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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

KRONIEK
1. De toepassing der Kinderbijslagwet
De 'waarnemend secretaris-generaal van
Sociale Zaken heeft bepaald dat elk kinderbijslagfonds vóór 5 December a.s. aan de
werkgevers, die op l Januari a.s. voor de
uitvoering
der
kinderbijslagverzekering
daarbij aangesloten zullen zijn, een voldoend
aantal aanvraagformulieren ter verkrijging
van een kinderbijslagboekje moet doen toekomen.
Dit kinderbijslagboekje bestaat uit een
omslag en vier driemaandelijkse kinderbijslaglijsten. De geldigheidsduur van het
boekje loopt van l Januari tot en met 31
December 1941.
Aan lederen arbeider, die hier te lande
zijn woonplaats heeft en wiens gezin op l
October 1940 meer dan twee kinderen beneden de" leeftijd van vijftien jaar telde,
moet op zijn verzoek op 5 December door
zijn werkgever een aanvraagformulier uitgereikt worden.
De arbeider moet dit formulier binnen
drie dagen na ontvangst volledig ingevuld
en ondertekend inzenden bij het kinderbijslagfonds, dat het formulier heeft verstrekt.
Het fonds moet dan per l Januari 1941 of
zo spoedig mogelijk daarna aan den arbeider de kinderbijslaglijst over het lopende
kwartaal doen toekomen.
Vóór de aanvang van het volgende kalenderkwartaal wordt door het kinderbijslagfonds aan den arbeider het aangevraagde
kinderbijslagboekje uitgereikt.
De uitbetaling van de kinderbijslag zal
telkens zo spoedig mogelijk na afloop van
een kalenderkwartaal geschieden.

Wijzigingen
In de Staatscourant is opgenomen een bepaling van den waarnemend secretaris-generaal van Sociale Zaken krachtens welke de
artikelen 2, 7. 24, 25, 59, 67, 68, 70 en 71
worden gewijzigd.
Art. 2 moet thans als volgt gelezen worden:
„Onder arbeider wordt in deze wet verstaan de arbeider, die in dienst is van een
onderneming, uitgezonderd degene:
a. die, bij wijze van beroep, tegen loon,
arbeid verricht, wanneer hij alleen in buitengewone gevallen tegen loon arbeid van
korte duur verricht;
b wiens loon uitsluitend bestaat in onderricht;
Aan art. 7 wordt een derde lid toegevoegd
3. Degene, die als leider of lid van een
orkest optreedt, wordt, voor zover het bestuur der Rijksverzekeringsbank niet heeft
beslist, dat de leider van het orkest zelfstandig een verzekeringsplichtig bedrijf in
de zin der Ongevallenwet 1921 uitoefent,
voor de toepassing van deze wet geacht deze
arbeid te verrichten in dienst van den exploitant, in wiens onderneming of namer»wien het orkest optreedt. Hetgeen voor het
verrichten van die arbeid wordt genoten
•wordt als loon in de zin van deze wet b'
schouwd Hetgeen voor de gezamenlijk vov
richte arbeid wordt genoten, wordt voor zover niet blijkt van een andere verdeling, geacht door ieder dergenen, die de arbeid hebben verricht, voor een gelijk deel te zijn genoten."
Artikel 24. tweede lid, der Kinderbijslagwet wordt nu gelezen als volgt:
„2. Voor het recht op kinderbijslag tijdens
een kalenderjaar is beslissend de samenstelling van het gezin van den arbeider op de
1ste October van het daaraan voorafgegane
kalenderjaar."
Blijkens een andere bepaling zijn eveneens
de artikelen 24, 25. 26 en 27, tweede en derde
lid, in werking getreden. Voorts is bepa<V
dat art. 23. 27, eerste en vierde lid en 28
met ingang van l Januari van kracht zullen
worden.

2.

Extra-kolen
dering

bij gezinsverméer-

Het departement van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart ontving van verschillende
zijden het verzoek, voor zieken en ouden van
dagen extra brandstoffen ter beschikking
te stellen Het vraagstuk werd van alle kanten bezien, maar tenslotte moest worden besloten, dat ten behoeve van deze categorie
geen brandstoffen konden worden toegewezen boven de normale hoeveelheid.
Wel kon worden beslist, dat bij bevalling
recht op extra brandstoffen bestaat. De
hiervoor benodigde bons kunnen op het
plaatselijk distributiekantoor in ontvangst
worden genomen op vertoon van de distributiestamkaart, welke bij de geboorte-aangifte wordt overhandigd.
De overlegging van een doktersattest Is
derhalve onder deze omstandigheden niet
vereist.
Voor een woonhuis, dat met haarden of
kachels wordt verwarmd, worden twee pe'riodebonnen, voor huizen met een centrale
verwarming vier periodebonnen extra verstrekt.

3.

Werkloze arbeiders tot de werklozenkassen toegelaten

Tot dusver mochten werkloos zijnde arbeiders in het algemeen niet tot de werklozenkassen worden toegelaten. Alleen ten aanzien
van land- en transportarbeiders bestonden

afwijkende bepalingen. Vanwege het departement van sociale zaken is nu aan gemeentebesturen en aan door rijk en gemeente gesubsidieerde werklozenkassen meegedeeld,
dat deze bepaling is vervallen. In het vervolg zullen werklozen, onder wie begrepen
personen, die bij wijze van werkverruiming
tewerkgesteld zijn, op dezelfde wijze als zij,
die in het vrije bedrijf werken, tot de werklozenkassen mogen worden toegelaten, althans indien de statuten der betrokken organisaties zich tegen toelating tot het lidmaatschap der vereniging niet verzetten. De
werklozen kunnen dus slechts toetreden tot
die' verenigingen, waartoe zij op grond van
hun werkelijk beroep thuisbehoren. Uiteraard zullen personen die tijdens werkloosheid toegelaten zijn, geen uitkering uit de
werklozenkas mogen ontvangen, voordat zij
gedurende de tijd, in het reglement voor de
werklozenkas bepaald, hebben gewerkt

4.

Instelling gewestelijke
bureaux

arbeids-

• De secretaris-generaal van Sociale Zaken
heeft het volgende vastgesteld:
Er worden 37 gewestelijke arbeidsbureaux
ingesteld, respectievelijk gevestigd te Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem,
Bergen op Zoom,- Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerenveen,
Heerlen, Hengelo (O.), 's-Hertogenbosch,
Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Maastricht,
Meppel, Middelburg, Nijmegen, Roermond,
Rotterdam,
Terneuzen,
Tiel,
Tilburg,
Utrecht, Venlo, Vlaardingen, Winschoten,
Winterswijk, Zaandam en Zwolle.
De directeur-generaal van het rijksarbeidsbureau zal bepalen wanneer de gewestelijke arbeidsbureaux hun werkzaamheden
zullen aanvangen.

5.

De in Duitsland werkzame Nederlanders

De leider der afdeling sociale zaken deelt
mee: Op grond van een overeenkomst tussen de afdeling sociale zaken en het departement van sociale zaken zijn ambtenaren
van het Nederlandse rijksarbeidsbureau naar
het Duitse rijk vertrokken. Met vertegenwoordigers van de Duitse arbeidsbureaux en
van het Duitse arbeidsfront zullen zij de in
Duitsland werkzame Nederlanders bezoeken
en de genoemde Duitse organen bij hun verzorgingsarbeid ondersteunen.

6.

Vijftig centrale keukens in ons
land

Evenals in 1917—1919 zullen in verschillende plaatsen van ons land centrale keukens worden opgericht.
Het onder leiding van den directeur-generaal van de voedselvoorziening
staande
rijksbureau voor de voedselvoorziening in
oorlogstijd heeft zich namelijk met een vragenlijst tot alle Nederlandse gemeenten gewend, ten einde na te gaan, ifi hoeverre het
wenselijk is, om aan de bevolking op werkdagen eenmaal per dag een voedzame en
volgens de eisen der moderne voedingsleer
samengestelde warme maaltijd te verstrekken.
,'
Het is duidelijk, dat door centraal koken,
onder deskundige leiding, een zo zuinig mogelijk gebruik van grondstoffen en bedrijfsstoffen wordt verkregen. Juist
daarom
wordt de deelneming aan deze voedselverstrekking niet beperkt tot «en bepaalde welstandsgrens, doch kan eenieder daaraan
deelnemen. Wel zal de prijs van de porties
afhankelijk worden gesteld van de financiële draagkracht van de deelnemers, terwijl in geval van een grotere vraag aan de
minder goed gesitueerden de voorrang zal
worden gegeven.
De porties zijn berekend op minstens een
liter en kunnen warm aan de keuken worden ontvangen.
Bij wijze van proef zal binnenenkort te
Rotterdam op het grote Visserijplein een
keuken worden geopend, waar aan 4000 personen dagelijks een warme maaltijd zal kunnen worden verstrekt.
Met de ervaringen, welke in deze proefkeuken worden opgedaan, zal rekening worden gehouden bij de bouw van een vijftigtal
keukens, die in verschillende plaatsen van
ons land zullen verrijzen. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, zal dit
aantal nog uitgebreid moeten worden
Hoewel de aanschaffing van levensmiddelen en grondstoffen voor de keukens centraal en in het groot zal geschieden, zullen
de belangen van de normale handel in deze
goederen niet uit het oog worden verloren.
Het rijksbureau voor de voedselvoorziening
zal hiervoor, in overleg met de betreffende
centrales, een regeling treffen.

7 Vooruitzichten in de steenindustrie
De samenwerkende besturen van de arbeidersorganisaties zonden dato 15 October onderstaande circulaire aan meer dan tweehonderd baksteenfabrikanten in Overijsel,
"lelderland, Noord-Brabant en Limburg.
Mijne heren,
Tijdens de defensiewerken in Gelderland,
Moord-Brabant en Limburg deed zich plotseing en geheel onverwacht een personeelsvraagstuk voor, in deze zin, dat- arbeiders.

die niet of nog niet werkzaam waren op
steenfabrieken, goedbetaalde arbeid vonden
aan deze defensiewerken.
Hierdoor ontstond destijds een zeer groot
tekort aan steenfabrieksarbeiders,-zowel losse als vaste, echter het meest aan bekwame
en ervaring-rijke grondwerkers.
Bovendien ontstond het vooruitzicht, dat
degenen onder de ploegen arbeiders die tot
de steenmakers aan de pers behoorden, niet
zo tijdig zouden terugkeren naar de fabrieken, dat met steenmaken op de normale tijd
kon worden aangevangen.
Tenslotte kwam daar nog bij het vooruitzicht dat het vaste personeel niet volledig
aan de normale arbeid zou kunnen blijven,
als een tekort aan tijdig gedroogde rauwe
steen zou ontstaan.
Een en ander was voor een aantal fabrikanten aanleiding zich met een request te
wenden tot de ministers van Sociale Zaken
en Economische Zaken, waarin zij wezen op
de gevolgen van een eenmaal ontstaan tekort
aan arbeiders.

Aspirin-tje. Bij hoofdpij
koudheid moest mei
e hand hebben.

