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KRONIEK
1. Fonds voor

oorlogsinvaliden

Het was een uitnemende gedachte van
het departement van Sociale Zaken een
conferentie met de hoogste militaire en medische instanties en met het A.V.O.-bestuur
te wijden aan het organiseren van de reclassering der oorlogsinvaliden. Immers onder
het herstelwerk, dat in Nederland als gevolg
van de oorlog nodig is, vormt het terugbrengen van de blijvend invalide militairen en
burgers op' een voor hen zoveel mogelijk
geschikte plaats in het leger van de arbeid
een belangrijk onderdeel.
In de bedoelde conferentie kwam als algemene opinie naar voren, dat deze sociale
reclassering — de arbeidszorg in de uitge' breide zin des woords na het medisch herstel — het best kan worden verzorgd door
de A.V.O. Natuurlijk dient dat werk te geschieden in nauw en tijdig overleg met den
desbetreffenden medicus-specialist, en even
natuurlijk is het dat de A.V.O. de op zich
genomen taak niet naar wens kan uitvoeren
als zij niet de volledige en hartelijke medewerking ondervindt van allen, die daarbij
kunnen helpen: namelijk overheid en bedrijfsleven in het algemeen maar vooral ook
bepaalde overheidsorganen en bepaalde
werkgevers in individuele gevallen.
De A.V.O. zoekt bij haar werk tevens samenwerking met alle andere verenigingen
en inrichtingen, die mee kunnen helpen aan
het gevraagde doel. Die samenwerking is
des te meer nodig, omdat de regeling, die
ter conferentie besproken en getroffen is
omtrent de medische en sociale taakverdeling bij het terugbrengen van den invaliden
soldaat in de maatschappij, wel heeft voorkomen dat andere dan de aangewezen medische en sociale instanties zich met deze
reclassering bezig houden, maar niet heeft
kunnen verhinderen, dat verschillende bekende en onbekende verenigingen de offeringsgezindheid van het publiek in beweging brengen om op eigen wijzen den invaliden militair of burger te helpen. Er zijn
vele sociaal en philanthropisch aangelegde
mensen, die zitten te popelen om nu iets te
doen voor de oorlogsinvaliden. Er zijn talloze lieden, die wat willen offeren voor het
goede doel en vanwege die gezindheid allerlei niet altijd doeltreffende hulpacties
steunen.
Daarom heeft het A.V.O.-bestuur besloten,
al deze gezindheid tot helpen centraal te gebruiken voor rationele en practische doeleinden. Het bestuur der A.V.O. heeft een
fonds gesticht, voor die hulp aan invalide
oorlogsslachtoffers, welke wel nodig is maar
niet op de weg van bestaande instanties
ligt, zoals hier en daar loonbijslag voor hen
die bij wijze van training in een werkplaats
of fabriek worden ondergebracht, maar nog
niet voldoende kunnen verdienen voor levensonderhoud; het bezorgen van huisarbeid; het zetten van iemand in een zaakje;
het bekostigen van een vakopleiding of heropleiding; het verstrekken van gereedschap
en bedrijfswerktuigen en honderd en een
andere dingen, die bij de arbeidszorg behoren en die niet van overheidsinstanties kunnen worden verkregen. Natuurlijk dient er
tegen te worden gewaakt, dat de daarvoor
aangewezen instanties hun verplichtingen
op het nieuw te vormen fonds- afwentelen.
Het Fonds zal heten Fonds voor oorlogsinvaliden en zal onder beheer ener commissie van vooraanstaande, op dit gebied
meest deskundige Nederlanders komen te
staan.

indien aan gemeentelijke en provinciale gebouwen noodzakelijk onderhoudswerk is te
verrichten, de opdrachten hiertoe thans
worden gegeven. Een verzoek van gelijke
strekking is gericht tot het departement
van Financiën inzake rijksgebouwen. In
overweging werd gegeven de ingevolge de
Woningwet gesubsidieerde woningbouwverenigingen, indien hiertoe de nodige fondsen
aanwezig zijn, het, noodzakelijk onderhoud
zo spoedig mogelijk ter hand te doen nemen.
Tenslotte werd voorgesteld, dat aan de gemeentelijke diensten van bouw- en woningtoezicht zou worden opgedragen leegstaande
en leegkomende -woningen en gebouwen te
controleren op onderhoudswerkzaamheden.
Het bureau wendde zich tevens tot den regeringscommissaris voor de Wederopbouw
met het verzoek bij de werkzaamheden gebruik te willen doen maken van de meer
arbeidsintensieve artikelen.

Landbouw
De Bedrijfsraad voor het Landbouwbedrijf
in Noord-Holland zag als voornaamste factor, welke tot verruiming van werkgelegenheid kan bijdragen, het invoeren van een
loonbijslagregeling. Het bureay is hier niet
op ingegaan.
De Bedrijfsraad voor het Landbouwbedrijf
in westelijk Noord-Brabant heeft reeds een
communiqué gepubliceerd, waarin er bij de
landbouwers op wordt aangedrongen de
werknemers ook in de zogenaamde slappe
tijd in dienst te houden.
De Bedrijfsraad voor het Bloembollenbedrijf verzocht te willen bevorderen, dat, indien de arbeidstijd van 59 op 50 uur zou
worden teruggebracht, van overheidswege
een financiële tegemoetkoming in de meerkosten zou worden verstrekt. Het bureau
meende dit verzoek niet te kunnen steunen.
De Bedrijfsraad voor de Sigarenindustrie
beijvert zich maatregelen te nemen ter instandhouding van de werkgelegenheid. Verwacht wordt, dat binnen afzienbare tijd de
normale werktijd van 48 uur per week wederom voor de gehele Nederlandse sigarenindustrie zal kunnen gelden.
De Bedrijfsraad voor de Textielindustrie
stelde zich op het standpunt, dat de omvang van de werkloosheid afhankelijk is van
de te voeren grondstoffenpolitiek. Het bureau heeft een verzoek ondersteund te mogen overgaan tot een geringe prijsverhoging,
indien ter spreiding van arbeid, wordt bepaald, dat één arbeider slechts één weefstoel zou mogen bedienen.
De Bedrijfsraad voor het Landbouwbedrijf
in Zuid-Holland heeft meegedeeld, dat zoveel
mogelijk extra werkobjecten worden gezocht. Binnenkort volgt een nader advies
De Bedrijfsraad voor de Kalkzandsteeriindustrie heeft meegedeeld, dat, in verband
met de aanvoermoeilijkheden, de productie
sterk is ingekrompen.
De Bedrijfsraad voor de Schoenindustrie
zal binnenkort concrete voorstellen doen
Evenzo de Bedrijfsraden voor het Landbouwbedrijf in Friesland, oostelijk ZeeuwsVlaanderen, voor het Kappersbedrijf en voor
de Klompenindustrie.

Groeibedrijven

De Bedrijfscommissie voor het Grootwinkelbedrijf werkt samen met het GrootLevensmiddelenbedrijf, de Groot-Schpenhandel en het Groot-Herenkledlngbedrijf. Voor
het
Groot-Levensmiddelenbedrijf
en de
Gropt-Schoenhandel zijn adviezen in voorbereiding.
De Bedrijfscommissie voor de Kleding2. Bedrijfscommissies en bedrijfsindustrie wijst op de noodzakelijkheid van
voldoende grondstoffen. Zij heeft een subraden aan de slag
commissie benoemd, die de arbeidsspreiding
In het tijdschrift van de Nederlandse bestudeert.
De bedrijfscommissie voor de Klein-MetaalWerkloosheidsraad treffen wij een mededeling aaft van de Werk-Commissie tot Be- industrie stelt voor:
strijding van de Werkloosheid en wel aan1. Van-toepassing-verklaring van de Argaande haar werkzaamheden na de 14de beidswet op bedrijfsarbeid, welke door zelf
Mei. Onder de huidige buitengewone om- standige ondernemers wordt verricht;
standigheden, nu het aspect van de arbeids2. Verbindendverklaring van de C.A.O. in
markt een aanzienlijke verandering onder- het loodgieters- en fittersbedrijf;
gaat, heeft het bureau van de Werk-Com3. Het zou de werkgelegenheid ten goede
missie het namelijk noodzakelijk geacht ex komen, indien de overheidsbedrijven hun bebij de bestaande bedrijfsraden en bedrijfs- moeiingen niet verder zouden uitstrekken
commissies op aan te dringen, thans meer dan tot de werkzaamheden, waartoe
zi;
dan ooit aandacht te schenken aan het grote werden opgericht;
belang, dat gelegen is in tewerkstelling op
4. Arbeidswet voor jongens van 14 jaar
zo ruim mogelijke schaal van Nederlanders
5. Bevordering van onderhoudswerken.
in eigen land.
Deze instanties hebben overwogen, welke
maatregelen de werkgelegenheid hier te 3. Kolenbonnen voor werklozen
lande ten goede zouden kunnen komen. De
voorstellen, die zij bij het bureau hebben inDe waarnemend secretaris-generaal van
gediend, laten wij hier beknopt volgen.
het departement van Sociale Zaken heeft
aan de gemeentebesturen medegedeeld, 'dat
in afwachting van een nader te ontwerpen
Drukkersbedrijf
regeling inzake de verstrekking van een
De Bedrijfsraad voor het Boekdrukkers- brandstoffenbijslag in de komende wintermaanden,
het gewenst is reeds nu voorzieen Rasterdiepdrukbedrijf stelt voor om overheidsinstellingen, welke gedurende de laat- ningen te treffen om in zorg zijnde werkloste tien of vijftien jaren tot de cyclostyle zen in de gelegenheid te stellen twintig provan hun wintervoorraad kolen over
zijn overgegaan, te verzoeken de stukken, cent
in te slaan.
welke tot nu toe werden gecyclostyleerd, te 1939—'40
In
verband
hiermee wordt goedgekeurd,
laten drukken. Verder werd een bespreking
gevoerd met het waarnemend hoofd van het dat aan de in zorg zijnde werkloze gehuwde
departement van Onderwijs inzake de mo- en ongehuwde kostwinners, alsmede aan
gelijkheid om, bij wijze van werkverschaf- hen, die een steun voor alleenwonenden ontfing, opdrachten aan het grafische bedrijf vangen, indien zij over één of meer weken
van de maand September in de steunregete verschaffen.
De Commissie van Samenwerking uit de ling zijn opgenomen, of in werkverruiming
Bedrijfsraden voor het Bouwbedrijf, Schil- zijn geplaatst, een kolenbon wordt verstrekt.
Deze kolenbon heeft een waarde van
dersbedrijf, Stukadoorsbedrijf, Steen- Kunststeen- en Hputgranietbedrijf en het Steen- ƒ 5,75, zijnde ongeveer een vijfde gedeelte
van
het totaalbedrag, ^dat gedurende de
houwersbedrijf heeft de volgende voorstellen
winter 1939~'40 aan in zorg zijnde werkingediend:
lozen is uitgekeerd aan brandstoffenbijslag,
1. Van-toepassing-verklaring van de Ar- verminderd met de extra-brandstoffenbijbeidswet op bedrijfsarbeid, welke door zelf- a\a,g. Aan werklozen, die bij anderen een kastandige ondernemers wordt verricht;
mer hebben gehuurd zonder huiselijk ver2. Het nemen van maatregelen, welke keer, daarbij zelf de zorg voor hun voedsel
een verbod inhouden, dat opdrachtgevers, dragen en voor het verkrijgen van brandonder de druk der huidige omstandigheden, stoffen op zichzelf zijn aangewezen, kan een
in uitvoering zijnde werken doen staken of kolenbon worden verstrekt ter waarde van
voorgenomen werken niet uitvoeren;
ƒ 2,85, mits zij over één of meer weken van
3. Arbeidsverbod
voor
jongens
van de maand September in zorg zijn. Indien
14 jaar;
werklozen momenteel reeds in het bezit zijn
4. Bevordering van onderhoudswerken. van de hun toegestane hoeveelheid brandVerzocht is aan 't hoofd van 't departement stoffen, kunnen ze uiteraard niet meer voor
van Binnenlandse Zaken te bevorderen, dat, bovenbedoelde bon in aanmerking komen.

