ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD
U I T G A V E VAN HET R. K. W E R K L I EDE NV E R B O N D IN

REDACTIE-ADRES:

OUDENOORD.

UTRECHT

ABONNEMENT FRANCO PER POST ƒ S.OO PER JAAR

21e Jrg. 29 NOV. 1940 No. 48

NEDERLAND

ADMINISTRATIE:

ONDIEP 6 •

UTRECHT

TEGENSTELLINGEN

M

linds

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

WEEKBLAD

5. Opbouwdienst en oorlogsvermink-

KRONIEK
1. Aftrek voor ondersteunden bij bedrijf dan de volgende regelingen zullen
gelden.
ziekte of ongeval van een gezinslid
Indertijd is bij circulaire van 6 April 1933
de aftrek inzake uitkeringen, welke zieke
gezinsleden van ondersteunden krachtens
de Ziektewet ontvangen, zodanig geregeld,
dat voorkomen werd, dat tijdens de ziekte
van een der gezinsleden een grotere aftrek
op het steunbedrag zou plaats vinden dan
voor de ziekte toen het betreffende gezinslid nog werkte.
De secretaris-generaal van Sociale Zaken
heeft termen aanwezig gevonden deze aftrek-regeling uit te breiden tot de uitkeringen ingevolge een der Ongevallenwetten.
Wanneer derhalve een gezinslid van een
ondersteunde
door
een . bedrijfsongeval
•wordt getroffen en uitkering ingevolge een
der Ongevallenwetten ontvangt, wordt op
het voetspoor van de regeling, welke voor
de ziekteuitkeringen geldt, van die uitkeringen op het steunbedra.g ten h o o g s t e
i n ' m i n dering gebracht een bedrag, gelijk
aan hetgeen van het weekloon van het gezinslid, dat deze genoot op het tijdstip van
het bedrijfsongeval voor de gebruikelijke
2/3 aftrek op het steunbedrag in aanmerking
zou zijn gekomen.

Van 25 November tot en met 5 December
mogen alle winkels geopend zijn tot 10 uur
n.m., behalve op Zondag l December. Uiteraard zal van deze regeling in de huidige
yerduisteringsperiode slechts gebruik worden gemaakt voor zover de omstandigheden
van het ogenblik daartoe aanleiding geven.
Voor Zondag l December geldt de bijzondere regeling niet omdat de Winkelsluitingswet voor dit tijdvak geen afwijkingen van
de Zondagssluiting kent, behalve de gebruikelijke voor melkwinkels, vis- en fruitwinkels en winkels in brood, banket, suikerwerken, chocolade en consumptie-ijs.

ten
Daar de commandant van de opbouwdienst het als zijn plicht beschouwt, oorlogsverminkten, behoord hebbende tot de
weermacht, bij te staan in het verwerven
van een betrekking, welke, zij in verband
met hun lichamelijke gesteldheid nog zouden kunnen vervullen, heeft hij bepaald, dat
bij het zoeken naar gegadigden voor het vervullen van plaatsen in de Opbouwdienst,
welke door arbeidscontractanten zullen of
moeten worden bezet, zoveel mogelijk oorlogsverminkten in aanmerking komen.

6. Geen ontslag bij onwerkbaar weer
in de bouwvakken

U kunt er om
verlegen zitten!
Net als om Aspirin. Dat kleine
tabletje knapt U gauw weer op
als U zich „niet lekker" voelt.
Zorg dus steeds, een huisje bij de
hand te hebben.

Er is een algemene regeling in de maak,
'— zo vernemen wij in bevoegde kringen —
volgens welke bij onwerkbaar weer in de
bouwvakken en andere vakken, die daarmee
verwant zijn, het dienstverband tussen werkgever en werknemer niet als verbroken zal
worden beschouwd. De werkgever zal in die
periode den werknemer dus niet kunnen
ontslaan. Dit is de grondslag van de komende regeling, welke intussen nog niet deGebruik kan worden gemaakt van de vol- finitief vaststaat. Zij mag als zeer belangrijk
gende faciliteiten, welke het winkelwerk- worden beschouwd in verband met de rechtijdenbesluit toestaat:
ten van den arbeider op uitbetaling van
Voor winkels in het algemeen:
steungeld.
In afwijking van de normale arbeidstijd
De afkondiging ervan mag daarom met
van 9% uur per dag en 53 uren per week, belangstelling
worden tegemoet gezien. Namag in winkels door een persoon boven dere bijzonderheden kon men ons te bevoeg18 jaar arbeid verricht worden gedurende der plaatse niet mededelen, daar de goed11 uren per dag en 66 uren per week op alle keuring van de ontwerp-regeling door de
het bezit van één of meer diploma's van
werkdagen in het tijdvak van 25 November Duitse overheid nog niet is afgekomen.
vak- of ambachtschool op het vak betrektot en met 5 December, onder voorwaarde,
king hebbende, wordt aangemerkt als het
dat de betrokken arbeiders in het tijdvak
van drie weken, aanvangende 24 November, 7. Werk in Duitsland voor diamant- hebben vervuld van één practijkjaar.
Volslagen werknemers zijn zij, die negen
2. Goedkope levensmiddelen voor
in totaal niet langer dan 172 uren arbeid
bewerkers
practijkjaren hebben vervuld, alsmede zij
verrichten.
vluchtelingen
die voor het vervuld hebben van 9 practijkTevens mag in hetzelfde tijdvak voor deze
De Raad van de Gemeenschap der arische jaren als volslagen arbeider worden beloond.
arbeiders afgeweken worden van het verDe secretarissen-generaal van Sociale Za- bod van arbeiden na half negen n.m., mits Diamantbewerkers heeft aan het Bestuur Halfwassen zijn — behoudens het bepaalde
ken en van Binnenlandse Zaken hebben niet later wordt gewerkt dan een half uur van de Alg. Ned. Diamantbewerkersbond hiervoor genoemd — de -werknemers, die
goedgekeurd, dat de gemeenten aan vluch- na het tijdstip, waarop de winkels voor het verzocht te willen bevorderen, dat in den minstens 4, doch minder dan 9 practijktelingen goedkope levensmiddelen op de- publiek gesloten moeten zijn (dat is dus niet vervolge geen werkloze leden van A.N.D.B. jaren hebben. Leerlingen zijn die werknevoor werk in Duitsland zullen worden uit- mers, die nog geen 4 practijkjaren hebben.
zelfde voet kunnen verstrekken als aan later dan half elf).
gezonden.
werklozen en armlastigen.
Voor de stijging der kosten van het leJeugdige personen van 16 jaar of ouder
Dit verzoek is gegrond op de omstandigzal in de vorm va.n een
mogen in genoemd tijdvak in alle winkels heden, dat gebleken is, dat niet-ariërs niet vensonderhoud
arbeid verrichten gedurende ten hoogste naar Duitsland worden uitgezonden, zodat duurtetoeslag een compensatie worden ge3. Kerstpakketten en distributie
10 uren per dag en 60 uren per week, onder alleen arische diamantbewerkers naar Duits- geven berekend naar 4 percent van het loon
voor elke 7 volle punten, waarmee het indexBij onderscheidene instellingen is de voorwaarde, dat zij in het tijdvak van drie land gaan, zoals met verschillende leden van cijfer der totale kosten van het levensondervraag gerezen, op welke wijze dit jaar de weken, aanvangende 24 November, in totaal de A.N.D.B. reeds geschied is.
voor arbeidersgezinnen stijgt.
De Raad van Gemeenschap is van mening, houd de
gebruikelijke
Kerstgaven zullen kunnen niet langer dan 166 uren arbeid verrichten.
maanden Juli of Augustus zal aan
dat door dit onderscheid het arische element deInwerknemers
•worden uitgedeeld, daar de distributie hiereen volle werkweek vacanPersonen beneden de leeftijd van 18 jaar in de diamantindustrie verzwakt wordt en
bij moeilijkheden in de weg dreigt te leggen
echter geen arbeid verrichten vóór de kansen voor werkloze diamantbewerkers tie worden gegeven, waarbij inbegrepen een
In de eerste plaats wordt er op gewezen, mogen
uur v.m. en na 8 uur n.m.
om in hun vak aan de gang te komen, voor Zaterdag. Als regel zal deze vacantie samendat er niet op te rekenen valt; dat buiten 8 De
vrije halve dag mag in het tijdvak ariërs verkleind worden tegenover niet- vallen met de vacantie in het bouwbedrijf.
de gewone distributie-regeling om extra- van
Voorts zal een fonds worden gesticht tot
25 November tot en met 5 December ariërs.
rantsoenen beschikbaar zullen worden gevan loonderving op vacantieingehouden worden, zonder dat
Het bestuur heeft toegezegd de inwilli- vergoeding
steld. Dit betekent, dat instellingen, welke éénmaal
dag-en en algemeen erkende christelijke
behoeft te wordfen gegeven.
ging van dit verlangen te zullen bevorderen
zich met de uitreiking van Kerstpakketten compensatie
feestdagen, waartoe de werknemer een zegel
Voorts .wordt nog eens de aandacht
pla.chten bezig te houden, dit jaar hetzij tot gevestigd
zal worden verstrekt zoals in de bouwvakop artikel 9 van het Winkelwerkhet z.g. waardebonssysteem zullen moeten tijdenbesluit,
ken gebruikelijk is. De zegels, waarvan de
8.
Nagelaten
betrekkingen
van
verwaarin wordt bepaald, dat de
overgaan, — hetzij van te voren de desbe- rusttijd van anderhalf uur slechts gegeven
werkgever de nominale waarde betaalt en
miste ambtenaren
treffende punten van de verschillende dis- behoeft te worden indien de arbeidstijd van
de werknemer een nader te bepalen bedrag
tributiekaarten moeten innemen, voor zover den bediende aanvangt vóór l uur n.m. en
terugwerkende kracht tot 10 Mei 1940 verschuldigd is voor administratiekosten,
het Kerstpa.kket a.lthans gedistribueerde tevens later dan halfzeven n.m. eindigt. is Met
een beschikking verschenen van den se- variëren van 20 cent tot ƒ 1,26.
goederen inhoudt. Met behulp van de inge- Indien dit niet het geval is, kan met een cretaris-generaal
Voorts zijn de artikelen 128c en 1638d
va.n Binnenlandse Zaken
nomen punten kunnen dan de inkopen bij halfuur worden volstaan, hetgeen van benopens een regeling voor tijdelijk pensioen van het B. W. eveneens van toepassing.
de leveranciers worden gedaan.
Deze overeenkomst, die, zoals gezegd voor
de werktijdregeling voor aan de nagelaten betrekkingen van de verIn dit verband kan nog worden meege- lang kan zijn voor
die gedurende de periode va.n miste burgerlijke ambtenaren en van ver- de tijdsduur van een jaar is aangegaan,
deeld, dat de Nederlandse zuivelcentrale dit hulpkrachten,
drukte tijdelijk worden aangeno- miste gewezen burgerlijke en militaire amb- wordt geacht telkens voor de tijd van een
jaar niet (als in vorige jaren) bak- en grotere
en veelal eerst des middags in dienst tenaren, voor zover de vermissing onmid- jaar te zijn verlengd, indien niet een der
braadvet, margarine e.d. vrij van heffing men
komen.
dellijk of middellijk het gevolg is van de partijen minstens drie maanden voor de after beschikking van instellingen van weldaloop aan de tegenpartij de wens te kennen
Indien na halfnegen n.m. arbeid wordt oorlogstoestand.
digheid zal stellen ter gratis uitreiking aan verricht,
moet een verplichte nachtrust var.
Blükens deze beschikking is het bepaalde heeft gegeven de overeenkomst niet te wilbehoeftigen.
ten minste 9 uren in acht genomen worden. in artikel 94 der Pensioenwet 1922 en in len verlengen.
artikel 18 der militaire weduwenwet 1922,
4. Tewerkstelling en ontslag in de
In winkels, waar uitsluitend of in hoofd- zomede hetgeen in andere met die artikelen
zaak
brood,
banket,
suikerwerk,
chocolad?
komende feestdagen
verba.nd houdende wettelijke voorschriften
en consumptie-ijs worden verkocht, mag op terzake is bepaald, mede van toepassing op
In verband met het feit, dat tengevolge 3, 4 en 5 December door de arbeiders boven de vrouw en de kinderen van een ambtevan de feestdagen in de volgende maand 18 jaar gedurende ten hoogste veertien uren naar, die niet In de uitoefening van zijn
ermomeferactie
veel ondernemers genoodzaakt zijn extra per dag arbeid worden verricht.
dienst is vermist geraakt en op de vrouw
Men bedenkte echter, dat op Zondag l De- en de kinderen van een gewezen burgerlijk
personeel aan te nemen, dat zij na afloop
van de extra werkzaamheden • weer graag cember deze winkels slechts gedurende vier ambtenaar, respectievelijk van een gewezen
zouden ontslaan, heeft de vertrouwensin- achtereenvolgende uren voor het publiek militairen ambtenaar, die is vermist gestantie voor het middenstandsbedrijf zich geopend mogen zijn, tenzij de gemeenteraad raakt, indien de vermissing onmiddellijk dan
in verbinding gesteld met den directeur- met gebruikmaking van artikel 9, 3e lid der wel middellijk het gevolg is van de op 10 Mei
generaal van de Arbeid, die een regeling Winkelsluitingswet verruiming toestaat, of 1940 ingetreden oorlogstoestand en er, ter
heeft getroffen voor werkzaamheden die door toepassing van crisisverkoopverrui- beoordeling van de Pensioenraad, bedoeld
ming het aantal van vier uren op zes uren is in artikel 10 van eerstgenoemde en in arten hoogste drie weken duren.
IH verband met het naderen van St. Nico- geb'racht. Door dezelfde omstandigheden tikel 4 van laatstgenoemde wet, gegronde
laas wordt onder de aandacht van belang- kunnen voor sigarenwinkeliers en drank- redenen bestaan om aan te nemen, dat de
hebbenden gebracht, dat voor het winkel- verkoopplaatsen dan afwijkingen gelden.
vermiste vóór het eindigen van die oorlogstoestand is overleden.