Zij schreven:
Door de langdurige vorstperiode is een
achterstand in de voorbereiding der zomercampagne ontstaan, en indien een spoedige
aanvang der werkzaamheden niet mogelijk
is, staan ondergetekenden voor het feit, dat
zij hun fabrieken niet in bedrijf kunnen houden en binnenkort geheel stil komen te liggen.
Hierdoor zullen zij aan hun verplichtingen
tot levering, waaronder belangrijke opdrachten van Rijkswaterstaat, gemeenten en andere openbare lichamen, niet kunnen voldoen, en ontstaat een schade, welke voor velen van hen, na de reeks jaren gedurende
welke zij hun bedrijven met grote opoffering
in stand hebben gehouden, onoverkomelijk
zal zi. v.
Anderzijds zal het thans nog in dienst
zijnde personeel dan ontslagen worden en
evenals de in de zomer na afloop der defensiewerken vrijkomende personen geen arbeid
in deze steenfabrieken kunnen vinden vóór
het voorjaar of zomer 1941_
De steenindustrie is voor deze streken op
de arbeidsmarkt steeds een belangrijke factor tegen de werkloosheid geweest.
Ondergetekenden richten nu tot Uwe Excellentie het dringend verzoek, hen te hulp
te komen en alle belanghebbenden, groot en
klein, voor respectievelijk grote verliezen en
werkloosheid te beschermen.
Deze actie heeft destijds nogal enige beroering gebracht onder arbeiders en gemeentebesturen, daar waar zich het geschetste
euvel voordeed.
De besturen konden die actie begrijpen
toen een nijpend tekort aan ervaring-rijke en
bekwaamheid bezittende steenfabrieksarbeiders ontstond en zich in toenemende mate
openbaarde bij de aanvang van de campagne; en daarna evenzeer het gevaar ontstond
dat in het bedrijf zijnde arbeiders dreigden
te worden ontslagen als emplooi voor hen
ophield te bestaan.
In verscheidene gevallen hebben de besturen der arbeidersorganisaties hun medewerking verleend tot terugkeer van de nodige
arbeiders naar de steenfabrieken. Dat wilde
evenwel niet zeggen, dat de besturen zich
niet konden indenken in de redenen, die
deze arbeiders er toe brachten „naar defensie" te gaan. Na een zó ernstige, langdurige
en strenge winter als die achter ons ligt —
met zijn omvangrijke werkloosheid en geen
winterwerk, dus geen loon en alleen uitkering uit de werklozenkas aan georganiseerden en steun overeenkomstig de steunregeling aan ongeorganiseerden — zagen de arbeiders en hun gezinnen reikhalzend uit
naar arbeidsinkomen dat hen in staat stelde
min of tneer normaal te leven, zich te kunnen voeden en kleden en de andere noodzakelijke uitgaven te doen.
Bij de strijd tegen de werkloosheid, zoals
die thans naar aard en vorm wordt toegepast, dient; te worden nagegaan of eenzelfde
toestand zal ontstaan in 1941 als in de aanvang van 1940 ontstond.
Het is zéér toe te juichen, dat de strijd
tegen de werkloosheid blijft gevoerd. Dat
deze strijd in toenemende mate gevoerd
wordt tegen iedere duur van de werkloosheid, dus ook tegen de periodiek terugkerende werkloosheid, zal iedereen toejuichen.
Het is een sociale misstand van betekenis
voor de arbeiders en hun gezinnen op de
eerste plaats, voor de gemeenschap vervolgens, als duizenden baksteenfabrieksarbeiders slechts een bepaald aantal maanden
werk en onderhoud kunnen vinden op steenfabrieken en overigens geheel of voor een
deel aangewezen zijn op de gemeenschap.
In Duitsland, zowel in het binnenland als
ook in dé steden en dorpen aan de Nederlandse-Duitse grens, was reeds een aantal
maanden geleden een groot tekort ontstaan
aan arbeiders, onder andere steenfabrieksarbeiders, bouwvakarbeiders, metaalbewerkers, enz. enz.
De trek van werkloze Nederlandse arbeiders uit de grensgemeenten naar Duitse baksteenfabrieken nam in de loop van dit jaar
hand over hand toe.
De tewerkstelling van grote groepen arbeiders in deze en andere bedrijven, ondernemingen en in de landbouw is bekend.
Deze tewerkstelling op grote schaal wordt
aangemoedigd, bevorderd van verschillende
zijden.
Zij geschiedt uiteraard om in het tekort
aan arbeiders te voorzien, maar tevens om de
werkloosheid zo krachtig mogelijk te bestrijden.
Zal het bestaande tekort aan arbeiders in
Duitsland nog toenemen — de mogelijkheid
daarvan is inderdaad aanwezig — dan is
het niet alleen denkbeeldig dat onze steenfabrieksarbeiders na het einde der campagne
en bij werkloosheid arbeid aangeboden
wordt in Duitsland.
Men wil, en terecht, het monster der werkloosheid verdelgen.
Tegen een redelijke tewerkstelling in Duitse ondernemingen en bedrijven is niets aan
te voeren»
Een dergelijke tewerkstelling is, gezien
de steeds terugkerende massale winterwerkloosheid van baksteenfabrieksarbeiders en
gezien de doelstelling, begrijpelijk en verklaarbaar.

EVOROL-iandpasia: nog altijd beter dan alle andere.

Daartegen is bovendien niets aan te voeren als de omstandigheden gunstig zijn, zoals loonsvoorwaarden, huisvesting, periodiek verlof voor gezinsbezöek, sociale verzekering etc. etc.
Van al deze omstandigheden zal het afhangen of de arbeiders, eenmaal tewerkgesteld, willen terugkeren naar de baksteenfabrieken, als de campagne 1941 in het zicht
is of zal aanvangen.
De vraag of en zo ja hoeveel arbeiders van
baksteenfabrieken tewerkgesteld zullen worden in Duitsland, hangt op de eerste plaats
af van het aantal campagne-arbeiders, dat
na het eindigen der campagne en gedurende
de wintermaanden arbeid, maar ook voldoende lonende arbeid behoudt op Nederlandse
steenfabrieken. Is dit niet het geval, zullen
de werkzaamheden, als grondsporen etc.,
niet zoveel mogelijk worden uitgesmeerd,
onder andere ook door het uitschakelen van
excavateurs, als herstel van ovens, uitbreiden en ( o f ) herstel van loodsen, rekken etc.,
zullen de schepersploegen niet zoveel mogelijk normale werkweken kunnen maken, dan
vrezen wij op goede gronden dat het euvel
van het voorjaar 1940 zich andermaal en in
nog grotere mate herhalen zal.
En daarbij heeft noch de industrie, noch
de arbeidende bevolking belang.
De besturen der arbeidersorganisaties zijn
van oordeel dat dit personeelvraagstuk in de
baksteenindustrie er een is, dat nu reeds en
op grond van het voorafgaande de volle belangstelling behoeft en behouden moet van
werkgevers, arbeiders en arbeidersorganisaties.
Een tweede reden is gelegen in het gunstige perspectief, dat de baksteenindustrie
in 1941 en volgende jaren tegemoet gaat in
verband met de wederopbouw. De factoren
voor een vergrote afzet in 1941 en volgende
jaren zijn aanwezig.
De commissaris-generaal voor Financiën
en Economie minister dr. Fischböck heeft
zich persoonlijk op de hoogte laten stellen
omtrent de stand van de voorbereidende
werkzaamheden met betrekking tot de wederopbouw en met name van Rotterdam,
Middelburg, lerseke, Rhenen, Alblasserdam,
Veenendaal, Wageningen en Bleskensgraaf.
Hierbij heeft genoemde commissaris-generaal duidelijk laten blijken, dat voor hem
de hoofdzaak was om de herbouw van ons
land *n een zo snel mogelijk tempo te doen
geschieden en daardoor de sporen van de
oorlog uitgewist te krijgen, maar ook om
daardoor de bouwnijverheid stimulans te geven en op die wijze een wezenlijke bijdrage
te leveren tot bestrijding van de werkloosheid.
De besturen zijn van oordeel dat zij in
het belang van de arbeiders en hun gezinnen, maar evenzeer in dat der industrie
werkzaam zijn, als zij de aandacht van de
baksteenfabrikanten vestigen op dit voor de
industrie, arbeidende bevolking, gemeenten
en dorpen waarin deze industrie is gevestigd,
belangrijke vraagstuk. In het vertrouwen dat
deze aangelegenheid uw volle daadwerkelijke belangstelling verkrijgen zal en behouden, tekenen wij,
hoogachtend,
de hoofdbesturen.

8.

Kleding voor ontslagenen bij de
Opbouwdienst

Door den secretaris-generaal van het
departement van Algemene Zaken is de
burgemeesters verzocht hun medewerking
te willen verlenen bij het toekennen van
geldelijke steun aan bij de Opbouwdienst
ontslagenen, die niet meer in het bezit zijn
van burgerkleding of schoeisel en niet in
staat zijn deze goederen voor eigen rekening
aan te schaffen.
Het is de bedoeling, dat de Nationale Vereniging tot Steun van Miliciens Stamil,
Weteringschans no. 96 te Amsterdam, de
kosten draagt van de, te verstrekken burgerkleding.
In verband met de beperkte geldmiddelen
der Vereniging kan hoogstens een bedrag
van ƒ 30 per aanvrage beschikbaar worden
gesteld.
Voor hulp, .welke een uitgave van ƒ30
zou moeten overschrijden, wordt de burgemeesters geadviseerd de betrokkenen naam
de Stamil te verwijzen.
Degenen, die menen voor deze uitkering
in aanmerking te komen, doen het beste
zich te wenden tot het bureau voor Militaire Zaken in hun gemeente.
Wij merken hierbij nog op, dat (gewezen)
officieren en onderofficieren, alsmede gewezen korporaals en soldaten (matrozen),
die eerst in 1940 in werkelijke dienst zijn
of opnieuw gekomen zijn, voor de tegemoetkoming voor aanschaffing van burgerkleding niet in de termen vallen.
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l
oci£*iisme
en socialisme
(A.) De katholieken hebben tientallen jaren het „socialisme" bestreden;, de bisschoppen hebben jaar in
jaar uit ernstig gewaarschuwd tegen
het lid worden van 'n „socialistische"
vereniging.
En daar komt nu zowaar de Nederlandse Unie — tot welke ook de katholieken in zo groten getale zijn toegetreden — verklaren, dat zij een
„socialistische" vereniging is.
Sommigen zullen zich de ogen hebben uitgewreven, maar heus, het
stond er: „socialistische beweging."
Mogen de katholieken dus geen lid
"van die „socialistische" beweging
zijn? Men zij gerust, men mag het.
Wat is er dan wel aan de hand?
Het volgende.
Het socialisme dat verboden werd
is en blijft verboden.
De Kerk verandert niets aan haar
leerstellingen en aan de moraal. Conclusie : dan moet de Nederlandse Unie
met haar uitspraak, dat zij een „socialistische" beweging is, een ander
„socialisme" voorstaan dan het verboden „socialisme". En dat is inderdaad het geval. Er waren de laatste
jaren reeds verschillende soorten socialisme. Zo was er immers vroeger
een socialisme,, dat van godsdienst
niets moest weten; godsdienst was
„opium voor het volk". Later kwam
er een „religieus socialisme", dat integendeel de waarde van de godsdienst voor de samenleving erkende.
Men ziet, dat waren reeds verschillende soorten socialisme naast elkaar.
Men kent zelfs al jaren een „socialisme", dat niet naast het oude „socialisme", maar er pal tegenover
stond. Het oude socialisme, dat de
leer van Marx huldigde en daarom
ook wel Marxisme werd genoemd en
er voor streed — desnoods met alle
middelen — van de arbeidende klasse
de „heersende" klasse te maken, de
gelijkberechtiging van alle burgers
uitschakelde en tevens de christelijke
naastenliefde en verdraagzaamheid,
vond juist zijn tegenvoeter in het
„socialisme", dat een waarachtig
„sociale" maatschappij nastreefde
en natuurlijk meer recht eiste voor de
arbeid en den arbeider omdat zij nog
niet aan de gelijkberechtiging toe waren, maar van de andere kant ook een
intensieve samenwerking van alle
burgers van elke stand en van elke
klasse eiste. Niet de strijd van klasse
tegen klasse, zoals bij het oude socialisme, maar de verbondenheid van
alle klassen en alle individuen ter
wille van het algemeen belang is in
een waarachtige sociale maatschappij
noodzaak. En als men, die waarachtig
sociale maatschappij socialistische
maatschappij noemt, welnu dan is er
tegen die socialistische maatschappij
geen enkel, maar dan ook geen enkel
bezwaar. Integendeel, zij is het ideaal.
Het zijn niet het minst de katholieken
welke voor die socialistische maatschappij streden, juist terwijl zij die
andere (oude) „socialistische" maatschappij bekampten
C. J. Kuiper lichtte het „socialisme" van de Nederlandse Unie in de
Volkskrant als volgt toe:
„In het verleden had het woord socialistisch metterdaad een geheel andere inhoud dan vandaag.
Een halve eeuw geleden was het de
gangbare benaming van het marxistisch socialisme, waarvan de historischmaterialistische levensbeschouwing en
de verheerlijking van de klassenstrijdgedachte de hoofdelementen vormden.

De consequenties daarvan waren op
de 10e Mei van dit jaar, althans in ons
land, wel voor het grootste deel losgelaten, maar het begrip: „socialistisch"
was toch nog belast met de afschrikwekkende faam van zijn vroegere inhoud.
Vandaag wordt het woord echter
overgenomen door uitgesproken tegenstanders van het marxistisch socialisme, en wordt Jiet vooral losgemaakt van
iedere gedachte aan klassenstrijd, en
daarmee ook van de geestelijke basis
van het historisch-materialisme. Dit
komt neer op een wezensverandering
van het oude socialisme, en geeft dus
aan het woord een geheel andere inhoud.
In het oude socialisme werd het
hartstochtelijk verlangen van de onterfde massa des volks naar een groter
aandeel in de geestelijke en stoffelijke
goederen voor revolutionnaire doeleinden geëxploiteerd. Gedreven door klas. sehaat en zucht naar revolutionnaire
vergelding, kon de gedachte van de
klassenstrijd alleen leiden tot sociale
verwildering en tot destructieve gevolgen voor staat en maatschappij.
Aldus hebben vooral de ouderen onder de thans levende generatie het socialisme leren kennen.
Het socialisme van vandaag wil echter het verlangen der misdeelde massa
op een andere meer gezonde en redelijke wy'ze tegemoet treden. Het stelt
voorop, dat dit verlangen gerechtvaardigd is, en wil door maatschappelijke
hervormingen tot nieuwe verhoudingen
komen. Tot hervormingen namelijk, die
de kapitalistische overheersing wegnemen, en aan den arbeidenden mens de

D,
(A.) Onze Heilige Vader Paus
Pius XII heeft op het feest van Christus Koning een „Motu Proprio" uitgevaardigd, waarin Hij alle katholieken der gehele wereld uitnodigt zich
met Hem in gebed te verenigen en
wel op Zondag 24 November a.s. Dan
zal Z. H. in de Vaticaanse Basiliek
het Heilig Offer opdragen en God
smeken voor het menselijk geslacht
gelukkiger tijden te doen aanbreken.
Alle priesters van de gehele wereld
zullen dan tot dezelfde intentie de
H. Mis lezen. Wij drukken de volledige tekst van 's Pausen dringend
verzoek hiernaast af.
Alle katholieken der gehele wereld.
Dat zijn er ontelbare millioenen.
Alle priesters der gehele wereld.
Dat zijn er vele, zeer vele tienduizenden.
In België, in Duitsland, in Frankrijk, Engeland, in Nederland, in geheel Europa, in het onmetelijke Azië,
in Amerika, Afrika, Australië, overal
waar de stem van Christus' plaatsbekleder is doorgedrongen — en die
dringt overal door — zullen de mensen God smeken om gelukkiger 'tijden.
Geen seconde zal er op 24 November
voorbijgaan of er wordt een heilige
Mis tot die intentie opgedragen. Een
heilige mis, dat is: de vernieuwing
van Christus' kruisdood, welke 'een
oneindig waardevolle boete is voor
en namens het gehele mensdom door
den God-Mens Jesus Christus.
In honderdduizenden kerken over
de gehele wereld zal in éénzelfde taal
Gods erbarming over de mensheid
worden afgesmeekt: Kyrie eleison,
Heer ontferm U onzer: Christe eleison: Christus, ontferm Ü onzer.

hem toekomende eerste plaats kunnen
verzekeren.
Het wil de individualistische structuur van staat en maatschappij door
een meer gebonden collectivistische
vervangen, en daardoor de sociale
rechtvaardigheid meer tot levende werkelijkheid maken. Heel het staatkundig
en maatschappelijk raderwerk van
staat en maatschappij dus dienstbaar
maken aan het algemeen welzijn,' met
wegneming der voorrechten, die voorheen aan kapitaalbezit verbonden waren.
In onze eigen woorden is aldus het
socialisme van de Nederlandse Unie te
omschrijven.
Dit heeft inderdaad een, diepe sociale
inslag, .en als men het -op deze grond
socialisme wil noemen, behoeft dit geen
enkelen onbevooroordeelden medeburger af te schrikken."

