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KRONIEK
1. Toepassing der Kinderbijslagwet 3. Winterhulp Nederland
De waarnemend secretaris-generaal van
Sociale Zaken heeft het volgende bepaald'
Artikel I.
1. In loondienst zijnde personen, die
niet in dienst zijn van een onderneming en
die indien zij wel in dienst van een onderneming waren, op grond van artikel 2 der
Kinderbijslagwet als arbeider zouden worden aangemerkt, worden voor de toepassing van de Kinderbijslagwet als arbeider
beschouwd in de volgende gevallen:
a. Indien zij in loondienst werkzaam zijn
aan inrichtingen, staande onder beheer van
een natuurlijk of een rechtspersoon.
b. Indien zij in loondienst werkzaam zijn
bij personen, die een vrij beroep uitoefenen,
zoals advocaten, procureurs, zaakwaarnemers, geneesheren, notarissen, architecten
accountants, ten behoeve van de uitoefening
van dat beroep;
c. Indien zij in loondienst werkzaam zijn
bij rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen of stichtingen;
d. Indien zij in loondienst werkzaam zijn
als tuinman, boswachter of in een soortgelijke betrekking.
e. .Indien zij in loondienst werkzaam zijn
voor de verzorging van dieren of voor de
bediening van rijtuigen, motorrijtuigen
vliegtuigen en pleziervaartuigen;
f. Indien zij in loondienst werkzaam zijn
bij in aanbouw, onderhoud, herstelling of
sloping zijnde bouw-, water- of grondwerken, uitgevoerd in eigen beheer.
2. In afwijking van het bepaalde in het
vorige lid worden voor de toepassing van
de Kinderbijslagwet echter niet als arbeider
beschouwd:
a. Personen, die uitsluitend of in hoofdzaak belast zijn met het verrichten in de
huishouding van private personen van huiselijke of persoonlijke diensten.
b. Personen, voor wie een regeling Inzake de toekenning van kinderbijslag geldt,
als bedoeld in artikel 5 der Kinderbijslagwet, welke als bijzondere regeling is erkend.
Artikel H. 1. Een regeling inzake de toekenning van kinderbijslag, getroffen voor
personen, als bedoeld in artikel l, eerste lid,
onder a. en c., kan door den secretaris-generaal van Sociale Zaken als bijzondere regeling worden erkend, indien naar zijn oordeel door de afzonderlijke voorziening de
belangen dezer personen niet worden geschaad.
2. Personen, als bedoeld in artikel l,
eerste lid, onder a. en c., voor wie in de
daarbedoelde dienstverhouding een regeling
inzake de toekenning van kinderbijslag is
getroffen, welke als bijzondere regeling is
erkend, worden, voor zoveel die dienstverhouding betreft, niet als arbeider in de zin
der Kinderbijslagwet aangemerkt.

2. De Arbeidsdienst
Het V a d e r l a n d weet mee te delen,
dat men in het voorjaar van 1941 met de
Arbeidsdienst hoopt te beginnen. Er zullen
jaarlijks zowat 70.000 jonge mannen worden opgeroepen, want de keuring voor de
Arbeidsdienst is natuurlijk minder streng
dan die voor het leger, wat ook weer een
geluk is, daar de minder krachtige naturen
er toch juist bijzondere behoefte aan hadden, van alle voordelen, die het leger op
hygiënisch gebied bood, niet te worden
uitgesloten. Vermoedelijk zal de diensttijd
iets meer dan zes maanden bedragen, zodat
men de dienstplichtigen ieder jaar in twee
groepen zal oproepen.
Aan arbeidsobjecten voorlopig geen gebrek. In samenwerking met ir. Ringers en
andere waterstaatkundigen
is een program opgemaakt van landverbetering, bebossing, ontginning, kanalenaanleg enz., dat
al werk biedt voor 40.000 man gedurende
tien jaar.
Wat de inrichting van de Arbeidsdienst
betreft spreekt het — aldus het Haagse
blad — in de eerste plaats vanzelf, dat veel
zal afhangen van de leiders, van de mannen, die in dagelijks contact zullen leven
met de jongens. Men is dan ook begonnen
met de inrichting van leidersscholen. Te
Nunspeet is zulk een school reeds geopend.
Er komen nog drie andere: te Hooghalen,
te Tilburg en te Huizen. In de laatste drie
zal men vooral de oud-officieren en onderofficieren de nodige instructies geven. Te
Nunspeet heeft men alleen jonge mannen
van buiten het leger en wel uit de meest
verschillende standen: er zijn academisch
gevormden onder hen, zowel als jongelui,
die maar alleen Mulo-onderwijs hebben genoten. Bij de keuze heeft men meer op
karaktereigenschappen gelet dan op verstandelijke ontwikkeling. Allen moeten in
staat zijn te gelijker tijd krachtig en toch
beschaafd, dat wil dus zeggen als ware leiders, op te treden. De technische kennis van
het werk aan de bodem wordt hun thans
bijgebracht, want wie leiden wil, moet zelf
het werk kennen. Natuurlijk wordt er in die
leidersscholen ook veel aan lichaamsoefeningen en aan sport gedaan; tevens worden
er lessen en lezingen gegeven over onze
historie, het werk van de Nederlanders in
Indië, een beetje geschiedenis van de economische ontwikkeling van Europa, enz. In
ieder van die scholen zullen ongeveer 200
leiders worden gevormd.
Voorlopig werkt men nog met het restant
van de Opbouwdienst. Er is wel eens gezegd, dat dit nu juist niet de beste elementen zijn uit het leger en veelal de sociale
mislukkingen. Dit is maar ten dele waar,
doch de Sociale mislukking is ook niet altijd
gevolg van eigen tekortkoming. Onder
goede leiding blijken nu juist deze jongens
van de O.D. reeds flink werk te kunnen
doen.

De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied heeft benoemd tot directeur-generaal van de stichting Winterhulp
Nederland den heer C. Piek te 's-Gravenhage. Tot den heer Piek heeft de rijkscommissaris het volgende schrijven gericht:
„Bij decreet van 22 October 1940 heb Ik
de stichting „Winterhulp Nederland" opgericht. Uw taak zal in bijzonderheden nader
worden omschreven bij door den secretarisgeneraal van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit te vaardigen statuten.
Bij deze gelegenheid zou ik de hoop
willen uitspreken, dat dit hulpwerk in Tiet
welzijn van het Nederlandse volk een volledig succes mag deelachtig worden.
W.g. SEYSS INQUART."
De nieuwe directeur-generaal van de
stichting „Winterhulp Nederland" richt de
volgende oproep tot de Nederlandse bevolking:
In mijn hoedanigheid van directeur-generaal van de „Winterhulp Nederland", wend
ik mij tot alle Nederlanders, in het bijzonder ook tot de overheidsinstanties, kerkgenootschappen, partijen, instellingen, verenigingen en organisaties met het verzoek eendrachtig mee te helpen aan deze grótesociale hulp-actie. .
Ik ben mij van de omvang van mijn taak
en de grootte van mijn verantwoordelijkheid bewust en ik besef, dat ik mijn taak
slechts kan volbrengen, indien het gehele
Nederlandse volk tot samenwerking bereid is.
Vooral ook richt ik mij tot alle Nederlandse vrouwen en meisjes, die hierdoor in
de gelegenheid worden gesteld een haar bij
uitstek passende arbeid op zich te. nemen.
Is er iets mooiers te bedenken dan in deze
moeilijke tijden de nood zijner medemensen
te lenigen, zonder daarbij te letten op enig
onderscheid in afkomst, persoon of politieke gezindheid?
Meldt u daarom aan bij de plaatselijke
bureaux van de „Winterhulp Nederland".

4. Vergoeding ongehuwden bij de
Opbouwdienst
De Secretaris-Generaal van het Departement van Alg. Zaken heeft d.d. 28 October
de volgende circulaire uitgegeven:
1. In verband met het derde lid der aan
schrijving van het Hoofd van het Afwikkelingsbureau van het Departement van Defensie van 11 October 1940, Vlle Afd. nr.
302 V.O., bepaal ik het volgende.
2. De dienstplichtigen, die, bij de Opbouwdienst tewerkgesteld, in het genot zijn van
een „Vergoeding Ongehuwden", worden met
betrekking tot de toepassing van de Regeling Vergoeding Ongehuwden geacht in de
maand October 1940 en tot nader order in
volgende maanden gedurende twee dagen
periodiek verlof per maand te genieten.
Overige dagen, gedurende welke zogenaamde bewegingsvrijheid genoten wordt, komen
voor toepassing van genoemde regeling niet
in aanmerking.
3. Ondergaat het getal in het vorige lid
bedoelde verlofdagen voor een vergoedinggenietende dienstplichtinge vermindering,
dan brengt zijn commandant dit ter kennis
van den burgemeester, die met de uitbetaling der vergoeding belast is. Van gedragingen van een vergoeding-genietende dienstplichtige of van verandering in zijn omstandigheden, welke van invloed kunnen zijn op
het bedrag van de toegekende vergoeding,
maakt de commandant echter melding
overeenkomstig het tweede lid van par. 7
der R.V.O.
4. Geniet de dienstplichtige buitengewoon verlof, dan doet zijn commandant opgaaf van reden en duur aan den burgemeester, die met de uitbetaling van de vergoeding belast is.
Aan: den Commandant van de
Opbouwdienst en Burgemeesters.

De Secretaris-Generaal enz.

5. Het loon voor bietenrooien
Het centraal secretariaat voor land- en
tuinbouw heeft als persbericht onderstaand
verzoek tot de werkgevers gericht.
De ongunstige weersomstandigheden, welke het regelmatig voortwerken bij de bietenoogst belemmeren en in het bijzonder de
voor het rooien van bieten slechte conditie
van de grond, gepaard aan het feit, dat de
bieten dit jaar buitengewoon diep geworteld
zijn, hebben tot gevolg, dat in de meeste
strekejn het bietenrooien aanmerkelijk minder vlot gaat en meer krachtsinspanning en
tijd van de arbeiders vraagt dan normaal.
Waar het bietenrooien in aangenomen werk
per eenheid van oppervlakte geschiedt, is
dit oorzaak, dat de bietenrooiers, tegen de
oorspronkelijke verwachting in, vrij algemeen niet aan het loon komen, dat zij zouden verdiend hebben, indien zij door genoemde omstandigheden niet gehandicapt
zouden zijn.
Nu de vele yerkeersbelemmeringen het
vrijwel onmogelijk maken om met de werkgevers ter plaatse deze kwestie te bespreken, richt het Centraal Secretariaat voor
Land- en Tuinbouw, gevormd uit de,centrale landbouworganisaties en de landarbeidersbonden, zich langs deze weg tot de
werkgevers met het verzoek hun medewerking te verlenen om de ongewenste gevolgen van de onvoorziene omstandigheden op
te heffen. Deze medewerking kan bestaan in
een soepele toepassing van de loontarieven,
die als regel enige speling toelaten, zodanig,
dat de bietenrooiers toch een behoorlijk
dagloon maken en in feite het gebruikelijke
loon ontvangen.
Bovengenoemd secretariaat heeft ook tot

alle werkgeversverenigingen
het verzoek
gericht eventuele aanvragen van de arbeidersorganisaties tot een bespreking over
duurtetoeslag niet te weigeren en voor zover enigszins te vermijden, geen ontslag
tijdens de eerstkomende maanden te geven.

6. Verlenging van de Zaterdagse
arbeidsduur in de mijnen
Op de Limburgse mijnen is in overleg met
de vakorganisaties bekend gemaakt, dat het
in het belang van de kolenvoorziening van
ons land noodzakelijk
is, gedurende de
maand November de werktijden der ondergrondse arbeiders op de Zaterdagen van zes
uur te brengen op acht uur. Te beginnen
met heden zullen derhalve de diensten aanvangen en eindigen als op de overige werkdagen. Aan de arbeiders zal voor deze overuren dubbel uurloon worden betaald.

