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TOEN EN NU

Hoe men Jol voor kort nog de „dwaze idealisten" zag, die eerbied voor de arbeid eisten (Rerum Novarum)
en streden voor een corporatief geordende samenleving (Quadragesimo Anno)
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K R O MI E K

Aanvangstijd en gevaar voor
luchtaanvallen

De samenwerkende bakkersgezellenbonden hebben zich tot de landelijke organisaties van bakkerspatroons gewend met het
volgende verzoek:
Hoewel wij nog steeds wachten op een definitief antwoord op onze brief van 29 Mei
j.I. willen wij toch uw aandacht vragen voor
een zaak, die anders in het permanent contact ter sprake zou zijn gebracht. Bij luchtaanvallen wordt ieder de raad gegeven, dekking te zoeken. Deze luchtaanvallen vinden
voor een belangrijk deel in de nacht plaats.
Zij, die voor-arbeid verrichten, en ook de
bakkersgezellen, die om 5 uur beginnen,
zullen zich hierdoor naar hun werk begeven
op tijdstippen, dat luchtgevaar niet denkbeeldig is. Moeten zij enigszins langdurig
dekking zoeken dan zullen zij te laat op de
arbeid komen.
De meest radicale oplossing van dit euvel
zou zijn, het aanvangsuur eerst bij het aanbreken van de dag te bepalen, doch, als u
tot zo'n ingrijpende maatregel niet wilt overgaan, willen wij u toch dringend verzoeken,
uw leden mede te delen, arbeiders die ten
gevolge van • luchtgevaar te laat komen, ten
aanzien van dit werkverzuim clement te behandelen en zeker geen loon-inhouding toe
te passen.
Naar aanleiding van dit verzoek heeft het
hoofdbestuur van de vereniging van Protestants Christelijke Werkgevers te kennen
gegeven, dat zij dit door hebben gegeven aan
hun leden en daarbij een advies gegeven een
zo soepel mogelijke houding aan te nemen.
Het hoofdbestuur van de Christelijke Bakkerspatroonsbond in Nederland gaf in een
schrijven te kennen, dat ons verzoek zo
vanzelf sprekend is, dat zij het niet nodig
acht daarop nader in te gaan.
De R. K. Bakker bespreekt deze aangelegenheden en zegt hiervan het volgende:
Indien er luchtaanvallen plaats vinden
moet iedereen in zijn eigen belang dekking
zoeken. Daar de luchtaanvallen meestal des
nachts plaats vinden is het natuurlijk duidelijk dat meermalen gezellen, die voorarbeid verrichten of die om 5 uur beginnen,
tijdens luchtgevaar moeten schuilen, dekking zoeken en dus daardoor te laat op hun
werk verschijnen.
Vanzelfsprekend zal geen enkele bakkerspatroon een knecht lastig vallen over het te
laat verschijnen op zijn werk, indien er
luchtgevaar aanwezig is geweest. Dat in zo'n
geval nimmer loon-houding mag worden toegepast, is natuurlijk duidelijk.

haar aangesloten organisaties Wordt voor
kennisgeving aangenomen.
Bij de in de toekomst en op deze vergadering door het hoofdbestuur te nemen beIn zeer veel bedrijven is, hetzij door de slissingen moet hiermee rekening worden
oorlogsomstandigheden, hetzij door eva-gehouden.
•Zoals bekend is per 28 Mei 1940 een decuatiemaatregelen enz. kortere of langere
tijd niet gewerkt. De vraag is gerezen of de creet uitgevaardigd, waarbij werkstaking en
zijn verboden.
ziekteverzekering in de genoemde periode dergelijke
Naar de mening van het hoofdbestuur
moet worden geacht te zijn doorgegaan, met moet daar eveneens onder verstaan- worden,
andere woorden of hier artikel 30 van de het treffen van maatregelen, die staking en
Ziektewet moet worden toegepast. Genoemd dergelijke mogelijk maken.
In verband met een en ander was reeds door
artikel bepaalt toch in het derde lid, dat de
verzekering slechts voortduurt, indien de het hoofdbestuur in zijn vergadering van
verzekerde tijdens zijn dienstbetrekking de 29 Juni besloten om de bijdragen aan het
te beëindigen.
overeengekomen arbeid tijdelijk niet heeft weerstandsfonds
In deze vergadering wilde het hoofdbekunnen verrichten „tengevolge van weers- stuur beslissen welke bestemming er aan de
invloeden, gebrek aan materialen en der- aldus vrijkomende gelden gegeven diende te
gelijke omstandigheden." Het bestuur van worden.
Het hoofdbestuur meende hiertoe vrijheid
de Federatie
van Bedrijfsverenigingen
meent, dat het gewenst is aan te nemen, te vinden in zijn niet weersproken verklaring
op de bondsvergadering van 8 en 9 Mei
dat de verzekering in meergenoemde periode
te Utrecht gehouden. „Zo gauw de
wel is doorgegaan en het heeft de aange- 1939
constellatie zulks mogelijk
sloten bedrijfsverenigingen verzocht bij de maatschappelijke
maakt, zullen wij de gelden van het weerbehandeling van ziektegevallen met deze standsfonds voor een ander en nuttiger doel
zienswijze rekening te willen houden.
besteden."
Op dezelfde bondsvergadering was een
commissie toegezegd, die de mogelijkheid
2. Extra broodrantsoen
van pensioen voor leden van de bond aan
studie zou onderwerpen.
Naar aanleiding van het feit, dat het Cen- een
Deze commissie was inmiddels met haar
traal Distributiekantoor besloten had aan arbeid gereed gekomen en had aan het
landarbeiders of zelfstandig werkende per- hoofdbestuur een uitvoerig rapport oversonen uitsluitend in de hooitijd extra brood- gelegd.
Daaruit bleek, dat voor een gegarandeerd
kaarten voor 100 pet. te verstrekken, heeft
het Centraal Secretariaat zich gewend tot pensioen gedurende 5 jaren van f 10 per
het Regeringsbureau met het verzoek om maand aan leden die 35 jaar lid van de
zijn, op hun 65ste jaar, nodig zou zijn
dit extra broodrantsoen van 100 pet. voor bond
een bedrag van f 500.000 en een wekelijkse
landarbeiders en zelfstandig werkende per- premie van 10 cent per lid.
sonen ook te verlenen aan hen, die vlasNa een ruime bespreking maakte het
trekken, koren zichten, aardappel- en bie- hoofdbestuur de zienswijze van de commissie tot de zijne met verandering van de vertenrooien.
Op dit verzoek mocht het Centraal Secre- eiste lidmaatschapsduur van 35 jaren in
tariaat een inwilliging ontvangen, waarbij 30 jaren en besloot voor de verwezenlijking
de nodige stappen te doen.
verklaard werd, dat een extra broodrantsoen daarvan
Eveneens hechtte het hoofdbestuur zijn
Verbetering. In onze vorige „Kroniek" is
verstrekt zou worden aan landarbeiders goedkeuring aan het voornemen van het dawerkzaam bij de oogst. Deze regeling zal gelijks bestuur om aan de afdelingen die onder no. 6 per abuis medegedeeld, dat ook
van kracht blijven tot l September 1940. Of meer dan 10 leden beneden de leeftijd van de lonen vallen onder de „Prijzenbeschik1940 no. l". De laatste regel van bede vergroting van het broodrantsoen met 23 jaar hebben, voor elk van die leden een king
richt no. 6 komt hiermede te vervallen.
100 pet. van 10 Augustus tot l September bedrag van •ƒ 2,50 beschikbaar te stellen voor
besteding van de vacantie en
ook voor kleine zelfstandigen zal gelden, gezamenlijke
om aan de gehuwde leden bij de geboorte
kon men nog niet zeggen, aangezien daar- van
ieder kind een geldelijke tegemoetkoover nog geen beslissing was genomen.
ming te verstrekken.
Het hoofdbestuur heeft met deze voornemens gemeend een voor alle leden nuttige
3. Landarbeiders naar Duitsland
en meest effectieve besteding van de vrijkomende gelden gevonden te hebben en geheel
De secretaris-generaal van Sociale Zaken te handelen in de geest van de toezegging
heeft aan de gemeentebesturen meegedeeld, op de bondsvergadering van 8 en 9 Mei 1939.
dat bij brief van 25 Juni j.I. werd bericht,
dat arbeid in Duitsland in het vrije bedrijf
„passend" moet worden geacht. Thans wordt
IV.
nog eens nadrukkelijk de aandacht der ge- 5. TJit de cacao- en chocolademeentebesturen er op gevestigd, dat zulks
industrie
Een
fabriek
koopt
deze in groter aanook geldt voor landarbeiders. De Vraag naar
landarbeiders is thans aldaar zeer groot en
tal
in
dan
een
kleinbedrijf.
Daardoor kan
Zoals bekend is, hebben de besturen van
bijzonder dringend. De secretaris-generaal
nodigt de gemeentebesturen uit hun krach- de samenwerkende gezellenbonden d. d. deze een lagere prijs bedingen. De kleine
tige medewerking er aan te verlenen, dat zo 29 Mei een schrijven gericht aan de beide ambachtsbedrijven kunnen echter de inin deze industrie, kopen door een uitvoerende instantie gespoedig
mogelijk door het orgaan der ar- patroonsverenigingen
%
beidsbemiddeling ter plaatse aanbiedingen waarin wij op samenwerking hebben aange- zamenlijk doen verrichten. In dat geval
van landarbeiders voor Duitsland worden drongen. Naar aanleiding van dit schrijven
heeft er een bespreking plaats gevonden kunnen zij niet alleen dezelfde prijzen
doorgezonden.
In aanmerking komen allereerst ongehuw- tussen de beide patroonsver»nigingen en de bedingen, maar zullen zij, in combinatie
de melkers en paardeknechten en knechten samenwerkende gezellenbonden, in welke bevoor gemengd bedrijf, die kunnen melken en spreking onzerzijds werd aangedrongen op een nog groter partij vormend dan de
overigens bruikbare krachten zijn voor het het daarstellen van een bedrijfsraad voor het meeste fabrieken, zelfs een lagere inakkerbouwbedrlijf, eveneens knechten, die bedrijf en het aangaan van een collectieve koopsprijs kunnen verkrijgen.
geschikt zijn om onder goede leiding allerlei arbeidsovereenkomst.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de
Bij nader schrijven hebben wij de beide
minder geschooldheid eisende landbouwwerkzaamheden te verrichten, ongehuwde patroonsverenigingen nogmaals herinnerd verkoopkosten. Mits ook hier gecombituinarbeiders voor groententeelt, boomkwe- aan deze bespreking, terwijl de besturen neerd op de markt wordt opgetreden, zulthans het volgend antwoord van de pa- len deze zeker niet groter behoeven te
kers en bloemenkwekers.
Voorts is er gelegenheid tot het plaatsen troonsverenigingen hebben ontvangen.
zijn dan bij de afzonderlijke fabrieken.
van seizoenarbeiders, arbeiders dus voor de
Het benodigde kapitaal, dat door grote
graanoogst, het aardappelrooien en het bieVereniging van Nederlandse Cacao- en
tenrooien.
fabrieken meestal moet worden geleend,
Chocoladefabrikanten
Verder kunnen in beperkter aantal melin de vorm van bankcredieten, aandelenkersgezinnen en gezinnen van paardeknech's-Gravenhage, 22 Juli 1940. kapitaal, enz., zal bij de kleinere bedrijten geplaatst worden, vooral als in die gezinnen medewerkende kinderen zijn.
Aan het secretariaat van de drie samen- ven vaak uit de „oude kous" kunnen
De secretaris-generaal nodigt de gemeenwerkende bonden in het chocolade- enz. worden gehaald. Meestal beschikken de
tebesturen uit er voor zorg te dragen, dat
bedrijf.
kleine bedrijven wel over een klein bethans zo spoedig mogelijk door het orgaan
zit en indien dit niet het geval is, zijn
der arbeidsbemiddeling in de gemeente
Mijne heren,
wordt nagegaan, welke landarbeiders in de
er meestal wel familieleden, die aan
gemeente voor aanbieding van deze werkaansluiting op onze brief van 10 Juli goedkoop crediet helpen. Gedurende de
gelegenheid in aanmerking komen. Bij wei- j.I.IBdelen
wij u het volgende mede: In de productie zal hier door zelffinanciering
gering behoren de in een brief van 25 Juni vergadering
uw vraag inzake het legj.I. genoemde maatregelen op hen te worden gen van eenwerd
geregeld contact tussen de steeds goedkoop crediet ter beschikking
toegepast.
en werknemersorganisaties van kunnen staan. Ook in dit opzicht behoeft
Het vorenstaande geldt ook bij weigering werkgeversde cacao- en chocolade-industrie onder ogen dus de productie in kleine ambachtsbevan werk door inwonende zoons van land- gezien.
arbeiders of kleine boeren die in zorg zijn,
Onze vereniging is van oordeel, dat op het drijven zeker niet duurder te zijn.
met dien verstande dat bij het bepalen van ogenblik
Wat de technische zijde der productie
het aanvragen van een behet steunbedrag of bij plaatsing bij een drijfsraad voor
geen aanleiding bestaat. De grote aangaat, zal thans de centrale aandrijwerkverschaffingsobject van het hoofd van plaatselijke
verschillen zouden naar het oor- ving- weinig economischer zijn dan de
het gezin of den kostwinner rekening- dient deel van onze
vereniging ook een besprete worden gehouden met het inkomen, dat king
over
een
collectieve arbeidsovereen- aandrijving door kleine eenheden. Ook in
de inwonende zoons hadden kunnen verdie- komst onvruchtbaar
maken.
fabrieken wordt immers thans de cennen indien zij de arbeid in Duitsland hadden
De vereniging acht desniettemin het hou- trale aandrijving vervangen.
aanvaard. Hetzelfde dient te geschieden in- üen
van contact met uw organisaties over
dien zoons van andere gesteunden weigeren vragen
Wat betreft de kosterrverhouding van
van sociale arbeid wenselijk. Omarbeid in Duitsland te aanvaarden.
trent de vorm, waarin zulk een contact zou machine en mens in de fabriek, tegenover
kunnen plaats vinden heeft onze vereniging den geschoolden ambachtsman met z'n mo4. Onze Bfstaalbewerkersbond en de gedachten, welke zij wil toetsen aan die van derne gereedschappen, zal de weegschaal
de Ned. Ver. voor Suikerwerk- en Choc. faptoiwe orde
brikanten, alvorens u ter zake nadere voor- stellig overslaan in de richting van het
stellen te doen.
ambacht. De persoonlijke arbeid van den
Zaterdag 27 Juli j.I. kwam het hoofdbeWij kunnen hieraan toevoegen, dat pogin- ambachtsman zal per afgeleverd prostuur van da Metaalbewerkersbond bijeen gen in het werk worden gesteld om de groep
ter bespreking van een aantal belangrijke cacao- en chocoladefabrikanten van laatst- duct zeker meer kosten, dan de machiproblerijpi voor de bond in verband met de genoemde vereniging op korte termijn tot nale bewerkingen. Maar daar tegenover
sterk gsw-'-^igde omstandigheden in het een fusie te geraken.
staat, dat het resultaat van die ambachtland.
Wij stellen ons voor u spoedig nadere bewerking veel schoner is en dus ook in
Allereerst kwam aan de orde een sterk in- mededelingen te doen.
geld meer waard. Tegenover grotere ofgrijpend organisatorisch besluit van het
R. K. Werkliedenverbond, dat de bij het
fers staan hder dus grotere opbrengsten.
Hoogachtend,
Verbond aangesloten vakorganisaties verDe ondernemerswinst zal echter in de
namens het bestuur,
plicht zijn. alvorens acties te voeren of planw.g. M. M. SMITS, secretaris. ambachtsbedrijven weer kleiner kunnen
nen t"t uitvoering te brengen, welke van
meer dan dagelijkse betekenis zijn, daarop
de goedkeuring van het dagelijks bestuur
van het Verbond te vragen.
Dit besluit dat in verband staat met de
aan het Verbond opgelegde grotere verantwoordelijkheid voor de daden van de bij
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Oorlogsomstandigheden en
ziektewet

