daar houdt groepen; óók de niet georganiseerden
het besluit zich buiten. Ook indivi- moeten door de overeenkomst gebon(d. B.). Is het werken in Duitsland
duele geschillen — het heeft klachten den worden.
nog geheel vrij ? Het was sedert enige
Dat alles maakt het nodig, dat er, tijd en wel tot 25 Juni 1.1. vrij; vrij in
geregend! — die normaal intern worin het algemeen belang, een orgaan deze zin, dat, indien men, om welke
den opgelost, vallen er onder.
Het besluit — het kon moeilijk an- komt hetwelk desnoods een overeen- reden dan ook, niet in Duitsland wensders — was een noodmaatregel; het komst kan opleggen, de inhoud kan te te gaan werken, óók als het pasdraagt het karakter van een tijdelijke wijzigen en haar bindend kan verkla- send werk betrof, toch zijn aanspraren.
regeling.
ken op de werklozenkas hield en in
Zulk een orgaan zou, momenteel al- de steunregeling of werkverruiming
Wat moet in het algemeen de gedachtengang zijn bij het regelen van thans, kunnen worden gevonden door werd opgenomen.
Vóór September van het'vorig jaar
moest men, op straffe van inhouding
van uitkering, passend werk in Duitsland aanvaarden. Toen Duitsland in
oorlog was, is de toestand anders geV^onfacfpunt sociaal o>erlecj worden; toen trad de toestand in als
zoeven gegeven.
Thans heeft de secretaris-generaal
van Sociale Zaken per circulaire aan
ZIJN ONTSTAAN EN W E R K I N G
de gemeentebesturen doen weten:
a. dat het werken in Duitsland als
Naar aanleiding van het gepubliceerde sen achter zich hebben; dus ze zijn abso- passend werk moet worden bebericht over samenwerking tussen de cen- luut representatief voor het Nederlandse schouwd ;
trale organisaties van Nederlandse werk- bedrijfsleven te achten."
b. dat, in het algemeen, indien
— Waarin bestaat de arbeid van het
gevers, arbeiders, middenstanders en
werklozen
niet bereid zijn in Duitsland
overleg?
landbouwers voor centraal overleg op so- centraal
te
gaan
werken,
geen uitkering mag
„Voor de oorlog werd overleg gepleegd
ciaal gebied, heeft „De Maasbode" in de over wetgevende maatregelen op sociaal worden verleend uit de werklozenkas,
kring van het bedrijfsleven eens geïnfor- gebied en over de uitvoering van de so- overeenkomstig de bepalingen der
meerd naar nadere bijzonderheden over ciale verzekeringen. Ook is een gentle- kasreglementen, dat geen steun mag
het ontstaan en de werking van dit over- men-agreement tot stand gekomen ten worden verleend en dat men ook niet
aanzien van een bereidverklaring der bij de werkverruiming te werk mag
leg.
Wij vonden terstond een welwillend ge- werkgevers om na de mobilisatie het ge- worden gesteld.
hoor — aldus De Maasbode van 11 Juli mobiliseerde personeel zoveel mogelijk in
Dat is de algemene regel; er zijn
— en konden meteen met onze vragen dienst terug te nemen.
omstandigheden,
waardoor de verNa de bezetting, nu alles in veel sneller
van wal steken.
plichting
niet
geldt,
zo bijvoorbeeld
tempo
gaat,
een
parlementaire
behandeIs deze samenwerking plotseling uit de
voor
vaders
die
aan
het
hoofd staan
grond gestampt in verband met de be- ling der overheidsmaatregelen niet plaats
zetting van ons land? — was onze eerste kan hebben en de Hoge Raad van Arbeid van een gezin met 4 of meer kinderen
niet meer functionneert, hebben de samen- beneden 10 jaar.
vraag.
„Neen, — luidde het antwoord, — de sa- werkende organisaties het werk der adZijn er enerzijds bezwaren in te
menwerking tussen verschillende maat- viesinstanties overgenomen. Maatregelen brengen tegen het besluit, men heeft
schappelijke groepen was onder de katho- ten aanzien van het bedrijfsleven, die door de toestand echter te aanvaarden zolieken reeds enige jaren aan de gang. Zij het departement van sociale zaken zijn als die is. Laat men, indien er gegronvond feitelijk haar oorsprong in de R. K. voorbereid, worden in het centraal over- de bezwaren zijn aan te voeren tegen
Centrale Raad van Bedrijven, die kort na leg besproken met inschakeling van de het vertrek van vader uit het gezin,
de wereldoorlog tot stand kwam. Toen betrokken Duitse instanties. Bovendien
deze Raad door verschillende omstandig- strekt het werkterrein zich thans uit tot die bezwaren kenbaar maken aan den
heden niet meer kon werken, is er con- alle onderwerpen van de arbeid, waaron- directeur van de betrokken arbeidsbeurs. Anderzijds behoeft de maatretact blijven bestaan tussen de katholieke der ook de loonpolitiek."
- Kunt u ook" enige concrete onder- gel op zichzelf niet onredelijk te zijn;
organisaties van werkgevers, middenstanders, arbeiders en landbouwers in de werpen noemen?
er werkten immers ook in normale tijRaad van Overleg van de katholieke cen- „Zeker, bijvoorbeeld de ontslagverorde- den ruim 100.000 van onze arbeiders
trale sociale organisaties. Deze Raad van ning, de wachtgeldregeling, de werkloos- in Duitsland? Indien aan een aantal
heidsbestrijding, de loonpolitiek en wat er voorwaarden is voldaan; indien het
Overleg bestaat al sinds het jaar 1928.
In latere tijd hebben de protestants- verder op sociaal gebied aan belangrijks netto loon behoorlijk is, alsmede de
christelijke werkgevers ook een dergelijk gebeurd is."
contact tot stand gebracht, het Centrale
— Is er in de verhouding der centrale voeding en de huisvesting; indien voor
Convent genaamd. Dit instituut strekte organisaties tot de onder hen ressorte- de geestelijke en lichamelijke veiligheid rederlijkerwijze kan worden inzich ook uit over de vier groepen van rende vakbonden wijziging gekomen?
werkgevers, middenstanders, arbeiders en „Inderdaad. Het zeggenschap van de gestaan, enz., dan kan men als valide
landbouwers. Men had daar van werkge- centralen over de onder hen ressorterende arbeider beter in Duitsland werken
verszijde reeds een. precedent in de werk- vakbonden is vergroot. De centralen zijn dan hier ledig rond te lopen.
geversorganisatie Boaz, waarin indu- nu in werkelijkheid top-organisaties geHoe het zij: men moet goed bedenstriëlen, middenstanders en landbouwers worden. De tegenwoordige toestand heeft keijgdat ons land overwonnen is; iat
verenigd waren.
van zelf ertoe geleid om het organisatieReeds enige jaren vóór de oorlog is ook wezen meer te centraliseren en te vervol- wij momenteel niet meer doen en laover een breder front een geregeld over- maken. Dit kon snel tot stand gebracht ten kunnen wat we willen; dat wij beleg van de werkgevers- en arbeiderscen- worden, doordat de samenwerking in het velen hebben uit te voeren; daar is nu
eenmaal niets aan te doen.
talen tot stand gekomen, over ideologieën centrale punt zo uitstekend is geweest.
en wereldbeschouwingen heen. Na de- beHet Nederlandse bedrijfsleven beschikt • Het is de taak van onze arbeiderszetting is dit front uitgebreid door de hierdoor over een orgaan, dat contact beweging zoveel mogelijk te bevordedeelneming van de gezamenlijke boerenor- weet te onderhouden met de verschillende ren, dat met de belangen van de Neganisaties en de gezamenlijke midden- bedrijfstakken en bovendien met de be- derlandse arbeiders en hun gezinnen
standsbonden, terwijl ook is toegetreden voegde Nederlandse en Duitse autoritei- wordt rekening gehouden.
de Nederlandse Vakcentrale."
ten. Door deze beide autoriteiten is het orZover onze gegevens momenteel
—• Kunt u ook bij benadering opgeven, gaan ten volle erkend en er is alle reden
reiken,
kan worden aangenomen, dat
hoeveel mensen er in deze organisaties om aan te nemen, dat dit samengaan dooigezamenlijk vertegenwoordigd zijn?
de autoriteiten ook zeer wordt gewaar- men zulks ook wil doen.
„De arbeiderscentralen omvatten ongeveer 800.000 personen, de middenstandsbonden circa 50.000, de boerenbonden worden op 150.000 leden geschat en tenslotte
zijn er ongeveer 4000 werkgevers in de
groot- en middenindustrie georganiseerd.
Men kan dus zeggen, dat de samenwerkende organisaties ruim een millioen men-