Tl.

9. Non-activiteit van burgerlijk
personeel

ten d r o om
„Wanneer ik aan den waterkant
Zit, turend naar het schrift,
Dat telkens een onzichtb're hand
Weer in den spiegel grift,
Spreek ik soms tot den berkeboom
Die aan den oever staat:
Het leven, broer, is als een droom
Die weldra overgaat."
Zo dicht pater Schreurs.
Het leven, broer, is als een droom
Zo is het leven. Dat hebben allen ondervonden, die reeds voor ons door de donkere poort er zijn uitgegaan.
Is het nu al voorbij? vraagt menigeen,
die in hoge ouderdom sterft.
Is dat nu alles? vroeg een Romeins keizer op zijn sterfbed.
Een droom, die weldra overgaat
Maar een droom, waaruit we niet graag
worden wakker geschud.
Een droom, die we niet graag zien afgesneden.
En dan ligt het er nog aan, hoe.
Als men in de kracht van zijn jaren,
in de felle spanning van de oorlog, zijn
leven geeft voor het vaderland, dan kan
men nog zeggen met de woorden van
Albert Thomas: Men ontsteelt mij imjn
leven niet: ik geef het.

Maar als in maanden én jaren van ziekte het leven langzaam wil weggleden, dan
klampt men zich eraan vast, dan bidt men
het te mogen behouden.
En wie zou niet graag, — als hij kan,
een mens redden?.
Er gaan in een oorlog veel mensenlevens verloren.
Maar deze levens gaan ook in vrede verloren.
De tuberculose woedt- overal, en altijd
door.
En er moet tegen gevochten worden,
onverbiddelijk en onophoudelijk, tot we
deze ziekte, die knaagt aan onze volkskracht, eronder hebben.
Daarom zouden wij ieder lid van onze
katholieke arbeidersbeweging het willen
inhameren en inpompen,
dat hij toch óók mee moet doen,
dat hij mee moet gaan behoren tot onze
keurtroepen: de stuivervrijwilligers,
dat hij een schakel moet worden van
deze ketting van vrijwillige helpers, een
schakel van de stuiverketting.
Het kost zo weinig.
Het betekent zo veel.
EEN STUIVER PEK WEEK
OM LEVENS TE REDDEN.
H. L.

Ingevolge een thans verschenen beschikking van de secretarissen-generaa.1 van de
departementen van Algemeen Bestuur kunnen burgerlijke rijksambtenaren, wier diensten in verband met de sedert de 10e Mei
ingetreden bijzondere omstandigheden tijdelijk gemist kunnen worden, door den secretaris-generaal van het betreffende departement of door het hoofd van het afwikkelingsbureau bij het,departement van Defensie na verkregen instemming van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse
gebied voorlopig voor ten hoogste een jaar
op non-activiteit worden gesteld.
De
non-aotiviteitsbezoldiging
bedraagt
voor kostwinners van een gezin 85 percent
pedurende de eerste drie maanden en vervolgens 70 percent. In de overige gevallen
is deze bezoldiging resp. 75 en 60 percent.
Tevens is in deze beschikking bepaald in
hoeverre inkomsten uit anderen hoofde worden afgetrokken. Zij wordt geacht op l Juli
j.l. in werking te zijn getreden.

10.C.A.O. loodgieters- en fittersbebedrijf
Tussen de Bond van loodgieters- en fitterspatroons in Nederland, de Nederlandse
R.K. Bond van loodgieters- en fitterspatroons en de samenwerkende Metaalbewerkersbonden is ook thans een landelijke collectieve arbeidsovereenkomst tot stand gekomen, regelende de algemene arbeidsvoorwaarden, zoals Ionen, vacantie-, duurtetoeslag enz., voorlopig voor de tijdsduur van
een jaar.
Ter bepaling van de lonen zijn de gemeenten en plaatsen in een zogenaamd loonregister ingedeeld, dat aan deze overeenkomst is toegevoegd.
Voor wat de hoogte der uurlonen betreft
wordt rekening gehouden met het aantal
practijkjaren hetwelk de betreffende loodgieter of fitter achter zich heeft, waarbij
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Economische orJeninci
(d. B.) Met meer dan gewone belangstelling zullen onze lezers kennis
genomen hebben van enige besluiten /,betreffende de opbouw van een
zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfsleven".
Men wil derhalve het Nederlandse
bedrijfsleven zodanig opbouwen, dat
het zelfstandig zijn zaken kan regelen. Dat doel is ons noch vreemd
noch onsympathiek. Onze katholieke
sociale organisaties hebben sedert
jaren (men denke onder andere aan
de in 1936 verschenen „Lijnen voor
de uitbouw van samenwerking onder
bedrijfsgenoten tot ordening van
economisch leven") gepleit voor een
gebonden economie, welke de plaats
zou dienen in te nemen van het
„vrije spel".
Hoe stelt men zich die nieuwe organisatie voor; wat zal haar taak
zijn? Op die vragen schijnt nog geen
klaar antwoord te geven.
De rijksoverheid zal voorschriften
geven en maatregelen treffen, welke
zij nodig acht.
Er wordt (is) een centrale „organisatie-commissie" ingesteld, 'n toporgaan, waaraan belangrijke bevoegdheden zullen worden verleend.
1. De organisatiecommissie heeft
tot taak alle voorbereidende maatregelen te treffen, geschikt en nodig
om een zelfstandige organisatie van
het bedrijfsleven op te bouwen. Zij
is met name bevoegd:
a. Bedrijfsorganisaties (dat zijn
werkgeversorganisaties)- in te stellen, als uitsluitende vertegenwoordiging van de betrokken takken van
bedrijf te erkennen en te foepalen,
voor welk gebied van het bedrijfsleven zij bevoegd zijn;
b. Bedrijfsorganisaties te ontbinden, te verenigen en voorschriften
omtrent het beheer en het gebruik
van haar vermogen te geven;
c. Het statuut van bedrijfsorganisaties te wijzigen en aan te vullen;
d. Voorzitters en directeuren,
alsmede andere functionarissen van
bedrijfsorganisaties aan te stellen en
te ontslaan;
e. Voor ondernemers en ondernemingen het lidmaatschap van een bedrijfsorganisatie verplicht>te stellen;
f. Overeenkomstige maatregelen
voor andere organisaties van het
bedrijfsleven te treffen.
2. Bedrijfsorganisaties zijn die
organisaties en verenigingen van organisaties, welke de behartiging van
de bedrijfsbelangen van ondernemers
en ondernemingen tot taak hebben.
De vakorganisatie is een
reactie tegen Jiet economischliberaiisme van de 19e eeuw,
tegen het koude individualisme, het valse vrijheidsbeginsel
der Franse revolutie.
De vakorganisatie is de eerste stap op de weg naar een
wederorganisatie der maatschappij op christelijke grondslag. Zij zal de grondslag en de
basis worden, waarop onze
christelijke
toekomst-maatschappij zal worden opgebouwd.
Prof. mr. P. J. M. Aalberse.
1903, Vakcongres

J.

In geval van twijfel beslist de organisatiecommissie of van een bedrijfsorganisatie sprake is.

Zoals bekend heeft de heer Rijkscommissaris voor het bezette gebied van Nederland een Stichting „Winterhulp" in het
leven geroepen, welker taak zal zijn aan degenen van ons volk,
die in nood verkeren, de helpende hand te bieden.
Gezien de grote nood, die hier en daar tengevolge van de
oorlogsomstandigheden reeds is; gezien verder de waarschijnlijkheid, dat deze nood, ook al door de winter nog zal worden vergroot, bevelen wij dit werk aan in de daadwerkelijke belangstelling en offervaardigheid van al onze vrienden.
Wanneer verder op onze plaatselijke werkers voor deze actie
een beroep wordt gedaan, vertrouwen wij, dat de medewerking
ten volle zal worden gegeven.
Namens het Verbondsbestuur:
A. C. DE BKUIJN, voorzitter
J. A. SCHUTTE, secretaris.