TLeraiomeleractie

ZONDAG 11 AUGUSTUS
Stand van de Thermometer
38 CENT

Her!
er Ievi n cy van Jhef
zijn. Het is den ambachtsman immers
niet te doen om winst te maken. Daarenboven zijn zijn behoeften beperkt. Bij de
onpersoonlijke onderneming daarentegen
is de winsthonger niet te stillen.
Zo zal dus de concurrentie met de gefabriceerde producten, vooral met die
welke bestemd zijn voor de zogenaamde
betere standen, zeer goed mogelijk zijn.
Het ambacht zal dus, uit economisch oogpunt gezien, met grote kans op succes
zijn herleving kunnen doorzetten. Het zal
daarbij moeten beginnen zichzelf eerst op
te voeden. Het zal, zoals uiteengezet, zelf
weer de zin voor het mooie en waarlijk
goede moeten krijgen. Daarnaast zal men
anderen, vooral toekomstige bezitters
van ambachtsproducten moeten overtuigen van het goede en schone ervan.
Het is voorts van het grootste belang,
dat deze beweging gecentraliseerd wordt
en in één hand gehouden. Een grote centrale zal al de bewegingen, die op dit terrein, in welke vorm ook, werkzaam zijn,
moeten omvatten. Deze centrale zal de
beschikking moeten hebben over een vast
bureau.
Het getij gunstig1
Wij menen, dat thans de tijd gunstig is
om deze herleving sterk te stimuleren.
Op de eerste plaats bestaat thans overal belangstelling voor een sterker naar
voren brengen va» het persoonlijke en
eigene. Bewegingen als de actie voor
geestelijke en morele herbewapening, de
actie „Naar de Nieuwe Gemeenschap", en
het succes van deze herleving van het
ambacht zelf, bewijzen dat.
Op de tweede plaats geeft een oorlog,
waarin het bedrijfsleven zich altijd min
of meer in een statische toestand bevindt, de mogelijkheid om deze herleving
rustig de vorm te geven, die zij behoeft
om zich volledig te kunnen doorzetten.
Vervolgens krijgt zij de grote kans in
'de hausse die na een oorlog pleegt te ontstaan. In het bijzonder naar huizen en
woningstichtingen ontstaat dan een
grote vr tag.
Zo mogen degenen, die dit aangaat, de
tekenei». van de tyd verstaan, tot heil
van hef aloude edele ambacht en van het
gehele Nederlandse Volk.
Drs. C. B^