4. Extra rantsoenen in de
werkverschaffing
Ten aanzien van de verstrekking van
extra rantsoenen brood en vet aan arbeiders
in de werkverschaffing, zullen de volgende
voorschriften gelden, aldus meldt men aan
de N.R.Ct. Arbeiders, die bij kanaalgraven,
bedijkingen en landaanwinning voortdurend
zware klei moeten spitten, alsmede zij die
zwaar ontginningswerk of daarmee gelijk te
stellen zware grondarbeid verrichten, komen voor extra brood-, boter- of vetkaarten
in aanmerking en wel voor respectievelijk
100 en 200 pet.

5. Werkkrachten uit de opbouwdienst
In de voorwaarden van een aanbesteding
treffen we dé volgende bepaling aan:
„De aannemer is verplicht ten minste
8 percent van de door hem benodigde arbeiders uit de Opbouwdienst te betrekken."
Het betreft de aanbesteding van het maken van een aarden baan tussen Elden en
Aam voor de autosnelweg van Arnhem naar
Nijmegen.

Wacht U voor
verkoudhddsbacillen!
Laat ze U ntet de baas worden l
Een opkomende Verkoudheid is
zoo gemakkelijk met Aspirin te
onderdrukken.

6. Opneming in de Opbouwdienst
Op verzoek van den commandant van de
Opbouwdienst wordt het volgende ter kennis van belanghebbenden gebracht:
I. Het is enige malen gebleken, dat gedemobiliseerde militairen, die werkzaam zijn
bij burgerbedrijven, -instellingen enz., kortom loongeveride arbeid verrichten, ontslag
verzoeken of uitlokken met de bedoeling
zich door plaatsing bij de Opbouwdienst, een
hoger inkomen te verschaffen, in de regel
in de vorm van kostwinnersvergoeding.
Aangezien het doel van de Opbouwdienst
niet is, gedemobiliseerden die werk hebben
door opneming in de Opbouwdienst in een
betere.financiële positie te brengen, zal bij
vrijwillige aanmelding worden nagegaan, of
de vorenbedoelde redenen voor opneming in
de Opbouwdienst aanwezig zijn. Mocht zulks
het geval blijken te zijn, dan is plaatsing bij
de dienst buitengesloten.
II. Voor burgers, die in de Opbouwdienst
wensen opgenomen te worden, zullen de
voorwaarden voor dienstneming en de wijze
van aanmelding binnenkort worden bekend
gemaakt.

7. .Collectieve arbeidsovereenkomst
in de groot-metaalindustrie
Maandag j.l. trad de collectieve arbeidsovereenkomst in werking, afgesloten tussen
de Metaalbond en de R.K. Vereniging van
werkgevers in de metaalnijverheid aan de
ene zijde, de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, de Nederlandse R.K. Metaalbewerkersbbnd en de Christelijke Metaalbewerkersbond in Nederland aan de andere zijde.
In St. Eloy, het orgaan van de R.K. Metaalbewerkersbond, schrijft de Bondsvoorzitter J. G. v. d. Brink daarover-een uitvoerige
toelichting.
De Duitse autoriteiten wensten niet, dat
wij met de leden vergaderden over de aangeboden collectieve arbeidsovereenkomst en
konden evenmin goedkeuren dat de beslissing afhankelijk werd gesteld van de uitslag
van een referendum.
Deze mededeling moet niet tot een nieuw
gerucht leiden, als zou de collectieve arbeidsovereenkomst aan het hoofdbestuur
zijn opgelegd. Niets is minder waar. Tussen de werkgevers- en de werknemersorganisaties is in een vrij overleg overeenstemming bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst.
Deze overeenkomst regelt voor de duur
van een jaar de arbeidsvoorwaarden van de
werknemers in dienst bij de met name genoemde ondernemingen.
De (persoonlijke) minimum-uurloonregeling en het minimum gemiddeld uurinkomen houden voor .wat de hoogte der cijfers
betreft verband met een gemeenteklasseindeling en een indeling in vakgroepen.
Er zijn drie gemeenteklassen, waarnaast
men de inleiding heeft in geschoolde vakken, geoefende vakken en ongeschoolde
vakken.
Voorts deelt de collectieve arbeidsovereenkomst de arbeiders in groep A en groep B
in.
Tot de groep A behoren: geschoolden van
30 jaar tot het bereiken van de 65-jarige
leeftijd; geoef enden van 28 jaar tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd; ongeschoolden van 26 jaar tot het bereiken- van de
65-jarige leeftijd.
Tot groep B behoren: geschoolden van
29 jaar en jonger; geoefenden van 27 jaar
en jonger; ongeschoolden van 25 jaar en
jonger.
•

ZOOHOORT
HET
WELLEVENDHEID ALS UITING
VAN INNERLIJKE BESCHAVING
EN LIEFDE TOT DEN
EVENMENS

DOOR TOOS POST
^
Voorwoord van Mag.
Dr. S. Stokman, O.F.M.

ING. ƒ 0.70
IN KEURIG BANDJE ƒ 1.10

8. Regeling rechtspositie
ambtenaren
Verordeningenblad no. 26 bevat een verordening van den Rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied betreffende de
regeling van de rechtspositie van ambtenaren en overig personeel in openbare dienst,
alsmede van bepaalde beëdigde personen.
Blijkens artikel l wordt de rechtspositie
van ambtenaren en overig personeel in rijksdienst en wel in het bijzonder de voorwaarden, waaronder zij kunnen worden aangenomen of ontslagen, zo nodig geregeld in afwijking van het tot heden geldende recht.
Hetzelfde geldt:
Voor de dienst bij een provincie, bij een
gemeente of bij een ander publiekrechtelijk
lichaam alsmede bij die privaatrechtelijke
lichamen, waaraan het rijk, een provincie,
een gemeente of een ander publiekrechtelijk lichaam deelneemt, tenslotte ook voor
honoraire werkzaamheden, alsmede voor
bezigheden in bijzondere scholen, voor de
werkzaamheden van personen, van wie
vóór de aanvaarding van hun ambt of beroep het afleggen van een eed (belofte)
wordt geëist.
Artikel 2 bepaalt:
De ter uitvoering van de bepalingen van
artikel l noodzakelijke voorschriften worden
door instructies gegeven. Zij kunnen in de
Nederlandse Staatscourant worden afgekondigd.
Deze verordening treedt in werking op de
dag harer afkondiging.

ij, 't mawt op,
De derde uitgave .n onze reeks ,,Het goede gezinsboek" verschijnt
volgende week.

ió
leeves is de onverstoorbare, onvermoeibare, geduldige en alwijze huisknecht
die overal raad op weet, ten tonele gevoerd m het beroemde boek van
P. G. Wodehouse.
leeves, de volmaakte kamerdienaar van den' gejortuneerden \ongen Woostei,
helpt zijn meeste* door alle mogelijke en onmogelijke moeilijkheden heen.

£en, batnarij fo&kduwl fadende, Pium&b
Het eerste deel is volgende week verkrijgbaar en kosi
weer slechts 12 Va
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Vlerucnien
(d. B.) Er is herhaaldelijk gewaarschuwd tegen geruchten. Hoewel het
verklaarbaar is, dat, in deze zenuwdoordrenkte tijd, het gerucht zich
herhaaldelijk met' succes doet gelden,
toch moet het worden tegengegaan.
Ook in de Arbeidersbeweging stoot
men herhaaldelijk tegen het gerucht
aan. Uit het simpele feit, dat een of
ander niet regelmatig elke week in
dit blad schrijft, worden soms de
vreemdste conclusies getrokken.
Laten we toch proberen de dingen
objectief en rustig te beoordelen.
Een Ór andere onbevoegde of bevooroordeelde zegt of schrijft, dat
de confessionele Vakbeweging binnenkort naar de eenheids-vakbeweging zal worden gedrongen.
Men zal goed doen bij zo'ri gerucht
allereerst goed op te letten, wie het
zegt (of schrijft).
Er zijn mensen, wij schreven het
reeds eerder, voor wie een formele
eenheid begin en einde is van alle
(hervormings)wijsheid. Men late hun
het verlangen; indien het particuliere
mensen betreft dan is zulk een getuigenis niet doorslaggevend.
Men kent ons standpunt: de confessionele Vakbeweging — ' daden
spreken zulks luide uit — was een
zegen voor land en volk en zij kan,
haar verleden getrouw, dat ook in
de toekomst zijn.
Is er dan helemaal niets aan de
hand met de confessionele Vakbeweging?
Dat is vragen naar de bekende weg.
Er is toch wat met het Nederlandse
volk „aan de hand"?
Ons volk leeft onder de bezetting;
indien de bezettingsautoriteiten —
let wel de bezettingsautoriteiten —
indien de Duitse overheid beveelt,
dan heeft ons volk, dan hebben ook
wij, als beweging, zolang als de bezetting duurt, te gehoorzamen.
Nu wordt door ons, wat de onderlinge verhouding der Vakbeweging
betreft, met de Duitse autoriteiten
overleg gepleegd. Dat overleg wordt
loyaal gevoerd; men heeft oog voor
onze positie en voor ons werk. Uiteindelijk zal dit overleg tot resultaat
leiden.
•>•
^
Dat resultaat wachten onze mannen en vrouwen rustig af. Men kan
er stellig van op aan dat, hoe dat resultaat uiteindelijk ook zal zijn, de
leiding der katholieke Arbeidersbeweging zich zal laten leiden door het
belang van land en volk, in het bijzonder door'de belangen die honderdduizenden reeds jaren aan haar hebben toevertrouwd.
Die leiding zal op het juiste ogenblik spreken; daar kan men op rekenen.
Aan beweringen van onbevoegden
•— die mensen dienden in deze tijd te
zwijgen, ook over dit probleem hechte men geen al te grote waarde.

Onss

L .1.a n s

(d. B.) De oorlog, de oorlogsgevolgen, drukken hun stempel op het
werk der beweging. Grote bijeenkomsten — van meer dan 20 personen —
zijn verboden; de \verduisteringsvoorschriften zullen binnenkort belemmerend werken op de oude werkmethode
der beweging. De vraag is gewettigd:
hoe moet het werk der beweging nu
worden voortgezet: het regelen der
arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld en
het ontwikkelingswerk?