deerd.
Het centraal overleg is een typisch Nederlandse constructie, geheel aansluitend
aan onze volksaard en aan de organisatievormen, zoals die zijn gegroeid. Bij verscheidenheid van levensopvatting is hier
een innige samenwerking op het gebied
van practische vraagstukken bereikt."
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D* echte zijn niet rond, maar hartvormig.
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OVER DE CONCILIES
De hoogste macht
Het was een plechtig en voor de Kerkgeschiedenis verblijdend ogenblik, toen
tijdens het Vaticaans Concilie in 1870,
onder voorzitterschap van Pius IX de besluiten werden ondertekend over de bevoegdheden van het hoogste gezag in de
Kerk en daarmede ook van de algemene
Kerkvergaderingen, de Concilies. Door
deze besluiten immers werd zowel een
glorieuze traditie bezegeld als aan een
rampvolle dwaling-een einde gemaakt.
Te weten: een traditie van trouw aan
het beginsel van het primaatschap van
den plaatsbekleder Christi; en een dwaling, waarin boven den Paus gezag werd
toegekend aan de in Concilie vergaderde
bisschoppen.
Dat niettemin een algemeen Concilie in
de Kerk een zeer hoog gezag geniet, blijkt
wel uit canon 228, § l van het Kerkelijk
Wetboek, waarin even kort als duidelijk
gezegd wordt:
„Een oecumenisch (= algemeen) concilie geniet in de gehele Kerk de hoogste
macht."
De hoogste macht? Is dat niet in strijd
met de paragraaf, welke onmiddellijk
daarop volgt:
„Er is van de uitspraak van den Paus
van Rome geen beroep mogelijk op een
algemeen Concilie."
Immers, als het de hoogste macht geniet, dan zou er toch wél een appellatie,
dat is een beroep mogelijk zijn.
Deze moeilijkheid wordt echter volkomen opgelost door Can. 227, welke bepaalt: „De decreten van een concilie missen definitieve verplichtende kracht, zolang zij nog niet door den Romeinsen Pontifex ( = Paus) zijn bekrachtigd en op zijn
bevel bekend gemaakt."
De verklaring derhalve van can. 228,
dat een oecumenisch concilie in de gehele
Kerk de opperste macht bezit is te vinden
in de pauselijke bekrachtiging. Het gehele
concilie zou op geen enkele wijze definitieve beslissingen kunnen nemen indien
bijvoorbeeld de paus zou weigeren de besluiten te sanctionneren.
Het is zonder meer duidelijk, dat door
deze beslissing van het Vaticaans Concilie, welke zelf dus ook slechts een dwingend karakter kreeg door de ondertekening van Pius IX, een dogma van het allergrootste gewicht werd uitgesproken.
Nooit is het zo duidelijk geweest, dat
de Paus inderdaad Christus' eigen plaats
op aarde bekleedt. Deze zetel is onaantastbaar, vanaf deze stoel is iedere beslissing, welke genomen en bevolen wordt in
de zaken Christi, heilig.
Indien dit alles echter zo is, waarvoor
zou dan eigenlijk, vooral na het Vaticaanse concilie, een concilie nodig of nuttig
zijn? Immers het definitieve en verplichtende hangt geheel af van den Paus.
Wanneer wij ook inderdaad de geschiedenis der Kerk bestuderen, zien wij dat
met het groeien der tijden het aantal concilies vermindert en daarentegen de Pauselijke besluiten vermeerderen.
Dat is een gevolg vooreerst van het
groeiende besef van de oppermacht en
het opper-inzicht van den Paus (hij wordt
namelijk bij zijn beslissingen door Christus zelf en den H. Geest geleid), en vervolgens is de verspreiding van de bisschoppen over de gehele wereld een reden
waarom een concilie niet tot de periodieke
gewoonten behoort. Ten slotte is de dog
matisering van de voornaamste waarheden van het geloof reeds lang geschied,
en zou — hoewel er nog genoeg dogmatische kwesties open staan — een crobilic
meer een disciplinair dan een dogmatisch
karakter dragen.
Want wat is het doel van een Concilie?
Een Concilie heeft een tweeledig doel,
namelijk de kerkelijke leer te definiëren
en de kerkelijke discipline te bepalen.
De disciplinaire besluiten van een Con
cilie zijn over het algemeen gebiedend of
verbiedend.
De dogmatische besluiten dragen
meestal een negatief karakter, dat wel
voornamelijk wordt uitgedrukt door het
anathema, dat is kerkelijke afwijzing
(ban), voor dengene die het tegendeel
houdt van hetgeen in de betreffende canon
wordt geleerd. Zulk een besluit begint
dan met de woorden: „Si quis dixerit
non
: anathema sit": dat is indien
iemand zou houden, dat
niet
: hij
aüj vervloekt."

De artikelen-reeks, welke wij voorgenomen hebben over de Concilies te publiceren, draagt daarom in zijn geheel deze
titel: „Si quis dixerit
", omdat met
deze woorden de gewichtigste Conciliebesluiten beginnen.
Het boven-omschreven doel van de Concilies heeft reeds ten grondslag gelegen
aan het allereerste Concilie, dat gehouden
werd door de apostelen zelf in Jerusalem.
De behoefte aan het houden van zulk
een vergadering van de opperste leiders
der Kerk heeft altijd bestaan en liet zich
eeuw na eeuw, bijzonder door het ontstaan van ketterijen, gevoelen.
In wezen zijn de Concilies echter niet
noodzakelijk, in zoverre, dat door de aanwezigheid van een onfeilbaar opperhoofd,
de zuiverheid der kerkelijke leer, — wanneer deze eenmaal door hem gedefinieerd
zou worden — verzekerd is.
Waarom zijn er dan tóch kerkvergaderingen geweest?
Dit is omdat de pauselijke suprematie
en onfeilbaarheid eerst langzamerhand
werd erkend, en vervolgens omdat bij de
groei der Kerk zowel de leerstellige als
disciplinaire moeilijkheden zich meer en
meer ontwikkelden en de goedwillende
bisschoppen gaarne gezamenlijk voor een
en ander een definitieve oplossing wensten.
Terwijl de bisschoppen zich de leiders
wisten van hun bisdommen en zich onderling onafhankelijk gevoelden wat betreft
hun leiding, wisten zij toch wel, dat zij in
zake de leer allen dezelfde goddelijke door
Christus geopenbaarde waarheden hadden
te verkondigen.
Toen dan ook de theologische litteratuur ging groeien en het ene leerstuk het
andere opriep, met het noodzakelijke gevolg van theologische disputen en meningsverschillen, waren de opperste kerkleiders het er zonder afspraak onderling
over eens, dat ter definiëring van een en
dezelfde leer, een samenkomst van deze
leiders noodzakelijk of althans dringend
gewenst was, waarin algemeen geldende
besluiten moesten worden genomen. Vooral wanneer het ging over kwesties van
dogmatische aard.
Dat deze kwesties met d„e eeuw groeiden is vanzelfsprekend, omdat Christus
wel de kernen der waarheden geopenbaard
had, maar Hij had toch geen theologische
tractaten ' achtergelaten, waaruit men
maar te putten had.
De Overlevering der Apostelen werd in
steeds breder kringen bekend, doch dit
bracht noodzakelijk met zich mede, dat
de kerkelijke schrijvers de geopenbaarde

waarheden neerschreven en er de theologische conclusie uit trokken.
In de eerste drie eeuwen zien wij dan
ook dat de knop zich gaat ontwikkelen
tot bloem. De geschriften vermenigvuldigen zich, de Kerk groeit en de bisschoppen beginnen meer .en meer te resideren.
Het apostolische tijdperk ging zich sluiten en de eerste activiteit naar buiten
(missionnering en verkondiging van de
eenvoudige christelijke waarheden) werd
gesecondeerd, zo niet dikwijls vervangen,
door een dieper indringen in het wezen
van de christelijke waarheden.
Daar bovendien het christendom vóór
Constantijn nog geen staatsbescherming
had, was het onderling contact der bisschoppen tamelijk vaag en leefde ieder
bisdom vrijwel op de apostolische traditie.
Dit nam intussen niet weg, dat velen
zich op de kerkelijke litteratuur toelegden,
en dat zij door hun gezagvol woord grote
aanhang verwierven. Onder deze schrijvers waren echter ook dikwijls velen, die
inzake de christelijke waarheden de
apostolische tradities verdraaiden of geweld aandeden en zelfs de fundamenten
van de christelijke leer aantastten.
Het gevolg hiervan was, dat de verweerschriften en -preken zich met het jaar vermenigvuldigden. De dwaalleraars kregen
aanhang buiten hun eigen bisdommen, en
de disputen liepen soms zo hoog, dat er
niet meer van meningsverschil maar van
handgemeen sprake ging worden!
Zolang de kerkelijke leer niet officieel
gedefinieerd was, kon er natuurlijk dikwijls meningsverschil zijn, en is het mogelijk, dat vele leraars van dwalingen uitstekende mensen, zelfs heiligen waren.
Intussen bewaarde de Kerk toch in haar
hart de apostolische traditie, en werd onmiddellijk het dwalende karakter van
sommige leerstukken begrepen.
Dit was bijvoorbeeld onmiddellijk reeds
het geval, toen men ging nadenken over
de beide naturen in Christus, over Zijn
Persoon, over de H. Drievuldigheid, over
het moederschap van Maria, over de genade enz.
Toen de Kerk vrijwel over de gehele bekende wereld verspreid was en de dwaalleren van bisdom tot bisdom doordrongen,
was het noodzakelijk, dat door het opperste gezag der Kerk, dat de zekerheid van
de waarheid bezit, nu definitief over de
hangende kwesties uitspraak werd gedaan.
Zolang echter het christendom geen
staatsbescherming genoot, was het onderling contact uiterst gering en kon er van
een vergadering, zoals eertijds de apostelen in Jerusalem gehouden hadden, niet
veel komen.
Hoe deze staatsbescherming inderdaad
reeds aanleiding werd tot het eerste Concilie, zullen wij in een volgend artikel zien.
J. J. OUWENDIJK.
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Essentiële trekken tier herleving