7. Beschikbaarstelling van teelgoed
voor het personeel
Met dienstorder no. 326 van 3 Jtlnl 1940
maakte de Directie der N.S. bekend, dat
zij in verband met de huidige omstandigheden het van groot belang achtte, dat de aan
de Nederlandse Spoorwegen toebehorende
en daarvoor geschikte gronden door het
personeel in gebruik werden genomen als
teelgrond.
Verschillende personeelleden hebben daarna langs de aangewezen weg gevraagd om
voor toewijzing van een stuk teelgrond in
aanmerking te mogen komen. Aan alle aanvragen kon toen echter niet worden voldaan.
Daarom werd op 16 September 1940 aan
de Directie verzocht om de gronden) welke
aan particulieren zijn verhuurd en waarvan
de pacht afloopt, ook voor het N.S.-personeel beschikbaar te willen stellen.
Op dit verzoek ontving de Raad d.d. 15
dezer met brief C.A. 3 no. 36617 onderstaande beslissing van de Bedrijfsleiding:
„Naar
aanleiding
van nevenvermeld
schrijven berichten wij u dat van de mogelijkheid grasgronden tegen l Januari
aanstaande door opzegging voor bovenstaand doel uit de pacht te nemen een zodanig gebruik is gemaakt, dat tegen genoemde datum aan alle van de Ingenieurs
van de Weg in verband met D.O. 326 Ingekomen aanvragen zal kunnen worden voldaan."

8. Nader overleg in de Sigarenindustrie
Donderdag 24 October j.l. heeft de In de
op 20 September gehouden bespreking van
de vertegenwoordigers der patroons- en
werkliedenorganisaties in het uitzicht gestelde vervolgconferentie te 's-Gravenhage
plaats gehad.
Als oorzaak waarom deze vervolgbespreking zolang op zich had laten wachten werd
bij het inleidend woord van den voorzitter
aangegeven, dat het overleg met de autoriteiten over de goedkeuring van de uit de
belastingsverhoging voortvloeiende noodzakelijke prijsverhoging van de sigaren, nog
niet geheel geëindigd was.
Nadat de voorzitter een resumé had gegeven van wat de patroons in de vorige
conferentie wilden en wat de arbeidersorganisaties wensten, deelde hij mee dat bij
medewerking van de werkliedenorganisaties
de patroons bereid waren 15 pet. van het
loon te storten in een wachtgeldfonds, de
invordering daarvan te doen geschieden
do'or het Rijksbureau voor tabak tegelijk
met de consentgelden, door heffing van
2 pet. van de detailprijs der sigaren en onder de wachtgeldregeling ook zouden vallen
meesterknechts, bazen, reizigers en kantoorpersoneel.
Door de arbeidersorganisaties was op het
einde van de vorige conferentie voorgesteld:
uitbetaling van de tweede 5 pet. loontoeslag,
zodra aannemelijk was dat de kosten van
het levensonderhoud 't Indexcijfer 153.1 zouden hebben bereikt en het uitbetalen van

de contractuele verhoging der stuklonen,
verminderd met 25 cent per duizend, voor
het maken van sigaren, die in verband met
de verhoogde tabaksaccijns, duurdere tabakken en fournituren met een prijsklasse
waren verhoogd.
De patroons wezen er op, dat door hen nu
meer werd geboden dan door de werkliedenorganisaties was gevraagd en bij aanneming van hun voorstel alle in het bedrijf
werkzame arbeiders in gelijke mate in de
verhoging deelden. Dit werd door hen de
meest biliyke verdeling geacht, omdat door
uitschakeling van de goedkope sigaren de
weeklonen der sigarenmakers reeds in tegenstelling met het andere personeel, waren verhoogd.
Van werknemerszijde werd betoogd dat
een wachtgeldfonds ook door de werkliedenorganisaties wordt op prijs gesteld, doch
dat door het steeds goedkoper worden van
de sigaren in het verleden de weeklonen
der sigarenmakers belangrijk waren gedaald en dan ook over het algemeen zeer
ongunstig afstaken bij de lonen van het
ander vakkundig personeel in ons bedrijf en
het dus dringend gewenst was, ools al was
nu door het duurder worden der sigaren
enige verbetering ingetreden, dat de sigarenmakers het verhoogde stukloon werd
uitbetaald. Daarbij werd er tegelijk op gewezen dat de kosten van het levensonderhoud nog steeds stijgende zijn en dat een
directe verhoging van de lonen voor velen
een dringende noodzakelijkheid was geworden.
Voor deze argumentatie waren de patroons ontvankelijk en na onderling beraad
werd het \rolgende overeengekomen:
a. Voor sigaren, die tengevolge van de
hogere accijns met een prijsklasse werden
verhoogd en waarvoor geen hoger loon
werd betaald, zal het hogere stukloon zoals
dat in het contract is opgenomen, verminderd met 25 cent per duizend, worden betaald.
Het te weinig betaalde loon zal worden
bijbetaald vanaf de week dat de verhoogde
accijns is ingegaan.
Sigaren, die met ingang van de accijnsverhoging niet in prijs werden verhoogd of
waarvoor het loon niet naar prijsklassen Is
geregeld, mogen niet in loon worden verlaagd.
b. Er komt een wachtgeldfonds. Daarin
zal door de patroons 10 pet. van het loon
gestort worden. Door deze betaling van
10 pet. aan het wachtgeldfonds, worden da
patroons geacht te hebben voldaan aan ,de
betaling van de contractuele tweede 5 pet.
indextoeslag.
Om zekerheid te hebben, dat alle patroons
deze 10 pet. voor het wachtgeldfonds zullen betalen, zal de invordering daarvan geschieden door het Rijksbureau voor tabak
tegelijk met de consentgelden en zal bedragen 1% pet. van de detailprijs der sigaren,
wat gelijk is, mogelijk iets meer, dan 10 pet.
van het loon.
Een commissie, bestaande uit een gelijk
aantal werkgevers en werknemers zal worden samengesteld, welke commissie belast
wordt met het ontwerpen van een regeling
voor het wachtgeldfonds en met de uitvoering daarvan.
c. Zodra aangenomen kan worden dat de
kosten van het levensonderhoud boven het
indexcijfer' 160 uitgaan, zullen de patroons
het uitbetalen van een tweede 5 pet. duurtetoeslag verdedigen, mits tegen betaling van
die duurtetoeslag bij de overheid geen -bezwaren bestaan.

Een prachtig en waardevol geschenk:
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Ie zorg

(d. B.) De Algemene Katholieke
Werkgeversvereniging heeft een commissie een program doen samenstellen
inzake de sociale verzorging in de afzonderlijke onderneming.
Omdat die verzorging gericht is op
onze arbeiders en arbeidsters, zelfs
ook op onze arbeiders-gezinnen, zal
het niet vreemd schijnen indien wij
aandacht aan genoemd rapport schenken.
Allereerst zij opgemerkt, dat wij de
bedoelingen der commissie ten zeerste
weten te waarderen *). De ernst van
het onderwerp en de omstandigheden
waaronder het rapport is uitgebracht
en gepubliceerd leiden er toe, dat wij
er gaarne aandacht aan schenken;
dat moet ook de commissie aangenaam zijn, temeer daar, naar ons
bleek, het rapport werd gepubliceerd
om in opbouwende zin critiek uit te
lokken.
Allereerst mogen wij eeit opmerking maken over de samenstelling der
commissie. Men neemt in overweging
de sociale verzorging van de arbeiders, van de arbeidsters, van de arbeiders-gezinnen zelfs; ware het
niet wenselijk geweest om verantwoordelijke personen uit het georganiseerde arbeiders (sters)-milieu in de
gelegenheid te stellen aan het werk
der commissie deel te nemen? Het
gaat immers om zeer gewichtige belangen van de arbeiders (gezinnen);
zijn de verhoudingen in ons land, niet
zo (ten goede) gegroeid, dat in zulk
geval de arbeidersbeweging bewust
dient ingeschakeld te worden ?
Het is jammer, dat die gelegenheid
niet geboden is; de inhoud van het
rapport, hetwelk thans enigermate
eenzijdig is, zou daardoor aan waarde,
ook wat eventuele doorvoering betreft, gewonnen hebben.
Intussen vernemen wij, dat het de
bedoeling der commissie is, haar rapport aan de arbeiderscentralen toe te
zenden en over de inhoud daarvan
nog overleg te plegen.
Hoewel, in het algemeen, het doel
der commissie sympathiek is, gaat zij
in haar conclusies o.i. te ver. Met alle
respect die men voor een sociale verzorgster hebben kan, vooral en in het
bijzonder indien zij haar zorg uitstrekt over jeugdige en andere werksters, het gaat ons te ver indien men
de volwassen arbeiders, na tientallen
jaren sociale en culturele scholing, in
en zelfs buiten de fabriek wil gaan
„bemoederen". Die poging moet mislukken ; de arbeiders hebben hun vaken standsorganisatie om „in het algemeen de belangen der arbeiders te behartigen in de meest uitgebreide zin,
op sociaal, cultureel en godsdienstig
gebied". Daarvoor hebben zij waarlijk
geen sociale verzorgster nodig.
De arbeidsvoorwaarden? De regeling daarvan is aan de vakbeweging
voorbehouden; ook de controle op
de uitvoering van, waarschijnlijk binnen korte tijd, vrij algemeen, bij collectieve arbeidsovereenkomst geregelde arbeidsverhoudingen. Daarbij, en
in het corporatieve systeem, past de
instelling van een fabrieksorgaan,
een fabriekscommissie of -kern, door
de arbeid (st)ers zelf samengesteld; zij zelf moeten, direct, in de
onderneming zeggenschap hebben
over de voorwaarden en de omstandigheden waaronder zij hun arbeid
verrichten; een sociale verzorgster
hebben zij, de arbeiders, daarbij niet
nodig.
Wij spraken over de vakbeweging,
het vertrouwensorgaan van de arbei-

ders. Is het niet vreemd, moet het niet
opvallen, dat de commissie als taak
van de sociale verzorgster aangeeft
bevordering van „het contact met de
stands- en jeugd-organisaties" en met
geen woord over de arbeidersvakbeweging spreekt ?
Wij hebben geen bezwaar tegen de
aanstelling van, van de werkgevers
onaf hankelijke, sociale verzorg (st) ers,
doch hun taak zij beperkt; hun taak
worde (mede) bepaald door de arbeidersbeweging; het geldt de Belangen
vati de arbeid (st) ers.
Deze algemene opmerkingen bepalen onze houding nopens genoemd
rapport. Het is intussen interessant
op enige afzonderlijke gedeelten van
het rapport in te gaan.
De sociale verzorging van het personeel wordt opgevat als een bijzondere taak van den werkgever.
Die opvatting is prijzenswaardig;
men moet de onderneming als 'n sociaal-economische eenheid beschouwen ; de daarin werkzaam zijnden, van
hoog tot laag, moeten elkaar als medewerkers, als broeders, als kameraden beschouwen; dat is de (christelijke) solidariteitsgedachte: kameraadschap !
Het rapport gaat echter van een
heel ander standpunt uit: de taak
van den werkgever is „in een onderneming de arbeidsgemeenschap ofwel de gezinsgedachte te bevorderen
tussen de arbeiders en de directie."
Met alle waardering welke wij ook
voor fabrieksdirecteuren hebben, dat
de arbeiders hen als hun vaders zouden dienen te beschouwen met alle
(gezags-) consequenties welke daaraan verbonden zijn, gaat ons te ver.
De directeur en de sjouwerman geven, naast elkaar, hun waardevolle
geesteüjke en materiële arbeidskracht
ten dienste van de gemeenschap; beiden hebben plichten en rechten jegens
elkaar en jegens de gemeenschap;
daar blijft het bij.
Die voor de onderneming onjuist
gebruikte ,, vader-en-moeder-gedachte" doordrenkt het rapport; daarom
is het, ook practisch bezien, niet wel
aanvaardbaar.
De directie moet zich zoveel mogelijk op de hoogte stellen van persoonlijke voorvallen van bijzondere aard
de arbeiders en hun gezinnen betreffende?
Wederom: met alle waardering,
doch daarmede heeft een fabrieksdirecteur of zijn „verzorgster" niets
te maken; daar draagt de arbeider —
en zijn vrouw — zelf de verantwoordelijkheid voor; hij denkt er niet aan
die verantwoordelijkheid aan anderen
over te dragen; eer verplicht, — dat
woord gold vroeger, het geldt ook
thans in 1940 voor den arbeider,
evenzeer als voor welken directeur
ook; hij, de arbeider, is in elk opzicht
een volwaardig mens; in overeenstemming daarmede wil, kan en zal
hij zelf de verantwoordelijkheid dragen. Hij zal er derhalve ernstig bezwaar tegen maken, dat de sociale
verzorgster „van meet af aan van de
arbeiders kaarten aan (legt) met vermelding van alle voor haar gewenste
gegevens de arbeiders of hun gezin
betreffende."
Kan de sociale verzorgster met de
„uitvoering der sociale wetten" worden belast? Dat zal moeilijk gaan.
Moet de sociale verzorgster toezicht
houden op en bevorderen de veiligheid
in de onderneming? Is dat niet veel
meer de taak van een uit de arbeid (st) ers samengesteld fabrieksorgaan ?
Moet zij inlichtingen verstrekken
en klachten onderzoeken op de loon-

berekening betrekking hebbende ?
Moet zij ingeschakeld worden bij het
beheer van pensioen-, spaar- en ondersteuningsfondsen, of behoort ook
dat tot de taak van genoemd fabrieksorgaan ?
. Wij besluiten hiermede onze overwegingen nopens het rapport van de
commissie der Algemene Katholieke
Werkgeversvereniging. Wij wilden
doen zien, dat wij het instituut der
sociale verzorging in de onderneming
sympathiek gezind zijn, mits het aan
bepaalde voorwaarden voldoet.
Wij zijn uiteraard bereid over die
voorwaarden, in breder of enger verband, van gedachten
te wisselen en
verheugen ons ; er over, dat daartoe
de gelegenheid zal worden geopend.