Wij zullen ons moeten „aanpassen"
jn dat kan veelal, zonder dat de be.angen onzer gezinnen behoeven te
worden geschaad.
De arbeidsvoorwaarden.
Om de noden en behoeften ten deze
;e kennen zijn geen grote vergaderinen nodig; de afdelingsbesturen, die
iet persoonlijk contact met de leden
op verschillende manieren kunnen
onderhouden — bijvoorbeeld door al
dan niet ondernemingsgewijze, met
speciaal aangewezen vertrouwensmannen geregeld voeling te houden
— moeten, dat is toch hun taak, geacht worden op de hoogte te zijn. De
loofdbestuurders — het hoofdbestuur is ten slotte verantwoordelijk
— zullen er voor hebben te zorgen,
dat het contact met de afdelingsbesturen — en vertrouwensmannen —
schriftelijk of anderszins, effectief is.
De verantwoordelijkheid van hoofdin afdelingsbesturen wordt beduidend
groter; dat is niet alleen niet erg, dat
s zeer goed.
Er kunnen ook geen bondsvergaderingen (zogenaamde wetgevende ver•aderingen) worden gehouden. Doordat besluiten van de autoriteiten van
hoger" waarde zijn dan die van enige
particuliere organisatie en deze besluiten alle statuaire bepalingen doorkruisen, is door de omstandigheden
de macht der organisatie gelegd in
handen van het hoofdbestuur.
Geldt een en ander de verhouding
tussen af delings- en nationale en diocesane besturen, ook de verhouding

tussen Verbondsbestuur en de besturen van de aangesloten (Vak) bonden
is door de omstandigheden gewijzigd.
Gewichtige besluiten mogen niet zonder goedkeuring van het (Dagelijks)
Verbondsbestuur worden genomen.
Daardoor is ook de verantwoordelijkheid van het Verbondsbestuur belangrijk toegenomen; ook dat bestuur
zal die (grote) verantwoordelijkheid
weten te dragen.
Het ontwikkelingswerk zal evenzeer getroffen worden door bovengenoemde maatregelen.
In zoverre de verduisteringsvoorschriften verkeer en bijeenkomst mogelijk laten, zal het ontwikkelingswerk (en" ontspanningswerk) zich
moeten aanpassen aan de gewijzigde
omstandigheden.
Het propagandawerk behoeft
niet onder de huidige omstandigheden te lijden; integendeel.
De komende tijd leent zich bij
uitstek om ten Ie. propagandisten te vormen en ten 2e. propaganda-aan-huis, bij de ongeorganiseerden, te voeren.

Het propagandawerk behoeft niet
onder de huidige omstandigheden te
lijden; integendeel. De komende tijd
leent zich bij uitstek om ten Ie. propagandisten te vormen en ten 2e. prppaganda-aan-huis, bij de ongeorganiseerden, te voeren.
We leven in een anti-individualistische tijd.
Welnu: het moet, liefst in nauwe
samenwerking met de werkgevers,
de ongeorganiseerden. thans spoedig,
langs de weg der redenering, duidelijk
te maken zijn, dat hun individualisme
allereerst en terstond moet worden
uitgebannen!
Er is, dat moge blijken, in de komende tijd zeer veel werk aan de winkel.,
Onze kameraden, onze mannen- en
vrouwen-leden, geven zich met nog
ongekende blijmoedigheid!

imn je
Propaganda, juist nu!
Ook de vakbladen luiden
de klok. Wij nemen hier
over wat „Het Rechte
Spoor" en de R. K. Bouw-r
vakarbeider hun lezers
voorhouden.

rekenen

r

„Jrlijmerf niet!

Op mij kun je rekenen
„In het vorige „Rechte Spoor" hebben
wij, mede aan de hand van een oproep
van den Verbondsvoorzitter in „Herstel"
de jaarlijkse propagandaperiode ingeluid.
Thans ligt het nieuwe nummer van
„Herstel" op onze tafel. Een grimmige
vastberaden arbeiderskop op de vóórpagina, met als onderschrift: „Op mij kun je
rekenen; ik zorg voor een nieuw lid, juist
nu".
Juist nu?
Wij zijn er tamelijk zeker van, dat tal
van onze afdelingsbestuurders en vertrouwensmannen het met dat „juist nu" niet
direct eens zullen zijn.
En toch, er is onzes inziens ook weer
niet zo buitengewoon veel inzicht voor
nodig om te kunnen beamen dat, ondanks
vele en grote moeilijkheden, juist nu de
propaganda van geweldige betekenis
moet worden geacht.
Wij hebben in de loop der jaren zó
vaak over de noodzakelijkheid van propaganda gesproken en geschreven, dat we
aan mogen nemen dat' het gros onzer leden hiervan overtuigd is.
Het nut en de noodzakelijkheid van hetgeen we propageren, zal onze leden eveneens duidelijk zijn. De geschiedenis, de
blote feiten wijzen uit, dat de vakbeweging, in het raam der bestaande verhoudingen, veel, zeer veel en prachtig werk
heeft verricht, waarvan wij nu allen zonder uitzondering de vruchten plukken.
Men kan duizend en een fouten noemen
welke in het verleden zijn gemaakt, men
kan dat alles verafschuwen, maar het feit
dat er dank zij de vakbeweging ook veel

goed uit het vuur gesleept is, kan niet
worden weggeredeneerd.
Goede w\jn behoeft geen krans
Als dat zo is, als de vakbeweging werkelijk veel heeft bijgedragen tot verheffing, tot meer geluk en welvaart van de
arbeidersstand, waarom dan nog de propaganda?
En waarom juist nu?
Mogen we voor deze ene keer eens een
ietwat vreemd antwoord geven?
Verbondsvoorzitter De Bruijn, de leider
van onze gecentraliseerde katholieke arbeidersbeweging, de man die de belangen
van honderdduizenden katholieke mannen, vrouwen en kinderen torst; de man
die onder de moeilijke omstandigheden
van het ogenblik, dag in dag uit op de
bres staat; de man die— God geve hem
de kracht en het inzicht — zweegt voor
ons aller welzijn; de man die, beter dan
wie ook kan weten dat' propaganda voor
onze beweging juist nu nodig is; hij roept
om hulp en steun. Hij doet een beroep op
ons allen, maar uiteraard allereerst op degenen die leiding hebben te geven, om
mee te werken aan de verbreiding, de verwezenlijking van zijn, ons, aller ideaal:
een nieuwe gemeenschap
De omstandigheden liggen nu eenmaa
zo, dat het vooralsnog wel niet mogelyk
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De redactie van Herstel vraagt
een kort en bondig antwoord op de
vraag of OOK GIJ aan de slag
gaat voor het winnen van een
nieuw lid! Brieven aan Herstel,
Drift 10, Utrecht.
zal zijn om in grote vergaderingen of bergingen de geestdrift los te slaan.
De propaganda zal nu meer dan ooit
van man tot man moeten gevoerd worden.
Dat kan moeite en offers kosten, maar 't
zal wel geen nadere uitleg behoeven als
wij beweren, dat we zeker nu zonder moeite en zonder offers ons doel niet zullen
bereiken.
Er wordt momenteel hard gewerkt aan
de opbouw van een nieuwe sociaal-economische orde. Hoe de oplossing precies zal
zijn, kan nog niet worden gezegd. Eén
ding staat onzes inziens echter wel vast,
namelijk dat de nieuwe orde zeker anti-individualistisch zal zijn. Dat wil óók zeggen, dat daarin geen plaats meer zal 23ja
voor klaploperij. •
Mogen onze bestuurders, vertrouwensmannen en propagandisten de oproep van
den leider van onze mooie katholieke ar>eidersbeweging overtuigd en spontaan
>eantwoorden met een vastberaden:
Op mij kun je rekenen: Ik zorg voor een
nieuw lid, juist nu.
„Mijmert nietf'

„Het is nu toch echter wel gewenst om
niet al te spoedig tevreden te'zgn bij een
wekelijks ietwat stijgen van het insehrövings-cijfer," aldus de R. K. Bouwvak- *
arbeider.
Teruggang moet voorkomen worden.
Het inschrijven van meer nieuwe leden
moet worden bevorderd.
Onze katholieke vakbeweging, die gedurende haar gehele bestaanstijd, van het
tijdperk af waarin we nog maar zwakke
vakverenigingen waren, de mooie maatschappelijke strijd heeft gevoerd voor
saamhorigheid en samenwerking in het
bedrijfsleven is waard dat er voor gewerkt wordt.
Onze katholieke vakbeweging, die altijd
de klassenstrijdgedachte heeft uitgebannen en bestreden, di ehaar grote kracht
juist heeft gekregen door het immer propageren van de saamhorigheidsgedachte
onder de bedrijfsgenoten, -- werkgevers
en werknemers — en die daardoor de
saamhorigheid en de toenadering van deze
groepen belangrijk kon bevorderen, is
waard om er met ijver en liefde voor te
werken.
Ook nu nog: juist nu! Werkt! Mijmert
niet, heeft onze voorzitter dezer dagen boven een van zijn artikelen in ons orgaan
geschreven.
De titel uit deze drie woorden bestaande, is op zich zelf een artikel.
Als men ze overweegt zeggen ze feitelijk al genoeg.
Werken in deze tijd! Voor de goede en
beproefde zaak!
Die goede en beproefde zaak is voor
onze katholieke vakgenoten onze katholieke vakbeweging, die bij haar stichting
opkwam voor de sociale rechtvaardigheid
in het bedrijfsleven en christelijke naastenliefde, die deze idealen trouw bleef in
haar sterk en krachtig worden en die
daarvóór ook onveranderd in de toekomst zal blijven ijveren.
Voor deze beweging werken is bljjmoedig werken.
•

Niet mijmeren. Mensen met
Gods vertrouwen mijmeren niet.
Ook in moeilijke omstandigheden doen deze wat goed en
nuttig is en wat van hen gevraagd kan worden.
Mensen met Godsvertrouwen
vervullen die roeping schijnbaar
eenvoudig.
Mijmert niet.
Onze oude trouwe garde van
propagandisten in de bond,
welke ook leeft uit dit vertrouwen, kan niet lang mijmeren.
We zijn daarvan overtuigd en we
doen een beroep op hen om door
hun werk van propaganda, het
werk van de leiding — thans ook
niet gemakkelijk — krachtdadig
te steunen,"
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ken in de drie volgende nummers. De novelle was een der sterkste, die „Roeping"
aan proza in die tijd had gebracht. Toen
hetzelfde verhaal in de goedkope Vobireeks verscheen, hebben we dat aanvankelijk voor een degradatie van het goede
verhaal gehouden, voor een stuiversroman
stond het zeker te hoog, de uitgever had
dit werk een beter gewaad en een betere
plaats moeten geven; velen zouden het
zeker willen bewaren en het een goede
plaats geven in hun boekenkast, wat men
met een dergelijke uitgave niet gauw
doet. Toen we later hoorden, dat het boek
zo'n goede verkoop had gehad, en dat het
zeker nog meer lezers had mogen tellen,
hebben we er ons mee kunnen verzoenen:
omdat een goed boek er vooral is om zo
veel mogelijk gelezen te worden, en omdat het er tenslotte niet toe doet wat
men nog materieel overhoudt als men het
gelezen heeft, doch dat het er alleen op