Trachten wij thans, eensdeels er op let'tende, dat we te doen hebben met een
herleving van wat eens was in de Middeleeuwen, en anderdeels de verschijnselen,
waaronder zich deze herleving thans manifesteert, beschouwend, de wezenstrekken van deze herleving aan te geven.
Op de eerste plaats gaat het hier om
het herleven van de geest, die het oude
ambacht in de Middeleeuwen bezielde en
levend maakte, en die ook thans weer
deze nieuwe heropleving van oud vuur
veroorzaakte. We bedoelen hier de geest
van liefde voor het ware, het levensechte,
voor de waarachtige schoonheid. Bekijk
eens een echt specimen van oude of nieuwe ambachtskunst, vergelijk het eens met
een machinaal product, en ge zult onmiddellijk begrijpen, wat ik bedoel. Aan dat
ambachtsproduct is alles echt. De bewerking is volkomen in overeenstemming
met het materiaal. IJzer dient als materiaal voor andere voorwerpen dan hout.
Dat voorwerp van ijzer kan alleen maar
van ijzer zijn, en niet van hout, en het
karakter van het ijzer ligt nog in het afgewerkte product. Het is levensecht, logisch verbonden met het natuurmateriaal, waarvan het is gemaakt.
Bekijk de doelgerichtheid van het voorwerp. Zie, hoe ieder détail zijn logische
betekenis heeft. Maar vooral: zie, hoe de
ziel van den ambachtsman in dat voorwerp zit. Dat werkstuk heeft deze niet
gemaakt, omdat hij er zo „het meeste
aan kon verdienen", Hij was niet bezeten

door geldzucht. Hij heeft waarschijnlijk
niet eens aan de geldelijke zijde gedacht.
Hij heeft dat zoo gemaakt, omdat hij dat
zo moest maken, omdat hij daartoe werd
gedreven door een innerlijke scheppingsdrang. Én hij had daar zijn vreugde aan.
Hij is, terwijl hij dat misschien simpele
stuk werk maakte, ook innerlijk rijker
geworden. Zo is de geest van den waren
ambachtsman, zo was de geest van de
Middeleeuwen. Deze geest is verdrongen
door de zucht naar winst. Het winststreven is in de plaats gekomen van het
streven naar het scheppen van iets waarachtig moois en iets waarachtig goeds.
Doch deze geest gaat weer herleven. Dit
is de voornaamste wezenstrek van deze
herleving van het edele ambacht.
Het gaat er dus niet om, zoals men van
bepaalde zijde wil suggereren, om de klok
terug te zetten, om een organisatie, die
tot een voorbij tijdperk behoort, a tout
prix te herstellen. Het gaat erom, deze
menselijke geest voor het goede en ware,
die „tijdloos" is, thans te doen herleven.
Om deze geest te kunnen doen herleven
dient noodzakelijkerwijze het maatschappelijk leven gedifferentieerd te worden.
Deze productie met hoofd en handen van
alle medewerkenden — en dus niet met
de hoofden van enkelen,. en de handen
van velen — kan niet geschieden in grote
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bedrijven. Daar is „to be different indecent". De lopende band kan geen levensechte producten voortbrengen, zoals het
ambacht dat kan. Een dergelijke productie met hoofd en handen, van goederen
die een eigen persoonlijk karakter dragen,
kan slechts geschieden door een totale
voortbrenging, niet door een massaproductie in vele kleine gedeelten.
Herleving van de ambachtsidee brengt
tevens een andere sociale verhouding met
zich. In de grote bedrijven gaapt een welhaast onoverbrugbare kloof tussen directiekamer en fabriek. In de ambachtsbedrijven werken baas en knechts, of misschien beter: meester en gezellen samen
aan hetzelfde werkstuk. De meester deelt
in het lief en leed van de gezellen en de
gezellen maken als het ware deel uit van
het gezin van den baas. Een klassetegenstelling, grondoorzaak der sociale kwestie, bestaat hier niet.
De verhouding tussen mens en techniek

is in ambachtsbedrijven geheel anders
dan in de met grote machines uitgeruste
grootbedrijven. Daar is het de machine,
die als een redeloze tank voortraast, terwijl de mens haar niet meer volledig in
bedwang heeft. Bij het ambacht is de verhouding van mens en techniek als die van
ruiter en paard. Het paard dient den
ruiter, die daardoor sneller vooruit, kan
komen, doch blijft hem ondergeschikt.
Men moet niet menen, dat er in het ambacht geen plaats is voor de techniek.
Integendeel, de nieuwste ontwikkeling der
techniek maakt het juist mogelijk er een
zeer dankbaar gebruik van te maken.
Door de mogelijkheid, thans geboden, de
krachtbron te splitsen in kleinere eenheden, door toepassing van electrische en
explosiemotorkracfit, door de steeds groter verfijning der gereedschappen, zal het
juist mogelijk zijn voor de kleinere ambachtsbedrijven door in ruime mate technische hulpmiddelen toe te passen, met
de grotere bedrijven te concurreren.
Van algemeen maatschappelijke aard is
de invloed van de producten van het ambacht op de cultuur van het volk. De machinale productie heeft al dan niet via
bazars, een massa wanstaltige, cultuurloze prullen over de mensheid uitgestort.
Zij heeft de mensen in schijn rijker gemaakt; doch is hard op weg hen een der
mooiste eigenschappen, de zin voor het
ware en schone, te doen verliezen.
Merkwaardig is het hoe bij deze herleving volkomen van onderaf gegroeid,
doch voortbouwend op zeer oude en blijkbaar overgeërfde tradities, een organisatievorm ontstaat, die volkomen in overeenstemming is niet de richtlijnen voor
de opbouw van een nieuwe gemeenschap,
in Quadragesimo Anno gegeven. Begonnen door de bewustwording van enige
ambachtslieden in een oud ambachtsdorp,
werd een smedenkern opgericht, die gelijkgeaarde smeden verzamelde. Consequente voortbouw voert tot oprichting
van meer vakkernen, later op grond van
de productie van sterk consumptie-verwante goederen, omvat in een ambachtsschap, dat naar voorbeeld van de oude
ambachten in de Middeleeuwen, alle ambachtslieden zal omvatten, en dat over
een orgaan zal beschikken, dat, evenals
dat vroeger voor ieder ambacht afzonder-"
lijk geschiedde, thans voor alle ambachten
tezamen economische en sociale functies
kan vervullen. Men ziet: dit alles is volkomen in overeenstemming met de richtlijnen in Quadragesimo Anno gegeven.
Ook zijn alle essentiële trekken van het
herlevende ambacht, die wij hierboven
aangaven, volkomen in overeenstemming
met de richtlijnen voor een nieuwe maatschappij-opbouw.
(Drs. C. Braun in Economie), j
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Het zomerseizoen is voor de echte huisvrouw een tijd van rusteloos in de weer
zijn tot het maken van allerlei voorraad
voor de komende winter en — bij een
rijke fruit- en groentenoogst zoals nu —
zelfs Voor een volgend jaar, als de oogst
misschien wat magerder uitvalt.
Te meer is hier aanleiding voor, wanneer de grondstof voor dat voedsel kosteloos voorhanden is en we alleen de moeite
van het verzamelen ervan hebben te doen.
Dit is op 't ogenblik het geval met de
bosbessen en binnenkort met de vlierbessen; de eerste komen weliswaar niet
overal voor, maar vlierbessen treft men
in alle streken aan. Wie dus over een
koppel vingervlugge jongens en meisjes
beschikt, vindt in het plukken van die
bessen een middel om hen aangenaam en
productief bezig te houden in de vacantie.
Vooral vlierbessen moet men volkomen
rijp oogsten en bij het rissen van de bessen moet men zorgen, dat geen groene
steeltjes eraan blijven zitten, want rauwe
bessen en steeltjes geven bitter sap.
Het klaarmaken van de jam gebeurt
als van rode bessen, in een vorig artikel
in „Herstel" beschreven. Alleen dient opgemerkt te worden, dat vlierbessenjam en
-sap vrij flauw van smaak zijn. Daarom
gebruiken we ze meestal als goedkope
grondstof voor de massa en voegen er
wat sterker smakende vruchten of het
sap daarvan aan toe, zoals aardbeien,
bessen, morellen en frambozen; van bessen en morellen is J voldoende, van frambozen kan men met nog minder volstaan.
Bosbessen verdienen niet alleen belangstelling om de fijne smaak, die zowel
de verse vrucht als het sap en de jam ervan heeft, maar ook omdat dit sap geneeskrachtige en andere waardevolle
eigenschappen bezit. Het looizuur, dat in
het sap voorkomt, heeft een gunstige invloed op het slijmvlies, zodat verdund
bosbessensap bij lichte aandoeningen van
mond en keel als gorgeldrank gebruikt
kan worden en, als een sausje over rijst
bijvoorbeeld als een van de eerste spijsjes
gebruikt kan worden na diarrhee of andere lichte darmstoringen. Aan de andere
kant hebben de vele kleine pitjes weer
een gunstige invloed op de darmwerking
en is bosbessenjam dus aan te bevelen
tegen hardlijvigheid.
Bosbessen zijn rijk aan Vitamine C en
aan minerale zouten, zoals ijzer, welk
laatste van belang is voor bloedvorming,
twee dingen, die van belang zijn voor kinderen en zwakken.
Iets wat vooral waarde heeft voor suikerzieken is, dat bosbessen, in tegenstelling met ander fruit, vrijwel geen suiker
bevatten; slechts l pet. tegenover druiven
bijvoorbeeld 15 pet. De bessen zelf of hun
sap worden suikerpatiënten dan ook zelden verboden.
Om een smakelijke en gezonde aanvulling van de broodmaaltijden voor suikerlijders steeds bij de hand te hebben, is
het daarom aan te bevelen, om een flinke
voorraad bosbessen of sap ervan te steriliseren.
Aangezien de later daarvan te maken
jam geen suiker mag bevatten, die bij
gewone jam het bederven voorkomt, doet
men goed, in dit geval slechts kleine steriliseerflesjes te gebruiken, welker inhoud
dan later ineens tot jam of gelei bereid
wordt, waarbij men „Opekta" of „Pengel"
gebruik voor het stijf worden en crystallosetten of iets dergelijks voor het zoet
maken.
Afhankelijk van het weer en van de bewaarplaats moet men er i-ekening mee
houden, dat zulke jam echter niet langer
dan een dag of 5 goed blijft. Wat benzoëzuur er bovenop gestrooid en een afsluiting van de potjes met cellophaanpapier
houdt het bederf ook in dit geval wat lan
iger tegen. Het benzoëzuur kan men vóór
het gebruik dan verwijderen.