Officieel
9 November gaat een commissie uit
de Nederlandse Arbeidersvakbeweging (N.V.V., R.K.W. en C.N.V.) een
studiereis maken naar verschillende
plaatsen in Duitsland.
Kennis zal worden genomen van
een aantal sociale instellingen.
Namens het Verbond nemen aan de
reis deel Verbondsvoorzitter De
Bruijn. F. Brussel, secretaris van de
Kath. Fabrieksarbeidersbond en Alb.
v. d. Meys, voorzitter van de Kath.
Textielarbeidersbond.

*) De commissie bestond uit: Ch. Stule- DistriLutie-moeilvLLeJen
meyer, Mgr. Frencken, dr. Cassianus
(A.) Wij voelen de distributie
Hentzen,. R. Raymakers, mr. dr. Regout
thans aan den lijve. Wij leven niet
en dr. Kortenhorst.

(d. B.) l December e.k. treedt mr.
dr. H. L. van Duijl af als voorzitter
van het bestuur der Rijksverzekeringsbank.
Hij bereikte de pensioengerechtigde
leeftijd en dus gaat hij heen.
Insiders weten dat hem het vertrek
zwaar valt, omdat hij met heel zijn
ziel aan het sociale werk van de Bank
hing.
De arbeiders verliezen in den heer
Van Duyl een goeden vriend, een
overtuigden pleitbezorger. De sociale
verzekeringswetten zijn er voor de
arbeiders; de heer Van Duyl heeft
welbewust getracht de onder zijn beheer staande uitvoering der verzeke-.
ringswetten zo sociaal mogelijk te
doen zijn. Hij was — anders dan voorgangers — immer toegankelijk voor
overleg; hij schiep een sfeer van vertrouwen onder meer door voorheen
bestaande tegenstellingen te slechten.
Op de gang van zaken met betrekking tot de sociale verzekering heeft
de heer Van Duijl uiteraard grote invloed uitgeoefend. Wat ons daarbij
immer getroffen heeft, was zijn
breedheid en onbevangenheid van
blik, hetgeen vooral tot uiting kwam
bij het vraagstuk: Overheidsuitvöering of uitvoering door de bedrijfsgenoten zelf (vakbedrijfsverenigingen).
Dr. Van Duijl was gaarne gebleven
om verder aan de problemen der sociale verzekering zijn aandacht te wijden, waarbij hem vooral interesseerde
een oplossing voor het bekende grote
tekort in de fondsen.
Nu de heer Van Duijl zijn belangrijke taak verlaat, voelen wij ons gedwongen hem onze dank te betuigen
voor hetgeen hij vele jaren in het bijzonder voor de arbeiders heeft gedaan.
Hij heeft daardoor land en volk op
uitnemende wijze gediend.
Het moge Dr. Van Duijl wel gaan in
zijn verdere leven!
De plaats van Dr. Van Duijl wordt
ingenomen door mr. H. Bijleveld, tot
nu toe bestuurder van de Bank.
Wij verheugen ons over die benoeming, omdat wij volkomen zekerheid
hebben, dat mr. Bijleveld in de geest
van zijn voorganger zal blijven werken. Zijn deskundigheid, zijn openhartigheid, zijn sociaal rechtvaardigheidsgevoel, maken hem voor de
functie, welke hij thans gaat vervullen, bijzonder geschikt.
Het verheugt ons dit welkomstwoord" te kunnen schrijven.
Ook de benoeming van den heer
mr. G. Jansen lijkt ons gelukkig. Zijn
werk aan het departement van Sociale Zaken, zijn werk als burgemeester
ener industriële gemeente, zijn werk
ook als vertrouwensman van Centraal Overleg, een werkgeversorganisatie, zijn overleg met de arbeidersorganisaties, heeft hem met het volle
sociale leven vertrouwd gemaakt.
Zijn sociale mentaliteit past zich
stellig aan bij die van het huidige
bankbestuur.
De arbeiders kunnen de gevolgen
van beide benoemingen met vertrougen tegemoet treden.

meer in het land van overvloed. Mondjesmaat krijgen wij alles toegemeten.
Men kan mopperen, maar wat geef t
het? Wij bederven er de goede stemming mee in huis en wij maken het
moeder de vrouw nog lastiger dan het
al is.
Men kan zich bij de feiten neerleggen en onverschillig zeggen: er is nu
eenmaal niets aan te doen.
Men kan ook redeneren: alles bij
elkaar mogen wij nog niet klagen,
want als ik kiezen moest waar ik in
Europa zou mogen wonen, koos ik
toch: Nederland.
Nóg beter is zó te denken: waardoor de toestand ook is ontstaan, hij
is er en O. L. Heer wil dat wij met
christelijke blijmoedigheid dragen wat
hij ons overzendt. Daarvoor is inderdaad een diep christelijke geest nodig.
Maar die is er in de katholieke arbeidersbeweging. Wij kunnen er een offertje, een offer zelfs van maken.
Maar moeten wij dan ook nu niet
— in de woestijn — blijven geloven in
Gods leiding? De Nieuwe Gemeenschap — het beloofde land — blijven
nastreven, in ongeschokt vertrouwen?
De doortocht door de Rode Zee is
geen fabeltje: God liet Mozes de wateren scheiden, om de doortocht mogelijk te maken. God kan dat nog op
de dag van vandaag. En Hij zal het
doen in figuurlijke of in letterlijke zin.
Als wij maar vertrouwen en geloven.
En werken.
Sint

In de kerken en kapellen is Zondag j.l. de volgende mededeling van de
preekstoel afgekondigd:
„Toen het vorig jaar katholiek Nederland zich voorbereidde, om op
waardige wijze de herdenking te. vieren van het 12e eeuwfeest van St.
Willibrords zalig afsterven (7 November 739), werd van meerdere zijden het verlangen geuit, dat de
H. Willibrord zou worden geproclameerd tot Patroon der Nederlandse
Kerkprovincie. Wel hadden de bisdommen Utrecht en Haarlem den
H. Willibrord als bijzonderen beschermer, maar niet de overige bisdommen.
Om blijk te geven van hun grote
dankbaarheid jegens den Apostel van
Nederland en om op meer gelijkvormige wijze den „bewerker van onze
eenheid" te eren, hebben de hoogwaardige bisschoppen van Nederland
gemeend aan de aandrang van zovelen
gevolg te moeten geven en hebben
daarom den H. Vader gevraagd St.
Willibrord te verheffen to,t voornaamsten patroon van de Nederlandse
Kerkprovincie.
Aan dat verzoek heeft de H. Vader willen voldoen en dientengevolge
zal de feestdag van St. Willibrord (7
November) voortaan in heel Nederland gevierd worden als duplex Ie
klas met octaaf.
Op Zondag 10 November a.s. zal de
Hoogmis van St. Willibrord worden
gecelebreerd.
Tevens zal op die dag onder de
H.H. Missen een gezamenlijk herderlijk schrijven van het hoogwaardig
episcopaat worden voorgelezen."
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Een der pioniers der katholieke
Arbeidersbeweging

(A.) Op Allerzielen overleed op 2
November jl. Arnoldus Hendrikus Johannes Engels, op 24 Juni 1869 te
Enschede geboren. Van 1881 tot 1905
was hij textielarabeider (wever) aldaar. Hij was de „rechterhand" van
Alfons Ariëns en met dezen een der
pioniers van de katholieke Arbeidersbeweging. En natuurlijk ook van
de «drankbestrijding. Wij zullen binnenkort gelegenheid vinden om de
betekenis van Engels voor de katholieke arbeidersbeweging nader te belichten.

Zijn edele figuur verdient dit ten
volle. Volstaan wij voor heden met
wat prof. Aalberse omtrent Engels in
De Maasbode van 3 November getuigde:
Wie hem eerst in latere jaren leerde
kennen, kon zich niet voorstellen, dat deze
ontwikkelde man, die over een grote kennis op sociaal gebied geschikte, van huis
uit een textielarbeider was in de fabriek
van Van Heek.
Toen in 1905 het Centraal Bureau voor
de Katholieke Sociale Actie te Leiden was
opgericht, heb ik hem kunnen bewegen,
Twenthe te verlaten en naar Leiden te komen. Hij was daar tot het einde een uitstekend ambtenaar; hij werkte mee aan de
Afdeling Sociale Adviezen. Hoevele honderden spreekbeurten heeft hij in die jaren over het hele land vervuld!
In 1916, toen ik wegens mijn benoeming
tot hoogleraar te Delft het Kamerlidmaatschap vaarwel moest zeggen, kon ik hem
met een gerust hart als mijn opvolger aanbevelen. Na 1925 zaten we samen voor de
kieskring Overijssel in de Tweede Kamer.
Als Kamerlid was hij de schoenmaker,
die zich aan zijn leest hield. Hij bemoeide
zich in hoofdzaak met de arbeidswetgeving en het woningvraagstuk.
Zijn redevoeringen buiten de Kamer
sprak hij steeds van aantekeningen. Men
kon de opbouw ervan en de vaak keurige
en kleurige inkleding van zijn gedachten,
ook als hij vrijwel geheel improviseerde,
slechts bewonderen. Practisch van aanleg
had Engels ook zin voor humor. Hoe vaak
heb ik hem tranen zien lachen!
Toch lag de diepste grond van zijn
mooie, gave persoonlijkheid in zijn
diep godsdienstige zin. Veel wederwaardigheden heeft hij ondervonden, veel
zware zorgen heeft hij te dragen gehéfd,
maar hij was bij dit alles de gelovige christen, die in God steeds den algoeden Vader zag, en uit Wiens hand hij het leed
gelaten aanvaardde.
Zo is met Engels weer een dier oude
veteranen van de R. K. arbeidersbeweging
van ons heengegaan, — een glanzend voorbeeld van een van huis uit eenvoudigen
fabrieksarbeider, die door zijn gezond verstand, zijn eerlijk en oprecht karakter en
zijn noeste werken een grote, zware levenstaak op te bewonderen wijze heeft
vervuld. Voor zeer velen is hy een steun
en een lichtpunt geweest op hun levensweg. Voor mij was hij gedurende 40 jaren,
een trouwe en-altijd vertrouwde vriend.
Zijn nagedachtenis zal, vooral in
Twenthe, in zegening blijven.

Moge God hem reeds de eeuwige beloning hebben geschonken. Dat de katholieke arbeidersbeweging in hem
een krachtig voorspreker heeft bij
O. L. Heer is wel zeker.