Onder het centrale orgaan komen
dus bedrijfsorganen, welke tot taak
hebben: de behartiging van de bedrijfsbelangen van ondernemers en
ondernemingen.
Het is duidelijk, dat hier uitsluitend gedacht is aan economische belangen: productie (verdeling, kwaliteit), prijzen, levering enz.
De ondernemersorganisatie zal in
vijf groepen worden verdeeld: De industrie (waaronder begrepen , de
Nu onze leden in tal van opzichten te maken hebben met
krachtbedrijven), het ambacht, de
handel (waaronder begrepen het hodistributiemoeilijkheden, besloot het Verbondsbestuur een
tel-, café-, restaurant en pensionbeDIENST VOOR DISTRIBUTIE-AANGELEGENHEDEN in het
drijf), het bankwezen, het verzekeleven te roepen.
ringswezen, alsmede het verkeersweVoor zover nodig kunnen onze Verbondsinstanties zich tot
zen.
die Dienst wenden. Het adres is: OUDENOORD 12, UTRECHT.
De centrale commissie bepaalt, in
overleg met de rijksoverheid, „indeling en grenzen van het gebied van
het bedrijfsleven".
De ondernemers (ondernemingen)
zijn van rechtswege bij de centrale
Toch zijn er altijd nog katholie- Doch beleden die schilders niet de nieuwe
organisatie aangesloten; zij worden ken, die menen zich belachelijk te religie, die de „beeldendienst" als gruweover de „lagere organisaties" ver- maken als men in een restaurant of lijke godslastering veroordeelde? En tóch
deeld.
in een schaftlokaal een kruisje had de traditie hen zo stevig in haar
Indien wij een en ander overwegen, maakt en God even dankt voor het greep, dat de venijnige spot van de Byendan kunnen wij de poging om tot dagelijks brood. Eigenlijk is dat 'n corf .en het vonnis der nieuwe predikers
organisatie van het economisch le- soort „verraad". Het staat ongeveer geen vat op hen hadden.
ven te komen, toejuichen. Wel laat gelijk met de bewering van Petrus,
Luther en Calvijn hebben noch kathozich aanstonds de vraag stellen: hoe dat hij dien Christus niet kende.
lieke traditie noch katholieke gebruiken
verhouden de werknemers (-organiWij weten wel, zó erg menen de radicaal uit kunnen roeien. De provincie
saties) zich tot die, op ondernemers niet-bidders het niet. Het niet-bid- Drenthe heeft in vier eeuwen geen tijd
(en de overheid) steunende economi- den is bij hen een soort sleur ge- kunnen vinden Maria uit' haar wapen weg
sche organisatie? Dat zij, die uitslui- worden.
te krassen, het wapen van een Cistersientend van hun arbeidskracht moeten
Hen daaruit te wekken is de plicht sernonnenklooster bij Assen. De boetende
leven ten nauwste betrokken zijn bij van iederen katholiek. Vooral de Zusters zijn verjaagd, maar, Maria, haar
het economisch beleid der onderne- katholieke arbeider kan hier mooi Koningin, is gebleven en waakt over het
mingen, kan moeilijk worden weer- werk verrichten. Door zijn voor- goede volk der venen. Al is de Goudse
sproken. Zeker, men kan bevor- beeld. Een ingetogen, eerbiedig, niet Sint Janskerk aan de katholieken ontnoderen, dat de economische werk- demonstratief gebed, maakt altijd men en zijn de beelden, die haar sierden,
geversorganisaties en de centrale indruk.
verwoest, de gebroeders Crabeth maakten
overheid bij hun economische gedraHet is de beste apologie. Het haar onbewust weer katholiek door de
gingen altijd rekening houden met de stemt anderen tot nadenken, ook de gebrandschilderde glazen, die schitterensociale rechtvaardigheid en sociale lachers en spotters.
der zijnMan de vernielde beelden en heden
liefde, doch is het niet zeer voor de
de
bewondering van hoal de wereld hebBidden voor en na het eten is ook
hand liggend, dat, óók indien men het beste bewijs, dat godsdienst niet ben.
de onderneming als een éénheid be- alleen in de kerk thuis hoort. En 't
Wel alle Nederlanders denken in het naschouwt, men een zó grote, belang- kruis is ons insigne, dat reeds 2000 jaar met verlangen r>"~r het St. Nicol-asrijke, onontbeerlijke groep als die der jaar oud is en dat alle geslachten na feest en moeder is diep teleurgesteld, als
werknemers in de economische or- ons nog als een symbool van het ge- Sinterklaas niets heeft gebracht. Is haar
ganisatie direct inschakelt?
.loof in. God den almachtiger Vader, man vermogend, hij loopt begin DecemWaarom moeten zij hun belangen- in Christus den Zoon Gods, Verlos- ber wellicht een Huis —« Jint Eloy binbehartiging aan anderen, wie dan ser der mensheid en in den heugen nen om een mooie broche of 'n paar sierook, overlaten?
lijke armbanden voor zijn vrouw te kopen.
Geest, zullen uitdragen.
De vier katholieke sociale orgaWelke confessie zij ook belijden, winkelier
nisaties hebben in de eerder genoemen klant maken er zich geen zorgen over,
de richtlijnen voor het door ons ook
dat Sint Eligius de katholieke patroon
der goudsmeden is. Zijn naam is aan de
thans verdedigde standpunt gepleit.
Wij vertrouwen, dat de secretarisjuwelierszaken verbonden gebleven.
Niet-katholieke jagers gaan mee ter St.
generaal van het departrnent van
Hubertus-jacht en verschalken geen haasEconomische Zaken bereid zal zijn
alsnog te bevorderen, dat ook verteHeten wjj wel eens taai, van de katho- je minder, doordat zij feiteüjk een Heilige
genwoordigers van de georganiseer- lieke traditie kan dat zeker gezegd wor- eren. Onze muzikanten spelen graag in
de werknemers in de komende econo- den. Om maar iets te noemen, de eerste de fanfare of harmonie Caecilia en geen
mische organisaties zullen worden Christenen riepen de voorspraak van Ma- gereformeerde maakt bezwaar tegen die
opgenomen.
ria en de martelaren in; wy doen het ook naam van een roomse maagd en martelaMen volgt daarmede de lijn, die in en de katholieken, die over duizend, twee- res, gevierd als de patrones der muziek.
Kent het Zuiden dorpen als Sint Mihet verleden reeds getrokken is, ook duizend jaar en in de laatste dagen leven,
ten aanzien van de zogenaamde rijks- zullen het eveneens doen. De katholieke chielsgestel,, Sint Anthonis, Sint Hubert,
bureaux.
traditie is zó taai, dat hij, die z'n ogen Sint Oedenrode, Sint Geertruid en Sint
Odiliaberg, Sint Jacobi-Parochie en Sint
en z'n verstand de kost geeft, voortdu- Anna-Parochie
in het Noorden verkondirend tot de conclusie moet komen; Nedergen
nog
altijd,
dat zij eens aan onze Heiland moet eens geheel katholiek geweest ligen waren toegewijd,
al woont er nu ook
en
zijn.
nauwelijks
nog
een
katholiek.
Ik bezoek onze prachtige musea en sta
In de zestiende eeuw is er, helaas, een
(A)
Als men buitenlanders in verrukking voor de meesterwerken
scherpe
scheiding gekomen tussen kathospreekt, die in vele landen geweest onzer schilders, die de zeventiende eeuw
zijn, hoort men dat het hun opvalt, mee tot de gouden eeuw hebben gemaakt. liek en protestant, maar de oude traditie
dat de christelijke Nederlanders zich Rembrandt, Vermeer, Gerard Dou, Se- bleef in menige vorm voortbestaan.
niet schamen voor en na het eten ghers, Govert Flink en andere grote kunVAN DEURNE
te bidden, óók al doen zij dat in eeif stenaars hebben onze Heiligen op schitterestaurant. In vele landen is dat — rende wijze verheerlijkt. Ik sta voor hun
helaas! — anders.
doeken en word vervoerd door de fijne
Het spreekt vanzelf, dat men trekken van de Reinste der Maagden, door
eerbied heeft voor mensen, die eer- de boetetranen van Maria Magdalena, de
lijk voor hun overtuiging durven opgetogen vreugde der Emmausgangers,
uitkomen.
die hun verrezen Zaligrnaker herkennen.
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Hufl o V erriesi
„Eertijds heeft er een volk bestaan, edel
en groot, de wereld rond bekend
" Welnu, dat edel volk moet wederom onder de
zon komen, leven, roeren, spreken, werken, in één woord bestaan. — Geen ander
volk, geen nieuw volk, dèt volk."
Het was op 32-jarige leeftijd, dat de
latere „pastor van te lande", de Vlaamse
priester Hugo Verriest deze woorden
sprak in een redevoering, welke evenals
zijn andere toespraken, is gebundeld in
het boek „Voordrachten".
Hugo Verriest; deze week, op 27 November, was het een eeuw geleden, dat
hij in het dorpje Deerlijk werd geboren en
dat eeuwfeest is een herdenking waard.
De aanhaling hierboven mag gelden, als
het levënsprogram van dezen strijder voor
de Vlaamse zaak, liever voor de onvervalste Vlaamse cultuur. Op 32-jarige leeftijd sprak hij die woorden 'Uit; Hugo Verriest wist al vroeg wat hij wilde en hij
wist het .precies. Van zijn hoogvereerden
„heer ende meester" Guido Gezelle, wiens
dichterklasse hij op het seminarie Roesselaere had gevolgd, had hij de poëzie van
de Vlaamse taal leren verstaan en ofschoon Verriest als dichter en letterkundige niet in de schaduw van Gezelle kan
staan, wordt de geschiedenis der Vlaamse
cultuurherleving niet geschreven zonder
Hugo Verriest. En ook niet zonder Albrecht Rodenbach, dien vurigen leerling
van professor Verriest.
Hugo Verriest was voor Vlaanderen
wat in later tijd bij ons Pieter van der
Meer de Walcheren is geweest; er zijn
groter letterkundigen dan dezen, maar als
bezielers van hun volgelingen voor hun
Ideaal, het eigen vaderlandse en met het
vaderlandse christelijke leven, waarop de
eigen kunst de feestelijke bloei is, zijn zij

enig gebleken. Het bizondere bij Verriest
is dan nog zyn ongemene gave van het
woord, het schone, meeslepende Vlaamse
woord, dat ook in'ons land in tal van vergaderingen herhaaldelijk geklonken heeft.
De Leuvense professor Sobry zegt: het
merkwaardige bij Verriest ligt vooral in
het feit, dat hij een aantal grondbegrippen en gemeenplaatsen omtrent volk en
taal, leven en kunst, natuur en waarheid,
schoonheid en smaak, met onmiskenbaar
talent ontwikkeld, geïllustreerd, gevulgariseerd en toegepast heeft in een serie bekoorlijke causerieën, studies, artikelen en
schetsen vol fris-tintelend leven. Over belangrijke leven en kunst rakende zaken
wist Hugo Verriest eenvoudig maar duidelijk te spreken en te schrijven, zodat
ieder hem kon verstaan. Dat en het feit,
dat hij als professor zijn meeste werk publiceerde in „De Vlaamse Vlagge", dat
toch eigenlijk een studententijdschrift
was, tekent de nederigheid in zijn persoon. Want als hij roem zocht, dan was
het roem voor zijn Vlaanderland en voor
Guido Gezelle, wiens advocaat hij altijd
is geweest.
Hugo Verriest stierf l November 1922,
dus kort na de wereldoorlog, die hem in
zijn land zo diep had geschokt.
Thans opk heeft Vlaanderen de schok
van de oorlog ondergaan, maar de geest
van Verriest leeft nog en zal de kracht
geven, waaraan de Vlaamse cultuur zich
zal staande houden.
Ook ons moge zijn niet aflatend streven
doen beseffen, dat een volk slechts leven
waardig is als het zijn eigen geestelijke
krachten cultiveert en dienstbaar maakt
aan de bloeiende beschaving der eigen gemeenschap.
A. B.