Van Uirecnt
Een coupé vol mensen.
De meesten lezen.
Een heer op leeftijd heeft de Telegraaf,
twee andere lezen samen Het Handelsblad, de vierde heeft een Maasbode en
de vijfde een sportrevue. De twee aanwezige dames lezen ook; de een een soort
onderwijzersblad, de ander in een tijdschrift voor theosofie.
Ik doe mijn acte-tas open; er zit geen
boek of krant in, alleen een Canisiusbijbeltje. Het heef t'een nieuwe kaft, eerst
herkende ik het niet — maar meteen: o ja.
Opeens valt me in: als het eens een
nieuw boek was, dan had ik lectuur.
En toen: maar als ik het nu eens ga
lezen alsof het een nieuw boek was: alsof
ik het nooit gelezen had, alsof ik nooit van
Mattheus, Marcus, Lucas en Joannes gehoord had: hoe zou het dan zijn? Als ik
eens opgegroeid was als een totale heiden, in een beschaafd land wel, alles verder het zelfde: maar volkomen onbekend
met de inhoud van het Nieuwe Testament: hoe zou 't dan zijn, dit boekje?
Een proberen.
Eens doen.
Een experiment.
Ik sla het open: „Het evangelie van
Jesus Christus volgens Marcus."
Het is bladzijde 110.
Ik blader eens. De eerste 110 bladzijden bevatten „Het evangelie van Jesus
Christus volgens Mattheus. Op blz. 170
begint een derde deel: Het evangelie van
Jesus Christus volgens Lucas. Op 275: volgens Joannes. Dat loopt door tot blz. 360.
Er zijn dus blijkbaar vier mensen die
„een evangelie van Jesus Christus" schreven. Mijn Marcus is de kortste. Ik zal het
maar bij Marcus houden: hem sloeg ik
nu eenmaal open. En het is maar 60 bladzijden. Dat is te doen in een tremreisje
Utrecht—Arnhem.
Ik begin te lezen.
Hoofdstuk I: „Aanvang der blijde boodschap van Jesus Christus, den Zoon van
God."
Wat een merkwaardig begin!
Wat een zelfzekerheid van den schrijver spreekt er uit.
Hoe kordaat en beslist, hoe enthousiast
en glorieus zet hij in!
„Aanvang der blijde boodschap." Ik
krijg dus iets blijs, iets verheugends te
lezen.
Het is een „boodschap"; voor wie zou
ze bestemd zijn? Voor eiken lezer? Ook
voor mij dus?
„Aanvang der blijde boodschap van Jesus Christus, den Zoon van God."
Een boodschap dan over Iemand, die
Zoon van God is ? Of is het een boodschap
vanwege dien Zoon van God?
Ik zal maar eens verder lezen.
Maar het begin is ontzaggelijk alvast,
als het waar is: een boodschap, een bericht, een openbaring over of vanwege
den Zoon van God aan rny: een brief uit
de hemel aan mij.

Arnn
i*nnem
alles doe." Hij spreekt over de allergewoonste dingen: over zout en wijn, en
graan en water en een-lap-op-een-kleed;
over mussen en vissen en gist en een
naald en een veulen en een lamp.
Hij zegt toch ook weer dingen die geen
wijsgeer ooit zeide: „Hoe moeilijk zullen
zij, die rijkdommen bezitten, het koninkrijk Gods binnen gaan!" En: „Er is niemand, die broers of zusters, of vader of
moeder of kinderen of alles om Mij en
om het evangelie verlaat, of hij zal ontvangen: nu in deze wereld, het honderdvoud
en in de toekomstige wereld
tiet eeuwig leven.
Geen wonder dat de mensen Hem nalopen.
Geen wonder dat ze zeggen: Hij heeft
alles wél gedaan. Want Hij leefde naar
Zijn woorden.
Vanaf halfweg het achtste hoofdstuk
staat er iets vreemds:
Daar staat nuchter en zakelijk, dat de
menschen Hem niet zo zullen blijven bewonderen. Er staat vierkant: dat Hij veel
zal moeten lijden en verworpen worden
en gedood," en: „Onbewimpeld sprak Hij
er over."
Het verbaast mij niet, dat even verder
staat: „(De leerlingen) begrepen het
woord niet."
Ach neen — het is niet vreemd, dat
daarna de leerlingen ontstel^ en bevreemd
zijn. Hij neemt die vrees niet weg. Integendeel. Hij vervolgt: „Ziet, wij gaan naar
Jerusalem op, en de Mensenzoon zal worden overgeleverd. Men zal Hem bespotten, bespuwen, geselen en doden; en na
drie dagen zal Hij verrijzen."

Nu lees ik vlug door, vlug over al de
prachtige zinnen heen.
Ik ben geboeid, meer dan ooit.
En ik lees, dat het waar wordt: men
hééft Hem overgeleverd, bespot, bespuwd),
gegeseld en gedood. En de derde dag is
Hij verrezen. En de vijftigste klom H\j
op naar de Hemel. Naar den Vader, van
Wien Hij was uitgegaan.
Maar op de aarde bleef Hij. Want Hjj
blijft bij de mensen in de Kerk, die Zijn
Lichaam is: Corpus Christi quod est Ecclesia. En tot de leerlingen, die Hem zo
lief hadden, sprak Hij: Gaat heel de wereld door en predikt het Evangelie aan
ieder schepsel: wie gelooft en gedoopt is
zal zalig worden."
Het „Evangelie van Jesus Christus volgens Marcus" is uit.
Ik heb het dóór gelezen, éénmaal, achter elkaar.
Heb ik het begrepen?
O neen.
Besef ik, dat ik door de genade één ben
met Hem, dat ik Zijn Leven deel, dat ik
in Hem één ben met allen, die in Hem
zijn? Begrijp ik dat dit Leven stand houdt
door de H. Eucharistie? Doorvoel ik mijn
missie-plicht? Doorproef ik, dat mijn Leven in het Zijne geënt is en dus óók loopt
langs het kruis naar verheerlijking?
O neen, honderden keren, duizenden
keren moet ik nog lezen in dit wondere
bijbelboekje: niet alleen in Marcus en de
andere evangelisten, ook in de Handelingen der Apostelen, ook in de Paulus»
brieven.
En vooral: wil ik de zin van het N. Testament verstaan, dan moet ik mij laten
leiden en voorlichten door de Kerk, die
Zijn Lichaam is (nogmaals: Corpus
Christi quod est Ecclesia") en wier Ziel
is de heilige Geest.
p. P. P.