KATHOLIEK WEEKBLAD

Oorlogsschade
verzekering

PIUSCLUBS
Het bestuur van de Limburgse R.K.
W.V. deed op de speciale Limburgse
pagina in ons blad enige mededelingen over een belangwekkend initiatief, dat wij door opneming in het algemeen gedeelte van ons blad gaarne
relief geven.
Door de vele moeilijkheden — verduistering, beperking verkeersmiddelen,
voorschriften vergaderingen enz. — zal
het niet mogelijk zijn het ontwikkelingswerk op dezelfde wijze te organiseren
als in vorige jaren; nl. door het houden
van grote ontwikkelingsavonden.
Zulks mag er niet toe leiden het ontwikkelingswerk, dat een zeer voorname
plaats in ónze standsorganisatie inneemt, stop te zetten.
Na overleg met de zeereerw. heren
aalmoezeniers en hoofdbestuur is dan
ook besloten het ontwikkelingswerk
krachtig voort te zetten, doch een andere
methode hiervoor te volgen; een
methode die niet alleen vele moeilijkheden zal wegnemen, doch ook, indien
ze overal én goed wordt toegepast veel
effectiever zal zijn dan de grote ontwikkelingsavonden.
De nieuwe methode voor het ontwikkelingswerk is als volgt.
In iedere parochie worden een of méér
kleine intieme clubs gevormd van niet
meer dan 20 deelnemers, zodat geen vergunning van den procureur-generaal
nodig is.
De club staat onder leiding van den
geestelijken adviseur, die tevens in de

geregelde maandelijkse bijeenkomsten
van de club enkele punten — godsdienstig, sociaal en sociaal-economisch —
bespreekt, waarvoor schema's worden
verstrekt. Zo nodig kan de geestelijke
adviseur de medewerking van andere
lesgevers vragen.
De deelnemers aan de club (s) moeten
zoveel mogelijk vaste — geregelde deelnemers zijn, die vooraf, in overleg
met het bestuur van de R. K. Werkliedenvereniging en Credo Pugno, persoonlijk worden uitgenodigd.
In 't Maandbericht Credo Pugno, dat
regelmatig aan de deelnemers gratis
wordt verstrekt, wordt voor iedere bijeenkomst een kort uittreksel van de te
behandelen stof gegeven.
De dub draagt de naam Pius-club.
Zo is in korte trekken de opzet van
het ontwikkelingswerk, dat, indien het
in alle plaatsen goed en intensief wordt
aangepakt, zeer vruchtdragend zal zijn.
Vanzelfsprekend moeten het bestuur
van de R.K.W.V. en de propagandaclubs
Credo Pugno bij de voorbereiding van
dit uitermate belangrijk werk, de volle
medewerking verlenen.
Hiervoor doen wij op beide een zeer
dringend beroep.
Uit tal van plaatsen bereiken ons al
verheugende mededelingen, dat inmiddels één of méér Pius-clubs zijn gevormd.
Wij zijn er vast van overtuigd dat dit
nieuwe initiatief overal gunstig zal inslaan; ook in andere organisaties.
Laten al onze afdelingen tonen hoe
het moet
ook in de uitvoering.

üirclc VolCJfatertszooM \^oornnerf

STRIJDER

VOOR

DE N E D E R L A N D S E

Op 29 October j.l. was het drie en een
halve eeuw geleden dat de . dichter en
wijsgeer Dirck Volckertszoon Coornhert,
die in 1522 in Amsterdam was geboren,
stierf in Gouda, waar hij in de Sint Janskerk werd ter aarde besteld. De herdenking van deze driehonderdvijftigste sterfdag — door de Maatschappij der ^Nederlandse letterkunde — valt wel treffend samen met de huidige tijdsomstandigheden,
want, ofschoon Coornherts werk buiten
het onderwijs vrijwel niet meer gelezen
wordt, heeft het ons, vooral ons vandaag,
nog wel iets te zeggen.
Ook de persoon zelf van Coornhert heeft
ons nog iets te leren. In zijn tijd, de zestiende eeuw, heerste er in ons land sterke
verdeeldheid op godsdienstig en staatkundig terrein en daar ontmoeten we dan
Coornhert als een man die zelfstandig
durfde denken, terwijl hij — en dat is
thans van veel belang! — bovendien aanstuurde op verdraagzaamheid.
Het is hier niet de plaats om Coornhert's persoon en werk uitvoerig te behandelen; we wilden slechts een bepaald gedeelte belichten en wel dat wat hem, na
het bovengenoemde, voor heden de bizondere belangstelling waard doet zijn.
Dirck Volckertszoon Coornhert was met
zijn tijdgenoten en vrienden Spieghel en
Visser een der voorvechters voor het zuivere gebruik der Nederlandse taal. Om
hun eigen taal te gebruiken: „zy verstonden 't hun ambt te zyn, het Duyts (= Nederlands) op te helpen, te vercieren en te
verryken."
Het zuiver gebruik der Nederlandse
taal!
Dezer dagen nog waren wy in de gelegenheid Charlotte Köhler's voordrachtencyclus „Het onvergankelijke" te beluisteren, onder welke titel de declamatrice een
aantal Nederlandse gedichten had samen-

TAAL

gebracht. Wat van keuze der gedichten en
voordracht ook te zeggen valt, zelden beter dan toen hebben we de schoonheid en
welluidendheid van onze moedertaal beluisterd. En met recht mocht Boutens
zingen:
. „De allertederst' ademhaal
werd verstaanbaar in uw taal."

voor kleine inboedels tot
f 5000,—

De Onderlinge Oorlogsschade
Verzekering: Maatschappij te
's-Gravenhage, welke in haar
reeds bestaande afdeelingen
voor meer dan

een half milliard
verzekerde, heeft thans ingesteld:
Af d. "3 voor kleine inboedels
tot ƒ 5000,—
Premie li p. mille per drie
maanden
Geen naheffing Geen eigen
risico
Uitkeering van schade drie
maandelijks
Vraagt uw ASSUKANTIEBEZORGEB

lette hun gedachten in behoorlijke Nederlandse woorden uit te drukken.
En wij denken aan Coornhert
Hij stond met zijn vrienden Spieghel en
Visser op de drempel van een nieuwe tijd;
het modieuse Rederijkersdom liep op zijn
laatste benen en door hun taalzuiverende
arbeid waren Coornhert c.s. de wegbereiders van het tijdvak dat, dank zij Vondel,
Hooft en Huygens de Gouden Eeuw onzer letteren zou heten. „De keurigheid,
zinrijkheid en rijkdom onzer taal in aanmerking nemende, zegt Van Lennep, beseften Spieghel en zijn vrienden, dat die
Taal op zichzelve bekwaam is, alle denkbeelden op 't gevoegelijkst en verstaanbaarst uit te drukken, zonder tot haar behulp woorden uit den vreemde te ontleenen; zij stieten zich aan de verbastering
waartoe zij vervallen was
"
In 1584 verscheen de „Tweespraack van
de Nederlandse letterkunst", een samenspraak tussen Roemer Visscher en Gedeon
Fallet over onderwerpen uit de Spraackkunst.
Hoezeer Coornhert als voorvechter voor
de Nederlandse taal stond aangeschreven
bewijst wel het feit» dat hij de voorrede
van dit werk mocht schrijven. Maar
Coornhert was zijn tijdgenoten op . dit
gebied vooruit, want drie en twintig jaar
tevoren gaf hij de Nederlandse vertaling
uit van „De Officiis" van Cicero. In de
inleiding daarop schrijft hij: „Zelden worden enige boeken vertaalt of geschreven
van de ongeleerden, maar veelal van de
geleerden, dewelke het Latijn meestal
leeren eer zij hun moedertaal kennen: dies
hunlieden in 't verdichten of verduitschen
der boeken ook dikwijls duitsch (= Nederlands) om heuren zin wél uit te drukken, ontbreken moet, ende behelpen zich
dan fluks, omt gemak, met Latijn,
Waalsch oft met ander talen, die hun beter bekend zijn: daar dan ook noodzakelyk een mengsel van spraken ende een
rechte Babilonische verwarring uit geboren wordt. Dit heeft onze Nederlandsche sprake binnen veertig jaar herwaarts
al zo verkeerd (verdraaid) en geradbraakt
dat zij meer gemeenschap heeft metten
Latijnschen en Fransooischen, dan metten
Hoogduitschen, daar zij uit gesproten is."
Klaagde hij het verbasterde taalgebruik
aan, in zijn eigen geschriften hanteert
Coornhert het Nederlandse proza op zodanig voorbeeldige wijze, dat Jonckbloedt
hem, naast Marnix van Sint Aldegonde,
prijst als hervormer van ons proza.
Beiden gaven ziel en leven aan deze
kunstvorm, die op enkele uitzonderingen
na (Ruusbroec + 1381) nog weinig tekenen droeg ener ernstige en gelukkige beoefening.

O moedertaal! gaan wij, nu veel ons
wankel schijnt, thans weer naar waarde
van u houden? Onze taal, ons eigen en onvervreemdbaar bezit; nu dat meer dan
ooit gevoeld wordt, gaan de gedachten
vanzelf uit naar de strijd die 'onze voorvaderen gevoerd hebben ter wording en
verdediging van die taal, zo onverbrekelijk verbonden aan onze eigen volksaard
en karakter, ons bestaan, onze levenswijze
en zede.
Het is overbekend, lezen we in het jongste nummer van „Onze Taal", hoezeer
reeds van de middeleeuwen af, onze Dietse taal heeft blootgestaan aan het gevaar
van overstroming door vreemde elementen; eerst van het Frans, daarna — onder de Beierse hertogen — van het Hoogduits; onder de Bourgondische heerschappij was het weer het Frans waarmee wij
onze taal dreigden te verstikken.
Reeds in het midden der 16e eeuw begon het verzet tegen deze taaloverwoekering. Wij denken aan Simon Stevin, den
leermeester en vriend van Prins Maurits,
aan Spieghel, als samensteller van onze
eerste grammatica; aan Hooft, die in zijn
„Nederlandsche Historiën" alle Franse
termen vernederlandste. Wij herinneren
ons hoe Huyghens de spot kon drijven met
den Haagsen hofjonker, wiens taal meer
Franse woorden bevatte dan Nederlandse;
Thans mógen wij Coornhert herdenken
hoe Bredero met minachting sprak over als de gids van het letterkundig jong-Holverwaande advocaten _en jonge dokters, land, dat met de zeventiende eeuw begon
wier „brooddronken luyicheydt" hun be- te bloeien. Wij kunnen hem het beste
eren door het nationale goed onze moedertaal zo goed mogelijk te gebruiken. Dat
is: door goed te schrijven en te spreken
én
door onze Nederlandse schrijvers
en dichters veel te lezen.
want zij wordt er zoo zacht en mooi, zuiver en gezond door. Doe dit l of' 2 x per week.
A. B.
Ook vetwormpjes, vlekjes, pukkels en uitslag verdwenen er door. Tube 45, Doos 60-30 et.

Voedt Uw huid 's nachts met Purol

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

SLAAP U W
VERKOUDHEID WEG

mS HUISHOUDEN
tJlamppolten OOK zonder
•vlees of

spek

Na een zomers begin is October ten
slotte toch met het koude, gure weer gekomen, dat zo kenmerkend is voor dit
jaargety. De zomerkleding is verwisseld
tegen een wolletje, dat weldadig aandoet
en ook onze voeding hebben we aan de
nieuwe omstandigheden aangepast; we
zijn hongeriger geworden en vet, dat bij
mild weer zo gauw tegen staat, eten we
nu met graagte.
Het stamppottenseizoen is ingetreden.
Stamppotten komen doorgaans heet op
tafel en blijven ook flink heet, omdat de
verschillende levensmiddelen, pas gekookt,
op het fornuis nog door elkaar gestampt
worden en dus niet in verschillende pannen en afzonderlijk op de borden snel afkoelen. Bovendien staat het erdoor gewerkte vet ook in grote hoeveelheden niet
zo snel tegen als afzonderlijk gebruikt.
Vrijwel alle groenten zijn geschikt voor
Stamppotten. Zo lang er nog verse andijvie te krijgen is, moeten we niet verzuimen om één keer 's weeks stamppot van
rauwe andijvie te eten, die veel gezonder
is dan gekookte, bovendien is ze ook goedkoper, omdat we er minder van nodig
hebben. Ze moet natuurlijk heel dun gesneden worden en vóór het snijden gewassen en uitgelekt zijn. Wie een groenterasp heeft, kan ook winterwortels rauw
raspen en daar stamppot van geven; een
paar geraspte rauwe uien zijn er smakelijk en gezond in, evenals andere gehakte
rauwe kruiden, zoals peterselie en selderij.
Rauwe Stamppotten behoeven niet koud
te zijn, als we maar zorgen, dat de aardappelen en het vet flink heet zijn.
Langzaam maar zeker wint de in de
schil gekookte aardappel veld. Gelukkig
stapt men over het vooroordeel tegen die
nieuwe smaak heen, want dat is een besparing van bijna een derde van de aardappelvoorraad, die anders naar den schilleman gaat; en wat zeker even belangrijk
is, de ongeschilde aardappel is veel voedzamer en ook veel gezonder dan de geschilde. Laten we dus op de goede weg
doorgaan.
Wil men de andijvie koken, dan wast
men ze, snijdt ze in stukjes en kookt ze,
zonder bijvoeging van water, met wat
zout gaar. We stampen ze dan door de
gekookte en gepelde aardappelen en roeren er nog wat vet door of, wat smakelijk
is, we geven er haché bij, zonder vlees bereid.
Vlees of spek zijn namelijk volstrekt
niet onmisbaar in een stamppot.
Voor zo'n haché zonder vlees bakken
we enige fijngesnipperde uien, laurierblad
en een paar korrels peper in vet of boter
bruin en goed gaar; dus langzaam bakken, anders verbranden ze. Daarna roeren
we er op het vuur 4 eetlepels havermout
goed door en voegen er dan nog een halve
liter water bij. Deze massa laten we 5
minuten zachtjes koken en maken ze af
met een beetje zout. Wie de saus nog wat
pikanter wil maken, lost in het te gebruiken water een stukje Maggi's justablet
op of voegt er op 't laatste ogenblik wat
Maggi's aroma bij.
In plaats van in vet kan men de uien
ook bakken met dobbelsteentjes spek.
De vlugkokende havermout is voor bovenstaand doel het meest geschikt.
Ook een restant van erwtensoep of
erwtenpuree met wat Maggi's aroma is
een heel geschikte en natuurlijk ook zeer
voedzame saus, vooral bij zuurkool-stamppot. Vooral als door geen vlees te geven
het eiwitgehalte van het maal aan de lage
kant blijft, is het zo goed, om een kopje
erwten of bonen of puree van deze peulvruchten erbij te eten, om de maaltijd zogenaamd compleet te maken; dat wil zeggen, dat ze voldoende eiwit, vet en koolhydraten bevat.
Ook vrijwel alle andere groenten kunnen we voor stamppot gebruiken. Koolraap en de verschillende koolsoorten zijn
we gewoon eerst af te koken. We moeten
dit nalaten omdat met het afgietwater
onnodig veel voedingswaarde in de gootsteen verdwijnt. We zetten ze met zo weinig mogelijk water op of met alleen een
OTJDEBWETSCH