Uecewi oer-oewoJ
weest
Wat heeft de oude, ouderwetse deugd alles elkander vurige liefde toe
van gastvrijheid opeens een diepe zin ge- gastvrij jegens elkander zonder te morkregen! Vroeger, nu ja, men moest wel ren". (En deze brief vervolgt: „Staat niet
erg gierig zijn, als men op zijn tijd niet verbaasd over de brand der beproeving,
eens graag gastvrij en mild was! Het was die bij u is uitgebroken, also,f u iets
zalig zijt ge, zo
zo gezellig en het deed zo royaal aan, en vreemds overkwam
het was zo plezierig om gul en overvloe- ge om Christus' naam smaad ondergaat;
dig allerlei aan te bieden aan gasten en want dan rust op u de geest der glorie,
bezoekers. Zichzelf iets ontzeggen ging de Geest van God. Immers, niemand van
zelden er mee gepaard. Men had het goed u mag lijden als moordenaar of dief, als
misdadiger of oproermaker; maar lijdt hij
en gaf het goed.
Maar nu? Nu is het echte gastvrijheid als christen, hij schame zich niet, doch
)
en belangeloosheid, als men een ander verheerlijke God om die naam
En Paulus vat het alles nog eens samen
een verkwikking aanbiedt! Nu kan men
een bewijs geven van diepe Christelijkheid, in zijn brief aan de Romeinen: „Weest
als men volgens het Evangelisch woord: blijde in de hoop, geduldig in het lijden,
legt u op de
wat ge den minste der Mijnen gedaan volhardend in het gebed
hebt, hebt ge Mij gedaan" den naaste om gastvrijheid toe".
Deze gastvrijheid, die mildheid moet
dat motief mee laat delen van eigen geonze nationale deugd zijn in begin Deringe voorraad.
Gelukkig dat onder ons goede volk ook cember! Óók in begin December 1940.
Geen bonnenrepen en puntenstrepen
deze deugd nog leeft. Gelukkig dat er
ook nu nog altijd mensen zijn. die onver- kunnen de handen van Sint Niklaas binwachte bezoekers niet met een kaal niksje den, die ook dit jaar de kinderen blij maafschepen; die hun kinderen leren ook nu ken zal. Wie zou n i e t g r a a g , ongeen jui~t nu mee te geven aan anderen; zoete koffie drinken om hun suikeren
die ! n meer dan gewone mildheid ook beesten in de schoen te kunnen leggen?
soms het voor zichzelf bestemde uitdelen Wie zou niet graag willen- uitsparen op
en wegschenken. Gelukkig dat ons volk zijn brood en zijn bloem om voor hen taainiet schriel en al te zuinig doet tegenover mannen te kunnen kopen en speculaasanderen. W-ant ellendig zou het zijn als poppen?
Sint Niklaas z a l weer komen.
niemand iets zou weten te geven zonder
Als hij geen pepernoten geven kan, zal
bonnen er voor terug te vragen. Moge in
's hemels naam de bonnenwinter 1940 hij havermoutballetjes strooien, als hij
niet de door God geprezen gastvrijheid geen roggebrood vindt voor het paard zal
vermoorden! Zie eens, wat Sint Paulus hij met wortelen tevreden zijn en als hij
zegt: „Laat broederlijke liefde er altijd zelfs geen wortelen vindt, zal hij zijn
blijven! Verwaarloost de gastvrijheid schimmel wel schillen laten eten: maar
niet" (uit de brief aan de Hebreeuwen: de komen zal hij.
Heeft hij geen zijden mijter, dan komt
brief vervolgt: „Denkt aan de gevangehij met een kartonnen, heeft hij geen wolnen, als waart ge medegevangen
).
En Sint Petrus, onze eerste Paus, len baard, dan doet hij het met een paschrijft het nog uitdrukkelijker aan chris- pieren, maar hij komt, • hij nadert, hij is
tenen, die toen ook moeilijke tijden be- al onderweg.
Misschien kan .hij niet over de daken
leefden; en via die christenen schrijft hij
het aan ons.- Hij schrijft: „Draagt vóór rijden, nu 't daar allemaal zo donker is.
Maar de schoorstenen vindt hij toch, zelfs
al zijn ze niet gemerkt als de brievenbussen.
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint!
En waarom komt hij?
Omdat
wij Nederlanders, in December
van handen en gelaat,
schrale lippen, gesprongen vooral, gastvrij en gul zijn, mededeelzaam
handen genezen snel met en goed geef s!
Al zullen wij het (volgens het Petruswoord) wellicht niet altijd zyn „zonder
oos30 60el. Bij Apoth.en Drogisten te morren".
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(üttwzietzn
Toen Herbert Vrokstage vanuit zijn zou die fatale dag komen? Hoe lang
kamer de bloemendragende mensen zou zijn lichaam bestand zijn het leven
zag voortgaan naar het kerkhof, om te omkluisteren ? Wanneer zou zijn
hun overleden bloedverwanten een eer- driftige hart het werk moeten staken?
biedige groet te brengen aan hun graf, De angst kroop hem in de keel, angstherinnerde hij zich bijzonder sterk hoe zweet drupte van zijn gezicht op de
hij vroeger met zijn vader en zijn zusje bloemen in de vensterbank. Zou zijn
Adèle diezelfde weg gegaan was om einde spoedig komen? Ja! Spoedig!
te bidden bij het graf van moeder. La- Hij wist het, hij was van geen sterke
ter toen ook Adèle gestorven was ging stam. Zijn bonzend hart,scheen nu al
hij met vader en nog later, ging hij al- somtijds de dienst te willen weigeren.
leen, bloemen met zich dragend voor Hij kon niet lang meer leven; zijn dadrie graven. Slechts tweemaal ging hij gen telden vlug, té vlug, razend snel
de weg alleen, nadien had hij er geen vloden zij voort. Grauw van angst trok
moed meer toe. De angst voor de dood hij zich terug bij het venster, hij kon de
verliet hem nooit, geheel zijn leven was aanblik van die voortstromende stoet
er van vervuld. Maar nimmer had hij van ernstige, biddende mensen niet
die angst zo hevig op zich voelen toe- langer verdragen. Hij greep zijn viool
dringen als de eerste maal toen hij met en begon te spelen met de hartstocht
vader en'Adèle bij moeders graf stond. van een waanzinnige, heel zijn hart en
Een knaap van twaalf jaar was hij geest wilde hij vol leefdrift en levenstoen en voor die leeftijd was deze he- verlangen spelen, de angst verdrijven
vige angst zeker ongewoon. Alsof er door levengevende muziek. Maar hij
iets verschrikkelijks met hem gebeuren moest weldra opgeven, hij had onstuiging was hij bleek en bevend achter mig-begerig te veel verlangd van zijn
zijn vader gekropen en slechts de vrees broze hart. Nu stond hij trillend van
zich onflink en belachelijk aan te stel- vermoeidheid tegen de tafel geleund
len had hem er van weerhouden te en voelde hoe rond zijn hart een nare,
weeïge pijn een kring sloot. Hy gevoelgaan gillen of weg te lopen.
In het trieste licht van de grauwigedruilerige dag zag Herbert de mensen
in kleine, onophoudelijk aankomende
groepjes zijn venster voorbij gaan. Vaders met kinderen, moeders met kinderen, alleen kinderen, een eenzame
oude man of vrouw en soms een jong
echtpaar, dat de belofte van nieuw
leven met zich 'meevoerend, het gestorven eerste kindje ging bezoeken. Al
deze mensen gaan, en • eenmaal gaan
anderen voor hen. Waarom gaan zij,
welk nut verwachten zij voor zich zelf
of voor hun gestorven dierbaren als zij
bidden voor de vergane resten van
dode mensen? Waaruit putten zij de
moed de nabijheid van de dood te zoeken, waar dit nauwelijks doel heeft,
ook niet als troostbrenger voor het
eigen hart. Want al geloofde Herbert .......en begon te spelen met de hartswel dat de angst voor de dood in an- tocht van een waanzinnige....™
dere mensenharten geringer zou wezen
dan in het zijne, dan moest het in mindere mate hen toch zeker op een dag de het, dit was het einde, maar hij had
als deze bezighouden.
geen moed of kracht meer om strijd te
Herbert Vrokstage huiverde van voeren. Capituleren zoals iedere zwakvrees en afschuw voor de dood, de kere voor den sterkere, iets anders
sombere metgezel van ieder mens, die restte hem niet; hij sloot de ogen en
naast hem voortgaat, vasthoudend en wachtte moedig af.
onvermoeibaar vanaf de eerste kreet
Maar door het duister waarin hij
tot de laatste zucht van een mensen- thans geboeid was drong het sterke
leven. Nimmer wijkend, wachtend op licht van zijn immense verbeelding, een
de kans, die zijn kans is; nooit te verbeelding, die boven zijn denkkracht
vroeg, nooit te laat en nooit vergeefs stond en buiten zijn controle lag. Hij
grijpt hij zijn prooi. Dood en leven, was in een kamer, die hij herkende als
twee gedachten, twee begrippen, twee de kamer waarin zij vroeger woonden
volkomen aan elkaar tegengestelde toen zijn ouders en Adèle nog leefden.
machten, maar die te samen het grote Gevieren zaten zij rondom de tafel:
ondoordringbare geheim vormen van vader, moeder, Adèle en Herbert zelf.
het bestaan van een mens. Er is slechts Hij sprak tot zijn ouders en lachte
de tussentijd, de langgerekte schrei tegen Adèle, maar geen van drieën
van de wieg tot de doodkist, het korte reageerden. Zij waren zeer zwijgzaam
jachtende leven van vreugde en leed, en zeer ernstig/ Zijn moeder keek
van leed vooral. Er is het hevig verlan- voortdurend in zijn richting, maar ze
gen om het leven van leed te bestendi- zag over hem heen, dan ook de vader,
gen, te rekken, om niet onder te gaan dan ook Adèle. Telkens opnieuw keken
in het ondoorgrondelijke duister van zij over hem heen, totdat hij onrustig
het levenseinde.
opsprong en zich omwendde. Een sidHerbert Vrokstage was gehecht aan dering ging door hem heen toen hij de
het leven zoals slechts weinigen, hij dood achter zijn stoel zag staan. Roerleefde en wilde leven met al de vezels loos en onbewogen; de holle ogen
van zijn lichaam; het goede, schone, keken hem aan zonder hartstocht,
rijke, harde, bittere, wrede leven had koude gevoelloze ogen zonder enige
hij lief met de hevige hartstocht van uitdrukking. De prooi was voor het
zijn onstuimige bloedsdrift. Alleen het grijpen, maar de knokige armen hinleven heeft waarde, al het andere is gen slap en werkeloos naast 't lichaam.
verbeelding, fictief en onaanvaardbaar De dood wacht, dacht Herbert, evenvoor een volledig mens.
als zijn ouders en Adèle wachten.
Toch moest ook Herbert Vrokstage
Toen brandde er naast de dood een
erkennen dat geen menselijk brein het kleine felle vlam, die vergrotend e.n
geheim van leven, en dood kan ont- verhevigend zich vormde 'tot een mensluieren, dat geen menselijke macht selijke figuur, groots en majesteitelijk
de kringloop ook maar voor een secon- van gestalte. Mensen en dingen verde kan vertragen of stopzetten. Gebon- vaagden, werden weggelicht door de
den aan leven en dood staat toch ieder materialiserende lichtfiguur, die thans
mens buiten dit grote geheim: dit naderbij trad.
weten was de stuitnok in het gedachDe dood wendde het benige hoofd
tenleven van Herbert Vrokstage, ver- naar Hem toe, en toen eerst zag Herder kwam hij niet en geen ander vóór bert dat hij de knecht was, die gehoorhem. Maar hij kon niet geloven in Gods zaam en geduldig wachtte op het teken
almacht, hij kon niet aanvaarden wat van den Meester. Maar de Meester
niet binnen zijn controle lag, hij her- ging hem voorbij en plaatste zich vlak
kende geen hogere dan de menselijke voer Herbert, Hij hief zijn handen op
geest. Dat vormde de strijd van zijn en legde ze Herbert op het hoofd. Hij
leven, het kansloze gevecht van vele zei met zachte stem: „Ik ben Christus,
mensen in vele eeuwen.
uw Heer en God".
Even later voegde Herbert zich bjj
De dag zou onherroepelijk komen
dat ook hij zou worden uitgedragen, de velen, die naar het kerkhof gingen,
wellicht gingen daarna vrienden met zijn armen vol bloemen, zijn hart vol
bloemen in hun armen de nare ver- hoop en vrede.
WALTER.
drietige weg naar zijn graf. Wanneer
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S UUBHWUM
icoaas
int Nicol
„'t Heerlijk avondje" nadert weer met
rasse schreden. Afgezien van de bonnenen puntenpuzzles, die er dit jaar voor
zullen moeten worden opgelost, zal er
heel wat komen kijken om er wat-feestelijks van te maken.
Niettemin zal dit toch moeten gebeuren, want de kinderen hebben er zulke
heerlijke herinneringen aan of — de kleinsten — al zóveel van gehoord, dat we al
die verwachtingen niet mogen teleurstellen. En zou 'het ook voor ons, volwassenen, niet een grote desillusie wezen, wanneer er „niet aan St. Nicolaas gedaan"
werd?
Banketletter, speculaas, marsepein,
borstplaat, allemaal dingen, die anders
zo'n grote voldoening geven als we ze
zelf maken, zullen we ter besparing van
de kostbare bonnen dit jaar liever maar
kant en klaar uit de winkel halen.
Pepernoten kan men als volgt maken.
150 gram bloem, 80 gram suiker (7 afgestreken eetlepels) l ei, witte peper, gemalen kruidnagelgruis, fijne kaneel (samen l theelepeltje vol, maar van de kaneel % theelepel) een tikje zout.
Doe het zout en de kruiden in de bloem.
Roer de eidooier niet de suiker, tot de
massa schuimig en licht is geworden.
Klop het eiwit goed stijf. Roer eerst het
eiwit door de eidooiers en doe er dan telkens wat bloem bij. Maak van het deeg
eerst een dunne rol (vingerdikte) en snijd
hier kleine stukjes af. Leg ze op een met
boter of vet ingesmeerd bakblik en bak
ze — 10 minuten in een warme oven tot
ze lichtbruin en gaar zijn.
Een niet duur. en toch smakelijk gebate
voor zo'n avond is de chocolade-taart,
waarvan we hier het recept geven.
We hebben voor het deeg nodig % pond
bloem, 4 afgestreken eetlepels boter of
vet, % ons suiker, l ei, een klein beetje
zout, 3 eetlepels melk en l eetlepel bak-'
poeder. Voor het vulsel % liter melk, 4
eetlepels suiker, 2 eetlepels poederchocolade en 2 eetlepels maizena of aardappelmeel.
We smeren een vorm in met vet of olie
en bestrooien ze 'met bloem. In een kan
doen we de bloem en het bakpoeder, verdelen hierin de boter of het vet in kleine
stukjes, voegen de suiker toe, het zout,
de melk en het ei en maken er met de
hand een beslag van. Dit beslag drukken
we in de vorm en bakken de taart in een
warme fornuisoven of in een o ven t je op
het petroleumstel ± 50 minuten. Dan nemen we de taart direct uit de vorm en
laten ze koud worden.
Nu maken we de chocoladevulling.
Hiervoor wordt een gedeelte van de
melk aan de kook gebracht. In een kannetje roeren we suiker, cacao en maizena
of aardappelmeel dooreen en mengen dit
aan met de rest der koude melk. Dit
glad geroerde papje gieten we in de kokende melk en laten deze vla nog even
doorkoken en vervolgens bekoelen. De
taart wordt plat door midden gesneden,
een gedeelte van • de vla tussen de beide
helften gelegd en de rest ervan op de bovenkant gestreken. Voor versiering leggen we er kleine borstplaatjes op of voor
ieder kind bijv. een suikerbeestje.
Wie de tijd ervoor heeft kan ook op de
volgende manier te werk gaan, die door
de kinderen gewaardeerd zal worden. Doe
niet al het deeg in de vorm, maar bewaar
een stukje; rol dit uit op een met bloem
bestoven plank op tafel. Steek er met
een vorm kleine figuren uit; aardig is,
•wanneer men voor dit doel een steekvormpje koopt met een of andere dierenfiguur. Bak deze koekjes tegelijk met de
taart in de oven en leg ze vervolgens als
versiering op de taart.
Iemand, die geen suiker en boter of vet
ter beschikking heeft, kan het deeg ook
maken van een half pakje bloem, % busje
gecondenseerde melk met suiker, één ei
,en een half pakje bakpoeder. De bloem
wordt in een kan gedaan waarbij men de
gecondenseerde melk, het ei en het bakpoeder voegt, dit beslag wordt flink, beslagen, waardoor het goed luchtig wordt.
Daarna doet men het in de springvorm
en bakt men het ± 50 minuten in een
'warme oven.
WILMA MÜNCH.
VOORRAADVORMING