De heer Kuiper wijst er op dat het
streven der Unie naar een dergelijke
„socialistische" maatschappij, parallel loopt met het1 streven der katholieken, tientallen jaren lang, naar een
„solidaristische" maatschappij. Mede
om begripsverwarring te voorkomen
werd steeds van solidarisme en niet
van socialisme gesproken. En de heer
Kuiper vervolgt:

een verhouding bestaan die op sociale
rechtvaardigheid berust, en op een
eerlijke uitwisseling ya.n wederzijdse
prestaties.
In de plaats van tegenstellingen dus
' een solidaire samenwerking in de vervulling der maatschappelijke functies,
en een loyale erkenning van wederzijdse rechten en plichten.
Vandaar dat wij katholieken tot de
benaming „solidarisme" kwamen, om
elke aanraking met de klassenstrijdgedachte uit te sluiten.
Neemt men dit laatste tot uitgangspunt, dan heeft het „Nederlands-socialisme" van de Nederlandse Unie algehele overeenkomst met het solidarisme.
Omdat dit woord echter van katholieken huize is, is het verstandig het
niet over te nemen. Op de. naam komt
het ten slotte niet aan. en er is ook voor
ons katholieken geen reden voor gekrenkte gevoelens.
Maar het is toch wél van belang er
nadruk op te leggen, dat de inhoud van
het door de Nederlandse Unie voorgestane socialisme reeds tal van jaren
van katholieke zijde wordt bepleit en
verdedigd.
Naar onze inzichten is het in wezen
solidarisme, maar afgezien van de
naam is het een streven, dat wij reeds
lans; hielpen voorbereiden.
En wij kunnen ons slechts verheugen, dat ons werken in het verleden
thans zo ruime erkenning vindt."

„Wij zeggen mede, omdat bovendien
het begrip solidaristisch meer tastbaar
tot uitdrukking brengt, dat naar katholieke opvatting gestreefd moet worden
naar verwijdering van tegenstellingen
in de sociale verhoudingen tussen mensen en volksgroepen. Van nature op
elkaar aangewezen, moet tussen hen

Inderdaad, wij hechten niet aan een
naam, wij hechten zelfs niet aan d©
eer, het gaat alleen om de beginselen.
En als die tot uiting en in de praktijk
tot uitdrukking komen mogen wij ons
voldaan weten.

De WereULiJJ

op 24 l\lov. a.s.

Wij laten hieronder de tekst van
het Motu Proprio volgen:

vertrouwde ambt vorderde en Onze vaderlijke liefde tot alle volkeren Ons gebood.
Het is zeker aan een ieder bekend, dat
Alles geschiedde voor een zo snel moWij sedert het begin van. de verschrikke- gelijk herstel der thans 'verbroken eenlijke oorlog, die Europa opnieuw teistert, dracht onder zovele volken door een ordeniets nagelaten hebben y,an hetgeen ning, die meer in overeenstemming is
steeds het bewustzijn der verantwoorde- met de normen der billijkheid en gehjkheid tegenover het Ons door God toe- rechtigheid en eveneens om de goddelijke
bijstand te verkrijgen alsmede de meest
werkzame menselijke hulp voor al degenen, aan wie het oorlogsgeweld schade en
leed heeft toegebracht.
Doch in plaats van te verminderen,
duurt de geweldige strijd nog heftiger
voort en Onze stem, die vredelievend
O, mochten er van de talloze mil- tracht te bemiddelen, wordt door het
lioenen die dag slechts duizend zijn, wapengeweld overstemd.
die weten en kunnen bidden zoals het
Daarom wenden Wij Ons met een hart
moet: met algehele overgave, met een vol vrees, maar ook vol vertrouwen tot
onwrikbaar geloof, met een onverwoestbare hoop. Heeft Christus niet den „Vader der erbarming en den God
gezegd: „Vraagt en gij zult verkrij- van allen troost", *) om voor het mensegen" en: „Wat gij den Vader in Mijn lijk geslacht gelukkiger tijden te verkrijnaam zult vragen, Hij zal het U ge- gen van Hem, Die de wil der mensen
ven"? En: „Waar twee in Mijn naam weet om te buigen en de gang der gevergaderd zijn, daar ben Ik in hun beurtenissen naar Zijn Goddelijke Wil
midden"?
weet te leiden.
Nemen wij de woorden die wij van Wij weten echter, dat Onze gebeden
Christus zelf afkomstig weten, wel krachtiger zijn, wanneer zij gepaard
„au sérieux", wel ernstig op? of wil- gaan, in volkomen verbondenheid, met
len wij wijzer zijn en leggen wij ze de gebeden Onzer zonen. Zoals Wij deruit met een korreltje zout? Of halve, vóór de aanvang der vorige Me.
zullen wij bidden, zoals het moet: met maand alle gelovigen, en voornamelijk da
aandrang, met veel aandrang, met
een groot en rotsvast geloof; zullen kinderen, naar het altaar der Moedermaagd hebben geroepen, om er God3
wij de Hemel geweld aandoen?
2
Ziet, Christus nodigt ons thans, bij hulp af te smeken ), zo bevelen Wij
monde 'van Zijn Plaatsbekleder op thans, dat op de gehele wereld, de 24ste
aarde, Zélf uit Hem vrede en welvaart November a.s., in vereniging met Ons,
te vragen. God heeft ons geslagen, openbare gebedsstonden gehouden woropdat wij zouden kunnen en leren den.
bidden; heel het mensdom gaat ge- Wij koesteren de hoop, dat alle zonen
bukt onder de nood der tijden. Kan en dochters der Kerk van ganser hart»
het dan anders of God zal de mach- met dit, Ons verlangen zullen instemmen,
tige smeking verhoren en het mens- teneinde aldus een machtig koor van
dom genadig zijn? En wij, die gelo- bidders te vormen, welks smeekbeden opven, waarachtig, in "de gemeenschap
der Heiligen, móéten wij niet aanne- stijgt en doordringt'ten Hemel, om God»
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men, dat ook de zegepralende Kerk,
de milliarden heiligen en zaligen voor
Gods troon, mede zullen bidden met
ons, de strijdende Kerk op aarde?
Moeten wij dan nu niet reeds vertrouwen, dat na Zondag 24 November
een nieuwe dageraad gaat gloren?
Kyrie eleison, Heer ontferm U onzer!
Wees genadig, verhoor ons Heer!
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dan 't groene boekje, waarin mijn vriend
verzen over de jacht van den jongen
Vlaamsen dichter Bert Peleman verborgen houdt. Ik denk aan Vlemminx, den
Brabantsen Landjonker,
die dichtte,
Op plechtige en indrukwekkende wijze kapelaan te Enschede met den overledene schoon en nuchter:
is, naar de Tel. bericht, onder zeer grote te hebben mogen samenwerken.
belangstelling op de R. K. begraafplaats
Spreker stond er bij stil, hoe de De kermis is gedaan. Gevlogen zijn de
[muggen
te Meppel een eenvoudig monument ont- heer Swart in Enschede hielp bouwen aan
het riet gemaaid
huld op de laatste rustplaats van wijlen een karaktervolle, overtuigd katholieke van 't beekske, waar [staat
aan den kant^
sergeant Andries Willem S war t, die op werkersjeugd. Gij waart het, die in de Schoten weergalmen in de holle
lucht:
10 Mei in een kazemat zijn leven liet voor eerste jaren van de J. W. aan uw jongens
[fazant,
haa"
en
konijn,
past
op
den
jagershond,
het vaderland. Geruime tijd hield hij stoere kracht gegeven hebt in de St. Ja[den
vlugge!
stand, doch viel ten .slotte op zijn een- cobusparochie. Ook wilde spreker hem in
zame post. Swart woonde in het burger- dankbare herinnering huldigen en eren
En als mijn vriend iruj voorgedragen
leven te Enschedé en was daar o.m. voor- als den actieven voorzitter van de pa- heeft
het echt Vlaams gedicht „Relaas
zitter van de R. K. Werkliedenvereniging. rochiële R. K. Werkliedenvereniging, van den
wildstroper" van den jongen PeOnder de vele aanwezigen op de -be- waarin hij met zo vaste leiding en met leman, antwoord
ik terug met een ander
graafplaats merkten we o.m. op den com- scherp omschreven program steeds nieu- „Herfstlied" van den
dichter Wies Moens.
missaris der provincie Drente, de burge- we bezieling en leven wist te schenken.
Ik moet het altijd weer lezen zo vaak ik
meesters van peppel en Staphorst, kapi„Beste Andrieg, dierbare vriend, rust de bundel „Golfslag" zie:
tein Enklaar als commandant van de dan in de vrede van Christus."
Opbouwdienst ter plaatse, met manKapelaan H. A. Demmers uit Enschedé „Schenk mij nog eenmaal, vreugd, uw
schappen en officieren, vele familieleden zette daarna uiteen, welk een plaats de
[gulden drank,
van wijlen Swart en vertegenwoordigers heer Swart innam in het R. K. vereni- nog eenmaal eer de winter 't land in
hult.
van onderscheidene organisaties uit En- gingsleven te Enschedé, vooral in die van De rooz'laar bloeit nu voor het [nevel
allerlaatst.
schedé.
de R. K. Werkliedenvereniging.
Ik weet niet of de knoppen bloemen
Nadat hij de verschillende autoriteiten
Met zijn open karakter, zijn spontane
[worden:
en genodigden had welkom geheten, vriendschap had hij ons allen veroverd. een vriesnacht is genoeg om hun den
[dood te doen.
sprak de heer J. Poortman als volgt:
Om zijn kennis, alsook zijn bestuurstamij
„Nu wij hier staan rond de plaats, waar lent voor onze beweging en voor geheel Maar laat de roos des harten in[opengaan,
Andries Willem Swart rust, beseffen we katholiek Enschedé, hadden we nog zulke Zij heeft op u gewacht
wel zeer diep hoe weinig woorden hier hoge verwachtingen van hém. Dat nu Laat in den montren schijn van uw zoo
