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KRONIEK
1.

Werkzaamheden in de zin der
Ongevallenwet

Bij besluit van den waarnemend secretaris-generaal van Sociale Zaken zijn met
ingang van l Januari a.s. als werkzaamheden, bedoeld in het derde lid van artikel
2a der Ongevallenwet 1921, aangewezen:
Ie. het bezorgen en venten met voedingsmiddelen, genotmiddelen en gebruiksvoorwerpen;
2e. het bezorgen en colporteren van kranten, bladen en tijdschriften;
3e. het bezorgen van reclameartikelen en
drukwerken, voor zover dit min of meer periodiek geschiedt;
4e. het vervoeren van veldvruchten en
zuivelproducten ten behoeve van de fabriekmatige verwerking en vervoeren van de afvalproducten;
5e. het laden en lossen in groepsverband
van goederen;
6e. het schillen, schoonmaken, sorteren
en pellen van land- en tuinbouwproducten,
lezen van peulvruchten en krenten van
druiven;
7e. het pellen van garnalen;
8e. het schoonmaken en verwarmen van
gebouwen e.d.;
9e het demonstreren met of geven van
onderricht in het gebruik van apparaten;
10e. het boeten van netten;
lle. het slachten van runderen, kalveren,
schapen, paarden, varkens e.d. met bijbehorende werkzaamheden.

2.

Het beperken van werk en het
verbod van loonsverlaging

De Staatscourant bevat twee uitvoeringsbesluiten van verordeningen van den rijkscommissaris. Het eerste is het tweede uitvoeringsbesluit van den waarnemend secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken ingevolge de verordening
no. 8/1940 van den rijkscommissaris voor het
bezette Nederlandse gebied betreffende het
beperken van werk.
Het tweede is het tweede uitvoeringsbesluit van den waarnemend secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken
ingevolge de verordening no. 111/1940 van
den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffende het verbod van
verlaging van lonen en salarissen.
Bij deze besluiten is bepaald, dat burgerlijke rechtsvorderingen, welke voortvloeien
uit niet-naleving van het bepaalde in bovengenoemde verordeningen van den rijkscommissaris worden geacht betrekkelijk te zijn
tot een arbeidsovereenkomst.
Dit betekent, dat krachtens artikel 39 onder 3e, van de wet op de rechterlijke organisatie de kantonrechter bevoegd is van deze
rechtsvorderingen kennis te nemen.
Beide besluiten treden in werking met
ingang van de dag volgende op die van afkondiging.

voorkomen op de door de werkgevers samengestelde en via de betrokken arbeidsinspecties aan de gemeentebesturen gezonden lijsten. Uiteraard dient, alvorens tot
steunverlening wordt overgegaan, te worden
vastgesteld of de werknemer voor het doormaken van een wachttijd in aanraking kan
worden gebracht.
Voor wat betreft de landarbeiders wordt
medegedeeld, dat voor deze categorie van
werknemers, indien zij in bovengenoemd geval komen te verkeren, niet de eis behoeft
te worden gesteld, dat hun namen op de genoemde lijst moeten voorkomen.

6.