In de kringen van mensen, tot wier
dagtaak het hoort, over culturele zaken
te schrijven, werd voor tien jaren reeds,
voor vijf jaren opnieuw en twee jaar geleden nogmaals gevïöagd, wanneer dan
eindelijk eens de nieuwe generatie schrijvers en dichters de literaire burcht zou
binnentreden om daar de oude garde, die
zich, nog een beetje eufemistisch, de jongere-generatie noemde, af te lossen of
op te volgen. Men zag geen toekomstigen
Van Schendel, geen nieuwen Marsman,
geen tweeden Antoon Gooien, geen Slauer.
hoff-dubbelganger. De heren, die er hun
culturele dagtaak van maakten deze
nieuwe Van Schendels, andere Marsmannen en Slauerhoff in het meervoud bij de
toekomst aan te vragen, werden Wel hard
door het even grappige als stoute toeval
verrast, toen zij spoedig daarna een foldertje kregen toegezonden, waarop al de
namen der stichters van het tijdschrift
der nieuwe generatie voorkwamen en of
meneer zich wilde abonneren. Meneer
deed dat natuurlijk niet, omdat hij immers gisteren nog op een blank papier
had laten drukken, dat de nieuwe generatie er nog niet was en al de nieuwe namen had hij nog niet eenmaal gehoord.
Omdat er velen zo waren als hij en ze allen wachtende waren op de nieuwe generatie, maar daarom geen abonnement namen op het nieuw te stichten tijdschrift,
ging de stichting daarvan dus niet door.
Pater Hyacinth Hermans gaf in
Toen konden de heren opnieuw vragen,
De
Maasbode het volgende ontroerenen al weer op blank papier een advertende verslag over het prachtige afstertie plaatsen voor het nieuwe geslacht
schrijvers en dichters, dat de toekomstige
ven van den bekenden Haagsen
gemeenschap van Van Schenders en
katholiek
Borghols.
Marsman-gedichten of Peel-turven kon
voorzien. Na de tweede vraag kwam een
De Zondag vóór zijn dood hadden we
foldertje van den boekverkoper: er werd
aandacht gevraagd voor een belangrijk heel de middag nog gezellig met hem gedebuut. Dus toch: een nieuwe generatie? babbeld, want Borghols hield van gezelligToen de heren, die nog eens de belangrij- heid en een praatje. Natuurlijk kwam ook
ke vraag durfden stellen, waar de jonge de grote Mariadag op Houtrust ter spraschrijvers bleven, daags daarna hun brie- ke, die die Zondag daarop zou gehouden
venbus gevuld zagen met enveloppen vol
verzen, moesten ze het eindelijk -haast ge- worden, en waarvan hij zulke schone verloven: de nieuwe generatie was gekomen, wachtingen had.
Maar er zijn ook Zondagen in zijn leven
omdat ze de talenten en de persoonlijkgeweest, dat hij zich maar moeilijk tot
heden niet terug konden dringen.
Is het zo gegaan met het nieuw ge- een gezellig praatje liet overhalen, hoezeer
Slacht schrijvers, dat thans groeiende is? zijn hart er ook naar trok. Dat was in de
Het zal zo ongeveer gegaan zijn. Telkens jaren, dat hij lid van de Gedeputeerden
waagden enigen het toch met een tijd- was en zich heel de Zondagmiddag thuis
schrift te proberen .om hun ideeën tenminste eens te kunnen zeggen, en meestal in zijn werkvertrek opsloot vpor het ruszag men zulke poging op een financieel tig lezen van dé officiële stukken en hij
tekort stranden. Maar de echte talenten zich uren- lang ongestoord wijdde aan zijn
schreven ook" daar langs heen en einde- ambtelijke administratie.
lijk vonden ze een uitgever, die , begrip
Wat heeft deze man bij zijn leven een
had voor het jonge talent. Eindelijk was werk verzet, ook toen hij de laatste jaren
er een uitgever, die begreep, dat men al eens gewaarschuwd was, dat hij zich
geen andere Antoon Gooien of Van Schen- moest sparen en zijn krachten moest ontdel moest vragen, maar andere, nieuwe zien. De laatste maanden trachtte ik hem
talenten met nieuwe persoonlijkheden. nog
wel eens een keer op zijn vrije ZaterVoor elk letterkundig genre zijn e.r zo een
aantal talenten op tejioemen, zodat men dagmiddag te bereiken, maar ook dan
zeker kan spreken van een nieuwe be- kreeg ik nog dikwijls tot bescheid: „Valangrijke schrijversgeneratie, al redigeert der is' naar een vergadering".
die dan ook geen eigen tijdschrift.
Borghols en vergaderen. Kon er eigenEen der voornaamste vertellers van dit lijk in katholiek 's-Gravenhage wel een
nieuwe geslacht is de katholieke schrij- vergadering gehouden worden, waar
ver Walter Breedveld. Hem een tweede Borghols niet bij was? En hij was altijd
Antoon Gooien noemen kan de sterkte de voorzitter. Menigmaal heeft hij 'zijn
van zijn talent wellicht aanduiden, het voorzitterschap ter dispositie gesteld; dan
karakteriseert hem nochtans geenszins.
Breedveld is juist daarom zo'n belangrijk was er een vacature, maar bij zo'n geleverteller omdat hij zoveel van Antoon genheid was de enige candidaat altijd
Gooien en de andere vertellers in Neder- weer Borghols zelf. Hij kwam er niet af.
En toch was Borghols van oorsprong
land verschilt én toch goed werk levert.
Breedveld is zichzelf, een eigen, talent. geen Hagenaar, maar een onvervalste AmZeker ook: een eigen persoonlijkheid. Zijn sterdammer. Maar in de veertig jaren van
naam ontmoetten we voor het eerst in zijn leven en werken in Den Haag heeft
een nummer van het letterkundig maand- hij hét zover gebracht, dat op het moment
blad „Roeping", waarvan Gerard Knuvel- van zijn onverwachte en ontroerende dood,
der hoofdredacteur is, en dat ook aan
menig ander schrijver van de nieuwe ge- verleden Zondag op Houtrust, deken Van
neratie de eerste kans heeft gegeven. der Tuyn spontaan tot de tienduizenden
Het was in het October-nummer van 1935, op het grote meetingveld mocht uitroewaarin het eerste deel der novelle „Een pen: „Mijnheer Borghols, de vader van kaschip vergaat" verscheen. Breedveld was tholiek 's-Gravenhage, gaat sterven!"
voor de jonge schrijvers, die daarin debuVeertig jaren geleden kwam Borghols
teerden, een onbekende, maar zijn werk de oer-echte Amsterdammer naar Den
viel hun op, „Een schip vergaat" had een Haag, waar hij geen fanfflie had — ook
eigen sterke stijl, het was een strak ver- zijn vrouw was een Amsterdamse — om
haal, dat reeds in de aanvang boeide.
Vervolgens kwamen de drie vervolgstuk- een zaak en een gezin, en eigenlijk om heel
katholiek Den Haag te stichten.
• In de vroege lente van 1940, dat zijn
laatste levensjaar zou worden, mocht hij
de gelukkige vier dagen herdenken, dat hij
Hoofdpijn en Kiespijn
Veilig en vlug als geen ander helpen veertig jaren gehuwd was en veertig jahierbi.1 altijd een poeder of cachet van ren zijn bloeiende zaak had gesticht.
Mijnnardt
Mijnhardt's Poeders per
Beide jubilea zijn waardig gevierd,
stuk 8 cent Doos 45 cent. Cachets,
genaamd "Mjjuhardtjes" Doos 10. en 50 et. maar aan deze beide voegde zich nog een
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aankomt, dat de lezer wat er van overhoudt in zijn gemoed, in zijn ziel.
In deze novelle valt reeds de eenvoud
op van de taal, die Breedveld gebruikt.
Zijn taal is voor ieder begrijpelijk en dat
kunnen we niet anders zien dan een verdienste voor een goed schrijver. Nederlandse schrijvers, die er op uit zijn om
zoveel mogelijk vreemde woorden of
vreemde zinswendingen te gebruiken, geven blijk hun eigen taal niet te kennen.
Het is de taak van een Nederlands schrijver de Nederlandse taal zuiver te houden, en ze te vernieuwen daar waar ze
mogelijk tot cliché- of krantentaai vervlakt is. Zulke kranten-taal is Breedveld's
eenvoudig gehouden Nederlands niet, het
is de taal van een oorspronkelijk verteller, al zit zijn oorspronkelijkheid meer in
de lenigheid zijner fantasie en de ongemene uitdieping van het verhaal, dan in
een bijzondere ziening der dingen of een
bijzondere zegging der geziene zaken.
Breedveld's kracht is zijn talent om prachtige boeiende verhalen te vertellen, het
is een zeldzaam talent, we zullen het zien
aan zijn volgende grotere werken, de romans „de Avond van Rogier de Kortenaer"- en zyn laatste boek „Gerda Göppertz", de levensroman van een meisje.
PAUL HAIMON.
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,
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deïde jubileum, waaraan niemand heeft
gedacht, dat Borghols ook veertig jaar
Hagenaar was geworden en nog wel een
als eerste in de rij. Maar het sprak eigenlijk van zelf, dat niemand daarop heeft
geattendeerd, want katholiek Den Haag
zonder Borghols was niet meer denkbaar
geworden.
Borghols Vincentiaan, die kwaliteit
bracht hij als jongeman mee uit Amsterdam, en die is altijd de glorie van zijn leven gebleven.
Borghols lid van de Kamer van Koophandel, waarvan hij zelfs zes jaren voorzitter was.
Borghols lid van de gemeenteraad, lid
van de Provinciale Staten, straks zelfs lid
van het college van Gedeputeerden.
Borghols natuurlijk kerkmeester van de
verschillende parochies, waar hij kwam te
wonen. Borghols lid van het bestuur van
de R. K. Huishoudschool, voorzitter van
de Schröder van Kolkstichting, voorzitter
in de goede dagen van de Haagse afdeling van de Hanze, welke hij ook in de beproefde dagen niet in de steek liet, medeoprichter en penningmeester van het
R. K. Werklozen-comité, en eindelijk nooit
te vervangen voorzitter van het comité
„Katholiek 's-Gravenhage", welks ziel en
adem hij is geweest, en in welke kwaliteit
als allerlaatste daad hij de grootse Mariadag op Houtrust organiseerde, waar hij
nu als een generaal op het veld van eer
onverwachts kwam te sneven.
. Was er ooit in katholiek Den Haag iets
te doen zonder dat de naam van Borghols
er mee werd gemoeid? Is katholiek 's-Gravenhage denkbaar zonder de stuwende
apostolische kracht van Henricus Johannes Borghols? Vader van een groot en
prachtig gezin, waaruit verschillende leden de religieuze staat hebben gekozen,
en weer andere vader bijstonden in zijn
omvangrijk bedrijf. De oudste zoon missionaris op de Far-öer, die misschien nu
op dit ogenblik nog onbekend is met de
dood van den vereerden vader. Ik heb het
voorrecht gehad hem te mogen voorstellen en binnenleiden bij den missie-bisschop
die, na een uurtje met dezen oudsten zoon
en naamdrager van Henri Borghols te
hebben gesproken, mij opgetogen .toevoegde: „Als ge nog meer van die jongemannen hebt, ge kunt ze mij sturen — de
deugd straalt hem de ogen uit!"
Offers in zijn gezin te moeten brengen
door de harde dood is dezen groten vader
niet gespaard gebleven, maar hy wist ze
als een Abraham God edelmoedig en genereus te brengen.
Hoofd en leider van een groot bedrijf,
dat hij door eigen energie mocht opbouwen en bloeiend maken, was hij ook zonder zich in sociologische studies te behoeven te verdiepen, alleen reeds naar zijn
hart voor zijn personeel een voorbeeldig
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werkgever en patroon; midden in zijn
open kantoor als centrum van zijn fabriek
een dagelijks voorbeeld van werklust en
ambitie, de eerste die kwam, de laatste,
die ging.
En eindelijk naast zijn eigen zorgen om
zaak en gezin, zijn nooit verzwakte toewijding voor het openbaar katholiek leven
van Den Haag, waarvan hij inderdaad
naar het spontane woord van deken Van
der Tuyn, de onvergetelijke vader is geworden.
„Schitterend, schitterend!" had Borghols bewogen getuigd, toen hij verleden
Zondagmiddag de tien- en tienduizenden
op zijn oproep zich naar Houtrust zag
voortbewegen. Wat een heerlijke voldoening na de dagen van .spanning en afwachten, welke hij had doorleefd.
Toen de lippen nog vochtig waren van
de woorden, welke hij Maria ter ere had
gesproken en hij zelf weer kinderlijk luisterde naar de lyrische lofzang van zijn
bischop tot Maria, de Koningin van de
vrede, is plotseling zijn grote hart gebroken en gaf hij misschien zelf, het leven,
dat hem zo dierbaar was, als offer voor
die vrede.
En, terwijl hij stervende was als de vader van dat grote gezin van Katholiek
Den Haag, dat daar ten getale van tienduizenden om zijn sterfbed lag heen geschaard, klonk het ontroerend gebed tot
Maria: „Bid voor hem!" Voor hem, die
als aller vader was.
In tegenwoordigheid van Jesus-Christus
Eucharisticus, die daar in het open veld
stond uitgestald, werd de ontzielde vader
Bqrghols uitgedragen, met de ontroerde
kinderen achter zijn baar.
Maar zijn heilige echtgenote bleef toeven bij het Allerheiligst Sacrament om
God en Maria te danken voor deze zeldzame en uitverkoren dood.
Een uitvaart in de schone kerk van de
Martelaars van Gorcum, vol als op een
hoogfeest van Pasen.
Honderden en honderden, priesters en
leken, hebben Henri Borghols uitgeleide
gedaan naar het verre kerkhof op de
Binckhorstlaan.
Daar was Borghols' laatste vergadering, waar hij zeker weer de voorzitter
was, maar zijn bezielend woord niet meer
zou doen horen.
Maar op hun beurt hebben de trouw opgekomenen rijk en arm, groot en klein,
hem voor 't laatst gedankt met hun woord
van een vurig en oprecht gebed, opdat
God in Zijn eeuwigheid hem de rust mocht
geven, die hij in zijn leven nooit heeft gezocht. •
Borghols' dood, uitvaart en begrafenis
zijn waarlijk de schitterende apotheose geworden van zijn voorbeeldig en gelukkig
leven.
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'S HUISHOUDEN
vloed wassen mei weinig zeep