is het zoogenaamde „losse" zout. Jozo
en Nezo zijn immers veel hygiënischer,
zuiniger en zuiverder vooral! Zout uit
eigen bodem!

Wrijf rug en borst in met Dampo. Dan
"bent U den volgenden morgen beter!
Pot 50 et. Tube 40 et. Doos 30 ctl

Baden Powell vertelt: *)'
„Toen ik trouwde feliciteerde mij
een oude vriend, die mij ook een nieuwe kijk gaf op mijn toekomstige staat,
toen hij zei: „Beste kerel, ik ben meer
dan twaalf jaar getrouwd en bij ons
heersen nóg de wittebroodsweken.
Het leven is voor ons steeds gelukkiger geworden."
Dat is één en zo hoort het.
Er zijn veel huwelijken, die niet
slecht of ongelukkig te noemen zijn,
doch waar geen aardigheid aan is,
wijl alle hoffelijkheid in de omgang
tussen man en vrouw met het voortschrijden der jaren spoorloos verdwenen is. De galante ridder werd een
stug heerschap, te akelig om voor zijn
vrouw een paar emmers water naar
boven te zeulen. Uit den complimenteuzen vrijer groeide een echtgenoot,

moeten kienen, wanneer 't niet
meestal zo was, dat daar een stel
kinderen mede de dupe van wordt.
Waar de toon tussen de grote mensen onbehouwen is, nemen de kleinen
dat onmiddellijk over, heus niet alleen
ten opzichte van elkaar! Je rilt, als
je hoort, hoe „mensen" van 16-—18
jaar grof durven optreden tegen'over
de ouders, van wie ze feitelijk nog in
alles afhankelijk zijn. Nooit is er een
lief woord voor moeder; komen de
„dames" uit hun betrekking, steken
ze misschien een handje toe, dan gaat
het bonkig, onverschillig. Ook al gebeurt er niets direct onaangenaams,
altijd zit er dreiging in de lucht.
Ziet, in een gemeenschap van levende mensen, die nog geen heiligen zijn,
zal er allicht eens een har4 woord vallen, een brutale mond gegeven wor-

grote zondaar loopt in een druk gezin,
altijd de kans uitgeveterd te worden^
waar iedereen bij zit. Nog voor hij
heeft kunnen proberen met zich zelf
in het reine te komen, laat staan het
goed te maken niet anderen! Menig
verbolgen hart pantsert zich bij een
publieke behandeling van gemaakte
fouten, terwijl het zou breken bij het
eerste zachte woord, gesproken op
het goede moment, op de geschikte
plaats. Moeders van veel kindereu
kunnen er veilig trots op gaan te zijn
uitgegroeid tot flinke vrouwen, mits
ze daarbij niet hun fijngevoeligheid
verloren en zich daarvoor in de plaats
een zekere plompheid hebben aangewend.
Toen Cora, de hond, zijn intree deed
in ons gezin, werd hij vergezeld door
zijn vroegeren eigenaar. Hem vroegen
we, totaal onkundig van al wat des
honds is, om inlichtingen. Wat en ho,ï
dikwijls moet hij eten? En drinken?,
Hoe vaak laat je het beest uit ? Waar
moet hij slapen? De vragen werden"
zakelijk beantwoord. Echter, bij het
weggaan, draaide de oude baas zich
aan de deur nog even om: „Wil je er
aan denken ... een hond kan niet tegen snauwen ... en hij is erg gevoelig voor een goed woord!"
Is dit geen meditatie waard voor...»
opvoedster-van-mensen ?
En, weet u, Don Bosco, die modelopvoeder van straatvlegels, strafte
nooit in het openbaar. Integendeel*
Hij werkte graag met zogenaamde
„fluisterwoordjes" — korte, dringende vermaningen, opwekkingen, waarschuwingen, raadgevingen, in 't voorbijgaan tot zijn pupillen gezegd —•
welke nooit hun uitwerking misten.
Trouwens, wij behoeven ook in
deze kwestie: „hoffelijkheid in de opvoeding" slechts op te zien naar
Christus, ons Voorbeeld, want ach,
waar las ik toch dat mooie zinnetje
van pater Jac. van Ginneken: Jesus
was fijn?
C. BOUDENS-VAN HEEL.
*) In „Zwervend op de weg naar levensgeluk".

die al van de boerekool (te heet, te
koud, te flauw of te zout) zit te
schrokken, terwijl moeder nog druk
doende is om ieder het zijne te geven.
En het vlotte, vriendelijke meisje
van voorheen? Wel bleek zij te zijn
trouw als Sara, verstandig als Rebecca. Is zij ook — nu nog — lief allitg als
Rachel ?
Het totale gemis aan hoffelijkheid
in het huwelijk zouden we kunnen
voorbijgaan, als zijnde een kwestie,
die man en vrouw maar samen uit

stukje boter of vet en laten ze dan heel
langzaam gaar koken, waarna ze door de
aardappels gestampt worden. Alleen met
boter of vet gekookt, wordt de kool wel
wat bruin, maar ze blijft veel voedzamer.
Ook tomaten, die we zo heerlijk hebben
leren eten door de voordelige blikken regeringstomatensoaf), kunnen we als saus
bij stamppot, onder andere bij andijvie- of
koolstamppot gebruiken.
Het is voor dit doel voldoende in de regeringstomatensoep, wanneer ze aan "de
kook gebracht is, enige lepels met water
aangemengde bloem of maizena toe te
voegen en onder roeren te laten verkoken
tot de saus vrij dik is. Wij kunnen daar
ook nog wat gebakken uitjes aan toevoegen of wat gekookte peterselie of Maggi's
aroma, maar dat vermeerdert natuurlijk
weer het werk en maakt de saus ook
weer duurder.
Deze tomatensaus kan ook gebruikt
worden in alle andere gevallen, waarin
we van tomatensaus gebruik wensen te
maken, zoals aardappelschotels, kaasgerechten, in water gekookte macaroni of
rijst, gestoofde groenten en schotels van
resten, enz.
WILMA MÜNCH.

den; men zal er zelfs wel eens met de
deuren smijten. Dat is te overkomen,
u cjoe
als er daarna spijt is, schaamte, verdriet. Doch waar dergelijke manieren
Een hond kauwt niet, maar slikt zijn
tot een systeem worden
Aan wie eten
gulzig in. De bouw van zijn mond en
de schuld? En is zo'n toestand van zijn
speekselapparaat zijn dan ook anders
eeuwig gespannen verhoudingen, zo'n dan bij een mens.
sfeer van raak-me-niet-an-of-ik-bijt,
Een mens moet iedere spijsbrok goed
zo'n hoogst onplezierige omgang, ge- kauwen, om te zorgen, dat het speeksel,
kenmerkt door snauwen en grauwen, dat in de mond wordt voortgebracht, zich
met de spijs vermengt.
te voorkomen?
Dat is niet maar voor de aardigheid,
Als we er gauw bij zijn, ja.
dat
speeksel in de mond hebben of alAls we onszelf op dit punt gestadig leen,wij
omdat de spijs dan goed glijdt.
opvoeden, ja:
Het speeksel heeft een taak.
Als we wezenlijk eerbied hebben
Het zetmeel uit het brood wordt door
voor het jonge kind, het dus hoffelijk een stof, die in het speeksel zit, omgezet
behandelen, ja!
in suiker. Dat kunt u zelf,. als u goed
Waarom zouden we zuinig zijn met kauwt, proeven.
Maar als u de spijzen goed kauwt, wor„alstublieft" en „dankjewel?"
Beseffen we, dat „wil je" aangena- den ze fijner verdeeld: het blijven geen
brokken, rriaar het worden kleine stukjes,
mer klinkt het dan „je moet"?
ook in de maag dadelijk open staan
Hoe komt het toch, dat we bij een die
voor
aanval van het maagsap en later
overtreding onmiddellijk uitvallen en voor de
de andere sappen, die de spijs moebij een goede daad al te gemakkelijk ten verteren. Nu gaat dat verdere allehet prijzend woord vergeten ?
maal buiten onze wil om: we sturen het
Bedenken we voorts, dat naast ze- spijsbootje alleen maar door de sluis van
ven robuste knapen en meisjes wel de mond. Vooral in de tegenwoordige tijd,
eens één heel fijnbesnaard kindje kan moeten we uit de voeding
HALEN WAT ER IN ZIT.
opgroeien.
Kauwt dus goed!
Vooral de moeder van het grote
Hoe dikwijls? vraagt u.
gezin dient die mogelijkheid te overGeleerde onderzoekers hebben uitgewegen. Zij is misschien spoediger dan
maakt,
dat u eigenlijk 32 keer iedere spijsanderen, die het minder volhandig
hebben, geneigd om alle kinderen over brok moet kauwen. „Zonnebloemen".
dezelfde kam te scheren. Het tempo,
waarmee in haar huishouden alles gedaan moet worden, kan licht aanleiding zijn, dat ze aan de tederheden
Hoofdpijn en Kiespijn
Veilig en vlug als geen aridei helpen
van het leven voorbijholt. Ze verhierbij altijd een poeder of cachet van
zuimt de juiste situatie te scheppen, Mijnhardt
Mijnhardt's Poeders per
waarin een lief geheim aarzelend kan stuk 8 cent Doos 45 cent Cacnets,
epnaamrl
"Miinharrttie*""
Doos 10 »n 50 o.t.
worden meegedeeld. Een kleine of
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag.

Uw

Eucharistisch uur

cje^sc

Het was, als waren we een cenakelstoet,
„Dit is Mijn Lichaam" en „Dit is Mijn Bloed",
Als hoorden wij den Meester zelve spreken:
In 't uur van 't allerhoogste liefde-teken.