betekenen tegenover het offer, dat hij juist hij moest vallen, dat heeft ons diep
[zuiver vuur
voor ons gebracht heeft. Het is het besef getroffen, dat heeft ons tranen van echte de jager toeven, die met buks en hond
doorliep de velden, over plassen sprong
van de grootte van zijn offer geweest, dat vriendschap gekost.
bruine hagen. Hij verdoolde wi^d
ons samengebracht heeft in stille eerbied
Wij gingen trots op hem. Hij was een en
en brengt den weemoed mee van al wat
voor dezen vaderlander, die op die tiende katholiek arbeider, zoals wij ze wensen,
[sterft.
Mei vriend en tegenstander het hoofd volledig christen, in geheel zijn leven, Zijn bloed is zwaar, en mat van avontuur,
zijn
geest
slacht
den
fazant
heeft doen buigen voor zijn heldenmoed open, blij, innemend, principieel in alles.
die vleugellam daar bengelt aan zijn riem,
en vaderlandsliefde, toen hij daar stond Hij was „een arbeider met kennis en rots- Neem
af de weitasch en het harde roer.
op de vergeten post, waar hij viel.
vast geloof".
De hond zal slapen. Die geen slaap behoeft
ontbind
van druk hem in uw wakkre jonst.
Voor hem had de dood geen verschrikMet gebed sloot pastoor F. van der
king, omdat zij geloof hem droeg.
Meer te Meppel de plechtigheid, waarop
Wederkerig citeren we nu enkele jaVoor ons allen is het duidelijk, dat het de Opbouwdienst een laatste groet bracht
slechts de vrede van Christus is geweest, door langs het monument te defileren. gershymnen en ik bemerk dat er reeds
die hem sterkte en deed strijden, zoals Diep ontroerd verlieten de velen de do- een hele literatuur bestaat over dit bedrijf, dat alleen de dichter Marnix Gijsen
hij deed. Als drager van een ideaal en in denakker.
het rotsvast geloof irr de onvergankelijkDe opschriften van het monument lui- „ruw" noemde. De Brabantse dichteres
Maria Dietse, die nu helaas zwijgt na
heid van het vaderland. Ook dit hebben den op de staande steen:
toch veel beloofd te hebben in haar eerste
wij in dit monument willen zeggen."
verzen, is het ook wel enigszins met
Dan trad naar voren de heer S. C. JonIn eerbied voor den held
Gijsen eens, want zij zou graag de dieren
ker uit Oudehorne, oud-strijdmakker van
2-II-33 R.I. en vrienden.
tegen de jagers beschermen, als Hazel
sergeant Swart. ,,We hebben je gemist,
want je was een goed sergeant," al- „'t En vlucht geen weerbaar man, die wijgt, uit de mooie, maar niet waarschijnlijke
Guido Gezelle: roman „De vos duikt weg" van de bedus spreker. „Plichtsgetrouw en als man of hem de dood beliepe."
^v
gaafde Engelse schrijfster Mary Webb,
met kennis van zaken, dwong je bij minVoor de staande steen staat een groot die zelfs met haar vos de dood in gaat.
deren en meerderen respect af."
bronzen kruis, terwijl de liggende steen Voor
dierenbeschermers door dik en dun
Kapitein Enklaar, commandant van de het-opschrift draagt: zit aan het jagen dus reeds 'n probleem.
Opbouwdienst te Meppel, legde dan naZo erg hoeft het nu toch niet te zijn,
mens kader en manschappen van de OpHier rust in de vrede van Christus
ANDRIES WILLEM SWART
we mogen immers ook ongedierte doden!
bouwdienst ^en bloemstuk bij het graf.
Gesneuveld bij Meppel op 10 Mei 1940.
De mens is de Koning der schepping, hij
Pastoor J. G. A. van Benthem te Assen,
Echtgenoot van .
zal dus ook pleizier kunnen hebben bij
vroeger te Enschedé, verklaarde als oudKrederika B. Maathuis.
het gezonde, sfeerrijke romantische bedrijf der jacht. De dichter Bert Peleman,
die een hele verzen-cyclus „Open jacht"
aan dit bedrijf gewijd heeft, is ook van
deze mening. Gelukkig, want zo heb ik
van mijn jagenden vriend 'n mooi
boekje Novémber-poëzie.
Niet alle verzen van dezen dichter,
wiens bundel „Variante voor Harp" voor
velen 'n openbaring was, zijn even sterk
JACHT-TAFERELEN
en goed volgehouden. De zwaar gaande
alexandrijnen, die meer jonge dichters
Niemand noemt u goed, November, die Europa's grote rivieren, onbarmhartige gebruiken', zijn soms door vele keukennu weer gekomen zijt met uw stilten en lieden, die u gaarne zagen afgeschaft, meiden-woorden te hol gebleven en zo
uw melancholie, en al uw trage, grijze doch ik dank God er voor, dat hij ook een krijgt men de indruk dat bepaalde verdagen, waar maar even de zon doorwiekt, elfde naamkring schiep, toen Hij die zen niet geïnspireerd zijn maar gemaakt
en wie zou het dan gaarne willen doen in rijke vervoerende schepping des heelals met techniek en gegevens. Toch is hier
deze oorlogsherfst die zo'n donkere nach- bouwde en Hij de sterren spijkerde aan de en. daar 'n fraai brokje poëtisch wild te
ten heeft, stikdonker als de toekomst blauwige tinnen des hemels en de manen snoepen. Het gedicht „De jager" nemen
vóór ons, waarvan immers nog niemand zwierend naar hun banen zond, want gij we ter illustratie over, ofschoon „de
1) Vgl. Cor. 1.3.
2) Vgl. brief van Z. H. Em. kard. A Ma- met enige zekerheid kan zeggen wat ze ook hebt uw goede gaven. Uw poëzie Jachthoorn" 'n mooi gedicht is.
brengt. Niemand noemt u goed zoals de werd in andere tijden dan deze, waarop
glione C.A.A.S. 1940, blz. 144.
3) Mal. 1.11.
goede schrijver pater Molenaar deed met men zo onbarmhartig toornen kan, maar Zijn laarzen ruiken naar het bloed d'er
[herten
September toen hij hem dankend aanriep die toch al lang geleden ook al 'n weinig
van
„O goede September, waarin het meisje werd voorbereid, zeker nog verhevigd en in zijn schouders schuilt de ['tschoft
everzwijn.
de schaal met vochtige peren op tafel door de schoonheid van de vuren voor Zijn oogen pijlen als een gier d'amb'ren
[verten.
brengt, waarin de kinderen, die naar Sint Maarten, den vrijgevigen heiligen
van
school gaan, al hun vroegere zonden ver- ridder, die overal in Limburg op de Hij schoklacht om de draagkracht
[een karabijn.
geten." Nog meer goeds vertelde hij van dorpen branden zouden tot het 'n wonde eerste herfstmaand, maar van u zeide derlijk feëriek schouwspel bood, maar dat Want langs zijn schouders schuift hij
de donkre loopen:
hij niets, o trieste, derde herfstmaand, is nu verboden evenals vele zulke volkse het buksgeweer in[zwaar
trouw van man tot
die maar zo zelden verrast met een aller- dingen. Toch is Sint Maarten 'n grote
[man geërfd,
heiligenzomer. Over October ook ken ik heilige en een goed voorbeeld in tijden waarvoor de wolven kermend in hun
holen kropen,
vele gedichten, de wijnmaand is zo vaak als deze. En uw heilige Caecilia, die, zinhad
bezongen en gehuldigd, dat hij na de Mei gend voor God, zou zijn onthoofd en uw toen reeds een schot hun rooversbuik
[rood geverfd.
misschien
wel
de
meest
lyrische
maand
wijze,
dappere
Sinte
Catharina,
o
Novem
Moderne Apologetische Encyclopedie
kan heten, al noemde een katholieke Hol- ber, elfde maand des jaars, zij zijn nog Wanneer hij schuiflend schrijdt doorheen
[de wouden,
landse dichteres hem ook, nog mooier: meer dan ooit pnze voorbeelden. Hen alle
door
zijn bar„tijd van rustiger begeren." Zo staat gij drie hebben de dichters wel bezongen en striemt soms een doornstruik
[baarsche hand;
Prof. F. Otten en Prof. J. Verhaar
een beetje vereenzaamd, November- dus hebben zij u toch niet vergeten, doch doch weet: geen wonde kan zijn wijs[vinger weerhou-den,
maand, als de blaren haast al alle geval- aan u zelf hebben ze dan toch te weinig
zoodat steeds weer 't verschrikkelijke
len op het pad liggen, zo zijt gij te veel gedacht.
De grote vaagbaak voor het katho[vuur ontbrandt.
achtergesteld bij uw broeder de andere
Mijn vriend de jager is gekomen met
lieke huisgezin.
Standaardwerk
maanden en dat nog wel door hen, de zijn buks en zijn weitas en hij wil, dat ik
PAUL HAIMON.
400 blz. groot formaat
dichters en de schrijvers, die nog het mee zal gaan. Is er wel een poëtischer,
liefst hun geestesvruchten, hun poëtische romantischer bedrijf dan jagen, zegt hij
NOR slechts in prachtige band
fantasieën Over de lente en de liefde (die en hij klopt me op de schouder. Hij
ook in de innige November niet plotse- haalt zelf een bundeltje gedichten uit
f 3.90
ling afbreekt, o neen) binnen uw jaar- om me te overtuigen. Ik ben den jager,
kringruimte laten verschijnen. Want dat mijn vriend, dankbaar. Nu weet ik, dat
In de boekhandel en bu
mag u toch niet onthouden worden, o de dichters ook November niet vergeten
1
van allerlei aard
URB1 ET ORB1. ONDIEP 6,
elfde maand des jaars, dat gij het rijke- hebben en dat ze ook deze maand, die de
verdrijft
U sne) en zeker met
lijkst die wonderbare, menselijke dingen elfde plaats kreeg in de maandenrij,
UTRECHT
schenkt,
die
de
boeken
zijn.
O
November,
dankbaar
als
een
Godsgeschenk
hebben
Giro 315927
^MIJNHARDTJES'
er zijn in Nederland, in ons schone aanvaard. En dan vallen mij ook reeds
groene Nederland, in deze rijke delta van hele strofen in uit andere dicht-bundels Koket )2 stula 50 et Ptocldooiie 2 HiAs 10 cl