Om met weinig zeep toch een goede
schone was te krijgen, moet men in de
"eerste plaats goed water hebben, verder
de was goed weken, goed spoelen en
goed wringen.
Goed water is o.a. zuiver regenwater;
dit is zogenaamd zacht, d.w.z. dat het
geen kalk of andere minerale stoffen bevat. Leidingwater is in ons land meestal
wel, maar lang niet altijd zacht; dit hangt
er van af, of de grond, waaruit het gewonnen wordt, kalk bevat. Welputwater
is soms heel goed, soms heel slecht, ook
weer afhankelijk van de bodem, die vaak
niet alleen kalk, maar ook ijzer bevat, dat
het water en ook het wasgoed een bruine
kleur geeft.
De hardheid van water wordt men wel
het gemakkelijkst gewaar door de ketelSteen die zich in de waterketel vormt.
Voor de in het waswater opgeloste kalk
zou zeep nodig zijn om het water eerst
zacht te maken, voordat Ae resterende
zeep het vuil uit het wasgoed kan oplossen; hoe meer kalk In het water, hoe
meer zeep dus zonder enig nut verloren
gaat. Op deze wijze verliest iemand, die
water met een hardheid van 20 graden gebruikt, niet minder dan 1% ons zeep, dat
is 1% stuk Sunlightzeep.
Wie heet water heeft, kan deze schade
gemakkelijk voorkomen, xioor alle voor
de was benodigde water eerst zacht te
maken. Hierin lost men dan voor iedere
emmer benodigd water l a 2 theelepels
gewone soda in heet water op en voegt
dit dan bij het week-, was of spoelwater,
voordat men er de zeep of het wasgoed
in doet. Het water wordt gedurende een
paar minuten flink doorgeroerd om de
soda gelegenheid te geven zich met de
kalk te verbinden en deze onschadelijk te
maken; daarna kan het werk verder
voortgang vinden.
Goed geweekt is half gewassen; dit is
de meesten onzer bekend. Wij laten dit
weken dus thans zeker niet na. We weken altijd in ruim veel lauw water, het
mag echter nooit heet zijn. Als wasmiddel voegen we, nadat het water onthard
is, aan elke 10 liter (l emmer) water 25
gram gewone soda toe, of 15 gram bleeksoda, of 15 gram borax, of 10 & 15 gram
leeropaan. „Leeropaan" lost o.a. eiwithoudend vuil op en is daarom voor ondergoed heel geschikt; het werkt het beste
bij een temperatuur van 35 graden Celsius (handwarm). Voor zeer vuil goed,
zoals overalls van monteurs en smeden
en ook kleren van landarbeiders, is „Trik"
een uitstekend middel. Men voegt een
lepel vol aan het weekwater toe en ook
een lepel aan het sop.
Het is begrijpelijk dat het vuile weekwater het straks te gebruiken sop zou bederven. Daarom wringen we dan ook het
geweekte goed flink uit. Aangezien wij
met het handwringen het wasgoed gemakkelijk stukdraaien en bovendien nog veel
water en vuil in het goed laten achterblijven, is het een uitgave waarmee we op
verschillende manieren bezuinigen en die
ons bovendien arbeid en tijd spaart, wanneer we een goede wringer kopen.
Het aldus geweekte en gewrongen goed
wordt eerst nog eens in lauw water gespoeld, om nog meer van het opgeloste
vuil kwijt te raken, daarna gaat het weer
door de wringer en dan pas in het sop, dat
te maken is van 50 gram (ï stuk) huishoudzeep of 80 gram (Va pak) zeeppoeder
op 10 liter (l emmer) onthard water,
waarna het met de.hanfl of met de machine gewassen wordt.
Uit het sop gaat het goed ook weer
door de wringer en daarna in het spoelwater. De eerste maal nemen we dit heet,
vooral als het spoelwater hard is. In dit
laatste geval wordt ook al het spoelwater
op de boven aangegeven wijze vooraf onthard. Wie voor de was gedeeltelijk over
regenwater beschikt, beware dit om er de
eerste maal mee te spoelen.
De eerste maal spoelen in heet regenwater of heet onthard water is daarom van
zo groot belang, omdat anders de kalk
uit het koude, harde spoelwater zich verbindt met het in het wasgoed achtergebleven zeepsop en vuil en daarmee.de z.g.
kalkzeep vormt. Deze blijft dan in heel
kleine of grotere grijze balletjes tegen of
UIT DE HOFSTAD

overvalt ons een lawine van berichten,
dat aldaar door de dames uit hygiënisch oogpunt reeds lang of Joso of
Neso voor alle spijzen wordt gebruikt.
„Sneeuwblank zout," is algemeen liet
oordeel.

Men maakt den drijftol het best aan
den gang, als men in den beginne de
zweep slechts zachtjes gebruikt, en
eerst langzamerhand de slagen sterker maakt, naarmate de tol met meer
vastheid draait. Men h,eeft twee manieren om met den drijftol te spelen; zij
heten „de wedloop" en de „kampstrijd".
De eerste bestaat daarin den drijftol
vroeger dan de tegenpartij naar een
bepaalde plaats te drijven; bij de laatste worden de beide tollen tegen elkaar
aangezweept, tot een derzelve omgeworjien wordt. De zweep, Welke tot het
'spelen met den drijftol gebruikt wordt,
maakt men best van palingvel, dat in
bruikbaarheid hiertoe zo wel de snoeren als de lederen riemen verre overr
treft.
.
(Uit: Handboekje voor knapen
bij hunne onderlinge oefeningen
en spelen, uit het jaar 1844.)

Marleentje met het rode manteltje aan tolt. Het manteltje is oud, zo
oud. Maar het is rood en dat fleurt
heel de straat op; de straat, die anders slechts triestig zou zijn op deze

herfstdag-zonder-zon.
Marleentje
tolt. De bolle wind speelt met d'r
rokje en d'r haren, terwijl ze geduldig de tol in het putje prutst om 'm
op te zetten.
Vanmorgen om 10 uur kwam ze
de keuken binnenlopen: „Moeder, alle kinderen hebben een tol." Alle kinderen? Dat kunnen hoogstens Boetje Bos en Hanneke van Dam zijn,
want de andere zijn op deze tijd naar
school. Toch heeft Marleentje gelijk.
Alle kinderen tollen. Het seizoen is
daar. En ze bedoelt: „Je mag mij onderhand ook wel een tol geven. Ik
heb daar recht op." „Weet je een
tol te kopen?" „Ja." „Hoeveel centen?" ,;Twee." Ik offer die twee centen graag; ik vind het geen geld
voor een stuk speelgoed. Tollen maken moge' massawerk zijn, er is
hout en verf voor nodig en een taas;
er moet op verdiend worden. Twee
centen, voor Marleentje, twee voor
Marianneke. Zonder gewetensbezwaar. Graag!
En op een rijtje op de keukentafel:
tussen de vezels van het goed en tegen de
wand van tobbe of wasketel kleven en is
ons wel allen in die vorm bekend.
De kalkzeep vreet de vezels van het
wasgoed stuk en is dus hierdoor al zeer
schadelijk; ze is echter bovendien hoogst
nadelig voor de gezondheid, omdat ze het
wasgoed kil en kleverig maakt, zodat dit
niet in staat is het lichaam voldoende te
verwarmen en evenmin, om de afvalstoffen op te nemen die het lichaam met het
zweten afscheidt, wat toch de belangrijkste functies van onze onderkleding zijn.
WILMA MÜNCH.

twee voor Emiel, twee voor Jef, twee
voor Gootje, twee voor Hermien.
Want ik weet wat de eerste vraag
tussen de middag zal zijn. Onder het
werk door heb ik mijn plezier aan die
vier stapeltjes van twee. Jef bederft
de boel. Ten eerste heeft hij zijn geschiedenisles niet gekend. Dat is 'n
ernstig verzuim in deze tijd, nu wij
allen, grote mensen, opeens zo zeer
nationaal voelen. Wel is hij nog niet
aan de heldendaden van Tromp en
De Ruyter toe (hij zit nog midden
in de Kaninefaten), maar vaderlandse geschiedenis is vaderlandse geschiedenis en we hebben allen de
plicht om ons land groot te maken,
voortbouwend op de tradities der
vaderen. En dan moeten die ook gekend worden! Ten tweede kwam hij
veel te laat thuis. De andijvie was al
op; we zouden juist aan de grutjes

met stroop beginnen. „Waar kom je
vandaan?" „Langzaam gelopen."
„Geen eten," zegt vader. Ik veins het
niet te begrijpen Natuurlijk geen
aardappelen meer; grutten kan hij
nog krijgen. Daarmee uit." Men zal in
het bijzijn der kinderen niet twisten
over de juiste methode van opvoeding! Maar na tafel krijg ik de verdiende preek. „Dat had je nu niet
moeten doen. Geen kruimel eten, dat
was een goeie straf geweest. Nu ga
jij hem volstoppen met pap." Ik deed
verkeerd, doch heb 'n middel om het
evenwicht tussen misdaad en straf te
herstellen: „Jullie mogen allemaal 'n
tol kopen
behalve Jef, dat
.spreekt. Een jongen, die dit doet en
dat doet
en dan zeker nog twee
centen op de koop toe
" De buren
denken, dat er iemand vermoord
wordt.
Om kwart over vier echter komt
er een stralend joch aangehold:
„Moeder, ik weet een winkel, waar
precies dezelfde tollen maar één cent
kosten! Moe
krijg ik één cent?"
„Hier heb jij een cent." En nu tolt
heel de*straat.
Een autoped kost omendebij tien
gulden. Ieder ogenblik mankeert er
wat aan. Dan zijn er kogeltjes uit,
dan een schroefje los. De band klapt.
Ziehier: men buigt en bukt en loopt
en draaft, heft de armen in de lucht,
doet scheppen gezondheid op en geniet uitbundig; dat alles voor de somma van één cent! Beseffen wij het
wel altijd, dat een kinderhand gauw
wezenlijk gauw gevuld is? Handelen
wij ernaar?.