Op de „Haarlemse pagina" van
Herstel kwam een stukje voor van
den priester N. B., dat waard is onGespeeld in de wedstrijd te Den Haag,
1921
der de aandacht van alle Herstel1. e2—24, e7—e5. 2. Pgl—f3, d7—d6. lezers te komen en dat wij dus hier
De Philidorverdediging, die niet slecht is, nog even overdrukken.
maar waarmee zwart vaak een gedrukt
Party Yates—Marco

spel krijgt door de relatieve insluiting van
Lf8. 3. d2—d4, Pb8—d7. Door deze zet te
spelen verhindert zwart, dat hij na de5:
en dame-afruil op d.8 de rochade verliest.
4. Lfl—c4, c7—c6. Dit moet thans wel
gespeeld worden om veld d5 te beheersen.
Een fout is 4
, Pgf6. 5. Pg5! met aanval op f7, waarna zwart wel gedwongen
is met d6—d5 een pion te offeren. Ook
het voor de hand liggende 4
, Le7 is
minder sterk wegens 5. deö:, Pe5: (5
de5:? 6. Dd5 en 7. Df7:). 6. Pe5:, de5:.
7. Dh5! en de dubbele aanval op de punten e5 en f7 levert wit een pion winst op.
5. Pbl—c3, Lf8—e7. 6. 0—0, h7—h6. 7.
Lel—«3, Pg8—f6. 8. Lc4—b3. Zwart dreigde een pion te winnen door b7—b5—b4,
gevolgd door Pe4:. 8
Dd8—e7. 9.
Pf3—d2. Langzamerhand wordt het tijd
om plannen te vormen. Zwart heeft nog
niet gerocheerd om daardoor beter in
staat te zijn een pionnenstormaanval op
de koningsvleugel in elkaar te zetten.
Daarvoor diende trouwens ook de zet h6.
Wit dreigt nu direct f4 te spelen, waardoor bij voorbaat zwart's aanval gestopt
wordt. Daarom is zwart wel gedwongen
tot: 9
, g7—g5. 10.' a2—a4'. Tegen
zwart's dreigende aanval wil wit een tegenaanval op de damevleugel stellen. Met
het oog hierop was het beter geweest bij
de 8e zet niet Lb3, doch direct a4 te spelen, wat een tempo-verschil had uitgemaakt; bij wederzijdse aanvallen is zo'n
tempo vaak juist beslissend. Zwart g^at
zijn stukken nu hergroeperen voor de
aanval. 10

Pd7—1'8. 11. a4—a5, Pf8—

g6. 12. Tfl—el, Pg6—f4. 13. f2—f3, Th8—
g8. 14. Pd2—fl, Lc8—e6. Reeds is het
duidelijk, dat zwart beter staat. 15. Pfl—
gS, Dc7—d7 (zie diagram no. 281).
a

a

b

c

No. 281
d
e
f

b c d e
Stelling na 15.

g

f g
, Dd7

h

h

Zwart stelt een val open voor zyn tegen..ïtander en deze loopt er in: 16. d4—d5?
?Vint een stuk, daar de c-pion niet terug
mag slaan (wegens La4) en de aangevallen loper nergens heen kan. Echter: 16.
i~...., Le6—h3ü en nu wordt zwart's aanyal werkelijk gevaarlijk. 17. g2Xh3, Dd7
IX h3. 18. Ddl—d2. Beter was Te2, eventueel gevolgd door Dfl. Slaat zwart de
toren, dan is wit met twee stukken voor
de toren er nog zo slecht niet afgekomen.

Allen zonder uitzondering hebben wij
de laatste tijd onze foto laten maken. Het
was bij de fotografen overweldigend
druk, zodat zij uw portret niet konden
bijwerken en er een geflatteerde foto van
konden maken. En menigeen zal zich hebben afgevraagd: Ben ik dat? En het
geeft aanleiding tot overpeinzing.
De achtergrond van de foto is grauw
als het beeld van de nuchtere werkelijkheid, waarin je leeft. En je ogen zijn
glansloos, ze schitteren niet, ze prikkelen niet, ze lokken en lonken niet, ze
verleiden niet, ze keuren niet goed of
af, alleen, ze staren en vragen: vind je
nu werkelijk dat je zo 'bent? Wat doe je
in je dagelijks leven met je ogen?
Er wordt wel eens gezegd dat de
ogen de spiegel der ziel zijn. Daarom
spreken we over de onschuldige kijkers
der kinderen. Daarin glanst de blanke
onschuld van onbedorven kinderzielen,
het nog onbewuste verlangen naar het
schone en edele, dat God in de wereld
heeft neergelegd voor allen die van goede
wille zijn.
Maar wat doen jouw ogen? Spreekt
er valsheid uit, minachting, hoogvaardigheid, zinnelijkheid, laster of drift en
onrechtvaardigheid? In 's mensen ogen
vindt de ondeugd zijn uitdrukking. Zo
goed als rechtvaardige mensen in hun
ogen de weerglans neerleggen van hun
deugd en hun beheerst gevoelsleven.
Maar je portret zegt je meer! Je hele
gezicht staat er op. Het is duidelijk te
zien dat je geposeerd hebt. Je tracht misschien enigermate te lachen, omdat je in
het algemeen die gave aan je medemensen gewoon bent te onthouden. Je lacht
je zelve uit, want je poseert! Je gezicht
bezit op dat portret geen levensbeweging, alle spieren liggen verhard op het
wezenloos papier. Zo kon dat gezicht een
masker zijn. Een masker!
Ja, velen
dragen een masker in hun leven rond en
hun gelaatsuitdrukking is slechts een
toneel-coulise, waarachter het spel gespeeld wordt. Zij doen onwerkelijk, spreken en lachen vals, gedragen zich als
clowns, zonder de moed te bezitten zichzelf te geven. Waarom? Omdat het van
binnen niet deugt, en heel hun handel en
wandel beïnvloed wordt door onware en
bedriegelijke motieven. Maar al te dikwijls wordt er geposeerd in het leven.
Leer jezelf kennen en tracht jezelf te
verbeteren.
Wees ongekunsteld, eerlijk en recht
door zee. Weg met alle valsheid, met
iedere geforceerde houding, met een
onware pose. Durf dan met jezelf spreken en moge het antwoord zijn: ik doe
tenminste rmjn best om 'waarachtig te zijn.

, Pf6—hS. 19. Dd2—f2. 19. Ph5:,

dat er riskant uitziet, was misschien nog
net gegaan: 19
, Df3: (dreigt Ph3
mat). 20. Lf4:, gf4:t. 21. Pg3, fg3:. 22. h3!
en de aanval is voorlopig gestopt. 19
,
g5—g4. 20. Kgl—hl, g4Xf3. Er dreigt nu
Pg3: 21. Tel—gl, Le7—h4. Alle zwarte
stukken komen aldus in actie. 22. Le3Xf4,
eöxfl. 23. Pg3Xh5. Een wanhopige pog4.»g om door een dame-offer de naderende ondergang te bezweren. 23
Lf4x
f3. 24. TgïXgSf, Ke8—e7. Wit kan toch
niet op a8 slaan wegens Dg2 mat. 25.
Ph5Xf4, Dh3—h4 en nu gaat Ta8: weer
niet goed: 26. Ta8:, Lg3. 27. h3, Lf4:, gevolgd door Dh3: enz. 26. Tg8—g7. Speelt
zwart nu Df4:, dan heeft wit nog een
kansje met dc6:, waarna Tf7: dreigt.
Echter 26
, Ke7—f8! en de toren
heeft geen enkel veld (27. Th7, Lg3 enz.).
27. Tg7Xf7f, Kf8Xf7. 28. d5Xc6f, Kf7—
g7. 29. Pf4—e6f, Kg7—h8. 30. Pc3—d5,
b7Xc6 en wit gaf het op.

Last van Uw zenuwen?

Wij weten het: ons leven is een strijd!
Wij droegen die gedachte door de jaren,
Terwijl wij bouwden aan een nieuwe tijd.
En kwam in woestheid stormwind aangevaren.
Wij weten óók van de Cenakel-dis
Het woord: „Doet dit tot Mijn gedachtenis".
DOS. A. v. SEGGELEN.
„Loyola", 11 October 1940.

BElv I K ? ?
In 1860 werd ik te Thorshavn
(Faroer-eilanden) geboren. Mijn lagere studies maakte ik te Reikjavik,
de hoofdstad van IJsland, waarna ik
medicijnen studeerde aan de universiteit van Kopenhagen. In deze stad
werd ik later verbonden aan het
Anatomisch Instituut. Mijn grote
ontdekking was die van de inwerking van het licht op de huidziekten, speciaal op Lupus, waarvoor ik
een geneeswijze vond. Voor deze
ontdekking werd mij in 1903 de Nobelprijs toegekend, één jaar voordat
ik op jonge leeftijd (44 jaar) overleed. Wie ben ik?

Het is waarschijnlijk niet aan een toeval te wijten dat degene, die z'n studie en
levenswerk, maakte van de lichtbehandeling voor bepaalde ziekten, die dus het
zonlicht te hulp riep om genezing te brengen, in het koude, zonarme IJsland werd
geboren. Het is een algemeen verschijnsel dat de menselijke geest juist een grote
prikkel krijgt door datgene wat hij niet
heeft, wat hij mist en welk missen hij voelt
als een tekortkoming. Zo behoeft het helemaal niet te verwonderen dat Niels Reyberg Finsen, de grondlegger van de
lichtbehandeling, juist grote waardering

e eerste

De propagandamotor van Herwonnen
Levenskracht loopt thans op zyn eerste
versnelling. De machine is warm gelopen,
de eerste vaart zit er in, straks gooien we
hem op de tweede versnelling en gaan we
in versneld tempo verder.
Het is een goed wagentje dat van Herwonnen Levenskracht. Als het eenmaal
loopt, dan loopt het veilig en toont een
groot uithoudingsvermogen. Dat bleek
wel na de spannende dagen van Mei. In
minder dan geen tijd liep alles weer perfect. De speldjesdagen werden onmiddellijk weer georganiseerd, de inning van de
vrijwillige contributie, hier en daar wat
gestagneerd, werd na enkele weken weer
vlot voortgezet, de lotenverkoop met ijver
ter hand genomen. Het bleek, dat onze
plaatselijke comité's over een grote veerkracht beschikten. Ze konden een flinke
stoot verdragen, wat een grote voldoening
gaf.
Daarom verwachten wij nu zoveel succes van onze nieuwe kettingactie.
In de kringbijeenkomsten, reeds overal
in het land met de plaatselijke comité's
en de afdelingen gehouden, is deze actie
Spoedig weer opgewekt en gekalmeerd met met grote instemming ontvangen. Wij
hebben de indruk, dat er flink zal worden
Mijnhardt's Zenuw tab lef f en gewerkt en dat men niet zal rusten voordat er overal reddingsketens zijn gevormd,
Buisje 75 et. Bij Apoth. en Drogisten.
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De wereld was naar 't tweede plan geweken.
Die hoogste solidariteit was zoet.
Het was een uur van danken en van smeken.
Gelijk een open mannenhart dat doet

II

die de levens van onze tuberculeuze zusters en broeders zullen redden.
***

Als de propagandist van Herwonnen
Levenskracht ook u zal komen bezoeken
en u zal uitnodigen een schakel te willen
zijn in de ketting van stuiver-vrijwilligers,
dan hopen wü van harte, dat u hem niet
zult afwijzen.
Herwonnen Levenskracht wil bereiken,
dat al onze patiënten, die tuberculeus zijn,
direct, dus zonder te wachten, in het sanatorium Berg en Bos kunnen worden opgenomen.
Op 't ogenblik kan dit nog niet, omdat
de inkomsten nog niet toereikend zijn.
Wat zoudt u zeggen, als u zelf, of uw
vrouw of uw kind eens tuberculeus werd
en naar 't sanatorium moest en u moest
dan wachten, omdat er nog niet voldoende
leden waren, die elke week een stuiver
offerden voor Herwonnen Levenskracht?
Wij willen er nu voor zorg dragen, dat
dit in de toekomst niet kan gebeuren,
maar dan moeten er nog tienduizenden
bereid zijn dit offertje elke week te tóengen. Is het niet voor u zelf, dan toch voor
een die u na staat, een uit de gelederen
onzer R. K. arbeidersbeweging.