tSicit voor
DENKT OM DE PORTIUNCULA-AFLAAT
De plotseling over ons gekomen oorlogsramp heeft de christelijke geest, die bij al
te velen sluimerde, flink wakker geschud.
Men onderhoudt weer de grote wet: Gij
zult den Heer uw God beminnen. Dit is
het eerste gebod en het tweede is hieraan
gelijk: Gij zult uw naaste beminnen als
u-zelf.
Schitterende staaltjes van liefde tot
God en tot den evenmens hebben wij
allen de laatste tijd meegemaakt, althans
vernomen. Van dien Duitsen officier, die
zwaar gewond lag te sterven aan een
slootkant, door een Nederlandsen aalmoezenier gevonden werd, van hem de generale absolutie ontving en hem verzocht
aan zijn dierbare moeder te schrijven, dat
haar zoon in vrede en vriendschap met
God gestorven was. Van die troep Nederlandse soldaten, katholieke en protestantse, die na de strijd gezamenlijk in de
Maastrichtse Sint Servaas het misoffer
van den aalmoezenier bijwoonden om God
te bedanken dat zij ongedeerd'waren gebleven.
En hoe hebben alle Nederlanders zich
niet beijverd om hun medeburgers, die
have en goed verloren hadden, dikwijls
zwaar gewond waren, daadwerkelijk te
helpen, te troosten, weer gelukkig te maken! Tienduizenden, honderdduizenden zijn
door rijk en arm geofferd om de zo zwaar
getroffenen te ondersteunen. Gewonden
werden met alle zorg gratis verpleegd;
kinderen, plotseling wees geworden, liefderijk opgenomen; alle Nederlanders voelden zich zusters en broeders van elkaar.
Dat zijn wij ook in de ogen van God en
dat moeten wij blijven. Geen haat meer,
maar oprechte liefde.
En dan denk ik als Katholiek ook aan
hen, die in de strijd gevallen zijn. Het is
een leerstuk van ons H. Geloof, dat de
ziel, die niet?volkomen rein is, onmogelijk
God aanschouwen en de hemelse glorie
genieten kan. Zij wordt gelouterd in de
plaats, die wij het vagevuur noemen. Welnu, ook die zielen zijn onze broeders en
zusters, die wij helpen moeten overeenkomstig het woord van de H. Schrift: Het

is goed voor de afgestorvenen te bidden.
Straks vieren wij het feest van Portiuncula, in de Franciscaanse kerken op 2
Augustus, in de overige kerken op de
volgende Zondag. De nederige Franciscus
van Assisi met de H. Catharina van Siena
thans de beroemde patroon van Italië, beminde alle schepselen Gods, de dieren niet
uitgezonderd. In zijn weergaloze naastenliefde vergat hij vooral de overledenen
niet en was hij zo stoutmoedig naar den
Paus te gaan en Z. H. te vragen, dat een
volle aflaat zou verleend worden aan
allen, die het kapelletje van Portiuncula
op 2 Augustus, dag waarop het ingewijd
was, zouden bezoeken. Het Lammeke van
Liefde verkreeg de ongehoorde gunst,
tot dusver slechts verleend aan hen, die
ten kruistocht trokken óf een der weinige
beroemde bedevaartsoorden (de graven
der Apostelen te Rome, St. Jan te Compostella) bezochten.
De Portiuncula-aflaat is langzamerhand
tot alle kerken der wereld uitgebreid: van
12 uur l Augustus tot zonsondergang van
de volgende dag (of 3 en 4 Augustus van
dit jaar) kan men, telkens wanneer men
de kerk bezoekt en er rouwmoedig zes
Onze Vaders en Wees Gegroeten en Ere
zij den Vader tot intentie van Z. H. den
Paus bidt, een volle aflaat verdienen. Zo
ooit, dan moeten wij dit jaar deze aflaat
meermalen verdienen voor de duizenden,
die gevallen zijn in Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk, Polen, Engelanc.,
Noorwegen enz. enz. Dat is ook een daad
van onschatbare naastenliefde, want alle
mensen zijn onze zusters en broeders, al
worden zij officieel ook vijanden genoemd.
Verdienen wij dus meermalen de Portiuncula-aflaat voor gesneuvelde Nederlanders, Belgen, Duitsers, Fransen en al
die anderen. Dat zal de bezettende overheid waarderen, zal iedere andersdenkende, die even nadenkt, als een mooie daad
van naastenliefde prijzen, maar dat zal
God — en dit is het voornaamste — ook
gaarne aanvaarden,
VAN DEURNE.

Ik lees en ik lees.
Over een wonderen Mens wordt hier
geschreven.
Hij zegt tegen twee en tegen nog eens
twee mensen: „Kom en volg Mij" - - en
ze laten hun hele bedrijf in de steek en
lopen met Hem mee.
Hij zegt tegen een melaatsen man: „Ik
wil. Word gereinigd." En de man is genezen.
Nog ongelooflijker: Hij zegt tegen een
ander, die lam is: Uw zonden zijn u vergeven. (En: „Sta op, neem uw bed op." En
de man wandelt weg).
Hij zegt dingen, inderdaad, die alleen
een Zoon van God zeggen kan: Zo zegt
Hij van Zich zelf: heer te zijn van de
sabbath. Zo zegt Hij van Zijn woorden
dat ze niet zullen voorbij gaan.
Hij zegt diepe, mysterieuse woorden, die
men niet onmiddellijk (en misschien nooit
helemaal) doorziet. Zo lees ik: „Wie heeft,
hem zal gegeven worden; en wie niet
heeft, hem zal ook nog ontnomen worden,
WILMA MÜNCH.
wat hij bezit." En: „Wie zijn leven wil
redden zal het verliezen; maar wie zijn leven
verliest om Mij en het evangelie, hij
INMAAK VAN GROENTEN
het redden." En een eind verder staat
zonder risico met Nezo, het hygiënische zal
er: dat het beter is met een stenen mokeukenzout van Boekelo
lenblok om de hals te verdrinken (dat
dit beter is, ja): dan een kind te ontstichten, dat in Hem gelooft."
Wat een wondere Mens moet dit zijn,
leze'Mens, die Zich Zoon van God noemt!
Zoon van God?
OSSENDRECHT
En toch zegt Hij ook weer zo echt
menselijk, haast huiselijke dingen als: de
PEEKOFFIE
MOSTERD ouders moeten aan het genezen meisje te
TAFELZUREN
eten geven. Hij zet de pharizeërs vast in
STEUNT H O L L A N D ' S I N D U S T R I E een strikvraag: Weet ge het niet? „Dan want zij wordt er zoo zacht en mooi, zuiver en gezond door. Doe dit l of 2 x per week.
zeg Ik u evenmin met welk recht Ik dit Ook vetwormpjes, vlekjes, pukkels en uitslag verdwijnen er door. Tube 45, Doos 60-30 et,
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Dat kon hij, handen maken, denkende,
getuigende handen, handen, waaruit een
karakter, een ziel spreekt. Kan het mogelijk zijn, dat iemand uit een blokje lindenhout een ziel voortbrengt? Riemenschneider kan het.
In Noord-Duitsland geboren, drijft zijn
kunstenaarsnatuur hem naar het land
van houtsnijders en beeldhouwers, de
Boven-Rijnstreek en Beieren. Als een
kleine leergierige jongen is hij doorgedrongen tot in de werkplaatsen van de
beroemdste meesters, begerig om de tech-

niek steeds beter en volmaakter te leren
beheersen. En toch.... met dde techniek
alleen is Riemenschneider Riemenschneider niet geworden. Zijn materie werd bezield, doordat hij zich met zijn diepe, gevoelvolle natuur en zijn sterke wil intensief inleefde en het wezen peilde van de
figuur, die hij zou gaan scheppen. In het
gelaat en in de handen spiegelt Riemenschneider zijn karakters.
Wat moet het toch adembenemend heerDe oplossing van No. 25 wordt ter oefe- lijk zijn om een ruw blok hout al schaning aan den lezer overgelaten. (Geen op- vend en hakkend te doen levend worden
lossingen inzenden hiervan).
en een wezen te vormen in die gemoedstoestand, in die aandoening, die de maker
No. 258
vooropgezet wil. Riemenschneider geH. Rinck
bruikt maar weinig types, dde hij steeds
weer tot andere karakters omvormt. HU
Deutsche Schachzeitung 1912
is überhaupt geen vernieuwer geweest,
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Wit 'begint en wint