Toen Roei Houwink zijn boek „On«
der de achttien" samenstelde, ging;
hij ook zijn licht opsteken bij de juffrouw van de speelgoedafdeling. „Het
zielige is voor haar niet de kinderen,
die niets krijgen, maar de kinderen,,
die teveel krijgen, of die iets krijgen,
dat ze helemaal niet hebben willen.
„Stumperds," zijn het, babbelt ze. Met
verveelde gezichten lopen ze hier
rond. Van alles heet het: Dat heb ik
al, of: Daar vind ik niks an. En daü
zijn er anderen, die zo graag een prul-<
bouwdoosje met gekleurde raampjes
willen hebben van een paar dubbel*
tjes, maar die straks naar huis gaan:
met een auto van een rijksdaalder
onder hun arm, „omdat die houten
blokken voor een groten jongen veel
te kinderachtig zijn." En dan moet
je zo'n gezichtje zien! Je zou d'r bij
kunnen huilen. Maar zeggen mag je
natuurlijk niets. Je moet blij zijn met
je fijne bonnetje, dat bewijst over wat
voor een verkoopkracht je beschikt.
Kan je later te pas komen, als er weer
eens reorganisatie nodig is en er een
paar de laan uit moeten."
Het zijn niet alleen de rijke kinde-<
ren, die te duur speelgoed (en te;
mooie kleren!!) krijgen. In dit op*
zicht wordt ook gezondigd door mei
nige moeder, wie de zorg op het gei
zicht te lezen staat.
Georges Duhamel vertelt in zijn!
schat van een boek: Lief en leed van
twee kleine jongens (lé*zen, moeders !!), hoe hij met een van hen naar
het circus gaat:
„Het is het éérste grote uitstapje,
dat wij samen doen. Hij is in de wol-i
ken. Ik ben aangedaan. Ik gedraag
mij in ieder opzicht als een jonge
melkmuil, die met een aardig meisje
uit is: ik doe dwaasheden, ik betaal
zonder af te dingen, en ik kijk niet
naar het geld, dat ik terug krijg. Daar
zijn we bij het circus. Tussen de bladen van het programma vinden we
een kartonnen poppetje, waarvan het
hoofd bewegen kan. Laat ons alles in
volgorde doen: ik steek het poppetje
in mijn zak; dat is nog eens mooi voor
de terugreis in de autobus. Aan de
toekomst denken is verstandig en
voorzichtig: het heden is zo rijk aan
vreugde. Welnu, Bernard vat het niet
zo op; ieder ogenblik herhaalt hij:
„Geef mij het poppetje." Men zal hem
gedurende twee uren de grootste wonderen tonen: paarden, tijgers, olifanten, acrobaten. Prachtig, maar niet
voldoende. Temidden der wonderen
droomt hij hardnekkig van dit ongelukkige speeldingetje, dat ik in mijn
zak gestopt heb, en hij fluistert mij
in het oor: „Toe, pappie, toe: laat
me dat poppetje eens zien."
Is het niet heerlijk ?
Vanavond gingen wij op het uiter*
ste nippertje even een brief posten.
Tien voor tien. Vijf minuten heen en
vijf minuten terug. Ik heb vast geen
heldenbloed in mijn aderen, wantode
afschuwelijke duisternis kneep een
ogenblik mijn keel toe. Wij hebben
heel zachtjes gepraat over al het verdriet, de ellende, de pijn van de mensen. Over de enorme schuld, die de
wereld op zich laadt. Toen we later
bij het schamele licht van het verduisteringslampje de kleintjes gingen on-derstoppen, waren ze in diepe rustige
slaap. Bij ieder bed lag de tol met dé
zweep
Zullen we bij zoveel argeloos geluk,
temidden van het droevig tumult on-*1
zer dagen, dan nog maar eens Dirk
Rafaëlszoon Camphijsen citeren?
Och, waren alle mensen wijs,
En wilden daarbij wel,
De aard' waar haar een paradijs.
Nu is ze (meest) een hel.
C. BOUDENS-VAN HEEU,

NV. MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT
PEEKOFFIE
MOSTERP
TAFELZUREN
STEUNT H O L L A N D ' S I N D U S T R I E

t
HERSTEK: 'ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD

6

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

„en ree

•voor

ar L e i d ers

Terecht leert men heden vrij algemeen,
dat men in den arbeider allereerst den
Dr. W. Maszmann
mens, zijn gelijke moet zien, jegens wien
Deutsche Schachblatter Juli 1940
de rechtvaardigheid nimmer mag geschona b c d e f g h
den worden. Was hij voor den liberalen
economist niet veel meer dan koopwaar,
voor den christen is hij mens, redelijk
schepsel Gods. Dat hij volgens de eerste
opvatting werd behandeld, leerde ons niet
lang vóór de noodlottige tiende Mei nog
een belangrijk proces, voor rechtbank en
in hoger beroep voor het hof gevoerd.
Het lijkt ons nuttig de kwestie uiteen te
zetten, zonder nochtans namen mede te
delen, want het is ons niet te doen om
de individualistische directeuren ener bekende naamloze vennootschap te brandmerken. Liefde boven alles!
Een zekere H. had gedurende 32 jaren
zware en voor de gezondheid nadelige ara b c d e f g h
beid verricht, maar kon toen niet meer.
Partijen kwamen toen overeen, dat H. een
Mat in 3-zetten
pensioen van 15 gulden per maand zou
Ter oplossing probleem No. 269. Inzen- genieten. Van 1924 tot April 1935 heeft de
dingen vóór 27 September. Evenals het fabrieks-directie dit weliswaar niet groot
probleem van vorige week is ook deze op- pensioen maandelijks uitbetaald, maar
gave niet al te gemakkelijk, al staan er toen hield zij erïnee op. Het gevolg? H.
dan ook slechts weinig stukken op het beschikte niet meer over voldoende bebord.
0.
staansmiddelen, waarom hij zich tenslotte
tot de rechtbank wendde, opdat" zij de diGedenktournooi Willi Schlage
rectie zou veroordelen hem f 345 over het
Aan deze wedstrijd, die van 16 tot 23 tijdvak April 1935—Januari 1937 en verder
Juni te Berlijn werd gehouden, en die te- 15 gulden per maand tot zijn dood uit te
gelijkertijd een soort vóórwedstrijd voor keren. Hij won het proces, doch de directie
de kampioenswedstrijd van Duitsland tekende hoger beroep aan. Voor het Hof
vormde, namen tien spelers deel. Winnaar betoogde zij nu, dat zij haar versleten arwerd de bekende grootmeester Bogoljubov, die momenteel te Krakau als tolk beider enkel uit vrijgevigheid gedurende
dienst doet. Een zijner partijen volgt hier- ongeveer tien jaar onverplicht een pensioen had uitbetaald. Krachtens artikel
onder:
1395 Burgerl. Wetb. was zij dus volkomen
Wit: W. E. Kunerth.
gerechtigd die uitkering te staken. En als
Zwart: E.-D. Bogoljubov.
een rasechte liberale economist meende
1. d2—d4, Pg8—f6. 2. c2—c4, g7—g6. 3 zij bovendien noch wettelijk noch zedelijk
Pbl—c3, d7—d5. Met deze zet wacht zwart gehouden te zijn haar „oudgedienden, die
in de Oost-Indische verdediging tot wit behoeftig zijn", te ondersteunen.
Pc3 gespeeld heeft; nu immers kan na
Het Hof ging met deze redenering gecd5:, Pd5:; e4 zwart op c3 afruilen. 4. Pgl lukkig niet mee. In zijn arrest overwoog
—f3, LJ8—g7. 5. Ddl—b3, c7—c6. Afruilen
op c4 brengt zwart niet zo veel verder, het letterlijk, dat er voor de directie „een
daar de witte dame toch niet gemakkelijk morele (zedelijke) verplichting bestond
aangevallen kan worden. 6. e2—e3, O—0. om aan H., toen hij na 32 dienstjaren haar
7. c4Xd5, c6Xd5. 8. Lfl—d3. Pb8—c6. 9. dienst verliet, een pensioen toe te kennen
0—0, Dd8—d6. 10. Lel—d2. .10. Pb5, Db8 en uit te keren;
dat het Hof de mohaalt niets uit, daar het paard na a7—a6 rele verplichting van de fabrieksdirectie
toch weer terug moet. Beide partijen staan tot uitkering van een pensioen aan H. benu zowat gelijk, maar Bogojubov weet schouwt als een van zodanig dringende
door listig spel zijn tegenpartij uit de tent aard, dat zy moet worden geacht op te
te lokken. 10
a7—a6! 11. Pc3—a4?
Wit vliegt er in; inderdaad ziet de drei leveren een natuurlijke verbintenis." Doorging Pb6 er thans zeer sterk uit. Na 11 dat de directie gedurende tien jaren regelb5. 12. Pb6, Pd4: slaat wit niet op d4 matig vijftien gulden per maand aan H.
daar hij dan na 13. Pd4:, Db6: zonder meer had betaald, had zij deze natuurlijke vereen pion achter zou zijn, doch vervolgt in bintenis „versterkt tot een volkomen, in
tegendeel met 13. Pc8:, Pb3:. 14. Pd6: rechten afdwingbare verbintenis" en was
Pal:. 15. Pb7! en daar 't paard op al niet zij zowel moreel als \^ttelijk gebonden.
uit de voeten kan, houdt wit twee licht
H. won derhalve het proces in beide instukken tegen een toren over. Echte
speelt zwart eerst: 11. ....... Pf6—e4. In stanties, kreeg het achterstallige pensioen
dien nu 12. Pb6, dan Pd2:. 13. Pd2. (13 en ontving voortaan weer vijftien gulden
Pc8:?, Pf3:t. 14. gf3:( Tc8:) Pa5. 14. PcS per maand. Natuurlijk moest de directie
(anders is Pb6 verloren) Pb3:. 15. Pd6: als verliezende party ook de proceskosten
Pal:, 16. Pb7:, Tfb8. 17. PcS, Tb2:. 18 betalen.
Tal:, Td2: of 18. Pf3, Ta2: en zwart wint
Heeft een fabrieksdirectie een onder12. Ld2—el, b7—b5. 13. Pa4—b6 (zie dia steuningsregeling voor haar oud-arbeiders
gram No. 270).
ingevoerd, dan kan zij die niet eigenmachtig
ongedaan maken. Het is goed, dat onze
No. 270'.
arbeiders dit weten.
a b c d e f g h
v. D.
No. 269

ê

uiting, als wit op c8 slaat b.v.: 14. Pc8:,
Pb3:. 15. Pd6:, Pal:. 16. Pb7, Lb2:! en
zwart behoudt nu zijn paard. Daarentegen
is nu pion d5 onbeschermd; na 14. Pd4:,
Db6:. 15. Dd5:, Lb7 krijgt zwart echter
een prachtige aanvalsstelling. Daarom:
14. Db3Xd5, Pd4Xf3f. 15. g2Xf3, Dd6Xb6.
16. Dd5Xa8. 16
Ee4:. 17. Lh3 kost
de kwaliteit. Speelt zwart thans Lb7, dan
redt wit zijn dame met La5! Evenwel: 16.
Pe4—c5 en nu staat na 17. te2, Lb7.
18. La5, Da5: de zwarte loper door het
paard gedekt. 17. Da8—d5, Tf8—d8. Zwart
houdt niu steeds twee stukken tegen
a b c d e f g h
een toren over. 18. Lel—a5, Td8Xd5. 19.
Stelling na 13. Pb6.
La5Xb6, Pc5Xd3. Pion b2 is ook nog verloren en bovendien dreigt er Lh3 gevolgd
13
, Pc6Xd4. Doordat de loper op door Tg5t; Khl, Lg2t en Lf3:. 20. Tfl—dl,
el staat is Tfl ingesloten en dit komt tot I,c8—h3. 21. f3—f4, Lg7Xb2. 22. Tal—bl,
Lb2—f6. 23. e3—e4, Td8—d7. Hier is de
toren door Lh3 gedekt, zodat Pd3 wegge
speeld kan worden. 24. Tbl—b3, Pd3Xf4.
Onrustige zenuwen 25. TdlXd7. Lh3Xd7. 26. LbG—c7, e7—e5.
Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig 27. Tb3—a3, Ld7—c8. 28. Kgl—fl, Lf6—c7.
weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent 29. Ta3—b3, Lc8—e6 en wit gaf het op.
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HALLO! HIER!
DE JEUGDWERKGEMEENSCHAP

DRAKEMBURG

JONGE ARBEIDERS!
Wilt ge nuttige arbeid, gezonde ontspanning,
vakkundige scholing, algemene ontwikkeling

KOMT DAN NA AR DR AKENBURG
Meldt u: Kampcommissie, Drift 10-12, Utrecht
3O C&epïemoer gaan de poorten open!