genade en erbarming over ons af te
roepen.
Wij hopen verder — en dit is nog van
groter gewicht — dat deze kruistocht
van gebed vergezeld zal gaan van werken
Van boetvaardigheid en van een verbetering des lévens van ieder afzonderlijk,
in die zin, dat wij ons leven ernstig in
overeenstemming brengen met de wetgeving van Christus. Dat is ongetwijfeld-,
de eis van deze tijd met zijn nood, de eis
van de toekomst • met haar te voorziene
gevaren, de eis der Goddelijke Gerechtigheid en der Goddelijke Barmhartigheid,
die wij over ons afsmeken.
Niets is echter, bij die smeking en
boete voor het aanschijn van Gods Majesteit, zo geëigend als het Eucharistische
Offer, in hetwelk de Verlosser van het
menselijk geslacht zelf, „overal te wereld
zich wegschenkt en opoffert
als een
zuivere spijze." 3)
Het is daarom Onze wens, dat op die
zelfde dag, waarop genoemde godsdienstoefeningen plaats hebben,, alle bedienaren van het heiligdom met hetzelfde
doel zich, brj hun vroom en heilig offer,
in de geest met Ons zullen verenigen, als
Wij in de Vaticaanse Basiliek boven het
graf van de Prinsen der Apostelen het
Heilig Offer opdragen.
Daarom bepalen Wij, eigener beweging
en op grond van Ons Apostolisch gezag,
dat de 24ste November aanstaande allen,
die op grond van hun ambt de Mis voor
het volk (missa pro populo) verplicht zijn
te lezen, deze volgens onze intentie lezen.
Wij mogen bovendien aan alle priesters
van de wereld- en orden-clerus doen we-"
ten, dat zij Ons een grote voldoening geven, indien zij op genoemde Zondag bij
het opdragen van het H. Offer zich bij
Onze gebedsintentie aansluiten.
Onze intentie nu is deze, dat door alle
heilige missen, die ieder ogenblik op de
gehele aarde op deze dag den Eeuwigen
Vader worden opgedragen, alle gelovigen
in Christus, die tengevolge van de oorlog gestorven zijn, de eeuwige rust mogen verwerven; verder dat ook de mensen, die uit hun vaderland verbannen of
gevlucht zijn, of als vreemden in een
land ronddolen, of in gevangenschap zijn
geraakt of ook op andere wijze door het
lijden en de nood van de thans woedende
oorlog getroffen zijn, de troost en de genade des Hemels zullen vinden; tenslotte dat, na herstel van een rechtvaardige orde en verzoening der harten in
christelijke liefde, een ware vrede alle
volken der mensenfamilie in broederlijke
eendracht zal verbinden tot nieuwe rust
en nieuwe welvaart.
Gegeven te Rome bij St. Petrus, de
27ste October, op.het feest van ChristusKoning 1940, in het tweede jaar van Ons
pontificaat.
PIUS XII PAUS.
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genen aan 't bekende adres: Ondiep 6,
Utrecht. Voor de rest wordt dan wel
gezorgd.
Garde.
Een Hindoe zei eens, op een vergadering
tot de christenen: „Wanneer gij, christeDit ter aanvulling van ons vorig nen, nieer als Christus geleefd hadt, zoudl.
Christefijk Vrouwenleven.
\ lees,
l
Iiten
eesloze
artikel:
Dansen.
gij veel sneller de wereld gewonnen heb„Maar lief, dierbaar Holland, hoe zal je
ben."
Wat is tegenwoordig belangrijker, de leven, als je niet meer vergaderen kunt,
Spelewei.
bon of het geld? Zonder bon krijgt men niet meer conferenties kunt bezoeken, niet
Huishouding van na.
niets, maar behalve door de toewijzing van meer besprekingen kunt houden, niet
Wij zoeken vandaag de dag naar natioWe maken van deze tjjd: een innerlijke
bepaalde nummers wordt de kooplüst van meer kunt draven van het ene conclave nale waarden, taal, letteren, schilderwinst.
We laten de zorgen voor eten en
de meesten toch ook geremd door de be- naar het andere?
kunst, bouwstijl en wat men maar wil, op
perktheid van onze geldmiddelen».
Het is onvriendelijk om de draak met al speurtochten door de „Dietse Gouwen". kleding, hoe gerechtvaardigd zij ook zijn,
Wat is de laatste tijd niet in prijs geste- dat vergaderen te steken, want er ging Maar let ook op de kinderen, die op de de belangen van onze ziel niet overwoe»
gen? We kunnen niet meer evenveel voor veel inspiratie en veel kracht vanuit. hardstenen stoep de oer-Hollandse spelen keren. Wanneer er een inzinking komt„
ons geld krijgen als vroeger. Dat legt de Maar ook veel krakeel!!! Hoe het zij, Hol- spelen. Laat men ze nasporen, weer op- dan is deze — de ervaring leert het omi
plicht op, er zuiniger mee om te gaan, land vergadert niet meer. Vader is thuis, halen, aanvullen. Wie onderneemt het - eerst in onze geest, dan pas lichamebeter te overwegen wat we moéten, en moeder is thuis, hoera! zeggen de kinde- eens, voor de jeugd een spelenboek van lijk. Zorgen we dus, dat onze geest sterk
wat we alleen maar mogen kopen. Het ren van ons ouderlijk huis. Al' de mensen,
vaardig blijft. Beheersen we onze genationale spelen samen te stel- en
geldig worden van bonnen brengt voor die de mond vol hebben gehad over op- waarlijk
dachten,
onze daden, onze woorden.
Wij moeten .ze weer kennen en ze
koopzieke mensen het gevaar mee, dat zij bouw, moeten nu aan de opbouw van het len?
de
Nederlandse
jeugd
weer
brengen.
Wil
ze ook gebruiken, of zij de materialen no- gezinsleven beginnen. Dat is niet gemak- de nationale cultuur in haar geheel leven Ons eigen blad.
dig zullen hebben of niet.
kelijk, want thuis is niemand een groot- en herleven, dan herleve en leve ook het
Inderdaad, het is van het grootste geVlees behoort nog altijd tot de duurste meester, maar 'je kunt wel een heilige nationale
jeugdspel. Zo góéd als men wicht, het jonge geslacht goed in te prenlevensmiddelen, zelfs de vroeger zo goed- worden
door moeizame oefening en
kope soorten als schapen- en paarden- strenge discipline van jezelf en veel vecht voor het eigen volkslied, omdat dit ten^ dat „heiligheid" niet bestaat in het
het meest is aangepast aan de eigen aard doen van ongewone, buitensporige of exvlees; het laatste is door de hoge prijzen humor."
van het Hollandse volk, zo goed kan men travagante dingen. Iedereen moet heilig
van de havermotoren al haast niet meer
(Kroniekschrijfster) vechten voor het eigen volksspel, juist worden en kan het dus ook. Ieder mens,
voorhanden.
omdat dit speciaal ons volk en onze jong of oud, en waar in de wereld ook
Enige beperking van liet vleesgebruik
't Is toch overal eender!
zal in 't algemeen geen kwaad doen. Een
,-—~ jeugd op het lijf is gegoten. Kmikkeren geplaatst, behoeft slechts datgene te doen
en tollen en hoepelen en vliegeren, hinken wat God in die positie, die werkkring, dil.i
weinig ervan is gezond, maar velen eten Spelewei.
en touwtje springen? Wie kent alle soor- verhouding tot zijn medemensen, vaia
meer dan nodig is; men eet doorgaans te
Dansen met meisjes. Goed beschouwd is ten boksprong? Welk meisje bikkelt nog? hem vraagt. Maar dat dan ook goed «^
veel, alleen maar omdat het lekker
er maar één soort mensen, dat dit kan, Wie kent ook kaatsen en kolven? Wie geheel! Op dit aambeeld moet steeds weei.'
smaakt.
kent en beoefent alle Hollandse balspe- worden gehamerd, tot dit punt moet alla;
Onze behoefte aan eiwit, het voor ons
len? Wie speelt er nog kastie of klossen? worden teruggebracht. Wat daarbuiten
belangrijke bestanddeel van vlees, vinden
we evengoed in goedkope kwaliteiten, zoWie weet er iets van kolven om het stoel- valt, is bijzaak, misschien zelfs gevaarlijfc
als vleesafval, waar we gehakt van maken
tje, de bal in 't emmertje, balsnorren, en schadelijk en dus zorgvuldig te veren bovendien in alle soorten vis. Maar ook
werpbollen in het lanck of tafelballen? Of mijden.
(Fr. S. Rombouts)
deze kunnen we grotendeels vervangen
voor de nu weer zo Hollandse winterdoor goedkopere voedingsmiddelen, zoals
avond: wie speelt er nog op ganzen- of
Critiek van een Herstel-lezer o$»
kaas, ook vooral' de magere, volle melk,
uilen- of joden- of harlekijn- of slangenartikel:
Opvoeding, in het nummer
karnemelk en ondermelk, alle soorten nobord? Hoe groot is het aantal echte Holvan 25 October j.l.
ten, alle soorten gedroogde peulvruchlandse kaartspelen?
ten, terwijl ook havermout, macaroni en
U spreekt van te rade gaan bij hetf
(Herman Divendal)
vermicelli er rijk aan zijn (respectievelijk
eigen,
warme
hart; waarom dan ook niet
14, 12, 13 en 9,7 %). Ook tarwegries en
bloem hebben 12 en 11 pet. eiwit, gort
Nu dacht ik zo: Herstel telt zijn le- gesproken van het verstand, de kenniu
zaken, het inzicht, wat toch minsten:»
en ons brood leveren ons heel wat, en ofzers bij tienduizenden. Ze zitten ver- van
even
factoren zijn. U kunt
schoon de aardappel maar 2 pet. heeft,
spreid over het hele land, tot in alle geen gelijkwaardige
Frans of Duits spreken, als u dis
krijgen we met de vrij grote hoeveelheid
uithoeken. Ik kreeg brieven uit Vaals, taal niet geleerd hebt. Waarom spreekt
aardappels, die we dagelijks eten, toch nog
's-Heerenberg,
Irnsum,
Bussum, men dan wel tot kinderen, zonder de taal
heel wat eiwit naar binnen.
Grauw,
Zierikzee,
Rotterdam,
Olden- der opvoeding geleerd te hebben? Of benit
Of één van onze drie hoofdmaaltijden
zaal, Groningen, Eindhoven, Naald- u misschien van mening: dat komt wel,
eens wat minder eiwit bevat is bovenwijk, Heerlen, Cuyck..... A.ls die allen als men maar getrouwd is en zelf kindedien ook van minder belang, wanneer we
nu eens wilden en meewerkten, dan ren heeft? Zo'n opvatting mag en wil ik
tijdens de andere maaltijden of daartussen
door maar één of andere spijs geven, waar
was het nationale spelenboek er zo! niet van u verwachten. Daarom ben ik het.
weer meer eiwit in voorkomt.
Komaan en geef gevolg aan de uit- geheel eens met het door H. de Greeva
idee van een huwelijks-univenZo gaat het met andere hoofdbestandnodiging van Herman Divendal en gelanceerde
delen van ons voedsel (vet, koolhydraten,
snor eens op, welke spelen er bij u ge- siteit.
U schrijft: Maar waarom vertelt men
zouten en vitaminen) al net zo; zaak is,
speeld worden door groot en klein, bij zo weinig over de goede krachten door
dat het rantsoen van de hele dag bij elkaar
u in stad of dorp of streek, binnen- en
ons de nodige bouwstoffen toevoert.
en het zal misschien te wijten zijn aan de buitenspelen! in de ruimste zin. Denk God juist in de harten der kleinen gelegd?
Het is u toch zeker wel bekend, dat er
Een opgave van de samenstelling der onvolmaaktheid dezer aarde, maar die
verschillende voedingsmiddelen, een zoge- soort mensen zijn de jongens en de man- niet, dit of dat spel is overbekend. een boek — alweer een boek — bestaat
naamd voedingskaartje, vindt men in nen. De mannendansen en zwaarddansen Misschien geldt dit voor uw streek, van p. Heimer, „Er is nog veel te doen"
ieder goed kookboek.
stammen uit het tijdvak, waarin de vrouw maar ons land, hoewel klein, is gró- en dat dit boek juist begint en tot aan het
Hier volgen dan een paar vleesloze re- de slavin van den man was en de man- ter. Zeg vooral niet: Daar staat mijn einde toe verhaalt over de goedheid Gods?
cepten voor ± 4 personen.
U zegt, dat de moeders het ernstig nenen alleen de feestvreugde der gehele ge- hoofd nu niet naar! Juist in deze tijd
men met de opvoeding. Liever had ik daar
van
bonnen
en
punten
en
verduistemeenschap
vertolkten.
Maar
toen
dit
leed
Koolrapen met witte bonen.
was geleden, was alleen de gemeenschap- ring en zorgen over wol, schoenen, „menen" zien staan en er dan bij willen
l middelmatig grote koolraap, % pond pelijke dans van mannen en vrouwen de jassen, verzet zulk werk de zinnen. voegen: doch er zo weinig van af weten;
witte bonen, 1% eetlepel .bloem, 2 af ge- ware volksdans.
niet om hun dat voor de voeten te gooien
Pak aan, lezers en lezeressen van bij
streken eetlepels boter of vet, % liter
eventuele herrie of kwestie thuis —•
(Jet Divendal-Belinfante) Herstel! Laat het nu eens brieven re- wij kinderen
melk, l ei, zout en peper.
hebben trouwens onze ouders
Was de witte bonen, zet ze in ¥2 liter
niets te verwijten — doch ter aansporing
water een nacht te weken, kook ze de
voor hen, die nog'niet getrouwd zijn, om
volgende dag ± l uur in het weekwater
te trachten het beter te doen, er meer van
half gaar, voeg dan de gewassen, dun ge- gemaakte, gekookte aardappelen, hierop laag rijst op, hierop een laagje andijvie te willen weten, zodat zij bij moeilijke geschilde en in kleine blokjes gesneden kool- een laag koolrapen en wat in dobbelsteen- en dan weer rijst. Bedek de bovenkant vallen niet alleen maar het hart, doch
raap toe en laat bonen en koolraap samen tjes gebakken spek en spekvet. Smelt de met andijvie. Knoop het doekje stevig evenzeer het verstand hebben om bij te
nog ± % uur koken. Smelt de boter of boter of het vet in een diep pannetje, voeg dicht. Breng in een pan % kokend water rade te gaan.
het vet in een diep pannetje, bak hierin de de bloem toe, roer de kluitjes eruit en doe (gebruik het uitlekwater) aan de kook
Ik vertrouw, dat u mij deze oprechte
gesnipperde ui lichtbruin, voeg er dan de er, onder roeren steeds een beetje karne- met een theelepel zout. Leg er het doekje regels niet kwalijk neemt en ze waard
melk bij en het bonenwater. Roer de bloem melk bij tot men een gebonden saus krijgt, met de adijvie in en kook ze zachtjes nog acht om hierdoor nog eens terug te kogoed glad met een beetje water, giet ze, maak deze af met een eetlepel vol fijnge- een half uur. Knoop de doek los en stort men op uw onderwerp: „Opvoeding" in
onder roeren in de kokende melk. Voeg hakte peterselie. Giet de helft van de saus de andijvie op een verwarmd bord.
een der volgende afleveringen van Herbonen en koolraap toe en laat ze, onder op de aardappels en koolraap. Voeg verGeef bij dit gerecht aardappelpuré, ge- stel. Te uwer oriëntatie zij nog vermeld,
voorzichtig roeren nog even stoven. Maak
weer een laag aardappelen toe, bakken aardappelen of gekookte aardap- dat ik Senior ben van een afdeling der St.
het gerecht af met een beetje zout en pe- volgens
koolraap
Giet de rest van de saus er pelen met één of andere saus, bijvoorbeeld Jozef gezellen (ongeveer 100 leden) en daper of inplaats van peper fijngehakte bovenop. enz.
gelijks meemaak erf hinderlijk ondervind
Strooi
er nog wat paneermeel tomatensaus.
peterselie of Maggi's aroma.
de. jammerlijke tekorten der meeste ouderover of wat geraspte kaas en zet de schaal
Men kan het nóg voedzamer maken door nog 20 a 25 minuten in de oven.
lijke opvoedingen.
Gehaktballen
er wat geraspte kaas over te strooien.
Hopend, dat u mij deze vrijpostigheid
Iemand die van tomaten houdt, kan ook
% pond havermout, 2 grote uien, l ei, niet ten kwade zult duiden
tomatenpuré
door
de
saus
roeren.
een
beetje
zout
en
peper,
fijngehakte
peGebakken koolrapen
L. M.
terselie, een stuk vet of boter, l kopje
l middelmatig grote koolraap, l kg ge- Gevulde andijvie
melk.
Heel graag komen wij op het altijd
kookte en met de vork fijngemaakte aard2 struiken andijvie, 150 gram rjjst, l
Week de havermout ongeveer een half actuele
appelen, een stukje spek, % liter karne- Maggi's justablet.
onderwerp der opvoeding teuur in de melk. Snipper de geschilde uien
melk, 2 eetlepeis bloem, 2 afgestrekeh
Was de struiken goed schoon, zodat er goed fijn. Verwarm het vet of de boter rug. Doch eerst wilden we ook andere
eetlepels vet of boter, fijngehakte peter- geen zand meer tussen zit. Snijd ze dan in en bak de uien hierin heel langzaam gaar belangstellenden gelegenheid geven
selie, paneermeel.
stukken van ± 3 cm, zet ze op zonder en lichtbruin, gedurende een half uur. hun mening te zeggen in de kwestie
Schil de koolraap, snijd ze in schijven en water en kook ze op een niet te fel vuur Roer
deze massa dan door de geweekte door C. B.-v. H. aangeroerd, door
deze in smalle reepjes. Kook ze in weinig ongeveer 5 minuten. Was de rijst flink, havermout.
Voeg ook het rauwe ei toe, een L. M. scherper belicht.
kokend water en een beetje zout gaar. zet ze op met % liter kokend water en beetje zout en
peper en gehakte peterselie.
Dus: wat zeggen de lezeressen
Leg in een vuurvaste schaal een laag fijn- kook ze in een half uur gaar en droog.
Maak van deze massa één grote of verMaak het Maggi's justablet fijn, vermeng schillende kleine ballen. Is ze te dun, voeg (eventueel lezers) van Herstel: Ophet met '/o liter water en roer er een glad dan wat paneermeel toe. Bak de ballen in voeding met hart? met verstand?
IS U DAT OOK OPGEVALLEN?
papje
laat dit onder roeren even door- de koekepan in boter of Vet aan alle kan- met boeken? zonder boeken? Schie-U ziet ze niet meer, de kruideniers, die koken,van,
zodat
het een gebonden saus wordt. ten bruin en gaar. Men moet ze niet te ten de meeste ouders jammerlijk tegéén Jozo of Nezo in voorraad hebben.
Roer
er
de
rijst
door heen. Leg nu in een vlug bakken, daar ze anders van binnen kort, of valt het nogal mee, enz. enz.
De kruidenier kent de dames: die vraof kleine pan een oud, maar niet gaar worden.
Brieven: Ondiep 6, Utrecht.
gen hygiënisch verpakt zout! Jozo of Vergiet
schoon, dun doekje. Leg op de bodem en
Nezo dus!
WILMA MÜNCH.
tegen de rand de andijvie, leg er dan een
C. BOUDENS-VAN HEEL.
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SCHAAKRUBRIËK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag.