„Mijnhardtjes" De Nederlandsche Pijnstillers
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tionale Arbeid" van 20 Januari 1934
werd de grondslag voor de opbouw
der arbeidsgemeenschap gelegd. De
wet regelt de verhouding van den ondernemer ten opzichte van de arbeiders in zijn bedrijf. Aan de ene kant
stelt zij den bedrijfsleider voor het
welzijn zijner arbeiders verantwoordelijk, aan de andere zijde houdt zij
de plicht van gehoorzaamheid en
volgzaamheid in, die de arbeider
aan den bedrijfsleider verschuldigd
is. De wet legt met al haar bepalingen
het zwaartepunt van de maatschappelijk-economische wederopbouw in de
oercel van het sociale en economische
„Uil Lef oosten niets «goetüs "
leven: in het bedrijf. Deze wet is een
grondslag van de arbeidsvrede in het
Duitse economische leven.
"(A.) Zoals het in de politieke volop aan de gang en de oorlogstoestrijd veelal gaat: men leurt niet stand liet op zijn beurt het wordings***
graag met het goede, dat er aan de proces niet ongestoord.
Naast
de
„Wet
op de Ordening van
Wij
lazen
bijvoorbeeld
in
de
„Deutoverzijde is
De vrees dan iets
goeds te moeten zeggen van den „te- sche Zeitung in den Niederlanden" de Nationale Arbeid" werd het „Duitgenstander" speelt de voornaamste een artikel van Staatsraad Helfferich, se ArbeMsfront'" geschapen. Dit
rol en de objectiviteit en de waar- voorz. van de Duitse overzeese Ka- front brengt alle in het arbeidsleven
mers van Koophandel, over de grond- staande Duitsers — werkgevers zoheidsliefde komt in de knel.
Sprak men over het goede dat bij elementen der sociaal-economische wel als werknemers — in één orgaanderen te vinden was, dan moest ordening; de redactie van genoemd nisatie.
Het doel van dit instituut is de
men dat tactisch en voorzichtig en blad echter vult het artikel aan met
vorming
van een werkelijke volks- en
de
ingrijpende
organisatorische
wijzimet veel voorbehoud doen, om toch
yoor al geen „verkeerde indruk" te gingen, die de oorlogstoestand met prestatiegemeenschap van alle Duitzich bracht. Om te voorkomen, sers.
.wekken.
Het is de taak van dit instituut er
Wie herinnert zich bijvoorbeeld dat men door de bomen het bos niet
toiet hoe ieder woordje van oud-mi- ziet, laten wij deze wijzigingen in de voor zorg te dragen, dat ieder indinister Romme, die het hoog tijd vond hieronder volgende beknopte samen- vidu dié plaats in het economisch lepractisch ten strijde te trekken tegen vatting van Helfferich's artikel ach- ven kan innemen, waar hij tot de
de demoralisatie die het werkloos-zijn terwege; zij doen aan de organisato- hoogste prestatie in staat is en dus
met zich bracht, in zekere kringen op rische grondidee niets af en benadruk- het grootst mogelijke nut voor de
de weegschaal werd gelegd; hoeveel ken alleen het feit dat het organisa- volksgemeenschap kan worden gegazedelijke moed heeft prof. Romme torische systeem, — dat culmineert randeerd.
niet gehad om in ons „vrije" Neder- in de grote bevoegdheid en evengrote
land zo waar het verplicht „arbeids- verantwoordelijkheid van leiders en
De organisatie der gezamenlijke beboekje" te durven aankondigen; hoe- sub-leiders — niet star is, maar een
veel „risico" dorst Veldman, hoofd- groot aanpassingsvermogen waar- drijven. (Organisation der gewerblichen Wirtschaft) heeft de bevordebestuurder van het R. K. Werklieden- borgt.
ring van de economische belangen
verbond, op zich nemen, toen hij wel*.»
van den ondernemer op het oog. Het
eer het durfde bestaan het goed recht
„Zes millioen werklozen.
lidmaatschap is verplicht en deze orvan een „verplichte arbeidsdienst" te
fabrieken lagen voor het groot- ganisatie omvat alle ondernemers en
bepleiten, nadat het Verbondsbestuur steDedeel
stil, de landbouw was ont- de door haar bedrijfsleiders vertegenal eerder in zijn dringende, bijna dwin- wricht. De
reorganisatie woordigde ondernemingen.
gende rekesten aan den Raad van was alleen economische
tot
een
goede
te
De „over"organisatie én versplinMinisters van 28 September 1934 en brengen, als men volkomeneinde
nieuwe
van 13 Mei 1938 had betoogd „dat wegen durfde in te slaan. Dat het met tering van vroegere perioden behoren
thans vóór alles gaat de dringende het liberalisme, de periode van onbe- thans tot het verleden en de verschilnoodzakelijkheid aan ons volk werk perkte vrijheid — althans in Duits- lende ondernemingen zijn nu onder
te verschaffen, opdat het niet moreel land — afgelopen was, daarover kon leiding van den „Reichswirtschaftsmiverzwakke" en er tevens — 't was moeilijk verschil van mening bestaan. nister" branchegewijze samengevat
schokkend! — op aandrong „de jeug- Het liberalisme was slechts zo lang en regionaal in economische districdige werklozen, mits met goedkeu- gangbaar als er in de wereld voldoen- ten onderverdeeld. De branches zijn
ring der ouders, verplicht te werk te de plaats was voor het spel der vrije weer in Rijksgroepen georganiseerd.
stellen in werkkampen'"; nadat ook krachten.
vriend Kuiper, wien speciaal de zorg
Toen deze speelruimte hoe langer
voor de werklozen was toevertrouwd hoe
kleiner werd en tenslotte door de
bij herhaling had bezworen, dat men gewijzigde
die de weeindelijk — hoe dan ook — van de reldoorlog verhoudingen,
met
zich
bracht,
geheel
omvangrijke en langdurige werkloos- verdween, was ook de tijd van
het
heid af moest: „En dit kan o.i. alleen, liberalisme voorbij.
indien men ingrijpt en doortast." (De
In het jongste nummer van
De nieuwe maatschappij, die zich
Tijd van 29 April 1938). Hoe werd sedertdien in Duitsland heeft ge„Dux" publiceert pater dr. S.
voorzitter De Bruijn, die het niet on- vormd, is dikwijls abusief met de
Tesser O.P. een prachtig en leider stoelen of banken stak, dat hij naam „Plantwirtschaft" aangeduid.
ding gevend artikel over Beroep
bewondering had voor de geweldige
en Roeping, dat wij onze lezers
Inderdaad hebben we hier in tal
organisatie van „Kraft durch Freu- van gevallen met een zeer ver gaanniet willen onthouden.
de", de ontspanningsorganisatie van de gedirigeerde economie te maken.
het Duitse Arbeidsfront, uit dezen
Welk een groot verschil is er tussen
Maar dat is nog geen „Planwirthoofde — én uit hoofde van zijn schaft." Bij „Planwirtschaft" denken onze voorouders in het ver verleden en
krachtige, doortastende leiding van wij aan het onpersoonlijke en buro- ons.
het Verbond — soms met een tikje cratische.
Wij leerden in de vaderlandse geschiewantrouwen aangehoord
Het Duitse regiem daarentegen ver- denis, dat de eerste bewoners van onze
„Uit het Oosten kón niets goeds langt — ook in de economie — per- lage landen als voornaamste bezigheid
komen"
dat was de leidraad voor soonlijkheid. Het erkent het begrip hadden: het spel en de oorlog. Het zijn de
Veler gedachten. Men oordeelde het van de persoonlijke eigendom volko- kindertijden van ons volk. Spel en oorlog
veelal niet eens de moeite waard de men, doch het gaat niet accoord met zijn iets instinctiefs. Tot spel en oorlog is
zaak ernstig te bestuderen.
een onbeperkte uitbuiting daarvan er geen opvoeding, geen leertijd nodig.
Verwonderd staat men er over, dat ten eigen bate.
Dat gaat vanzelf.
zelfs in kringen van handel en inZoals het met ons volk is gegaan, zo
Zeker, het eigenbelang mag wel
dustrie, die toch uit puur commer- worden nagestreefd, maar met de ging het ook met andere volkeren. Spel en
cieel belang op de hoogte moesten beperking, dat het algemeen belang oorlog waren ook voor hen in het eerste
v blijven van de reorganisatie van het voorgaat. Het staat afwijzend tegen- stadium van hun bestaan de enige bezigsociaal-economische leven zoals die over het individualisme, maar eist heden.
zich in Duitsland voltrok, zich weinig tegelijkertijd — en dat is niet met
Hoe is sinds die tijd het aanschijn van
bekommerden om het wordingspro- zichzelf in tegenspraak — individua- de wereld veranderd?
ces dat de organisatie van het econo- liteit, persoonlijk initiatief, persoonHet spel is een intermezzo, een aardigmische leven in Duitsland doormaak- lijk verantwoordelijkheidsgevoel, in heid tussen de voorname dingen van het
te
één woord: prestatie. De grote taak leven geworden, de oorlog maakt ons in
Nu het zich laat aanzien dat Ne- waarvoor Duitsland zich binnen het het geheel niet enthousiast meer en de
derland, meer dan voorheen, afhan- raam van de nieuwe economische oorlog van heden wordt door de meesten
kelijk zal zijn van het economisch ge- oriëntering gesteld ziet, is het vinden zonder twijfel gevoerd met de hoop, er nu
heel, waarin Duitsland organisato- van de synthese tussen leiding en voorgoed een eind aan te maken, opdat
de mens zich dan voor altijd zou kunnen
risch mede de toon zal aangeven, prestatie.
geven aan de belangrijker dingen van dit
wordt de vraag: hoe is het huidige
• **
leven.
Duitsland geordend, van een .dwinOnder die belangrijker dingen wordt
In plaats van de klassenstrijd-orgende actualiteit.
Een oriëntatie ter zake is geens- ganisaties moest thans de gemeen- door een ieder zeker de arbeid, de werkzins gemakkelijk. Ook in Duitsland schap op de voorgrond treden. Door zaamheid die men krachtens zyn beroep
is de organisatorische evolutie nog de „Wet op de Ordening van de Na- moet verrichten, gerangschikt.

Binnen deze rijksgroepen vindt men
weer bijzondere economische groepen,
die naar behoeften in vakgroepen en
landencomité's gesplitst worden.
De leiders dezer groepen zijn allen
mensen uit de maatschappelijke praktijk, die hun arbeid zonder geldelijke
beloning verrichten. Tot deze organisatie der bedrijven behoren ongeveer drie millioen bedrijven met plusminus 1500 onderverdelingen.
Als organisatorische „knooppunten" dezer organisatie zijn regionale
„Economische Kamers" opgericht,
die de „Kamers van Koophandel en
Fabrieken" zowel als de „Handwerkskammern" streeksgewijs samenvatten.
Aan de top der gehele organisatie
staat de „Reichswirtschaftskammer"
als gemeenschappelijke vertegenwoordiging van de gezamenlijke vak- en
streekorganisaties der aldus georganiseerde bedrijven.
De Organisatie der Bedrijven is de
middelares tussen staat en economie
en omgekeerd. Zij is een efficiënt
werktuig in handen van staat en economie, dat voor leiding en prestatie
van even groot belang is.
Daarbij dient te worden vermeden,
dat de machtspositie van de staat tot
een burocratisering van de economie
voert en het particulier initiatief
doodt.
***

De „Wet op de Ordening van de
Nationale Arbeid", het Duitse Arbeidsfront en de „Branche-Organisatie" vormen de drie zuilen, die de
economie van het rijk dragen.
Daarnaast en tevens daarboven
staat de regering.
De economie van het rijk is aan een
onder staatstoezicht gestelde leiding
onderwerpen en deze is het duidelijkst
waarneembaar bij de deviezenkwestie, het toezicht op de 'invoer, de regeling tussen loon- en prijsverhouding, de invoering van een rangorde
in de productie, de leiding van de kapitaalbeweging en de doorvoering van
het vierjarenplan.
Het geheel wordt in zekere zin gedragen door de partij, die niet direct
in de economie is ingeschakeld, maar
wier sociaal economische ideeën beschouwd worden als de alles doordringende stimulans.