WIE

BEN IK??

Ik werd in 18Jf5 in Rusland geboren. Ik studeerde aan de natuurkundige faculteit van de universiteit van Charkotc, waarna ik studiereizen^ maakte naar Göttingen,
München en Napels. Na tijdelijk
privaatdocent te zijn geweest aan
de universiteit te Odesse, werkte
L ik later in mijn privé-laboratorium
te Messina, waar ik mijn wetenschappelijk werk verrichtte op Tiet
gebied der infectie waarvoor mij in
1908 de Nobelprijs werd toegekend.
Wie ben ik?
Tot het einde der negentiende eeuw
was het voor de geneeskundige wereld
een groot probleem, wat er nu eigenlijk
in het menselijk lichaam plaats vond,
wanneer bacteriën daarin waren doorgedrongen en een infectie veroorzaakten.
De verschijnselen waren natuurlijk wel
bekend. Maar het bleef steeds maar een
vraag, waarom bij den enen patiënt de
ingetreden crisis goed verliep, terwijl de
andere patiënt aan zo'n infectie dikwijls
zelfs te gronde ging. Wat was nu de oorzaak waarom in het ene geval de bacteriën blijkbaar vernietigd werden, terwijl zü in het andere geval de strijd blijkbaar wonnen en het lichaam te gronde
richtten.
In deze vraag trachtte Metchnikoff —
want dit is de held van dit verhaal —
licht te brengen en hij hield er zich vooral mee bezig vanaf het moment dat hu
zich in zijn laboratorium te Messina rustig aan dergelijke onderzoekingen kon
wijden.
Eigenlijk was de. vinding van Metchnikoff, zoals in zovele andere gevallen,
weer min of meer toevallig. Waar Metchnikoff zich nl. vooral voor interesseerde
was de spijsvertering en daarop was zijn
onderzoek dan ook in eerste instantie
ingesteld. Hij onderzocht de spijsvertering namelijk bij microscopisch kleine
diertjes, vooral de kleine watervlooien,
die door hun doorzichtigheid het microscoopwerk zeer vergemakkelijkten.
By 3«ijn eerste proeven bracht hij kleur-

stofkorreltjes in het lichaam der kleine
diertjes en deed nu de merkwaardige
ontdekking, dat zo gauw die korreltjes in
het lichaam waren gebracht honderden
celletjes in beweging geraakten om zo'n
korreltje te omsingelen, in te sluiten en
zo mogelijk te vernietigen.
Dit was een nieuwe vondst. Metchnikoff
kwam nu op het idee dat een dergelijk
iets ook wel kon plaats vinden indien
niet een kleurstofkorreltje, maar bacteriën het lichaam binnendrongen en dat
de „infectie" dus niets anders zou zijn
dan een strijd die geleverd werd tussen
de binnengedrongen bacteriën enerzijds
en een heel leger van „cellen" anderzijds.
Aan die cellen gaf hij de naam van eetcellen, phagocyten, die dan dezelfde zijn
als thans bekend zyn als witte bloedlichaampjes.
Metchnikoff bracht nu in de microscopische diertjes bacteriën. En werkelijk,
niet zo gauw waren deze in het lichaampje
binnengedrongen of. als om strijd zette
het leger witte bloedlichaampjes zich in
beweging om aan dien binnendringer een
halt toe te roepen en hem zo mogelijk te
vernietigen, hetgeen dan ook meestal gebeurt, waarna dat betreffende diertje
weer herstelde. Bleken de witte bloedlichaampjes echter te zwak om de strijd
te winnen, dan stierf het diertje.
In 1894 publiceerde Metchnikoff zijn
ontdekking, een ontdekking die voorlopig
nog wel vooral theoretische betekenis
had, maar die toch zou blijken de grondslag te vormen voor de phagocytenleer,
waarop later talrijke conclusies en geneesmethoden zouden worden gebouwd.
Voor dit werk werd hem in 1908 de Nobelprijs voor geneeskunde toegekend.
Op den lezer maakt een ontdekking als
die van Metchnikoff niet zoveel indruk,
omdat de resultaten niet direct zo tastbaar voor de hand liggen. Toch was en
is zij van'de allergrootste betekenis, omdat zij de grondslag vormt voor een geheel nieuwe denkrichting over de aard
van een ziekte en de eventuele voorkoming en genezing ervan.

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)
Adviesbureaux
Rotter dam-D elf t
D.I.C.H.
Aflevering van
brandstoffen
Het is om gek te worden. Telkens en telkens wordt ons de
vraag gesteld wanneer komen
nu toch de brandstoffen, die ons
zijn toegewezen en wij kunnen
daarop alleen maar antwoorden,
dat weten wij ook niet. Ondanks
de verzekering, dat wij alles proberen om de levering te bespoedigen en onze verzekering, dat
de moeilijkheden algemeen zijn,
durven enkelen vasthouden aan
het idee, dat de coöperaties achtergesteld worden bij de andere
brandstof f enhandelaren.
Ten bewijze, dat dit niet zo is
laten wij hier volgen een bericht, dat dezer dagen in de pers
circuleerde.
De Bond van Nederlandse handelaren in brandstoffen schrijft
ons:
Bij een groot deel van de-bevolking bestaat nog steeds grote vrees, dat men het kwantum
kolen, waarop men recht heeft,
niet zal • ontvangen. Met alle nadruk moge er daarom ter geruststelling de aandacht op worden gevestigd, dat men er niet
de minste schade van zal ondervinden, wanneer men op l October a.s. zijn 20 percent niet in
huis zou hebben. Er is wel door
het rijkskolenbureau meegedeeld, dat degenen die hun 20
percent vóór October niet hebben ontvangen, na die datum
geen recht meer hebben op levering van deze hoeveelheid of het
resterende
gedeelte daarvan,
doch het schijnt de aandacht van
velen te zijn ontgaan, dat in dezelfde publicatie vermeld werd,
dat zij daarvan geen schade zullen ondervinden, omdat „rekening zal worden gehouden met
de dan aanwezige voorraad bij
de verbruikers".
Op deze laatste mededeling
moge alle nadruk vallen.
Afnemers die op l October
dus hun 20 percent niet mochten hebben ontvangen, worden
niet ten achter gesteld bij diegenen, die ze wel hebben ontvangen. Zij zullen bij de per l October in werking tredende distributieregeling o.i. stellig de voorrang hebben, terwijl degenen die
reeds hun 20 percent ontvingen,
dan zullen moeten wachten totdat ieder zijn deel heeft ontvangen. Hier komt het op aan. Er
komt op l October een nieuwe
regeling, welke rekening houdt
met de vraag of en hoeveel men
tot die datum al dan niet ontvangen heeft.
In verband met het bovenstaande moge nog worden ver. zocht van de handelaren niet het
onmogelijke te vragen. Het kan
nu wel als een vaststaand feit
worden aangenomen, dat het niet
mogelijk zal zijn iedereen vóór
l October zijn 20 percent te bezorgen. Maar dit behoeft geen
enkelen verbruiker zorgen te baren, omdat dit door de in te voeren distributieregeling vanzelf
in orde komt. Ieder blijve daarom bij zijn ouden leverancier,
aangezien men dan zijn rechtmatig aandeel zal ontvangen.
Tot zover het bericht, waaraan
Wij weinig hebben toe te voe-

gen. Alleen kunnen wij dit nog
mededelen, dat thans bij ons een
middel in overweging is, dat indien wij er in slagen het toe te
passen, als resultaat kan hebben, dat het grootste deel der
toegewezen brandstoffen wel
voor October aan de aangesloten
verenigingen zullen afgeleverd
zijn.
Tot slot nog deze opmerking.
Uw brandstoffencoöperatie, aangesloten bij de D.I.C.H., is een
erkende handelaar. Deze krijgt
dan ook uw brandstof toegewezen. Laat u deze dus in de steek
dan loopt de levering van brandstof aan u persoonlijk .gevaar en
als u dan geen kolen krijgt, ligt
dat aan u zelf.

Wegens de verduisteringsmaatregelen zijn wij genoodzaakt wijziging te brengen in de
zittingsuren van ons bureau.
Voor Rotterdam zal in September nog zitting worden gehouden op Zaterdag 21 en 28
September op de gewone uren.
Daarna eerste zitting op Zaterdag 12 October van 5 tot 6.30
uur en vervolgens om de twee
weken Zaterdagmiddag van 5
tot 6.30 uur.
Verder iedere Maandagmiddag van 1.30 tot 3 uur zitting
voor steungevallen.
Voor Delft zal nog zitting worden gehouden op Dinsdag 24
September van 6.30 fot 7.30 uur.
Vervolgens vanaf Zaterdag 5
October om de twee weken van
4 tot 5 uur.

Wal ons uit Je afdelingen ter ore Ie •wam
ALKMAAR

Alles doet ons bestuur om
het verband, hetgeen steeds
tussen afdelingsbesturen en leden- heeft bestaan, thans ook
nog te bewaren. Hoewel dit in
deze zorgelijke tijd wel wat moeilijk is, kan dit' toch met de goede
en ernstige medewerking van diverse afdelingsbesturen en leden bestendigd blijven. Nog meer
dan voorheen is een goede en
zuivere geest in onze katholieke
arbeidersorganisatie van het
grootste belang. Eenieder van
ons moet inwendig ervan overtuigd zijn, dat de hechte, eenheid van onze katholieke arbeidersbeweging tot heil kan zijn
van ons zelf en geheel onze katholieke gemeenschap.
Niet aan wikken en wegen
over een of ander sociale of geestelijke maatregel moeten wij ons
te zeer vastklemmen, maar
wij moeten de tijd zien zoals deze is en vertrouwen stellen in
de leiding, die tot heden toe volkomen bewezen heeft, dat een
en ander in goede handen is.
Daardoor zal men ook medewerking geven aan de opbouw van
onze ontwrichte maatschappij.
Wij vertrouwen dan ook dat
al onze mede-bestuurders en leden van de R. K. Volksbond het
goede verband zullen willen helpen bewaren door zoveel mogelijk van onze sociale en geestelijke instellingen gebruik te maken en deze ook te steunen. En
dan bedoelen wij hiermede de
navolgende instellingen: Herwonnen Levenskracht;
Centrale
Volksbank; Verzekering-Maatschappij Concordia; Hulp in
Nood; R. K. ziekenhuis St. Antonius; Winterzorg; Weduwesteun St. .Margaretha, alsmede
de culturele instellingen.
Opdat eenieder meer op de
hoogte kome met het doel' en
streven van vorengenoemde instellingen, zullen wij in de volgende nummers van Herstel
trachten deze voor u duidelijker
te doen uiteenzetten.
BEVERWIJK