JAN ENGELMAN ALS GIDS

Oplossing probleem no. 278 (Ebben).
De schilderkunst is wel de meest natioWit: Ka5, Dd3, Tb7, Lf6 en h3, Pe4 en
nale
en tegelijk meest internationaal bef5, pionnen b6 en f4.
Zwart: Ke6, Dc8, Tf3 en h5, Lb3 en c3, kende kunst van Nederland; onze letterP£7 en g6, pionnen a6, b4, c6 en eZ.
kunde heeft een goede naam, maar geniet
1. Lf6—h8! Pe4 behoeft nu veld f6 niet toch een beperkte vertaling (welke vrijmeer te dekken en kan daardoor op c5 wel steeds een verminking is), maar een
mat zetten. Echter kan zwart de loper in mooi schilderij kan iedereen genieten. Al
de hoek op 5 verschillende manieren slaan, zal een Italiaan of Amerikaan de intieme
waarna steeds een andere matzet volgt: schoonheid van een Hollands landschap
l
Dc8Xh8. 2. Dd3—d7; l
, Pf7X of binnenhuis anders zien en niet zo aanh8. 2. Dd3—d6; l
, Pg6Xh8. 2. Tb7— voelen als -wijzelf. Maar feit is, dat onze
e7; l
, Lc3Xh8. 2. DdSXbS; l
,
Th5Xh8. 2. Pf5—g7. In de laatste variant schilderkunst buiten onze grenzen bekend
geeft het door de torenzet ontpende paard is, vooral buiten onze grenzen, want aan
waardering voor deze meest Nederlandse
dubbel schaak en mat. Ook na l
c6—c5 is het paard ontpend en volgt er onzer kunsten is ons volk wel eens tekort
2. Pf5—g7. Hieruit ziet men, dat 1. Lg7 geschoten en zo kon het dan ook gebeuals sleutelzet niet opgaat: l
, c5, 2. ren, dat een aanzienlijk deel van NederPd4, Kd5
lands beste schilderijen de roem vormen
Oplossing probleem no. 280 (Vitense). van buitenlandse musea.
In onze tijd schijnt dat an-ders te worWit: Kh5, DaS, Tb2 en d6, Ld3 en f4,
den; de belangstelling voor de schilderPb4 en d5, pion g6.
Zwart: Kc6, Da7, Tb5 en a2, Lel, Pb7 kunst bloeit welig. Tekenen zijn er die dat
bewijzen; de tentoonstellingen zijn stuk
en d8, pionnen c6 en g7.
voor stuk een succes en het aantal nieuwe
1. Pd5—b6! Een fraaie sleutelzet, waarboeken
over schilderkunst is legio.
door zwart de kans krijgt om open schaak
Wat
nu
die boeken betreft, daar is een
te geven: 'l
Kc5Xb6t. 2. Pb4—d5
mat; Pion c6 en toren b5 staan beide ge- groot verschil in. Daar zijn vakboeken, die
pend en kunnen dus het witte paard niet een massa wetenswaardigs over de technemen. Verder kan zwart de dreiging niek, de ouderdom en de geschiedenis van
'Pb6—d7 nog pareren door zijn paard van bepaalde schilderijen bevatten, knappe
b7 weg te spelen, waarna de dame veld boeken, die echter niet voor de menigte
d7 dekt. Daarbij moet dit paard of naar bestemd zijn. Weer andere werken houden
a5 of naar d6. In het eerste geval is de zich bezig met een bepaalden schilder,
toegang tot veld a4 voor de zwarte dame
versperd en dus volgt er 2. Pb6—a4; in wiens werk dan, met veel reproducties,
het 2de geval is veld d6 geblokkeerd en wordt behandeld.
Een enkele maal verschijnt een boek
behoeft Lf4 dit veld niet meer te dekken
dus 2. Lf4—e3. Slaat zwart tenslotte het dat tussen genoemde soorten het midden
paard op b6 met de dame of de toren, houdt. Zo'n boek nu is „Nederlandse schildan volgt 2. Pb4—a6 met dubbelschaak derkunst in beeld"1) door Jan Engelman,
en r"-'
den dichter, die ook als beoordelaar van
GwUe oplossing-en: Beide problemen J. beeldende kunst een goede naam heeft.
P. Kleijnenbreugel, Goirle en H. Strijbos, Terecht, want Engelman, gewapend met
•een flinke dosis critische zin, is toch wel
Lutterade.
Alleen no. 278. R. "Bosma, Sneek en G. op de eerste plaats kunstminnaar, die het
Marges, Rotterdam.
liefst zó over een kunstwerk schrijft, dat
Alloen no. 280. J. Janssen, Breda.
de lezer er van mee geniet. Een voorbeeld
Correspondentie: C. v. R. te D. De zet mogen we hier aanhalen, ook als bewijs
2. f4 (na 1. e4, cö) wordt weinig gespeeld van Engelman's schilderachtig proza.
Over Nederland als het land der schilal is hij niet direct slecht. Zwart speelt
ders lezen we:
het beste e6 gevolgd door d5.
„Het land, schrijft hij, is laag en rijk
Ter oplossing probleem no. 282. Inzen- aan water. Blauw zijn de dampen die opdingen tot 5 December.
trekken uit de drassigheid, uit de brede,
traagbespoelde stranden, uit de zat-groeNo. 282
ne oevers der rivieren, de zwatelende boG. H. Drese
men en eeuwig zingende rietbossen. Het
„Nieuwsblad van het Noorden" 1932
licht wordt gebroken in de zachtste schaa
b
e d e
f
gh
keringen en de stoeten van wolken zeilen
er overheen met oneindig verfijnde zilvertinten. Hier moest een schilderkunst gedijen die, na het eerste tjjdperk van primitiviteit en decoratieve vlakvulling, een
bijzondere gevoeligheid aan de dag legde
voor de wijze waarop het licht de vormen
streelt en de kleuren laat samenvloeien,
een schilderkunst die, tussen licht en duister, tussen wit en zwart, tussen hoog en
diep, een onbeperkt aantal tonen entent,
die de matgouden misten en blauwgrijze
sluiers van de samenklank meestal meer
bemint dan de helle fanfares der ongebroken tinten."
Het boek van Engelman is een rijke verzameling van reproducties onzer mooiste
a
b
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Mat in 2 zetten
Stelling: no. 283. Deze stelling kwam
voor in een party, waarin Andersen, die
destijds voor den sterksten speler ter
wereld doorging, aan Zukertort een toren
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Stelling no. 283

In deze tijden van
stroombesparing:
PHILIPS ..B

I\eJer!aiiJsse scnilclerltminst

had voorgegeven. Hierbij moet echter vermeld worden, dat de partij gespeeld werd
in 1862, • toen Zukertort (die later met
Steinitz om het wereldkampioenschap
schaakte) nog een beginnend speler was.
Wit wist als volgt ondanks zijn toren minder remise te behalen: 1. De5—go (dreigt
Dh6 en Dh7 mat). Dd6—d2. De enige parade! 2. Pg3—f5!!, Dd2Xg5. 3. Pf5—e7f,
Kg8—h8. 4. Pe7Xg6f! Pion b.7 is gepend,
terwijl na fg6: f6—f7t en binnen enkele
zetten mat volgt. Ook 4
, Kg8 is niet
goed: 5. Pe7f, Kh8. 6. Th7 mat. Dus moet
zwart de dame teruggeven; 4
, Dg:5X
g6. 5. Lc2xg6, Td8—d2! Deze tegenaanval op Lb2 en pion g2 dwingt wit genoegen te nemen met remise door eeuwig
schaak: 6.' Th4Xh7f, Kh8—g8. 7. Th7—
g7t, Kg—h8. 8. Tg7—h7t enz.

LAMPEN. De beste
en zuinigste lamp
ooit door Philips

schilderijen. De inleiding van den schrijver
is verdeeld in hoofdstukken over het land
der schilders, Jan van Eyck, Jeroen Bosch,
Frans Hals, Rembrandt en Rubens en de
Emmausgangers van Vermeer.
In degelijke beschouwingen leert Engelvervaardigd /""
man zijn lezers veel over de geestelijke
waarde van onze schilderkunst, waarvan
hij de zin voor de werkelijkheid en de intimiteit ontsluiert. Dit met liefde geschreven boek brengt liefde bij voor de kunst
die ons land een goede naam in de wereld
Bij Kaïn hoeven we niet te vragen om
heeft gegeven; het is voor den leek een de vrijwillige stuiver voor H.L.
voortreffelijke inleiding tot een gebied,
Maar er zijn geen Kaïns in onze kathowaarin veel schoons valt te genieten. Een lieke arbeidersbeweging.
prachtig St. Nicolaasgeschenk.
Anders zou Herwonnen Levenskracht
niet hebben kunnen ontstaan en niet kunA. B.
nen groeien tot wat het is.
1
Het is niet tot Kaïns, dat we ons wen) Uitgave Van Holkema en Warenden, maar tot christen kerels en tot Roomdorf, Amsterdam.
se vrouwen, die, al zitten ze zelf er beroerd voor, toch wat over hebben voor
hun zieke broers en zusters, om wille van
ain en «e stuiver hun broer Christus, die Zichzelf heeft gegeven voor ons.
Een van de lelijkste bladzijden uit het
Een stuiver per week om levens té
Oude Testament is wel die met het ver- redden. Iedere week weer: een schakel
haal van die eerste moord op aarde, toen zijn in een ketting van goede mensen.
Kaïn zijn broer Abel doodsloeg uit haat.
't Is een kleine daad, maar 't is elke
En toen God hem vroeg, waar Abel was, week weer een liefdedaad.
antwoordde: Ben ik dan de bewaker van
H.L.
mijn broeder?
Dat is de kreet van den eeuwigen Kaïn
BRIEFWISSELING
uit alle tijden:
Wat gaat mij mijn broeder aan?
A. D. Enschede. Loopt U eens bij den
Bij Kaïn hoeven we niet aan te kloppen boekhandelaar binnen; die heeft verschillenom liefde, om een daad, een gulle daad ten de bridge-handleidingen in verschillende prijbehoeve van een ander.
zen voorradig.
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ITc werd op 2Z September 1866 te
Rouaan geboren. Mijn familie was
een echte „artsen-familie": mijn
vader was professor aan 't medisch
instituut te Rouaan, terwijl mijn
broer professor was aan het instituut-Pasteur.
Na mijn studies voor geneesheer,
werd ik in 1896 directeur van het
bacteriologisch laboratorium te
Rouaan en in 1903 werd ik leider
van het instituut-Pasteur te Tunis.
Mijn grote bekendheid ontleen ik
aan mijn onderzoekingen van de
vlektyphus, waarvoor ik weliswaar
geen directe geneeswijze maar toch
een voorkoming smiddel ontdekte.
In 1928 ontving ik hiervoor de Nobelprijs. Wie ben ik?
Vlektyphus! Het is een woord dat automatisch angst verwekt, al is het voor ons
geen „inheemse" ziekte. Maar epidemieën
van vlektyphus zijn bijna steeds verbonden met rampen als oorlog en hongers.nood, en hebben in • en na vele oorlogen
hun verwoestend werk gedaan, waarbij
soms millioenen mensen de dood hebben
gevonden. Na de veldtocht van keizer
Napoleon naar Moskou besmette het leger geheel Midden-Europa, in de Krimoorlog en de Russisch-Turkse oorlog vielen ontelbare soldaten aan deze vreselijke ziekte ten offer. In de wereldoorlog
.van 1914 brak aan het Westelijk Front
de gevreesde ziekte niet uit, en hoewel
de z.g. Spaanse Griep ook in ons westelijk deel vele slachtoffers eiste, mogen we
toch van geluk spreken, dat we van de
vlektyphus gespaard bleven, iets wat we
danken aan den hierboven omschreven
weldoener der mensheid:
professor
Charles Nicolle.
' Dat Nicolle zich op de studie betreffende de vlektyphus heeft toegelegd, is voor
een groot deel te danken aan zijn benoeming tot directeur van het instituutPasteur te Tunis. In Frankrijk zelf immers kwam de ziekte bijna niet voor
en zou daarom waarschijnlijk ook niet

tot zijn interessesfeer gekomen zijn.
In Tunis was dit anders. Hier kwam
de gevreesde en dikwijls dodelijke ziekte
geregeld voor, vooral in de winter en
speciaal in gevangenissen, nachtasylen
en overal daar, waar veel inboorlingen
uit de binnenlanden bij elkaar kwamen.
Toen Nicolle de verwoestende werking
der ziekte eenmaal' had waargenomen,
was zijn belangstelling getrokken en begon hij met een minutieuze waarneming
der verschijnselen in het ziekenhuis voor
inboorlingen te Tunis. Hij constateerde
dat vlektyphus.een besmettelijke ziekte is
die met hoge koortsen gepaard gaat en
waarbü dikwijls een sterftecijfer werd bereikt van meer dan 50 pet.
Een eerste merkwaardige ontdekking
was het voor Nicolle dat de besmetting
die patiënten pp anderen overbrachten
z'n werking verloor, zo gauw die patiënten netjes gereinigd en van gedesinfecteerde kleding voorzien op de ziekenzaal
waren opgenomen. Buiten de ziekenzaal
tot en met de aankomst in het ziekenhuis
waren de patiënten overbrengers van de
vlektyphus. Niet zo gauw waren ze „opgenomen" of het besmettingsgevaar voor
anderen bleek geweken.
Zo op het eerste gezicht leek dit nog al
vreemd maar Nicolle liet zich daardoor
niet terugschrikken. Integendeel dit
bracht hem juist tot de redenering dat
de besmetting dus blijkbaar geschiedde,
door iets wat^aan kleren, lichaam enz.
vastkleeft voordat een grondige reiniging
en desinfectie heeft plaats gevonden, doch
dat daarna afwezig blijft. En wat lag er
nu meer voor de hand dan te denken aan
bepaalde soorten van luizen.
En op grond van deze redenering zette
Charles Nicolle zijn onderzoekingen voort
en begon met het nemen van proeven op
dieren, waarbij hij uitging van de gedachte, dat apen hiervoor het meest geschikt zouden zijn, omdat zij, biologisch
beschouwd, van de diersoorten den mens
het meest nabijkomen. Hij begon daarom
zijn proeven op een chimpansee. In een
volgend artikeltje zullen we de resultaten
van zijn proeven bespreken.