BEROEP ALS ROEPING
Dit is eigenlijk wel heel wonderlijk dat
de mens de arbeid onder de belangrijke
dingen van zijn leven is gaan rekenen.
Zo natuurlijk als spel en oorlogvoeren
zijn, zodat wij deze dingen als kind al
spontaan beoefenen, zo'n lange oefenschool is er nodig om te leren arbeiden,
vooral om de arbeid te leren zien als iets
noodzakelijks. Nog langer tijd is er nodig
om de arbeid te leren beminnen.
Dit alles is zo moeilijk, dat, zoals wjj
nog zullen zien, zelfs de Grieken met hun
hoge beschaving, met hun knappe wijsbegeerte van dit alles weinig hebben begrepen.
Als St. Lucas in de Handelingen van de
Apostelen schrijft over het bezoek, dat
Paulus deed aan Athene, dan geeft hij als
karakterschets van de bewoners van de
hoofdstad van Griekenland: „Want alle
Atheners en de vreemdelingen, die bij hen
zijn gevestigd, hebben voor niets anders
tijd dan voor nieuwtjes vertellen of nieuwtjes horen".
Behalve hetgeen wij reeds zeiden, is er
nog een andere reden waarom de mensen
vroeger veel meer waarde hechtten aan
het spel en aan de oorlog en aan hun liefhebberijen dan aan de arbeid. Spel en
oorlog zijn immers dingen, waarin de
mens zichzelf heer en meester voelt. Vooreerst het spel. In het spel is de mens aan
geen wet gebonden, tenzij aan die wetten,
die spelregels die hij zichzelf maakt, het
spel doet hij niet om iets anders, maar om
het plezier van het spel zelf, voor zijn
eigen genot. Wij zouden kunnen zeggen:
in het spel leeft de mens zichzelf uit, nog
eens, de mens voelt daar zyn kracht, nog
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eens: hij weet zich daar heer en meester.
Wat de oorlog betreft, datzelfde gevoel
van heer en meester te zijn, van kracht
moeten ook onze oorlogzuchtige voorvaderen gehad hebben, die juist in de
oorlog hun heerszuchtige instincten het
rauwst hebben uitgeleefd.
Geheel het tegenovergestelde van dit
alles heeft plaats in de arbeid. In de arbeid is de mens niet heer en meester. De
arbeid wordt opgelegd van buiten af.
Het is een noodzaak. Arbeiden of sterven is voor den mens een onontkoombaar
dilemma. Ook tijdens zijn arbeid voelt de
arbeider zich niet heer en meester, maar
afhankelijk van omstandigheden buiten
hem. Hij kan niet zelf bepalen, hoe hij wil
arbeiden. Nee het resultaat, dat hij wil
bereiken, stelt zijn eisen, het materiaal,
dat hij bewerken wil, stelt zijn eisen.
Terwijl spel en oorlog dan ook in de
kaart spelen van heerszucht en hoogmoed,
is de arbeid bevorderlijk voor de onderwerping en de nederigheid. Twee voorname dingen. Maar om deze dingen aan
de mensen te leren is het christendom nodig geweest. Vandaar dat het christendom
behalve zoveel andere dingen ook aan deze
wereld het nieuwe gebracht heeft, dat de
mens ging begrijpen, dat arbeid boven
spel gaat, dat het spel slechts dient om
daarna beter te kunnen arbeiden. Ook
heeft het christendom getracht de mensen te leren, dat de arbeid boven ^de „oorlog" gaat, maar hierin is het zoals wij nu
weten, slechts weinig geslaagd.
1. Het Christendom heeft dus aan de
arbeid zijn ware aard teruggegeven.
Arbeid is een roeping. Dit lijkt wellicht
overdreven, maar het is Gods openbaring
zelf, die het leert. In het boek Genesis
lezen wij: „Daarop plaatste Jahweh God
den mens in de tuin van Eden, om die te
bewerken en te bewaken." Hieruit blijkt
dat het verkeerd is, wanneer wij katholieken zouden zeggen: de mens moet werken
omdat Adam gezondigd heeft.
Wij hebben al te zeer de voorstelling,
dat het paradijs een luilekkerland zou geweest zijn. Dit is geheel bezijden de waarheid. Het paradijs zou een geluksland geweest zijn, waarin ook het werken een
onderdeel van dat geluk zou hebben uitgemaakt.
Het is dan ook verkeerd te menen, dat
arbeid een straf is. Integendeel arbeid is
een eer. Wij komen daar straks nog over
te spreken. Wij willen er echter nu reeds
op wijzen, welk een grondige dwaling zij
verkondigen, die zeggen: Werken is voor
de dommen.
Het zou toch wel alleszins vreemd zijn
als in de gehele schepping alles activiteit,
beweging, verandering, krachtontplooiing,
oorzakelijkheid, evenwichtsverbreking, om
.weer te komen tot een hoger evenwichtsherstel, zou zijn, terwijl alleen de mens
daarop een uitzondering zou maken
Het is juist Gods goedheid geweest, die
gemaakt. heef t dat de dingen niet enkel
een gelijkenis met Hem zouden hebben,
Zijn grootheid zouden weerspiegelen door
te zijn, maar ook door te werken, door
oorzaak van andere dingen te zijn. (Cfr.
S.C.G. III C. 21).
Werken is dan ook de wet van alle ding,
waardoor alle dingen God navolgen en opdat wij dit toch maar zouden begrijpen,
wil God ons dit door den schrijver van 't
boek der schepping, het eerste boek der
schepping, het eerste boek der H. Schrift,
als het ware tastbaar maken door de
schepping der dingen te laten geschieden
op de wijze zoals een schepsel de dingen
zou maken. Gij weet toch, dat daar de wereld wordt voorgesteld als iets wat achtereenvolgens gemaakt en steeds verbeterd wordt. God begint aan de wereld de
eerste dag, en de tweede dag herbegint
hij er aan, en de derde en vierde en vijfde
en zesde dag gaat Hij voort, om te eindigen op de zevende dag met te rusten Wij
lezen: „Zo werden hemel en aarde voltooid met heel hun heir. En toen God op
de zevende dag 't werk had voltooid, dat
Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende
dag van al het werk, dat Hij had gedaan.
Prof. Weve1) wijst er op dat hetzelfde,
wat God ons wil leren in de H. Schrift, Hij
ons ook leert in de instinctmatige kennis
die Hij aan ieder mens van nature schenkt.
„Het niets doen wordt dooh ons instinctmatig als iets oneerbaars, als schande
gevoeld en de rode propaganda heeft gemakkelijk werk gehad, met haar caricatuur van den vadsigen en welgedanen
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rentenier, die behagelijk in zijn fauteuil
of zijn luxueuse car uitgestrekt, het leven
zonder enige inspanning of werkzaamheid
neemt als één zoet festijn van alle stoffelijke bevredigingen. Want naar zulke wezens gaat instinctmatig de verachting der
mensheid. Daarin ligt de uitdrukking der
elementaire gedachte, dat arbeid in zijn
algemene zin de bestemming zelve is van
den mens; inplaats van een noodzakelijk
kwaad."
De arbeid is 's mensen bestemming:,
maar dan ook Gods roep, want het isi
God die aan de dingen hun bestemming
geeft.
God roept alle mensen tot arbeid, laten
wij dit goed vasthouden.
Wij durven zelfs zeggen: God kan niet
anders dan de mensen roepen tot arbeid,
want Hij kan niet andere dingen maken
dan die op Hem gelijken en God is1, zoals
de theologie ons leert, de pure, eeuwige
oneindige activiteit, vitaliteit, werkzaamheid.
2. Wij zouden ons vergissen, indien wij
wij meenden dat God ons enkel in het
algemeen bestemd heeft voor arbeid —
en verder maar alles aan ons heeft overgelaten. Gij weet dat God niets aan ons
overlaat. Alles leidt Hij, alles bestuurt
Hij.
Wij zijn geneigd om slechts dan van
^roeping te spreken, wanneer het gaat
over priesterschap, over roeping naar het
kloosteiieven, dus wanneer het gaat over
een levensstaat. Wij willen dan ook nog
wel spreken van roeping tot het huwelijk,
maar roeping tot een bepaalde arbeid,
roeping tot het worden van fabrieksarbeider bij Philips in Eindhoven, roeping
tot het worden van winkeljuffrouw bij
V. en D., dat vinden wij een beetje al te
dwaas. Dat is een kwestie, zo zullen wij
geneigd zijn te zeggen, van omstandigheden.
En toch het is zeker: God roept u, u
fabrieksarbeider bij Philips, u winkeljuffrouw bij V. en D. tot deze zeer bepaalde
arbeid.
En nu willen wij hier ook die omstandigheden, waarover men zo juist sprak,
even inschakelen, maar wij willen ze even
op hun juiste plaats zetten. Begrijpt het
wel: ook deze omstandigheden zijn door
God gewild, maar het is niet zó dat Hij
eerst die omstandigheden heeft voorzien
en gewild en toen beslist heeft: dan moet
deze mens, geboren uit die ouders, geboren in die stad, in die maatschappij, met
die bepaalde stand van het economische
leven, maar deze arbeidstaak uitoefenen.
Het is omgekeerd: God heeft dezen
mens geroepen tot deze bepaalde eerzame
beroepsarbeid die hij nu vervult en daarom liet Hij hem geboren worden uit die
ouders, in die stad, in die maatschappij,
met deze stand van het economische leven
enz. enz.
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hun oudste dochter mee de handen uit de
mouw kunnen steken, als zij mee kunnen werken voor het dagelijks brood. Dan
kan er geen rekening mee gehouden worden, dat het kind zo goed kan leren en
dat het, wanneer het de gelegenheid
kreeg, onderwijzer, leraar, wellicht professor zou kunnen worden. Wat heeft
zulk een jonge mens te doen? Hij moet
zich onderwerpen aan de niet te veranderen omstandigheden, hij moet zich
schikken in het onvermijdelijke. Hij moet
de arbeid aanvaarden, die wellicht tegen
zijn zin is. Hij moet vrijwillig het offer
van zijn verstandelijk kunnen brengen.
Als hij dat doet, zal hij toch nog de baas
blijven over zijn leven, zal hij toch nog de
levensomstandigheden beheersen, inplaats
dat hij de slaaf, het slachtoffer wordt
van zijn levensomstandigheden.
Wat wij hier zeggen is allerbelangrijkst
voor de tegenwoordige opgroeiende jeugd.
Wij staan immers voor het feit dat het
gros, het overgrote deel van onze jonge
mensen door de omstandigheden in de
keuze van hun beroep beperkt zijn, zeer
beperkt.
Het jonge meisje uit arbeiders-kringen
heeft op zijn hoogst drie of vier mogelijkheden. Het kan gaan dienen, het kan naar
de fabriek, naar het atelier gaan, het kan,
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maar dit is natuurlek een uitzondering,
naan. het klooster gaan.
Dikwijls zijn door omstandigheden die
vier mogelijkheden niet eens aanwezig, en
ligt er maar één weg open, bijvoorbeeld
die naar de fabriek. In zo'n geval zouden
wij kunnen spreken van een dwangberoep.
Nu kan het zijn dat achteraf blijkt, dat
de arbeid in zulk een dwangberoep vele '
jongens en meisjes, die hun leven van arbeid in zulk een beroep beginnen, toch
blijkt te liggen. Dit zal inderdaad het geval zijn, wanneer het niet al te onmenselijke en zenuwvernielende arbeid betreft.
Maar het is daarnaast _ook zeker, dat zeer
velen in zulk een dwangberoep nooit,'om
het zo te noemen, hun draai zullen vinden, hetzij dit reeds van het begin af aan
blijkt, tenzij de tegenzin zich achteraf,
maar te laat om er nog aan tegemoet te
komen, openbaart.
Voor deze laatste 2 groepen van jongelieden, dunkt mij, wordt hun beroep, hun
arbeid wel een zwaar probleem.
Hoe moeten zij staan tegenover die arbeid die hun leven misschien vreugdeloos,
wellicht tot een martelaarschap dreigt te
maken. Wat moeten zij van dit beroep
denken, dat hun jonge leven dreigt te
vergallen.
(Wordt vervolgd).
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SPEELTEKST VAN * PATER JACQ. SCHREURS M.S.C.

De ongunst der tijden ten spijt hebben
de Tegelse Passiespelen, „sterk door
waarheid, eenheid en getal", Zondag het
goddelijk lijdensdrama opnieuw gestalte
gegeven en dit met de intentie, neergelegd in de proloog:
„Aanschouw dan, mens, hoe duur uw
[heil hem kostte;
Vergeet een stond uw dorst naar lust
[en goed
En, voor de spiegel van dit Leed
[gezeten,
Vraag u eens af: „wat deed ik met
[Zijn Bloed?"
Bij een zo verheven spel als dit gaat
men slechts schoorvoetend over tot critiek
en het is daarom mede goed, dat het eindoordeel slechts lovend kan zijn.
Het zal wel zo zijn, dat bij ieder spel
en zeer in het bizonder bij een Passiespel
de droom van schrijver, regisseur en spelers mooier is dan de daad; de religieuze
getuigdrift, de schoonheidszin en de fantasie, alle factoren welke tot een spel als
dit aanzetten roepen het spel in de verbeelding altijd schoner op dan het in werkelijkheid kan zijn. En dat is goed, want
door deze bitter-zoete ervaring blijft de
kunst bewaard voor de verstikkingsdood
in zelfgenoegzaamheid. Zo blijft de drang
behouden om het altijd schoner te doen
Het Lijdensdrama zal de mens wel
altijd onvolkomen uitbeelden; dit neemt
echter niet weg, dat het Tegelse Passiespel de hooggestemde verwachting overtrof.
Op de eerste plaats is dit wel te danken
aan den dichter van de tekst, pater
Jac. Schreurs, die hiermee wel zijn moeilijkste opgave heeft voleind. Dat daarbij
in dit vier uren lange spel enkele minder
geslaagde scènes voorkwamen, kan slechts
pleiten ten gunste van de rest, die zeer
groots was.
Het Passiedrama legt de vrije fantasie
beperkingen op; pater Schreurs heeft zich
daar gewetensvol aan gehouden. Maar de
dichter zou zich als knap toneelschrijver
niet gelijk gebleven zijn, als hij in het Passieverhaal en zijn naaste voorbereiding
geen prachtige dramatische elementen
had gevonden, waardoor het geheel ook
een gesloten toneelspel vormde.
De expositie in de aanvang zette het
dramatisch conflict prachtig in met een
twistgesprek tussen de Apostelen, waarin
de uiteenlopende heilsverwachting omtrent den Messias grote spanning opriep
rond de nog zwijgende figuur van den
Heiland. De aardse koningsdroom en de
verwachting van eigen grootheid der
Apostelen werd gestoord door Christus'
woorden, waarmee Hij herinnerde aan het
naderend lijden.
Maar niet minder pakkend was het in-