van Jozo en Nezo is_ verstandig, in verband met stagnatie in aflevering bij
eventueele vervoersmoeilijkheden.

OSSENDRECHT
PEEKOFFIE
MOSTERD
TAFELZUREN
Daar sta ik nou, met alleen maar de
wijsheid:
„Eerst nog efkes rechtuit, dan links en
dan bij de slagerij weer rechts om. Dan
zie de links het huis wel liggen. Nou," en
de poort zal de gij wel veinden!"
't Ventje tipt vrindelijk aan zijn pet en
klompt verder. Ik zal het dus wel „veinden".
De regen plenst op de bomen,
miezerig vallen wat natte blaren en plakken
meteen op de mpdderige grond
Daar gaan we dan! Eerst rechtuit
't Is me nog steeds een raadsel, deze
uitzonderlijke vacantieweek. Maar omdat
een heel kritische vriendin het had aangeraden, sprekend uit eigen ervaring, een
paar weken geleden opgedaan — waagde
ik dé sprong.
't Wordt donker en 't is nat overal
Idioot eigenlijk om meteen na het laatste drukke kantooruur de trein te pikken.
Maar ik wou nu eenmaal per se direct vacantie
Toch leuk, hier door een onbekend half donker dorp te stappen... overmoedig tegen de regen en de natte glibberpaadjes
Hola, daar is een slagerswinkel, nu dus rechts af. Wéér een steenweggetje
hoge bomen aan weerskan-

ten
t druipt eraf
kan me lekker
niks schelen al die regen
't Wordt een
vrolijke vacantie, dat weet ik nu zeker.
„Gen avond." - „Óók gen avond."
Dat is het vriendelijk Zuiden: daar zeggen de mensen elkaar goeie dag. Doen ze
in grote steden niet
daar ken je je
eigen buurman niets eens,
daar is het
zeer ongepast om een onbekende te groeten
maar hier: de eerste de beste arbeider krijgt spontaan mijn groet.
Wat een grappige huisjes daar: wit met
groene daken. Zeldzaam rustige indruk
geeft dat
Ik wil later ook zo'n huisje
met een groen dak
een dak dat
over alles heen gaat
zeker geen flat
of zoiets modems, waar je nooit aan ontdekt, hoe de mensen zijn, die erin wonen
Verderop ligt massief een grote boerderij
Zo'n boerderij: droom van kinderjaren
ik fantaseer over 'n ochtendrit op een melkwagen
kippen en
koeien en glanzende bussen, jonge veulentjes en hooimijten
's avonds de
rust. in de heerlijk intieme haard met de
houten stoelen en de heiligen op de
schouw
Zó intiem je eigen huis
dat kan óók in een stad
tóch wel
Links doemt een groot gebouw op
Hier moet ik zijn.
„Wat een tuin!" is m'n eerste gedachteEr is tets majestatisch aan dit gebouw,
met zijn hoge trappen en overkoepeld balkon, hier zit stijl in, maar ook vrolijkheid:
daarvoor getuigen de bloemen in de bakken en de grote perken vóór in de groene
grasvelden en het leutige wijsje ergens
hoog boven me.
Nu is het zeker waar, dat je in je vacantie altijd anders, bent dan ' normaal.
Dat moét in zekere zhi ook, anders was
het geen vacantie. Daar op dat hoge bordes, voor een grote poort overviel me
plotseling een ondeugende bui. Daardoor
kwam het, dat de bel nog niet ging en er
geen licht werd aangeknipt ergens in een
grote hal, die zeker paste achter een deur
als deze, maar dat ik mijn koffertje weer
oppakte en zachtjes de trappen weer afliep.
't Leek zo heerlijk romantisch; er was
geen ontkomen aan: dit „huis van honderd meisjes" te omsluipen op een regenachtige avond. Ik was zeker, dat er niemand buiten zou zijn, die een opmerking
zou maken over deze „dwaze" verkenningstocht
Huis van honderd meisjes
't Zou de titel van een boek kunnen zyn
Mijn vriendin had gezegd:

„Net iets voor jou, je doet er stof op voor
honderd verhalen."
Honderd Jonge hollandse meisjes! Wat
een vrolijkheid, wat een drukte zou er
wezen
'k Struikel over een steen
Beter uitkijken, instrueer ik mezelf, en minder fantazeren!
Wat nu? Rechts maar
en ik sta
tegenover een grote kapel
met een
heel mooi torentje: donker silhouette
tegen grijze regenlucht
grote speelplaats ervóór.
Herinneringen komen terug uit kostschooltijd
Dit huis ik ook een pensionaat geweest.
Hoeveel mensen zullen er al gewoond
hebben? Ontelbaar eenvoudig. Als je rekent: nu iedere drie maanden honderd
nieuwe meisjes, en dan al die vacantiegasten, én de meisjes van de jeugdbeweging,
die er op cursussen komen, en de leraressen niet te vergeten, de leidsters
hemeltje en dan al die kostschoolkinderen
van vroeger
was het ook geen noviciaat geweest? Ja, dat had iemand me
ook verteld
-Honderden
Duizenden
Wat een
geschiedenissen hebben zich hier afgespeeld
Wat een historie is hier
Hoeveel jonge vrouwen gingen hier vandaan niet een steun voor heel hun leven
en de vaste wil: iets te betekenen in de
wereld, waar ze zouden staan voortaan.
Centrale van katholicisme
't Lijkt
romantisch, maar dit is realiteit.
„Goede avond" klinkt het vriendelijk
door de half open deur, waar ik weer voor
sta. „Komt u binnen. U zult wel erg nat
zijn."
Weg kou en nattigheid: ik zit al in een
heerlijk laag stoeltje en kijk op een hartelijk kaartje voor me op een tafeltje: welkom, 't Is er door iemand, die geen bepaald tekentalent heeft, op geschilderd: is
het daarom juist zo hartelijk? zo echt gemeend?
Diezelfde avond maak ik nog kennis
met de Directrice, die me belooft de volgende dag het hele huis te zullen laten
zien en nu al enkele enthousiaste dingen
vertelt over de „honderd meisjes". Ik word
nieuwsgierig, eerlijk waar!
Het kopje thee is heerlijk en mijn kamertje eenvoudig maar knus. Ik neem
me voor uit te slapen morgenochtend, als
het tenminste geen prachtig weer wordt.
Die volgende morgen word ik gewekt
door iets, wat me nog a nooit overkwam:
een fluitje, zoals je d_ t wel eens hoort
bij een gymnastiekles: mijn eerste blik is
op m'n horloge: goed acht uur. Wat een
slaper! Dat gebeurt me nooit
En de
zon schijnt!!! Als een heerlijke verrassing
gluurt een lichte straal door de spleet van
het gordijn. Even opentrekken en naar
buiten kijken.
Wat ik daar zie is als uit een film,
maar nu écht: hele rijen meisjes in licht
blauw marcheren in stevige pas achter
elkaar en gaan ook nog een vrolijk liedje
zingen. De gewone pas wordt looppas;
vanzelf vormen zich open kolommen en
dan ontdek ik, dat ik getuige ben van een
massale gymnastiekles. Dat is nog eens
„ochtendgymnastiek": fris buiten, heerlijk ongedwongen, ieder doet haar uiterste best. Er zit regelmaat en orde in die
rijen. Frisheid en kwiekheid moet er wel
in al die jonge mensen varen, na zo'n
heerlijk kwartiertje, 't Is voor mij veel te
gauw om, na de hardloopwedstrijd en het
springen over een stok verdwijnt de hele
rij vanzelf ergens door een deur en veronderstel ik, dat ze nu' gaan ontbijten.
Maar dat is mis: later hoor ik, dat er
eerst bedden opgemaakt worden.
Als ik die dag het huis zie, de vele grote
gangen en trappen, de eindeloze slaapzalen en leslokalen; de geweldige keukens
en kelders, het ontspanningslokaal en de
strijkafdeling, de geheel apart liggende
bakkerij en het washuis, dan begin ik een
beetje idee te krijgen, dat er in dit huis
iets geweldigs gebeurt. Dag in-dag uit
moet er vanhier een kracht uitgaan, ongedwongen, maar daarom misschien juist
zo feilloos zeker, als geen andere, te voren
uitgestippelde berekening van effectprestatie.
Dat dit hele werk een rijks-instelling is,
hoor ik nu óók, — en dat dit daarom mogelijk werd wordt me nu duidelijk. Particuliere krachten zouden 'eenvoudig te kort
schieten. Maar dat er van ieder individu
iets gevraagd wordt, en dat er van de
leerkrachten heel veel gevraagd wordt,
wordt me overduidelijk. Want behalve een
materiële kijk op de dingen wordt hier
vooral gevraagd en verzorgd, de boven-
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natuurlijke kijk op het hele leven, wat
natuurlijk niet zeggen wil, dat het andere
verwaarloosd zou worden. Want een
dienstbode-opleiding is Roucouleur op de
eerste plaats.
Och, daar herinner ik me, dat ik u dat
nog steeds niet had gezegd. Ja, ik ging
een weekje logeren in het Vacantiehuis,
tevens dienstboden-opleiding Roucouleur
te Vught.
Die naam is door omstandigheden nu
veranderd in de oorspronkelijke naams
Mariaoord.
Ik voor mij vind zo'n opleiding Iets,
waar ieder meisje trots op mag zijn haar
te hebben gevolgd. En ik weet heel goed,
dat er massa mensen zijn, die het afbreken, die er zelfs artikelen tégen schrijven,
die het iets ongewoons en onnatuurlijks
vinden. Maar die mensen denken dunkt
me alleen aan de materiële kennis, die er
wordt opgedaan, en die misschien even
goed „en familie" geleerd kan worden.
Toegegeven, maar wat ik deze éne week
daar zag gebeuren, ontneemt mij mijn '
hele leven niet meer de overtuiging, dat
zo'n instelling iets is, waar we echt dankibaar voor moeten zijn, dat wij katholieken in staat worden gesteld daaraan leiding te mogen geven.
ledere week had een eigen motto, en ik
trof het juist in de „Wees blü"-week.
Ergens hing een vrolijke tekening erover.
Hier en daar hoorde jfr het bU>
heidslied zingen
Daar gaat iets van
uit: het "werkte aanstekelijk op me en ik
denk: op iedereen.
Niet altijd straalt er blijheid. Er wordt
ook wel eens gemopperd: in welk groot
huishouden gebeurt dat niet?
Enkele dagen geleden werd er een meisje naar huis gestuurd. Dat is jammer,
maar een verstandige leiding offert aan
één niet-willende de goede geest van een
heel karnp niet op. Dat zijn even de nare
dingen, die er in dit heel grote huishouden
voorkomen. En het zijn vooral de zorgen,
van die met de leiding werden belast.
Maar verder heb ik niet een narigheidje
meegemaakt of gehoord. Er was prettigheid en er waren steeds blije gezichten, >
Waar ik ook binnenkwam, waar ik deze
honderd meisjes ook ontmoette, steeds
was er die echt katholieke vrolijkheid. Wat
een geluk, als je jong hebt geleerd zó het
leven in te stappen.
Drie maanden duurt zo'n opleiding.
Drie maanden, geheel gratis, mét vergoeding van reisgeld (ook van het vrije
weekend) behalve de jurken, die ieder
meekrijgt en de schorten, en de vele echt
practisch huishoudelijke scholing. Dat niet
ieder een „ster" is als ze hier weggaat, ia
begrijpelijk. Wie zou dat na drie maanden
zijn? Madg wegwijs zijn ze geworden in
al die dikwijls zo moeilijke dingen. Wegwijs in zaken, waar een buitenstaander
misschien niet over denkt, maar die ik
op zekere dag ontdekte door een antwoord op de vraag: „En welke les vind jtf
nou wel het prettigste?"
„Opvoedkunde" was het prompte antwoord.
Het leek me, hoe practisch dit ook voor
toekomstige dienstmeisjes moet zijn: iets
te weten van het omgaan met kinderen,
Wat 'zullen ze uit deze lessen ook veel
leren voor hun eigen leven als huisvrouw.
3 December begint er'weer een nieuw
kamp. Die datum heb ik in mijn oren geknoopt. En dit is nu de manier om aan
heel veel moeders te zeggen: als u een
dochter hebt van 16 tot 25 jaar, en u
wilt er een degelijke dienstbode van ma<ken, één, die ook zeker is een goede betrekking te zullen krijgen, stuurt u ze dan
naar een opleiding. Uw meisje zal er u altijd dankbaar voor blijven, dat ze dit heeft
mogen meemaken.
Vraagt u maar eens inlichtingen aan
Dienstboden-Opleiding Mariaoord ' te
Vught. Spijt zult u er vast nooit van hebben, net zo min als ik, die er een week
vacantie hield en er helemaal uitgerust
en vol idealen, van terug naar huis trok,
M. J.
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Mat in 2 zetten
Een foutief offer