Tegen Slapeloosheid, Overspan» «g. Onrust en Zenuwachtigheid, gebruike men
de Zenuwsfïllende en Zenuwsterkende Mijnhardt's Zenuwtabletten. Buisje 75 et.

REDACTIE^ADRES:1
•BERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)
recteur kunnen gaan en vragen
een Zondag open te kouden voor
de Volksbonders van Bergen.
DORDRECHT

Aan de leden wordt meegedeeld
dat de commissie voor het Kinderkerstfeest met haar rondgang
bij de leden is begonnen voor het
AMSTERDAM. Hiermede wordt bekend gemaakt dat ons bureau
ophalen der bijdrage voor dit
te Amsterdam zijn zittingsuur iets vervroegen zal met het
Kinderf eest.
oog op de verduisteringsmoeilijkheid. In den vervolge zal op
Laten de leden nu eens tonen
Dinsdagavond de zitting zijn van 6.30 tot 7.30 uur.
dat zij werkelijk medeleven met
LEIDEN. Het zittingsuur van het Centraal Adviesbureau te Leihet doel van deze commissie om
den zal voortaan iedere week zijn, Dinsdagavond van 6.30 tot
voor de 500 kinderen onzer leden
7.30 uur, Steenstraat 15. Wij willen degenen die van dit bureau
een prettige middag samen te
gebruik maken vooral verzoeken om tijdig aanwezig te zijn.
stellen.
Het bestuur van de Volksbond
rekent op aller medewerking in
het belang van deze kinderen, ge•dachtig de leuze van de Bond
V r a t ons uil Je affdeSingen ter ore Ie wam
zonder, naam. Weest niet klein
waar men kennis mee moet ma- in zulke grote gebeurtenissen.
ALKMAAR.
ken, om in de literatuur bij te
Wij deden in Herstel van 8 No- blijven.
HEEMSTRA
vember j.l. enige mededelingen
Nu er meer gelegenheid dan
In de laatstgehouden bestuursomtrent de Verbondscursus. vroeger bestaat om te lezen, daar
Deze mededelingen zijn door mis- de meeste mensen door het weg- vergadering waarbij ook de disverstand niet geheel juist geble- vallen van vergaderingen enz. trictsbestuurder aanwezig was is
ken, wat betreft de leervakken meer thuis blijven, is er een het program besproken dat in
die voor de nieuwe cursisten zul- mooie kans om zich geestelijk te deze wintertijd door de afdeling
len worden gegeven. Deze vakken verfrissen door een goed boek. zal worden uitgevoerd. Reeds kan
luiden thans als volgt: Geschiede- Het is daarom toe te juichen, dat worden meegedeeld dat op 7 en 8
nis der arbeidersbeweging; Ver- de R.K. Leeskring en bibliotheek December de St. Nicolaasfeesten
enigingsboekhouden en Staatsin- in de parochie, zich daarop heeft voor de kinderen worden gehourichting.
geprepareerd en een schat van den. Op 15 December zal voor het
Voorwaar uitmuntende stof, nieuwe boeken aan de collectie eerst een sociale Zondag worden
hetgeen indirect onze arbeiders- heeft toegevoegd. Van de nieuwe gehouden, in Januari worden de
beweging ten goede komt en aanwinsten noemen wij romans jaarfeesten op de gebruikelijke
tevens om toekomstige leiders en van Arthur van Schendel, Pearl wijze gehouden terwijl x in Febestuurders te vormen, hetgeen Buck, M. van Zeggelen, H. Ha- bruari de jaarvergadering wordt
van grote betekenis is voor de lunschka, Herman de Man, Olden- gehouden.
Het volledig program in bijzontoekomst. Daarom worden de jon- burg Ermke en nog vele anderen.
derheden wordt nog nader begeren vooral aangespoord zich
Voor degenen, die iets anders kend
gemaakt.
voor deze eenjarige cursus op te willen, is een zogenaamde studiegeven, welke begin Januari 1941 serie ingelast. Daarin kan men
een aanvang zal nemen.
terecht voor wetenschappelijke KROMMEND3
De lessen zullen worden gege- werken en de keuze is mét zorg
Laatstleden Donderdag kwam
ven in een der lokalen van het samengesteld.
de afdeling bijeen voor 'n cursusSt. Elisabeth-Ziekenhuis alhier en
Van particuliere leesbibliothe- avond. Spreker van deze avond
wel de ene week op Zaterdagmid- ken behoeft geen gebruik te wor- was
dé heer G. van Slingerland,
dag van 4—6 uur en de andere den gemaakt. De lezer kan in zijn die als
inleiding behandelde: Naweek op Zondagmiddag van 4—6 eigen bibliotheek terecht en
tionale
aaneensluiting en natiouur. Voor deze cursus kunnen maakt er gebruik van. Het bealle leden, zowel van de afdeling stuur verzocht ons nog te vragen, nale samenwerking. Spr. ging de
Alkmaar als die van de omliggen- dat de lezers vooral zuinig zijn geschiedenis na waarin altijd gede buitengemeenten, zich aanmel- op de boeken. Er wordt veel geld bleken is dat er overgangsperioden hebben bestaan als overgang
den. Nadere inlichtingen, betref- aan
en een boek, dat er van het oude naar het nieuwe.
fende cursusgelden enz., worden niet besteed
u gaarne verstrekt door ons se- niet. fris meer uitziet, doet het Ook wij maken thans zo'n periode
mee en we dienen ons aan te pascretariaat: dr. Schaepmankade
sen aan het nieuwe. Wij moeten
16 en door den heer P. Zeegers,
daarom goed op de hoogte zijn
BERGEN (N.-H.)
Tuinstraat 69, alhier.
wat het nieuwe inhoudt. Reeds
Wij vertrouwen dat vele leden
Zondag 10 November hebben voor de oorlog waren wij bezig
het grote belang van deze eenjarige cursus zullen inzien en zich wij een ledenvergadering gehou- om een nieuwe gemeenschap op
zullen opgeven als cursist, te- den tot vaststelling van het win- te bouwen naar de leer van „Quameer omdat men zich door deze terprogram en St. Nicolaasfeest. dragesimo Anno". In de tijd welcursus te volgen met een grote Beiden gaan door. Laten we ver- ke wij thans beleven, zullen we
dosis kennis verrijkt wat het or- trouwen dat het de volle mede- moeten meewerken aan de opganisatiewezen betreft, waardoor werking van de leden heeft en bouw van ons land en van een
men tevens in staat wordt de al- zij dit tonen door grote opkomst nieuwe wereld, maar dan ook
gemene katholieke arbeidersbe- op de cursusavonden. Bij de rond- met echte Roomse overtuiging.
weging iri de toekomst te helpen vraag kwam een puntje ter Spr. spoorde ten slotte aan dat
uitbouwen, hetgeen toch zeer ze- sprake waar ik op het moment wij stipt onze leiders moeten volgen en met Gods hulp en de voorker tot heil kan zijn van onze ka- uw volle aandacht voor vraag.
Wij hebben in onze gemeente spraak van St'. Willibrordus zultholieke arbeiders in het algeeen goudmijn zoals onze pastoor len wij de toekomst tegemoet
meen.
Dus vrienden, indien het enigs- het noemt, het retraitehuis. Nu gaan. Na deze rede werd herzins mogelijk is en u een weinigje hoeft de directeur van het retrai- dacht het overlijden van onzen
roeping gevoelt hieraan uw mede- tehuis, door omstandigheden ge- ere-voorzitter, den heer Schaaper,
werking te geven, ontwikkelt u dwongen, ééndags-retraites inge- een der oprichters onzer afdeling.
dan op dit terrein en geeft u op voerd. Iets nieuws, maar mooi. Voor hem en voor het overleden
als cursist voor deze cursus. Hier is nu de gelegenheid ge- lid R. Koning werd gebeden. MeVoorai geschoolde krachten heb- opend dat iedere arbeider ter re- dedeling werd gedaan dat aan de
ben wij in de toekomst nodig om traite gaat met weinig kosten. bedevaart naar Heiloo ruim 200
Maar er zitten meer mooie kan- personen uit Krommenie hebben
onze beweging staande te houden
en alle gevaren te kunnen trose- ten aan. In eigen omgeving en deelgenomen. Vervolgens werd
ren die de tijd meebrengt. Wij re- met eigen leden. Hoe gemakke- medegedeeld, dat het dit jaar niet
kenen dus op een grote belang- lijk is het nu om bijvoorbeeld met mogelijk is een kerstactie te oreen 40 of 50 leden uit onze eigen ganiseren voor de werkloze leden.
stelling voor deze cursus.
afdeling gezamenlijk te gaan. Wel zal getracht worden of het
Welke pracht-kant zit hier aan. mogelijk is om iets te doen voor
ASSENDELFT
Geen vreemde gezichten om je de kinderen, doch met zekerheid
kan nog niets worden bepaald.
Nog altijd blijkt het grote pu- heen. Zo echt onder elkander.
bliek niet te weten, dat er in de
Vrienden, denkt er eens over Bidplaatjes van ons aller vriend
parochie een bibliotheek is, waar na. Spreekt eens ernstig met Smit worden beschikbaar gesteld.
een grote schat van lectuur den moeder de vrouw. Niet alleen ons Alsnu volgde een aansporing om
lezer elck wat wills biedt. Doch eigen zieleheil vaart er wel bij, deel te nemen aan een dagniet a Heen dat het aantal banden maar het zal afstralen op onze retraite te Bergen.
een groot cijfer aangeeft, meer omgeving en de nieuwe gemeenvan belang is, dat de aanwezige schap zal er vlugger doorkomen. ST. NICOLAASFEEST
werken den lezer kunnen bevrediDoor het niet kunnen verkrijVrienden, de bode heeft zegelgen. Geen prulromans, die hun ties bri zich. Gwft u op, zodat we gen van versnaperingen en
tijd gehad hebben, doch werken spoedig naar den zeereerw. di- snuisterijen voor de kinderen der