De vertolker van de Christusrol
te Tegelen

lassen van de scène, waarin Maria Magdalena den Heiland te voet viel en zalfde.
Nu zal wellicht de vraag rijzen, kan er
Daar kwam de goddelijke Liefde haar rol
in deze opvatting nog sprake zijn van een
te spelen en het was deze Liefde, die
vrije beroepskeuze.
voortdreef naar de vervulling van het
Hier stoten wij op het algemene proDrama. Alzo verantwoordde al voortgaanbleem hoe gaat de roep van God samen
de het spel zichzelf.
met de vrije wilskeuze van den mens.
Ons ontbreekt hier de gelegenheid uitToen Christus aan Paulus op de weg naar
voerig op onderdelen in te gaan; we zouden naast den dichter ook gaarne den
Damascus verscheen, toen was het van
regisseur en de spelers roemen. Grote
te voren vastgesteld dat Saulus een Paudingen heeft de regisseur André Thijssen
lus zou worden. God had dat bepaald.
niet gedaan, maar onder zijn leiding verGod wist het niet alleen, God bewerkte
liep het grote gebeuren vlot en schilderhet en toch Saulus deed het vrijwillig.
achtig.
HVJ werd vrijwillig een Paulus, hij werd
En de spelers? De Christus-rol vertolken
vrijwillig de strijder voor den Heer, vrijis een welhaast bovenmenselijke opgave,
willig aanvaardde hij het beroep van
maar P. Oehlen deed het ongemeen waarApostel, van prediker voor de heidenen.
dig en beheerst. De overige rollen voldeden op een enkele uitzondering na boNeen hoe wonderlijk het ook is, hoe onven verwachting. We mogen nog noemen
begrijpelijk het ook is, wij mogen en wij
de Petrus van P. Rijs en de Judas van
moeten tot ieder, die een geoorloofd beJac.
Verstegen. Vooral Petrus was echt
roep uitoefent, zeggen: Het is God die
de man van de spontane aandrift, terwijl
gewild heeft, die bewerkt heeft dat gü
Judas zijn treffend uitgebeeld karakter
in dit beroep, waarin gij nu werkt, waaraanvaardbaar weergaf. Dat was zeer
in gij nu in het zweet uws aanschijns uw
groot toneel! Er is echter veel meer!
Prachtige verzen heeft pater Schreurs gebrood verdient, gekomen zijt, en kiest gU
schreven; ze klinken in hun eenvoudige
over een jaar, vandaag een ander geloorwoordkeus en diepe inhoud nog lang na.
loofd beroep, het is God die deze vrije
Tegelen mag zich gelukwensen met
beroepskeuze in u uitwerkt.
deze
nieuwe speel tekst; daarop kan de
Beroep is dus werkelijk roeping, is
toekomst van dit Passiespel met vertrouwerkelijk Gods bestemming, Gods bepawen worden gebouwd.
ling. Als er iets niet in de weg staat aan
de vrije keuze van den mens dan is het
AD. BEVERS.
Gods roep. Wel wordt de menselijke vrijheid gebonden door economische mogelijkheden.
Ouders die een gezin hebben zijn vaak
maar wat blij, als hun oudste jongen of Uw huid of voeten stukgeloopen? Purol verzacht en geneest. Tube 45 et. Doos 60 en 30 et.

Hebt ge U doorgezeten op de fiets?
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Het gemis of de schaarste van veel wat
ons in de loop der jaren aangenaam of
dierbaar of zelfs min of meer onmisbaar
was geworden, is voor den geestkrachtigen mens een aansporing om, wanneer
het dingen van enig belang betreft, te
zien naar vervangingsmiddelen, welker
eigenschappen die van het oorspronkelijke
zo dicht mogelijk benaderen.
Eén van die producten, welke we met
weemoed gedenken, is de slaolie. Het hele
jaar door komt ze op tafel of bij het bakken in de keuken te pas, maar juist in
deze warme maanden, nu kropsla, tomaten en komkommers, afzonderlijk of gemengd dagelijks onderdeel van middag- of
avondmaal of van beide vormen, pleegt
slaolie een artikel van dagelijks gebruik
te zijn.
Ook voor de zo smakelijke koude schotels van koude gekookte groente, zoals
doperwten, slaboontjes, worteltjes, bloemkool, gemengd of afzonderlijk, waarbij we
ook plakjes koude gekookte aardappelen
en koude vleesresten kunnen voegen, is
slaolie eigenlijk onmisbaar.
Bij deze schotels geven we de slaolie
het meest en het best in de vorm van
mayonnaise en ook sla en dergelijke
maakt men eigenlijk op die manier het
lekkerst.
Met het kleine beetje, dat ons de distributie toemeet zullen we ons in dit seizoen
niet zo royaal kunnen bedienen als we gewoon waren. Met een beetje handigheid
en moeite zijn we echter in staat een namaak-mayonnaise te bereiden, die wel is
waar niet geheel dezelfde voedingswaarde
heeft, maar toch grote voldoening geeft.
We smelten hiervoor een stukje boter
of vet in een pannetje en voegen daarbij
onder flink roeren zóveel karnemelk, tot
deze ingekookt is tot een dikke saus, die
we koud laten worden. Dan roeren we er
een rauwe eidooier door en azijn naar
smaak. Tenslotte mengen we er nog verschillende fijngehakte kruiden doorheen,
zoals kervel, peterselie, selderij, enz., dingen, die ieder die een tuintje of een paar
bloempotten heeft zelf kan telen, terwijl
men desgewenst ook nog enkele druppels
Maggi's Aroma eraan kan toevoegen; we
moeten echter zorgen dat de smaak van
dit laatste niet overheersend wordt.
Als we met een dergelijke mayonnaise
aangemaakte groente ons brood beleggen,
dan kunnen we nalaten, dit te besmeren,
zodat deze mayonnaise ook nog kan bijdragen tot boterbesparing.
Over boterbesparing gesproken, hiervoor kunnen we een listigheidje te baat
nemen, dat iedere huisvrouw, die wel eens
een mokkataart gebakken heeft, uit ervaring kent en bij voorbaat als een succes
zal beschouwen.
De mocca waarmee we de taart bespuiten, bestaat in zo'n geval uit boter, waar
we door langdurig roeren met een houten
lepel een hoeveelheid sterke koffie doorheen werken, tot koffie en boter een homogene, goed smeerbare massa vormen.
Als we nu inplaats van koffie, melk
door de boter werken, dan krijgen we ongeveer een dubbele hoeveelheid smeersel
voor de boterham. We kunnen daarbij
zelfs gaan tot het mengen van gelijke
gewichtsdelen, dus % pond boter en 14 l
melk. Door het verminderde vetgehalte
gaat de voedingswaarde van het smeersel
wat achteruit, maar het eiwit en de andere voedende bestanddelen uit de melk
voert ze ook weer op en wie wat geraspte
kaas door dit mengsel kneedt, krijgt zelfs
een verdubbelde hoeveelheid smakelijk
boterhammensmeersel, dat in voedingswaarde weinig voor boter zal onderdoen
en dat zich heel voordelig laat uitsmeren.
Een voedzaam gerecht (recept voor 4
personen) waarvoor geen of weinig boter
of vet nodig is, is het volgende:
Kook ï kg aardappelen met wat zout
gaar, maak ze goed fijn en meng er l a 2
eieren, 4 eetlepels bloem en wat fijngehakte kruiden flink doorheen. Leg hiervan een flinke laag in een vuurvaste of
een emaille schaal.
Hierop komt een laag van een voedzame spijs die we als volgt maken: Kook
% l melk, bind deze, door een volle eetlepel, met koude melk of water gladgeroerde maizena of bloem er in te laten
meekeken en roer dan, van het vuur genomen, een half pond geraspte kaas er
doorheen (of snijd de kaas in heel kleine
blokjes en roer ze er door).
Op deze laag komt weer een laag aardINMAAK ZONDER RISICO