Niet steeds voeren stukoffers tot de
resultaten die men er zich van voorstelt.
Een voorbeeld zien wt' in onderstaande
partij, welke gespeeld werd in de wintercompetitie van de Haagse Schaakbond en
waarin zwart er in slaagt zich na het
aannemen van een offer op afdoende
wijze te verdedigen.
1. 02—d4, d7—d5. 2. Pgl—f3, Pg8—f6.
3. c2—c4, c7—c6. De z.g. Tsjechische verdediging, die minstens even goed is als
S,
, e6. Zwart heeft nu in sommige varianten de kans (al is het ook meestal
wat riskant) op c4 te slaan en de veroverde pion met b5 te verdedigen. 4. e,2—e3,
e7—e6. 5. Pbl—c3, Pb8—d7. Zwart wil
wachten met slaan op c4 tot wit Ld3 gespeeld heeft, om zodoende een tempo uit
te sparen. 6. c4Xd5, e6Xd5. Deze ruil
verschaft zwart de mogelijkheid zijn Lc8
zonder al te veel moeite in het spel te
brengen, waartegenover staat, dat wit
in het centrum aan kan vallen. 7. Lfl—d3,
Lf8—d6 (Le7 is soUder). 8. 0—0, 0—0.
9. e3—~e4, d5—e4. Er dreigde e4—e5 en
dus moest de pion wel gewonnen worden.
10. Pc3Xe4, Pf6Xe4 11. Ld3Xe4 Had
zwart nu Le7 i.p.v. Ld6 gespeeld, dan kon
nu Pd7—f6 volgen, zonder gevaar voor
het pennen van dit paard door middel
van Lg5.
U

Tf8—e8 (zie diagram no. 285).
No. 285
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Stelling no. 11...... Te8
Een uitdaging, die door wit wordt
aanvaard. 12. Le4Xh7f!? Kg8xh7. 13.
Pf3—g5t, Kh7—g6. Gedwongen; op-Kg8
volgt 14. Dh5 met dreiging Dh7t en Df7:t.
14. Ddl—c2t. H—f5 (14

, Kf6?, dan

15. Ph7t, Ke7 16. Telt). 15. De2—b3
dreigt 16. Df7t, Kh6. 17. Pe6 met open
schaak en damewinst.
15

, De8—f6. 16. f2—f4 dreigt Dg3,

maar nu wordt óók de stelling van wit's
koning ietwat gevaarlijk: 16
, Df6xd4t
17. Kgrl—hl, Pd7—f6. Het paard wordt
in actie gebracht en dekt tevens Te8, zodat Df7t wit geen voordeel oplevert; Dg3
kan met Ph5 afdoende beantwoord worden. 18. Db3—f71, Kg6—h6. 19. Df7—b3,
Pf6—e4.
Kan zwart het sterke paard op g5 afruiten, dan is het gevaar geweken, daar
wit te weinig stukken in de aanval heeft.
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Het werkstuk dat we hierbij getekend
hebben lijkt veel moeilijker dan het wel is.
Het komt hierop neer, dat we met de nodige zorg en accuratesse één kistje maken, het onderste, van 30 x 30 cm en hoog
5 cm met bodem en 4 pootjes en daarop
2 kleinere kistjes van 30 x 15 x 5 cm met
bodem, deksel en inwendige verdeling. De
twee kleine kistjes worden dan op de
grote geplaatst en door middel van beweegbare dunne taaie latjes uitschuifbaar gemaakt. Dit uitschuiven gaat dan
in een boogvormige lijn zoals u ziet ge-

stippeld in de geopende stand. Het pootje
aan de achterzijde van de kleine kistjes
moet het opwippen voorkomen.
Het onderkistje is al zeer eenvoudig.
Vier plankjes 30 x 5 cm dik 8 mm. De verbinding op de hoeken kan eenvoudig in
elkaar gelipt worden, zelfs koud tegen elkaar gespijkerd, maar 't beste en het
mooiste is met een zogenaamde zwaluwstaart, zoals ik op de tekening bij A aangeef. Dit vereist wel enige routine, maar
't resultaat is prachtig. Zulke zwaluw-

kistjes dus potdicht gespijkerd zijn worden ze opgezaagd en de deksel met 2 koperen scharniertjes draaibaar gemaakt.
De deksel wordt van een bolletje voorzien als voor pootjes gebruikt en verder
van dunne schotjes een indeling van het
kistje gemaakt in verschillende vakjes. De
scharnierbeweging van de kistjes, waardoor ze dus in hun geheel in boogvorm
kunnen worden uitgeschoven, maken we
van hardhout dik 5 mm breed 2% cm. De
juiste plaats van deze scharnieren moet
nauwkeurig worden uitgezocht door heteerst met 2 te doen en dan voorlopig even
vast te zetten en te proberen. Na enige
proefnemingen lukt dat wel en is de afwerking verder zo gebeurd. De 2 pootjes
om het opklappen te voorkomen worden
gelijk als de scharnieren dus 5 mm dik en
2% cm breed en van hard hout.
Het overige hout kan gewoon vuren zijn
en na het afwerken met schaaf en schuurpapier even licht beitsen en dan in de was jes van oude voering e^d. denk aan de
zetten.
punten). Ook met een licht behangselpaDe bolletjes even helder rood sphilderen piertje is al een aardig effect te bereiken.
geeft een aardige noot. De binnenkanten
ARCHITEKT.
beplakken met een leuke lichte stof'(stuk-

IK??
Ik werd op SI 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 1S96 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 welisioaar
geen directe geneeswijze maar toch
een voorkomingsmiddel ontdekte.
In 1928 ontving ik hiervoor de Nobelprijs. Wie ben ik?

staarten met ljjm in elkaar gezet gaan
niet meer los. De bodem van triplex dik
6 mm kan er onder tegenaan gespijkerd
worden. Vier bolletjes worden met een
schroefje vastgemaakt, en het olfcferkistje
is gereed.
Voor elk van de kleine bovenkistjes hebben we nodig 2 plankjes 30 x 8 cm en 2
van 15 x 8 cm, alle 8 mm dik. Deze worden op de hoeken eveneens met zwaluwstaarten in elkaar gewerkt, waarbij we
moeten opletten en even bedenken dat het
kistje als het klaar is, op 5 cm van onder
(Vervolg).
en 3 cm van boven moet worden
opengezaagd (zie detail B).
De eerste proef van Nicolle bestond
De bodem en de deksel worden er van
triplex 6 mm tussen gemaakt. Als de hierin, dat hij den chimpansee inspoot
met het bloed van een vlektyphuslijder:
inderdaad werd ook het dier besmet.
Daarna liet hij het bloed van dit besmette
dier door luizen opzuigen en plantte deze
20. Db3—h3t, Kh6—g6. 21. Dh3—h7f, luizen op andere dieren over. Ook deze
Kg6—f6. 22. Dh7—h4.
dieren bleken besmet te worden. Kwamen
Nu is Pe4Xg5 fout wegens f4Xg5t en de besmette apen de ziekte te boven, dan
wit wint de dame. Anderzijds dreigt er bleken zij voor een nieuwe besmetting
open schaak door het witte paard, waar- immuun te zijn. Dit was reeds onmiddelaan schijnbaar zwart niet anders kan ont- lijk een aanwijzing voor een maatregel die
komen dan door zijn koning naar g6 bij vlektyphusepidemie kon worden genoterug te spelen. Dan echter zou wit met men: naar centra waar vlektyphus
Dh7t remise door zetherhaling kunnen heerste stuurde men in de wereldoorlog
forceren. Evenwel blijkt nu de zwakte bij voorkeur die dokters en verpleegsters
van wit's stelling:
die zelf de ziekte reeds hadden doorstaan
22
Pe4—f2t! Wit mag niet nemen: en daardoor immuun waren geworden.
Na deze onderzoekingen is men ook ten
23. Tf2:?, Telt en mat met de volgende
zet of 23. Df2:, Df2: 24. Tf2:, Telt. 23 aanzien van deze ziekte overgegaan tot
Khl—gl, Pf2—g4t 24. Kgl-Hhl, Te8—h8! het gebruik van marmotjes als proefdieZwart heeft zijn paard van e4 via f2 naar ren, omdat het gebruik van apen bil uitg4 gebracht om te voorkomen dat wit nu gebreide onderzoekingen te kostbaar
Pe4: met dubbelschaak zou spelen. 25. werd.
Met het constateren van het feit, dat de
Dh4Xu8?. Nu volgt het bekende stikmat:
25
Pg4—f2-;-. 26. Khl—gl, Pf2—h3t. besmetting door luizen werd overge27. Kgl—hl, Dd4—git 28. TflXgl, bracht, en dat reinheid en desinfectie de
Ph3—f2 mat. Beter dan 25. Dh8: was wel beste voorkomingsmiddelen waren, had
de knie.
Pe4t geweest.
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Geconstateerd werd namelijk dat soms
zelfs vijf dagen voordat bij een bepaald
iemand de ziekte uitbrak, het bloed toch
reeds besmettend werkte.
Dat we hier te doen hebben met een
bacil die in het menselijk bloed voorkomt,
staat vast. De luizen veroorzaken die bacillen niet doch fungeren als overbrengers van deze gevaarlijke bacillen.
Vanzelfsprekend hebben Nicolle en zijn
medewerkers gezocht naar een middel om
de ziekte zelf direct te kunnen genezen.
Immers wat hij tot nu toe gevonden had,
was niet een geneesmiddel maar een voorbehoedmiddel. Reinigings- en desinfectiemiddelen waren in staat te voorkomen
dat anderen dan de patiënt besmet werden, geneesmiddelen voor den patiënt zelf
waren zij niet.
Het inspuiten van de patiënten met het
bloed van degenen die de "ziekte hadden
gehad en genezen waren (reconvalescenten) had geen succes, alhoewel later toch
nog wel een dergelijke methode door hem
werd gevonden, die overigens meer bij mar
zelen dan bij typhus haar zegenrijk werk
deed.
De grote verdienste van professor Nt
colle blijft dan ook zijn methode om besmetting te voorkomen, nl. door te zorgen, dat kleerluizen enz. van aan vlektyphus lijdende personen worden vernietigd en in het algemeen door te zorgen
dat deze geen kans krijgen de besmetting
op anderen over te brengen. In .Tunis zelf
waar zoals gezegd deze ziekte een jaarlijks en geregeld terugkomend verschijnsel was kan men na de onderzoekingen en
toepassingen van Nicolle zeggen dat hieraan radicaal een einde is gekomen.
Een gewaarschuwd man telt voor twee.
Nu men eenmaal weet welk gevaarlijk,
diertje als bemiddelaar bij de verspreiding der ziekte dienst doet is een intens*
jacht daarop reeds voldoende om de ziekte tot allerkleinste proporties terug te
dringen. Hetgeen dan ook is gebeurd. En
dank zij de onderzoekingen van Nicolle
kan men wel zeggen, dat de organisatie
der voorkomingsmiddelen zodanig is, dat
uitbreiding op grote schaal in ons wereldr
deel wel tot het verleden zal behoren.
Daarvoor komt Nicolle grote dank toe
die hem onder anderen werd gebracht
doordat hem in 1928 de Nobelprijs voor
geneeskunde werd toegekend.