Pionneneindspelen bieden vaak verrassende mogelijkheden en het is vaak de
moeite waard dergelijke studies eens nader te bekijken.
In no. 257 kan wit niet verhinderen, dat
een der zwarte pionnen dame haalt. Daartegenover staat, dat de witte h-pion ook
goede vooruitzichten heeft; direct"!. h7 is
evenwel wegens Kg7 en Kh7: niet goed.
Gelukkig kan zwart'» koning niet veel
initiatief ontwikkelen (op Kf5: of Ke7
volgt h7) en daardoor heeft wit de gelegenheid zijn koning naar ï8 te brengen,
waarna h7 wel volgen kan. Zodoende halen beide partijen even vlug dame, maar
de zwarte dame gaat spoedig verloren: 1.
Kb7—c6, a7—a5. 2. Kc6—d7 (op Kb5 volgt
c5 en daarna do enz.), a5—a4. 3. Kd7 —e8,
a4—a3. 4. Ke8—f8, a3—a2. 5. h6—h7, a2
— aU). 6. h7—h8Dt, Kf6Xf5, 7. DhSXal
en • ,it.
OOK als de b-pion oprukt moet wit hetzeuce plan volgen; na 1. Kc6, b5 2. Kb5:,
d5. 3. Kc5, c6. 4. Kd4, a5 blijken de zwarte
pionnen toch niet tegen te houden te zijn.
Dus: 1. Kb7—c6, b6—b5. 2. Kc6—d7, b5—
b4. 3. K<17—«8, b4—bS. 4. Ke8—f8, b3—b2.
5. h6—h7, b2— tolD. 6. h7—h8Dt, Kf6Xf5.
7. Dh8—h7t, Kf5Xf4. 8. Dh7Xbl en wint
Wel heeft zwart nog 4 pionnen, doch deze
kunnen niet afdoende verdedigd worden
en staan nog veel te ver weg om een promotiekans te maken.
Er is nog een derde variant: 1. Kb7—c6,
d6—d5. Thans gaat het tot nu toe gevolgde plan niet meer op, omdat een
zwarte dame op dl niet meer gevangen
kan worden. Daarentegen kan wit na 2.
Kc6Xd5 met enig beleid de drie pionnen
tegen houden, bijvoorbeeld: 2 ..... , a7—
a5. 3. Kdö—c4, c7—«6. (3 ..... , cö 4. Kb5).
4. Kc4—b3, b6—b5. 5. Kb3— a3, c6—cö. 6.
Ka3— b2!, a5—a4. 7. Kb2—a3, cö—«4. 8.
Ka3 —b4 en zwart moet één der pionnen
offeren, waarna ook de rest verloren gaat:
8 ........ a4—a3. 9. Kb4Xa3, c4—c3. 10. Ka3
—-b3, bö— b4. 11. Kb3—c2, b4—b3t. 12. Kc2
Xb3, c3^c2. 13. Kb3Xe3, Kf6Xf5. 14. h6—
h7 en wint.

WEEKBLAD

heeft eerder de traditionele voorstellingen en de oude vormen gebruikt om
steeds dieper op de essentie in te gaan,
't Liefst werkt hij in hout, het zachte,
witte lindenhout, dat langzaamaan door
de tijd donkerder gekleurd zal worden,
ofschoon hij ook enige steengroepen gehouwen heeft, welks techniek hij eveneens FA. TONNEMA & C!E. • SNEEK • Fabrikanten van
KING pepermunt en andere kwaliteitsartikeleq
wonderlijk beheerst.
Tilman, ook wel Dill genoemd, vestigde
zich als jongeman in Würzburg, de oude
schilderachtige bisschopsstad aan de
Main, die door de gunst der Hohenstau- heid bewaard gebleven: het meesterwerk
van CregMngen. Zo eenzaam en pretentieloos staat het kapelletje daar in het zacht
heuvelend landschap en beschaduwd door
bloesemende vruchtbomen, zonder ophef
of vertoon om de schat, die het in zich
bewaart.
Het houtgesneden altaar bestaat uit
een middenstuk, twee vleugels, een voetstuk en een grootse, in fialen opgaande
bekroning. Dit is een rijp werk van den
meester. We zien hoe hij zich meer en meer
bezint op het essentiële, elk détail dienstbaar maakt aan het geheel en zo het wonderlijk effect bereikt, dat de beschouwer
in één oogopslag een overzicht heeft en
begrijpt.
Het middenstuk .behandelt de hemelvaart van Maria. Rustig en zuiver, laat
Maria zich door een onzichtbare kracht
naar boven voeren, terwijl engeltjes haar
omgeven en bijstaan. De leegte, die zij
achterlaat, verhoogt het effect van het
stijgen. Hoe groot en hoe weergaloos mooi
is de aandoening van de achtergebleven
apostelen, die deels in smartelijke wanhoop, deels in rustige aanvaarding voor
zich uitpeinzen. In iedere kop staat te lezen, wat er omgaat in de ziel. Johannes
wil met zijn ogen Maria tegenhouden, terugdwingen. Zijn mond is smartelijk vertrokken. Hij kan het niet geloven, en toch
weet hij, dat het moet, zijn hand berust
reeds.
Hier kon Riemenschneider heel zijn kunnen tot uiting brengen, hier kon hij gelaat
en handen laten spreken. Terwijl de figuren van 't middenstuk rond-plastisch zijn,
heeft Riemenschneider de vleugels met
vlak relief bedekt, om toch vooral niet te
veel de aandacht van de hoofdgebeurtenis
af te wenden. Elk van beide vleugels is
weer verdeeld in twee scènes, links onder
de boodschap des engels. Misschien heeft
de meester hier wel 't meest zijn ideaal
van Maria benaderd. Daarboven 't bezoek
van Maria aan Elisabeth. Rechts boven
Christus' geboorte en onder de opdracht
in de tempel.
In de kroon de kroning van Maria, aan
de voet het bezoek van de H.H. Driekoningen en Jesus lerarend in de tempel. Over
ieder van deze voorstellingen zijn bladfen vroeg tot grote bloei was gekomen. zijden te schrijven en meer.
Riemenschneider's levensweg is niet
Het peil der Würzburger kunstenaars
echter, stond niet zo hoog, en daarom mis- over rozenpaden gegaan. Wel verwierf hu
schien verspreidde zich zo snel het ge- steeds groter naam en vermeerderden zich
rucht, dat zich een jong kunstenaar van de opdrachten, maar tegelijk ook groeide
naam gevestigd had en kreeg Dill al spoe- de afgunst bij zijn mindere kunstbroedig belangrijke opdrachten. Ook vele aan- ders.
Bovendien nam hij een zware last op
zienlijken uit de naaste omgeving kwamen in eigen persoon Dill's werkplaats zich, toen hij, na eerst jaren lang in de
bezoeken om zelf met den kunstenaar hun raad gezeten te hebben, tot burgemeester
opdrachten te bespreken.
van Würzburg benoemd werd, juist in de
Het is niet de bedoeling alle werken roerige tijd van reformatie en boerenonvan Riemenschneider te behandelen. Ve- rust. De vreselijke boerenopstand van 1525
le zijn er verloren gegaan, andere zyn heeft' hem in de gevangenis geworper»,
in later tijden donker gebeitst, ofwel men waaruit hij na een ontzettend lijden en
heeft het beter geoordeeld ze te beschil- vreselijke kwellingen, voortaan ongeschikt
deren in felle kleuren. Maar één werk, en om zich aan zijn kunst te wijden, ontslahierbij zullen we iets langer stil blijven gen is. Hjj stierf enige jaren erna.
staan, is nog in zon ongeschonden grootE.
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Wit speelt en maakt remise

Overspannen zenuwen
Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig
weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent.

Verschenen is het Juli-nummer van Practica, uitgave ten behoeve van het R.K. Onderwijs en de R. K. Jeugdbeweging. (Uitgave: Urbi et Orbi, Utrecht).
De artikelen-reeks, getiteld „Uit de dagen
der eerste Christenheid" vindt zijn besluit
in een artikel over het elfde en twaalfde
uur, waarin ons gesproken wordt over da
christenvervolgingen en over de deugden
der eerste christenen, vooral de reinheid,
waardoor zij zich zozeer onderscheidden van
niet-christenen uit die dagen.
Het natuurhistorische artikel biedt in
Juli allerlei. Uitvoerig wordt, in een afzonderlijk artikel, stilgestaan bij de motten en
de schade, die zij aanrichten, alsmede da
verschillende methoden van bestrijding. Na
in korte trekken gesproken te hebben over
de Nederlandse Stichting voor Psycho-techniek, wordt ons een en ander over fossielen
verteld.
Het nummer wordt besloten met een uitgebreid artikel over de dierlijke vezels, wol,
melkwol en zijde. Daarnaast wordt gesproken over de teelt van schaap, geit, kameel
en lama, terwijl de verwerking van de wollen en zijden garens uitvoerig besproken
wordt.