dat is een inmaak met Nezo, het
hygiënische keukenzout van Boekelo!
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makkelijker baantje kan vinden. Was
De Vobi hervat haar arbeid met een
dit niet het geval, dan zouden^de ze- nieuwe reeks in een nieuwe vorm.
nuwen, bij een flinke schrobpartij bijDeze week verschijnt:
voorbeeld, er wel uitschieten!
De koning van het goud, roman
door J. B. Vesters.
Nadat mobilisatie en oorlog onze
Deze tijd is er niet naar om onze
rustige evenwichtigheid ;e bevorde- Volkskrant-biblitheek al te lang hebren. Voor sommige streken van ons ben stilgelegd, gaat de Vobi thans
land is het. waarlijk niet overdreven haar werk met nieuwe moed en arals men van zenuwslopende nachten beidslust ter hand nemen. Als wij echspreekt. Alle kinderen zijn niet een- ter zeggen, dat de zaak enige tijd stil
der; er zijn er, die doorslapen, zelfs lag, dan is zulks slechts ten halve
al ronken de vliegtuigen vlak boven juist, want het geldt alleen voor buide pannen. Andere zijn onmiddellijk ten de deur. Binnenskamers is het
op de been en volgen met grote-man- werk voortgegaan en met succes.
nenkalmte vol belangstelling het zoe- Want wij zijn zo gelukkig geweest
ledere onderwijzer, onderwijzeres ken der lichtbundels.
de hand te kunnen leggen op een uitkent zulke briefjes, of daarmee gelijk
Maar ook is er overal wel 'n klein- ebreide reeks buitengewoon^ mooie
staande mondelinge berichtgevingen. tje, dat bij het zachtste motorgeronk, romans, waarvan de eerste deze week
Domheid, luiheid, aanstellerij: ze- bij 't eerste schot wakker schrikt en verschijnt.
nuwen !
in een minimum van tijd, gelaarsd en
maakten het nodig,
Kwade wil, die een hele klas kan gespoord, naast het grote bed staat, datOmstandigheden
voor de Vobi-boeken een nieuwe vorm
vergiftigen: zenuwen!
van uitgave gekozen werd. Het formaat
trillend van angst.
Wie gewend is met kinderen om te
Zo'n bang kind zullen we niet af- van de boeken zal belangrijk afwijken van
gaan, merkt het aanstonds, als ze uit snauwen, maar 't ook niet omkoeste- de vorige, maar de grootte blijft dezelfde.
een gezin komen, waar aan zenuwen ren met die verzwakkende woorden, Als altijd zullen de boeken worden gevat
wordt gedaan. Ze praten met een ver- „dat het, och arm, toch zo zenuwach- in 'n fraai uitgevoerde omslag, terwijl
bluffend gemak en een diepe kennis tig is". We bewijzen het daar geen zoveel mogelijk ieder boek voorzien wordt
van een aantal mooie illustraties.
van zaken over zenuwen op de maag, dienst mee, integendeel!
Het eerste boek zal met zes illustraties
op de ogen, op het hart, op elk geverschijnen.
wenst lichaamsdeel; ze hebben zusEn dan valt er nog dit van te vertellen,
zullen we het
sen, die om een haverklap flauw val- in Hoogstwaarschijnlijk
dat de reeks zal verschijnen onder de titel
de
komende
winter
geen
van
allen
len en tantes, die geregeld „van d'r
,Het goede gezinsboek."
hebben.
zelven liggen". Ze doorgeuren hun makkelijk
Rekening houdend met de tijdsomstanVoor ons, verwende schepselen detemerige verhalen met valeriaan, zer „verlichte" eeuw (hier in de let- digheden is de prijs gebracht op 12^ cent
hofmann en diverse zenuwdrankjes terlijke betekenis op te vatten!) kun- een prijs welke toch voor niemand een
bezwaar kan zijn.
door den dokter voorgeschreven.
nen de lange donkere avonden slechts
Bestellingen kunnen geschieden bij den
In 't algemeen gesproken moet men weinig
bieden. -Wapenen >laatselijken agent van de Volkskrant of
voor zenuwen tijd, geld of minstens we ons opwekkends
tegen het gevaar der toene- aan ons adres.
gelegenheid hebben.
Rechtstreekse toezending per post gemende
„zenuwachtigheid", nu we
jn Moeder-van-12-lawaaierige-kinschiedt na ontvangst van 'n bedrag van
nog
de
kans
daartoe
hebben.
deren, die geen gratis plaatsvervangï cent
Flinke wandelingen in fors tempo,
ster voor haarzelf kan krijgen, die koud
Vobi
Ondiep 6
Utrecht.
water, voldoende slaap en voordus menselijkerwijze gesproken nooit al ingespannen arbeid, druk werk,
gemist kan worden, zal heus geen zijn prachtige voorbehoedmiddelen.
herstel voor haar geschokte zenuwen
Men voorspelt, dat onze kinderen beter te vinden dan in de duinen en dat
zoeken in een rusthuis. Zo min als de groot gaan worden in een heel andere ook voor dagjesmensen.
Wat niet wegneemt dat deze gemeente
vader, die slechts met inspanning van wereld. Hoe die er ook uit mag zien,
al zijn krachten z'n kleine zaak drij- zeker is, dat ze behoefte zal hebben ;aarne gasten voor langere tijd wil huisvesten en daarvoor een keur van penvend kan houden, de kans krijgt een aan krachtige, werklustige, blijmoe- sions
en verhuurwoningen disponibel
rustkuur te gaan doen!
leeft, waarvan de prijzen niet zijn verdige
mensen.
Een dienstmeisje dat in een groot,
Naar „zenuwen" zal weinig vraag hoogd, ja zelfs eerder verlaagd! (Hulde!
druk gezin flink moet aanpakken, kan zijn, of 't moest naar „stalen zenu- !. B. v. H.)
daarentegen heel gevoeglijk een dikke
Hartelijk dank!,
keel van de zenuwen krijgen, wijl ze wen" zijn.
BOUDENS-VAN HEEL.
overtuigd is, dat ze onmiddellijk een
A. J. M. S. uit Haarlem stippelde
een niet minder aanlokkelijke vacantietocht uit. Voor eventuele liefhebbers volgt haar brief:
„Voor liefhebbers van planten en bloemen verzamelen is hier in Bloemendaal,
ongeveer 30 min. van Haarlem een prachtgelegenheid, namelijk Thysse's hof, genoemd naar den bekenden dr. J. Thijsse.
(SLOT).
Het is gelegen in het prachtige Bloemendaalse bos. Alle voorkomende bloemen
C. K. uit Schoorl zond ons de vol- nenrij, waarin men kan vergeten de na- en planten plus bijen uit de blonde duirigheid die er is in de wereld; waarin men nen zijn hier bijeen gebracht. Voor echte
gende kostelijke vacantie-tip:
los kan komen van de vooral in de ste- liefhebbers een unicum!
Voor vacantiegangers, die houden van
„De in uw blad van 12 Juli aanbevolen den bijna tot een angstpsychose wordenbloemen plukken en bramen zoeken, of
bloemen- en plantententoonstelling zal de spanning.
Men kan naar verkiezing wandelen on- die willen roeien, zeilen en vissen, noem
ongetwijfeld de bezichtiging overwaard
zijn en ik kan mij levendig voorstellen, der dé hoge dennebomen en het eikenloof, ik het landelijk dorpje Nieuwkoop in de
dat de doorsnee-stadsmens, in extase, zowel in de ongerepte, onbegroeide, dui- buurt van Alphen. Niets heerlijker is er
in ieder geval in bewondering ge- nen, waar in de wijdheid van de prachtige denkbaar dan vroeg op de fiets vanuit
raakt voor een zo grote verscheidenheid natuur onweerstaanbaar de erkenning Haarlem te vertrekken; daarna dwars
van kleur en geur. Maar alle sprookjes- van Gods goedheid in de harten opwelt door de Haarlemmermeer te gaan, voorachtige gloxinia's, hortensia's, fuchsia's, als spontane reactie. Het is niet eens al nu een feest! (behoudens het afweerja zelfs hele Polyantha's kunnen niet in nodig dat men een vermoeiende reis geschut in Schiphol), op Aalsmeer af, de
de schaduw staan van de majestueuze maakt om met een geheel gezin van gro- volgende polder in langs de Westeinderpracht en de intense schoonheid van de ten en kleinen een plekje te vinden, waar plassen naar de Kwakel. Van dit plaatsje
duinen onder de gemeente Schoorl, die zo men kan vertoeven temidden van de scha- Vrouwenakker door de Nieuwveense polgemakkelijk zijn te bereiken vanuit de duwen der hoge bomen, een plekje dat der naar Nieuwkoop. Een tocht van 2%
ook bij uitstek geschikt is voor een pic- uur fietsen. Verrukkelijk!
omgeving van Alkmaar.
Nieuwkoop vond voorheen zijn bestaan
Inderdaad, wanneer men zijn voeten nic. Trouwens welk plaatsje is de duinen
niet heeft bedorven door lopen en staan is dit niet? Van de duinen krijg je honger! in een lange rij smederijtjes, waar voor
Wie kent per slot van rekening niet de dag en dauw het getik op de tientallen
op slappe pantoffels, zal men een absoluut onverdeeld genoegen beleven van een duinen van Teun de Jager, waarvan Hil- aambeelden al te horen was. Krammen,
wandeling door deze nooit-volprezen dui- debrand in zijn Camera Obscura ge- haken, duimen en al dergelijk smeedwerk
waagt? De duinen van Schoorl — Klein- wordt nu machinaal vervaardigd, en dat
Zwitserland — de paarl van Noord-Ken- is de gemeente niet ten goede gekomen.
Ondanks alles hebben ze er thans een
nemerland!
Is het niet eigenaardig dat vele mensen pracht van een R. K. kerkje gekregen,
appelen, en vervolgens; de bovenste laag
die een dagje uitgaan juist verpozing zoe- dat een bezoek zeker waard is."
moet uit aardappelen bestaan.
Hartelijk dank en veel goeds voor SepBovenop komt nog wat geraspte kaas, ken aan het strand? Zeker, de zee biedt
waarna de schaal in de oven of op een ook schoonheid, de zee is ook majestueus, tember!
het gehele jaar door. Maar die schoonheid,
C. B. v. H.
heel zacht vuur gaar gemaakt wordt.
Wie een oven heeft, kan van het eerst- wordt maar al te veel geëxploiteerd door
genoemde aardappelbeslag pasteitjes vor- mensen, die door hun raffinement het vermen, deze op een bakblik in de oven gaar blijf van een behoorlijk gezin aan het
bakken en daarna met het kaasbeslag strand bezwaarlijk maken. Aan het
strand, waar men vaak de zee niet kan
vullen.
OSSENDRECHT
Wie vleesrestjes heeft kan deze in vinden van de vele mensen die er nota
MOSTERD
plaats van het kaasbeslag gebruiken of bene komen uitrusten van de vermoeienis- PEEKOFFIE
ook de met de eerder genoemde namaak- sen der afgelopen week, en vaak huisTAFELZUREN
waarts keren, verbrand en te vermoeid
mayonnaise aangemaakte groente.
STEUNT H O L L A N D ' S I N D U S T R I E
om te kunnen slapen.
WILMA MÜNCH,
Neen, rust en natuurgenot zyn nergens
Er zijn inderdaad mensen, die „last
van hun zenuwen" hebben en die
slechts met uiterste zelfbeheersing
en door stage wilstraining in staat
zijn behoorlijk hun werk te doen en
daardoor voor de buitenwereld geheel
normaal lijken.
Men moet echter oppassen met „zenuwen"; ze zijn een gewild artikel!
„Zuster, u moet Neeltje niet meer
zo lang school laten blijven: het
schaap is toch al zo zenuwachtig: dat
zit in onze familie.
Achtend,
Mej. Van Nerven."
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HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K WEEKBLAD

SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag.

Ik werd in 1868 te Wenen geboren, koos de medische studie en
voleindigde deze in 1891 aan de universiteit te Wenen. Ik zette mijn
practische vorming in verschillende
steden voort en was o.a. ooit werkzaam gedurende een drietal jaren in
het R. K. Ziekenhuis in Den Haag.
Nadien ben ik werkzaam aan het
Rockefeller-instituut in New-York.
In 1930 viel mij de Nobelprijs voor
geneeskunde ten deel wegens mijn
ontdekkingen op het gebied van het
bloedonderzoek. Wie ben ik?

Ter oplossing probleem no. 260.
Inzendingen voor 15 Augustus.
No. 260.

A. Chicco Magasinet 1932
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Mat in 2 zetten
Partij Euwe—Marockzy

Gespeeld in het tournooi te Zandvoort,
1936.
1. d2—d4, d7—do. 2. c2—c4, e7—e6, 3.
Pbl—c3, Pg8—f6. 4. Lel—g5, Lf8—e7. 5.
e2—e3, 0—0. 6. Pgl—f3, Pb8—d7.

Zwart wacht zo lang mogelijk met
slaan op c4 in de hoop, dat wit Ld3 zal
spelen, wat dan natuurlijk een tempo verschil uitmaakt. Wit van zijn kant stelt de
ontwikkeling van zijn koningsloper zo
lang mogelijk uit. 7. Tal—cl, c7—c6. 8.
a2—a.3. Door deze zet verschaft wit zich
de gelegenheid later zijn loper van c4 via
a2 naar bl te kunnen brengen, en zo een
sterke aanvalspositie in te nemen. 8
,
h7—hfi. 9. Lg5—f4, a7—a6.

Zwart daarentegen heeft met deze pionzet een heel ander doel namelijk de voorbereiding van een pionnenopmars aan de
damevleugel. 10. h2—hS, d5Xc4. 11. Lfl
Xc4, b7—b5. 12. Lc4—a2, Lc8—b7. 13.
O—O, c6—c5. Op deze manier heeft zwart
het in het damegambiet vaak moeilijke
probleem van de ontwikkeling van Lc8
opgelost. 14. Pf3^e5, c5—c4, 15. La2—bl,
Tf8—e8. 16. Ddl—e2, Pd7Xe5. 17. d4Xe5.
De pion op e5 is voor zwart niet minder
lastig dan het paard, dat er stond. Tevens
krijgt wit nu de kans om via de d-lijn met
aanval op de zwarte dame een zijner torens in actie te brengen. 17
, Pf6—h.7.
18. De2—h5!.

Er dreigt nu: 19. Lh7, Kh7. 20. Df7:.
18

, Ph7—f8.19. Tel—dl, Dd8—c7 (zie

diagram no. 261). 20. Lf4Xh6ü
No. 261.
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Stelling na 19

g

g

h

h

Dc7

Een buitengewoon fraai offer, te meer
•waar het geruime tod duurt eer wit de
vruchten van zijn goedgeef sheid kan gaan
plukken.
20

Wie L en

g7Xh6. 21. Tdl—d4!

Met Dh6: bereikt wit niets, daar de
Ewarte torens dan direct de d-lijn bezetten. Thans evenwel dreigt er Tg4t en om
dit te pareren is zwart gedwongen zijn
stelling nog meer te laten openmaken.
21
, f7—f5. 22. eSXfS e.p. (dus pion
e5 naar f6 en pion f5 van het bord nemen). 22
, Le7Xf6. 23. Td4—g4f, l£G
7, 24. Dh5Xh6, Ta8—d8.

Wordt vervolgd.