Centraal Adviesbureau *

Blijf trouw aan uw organisatie en haar
instellingen»
Help haar taak bevorderen en toon u
daarbij een actieve medewerker.
Niets mag u in deze tijd doen versagen^
doch laat te allen tijde zien dat gij een
trowve navolger van St. Willibrord zijt.
leden van de Ned. Kath. Volks- Prijspolitiek
bond en R.K. Coöperatie Ons BeEen door den secretaris-genelang, daar alles op bonnen gesteld is, moest het St. Nicolaas- raal, waarnemend hoofd van het
comité tot zijn leedwezen beslui- departement van Handel, Nijverten dit jaar zijn feestje niet te heid en Scheepvaart geconstalaten doorgaan.
teerd gebrek aan kennis van de
huidige prijsvoorschriften bij vele
UTTGEEST
detaillisten gaf hem aanleiding
R.K. Coöperatie Ons 'Belang
een circulaire over de richtlijner»
Door allerlei bijzondere omstan- betreffende de huidige prijspolidigheden heeft het bestuur der
R.K. Coöperatie Ons Belang be- tiek te richten aan de federatie
sloten de halfjaarvergadering dit der Diocesane Bonden van Kajaar niet door te laten gaan. De tholieke Coöperatieve Vereniginverkoopcijfers luiden over 1ste gen en anderen, met verzoek aan
half jaar 1940, voor beide zaken
ƒ 24.616,37 en over 1939 bedroeg de inhoud daarvan een zo ruim
dit ƒ 22,197,24. Zij die interesse mogelijke bekendheid te geven.
hebben voor nadere toelichting
„Ervaringen uit de practijk," alder cijfers, kunnen zich melden dus de secretaris-generaal, "overtuigden mij van de wenselijkheid
bij den chef van de winkel.
nog eens een uiteenzetting aan de
detailhandelaren te geven over de
richtlijnen " van de huidige prijspolitiek."
Zoals bekend, is bet verboden de
In onze bestuursvergadering is goederen
verkopen tegen prijbesloten dit jaar het St. Nicolaas- zen, welkete hoger
zijn dan de op
feest niet te laten doorgaan. Het 9 Mei j.l. geldende prijzen. Evenbestuur ziet geen kans om gezien eens moet als prijsverhoging worden beschouwd iedere directe of
de schaarste en de moeilijkheid indirecte
vermindering van de temet de bonnen enz. het St. Nico- genprestatie bijvoorbeeld verandering
van
kwaliteit, hoeveelheid,
laasfeest te doen slagen.
gewicht, of wijziging in de leveVerder brengt het bestuur on- rings.
en betalingsvoorwaarden.
••der de aandacht der leden dat zij
Op grond van de Detailprijzendie persoonlijke geschillen en beschikking is het evenwel toegemoeilijkheden hebben, zich wen- staan, dat de detailhandelaar de
prijs, welke hij op 9 Mei j.l. beden tot het bestuur.
rekende, mag verhogen met ten
Verder verzoeken wij de leden hoogste het bedrag, waarmee zijn
die gaan werken in Duitsland inkoopsprijs als gevolg van een
een bevoegde Instantie goedzich ook even op te geven bij het door
gekeurde verhoging is toegenobestuur.
men.
Wel moet er uitdrukkelijk op
ZOETERWOUDE LEIDERDORP •worden gewezen, dat het principe
der vervangingswaarde niet mag
Boetedag 24 November
worden toegepast; alleen de goederen, waarvoor de hogere pryzen
Op Zondag 24 November a.s. zijn betaald, mogen tegen de verzal er in onze parochie een boete- hoogde verkoopprijzen worden verEveneens is het niet toeen bededag gehouden wordt. On- kocht.
gestaan de procentuele winstmarze eerwaarde geestelijke adviseur .ges
te handhaven bij het vaststelsprak er met ons bestuur over len der nieuwe verkoopprijzen. Er
dat deze dag toch vooral ook een moet dus zorg worden gedragen,
de winstmarges, in geld uitgedag voor de Volksbonders moest dat
drukt, gelijk blijven.
zijn. Wij zijn het daar volkomen
Ik wijs, er nog op, dat dé vermede eens. Onze leden hebben hoogde inkoopsprijzen alleen kun- ,
nen
doorberekend, indien
toch immers belang bij een goede deze worden
prijzen door een bevoegde inontwikkeling van de huidige tijd stantie
zijn goedgekeurd. Deze
en daarom zullen zij met extra goedkeuring moet vermeld staan
zorg en overtuiging gaan naar op de facturen met datum en
van het schrijven, waarHem die als een Algoede Vader nummer
bij deze is toegestaan.
alles bestiert.
Een prijsverhoging op grond
Onze geestelijke adviseur, ka- van verhoogde ' inkoopsprijzen,
pelaan Rhode sprak de wens uit welke niet voorzien zijn geweest
deze officiële goedkeuring, is
dat al onze leden deze boete- en van
echter niet geoorloofd en kan derbededag zouden medemaken en halve rechtsvervolging ten' gevolge
wij sluiten ons bij deze wens ten hebben. Hierop gelieve u uw leden
nadruk te wijzen.
volle aan. Daarom verzocht het met
Alleen voor het geval de detailbestuur u allen dringend om tus- handelaar
rechtstreeks de goedesen 12—3 uur, wanneer het Al- ren uit het buitenland importeert,
moet
deze
zelf goedkeuring vralerheiligste is uitgesteld eens exgen om zijn verkoopprijzen met
tra te komen bidden voor een het
bedrag, waarmee zijn inkoopsrechtvaardige en 'blijvende vrede. prijzen zijn gestegen, te kunnen
verhogen.
Om drie uur is de gezamenlijke
Het is dus van primair belang,
prachtige aanbidding en- daarbij hierop
nauwlettend acht te slaan
zullen onze leden natuurlijk ook en iedere
leverantie tegen hogere
aanwezig zijn.
prijzen, zonder de vereiste goedkeuring, te signaleren bij de plaatselijke politie-autoriteiten, daar in
geen geval deze prijzen als basis
voor een prijsverhoging mogen
worden aanvaard.
l E E S T

WERVERSHOOF

H E T D A G B L A D
DE

VOLKSKRANT

Het laatste gedeelte van deze
circulaire is van zeer groot belang. Onze leden weten, hoe ze
te handelen hebben indien ongemotiveerd verhoogde prijzen
worden berekend.

HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K WEEKBLAD

DECEMBER

AANVANC

NU,

der goedk. schriftel. lessen in Fransch, Duitsch, Engelsen, Boekli.,
Taal m. Rekenen, enz. è 65 et. per maand. Ook Steno en Alg.
ontw. Vraag gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr.
46 C., Anisterdam-West.

maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

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 bruidsanjer, zeldzaam mooi, gratis, v. si. ƒ 1,50.
Postrek. 311306 - P. Walraven Junior - v.h. Kerkstraat - Hillegom

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

BIJNA

GRATIS
500 echte, roepende

KOEKOEKKLOKKEN
uit het Schwarzwald
Sierlijk uiterlijk
Bewegende en roepende koekoek
Fijn handsnijwerk
Regelmatige en nauwkeurige gang
5 jaar fabrieksgarantie!
Hiernaast ziet U een afbeelding van zoo'n
roepende koekoekklok. Het is een zeer
gezellig idee in huis, want de koekoek
„roept" elk uur, half uur en kwartier. Deze
uurwerken SLIJTEN BIJNA NIET en hebben een regelbare slinger, waarmede zjj zóó
afgesteld kunnen worden, dat zij precies
op tyd loopen.
De prijs is TIJDELIJK nog f 2.95
Stuur ons deze adv. uitgeknipt toe met
Uw duidelijk geschreven adres en U ontvangt de koekoekklok onder rembours
(plus vracht).
Haast U, slechts 500 klokken zijn er!
GRAND COMPTOIK UNTVERSEL D'HORLOGERIE
POSTBUS 44
HOMERUSLAAN 83
UTRECHT
TONEELLIEFHEBBERS
Vraagt inzage van de volgende vrolijke éénactertjes:
De Soldatendochter
l D. en 3 H.
De Haarkuur
4 H. of l D. en 3 H.
Bidders zonder vrees of blaam
7 H.
De Pantoffelheld
l D. en 2 H.
Televisie
8 H.
Prijs 75 cent per exemplaar.
Uitsluitend verkrijgbaar bij:
TONEELFONDS „VARIA" HEERENWEG 66 — UTRECHT
Girorekening 347954.

Coöp. Levensverzekerings Mij
U.A.
INSTELLING VAN HET R. K. WERKLIEDENVERBOND

UTRECHT

OUDENOORD

CONCURRERENDE TARIEVEN
BILLIJKE VOORWAARDEN
AANDEEL IN DE WINST
O
VRAAGT P R O S P E C T U S EN V O O R W A A R D E N

R. R. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G
Gebruikt btf Uw ontbijt steeds

A.H.O.
G L O R I A KOEK
Neemt proef met onze andere
A.H.O.-AKTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
Emmastraat 35
TILBUIiG

Bloembollen
Coll. A: 25 Hyac., 50 Tulpen, 25
Narcissen, 100 Crocus, 50
Bosch Hyac., 50 Scilla, 50 Anemonen, 50 Sneeuwroem, 50 BI.
Druifjes, 100 Iris en 15 Iris
Angl. voor si. ƒ1,50. Coll. B:
200 mooie Tulpen in 4 kleuren
apart verpakt voor ƒ1,50. Coll.
A en B voor ƒ2,75. Postgiro
36876. P. Walraven, Stationsweg, Hillegom .
ZANGKAN AJBIES
Zangmannen ƒ 1,25, Seyfertmannen ƒ 1,75. De fijnste Seyferts, volle zang, ƒ2,25. Zang
wordt schriftelyk gegarandeerd.
Kanariepopjes ƒ 0,25, Mansijsjes
ƒ 0,50, Mangroenlingen
ƒ0,30, Manvinken ƒ0,25, Wildvogelpopjes halve prijs der
mannen. Gemengde vogelzaden
ƒ 1,50 per 10 pond. Vraagt vogel- en zaadprijscourant. Fijnkwekerij Nico Borneman, Merelstraat 35 Utrecht, Tel. 13617

Houdt u van muziek?
Zorgt dan ook met de
theorie wat op de hoogte te
zijn. Dat zal Uw muziekgenot verhogen. Volg onzen
sehrifteujken cursus.
Leeraar doorloopend te
uwer beschikking. Alle
cursisten roemen de duidelijke en bevattelijke uiteenzettingen. Cursusgeld vanaf ƒ l,— per maand.
Vraagt de uitvoerige inlichtingen en lust van beoordeelingen aan 't bureau
Musica, P. C. Hooltweg 18,
Telefoon 7016 - Hilversum

N. V. TH. J. DOBBE EN ZOON
K A N T O O R - EN T E E K E N B E H O E F T E N
SPECIAAL ADRES VOOR VULPENHOUDERS
OUDEGRACHT 138 • UTRECHT • TELEFOON 10013

BEENLIJDERS. zóó
helpen
wij ook

Haast niet te gelooven
dat hij 'n breuk heeft!
Kijk eens wat ruj heft en sjouwt!
Ook hjj draagt een Brooks Luchtkussenverband! Ook hy paste mijn
methode toe
! HU wierp zijn
breukband weg
! Waarom U dan
niet? Waarom laat U zich dagelijks
nodeloos kwellen door systemen, die
uw breuk alleen maar kunnen verergeren? Ook U kunt weer werken
als voorheen, wacht geen dag langer. Hier Is uitkomst voor u!
mi^ Trek voordeel van de
y

10 d a g e n g r a t i s p r o e f
Probeer het geheel
voor mijn rekeC. E. BROOKS (107 B) Singel 25, Amsterdam
ning volle tien daZendt mij In onbedrukte enveloppe zonder
eren. Ik kan U dit
kosten of verplichtingen Uw geïllustreerd
aanbod doen, omboek en volledige Inlichtingen over Uw
dat ik weet U te
Breukverband-Apparaten.
kunnen
helpen.
Naam;
Vraag nog heden
mijn rijk geïlluAdres:
streerde brochure
aan en stuur de
(Duidelijk schrijven a.v.p.)
gratis coupon in
.GRATIS INFORMATIE-COUPON.

B L O E M B O L L E N - LAATSTE AANBIEDING
Coll. A. 25 Hyacinthen, 25 Narcis, 100 Tulpen in pracht soorten
100 Crocusjes, 100 Iris, 100 Sneeuwroem, 100 Anemonen, 100 Druifjes en 50 Scilla's voor si. ƒ1,60. Coll. B. 100 Darwin, 100 Enk en
100 Dubb. Tulpen voor ƒ 2,50. Giro 313672. Niet tevreden geld terug
WALRAVEN-DEN DEKKER — HILLEGOM — TEL. 5682

is het de tijd om boeken te
De Noorsche Katholieke Nobel-prijs-winnares
schreef de trilogie: Kristin Lavransdochter

BOEKBINDERIJ
v. d. WIJNGAARD
Maria plaats 19 • Utrecht
OOK VOOR U
PORTRET
INDUSTRIE
INTERIEUR
EXTERIEUR

A. DE BRUIDSKRANS
F 4.90
Het meesterstuk der jongste romankunst. „Hooger Leven"
B. VROUW
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"

l

C. HET KRUIS
F 4.90 ,
Het is onbegrijpelijk hoe Sigrid Undset zonder één inzinking '
dit machtige werk heeft kunnen schrijven.
„De Tijd
Alleen voor lezers van „Hentel" op gemakkelijke betalingsvoorwaarden \
DRIE BOEKEN è F 4.90 = F 14.70 = 10 X F 1.47.

Wt

BttNVERKORTING WORDT
ONZICHTBAAR, ELASTISCHE
GANG, GEMAKKELIJK EN
irHT. D. Rijkst». 457.390).

^. \&

^^£J

W !

In alle «je.«Hen van verlammingen en andere voet- en been-lijden. bij alle
been-verkortingen geeft onze gepat. Extension-Aerozulg-Prothese: algeneele verlichting, grootste zekerheid bij het loopen. volkomen onzichtbaarheid van het lijden!!! GEEN kurkschoen meer. die voet en been
verzwakt! De moderne wetenschap kan een ander mensen van U maken!!
ledere winkelschoen te gebruiken! Aanbev.doorH.H. doctoren en technici
over de geh. wereld. Voor namaak wordt gewaarschuwd!! Voor lijders
rijkgetll. brochure no: 32 gratis bij:

EXTENSION, 3© Helmersstr. 23,Tel.: 82468, Amsterdam
Ook iedere moderne lage schoen is te gebruiken

RECLAME
CLICHÉ
F O T O G R A F I E

M. A. I.VAN
Meest moderne en grootste
Inrichting hier ter stede.
Dag- en kunstlicht-atelier
AMST.S-lB.WEG
200-202-204
TELEF. 13779 — UTRECHT

BON
te zenden aan VAN WEES BOEKHANDEL, Utrecht
Ondergetekende verzoekt te zenden : een trilogie (drie boeken)
Kristin Lavransdochter, te betalen in 10 achtereenvolgende
maandel. termijnen.
Naam en adres:
vVVVVVVW«M^MWJk2KVVVV«KV*^W»KM^^

E. K. DAMES- EN
VGRAVENHAGE
MEISJES TEHUIS
HUIZE MARIA, Nieuwe Havenstraat 76: Pension f 40 a f 45
per maand. — HUIZE MARTHA, Nieuwe Havenstraat 75: Pension
per dag f 1.25; pension per week t 8.50.
—
Telefoon 112407