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Circa 1500 Volksbonders bijeen
IN MARIA'S GENADE-OORD TE HEILOO
Om te bidden voor een rechtvaardige vrede en tot
behoud van ons H. Geloof

Zondag 21 Juli was weer eens een hoogtijdag in, ons mooi
katholiek organisatie-leven, toen de Volksbondafdelingen
boven 't IJ weer optrokken naar Heiloo, om daar, op Moeders erf, aan de Moeder der bedrukten hulp en bijstand te
vragen: te bidden voor een rechtvaardige vrede en voor het
behoud van ons H. Geloof.
"Het weer was des morgens
niet gunstig en beloofde voor die
dag niet veel goeds, doch dit
weerhield de Volksbonders niet
om naar Heiloo op te trekken.
De jaarlijkse Volksbond-bedevaart is iets geworden waar men
niet meer buiten kan, men voelt
een tekort als men een keer niet
mee kan en dat verklaart de
steeds toenemende groei van de
bedevaart.
De belangstelling

Reeds vóór 10 uur in de morgen kwamen de eerste groepen
wielrijders aan, regelmatig gevolgd door grotere groepen. Er
was een minder aantal deelnemers dit jaar verwacht, omdat
enkele afdelingen door moeilijkheden met het verkeer niet aanwezig zouden kunnen zijn. Deze
verwachting is niet in vervulling
gegaan. Het aantal deelnemers
was zelfs groter.
Toen te half elf het H. Misoffer een aanvang nam, was de
grote bedevaartskapel reeds gevuld en nog hield de stroom niet
op en ten slotte moesten velen er
genoegen mede nemen de verrichtingen aan het altaar te volgen ' buiten het kerkgebouw
staande. Het aantal deelnemers
kan veilig geschat worden tussen
1400 en 1500. Dezen waren gekomen uit 26 verschillende afdelingen.
Het plechtige H. Misoffer werd
opgedragen door den weleerw.
heer R. van Ginkel, centraal adviseur voor Beverwijk en Zaanstreek, daarbij geassisteerd door
de weleerw. heren J. v. Duivenvoorde van Wervershoof als diaken en J. v. Adrichem van
Heemskerk als subdiaken. Een
door kerkzangers uit de Zaanstreek gevormd zangkoor voerde
op keurige wijze de meerstemmige Missa S. Frederici uit van
Jos. Grube, onder leiding 'van directeur E. Bos. Het orgel werd
bespeeld door J. Kee, beiden van
Wormerveer.
In het priesterkoor had plaats
genomen de zeereerw. heer pastoor Middelburg van Wormerveer, terwgl het H. Misoffer ook
werd bijgewoond door den zeereerwaarden heer pastoor Th.
Boonekamp' van Hem-Venhuiun
en de weieerwaarde heren G. J.
Hoogervorst van Wormer en J.
Doeswijk van Amsterdam. Van
het bondsbestuur waren aanwezig Ant. J. M. Angenent, W.
Steinmetz, G. v. Slingerland, E.
P. Cljjnk en J. van Bockxmeer.
Niet alle bloesems
dragen vruchten

De predicatie onder het plechtig Misoffer werd gehouden door
kapelaan R. van Ginkel, die zei
dat op deze dag een daad werd
gesteld van gróót geloof.
Een groot geloof. Het is als
met een boom, die In het voorjaar rijke bloesems draagt, doch
vele daarvan verdorren en andere waaien af bij de minste
storm die over hen gaat en ten

slotte blijft maar een gedeelte
over dat rijpe vruchten voortbrengt. Zal het zo ook niet gaan
met de lauwen, die het al meer
dan genoeg vinden als zij des
Zondags hun plicht van Mishoren
hebben vervuld en verder alles
op godsdienstig gebied langs zich
laten heen gaan. Voor alles is
nodig een goed begrip van de
grondslag van ons heilig geloof.
Een diepe geloofsovertuiging en
het beleven daarvan, voor de kinderen vooral een goede kennis
van de catechismus. Ten aanzien
hiervan hebben ook de ouders
een verantwoordelijke taak. Een
voorgaan in kennis, maar ook in
daadwerkelijk beleven van de
godsdic ist.
Wij bidden vandaag voor het
verkrijgen van een rechtvaardige
vrede, voor het behoud van ons
heilig geloof in ons vaderland,
in onze gezinnen.
Wij bidden niet alleen vandaag,
maar moeten dit blijven doen in
de toekomst, zo mogelijk door
dagelijks Mishoren en communiceren.
Het antwoord van de aanwezigen op deze predicatie was het
gezamenlijk zingen van het Gredo dat klonk als een jubelende
geloofsbelijdenis.
Na de plechtige Hoogmis werd
gezongen „O Sterre der zee".
Na de Hoogmis tot l uur had
men vrije tijd. De meesten der
pelgrims besteedden een deel
daarvan om in de kleine kapel,
die baadde in een zee van waslicht nog even neer te knielen om
naast de algemene intenties ook
de eigen noden aan Maria bekend te maken.
Te l uur kwam men bijeen op
de Kruisberg, waar de heer Angenent namens het bondsbestuur
de pelgrims welkom heette, na
het zingen van „O, Jesu zoet",
een predicatie werd gehouden
door den zeereerw. heer Th. Bonekamp uit Hém-Venhuizen.
15 Aug. 1933—21 Juli 1940

Pastoor Boonekamp riep in de
herinnering terug de 15e Augustus 1933. Die dag mocht hij
medewerken om een eerste
groep uit de katholieke arbeidersbeweging van Beverwijk,
Heemskerk, Castricum én enkele
plaatsen uit de Zaanstreek hier
bijeen te brengen. Daarvoor bestond een dubbele reden. Ten
eerste heeft de trek vanuit Kennemerland naar Rinxputte altijd
al een voorkeur gehad en men
heeft deze geheiligde plaats zien
groeien in omvang en belangstelling. De tweede reden was die
van de nood in talloze gezinnen
toen tengevolge van de crisis tot
werkloosheid gedoemd. Men leefde toen onder de druk der werkloosheid en mensenhaanen bleken
niet in staat deze op te heffen.
15 Augustus 1933 ging men
met een kleine groep om steun te
zoeken bij moeder. Zeven jaar
geleden een klein begin en ze is
thans zo uitgegroeid dat de grote

kapel allen niet eens meer kan
bevatten. En nu na zeven jaar is
er een rampjaar over ons gekomen. We zoeken naar een verklaring in het Mea Culpa. De wereld
heeft een levensopvatting gehuldigd, gebaseerd op eigenbelang
en heeft ze daardoor niet de
straf van Gods hand over zich
afgeroepen.
Er is grote nood gekomen,
over de arbeiders, hun gezinnen,
hunne zielen en waar zullen wij
beter steun kunnen vinden dan
hier bij Moeder, de Troosteres
der bedrukten. Zij buigt zich
neer over de mensen in nood,
zoals zij dat ook in het verleden
heeft gedaan in de dagen der
middeleeuwen, de dagen der hervorming e.a. Toen heeft ze het
gebed van onze voorvaderen Verhoord. En als we hier met honderden bijeen zijn, zal ze dan
ons gebed niet verhoren.
Vooral de geestelijke nood van
deze tijd behoeft onze belangstelling. Onze geestelijke kracht
en naastenliefde moet de wereld
aansteken, zodat anderen zich
zullen afvragen waar halen zij
die kracht vandaan, die kracht
die wij zullen ontvangen van
onze moeder Maria.
Na het zingen van het Bondslied verzamelden allen zich weer
in de grote kapel voor het plechtig Lof met grote processie.

ONZE STUDIEDAGEN
Wij hebben enkele bijzondere moeilijkheden gehad met het verkrijgen van sprekers voor onze studiedagen te Voorhout en wel zó
dat wij daarom een kleine wijziging in de onderwei-pen hebben
moeten aanbrengen.
Het geheel zal er echter niet door geschaad worden en de sociale
studiedagen 1940, welke dus gehouden worden van 24 t.m. 26 Au->
gustus a.s. te Voorhout zijn er even interessant en leerzaam dooi\
Op deze studiedagen worden thans de navolgende lessen gegeven, ingedeeld als volgt:
Les 1. Ook de in rampen gedompelde wereld wordt door Goda
voorzienigheid geleid en bestuurd.
In te leiden door dr. A. A. Olierook, pr. te Amsterdam.
Les 2. Onze vredestaak in het kader van de actie Naar de Nieuwe;
Gemeenschap.
Inleider mag. dr. S. Stokman O.F.M, uit Utrecht.
Les 3. Jezus Christus, Koning der Liefde en Vorst van de Vrede
zal worden ingeleid door B. H .Molkenboer O.P. te Nijmegen
Les 4. De Sobriëtas-bewegirig in de moderne tijd.
In te leiden door Henri G. M. Hermans uit Den Haag.
Les 5. Veredeling van het ontspanningsleven, zal worden ingeleid
door Jos. Veldman uit Utrecht.
Les 6. Sociale en economische gebondenheid in de Middeleeuwen^
Inleider Max van Poll 'uit Den Haag.
Les 7. Sociale vooruitgang door economische welvaart.
In te leiden door drs. H. L. Jansen uit Den Haag.
Wij brengen langs deze weg dit gewijzigd program aan hen ter
kennis, die zich reeds als deelnemers opgaven en verder ook aan
deze leden.
Zij, die zich alsnog voor deelneming wensen op te geven, u weet
de kosten er aan verbonden bedragen ditmaal f 6 per persoon,
verzoeken wij het spoedig te doen.
Wacht niet tot het te laat is.