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

A. H. SCHRAMA *
Met groot leedwezen moeten wjj mededelen, dat de voorzitter
van de diocesane inkoopcentrale, de D.I.C.H., de heer A. H.
Schrama, dezer dagen is overleden.
Zijn heengaan zal menigeen bedroeven en laat in onze organisatie een leegte achter, omdat Schrama «door zijn gulhartig
optreden vele vrienden verwierf.
De coöperatieve beweging was hem dierbaar en steeds kon men
bij hem aankloppen als deze beweging daarmede gediend kon
worden.
Hij was een immer frisse, sportieve jeugdige verschijning on;
danks zijn 60 jaren en ook de sportbeoefenaars mochten hem
graag, daar hy altijd voor hen klaar stond.
Toon Schrama was populair en om vele redenen hadden wij
hem. nog zo graag jaren lang bij ons gehouden.
God besliste echter anders en nam hem tot zich.
Moge de Algoede Vader aan onzen vriend Schrama de eeuwige
rust en glorie schenken, zo is ons gebed en innige wens uit dankbaarheid tot hem.
Requiescat in pace!

omsBen
Er zijn afdelingen welke aan hun leden bijzonder culturele
bijeenkomsten willen aanbieden doch daarbij dan voor de vraag
komen te staan: wat zullen wij geven en door wien.
Nu bood de heer Henk Schaer zich daarvoor aan en de zeer
goede pers die hij heeft bracht ons er toe hem u even voor te
stellen.
Henk Schaer brengt schone avonden van literair en geestelijk
genot. Van zijn repertoire vermelden wij:
Apocalyps, het boek der openbaring van Johannes;
Proza en Poëzie, klassiek en modern. Programma-samenstellingen uit: Middeleeuwen, 17e eeuw, moderne dichters. Uitgebreide keuze. Komische schetsen. Gevarieerd.
Kerst en Passievoordrachten, Passieverhaal van dr. Cyriel Verschaeve. Gevarieerde programma's.
Joost van den Vondel. Uitgebreide keuze uit gedichten en treurspelen.
Een voordracht, welke in deze tijd diepe indruk maakt is bijvoorbeeld de Apocalyps, het Boek der Openbaring van St. Jan.
Wellicht dat u veronderstelt dat dit bijzondere eisen aan het
publiek stelt en het dus voor onze leden niets zal zijn. Dit is
echter niet het geval. Henk Schaer is met succes opgetreden voor
verschillende werkliedenverenigingen in Zuid-Limburg en ook
onder meer voor de leden der St. Jozefgezellen te Amsterdam.
Wilt u er meer van weten, wendt u dan tot den heer Henk
Schaer, Warmondstraat 144huis, Amsterdam (W.).

af ons uit de af delingen ter ore kwam
ALKMAAR.
Hierdoor brengen wij de leden
van de Kath. Volksbond ter kennis dat vanwege de tijdsomstandigheden het bestuur besloten
heeft de traditionele feestavonden voor 1940 niet te doen plaats
hebben en daarvoor in de plaats
te stellen eendaagse retraites,
waaraan elk lid kan deelnemen.
Deze eendaagse retraites zullen
hoofdzakelijk op Zondag worden
gehouden en wel in het Retraitenhuis te Bergen bij groepen
van 50 &. 60 personen. De eerste
groep is reeds j.l. Zondag 24
November op retraite gegaan,
terwijl een tweede groep a.s. Zondag l December naar Bergen zal
vertrekken. Leden die zich voor
deze retraite interesseren worden
vriendelijk verzocht zich terstond
op te geven bij ons secretariaat:
Dr. Schaepmankade 16, aïtrtr.
Ook degenen die in aanmerking
willen komen om op een nader te
bepalen datum een eendaagse
retraite mede te maken, worden
eveneens
vriendelijk verzocht
hiervan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan ons secretariaat.
Financiële kosten, wat de retraite betreft, zijn hieraan niet
verbonden, echter met dien verstande, dat de reiskosten viceversa Bergen door de leden zelf
moeten worden gedragen. Des
morgens 9,38 vertrekt de trein of
tram'uit Alkmaar naar Bergen
waardoor men dan op tijd, om 10

uur, de gezongen H. Mis kan bijwonen, waarna koffietatel. Te 2
uur middagmaal. Voor en na het
middagmaal geestelijke oefeningen. De sluiting is circa 6 uur
n.m.. Dus vrienden, thans wordt
u de schone gelegenneid geboden
ook voor uw geestelijk heil te
zorgen en kracht en sterkte te
putten, opdat gij beter de gevaren van deze tyd kunt trotseren.
BREELLE
Op Zondag 10 November hetft
onze afdeling het St. Willibrordusfeest gevierd. Des morgens
om 8.30 uur was er in de kerk
van de Heilige .Martelaren van
Gorcum een H. Mis voor de overleden leden van de Volksbond,
met algemene H. Communie voor
de leden. Daarna was er een gezamenlijk ontbijt in het R. K. Verenigingsgebouw, waar alle icden
aan deelnamen. Tijdens dit ontbijt kregen wij bezoek van onzen
geestelijken adviseur pastoor Th.
Hèijink.
De pastoor heeft ons met een
hartelijk woord toegesproken, er
op wijzende, dat St. WHHbrordus.i
de patroon van onze organisatie,
het H. Geloof in ons land heeft
gebracht en hoopte dat de leden
van de Volksbond in Brielle ons
H. Geloof zullen weten te bewaren en steeds een stichtend voorbeeld voor de parochie zullen
mogen zijn. Na nog enige tijd
gezellig bijeen te zijn gebleven

dankte de voorzitter, vriend J. den de revue liet passeren, waar
Elburg, pastoor Th. Heiginh voor uit blijkt dat onze beweging gaaf
zijn bezoek op dit ochtendfeest en gezond de moeilijke tijden
en de leden voor hun opkomst in heeft doorstaan.
Spreker zegt dan dat én Herde kerk.
wonnen Levenskracht en ConcorCASTRICUM
dia én onze Volksbank nog ongerept gebleven zijn in de strijd
Film voor de kinderen
A.s. Zaterdag 30 November zal onzer dagen en dringt dan aan
er voor de kinderen van de leden op nog meer samenwerking tusvan de Katholieke Volksbond en sen bestuur en leden. Hij herinvan de Coöperatie Samen Sterk nert aan de grote offers die zijn
in het Corso-Theater een bios- gebracht door wijlen mgr. dr.
coopvoorstelling worden gege- Ariëns en Jan Smit z.g. en vraagt
ven. Aanvang des middags om om toch veel te blijven bidden
voor het behoud van onze bewehalf 3. Deze voorstelling is alleen ging en haar doelstelling.
toegankelijk voor de kinderen
Hij bespreekt dan met verhefvan 6 tot 14 jaar. Tevens zal er fing van stem een schrijven van
voor de kinderen een aardige ver- het Doorluchtig Episcopaat aan
rassing zijn. Wat voor verrassing onze geestelijke adviseurs waarverklappen wij niet. Dat moet in het Episcopaat zegt dat de
een verrassing blijven tot Zater- katholieke organisaties een zegen
dag.
zijn geweest voor land en volk.
Een hartelijk applaus is de dank
DELFT
der vergadering.
Bij gelegenheid van het paDe geestelijke adviseur kapetroonsfeest St. Eloy -rai in de ver- laan Kossen bespreekt hierna in
schillende parochiekerken een H. <rijn bekend 5 minuten-praatje het
Mis worden opgedragen tot in- retraitewerk en de actie der
tentie van de leden van de Me- Nieuwe Gemeenschap en zegt dat
taalbewerkersbond.
Deze
H. er moeten komen betere mensen,
Missen zullen ditmaal niet op want de eindstrijd zal zijn een
Zondag opgedragen worden: Ie strijd om de beginselen.
vanwege de grote aanvrage op
Er zal een offer gevraagd worZondag; 2e vooral omdat door de den en dit offer zal des te beter
verduistering bijna alle leden nu gebracht kunnen worden naareerst om ongeveer 9Vi uur rte ar- mate men ter'retraite geweest is.
beid beginnen. Een prachtige geOok besprak de geestelijke adlegenheid om des morgens alvo- viseur de propaganda voor Herrens de arbeid aan te vangen wonnen Levenskracht en zei dat
allereerst Gods zegen af te sme- als een monument van solidarisken. Een gegronde reden om af- me daar staan ons sanatorium,
wezig te blijven is thans niet aan- voor den arbeider en van den arwezig. Mogelijk kan hiermede beider. ,
Spreker hoopt dan dat de opook voor de toekomst de mooie
en goede gewoonte beginnen om roep voor daadwerkelijke steun
dagelijks de H. .Mis bij te wonen. van ons plaatselijk comité niet
tevergeefs zal zijn.
Leden, alten dus present!!
De H. Missen "zullen worden
.opgedragen:
OVERVEEN EN OMSTREKEN
St. Hippolytuskerk Maandag 2
Op 12 November hield onze afDecember 7% uur.
St. Josephkerk Maandag 2 deling haar eerste ledenvergadering in dit seizoen, welke gehouDecember 7% uur.
H. Sacramentskerk Maandag den werd in een der lokalen van
de zusterschool. Na openins' met
2 December 7% uur.
Maria Onbevlekt Ontvangen gebed en een welkomstwoord van
(Brasserkade) Maandag 2 De- den voorzitter geeft deze een
kort overzicht over de toestand
cember 8 uur.
St. Nicolaas en Gezellenpa- van heden en stelt voor om voor
rochie Dinsdag 3 December 7V2 de oorlogsslachtoffers, welke gestreden hebben voor de vrijheid
uur.
van ons vaderland, drie Onze VaDORDRECHT
ders te bidden voor hun zielerust,
Het bestuur Volksbond deelt waaraan door de vergadering
aan de besturen en leden der vak- wordt voldaan.
en onderafdelingen mede dat in- ' De geestelijke adviseur had een
gaande 30 November het Bonds- voorstel gedaan om aan de leden
gebouw Doelstraat 9 weer in ge- boekjes te verstrekken, namelijk:
bruik zal worden genomen en dat De navolging van Christus, en de
men zich voor vergaderingen en H. Schrift, om dagelijks enige mirepetities weer kan wenden tot nuten te nemen om uit een van
den conciërge in het Bondsge- beide boekjes een stukje voor te
lezen ter versterking van onze
bouw of Rijnstraat 14.
Leden die alsnog wensen' lid te geloofsbeginselen. Het is een
worden der retraiteclub en hier- proef die naar hij hoopt mag- slavoor willen sparen kunnen zich gen. De voorzitter deelt mede dat
hiervoor opgeven bij het bestuur het bestuur dit voorstel steunt
retraiteclub: H. Kramer, Hen. en vraagt de vergadering of zij
Ronnerstraat 6; J, v. d. Hurk, er mede accoord kan gaan dat
Giesemondestraat 56 of B. Ham de Volksbond de hogere kosten
draagt. Het ligt in de bedoeling
Havenstraat 10.
deze boekjes verkrijgbaar te stelDinsdag 19 November hield de len a 10 cent per stuk. De kosten
afdeling Dordrecht haar ledenver- der boekjes zijn 40 a 50 cent.
gadering in gebouw SchrijverDe vergadering gaat hiermede
straat 1.
accoord en verscheidene leden geDe opkomst was naar omstan- ven zich reeds op voor deze exemdigheden niet slecht, hoewel na- plaren.
tuurlijk veel meer leden aanwezig
Hierna worden de ingekomen
hadden kunnen zijn.
stukken behandeld.
. Voorzitter sprak een in memoNadat de noodtoestand van
riam voor de overleden leden v. Hulp in Nood door den voorzitter
d. Broek, Kuiters, Wolkenfeit, is besproken, welke commissie
Dokman, Sijsens en Van Bergen ten zeerste versterking van haar
en noemde allen een voorbeeld financiën nodig heeft, worden
van plichtsbetrachting in hun verschillende voorstellen gedaan,
respectieve organisaties.
welke in het bestuur uitgewerkt
Staande werd hierna een gebed zullen worden. Dan brengt de
voor hun zielerust gebeden.
voorzitter dank aan de commislïierna was het woord aan den sies tot bestrijding van de gevoldistrictbestuurder den heer Kee- gen der werkloosheid, vooral
sen, die in grote lijnen de ge- brengt hij een woord 'van dank
beurtenissen der laatste maan- aan den voorzitter van de com-