Door het bestuur werd het besluit genomen om in het komende winterseizoen slechts één vergadering te houden voor^de leden, welke de jaarvergadering
zal zijn, waarop de begroting
3941 zal worden behandeld en
de periodieke bestuursverkiezingen zullen plaats vinden. Daarnaast zullen vier sociale Zondagen worden gehouden. De eerste
daarvan zal plaats hebben op

Zondag 6 October a.s. wanneer de zeereerwaarde heer
dr. A. Olierook, geestelijk adviseur van de Nederlandse Katholieke Volksbond, het. onderwerp
zal behandelen: Ook de in rampen gedompelde wereld wordt
door Gods Voorzienigheid bestuurd en geleid.
De drie overige sociale Zondagen zullen plaats hebben op
de Zondagen 8 December, 9 Februari en is April a.s. De dan
te behandelen onderwerpen en inleiders zullen nog nader worden
bekend gemaakt.
BENNEBROEK

Het bestuur der afdeling
kwam jongstleden Zondag met
den districtsbestuurder bijeen om
te bespreken, wat te doen in de
komende winter. Er zijn moeilijkheden omdat de grote zaal
niet verduisterd is en ook de
verduistering in het algemeen
zal minder prettig voor de eventuele vergaderingbezoekers zijn.
Toch zal het bestuur er zorg
voor dragen dat de werkzaamheden der organisatie blijven
doorgaan. Bovendien stelt het
zich voor om een tweetal ontwikkelingsbijeenkomsten te houden, met op deze tijd ingestelde
onderwerpen; de jaarvergadering zal plaats vinden, zo enigszins mogelijk tot St. Nicolaasfeest
en het stelt zich voor om enkele
middagbijeenkomsten te houden,
waar bijvoorbeeld om prijzen gekaart zal worden. Het verwacht
bij dit alles op de volle medewer-:
king der leden te, mogen reke
nen.
Nadere bijzonderheden
worden binnenkort per ciculaire
de leden bekend gemaakt.
DELFT

De ledenvergadering welke
gehouden zou worden op Zondag 22 September (a.s. moet tot
nadere aankondiging worden
uitgesteld.
Zodra een nadere datum bekend zal zijn waarop de vergadering dan wel gehouden kan
worden, wordt dit bekend gemaakt.
DORDRECHT

Op Maandag 23 September,
's avonds 7.30 uur, zal een recollectie-avond worden gehouden in
de kapel van het St. Jacob-gesticht, ingang Grote Kerkbuurt.
.Dé recollectie-avond is toegankelijk voor al onze leden.
Na de recollectie zal een bestuursvergadering worden gehouden in ons Bondsgebouw, al-

GOUDKORREL
Wie aan een gesloten retraite heeft deelgenomen, weet
dat bidden een kostelijke macht is.
Het gebed is de sleutel van de hemelpoort waar de
eeuwige schatten onder ons bereik komen.
Het gebed is een net, waarmede wij alles tot ons kunnen
trekken uit de oceaan van Gods genade.
Het gebed is de versterking voor een rotsvast geloof
welke in een gesloten retraite wordt bevestigd.

waar nadere mededelingen zullen worden gedaan omtrent het
winterprogram en te houden Sociale Zondagmorgen.
Gezien de belofte gedaan bij de
vorige gehouden Sociale Zondagmorgen mogen wij verwachten,
dat én de kapel én de zaal van
ons Bondsgebouw tot de laatste
plaats bezet zullen zijn.
LEIDEN
Op Donderdag 12 September
j.l. werd één bestuursvergadering gehouden \yaar de voorzitter J. H. Nijhuis bij verrassing
werd gehuldigd omdat hij vóór
25 jaar in het bestuur werd gekozen.
Toen de heer Nijhuis en zijn
echtgenote de zaal waren binnen
getreden sprak de he«r S. P.
Strijk, vice-voorzitter der afdeling een woord van welkom tpt
de aanwezigen, in het bijzonder
tot de gasten van deze avond,
om wie deze bijeenkomst was belegd en tot den heer Angenent,
die het Bonds Bestuur vertegenwoordigde.
De voorzitter gaf hierna het
woord aan den heer Horjckx, die
de — door dezen geschreven notulen van de op 12 September
1915 in „Zomerzorg" gehouden
verplichte
ledenvergadering
voorlas.
In deze vergadering werd de
heer J. H. Nijhuis tot lid van het
afdelingsbestuur gekozen. De
heer Nijhuis verwierf daarbij 91
van- de 113 geldige stemmen.
De heer Strijk wijst er hierna
op, dat we thans staan aan de
vooravond van de dag, waarop
de heer Nijhuis zijn intrede deed
in het afdelingsbestuur.
Voor de wijze waarop de heer
Nijhuis zijn taak vervuld heeft,
zegt spreker hem hartelijk dank
namens bestuur en namens de
leden.
Ook de echtgenote van den
heer Nijhuis werd in deze dank
begrepen, want de vrouw van
een bestuurder dient evenzeer
gehuldigd te worden, wijl zij het
door afwezigheid van haar man
zo heel veel avonden zonder hem
heeft moeten stellen.
Behalve woorden van dank
meende het bestuur hieraan een
stoffelijk aandenken te moeten
verbinden.
Dit bestond uit een staande
schemerlamp, een bureaulamp
en één H. Hartbeeld met kandelaars en een fruitmand.
Door de
bouwvakarbeiders
was eveneens een fruitmand
aangeboden, terwijl bloemstukken waren gezonden door de afdelingen textielarbeiders/ tabaksbewerkers, bond van werkmëesters, hotelgeëmployeerden
en fabrieksarbeiders. Aan de
echtgenote van den heer Nijhuis
werden bloemen aangeboden
door den heer en mevr. Hermans, terwijl de afdeling Leiden
van de Grafische Bond een boekwerk aan den jubilaris deed toekomen, getiteld „Het Evangelie
van Jezus Christus" door M. J.
Lagrange O.P., vertaald door J.
Nolet pr.
De heer Angenent, secretaris

van het bondsbestuur, hierna
het woord verkrijgend, zeide
aangenaam verrast te zijn, dat
de heer Nijhuis er thans zo heerlijk „in" zit.
Namens het Bondsbestuur
sprak de heer Angenent een hartelijk dankwoord. Het is altijd de
gewoonte, dat het bestuur zich
bij dergelijke jubilea doet vertegenwoordigen, maar hier meende men een uitzondering te moeten maken, omdat de Leidse afdeling altijd een bijzondere plaats
heeft ingenomen en omdat de
heer Nijhuis steeds zo vaderlijk
met zijn afdeling kon omgaan,
steeds goedmoedig lachend,
maar tevens de waarheid kunnende zeggen, wanneer de omstandigheden zulks geboden.
Spreker deed deze woorden
van dank vergezeld gaan van een
fraaie bloeiende plant.
De geestelijke adviseur, rector
F. A. M. Bernefeld, was de volgende spreker.
Gedurende al die jaren heeft
de heer Nijhuis gewerkt voor het
behartigen van de godsdienstige
en sociale belangen der bondsleden, aldus spreker.
Dat werk van den heer Nijhuis heeft ongetwijfeld vruchten
voortgebracht. De jongeren vooral zullen dit moeten getuigen.
Spreker hoopte tenslotte, dat
de jubilaris tot in lengte van dagen de vruchten zou mogen zien
van zjjn langdurige werkzaamheid voor de geestelijke en stoffelijke belangen der leden.
Tenslotte sprak dé heer A.
Devilee een woord van gelukwens tot den jubilaris, die getoond heeft te zijn de rechte man
op de rechte plaats.
De heer Nijhuis, hierna het
woord verkrijgend, zeide ten
zeerste getroffen te zijn door al
hetgeen hier deze avond is geschied. Spreker stond hier geheel onvoorbereid tegenover,
maar des te meer goed deed het
hem zo hartelijke bewijzen van .
sympathie te hebben mogen ondervinden.
En daarvoor is spreker mede
zeer dankbaar.
Hiermede was het officiële gedeelte van de avond ten einde en
tot ruim half tien bleef men genoeglijk bij elkaar.

STEUNT
HERWONNEN
LEVENSKRACHT

HERSTEL: 'ALGEMEEN

DIRECT UIT ONZE FABRIEK AAN PARTICULIEREN
nog zoo lang als onze
Voor
jftt.
voorraad strekt ons
Ie KLAS GARANTRIJWIEL voor DAMES
of • HEBREN, geheel
compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel speciaal verzwaarde spaken, roestvrjj lakwerk, prima nikkelwerk, kettingkast, 10-voit electr. lamp, reuzen licht, met controle op achterlicht, Philips achterlicht, buisdrager met standaard, groote 4-deelige jasbeschermer, spatlap, Perryketting,
Ie klas banden (geen oorlogsbanden), het kan niet beter,
dat is tenslotte onze reclame. Franco thuis. Volledige schriftelijke langdurige garantie. Niet volkomen naar uw genoegen na 8 dagen gebruik het volle bedrag terug. STOFZUIGERS, groot slee-model 120 of 220 volt, enorme zuigkracht. Vraagt gratis prijscourant met juiste afbeelding en
beschrijving.
RIJWD3LFABRIEK „GARANT" N.V. — TELEF. 2165
Rouwenhofstraat 24-26 — Wageningen
Leverancier van Politie en Gemeente-instellingen

KATHOLIEK WEEKBLAD

ZANGKANARIES
Zangmannen ƒ 1,25, Seyfertmannen' ƒ 1,50. De beste zangseyf ertmannen ƒ 2,—. Oranje,
bruine en witte kanariezangmannen ƒ 1,75. Zang wordt gegarandeerd. Kanariepopjes ƒ0,25
kleur ƒ 0,65. Zebravinken, teelbaar f 2,— per paar. Parkieten
teelbaar, ƒ 1,05 per paar. Prima
Gem. Vogelzaden f 1,30 p. 10 p.
Fijnkwekerij Nico Borneman,
Merelstr. 31b Utrecht Tel. 13617

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!

INLICHTINGEN
over de leer en gebruiken der Katholieke Kerk zijn gratis
te verkrijgen bij het Diocesaan Inlichtingen-Bureau te Gianeken, Ulvenhoutschelaan 7.

Blijft ook NU trouw
verbruiker van :

lid

en

R. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER u,a,

Fa. W. A. BEDAUX & Zrï.-VENLO Krulsstr. 54 • L. Vrouvveplein l
T I L B U R G
P a r a d e No» 2
Wij hebben een u i t g e b r e i d e c o l l e c t i e in:
STOFZUIGERS
WASCHMACHINES
HAARDEN

FORNUIZEN
LAMPEKAPPEN

x

VOOR

BREUKBANDEN
BUIKBANDEN
RECHTHOUDERS
ELASTIEKEN KOUSEN

NAAR
Voor elck wat wils, in iedere prijs v, d, SOMMEN-EIGEN
VEESTRAAT 14 . HELMOND
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TONEELLIEFHEBBERS
VRAAGT TER INZAGE:
DE SOLDATENDOCHTER, vrolijk spel in één bedrijf voor
l dame en 3 heren
prijs
De HAARKTJUR, klucht in één bedrijf voor 4 heren of
l dame en 3 heren
prijs
RIDDERS ZONDER VREES OF BLAAM, vrolijk spel in
één bedrijf voor 7 heren
prijs
DE PANTOFFELHELD, revueschets in 2 taferelen voor
l dame en 2 heren
prijs

75 cent
75 cent
75 cent
75 cent
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