had voor het zonlicht en z'n eigenschappen, omdat hij per jaar de zon zo weinig
zag.
De eerste waarnemingen die Finsen
deed waren eigenlijk van doodgewone
aard, dingen die wij allen dagelijks zelf
kunnen zien en ondervinden, doch die tot
dan toe niet het uitgangspunt waren geweest voor verdere onderzoekingen en
toepassingen. Finsen zag hoe er bijvoorbeeld dieren waren, die het blijkbaar erg
behaaglijk vonden in het zonlicht te liggen. Denk hier bijvoorbeeld aan onze kat,
die 's zomers zo lekker een hele middag
in het zonnetje kan liggen soezen. Finsen
leidde hieruit af, dat het zonlicht dus
blijkbaar een heilzame werking op het
lichaam uitoefende. Overigens was deze
stelling weer aanstonds voor tegenspraak
vatbaar want bij jonge kikvorsen bijvoorbeeld constateerde hij, dat deze datzelfde
zonlicht meden. Er klopte dus iets niet.
Een ander bewijs voor het feit dat het
met die zonnestralen niet altijd alles was
zag Finsen bij lijders aan pokken. Wanneer deze van hun ziekte genazen; bleek,
dat de lichaamsdelen die niet aan het licht
waren blootgesteld regelmatig genazen,
terwijl hoofd en handen bijvoorbeeld dikwijls allerlei littekens kregen. Dit klopte
dus ook weer slecht met de zegenrijkheid
der lichtstralen.
Nu is het onze lezers uit vroegere artikelen reeds bekend dat het zonlicht, dat
er zo helderwit uitziet, eigenlijk een mengeling is van verschillende kleuren, lopende van infra-rood tot ultra-violet (denk
a-in de kleuren van de regenboog). Nu
was tijdens de onderzoekingen van Finsen
reeds bekend, dat de werking van de ultra-violette stralen een geheel andere is
dan die van de rode stralen. De eerste
oefenen op de huid een brandende werking uit, de laatsten alleen een verwarmende. Dit was voor Finsen aanleiding
tot een practische toepassing ten aanzien
van de genezing van lijders aan pokken.
Daar de genezing van dit proces juist zo'n
funeste gevolgen bleek te hebben ten aanzien van hoofd en handen van de patiënten, kwam Finsen op de gedachte dit toe
te schrijven aan de inwerking der ultraviolette stralen (die immers branden). Hy
schreef daarom voor deze patiënten voor,
dat de inwerking van deze stralen moest
worden geweerd, door de kamers waar
dergelijke patiënten verbleven, van rode
gordijnen te voorzien, die ultra-violette
stralen niet doorlaten. Inderdaad had dit
eenvoudige middel groot succes: de patiënten genazen nu zonder dat het proces
de lelijke lidtekens op hoofd en handen
achterliet.
Dit succes was voor Finsen een sterke
spoorslag om op de ingeslagen weg zijn
studies en proefnemingen te blijven doorzetten en het was vooral de zo afgrijselijke
lupus, een tuberculeuse huidaandoening,
die dikwijls het gelaat met knobbels en
ontsierende vlekken bedekt, waarop hij,
zyn volle energie ging werpen om te zien
of hier genezing te verschaffen was. En
ook hier behaalde hij een groot succes,
zoals we in een volgend artikel zullen zien.

e***
REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

ONZE PATROONHEILIGE
De stichters van onze organisatie kozen destijds als patroonheilige den H. Willibrordus, opdat de leden die zich in de loop der
tijden by de Volksbond zouden aansluiten, in hem een navolgenswaardig voorbeeld zouden zien.
Aan St. Willibrord hebben onze organisatie, onze leden, geheel
ons vaderland ontzaglijk veel te danken. Hij, de apostel van Nederland, kerstende niet alleen ons volk maar deed ook tal van inrichtingen tot voortbrenging van cultuurgoederen en welvaart oprichten. En in navolging van hem hebben zich duizenden gegeven
tot heil van volk en vaderland. Hebben zij gewerkt met de volheid
hunner geest en kracht om Nederland te maken tot dat dierbaar
plekje grond van waaruit christelijkheid en menselijkheid de
wereld werd ingedragen.
Verleden jaar hebben wij op extra wijze in tal van afdelingen
het Patroonsfeest gevierd. Toen immers maakten wij met geheel
Nederland ons op en vierden het 12e eeuwfeest van St. Willibrordus' zalig afsterven.
En nu vernemen wij dat, om blijk te geven van hun grote dankbaarheid jegens den Apostel van Nederland en om op meer gelijkvormige wijze den „bewerker van onze eenheid" te eren, de
hoogwaardige bisschoppen van Nederland gemeend hebben aan
de aandrang van zovelen gevolg te moeten geven en daarom den
H. Vader gevraagd hebben St. Willibrord te verheffen tot voornaamsten patroon van de Nederlandse Kerkprovincie.
Aan dat verzoek heeft de H. Vader willen voldoen en dientengevolge zal de feestdag van St. Willibrord (7 November) voortaan in heel Nederland gevierd worden als duplex Ie klas met
octaaf.
*
Op Zondag 10 November a.s. zal de Hoogmis van St. Wililbrord
worden gecelebreerd.
Dit is een bericht waarover wij kunnen juichen en dat ons bovendien met dankbaarheid vervult.
Bedenkt eens wat dit zeggen wil, in deze tijd van beproeving,
in deze tijd van verwarring, verheft de H. Vader St. Willibrordus
tot voornaamsten patroon van de Nederlandse Kerkprovincie.
Vrienden, de Zondag van 10 November a.s. is ook onze dag én
in de kerk maar bovenal in ons gezin en ons hart moet dat een
eersteklas feestdag worden.

drie uur komt pater Henricus uit
Helmond spreken over: Voorzienigheid aan het weefgetouw der
tijden. Voor een avond in December zal een spreker worden aangevraagd. In de maand Januari
een feestavond. In Februari jaarvergadering, waarbij waarschijn
lijk de districtsbestuurder aanwezig zal zijn.
DORDRECHT

Door verschillende omstandigheden heeft het bestuur van de
Volksbond zich genoodzaakt gezien het door de bestuursraadsvergadering vastgestelde winterprogramma telkens voor twee
maanden samen te stellen.
Zo volgt hier dan het programma voor November en December:
Dinsdag 19 November: Ledenvergadering. Spreker districtsbestuurder F. Keesen, onderwerp: De positie onzer beweging
in onze tijd.
Zondag 10 November: St. Willibrordusfeest. Half 9 plechtige
Hoogmis met algemene H. Communie in de St. Antoniuskerk.
Zondag 24 November: Sociale
Zondagmorgen voor bestuursleden en propagandisten, kapel St.
Jacobsgesticht, met algemene H.
Communie.
Gemeenschappelijk
ontbijt.
Dinsdag 10 December: Filmavond (nader bekend te maken
film).
Woensdag 18 December: Recollectieavond voor alle leden
in de kapel St. Jacobsgesticht.
Donderdag
26 December:
Kerstfeestmiddag voor de kinderen van onze leden.
Het bestuur verzoekt alle leden bovengenoemde data te willen noteren en deze vrij te houden.
wam
Wal ons uit de afdelingen ter ore k
ALKMAAR

Zoals reeds eerder op deze
plaats is gemeld, zijn de cursisten van de 3-jarige Verbondscursus thans het derde en tevens
laatste cursusjaar ingetreden,
waarna zij een examen zullen
hebben af te leggen om in het
bezit te kunnen komen van een
diploma. Wij wensen bedoelde
cursisten thans reeds een goed
succes toe.
In verband met bedoelde Verbondscursus kunnen wij de leden
mededelen, dat er een wijziging
in de cursus is aangebracht,
waardoor het mogelijk is, dat
men een eenjarige cursus kan
volgen, waarin men aan de volgende vakken kan deelnemen:
Nederlandse taal, godsdienstleer,
kerkgeschiedenis, arbeidsgeschiedenis en wat hiermede verband
houdt. Deze nieuwe cursus zal
begin Januari 1941 aanvangen
en wel de ene week op Zaterdagmiddag van 4—6 uur en de andere week op Zondagmiddag van
4—6 uur in een der lokalen van
het St. Elisabeth-ziekenhuis. Degenen die bedoelde cursus willen
volgen kunnen zich schriftelijk of
mondeling opgeven bij ons secretariaat: dr. Schaepmankade 16
of bij den heer P. Zeegers, Tuinstraat 69 alhier, alwaar men tevens alle gewenste inlichtingen
hieromtrent kan bekomen.
Deze kennisgeving geldt niet
alleen voor de leden van de afdeling Alkmaar van de Katholieke Volksbond, maar tevens
voor de leden van de omliggende
buitengemeenten, die natuurlijk
ook van deze cursus kunnen profiteren. Dus vrienden, in uw
eigen belang raden wij u aan
deze cursus te volgen, opdat gij
met de tijd mee kunt gaan en
uw grotere ontwikkeling een
steun voor u zal blijken te zijn

om staande te blijven in deze zo DUIVENDRECHT
woelige tijd.
Het actie-comité van De Nieuwe Gemeenschap zal deze winter
ALPHEN AAN DEN RIJN
wederom een cursus geven, waarDezer dagen vergaderde de af- in behandeld zullen worden Quadeling. In zijn openingswoord dragesimo Anno en het doel: toeverwelkomde de voorzitter spe- passing en medewerking met de
ciaal hen die hun plicht voor actie zelf. Gaarne willen wij deze
het vaderland gedaan hadden in cursus bij onze leden aanbevelen
de moeilijke dagen van Mei. Ver- en vertrouwen, dat vooral de jonvolgens werd mededeling gedaan geren deze leerzame avonden bij
dat de centrale commissie welke zullen wonen. De eerste cursusin samenwerking met de andere avond zal gehouden worden 15
plaatselijke organisaties iedere November a.s.; het ligt in de beDonderdag zitting had in de Van doeling om de veertien dasren een
Velzenstraat was opgeheven en ders-eliike avond te houden. Zie
dat men zich voor verdere in- verder nieuws in het parochieblad
lichtingen kon wenden tot den DeOpAmstelklokken.
Maandag 11 November 8
voorzitter Visserstraat 32. Na- uur zal een ledenvergadering
dat de gewone agendapunten wa- worden gehouden. Toont alle"
ren afgehandeld werd de begro- uw belangstelling.
ting ter tafel gebracht welke
aan inkomsten vermeldde een be- HAARLEM
drag van f 909,50 en uitgaven
De dag der doden slaagde. Het
een bedrag van f 862,20 welke
werd
een massale herdenking der
na een enkele opmerking werd dierbare
afgestorvenen.
goedgekeurd. Het voorstel van
Op 3 November j.l. stond om
het bestuur over de viering van drie
de parochiekerk van de
het Sint Willibrordusfeest werd H.H. uur
Elisabeth en Barbara open
goedgekeurd te weten op 10 met een
rouw-omfloerst altaar.
November een plechtige H. Mis Een plechtig zielenvesper werd
met algemene H. Communie,
terwijl vermoedelük op 17 No- Na de dienst hield de
vember een spreker zal komen adviseur
van de Volksbond, kapevoor de drie gezamenlijke stands- laan C. M.
Broers, een nredikatie
organisaties. In verband met de naar aanleiding
van de tekst:
zeer moeilijke tijdsomstandighe- „Heer, geef de zielen
de eeuwige
den werd besloten dat men ver- rust".
der de gewone viering zou uitNaiat het lied gezonden was:
stellen tot men weer breder de „God, vol erbarming en geduld",
vleugels zou kunnen uitslaan.
ginsr rnen naar het kerkhof, om
biddend op te trekken langs de
BOVENKARSPEL
graven.
In verband met de tijdsomVoor de kapel werden twee
standigheden is het volgende be- groepen gevormd; een rechts en
knopte winterprogram in de en links. Het vaandel van de kalaatst gehouden bestuursverga- tholieke Volksbond ging voorop,
dering samengesteld:
dan volgdp de voorbidder van het
Zondag 17 November Sociale enootschap van de Stille OmZondag; H. Mis en algemene H. gang. De Driester ging naar het
Communie der leden, 's Middags graf van de gesneuvelden. Hier

past een woord van hulde aan
den opzichter van het kerkhof
den heer Verrijt, van wien de gedachte uitging om eerst een bezoek te brengen aan de oorlogsslachtoffers. De twee groepen
gingen biddend langs de graven
en schaarden zich daarna om het
kerkhofkruis, waar het zangkoor
Gregorius Magnus op sublieme
wijze, een drietal liturgische lie
deren ten gehore bracht. Met het
bidden van vijf Onze Vaders was
deze indrukwekkende plechtigheid ten einde.
Na deze massale herdenking
brachten zeer velen nog een bezoek bij een dierbaren dode.
RIJSWIJK (Z.H.)