Wanneer we tegenwoordig het woord
bloedtransfusie horen, vinden we dit een
gewoon iets, eigenlijk even gewoon als
het gebruik van elk ander geneesmiddel
of geneesmethode.
Het begrip bloedtransfusie is trouwens
reeds vrij oud en werd in de 17e eeuw
reeds vrij veelvuldig toegepast. Indien
iemand door bloedverlies verzwakte werd
een flink, krachtig en gezond iemand uitgenodigd voor een familielid b.v. „wat
bloed te offeren". Men deed dit spontaan
en soms genas de zieke weer. Maar
ook even dikwijls of zelfs in meer gevallen verergerde de ziekte en stierf de
patiënt.
Hier stond de medische wetenschap
voor een raadsel. Waarom genas de zieke
in het ene geval wel, terwijl de toediening
van bloed in een ander geval blijkbaar
zelfs nadelig werkte, zodat de ziekte juist
na de bloedtransfusie snel verergerde en
de dood spoedig intrad?
De wetenschap wist geen antwoord en
wegens de grote gevaren die er aan het
procédé bleken te kleven raakte het geheel op de achtergrond.
In het laatst der 19e eeuw begon Landsteiner (over dezen geleerde zullen we het
in dit artikel hebben) zijn bloedonderzoekingen. Landsteiner vermengde een druppel bloed van het ene individu met die
van een ander. Er gebeurde niets, de
druppels vermengden zich met elkaar.
Vermengde hij ze echter met die van een
derde individu dan traden er zeer spoedig
merkwaardige verschijnselen op. Er kwam
een zekere stolling, het bloed klonterde.
Toen hem dit eenmaal was gebleken ging
hij op deze wijze steeds verder en zo kon
hij omstreeks het jaar 1900 een publicatie
de wereld inzenden, waaruit bleek dat
naar zijn mening het bloed der mensen in
verschillende (volgens Landsteiner drie)
groepen kon worden ingedeeld. Later
werd nog een vierde groep gevonden,
waarmee het einde was bereikt. De groepen werden genoemd de A, de B, de AB
en de O-groep.
Het onderzoek was op zich heel eenvoudig en zo konden al spoedig in de verschillende landen massa-onderzoekingen
worden gedaan, waarbij bleek dat bij alle
rassen die vier groepen voorkwamen, zij
het dan dat het ene ras hoofdzakelijk b.v.
de A-groep had, een ander de B-groep,
enz.
Wat was nu het practische resultaat
van deze ontdekkingen van Landsteiner?
Uit zijn onderzoek bleek dat bij bloedtransfusie de patiënt uit de A-groep bloed
moest hebben van een donor uit dezelfde
groep of uit de Ó-groep. De B- of de ABgroep is voor hem nadelig.
Zodoende is tengevolge van Landsteiner's werk de bloedtransfusie weer in ere
gekomen en worden thans vele levens gered doordat de medicus bij het toepasse'n
van bloedtransfusie weet welke donor geschikt bloed heeft voor een bepaald patiënt. De gevaren die vroeger de bloedtransfusie vergezelden en die zo groot
waren omdat men tevoren nooit kon zeggen hoe de patiënt er op zou reageren,
waren thans geweken. De transfusie was
hiermee geen absoluut geneesmiddel geworden, maar de gevaren van het procédé
waren in ieder geval uitgesloten.
Daarnaast heeft de ontdekking van
Landsteiner ook betekenis voor de gerechtelijke geneeskunde. Denk aan het geval
dat bij het bedrijven van een misdaad
bloedsporen van den dader zijn achtergeATTENTIE

In verband met de feestdag
van O. L. Vrouw Hemelvaart
(15 Augustus) moet „Herstel"
volgende week een dag eerder
gedrukt worden. De diocesane
redacties en correspondenten
gelieven hier rekening mee te
houden en hun kopij een dag
eerder in te zenden.

bleven. Is er een verdachte, dan kan het
onderzoek dier sporen en van het bloed
van den verdachte in ieder geval uitwijzen, of deze verdachte de dader kan zijn.
Niet positief natuurlijk, maar wel negatief. Blijken de bloedsporen nl. van een
andere bloedgroep te zijn dan die van den
verdachte, dan is dit een bewijs voor de
onschuld van den verdachte. Inderdaad
zijn er op dit terrein ook dergelijke constateringen gedaan waarop dan ook vrijspraak kon volgen.
Zo zijn er meer practische gevolgen van
de ontdekking van Landsteiner maar de
genezing door bloedtransfusie blijft hierbij toch nummer één en aan dezen geleerde danken dan ook reeds talrijke mensen het behoud van hun leven. Denk hierbij ook vooral aan gewonden in de oorlog.
Het was dan ook ten volle verdiend dat
Landsteiner in 1930 voor de resultaten
van zijn onderzoekingen op dit gebied de
Nobelprijs voor geneeskunde ontving, een
erkenning van de grote verdienste van
iemand die door zijn talent een grote vooruitgang bracht in het lenigen van menselijk leed.
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HET VERLOSSENDE
ANTWOORD OP
KWELLENDE
VRAGEN
Moderne Apologetische Encyclopedie
door
Prof. F. Otten en Prof. J. Verhaar

De grote vaagbaak voor het katholieke huisgezin.
Standaardwerk
400 blz. groot formaat

Prijs slechts f 2.90 ing.
In prachtige band f 3.90
In de boekhandel en bij

URB1 ET ORBI, ONDIEP 6,
UTRECHT
Giro 315927

NATUUR:

Het

water

Een onmisbare factor voor het leven

Wanneer wij voor de keuze gesteld worden: een paar dagen niet eten èf een paar
dagen niet drinken, dam zullen de meesten
terstond het eerste, kiezen. De ondervinding heeft ons geleerd, dat het water —
in welke vorm ook toegediend — noodzakelijk is om de gezondheid te bewaren.
In het planten- en dierenrijk is het niet
anders. Een boom of een plant, die geen
water krijgt, verdort en sterft. Een dier,
dat geen water krijgt, gaat onherroepelijk
ten gronde. Uit deze simpele feiten blijkt
reeds zonneklaar de enorme waarde van
het water voor het leven.
Om op deze kwestie dieper in te gaan,
moeten wij terugkeren naar de eerste en
de meest eenvoudig georganiseerde vormen van leven. En wanneer wij ons op dit
terrein begeven, maken wij al terstond
kennis met een door de geleerden aangenomen veronderstelling, dat de eerste
vorm van leven in het water ontstaan is.
De motieven, waarop deze veronderstelling berust, zullen wij hierbij eens nagaan.
Voor het leven van dieren en mensen is
de zuurstof onontbeerlijk. Wij ademen de
zuurstof in, deze komt in de longen en
vandaar in het bloed, dat verder zorg
draagt, dat de zuurstof naar die plaatsen
gevoerd wordt, waar zij nodig is. Dit is
eenvoudig gezegd, maar hoe komt nu de
vrije zuurstof uit de lucht eigenlijk in ons
bloed terecht?
Om dit te verduidelijken, beschouwen
wij de vissen. Deze dieren beschikken niet
— zoals de mens en de landdieren — over
vrije zuurstof. Toch hebben zij de zuurstof even hard nodig. Wij weten, dat zuurstof een gas is, dat in water wordt opgelost. Het is zelfs vrij ingewikkeld om water te verkrijgen, waarin zich totaal geen
zuurstof bevindt. De vissen nu, maken gebruik van de in het water opgeloste zuurstof. Om deze opgeloste zuurstof uit het
water te halen, bewegen de vissen het
hun omringende water snel langs de kieuwen. De kieuwen bestaan uit zeer dunne
plaatjes, waarbinnen het bloed in fijne
adertjes stroomt. De huid van de kieuwen
is zeer dun en bestaat slechts uit een zeer
dun en levend laagje cellen. Wanneer nu
een in het water opgelost zuurstofdeeltje
tegen de kieuwwand komt, kan het tussen
de cellen van deze wand door in het bloed
van de vis komen.
Hoe dit in zijn werk gaat, kunnen wij
ons voorstellen door een bak in tweeën te
verdelen door middel van een dun stuk papier. Vullen wij nu de ene helft met water
en de andere helft met water, waarin rode
verf is opgelost, dan zien wij na verloop
van enige tijd, dat het niet gekleurde water ook rood begint te worden. De rode
verfdeeltjes passeren namelijk de openingen in het papier en bereiken zodoende
het niet gekleurde water.
De kieuwen der vissen zijn te vergelijken met het dunne papier. Aan de ene
kant stroomt het water, aan de andere
kant het bloed. De zuurstofdeeltjes spelen
hier de rol van de boven beschreven verfdeeltjes en verlaten het water om in het
bloed te worden opgenomen.

De vissen geven ons dus te zien, dat zij
de in hun omgeving opgeloste zuurstof
tot zich weten te nemen. By de op het land
levende dieren en bij den mens is dit in
wezen niet anders.
Onze longen bestaan uit een zeer groot
aantal fijn verdeelde buisjes, waarvan de
fijnste een zeer dun wandje bezitten, uit
een enkele laag van cellen bestaande. Buiten en rondom deze buisjes stroomt het
bloed in haarfijne adertjes. Van binnen
zijn de buisjes rijkelijk van water voorzien. Onze longen zijn dus, om het eenvoudig te zeggen, kletsnat. Wanneer wij nu de
zuurstof uit onze omgeving inademen, dan
wordt deze terstond opgelost in het water, dat zich in de buisjes bevindt, en dat
langs het dunne wandje stroomt. De zuurstofdeeltjes passeren nu — op juist eendere wijze als bij de vissen — het dunne
wandje.
In wezen zijn de longen dus met de
kieuwen op een lijn te stellen. Dit wil echter nog niet zeggen, dat wij onder water
zouden kunnen blijven leven. Dit heeft echter een geheel andere oorzaak: de longen
bezitten geen spieren om het instromende
water er weer uit te persen om plaats te
maken voor vers water. Een drenkeling
dus, wiens longen vol water lopen, zal inderdaad de in dit water opgeloste zuurstof gebruiken, doch wanneer deze zuurstof op is, sterft hij onherroepelijk, omdat
hij niet in staat is nieuw zuurstofrijk water te verkrijgen.
Wij zagen, dat het water een voorname
plaats in neemt bij de ademhaling. Niet
minder belangrijk is het water voor de
spijsvertering. Het voedsel kan alleen in
de darmen worden verteerd in opgeloste
toestand. De oplossende eigenschap van
het water bepaalt tevens zijn waarde. Opbouw en afbraak in ons lichaam, het geschiedt steeds in opgeloste toestand. Het
bloed bestaat uit water, waarin naast de
verschillende onontbeerlijke bestanddelen
de opbouwstoffen voor nieuwe weefsels
voorhanden zijn in opgeloste toestand, terwijl het tevens de afbraakproducten —
eveneens in opgeloste toestand — wegvoert.
Bij de planten is het niet anders. Ook
deze organismen verkrijgen hun voedingsstoffen uit de grond en de zuurstof uit
de lucht in opgeloste vorm, waarna chemische omzettingen een ander karakter
aan deze stoffen geven.
Op grond van deze wetenschap is men
er toe gekomen, te veronderstellen, dat
de eerste vorm van leven uit het water —
het oplosmiddel bij uitnemendheid — afkomstig is. Of wij deze veronderstelling
zonder meer moeten accepteren, is een
geheel andere zaak, die aan de mogelijkheid van de veronderstelling geen afbreuk
doet. Een vaststaand feit is, dat uit overblijfselen uit vroegere tijdperken onomstotelijk blijkt, dat de zeeën toen aan veel
meer dieren plaats boden dan tegenwoordig.
Over de trek van de dieren naar het
land en daarna over de teruggang van
sommige diersoorten naar het water, willen wij een volgende keer spreken.
F, E,
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STUDIEDAGEN
Met de opgave voor deelneming aan onze sociale studiedagen loopt het zeer vlot, ondanks het feit, dat wij dit
jaar bij de voorbereiding onvoorziene moeilijkheden hebben
ondervonden, waardoor de definitieve mededeling dat ze
gehouden zouden worden wat laat afkwam.
De deelnemerskaarten en programma's zijn thans in
bewerking en zullen nu aan hen, die zich als deelnemer
opgaven, binnenkort kunnen worden toegezonden.
Er kunnen nog enige deelnemers worden aangenomen,
maar dan zal men zich toch zeer spoedig moeten opgeven.
We zullen daarvoor zelfs een termijn moeten vaststellen,
terwijl wij bovendien moeten bepalen, dat alvorens de deelnemerskaart en programma warden toegezonden de kosten
ad ƒ 6 betaald moeten zijn.
In dit verband bepalen wij, dat opgave voor deelneming
en betaling der kosten kunnen geschieden tot uiterlijk 14
Augustus a.s., met opgave van naam en adres der deelnemers. De deelnemerskaart is persoonlijk en zonder kaart
kan geen toegang worden verleend.
Voor de goede orde verzoeken wij u niet tot het laatste
ogenblik te wachten.