Maria, koningin van de
vrede, bid voor ons

Het plechtig Lof werd gecelebreerd door den zeereerw. heer
Pastoor Middelburg van Wormerveer, daarbij geassisteerd
door de weleerw. H. H. kapelaans
J. Van Duivenvoorde van Wervershoof en G. J. Hoogervorst
van Wormer. Na een kort Lof
waarin de Volkszang, gedirigeerd door kap. R. van Ginkel
goed tot uiting kwam, trok de
grote Sacramentsprocessie naar
buiten door de grote tuin, door
Gods hand zo rijk met natuurschoon gezegend. Al biddend en
zingend trok men op naar het
Rustaltaar, waar het Allerheiligst Sacrament ter aanbidding
werd uitgesteld. Hier is een luide
aanbidding gehouden door kap.
R. van Ginkel, waarin de honderden pelgrims werden betrokken. Er is gebeden voor hen die
vielen als slachtoffers voor ons
vaderland: Heer, geef hun de
eeuwige rust, en het eeuwige
licht verlichte hen. Er is gebeden
voor een rechtvaardige vrede:
Mai-ia, koningin van de vrede,
bid voor ons. Er is gebeden voor
het behoud van ons H. Geloof,
voor hen die in deze moeilijke
dagen aan ons volk leiding moeten geven, voor hen die afwezig
waren. En het kan niet anders,
op de wijze waarop hier de hemel een waar geweld is aangedaan, kunnen de gebeden niet
onverhoord blijven.
Na de zegen met het Allerheiligste en onder het zingen van
het Eucharistisch volkslied trok
de processie weer terug naar de
kapel waar de plechtigheid werd
besloten met Te Deum Laudamus, U, God, loven wij.
Na de zegen met het Allerheiligste werd nog gezongen: Lieve
Moeder van den Heer en toen
behoorde deze grootse pelgrimsdag weer tot het verleden, maar
heeft bij de deelnemers de liefde
tot Gods Moeder weer vergroot
en zal hun het gehele jaar een
steun zijn, om staande te blijven
bij zorgen en moeilijkheden, als
men aan deze dag terugdenkt.
Reeds in de aanvang hebben
wij er op gewezen dat enkele afdelingen niet' in staat waren aan
deze jaarlijkse bedevaart deel te
nemen, door gebrek aan commu-

Adviesbureau
Met het oog op de vacanties zal het Centraal Adviesbureau op
Dinsdag 6 en Dinsdag 13 Augustus a.s. te Leiden geen zitting
houden.
Men neme hiervan goede nota .

nicatiemiddelen. Een van deze
afdelingen was Den Burg op
Texel. Toch wilde men medeleven met het gebeuren in Heiloo
en heeft Zondagmiddag 'n Mariahulde gehouden in de Onze Lieve
Vrouwekerk in Den Hoorn op
Texel, nadat des morgens in de
parochiekerk te Den Burg men
gezamenlijk ter H. Tafel was genaderd.
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ons uit Je afde-
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De commissie voor geestelijke
belangen van de leden van de
Katholieke Volksbond nodigt met
te meer klem kath. Haarlem uit,
om aan de bedevaart naar Heilo
op Zondag 11 Augustus a.s. deel
te nemen, nu Z. H. Paus Pius
XII de katholieke wereld met alle aandrang vraagt tot Maria te
bidden als Koningin van de Vrede in deze zo klemmende en
moeilijke tijden. Waar kunnen wij
beter vragen en bidden dan in
Haar Genadeoord in Heiloo?
De commissie heeft alle voorbereidingen getroffen om deze
bedevaart Maria ter ere zo luisterrijk mogelijk te doen zijn.
V/ij gaan weer met een extratrein of met de rijwielbedevaart.
De mannenzangvereniging St.
Caecilia, de koraalmuziek van
Utile Dulci, een groot aantal
bruidjes, vlaggen en vaandels,
dit alles zal bijdragen tot een
luisterrijke bedevaart en allen
tot stichting zijn. Een plechtige
H. Mis, een gezamenlijke kruisweg met een predikatie bij de
kruisberg, een processie met het
H. Sacrament door de lommerrijke tuinen van het genadeoord.
Laat dit alles de katholieken
van Haarlem een aansporing
zijn om in groten getale naar
Heiloo op te gaan om Maria daar
oen grootse hulde te brengen en
daar de wereldvrede af te smeken en al onze noden aan Maria
aan te bevelen.
Spoorwegkaartjes en programma's zijn reeds verkrijgbaar in
hot gebouw St. Bavo.

In verband met de door de gemeente verstrekte volkstuintjes
aan diverse verenigingen hier ter
plaatse voor een huurprijs van
f 2 voor het nog resterende tijdvak 1940, welke tuintjes door de
gemeente geheel zijn bemest en
beplant, delen wij u mede, dat
vele onzer leden hiervoor in aanmerking zijn gekomen, maar dat
er ook een groot gedeelte teleurgesteld moest
worden, hetgeen voor het bestuur niet aangenaam is.
Zelfs na eeri tweede bespreking met het gemeentebestuur
hebben wij nog een 24-tal tuintjes toegewezen gekregen, zodat
wij in de gelegenheid werden gesteld nog meer leden een volkstuintje te kunnen aanbieden.
Er zijn echter enkele leden, die
een volkstuintje hebben toegewezen gekregen en nog niet aan
hunne verplichtingen hebben voldaan en ook nog niets aan het
tuintje hebben verricht.
Mochten er zijn, die alsnog TT aar men
verwaeni
geen gebruik wensen te maken
van hun toegewezen tuintjes, dan
worJt
worden zij vriendelijk verzocht
DUIVENDRECHT. Op 29 Juli
dit per omgaande te melden aan
ons secretariaat: dr. Schaepman- a.s. zal een ledenvergadering workade 16, dan kunnen wij hier- den gehouden in het Bondsgemede een ander lid plezier doen. bouw.

H E R S T E L : A L G EME EN**K A T H O L Ï E K W E E K B L A D
ZANGKANARIES
Zangseyferts
ƒ1,25. De beste
VOOftBUBG
Z.H. M li K E L K E N fSoS™1" Seyfertmannen
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zenden dankbetuigingen. Kanariepopjcs ƒ 0,30. Teelbare parkieten ƒ 0,90 per paar. Oranje,
witte en bruine kanariemannen
Kunnen deze zomer moeilijk doorgaan. Geeft de kinderen in- f 1,75. Vogelzaden ƒ 0,13 p. pond
Fljnkwekerij Nico Borneman,
plaats daarvoor een VROLIJKE MIDDAG. Laten
Merelstraat 31 b, Utrecht. Telef.
13617.
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SCHOOLREISJES U U

Mi, JOHNNIE en z'n PARTNER

hun een onvergetelijke middag bezorgen. Speciaal samengesteld kinderprogramma. Vele tevredenheidsbetuigingen
van hoofden der scholen en h.h: geestelijken. Vraagt prosp.
en cond. SIMON STEVINWEG 14 - Tel. 7534 - BUSSUM
B::;
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Het geheele bedrijfsleven streeft naar herstel; bijzonder moeilijk hebben het hierbij die drukkers en binders, wier bedrijven vernietigd zijn. — Ieder kan bijdragen aan den steun voor deze zwaar getroffenen,
door het

DRUK* EN EINDWERK

te blijven opdragen aan de oude leveranciers, die in 't
i algemeen maatregelen hebben genomen voor een
:: stipte uitvoering der orders.
j
»
=!

Het Centraal Bureau voor de Grafische Bedrijven
Van Eeghenstraat 70
Amsterdam Z.

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

Coöperatie
moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de wederopbouw.
Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte l
Blijft ook NU trouw
verbruiker van :

lid en

E. R. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER u,a,

Kruisstr. 54 • L. Vrouweplein l

T I L B U R G

S.S.O

PROF. MELLOC

Instituut voorGOEDKOOP

Goochelaar

BRIEFONDERWIJS.

Arent Krijtstraat 35 - Tel. 51326
DIEMEN (N.-H.)
Humorist
—
Conferencier

Dir. J. v. d. Bij, Hoofdonderwijzer
Nieuwe Plein 31, bij het Station
Arnhem

A-CURSUSSEN: voor heren: middenstandsdiploma, politie-diploma, marechaussee
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 bjj een dokter of tandarts, fröbelonderwijzeres,
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", landbouwboekhot'^n, landbouwkundig bedrijfsleidcr-zetboer, Nederlandse
taai Frans, Duits, ^n^els, 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, scheepsbouw- ^
kundig tekenen.
mode-tekenen,
)
reclame-tekenen >
Ook voor Dames!
en

ontwerpen

)

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

: BON:
Ik verzoek zonder enige verplichting inlichtingen omtrent
de cursus voor:
Naam:
Straat en No.:
Woonplaats

Ouderdom:
*.

Buikspreker

-~~.
Vkr.

Programma voor jong en oud.
By kindervoorstelling mede-,
werking met gratis cadeautjes
Middag- en avondvullend
Talrijke referentiën van "
H.H. Geestelijken

IMPORTEURS: WILLIAM KOCH ft Co., KEIZERSGRACHT 316, AMSTERDAM-C

H, H. D r u k k e r s en U i t g e v e r s
Zoekt u voor uw brooheerwerk, speciaal groots oplagen, een
voordeelig adres? Vraagt dan prijs bij de

Fa. Wed. G. LE GUE en Zoon
Pieterstraat 5

—

UTRECHT

— Telefoon 11486

Rotatiedruk 16 oi 32 pag., leveren wtj 40.000 a 50.000 ex.
per dag geniet en gesneden. Geen order te groot, geen order
te klein.

N. V. TH. J. DOBBE EN ZOON
K A N T O O R - EN T E E K E N B E H O E F T E N
SPECIAAL ADRES VOOR VULPENHOUDERS

OUDEGRACHT 138 - UTRECHT - TELEFOON 10013