Nadat er enige maanden waren
heengegaan, mede in verband
met de oorlogstoestand, heeft de
afdeling weer een ledenvergadering gehouden.
Voor deze vergadering was
Van den Akker uitgenodigd. Spr.
schroomde niet met te zeggen
dat onze R. K. Volksbond en
mede ook de R.K. vakorganisateis bij de Duitse overheid hier
te lande niet alleen, maar ook
buiten onze grenzen hoog staat
aangeschreven. Al met al was dit
een redevoering waar de vergadering met volle aandacht naar
luisterde.
Vervolgens werd het jaar- en
St. Nicolaasfeest besproken, en
hetgeen voorzitter v. d. Kraan
uit de bestuursvergadering voorstelde, werd met algemene instemming aangenomen, namelijk
dat er zoals andere jaren een H.
Mis zal worden opgedragen en
daarna gemeenschappelijk ontbijt, deelneming 25 cent per lid.
Door een noodlottige aanrijding, vriend Van Etten overkomen, werd in de plaats daarvan
als comitélid voor H. L. gekozen
Van Weijgaardt, die zich voor dit
doe! zonder meer beschikbaar
stelde.
Na deze vergadering' werden
de leden nog in de gelegenheid
gesteld aan Van den Akker vragen te stellen, waarvan enigen
gebruik wensten te maken.
VOORHOUT

We meldden het reeds, op Zondag 27 October jl. is de bestuursraad byeen geweest om
tiet winterprogram te bespreken. Met medewerking van onzen districtsbestuurder den heer
Angenent is een winterprogramma vastgesteld. Hierop willen
wij nog eens terugkomen. Wij
willen trachten om zoveel mogelijk contact met de leden te houden, omdat dit juist nu de tijd
is om zich nauwer aaneen te
sluiten in onze organisatie en
omdat onze arbeid het middelpunt der belangstelling moet
lebben. Bovendien, wij zijn de
plaatselijke arbeiderscentrale.
Het ligt in onze bedoeling:
Ie. in 't laatst van November
een sociale Zondag te houden,
waarbij wij op de medewerking
van alle leden rekenen;
2e. ledenvergadering: Huisloudelijke aaken en aanbieding
begroting 1941 in December;
3e. ledenvergadering in Jan.
Jaarvergadering, bestuursverkiezingen enz.;
4e. sociale Zondag in Februari
met: Veredeling van ontspanning;
5e. als slot op 19 Maart of op
een Zondag daarvoor of er na
zegening vr*n de arbeid.
Zo mogelijk er tussen door een
>estuursraadsvergadering voor
iet contact tussen diverse besturen.
Intussen zijn wö er in geslaagd een besten spreker bereid

l E E S T

HET D A G B L A D
DE

VOLKSKRANT

te vinden voor de eerste Zondag,
die zal spreken over: Ook de
in rampen gedompelde wereld
wordt door Gods Voorzienigheid
rechtvaardigheid bestuurd.
Verder hoopt het bestuur van
u, dat u zich lid der organisatie
zult tonen als u een oproep
krijgt, omdat dit van het grootste belang is voor u en uw gezin
en ook voor het land. Steunt
zoveel u kunt uw eigen zaak,
wordt geen papieren lid, maar
een vurig lid, steunt uw eigen
instellingen, leest uw eigen dagblad de Volkskrant (die nog
steeds zijn eigen mening er op
na houdt), kortom denkt dat
alles wat het Verbond u geven
kan van uzelf is.
Later komen wij op een en ander nog eens terug.
ZOETERWOUDE—LED3EKDORP

Meer dan ooit is onze organisatie noodzakelijk. Willen wij in
deze tijd niet ten ondergaan, doch
met kracht medewerken aan de
bouw van een nieuwe en betere
gemeenschap, dan is het behoud
en de versterking onzer organisatie gewenst. De band onderling
moet steviger en de medewerking
der leden dient hoger opgevoerd
te worden.
Deze overwegingen brachten
het bestuur met geestelijk adviseur en districtsbestuur j.l. Zon«
dag bijeen en een winterprogramma zal de leden spoedig voorgelegd worden. Het zal waarschijnlijk bevatten: sociale Zondag,
Vrouwenvergadering
Kinderkerstfeest,
cursusvergadering,
kernvorming, oprichting Credo
Pugno-club enz. enz.
Wat wij de leden nu reeds vragen is de wil tot krachtige medewerking.

W,aar

men

ver-vracni

wordt

CASTRICUM. Woensdag 13
November a.s. heeft er een vergadering van de bestuursraad
plaats, des avonds half acht in
tiet Jeugdhuis. In deze vergadering wordt hoofdzakelijk de beroting voor 1941 behandeld.
Tevens willen wij de leden van
de Volksbond er aan herinneren,
dat het feest van onzen patroonleilige, den H. Willibrordus, kerkelijk wordt gevierd. Om half 9
H. Mis voor de overleden en levende leden van de Volksbond,
waaronder algemene H. Communie, waarbij u allen wordt verwacht.

STEUNT
HERWONNEN
LEVENSKRACHT

HERSTEL: A L G E M E E N

ZANGKANARIES
Zangmannen ƒ 1,25, Seyfertmannen ƒ1,75. De fijnste Seyferts, volle zang, ƒ2,25. Zang
wordt schriftelijk gegarandeerd.
Kanariepopjes ƒ 0,25, Mansijsjes ƒ 0,40, Mangroenlingen
ƒ 0,25, Manvinken ƒ 0,25, Wildvogelpopjes halve prijs der
mannen. Gemengde vogelzaden
f 1,40 per 10 pond. Vraagt vogel- en zaadprijscourant. Fijnkwekerij Nico Borneman, Merelstraat 35 Utrecht, Tel. 13617

is het de tijd om boeken té
De Noorsche Katholieke Nobel-prijs-winnares
schreef

de trilogie: Kristin

Lavransdochter

A. DE BRU1DSKRANS
Het meesterstuk der jongste romankunst.

B. VROUW

F 4.90
„Hooger Leven"

F 4.90

Wij herinneren ons niet in de Noorsche taal zoo iets heerlijks gelezen te hebben als de roman „Vrouw" van deze
. buitengewoon begaafde schrijfster.
„De Maasbode"

C. HET KRUIS

F 4.90

maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar l

Coöperatie

Alleen voor lezers van „Herstel" op gemakkelijke betalingsvoorwaarden

DRIE BOEKEN è F 4.90 = F 14.70 = 10 X F 1.47.

moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de wederopbouw.

te zenden aan VAN WEES BOEKHANDEL, Utrecht.

Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte!

Ondergetekende verzoekt te zenden : een trilogie (drie boeken)
Kristin Lavransdochter, te betalen in 10 achtereenvolgende
maandel. termijnen.

Blijft ook NU trouw
verbruiker van :

Naam en adres:

lid en
.

E. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

540 BLOEMBOLLEN. Coll. 15 Hyacinthen, 25 Narcissen, 50 Perk
Tulpen, 100 Crocus, 100 Iris, 100 Sneeuwroem, 50 Anemonen, 50
Scilla's en 50 Druifjes plus l kamerplant, Spirea, l Calla,
(aaronskelk) en l bruidsluier, zeldzaam mooi, gratis, v. si. ƒ 1,50.
Postrek. 311306 - P. Walraveri Junior • vJi. Kerkstraat - Hillegom

HET ANKER u,a,

Kruisstr. 54 • L. Vrouweplein l

T I L B U R G
Gebruikt Wfl-Uw ontbjjt steeds

AUGUST DE LAAT
de Humorist en Voordrachtkunstenaar bQ
uitnemendheid voor B. EL uitvoeringen.
Vraagt conditiën s.v.p. voor optreden
alleen. Prijzen In Duo, of Trio, uiterst
billijk. Driemaal vereerd met een KoninkUjke dankbetuiging. Adres:

WEEKBLAD

NOVEMBER

^
^
\
É
%
^

Korvelseweg 123 - Tilburg - Tel. 8536 É

A.H.O.
G L O R I A KOEK
Neemt proef met onze andere
A.H.O.- ARTIK K| .EN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
Emmastraat 35
TILBURG

AANVANC

der goedk. schriftel. lessen in Fransch, Duitsch, Engelsen, Boekh.,
Taal m. Bekenen, enz. a 65 et. per maand. Ook Steno en Alg,
ontw. Vraag gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr*
46 C., Amsterdam-West

BIJNA GRATIS
250 (hronograph-Sporthotloges!
Fijne ankergang - Onbreekbaar
glas - Groote secondewijzer Stopinrichting - Stopwatch Zwitsersch fabrikaat - Verchroomde kast

NU,

Het is onbegrijpelijk hoe Sigrid Undset zonder één inzinking
dit machtige werk heeft kunnen schrijven.
„De Tijd"

BON

KATHOLIEK

Garantiebewijs voor 5 jaar!
Dit zakhorloge werkt als een „stopwatch". Als U op de opwindknop
drukt staat het ineens stil. Het is
daarom te gebruiken bij wedstrijden (zwemmen, voetbal enz.) Verder geeft het als een gewoon horloge de tijd aan. Dit is echter een BUITENGEWOON HORLOGE. Let vooral op den grooten secondewijzer en de wijzerplaat, die een speciale schaalverdeeling
heeft om in seconden den tijd af te meten
TIJDELIJK ad

f 2.75

Deze aanbieding geldt zoolang de voorraad strekt. Haast U
dus en zendt ons deze adv. uitgeknipt toe. Dan zenden wy
het horloge onder rembours (plus vracht).
GRAND COMPTOIR UNTVERSEL, D'HORLOGERIE
HOMERUSLAAN 83 - POSTBUS 44 . UTRECHT

760 BLOEMBOLLEN. Coll. A 25 Hyac., 25 Narcis, 20 Darwin, 20
en 20 Dubbele Tulpen, 100 Crgcus, 100 Blauw en 100 Iris
Geel, 100 Sneeuwroem, 100 Anemone*, 50 Druifjes, 50 Scilla's en
50 Bosch Hyac. v. si. ƒ 1,75. Coll. B. 300 Dubb. Enk. en Darwin
Tulpen v. si. ƒ 2,50. Elke bestelling l kamerplant gratis. Walraven-Den Dekker, Hillegom, Giro 313672. Telefoon 5682.

;:Enk.

Haast niet te gelooven
dat hij 'n breuk heeft!
Kijk eens wat hfl heft en sjouwt!
Ook hU draagt een Brooks Luchtkussenverband! Ook hij paste mijn
methode toe
! Hy wierp ztfn
breukband weg
! Waarom U dan
niet? Waarom laat U zich dagelijks
nodeloos kwellen door systemen, dia
uw breuk alleen maar kunnen verergeren? Ook U kunt weer werken
als voorheen, wacht geen dag langer. Hier is uitkomst voor u!
Trek voordeel van de
10 d a g e n g r a t i s p r o e f
Probeer het geheel
GRATIS INFORMATIE-COUPON
voor mijn rekeC. E. BROOKS (107 B) Singel 25, Amsterdam
ning volle tien daZendt mi] In onbedrukte enveloppe zondei
?en. Ik kan U dit
kosten of verplichtingen Uw geïllustreerd
aanbod doen, omboek en volledige inlichtingen over Uw
dat ik weet U te
Breuk verband-Apparaten,
kunnen
helpen*
Naam;
Vraag nog heden
mijn rijk geïlluAdres!
streerde brochure
aan en stuur de
(Duidelijk schrijven s.v.p.)
gratis coupon in

JUIST IN DEZE TIJD!!
ils een avond van o n t s p a n n i n g noodzakelijk

Mr, Johnnie en z'n Partner
brengen u met hun afwisselend succesvol program een'
onvergetelijke avond. Zang - Humor - Muziek - Kunst en
Sensatie. Aanb. van hh. geestelijken voor Kindervoorstell,
Speciaal samengesteld programma
Vraagt prospectus
SIM, STEVINWEG 1 4 — ' B U S S U M — TELEFOON 7534
DIRECT UIT ONZE FABRIEK AAN PARTICULIEREN
nog zoo lang als onze
Voor
4PQt
voorraad strekt ons
Ie KLAS GARANTRIJWIEL TOOT DAMES
of HEBREN, geheel
compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel speciaal verzwaarde spaken, roestvrjj lakwerk, prima nikkelwerk, kettingkast, 10-volt 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 schrifteljjke 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.
RIJWIELFABRIEK „GARANT" N.V. — TELEF. 2185
Rouwenhofstraat 24-26 — Wageningen
Leverancier van Politie en Gemeente-instellingen

)_ r*T) \ \71DVTTJ A /^T?

S-L»KAVbJNrlAUil

R' K. DAMES- EN
MEISJES
TEHUIS

HUIZE MARIA, Nieuwe Havenstraat 76: Pension f 40 a f 45
per maand. — HUIZE MARTHA, Nieuwe Havenstraat 75: Pension
per dag S. L25; pension per week £ 8.50,
—<• ïelefooo 112407