Kernen en Credo Pugnoclubs
In ons jaarverslag 1939 lezen
wij:
Reeds in de centrale raadsvergadering te Rotterdam in 1938,
28 November, werd een voorlopige mededeling gedaan over de
oprichting van Credo Pugnoclubs in de afdelingen van de Nederlandse Katholieke Volksbond.
De definitieve ombouw van de
bestaande kernen in Credo Pugno-clubs werd een feit door de beslissing van de centrale raadsvergadering te Amsterdam, 15 Mei
1939.
Door deze beslissing werd een
nieuwe koers ingezet voor de
kernvorming. Voor de tot nu toe
opgerichte kernen was met betrekking tot de vorming geen
bepaalde tijdsduur vastgesteld;
voor de nieuwe echter, die het
karakter krijgen van een noviciaat voor de apostolaatsgroepen der Credo Pugno-clubs, werd
de voorbereidingsduur op één
jaar gesteld. Dit jaar moest besteed worden aan geestelijke
verdieping en ontwikkeling. Ten
dienste van den geestelijken leider en de kernleden werd een
jaarcursus van twintig lessen
samengesteld. Ieder kernlid
wordt in het bezit van deze lessen gesteld. Door dit besluit
werd de actie om tot oprichting
van deze nieuw-georiënteerde
kernen te komen in de afdelingen van de Katholieke Volksbond ingeluid.
De afdelingen, die nog gebruik
maken van de meer uitgebreide
kernlessen, zijn Vlissingen, Zoeterwoude, Delft, Warmond en
Zoeterwoude II. Intussen begon
met de wintercampagne in de
afdelingen ook de actie voor de
kernen met éénjarige cursus.
Zo werd te Hilligersberg met
12 leden, Rotterdam (Lange Hilleweg) met 12 leden, Amstelveen
met 12 leden, Amsterdam (kring
St. Willibrordus b.d.V.) met 8 leden, Leidschendam met 8 leden,
Oudewater met 10 leden, Amsterdam (kring St. Rita) met 8
leden, Scheveningen (reeds bestaande, maar omgezet in een
met jaarcursus) met 7 leden,
Purmerend met 7 leden en Dordrecht met 14 leden een kern begonnen. Van verschillende afdelingen werden inlichtingen ge-

vraagd, die gaarne werden verstrekt. Het perspectief voor 1940
lijkt ons voor de kernbeweging
in de afdelingen van de Katholieke Volksbond zeer gunstig.
In aansluiting en om in praktijk te brengen het werk der kernen is er derhalve voor de vorming van Credo Pugno-clubs
voorbereidend werk verricht.
Onze diocesane geestelijke adviseur dr. A. A. Olierook betoogde
in de gehouden kadervergaderingen het volgende ten overstaan
dier clubs.
Onze Volksbond heeft onder
meer tot taak de sociale zielzorg
ter hand te nemen. Om overtuigd
te worden van de noodzakelijkheid daarvan neme men een
kijkje in fabrieken, werkplaatsen,
enz. enz. Sociale zielzorg is een
gewetenszaak. Stellen wij ons
niet al te veel op economisch
standpunt in de Volksbond? Zijn
wij ten aanzien van de zielzorg
niet te veel behoudend, te defensief? Het is niet genoeg een
groot aantal leden braaf te houden. Wij moeten in het offensief.
Wij zijn de Strijdende Kerk, niet
de luisterende en ook niet de
ontvangende kerk. Wij zijn te
veel geestelijk werklozen. Verblijdend is dat de Volksbond dit
reeds in 1934 heeft ingezien.
Toen is hij overgegaan tot oprichting van kernen, waarin het
apostolisch vuur moest worden
opgewekt. Pater Alexander O.M.
Gap. heeft er enige jaren aan besteed. Tenslotte zijn er een 60
kernen gesticht, een 480 man
omvattend. Zrj zijn, evenals de
seminaristen, geladen. Vorming
kan nimmer doel zijn, doch
steeds middel. Wij moeten deze
kernen apostolaatswerk geven.
Zij moeten niet langer meer mediterend zijn, doch actief. Wij
moeten propagandaclubs gaan
vormen, doch de werkzaamheden
moeten enigszins anders ingesteld worden dan vroeger. Het
propagandawerk is vaak ontmoedigend en daarom zal geen propagandist volhouden, wanneer
hij er zich niet van bewust is, dat
hij apostolaatswerk verricht. Het
werk moet ingesteld zijn zowel
op de uitwendige als de innerlijke versteviging van de Volksbond.

De bedoeling is dat de leden
van de propagandaclubs bij wijze
van een noviciaat ten minste l
jaar vorming hebben ondergaan
in de kernen. Daarna worden zij
plechtig geïnstalleerd als Credo
Pugno-lid.
De inslag van de Credo Pugnoclubs moet zijn: geloof, liefde en
volharding. De Credo Pugnoclubs dienen uitsluitend te werken in het milieu van de katholieke arbeidersbeweging. Dit
naar het woord van Z. H. den
Paus, dat de beste apostelen onder de arbeiders de arbeiders zelf
zullen zijn. Tot hun taak zal
o.m. behoren het brengen in de
gezinnen van de georganiseerde
arbeiders van ons eigen dagblad
de Volkskrant, aansporen tot het
lezen van Herstel en de vakbladen, het werken voor onze instellingen als Herwonnen Levenskracht enz., voor retraite-fonds,
opwekken tot bezoek aan ds wintercursussen, huisbezoek tot
steun aan zwakke broeders en
vooral strijdend zijn in werkplaats, fabriek, haven enz. Door
het goede contact, dat er sinds
een jaar is met de St. Josephsgezellen, is te verwachten, dat de
wervingskracht onder de jongeren verzekerd is.
Het stellen van de daad met
name de oprichting der clubs is
aan de afdelingen. Heeft u er al
iets aan gedaan?

trouwbaar beeld van de positie
der arbeidersjeugd en van de
wijze waarop de belangen der
jeugd behartigd moeten worden.
Wij meenden daarom, dat dit
rapport ongetwijfeld uw volle belangstelling zal hebben en zenden u een exemplaar ervan ter
kennisname toe.
Bij de beoordeling van feiten
en conclusies moet wel in aanmerking genomen worden, dat
het onderzoek en rapport gereed
waren vóór ons land in de oorlog
werd betrokken, zodat een en ander in het licht van de nieuwe
verhoudingen moet worden bezien.
Het werk onzer jongeren moet
onze volle aandacht en belangstelling hebben, zodat het gewenst is dit rapport zoveel mogelijk onder belanghebbenden en
belangstellenden te verspreiden.
Meerdere exemplaren kunt u
bekomen tegen 15 cent per exemplaar, welke u bestellen kunt bij
het R. K. Verbond De Jonge
Werkman, Drift 10—12, Utrecht.

den gezond gemaakt. Dit is een
standpunt van onze katholieke
samenleving, waaraan wij als georganiseerde arbeiders toch zeer
zeker moeten denken. Daarom
zouden wij onze leden in overweging willen geven toch zuiver en
met ernst de toestand gade te
slaan en zich niet aan praatjes
van buitenaf te storen, maar mee
te werken aan de nieuwe opbouw
van onze hedendaagse maatschappij.
Dit is datgene waaraan onze
maatschappij behoefte heeft. En
dit wil zeggen: aan mensen met
een vaste overtuiging en een
vaste wil om voor het algemeen
welzijn datgene te bereiken,
waarvan eenieder de vruchten
kan plukken, die zij of hij nodig
heeft om het doel te bereiken
waarvoor hij of zij hier op de
wereld leeft.
Wanneer wij dit maar goed
voor ogen houden en wij getrouw
blijven aan onze oude leuze:
„Voor God, Kerk en vaderland",
dan gaan wij in de goede richting en zullen wij hetgeen ons
tot heden wordt opgelegd ook geduldig kunnen dragen, omdat wij
er zeker van kunnen zijn dat eenmaal ons streven bezegeld zal
worden met een gelukzalig hiernamaals.
Tenslotte moeten wij ons hier
aanpassen en het wereldlijk gezag eerbiedigen, maar dat neemt
niet weg, dat wij onze principiële
overtuiging behoeven prijs te
geven. En dit is voor onze katholiek georganiseerde arbeiders een
grote troost.

Tevens sluiten wij hierbij in
een drietal exemplaren van het
verslag der Centrale Volksbank,
met het verzoek, daarvan één
aan uw geestelijken adviseur te
willen overhandigen.
De inhoud van het verslag gelieve u zoveel mogelijk te publiceren onder de leden.
Met bondsgroeten,
Namens het bestuur,
Woningbouw
ANT. J. M. ANGENENT,
secretaris.
In zijn orgaan Woningbouw
richt het bestuur van onze R. K.
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is gebleken, dat er binnenkort spoedig mogelijk weder zal worhieromtrent in een departementale circulaire bepaalde regelen
zullen worden, gesteld. Zodra het
bestuur hieromtrent nadere definitieve berichten heeft ontvangen zullen wij al onze leden daaromtrent bericht zenden.
Wy koesteren ons lichaam gaarne in de lentezon, maar onze
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over dit: zodra de mogelijkheid
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G O U D K O R R E L

Arbeidersjeugd'
enquête
Dezer dagen werd aan de afdelingen de volgende circulaire
gezonden:
Door het Verband van De Jonge Werkman en de Sint Josephsgezellen is onlangs een arbeidersjeugd-enquête gehouden, waarvan een rapport is samengesteld.
De inhoud van dit rapport
geeft naar onze mening een be-

Een retraitehuis is een vacantiekolonie voor de ziel, maar
ook voor het lichaam.
Daar wordt de ziel gereinigd van de onreinheden waarmee
wij in de wereld zijn besmet, in het bad der boetvaardigheid,
om te glanzen in Gods genade.
Het lichaam wordt verkwikt in de stilte en rust en versterkt aan een goed-verzorgde tafel.
Daar worden wij bevrijd van de zorg voor het brood van
iedere dag, iat ons koppelt in de strijd om het bestaan.
Een verbHjf van drie dagen in een gesloten retraite heeft
een wonderbare uitwerking voor lichaam en ziel.
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't Goedkoopst en 't best
Sschriftel. les in Nederl. Taal en Rekenen, Fr., D., E., Boekh.,
Steno enz. bij Cursus Zelfontw., Bo&b. Toussaintstr. 46 C, A'dam,
Vraagt gratis proef.
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Vraagt dan „DONGENIA'
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AMUST£RT DONGEN

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

ZANGKANAKDES
Zangseyferts ƒ1,25. De beste
Seyfertmannen ƒ2. Reeds duizenden dankbetuigingen. Kanariepopjes ƒ 0,30. Teelbare parkieten ƒ0,90 per paar. Oranje,
witte en bruine kanariemannen
f 1,75. Vogelzaden ƒ 0,13 p. pond
Fijnkwekerij Nico Borneman,
Merelstraat 31 b, Utrecht. Telef.
13617.

De prijzen der nieuwe schrijfmachines zijn verhoogd
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Wij hebben nog slechts een beperkte voorraad o.a<
BEMMINGTON - BOÏAL - TJNDERWOOD ENZ,

W. A* G, van Boesschoten
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NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!
moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de wederopbouw.
Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte l

Doe dubbel zoo lang
met de schoenen die
U hééft... wie weet,
wanneer U nieuwe
krijgt! Poets ze dagelijks met ERDAL,

Blijft ook NU trouw
verbruiker van :

zaam!
Erdal is Nederlandsch Fabrikaat,
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ZICHTBAAR STERKER EN
NIET DUUR.

HET ANKER u,a,

N.V. Rijwielenfabriek „Serva" Geldrop

Kruisstr. 54 • L. Vrouweplein l
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Adverteren is b e k e n d blijven
Gebruikt bij Uw ontbot steeds
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E. R. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

Erdal... zoo goed voor het leder
en beroemd door zijn glans!
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dat houdt het leder
soepel, sterk en duur-
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GROESBEEKSEDWARSWEG 186 - NIJMEGEN
Levert uitsluitend aan winkeliers prima STUURTASSEN, JASBESCHERMERS
en BAGAGETASSEN