Cumulatie van weduwe- en
wezenpensioen

10. Arbeiders naar Duitsland

Steunverlening en Kinderbijslag

Naar wij vernemen, heeft het departevan Sociale Zaken een circulaire geVanwege het departement van Sociale Za- ment
zonden
aan de arbeidsbeurzen, waarin er
ken is aan de gemeentebesturen een schrijwordt gewezen, dat het over het algeven gezonden, waarin wordt meegedeeld, dat op
meen niet wenselijk is, werknemers benedoor de invoering van de kinderbijslagwet den
19-jarige en boven de 55-jarige leefarbeiders in dienst van een onderneming tijd de
in aanmerking te doen komen voor
en met hen gelijkgestelden, indien de ge- plaatsing
in Duitsland.
zinssamenstelling althans daartoe grond opgevallen kan van deze richtlevert, een bijslag zullen ontvangen op hun lijnIn bepaalde
worden afgeweken, althans wat de
loon.
jongeren betreft. Zo zijn er deze zomer
In verband hiermee zal, te rekenen van voor hulp bij de landbouw ook wel perl Januari jll. af, voor de toepassing van de sonen beneden de 19-jarige leeftijd in
steunregeling voor werkloze arbeiders, met Duitsland gaan werken.
name voor wat betreft de artikelen 8 en 19
Voor de ouderen zal een afwijking van
en de daarbij behorende schalen, als loon de gestelde grens niet vaak voorkomen.
gelden hetgeen de werkloze in het bedrijf Degenen, die in Duitsland worden te werk
waartoe hij behoort zou kunnen verdienen, gesteld, worden eerst aan een medische
vermeerderd met hetgeen hem tuit hoofde keuring door, of onder toezicht van een
van de kinderbijslagwet bij tewerkstelling in Duitsen arts onderworpen. Bij deze keudat bedrijf, zou toekomen.
ring werden reeds heel s,wat personen, die
Hetzelfde geldt van die datum af voor de boven de 50 jaar zijn, afgewezen. Als er
kleine boeren- en tuinbouwerssteunregelin- zich personen van 55 jaar of ouder zouden
gen, voor zover bij de toepassing daarvan aanmelden, zouden die nog groter kans behet vrije bedrijfsloon een rol speelt/gedacht lopen te worden afgekeurd.
wordt bijvoorbeeld aan de 95 percent maximum grens bij toekenning van de brand11. Geneeskundig onderzoek van
stof f entoeslag).

werkzoekenden

7.

Varkensvlees voor mijnwerkers

De mijnwerkers zullen in de gelegenheid
borden gesteld op de ontvangen extravleeskaarten varkensvlees te Betrekken. Dit
vlees zal in de verschillende gemeenten waar
mijnwerkers wonen betrokken kunnen worden bij de daar gevestigde slagers.

8.

Extra rantsoenen van 50 en 100
percent

Het centraal distributiekantoor heeft aan
de distributiediensten meegedeeld, dat rietsnijders en griendhakkers voor extra rant*
soenen op basis van „zware lichamelijke arbeid", derhalve van 50 pet., in aanmerking
kunnen komen. Voor brood kunnen deze arbeiders echter aanspraak maken op een
extra rantsoen van 100 pet.
Deze regeling geldt vanzelfsprekend uitsluitend gedurende het seizoen waarin deze
werkzaamheden worden verricht, derhalve
tot eind April.
Hoogspanningsmonteurs bij de electriciteitsbedrijven kunnen aanspraak maken op
extra rantsoenen op basis van 50 pet.
3. Kostwinnersvergoeding en
Haring-vissers, indien en voor zover zQ ter
pensioenen
visvangst uitvaren, kunnen in aanmerking
komen voor extra rantsoenen op basis van
Het afwikkelingsbureau heeft aan de bur- de regeling, die geldt voor personen, die zeer
gemeesters meegedeeld dat — met inachtne- zwaar lichamelijk werk verrichten.
,
ming van de bepaling, dat de na 31 AugusThans is bepaald dat de gronddelvers,
tus 1940 uitgekeerde vergoedingsbedragen werkzaam in het bloembollenbedrijf, die tot
in mindering komen van het pensioen, indien l December aanspraak konden maken op
dit wordt toegekend — thans ter verdere een extra broodrantsoen op basis van 100 pet
tegemoetkoming aan belanghebbenden be- ook na genoemde datum tot nader order op
paald wordt, dat tot aan het tijdstip, waar- het voorgeschreven extra rantsoen aanop de eerste pensioentermijn wordt uitbekunnen blijven maken. Deze extra
taald, zij in het genot blijven van het hoog- spraak
toeslag van 100 pet., welke uitsluitend voor
ste der twee bedragen.
geldt (voor boter of vet en vlees beMocht bij de uitbetaling van het pensioen brood
draagt het extra rantsoen dus 50 pot.) mag
reeds een hoger bedrag aan na 31 Augus- alleen
gedurende de periode, dat dit werk
tus 1940 uitbetaalde kostwinnersvergoeding inderdaad
verricht wordt, worden verstrekt
geschieden, dan zal het te veel ingehouden Er dient dus
rekening te worden
bedrag onverwijld weer aan belanghebben- gehouden met terdege
de vorstperioden, gedurende
den worden uitbetaald.
het werk stil ligt. In deze perioden
Het vorenstaande heeft in het algemeen welkegeen
extra verstrekking plaats vinden
geen betrekking op de aan weduwen en we- ma.e;
Tevens is bepaald, dat arbeiders, die gezen toegekende of nog toe te kennen pen- regeld
belast zijn met het lossen van' zware
sioenen, aangezien aan deze personen na
in zuivelfabrieken (zogenaamde
31 Augustus 1940 geen kostwinnersvergoe- melkbussen
melkontvangers) en als zodanig zwaar
ding is uitbetaald In de enkele gevallen dat sjouwwerk verrichten, -in aanmerking kundeze uitbetaling toch heeft plaats gehad, zal nen komen voor extra rantsoenen op basis
op overeenkomstige wijze gehandeld worden. van „zware lichamelijke arbeid", derhalve
van 50 pet.