missie van zes, den heer G. v. d.
Veldt, voor het vele wat deze
voor de werklozen heeft gedaan.
Bij de bespreking van het winterprogram-zullen twee cursusavonden gegeven worden namelijk: Óók de in rampen gedompelde wereld wordt door Gods
Voorzienigheid bewaard en bestuurd. Deze avond wordt ingeleid door den geestelijken adviseur. De tweede avond zal behandeld worden: Veredeling van het
ontspanningsleven. Hiervoor zal
onze districtsbestuurder de heer
Angenent aangezocht worden. De
datums zullen nader worden
vastgesteld.
VOORHOUT
Herwonnen Levenskracht
Het plaatselijk comité heeft
folders ontvangen als reclamemateriaal voor het boven omschreven doel, wat vanzelf de bedoeling heeft deze uit te reiken
en daarbij te trachten stuiversvrijwilligers te winnen. Nu moeten wij niet gaan zeggen: het is
toch al zo'n moeilijke tijd en men
komt toch genoeg te kort, want
dan zeggen wij direct dat dit
waar is en dat ook H.L. daar
mee te kampen heeft. En daarbij
te bedenken, dat als u zelf zoiets treft, men genoodzaakt is
hiervoor een offer te brengen en
dit doen wij gaarne als de patiënt er maar beter van wordt.
Laten wij er ook nu zo over denken als dit euvel ons niet treft
en ons solidair tonen tegenover
onzen naaste door elke week een
stuiver te offeren ten voordele
van Herwonnen Levenskracht.
Mogen wij op u rekenen, onze
propagandisten zullen u bezoeken. Komt, wijst hen niet af,
want ü wijst dan patiënten af,
die uw hulp zo hard nodig hebgen.
H. J. v. d. Lans,
"aar

men

verwacfct

wordt
RIJSWIJK (Z.H.). Ter gele-,
genheid van het 28-jarig bestaan
van de Nederlandse R. K. Volksbond afdeling Rijswijk Z.H. zal
er op Zondag l December a.s.
's morgens te 8 uur een H. Mis
worden opgedragen voor de leden en overleden leden onzer afdeling. Vóór de H. Mis algemene
H. Communie, waarna ontbijt in
het patronaat.
Als men een brood-, kaas- of
vleesbon te missen heeft, houden
wij ons aanbevolen. Wij verzpeken u beleefd voor het deelnemen
aan het ontbijt zich bijtijds op te
'geven; kosten voor het ontbijt
zijn 25 cent.
Voor het ontbijt kan men zich
opgeven bjj een der bestuursleden.
Op Zondag'8 December zal er
een kinderfeest worden gegeven
voor de kinderen van de leden.
Er zal poppenkast worden vertoond, terwijl tevens versnaperingen aan de kinderen van onze
leden worden uitgereikt.
Opening der zaal half drie, aanvang drie uur. Komt allen op
tijd, dan stoort u niet!!!
VOORHOUT. Op' Zondag l December a.s. zal de eerste sociale
Zondag voor onze afdeling gehouden worden. Wij beginnen des
morgens om 9 uur met een H.
Mis voor het behoud van onze
oond en het welzijn der leden.
Des middags om 3 uur Lof, waarna men zich begeeft naar de
B.N.S. Daar zal voor ons spreken
onze adviseur met als onderwerp: Ook de in rampen gedomselde wereld wordt door Goda
Voorzienigheid geleid.

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
ZANGKANARIES
ST. NICOLAAS CADEAUX
Zangmannen ƒ 1,25, Seyfertmannen ƒ1,75. De fijnste Seyf erts, volle zang, ƒ 2,25. Zang
wordt schriftelijk 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

Een geval dat niet
op zichzelf staat!

Eerste klas zaadhandel vraagt

AGENTEN

Thans zijn door de fabrikante vanaf het begin van de vervaardiging van dit product

voor den verkoop van zaden op
gemakkelijke wijze en met hooge provisie. .Succes verzekerd
door prima kwaliteit. Voor
agenten geen kosten. - Vraagt
inlichtingen en voorwaarden bij

Niek Zwaan's Zaden
ENKHUIZEN - POSTBUS 20

5O
MILLIOEN STUKS
AFGELEVERD
Onder alle landen der wereld
neemt NEDERLAND als afnemer DE TWEEDE plaats in.

Ook met 2- en 3 versnellingen verkrijgbaar.
Een prachtig St. Nicolaas-geschenk.
.

_

__^_

Het Sint Nicolaas-geschenk
voor de ieugd

DE WRAAK
VAN STALEN HAND

KAAROM WILT U OOK
GEEN NIEUWE KOOPEN ?

PRIJS 40 CENT
Toezending per post na ontvangst van 50 cent.

Vobi

Alleen voor een fabrikaat, hetwelk zich de
blijvende gunst van het wielrijdend publiek
kon verwerven, was zulk 'n resultaat mogelijk.

•»

WAT EEN
ONGEZELLIGE
BOEL HIER,

-.. .

St. Nicolaas riidt lang dit j aar i

UTRECHT

ONDIEP 6

LICHT BRENGT
GEZELLIGHEID!

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!
moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de wederopbouw.
Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte l
Blijft ook NU trouw lid en
verbruiker van :

R. R. Coöperatieve
V erbruiksvereniging

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

T I L B U R G
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 ,

Tenminste.», Uw St. Nicolaas wanneer Uw geschenla
een Boldoot-geschenk is. Een flacon Eau de Cologne
of béter nog, zoo'n mooi Boldoot-étui met heerlijke
zeep én (natuurlijk) Eau de Cologne erin..t dat i»
een Sinterklaasgeschenk, dat heel lang duurt! Waar«
voor men U maanden later nog, excra dankbaar zaf
zijn! Ons St. Nicolaas-feest is écht Hollandsch ... laa»
Uw geschenken het óók z i j n ! Geef iets van Boldootl

PRIMA SEIFEBT EN GOUDGELE SAKSISCHE KANARIES
Uit kampioenen
1937—'38 en '39
Seifert mannen
diep in knor.
Holrollen, Glockrollen en fluiten
f 5,— en f 4,—.
Popjes f l,—. Goudgele Saksische mannen f 3,50. Bonte' f 3.
Popjes, f 0,75. Alle dag- en
avondzajigers. Zending rembours vr. v. r. k. bij

Een altijd welkom geschenk!

J. C. de Kinderen

Eau de Cologne

Eerste klas Kanariekweekerij
Hazestraat 62 - Valkenswaard

Als U op stroom wilt bezuinigen, doe
het dan op de goede manier. Zet Uw
huis niet in het donker, maar vervang Uw z.g. „goedkoope" lampen door
Philipslampen. Tot 20%> stroombeeparing en extra licht!

PAUL BRAND

ATELIEB KEBKeL JKC KUNST>I>RMAR1ANNE:IAAN174

-

'

VOODBUPC Z.H kj i * i/ r i i/1 N s!irui«
GEOAftAHDEEU HANtWERK l¥l l 9 f\ L L PV C. l l f ICO.'..'»

B IJ N A G R A T I S
N ED ERLA K DSC H

DECEMBER

F A B R l K A AT.

AANVANG

der goedk. schriftel. lessen in Fransen, Duitsch, Engrelsch, Boekh.,
Taal m. Bekenen, enz. a 65 et. per maand. Ook Steno en Alg.
ohtw. Vraag gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr.
46 C., Amsterdam-West.
BLOEMBOLLEN. LAATSTE AANBIEDING: Coll. A. 25 Hyacinthen, 26 Narcissen, 50 Darwin en 50 Dubbele Tulpen, 100 Crocusjes, 100 Iris, 100 Sneeuwroem, 100 Anemonen, 100 Druifjes en 50
Scilla's voor slechts f 1,60. — Coll. B. 100 Darwin, 100 Enk. en 100
Dubbele Tulpen voor f 2,50. Giro 313672.
WALRAVEN-DEN DEKKER, Bloemisten HHJLEGOM - Tel. 5682

25O Ghrnoograph-Sporthorloges!
Fijne ankergang - Onbreekbaar glas - Groote secondewijzer Stopinrichting - Stopwatch - Zwitsersch fabrikaat - Verchroomde kast
GARANTIEBEWIJS VOOR 5 J A A R !
Dit zakhorloge werkt als een „stopwatch". Als U op de opwindknop
di-ukt staat 't ineens stil. Het is daarom te gebruiken bij wedstrijden
(zwemmen, voetbal enz.) Verder geeft het als een gewoon horloge de
tijd aan. Dit is echter een BUITENGEWOON HORLOGE. Let vooral
op den grooten seconde-wijzer en de wijzerplaat, die een speciale
schaalverdeeling heeft om in seconden den tijd af te meten | O O C
TIJDELIJK ad
IZ.^D
Deze aanbieding geldt zoolang de voorraad strekt. Haast U dus en zendt ons deze adv. uitgeknipt toe. Dan zenden wij het horloge onder rembours (plus vracht.) .

GRAND COMPTOIR UNIVERSEL O'HORLOGERIE - Homeruslaan 83 - Postbus 44 - UTRECHT