4.

arbeiders zij in het voorjaar nodig hebben.
De directeur-generaal van het rijksarbeidsbureau heeft de besturen der landbouworganisaties uitgenodigd een en ander
me hem te bespreken. Het staat wel vast,
dat indien zich voor de landarbeiders een
ruimer werkgelegenheid voordoet dan in
vorige jaren het geval was, er wel meer
dan tot nu toe gelet zal moeten worden
op een doelmatige verdeling der beschikbare krachten, opdat allen in het vrije bedrijf, hetzij hier te lande of in Duitsland,
normaal werk vinden.
De vrees, dat de landarbeiders schade
ondervinden, hetzij door minder gelegenheid te hebben bij werkverschaffing te
tverken of steun- of kasuitkering te ontvangen, is volstrekt ongegrond. Voorop
staat dat arbeid in het vrije bedrijf vóórgaat bij werkverschaffing of steun. Dit
gezonde beginsel moet, vooral nu werkgelegenheid in uitzicht is, worden gehandhaafd.
De gemeentebesturen zijn terzake ingelicht.

9.

Werkloze landarbeiders

Gedurende vele jaren was de werkloosDe Staatscourant bevat een beschikking
hier te
van den secretaris-generaal van Binnen- heid onder de landarbeiders
landse Zaken betreffende cumulatie van we- lande buitengewoon groot, hetgeen allerlei
duwe- en wezenpensioen.
overheidsmaatregelen tot verschaffing van
Hierin wordt bepaald-, dat, indien de we- werk en steun noodzakeliik maakte Thans
duwe en wezen van een ambtenaar of ge- •doet zich de mogelijkheid voor, een proot
wezen ambtenaar in de zin der Pensioen- aantal landarbeiders in Duitsland te plaatwet 1922 zowel als zodanig ten laste van het sen, vooral melkers, paardenknechts en
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds als uit knechts voor gemengd bedrijf.
Ook worden melkersfrezinrien en gezinhoofde van de militaire dienst van haar
echtgenoot of van hun vader ten laste van npn met meewerkende kinderen voor het
het rijk recht hebben op pensioen, het pen- akkerbouwbedrijf gevraagd. Te verwachsioen ten laste van dat fonds slechts wordt ten is. dat de vraae naar seizoenarbeiders
verleend in geval het gelijk is aan of hoger in Januari en Februari vrij groot zal zijn.
is dan het pensioen ten laste van het rijk. Daarom wordt reeds nu getracht na te
Met wezen worden gelijkgesteld pleegkin- R-aan welke van de werkloze landarbeider?
bereid en geschikt ziin om werk in Duitsderen in de zin der Pensioenwet 1922.
Pensioenen, welke in strijd met het voor- land te aanvaarden. De organen der opengaande zijn toegekend tussen 10 Mei 1940 en bare arbeidsbemiddeling hebben tot taak
heden, worden door de Pensioenraad inge- vraag en aanbod tot elkander te brengen,
trokken met ingang van de eerste dag van en hét spreekt wel vanzelf dat zij reeds
het volgende kwartaal (dus met l April a.sj. nu trachten na te gaan, welke arbeiders
zij eventueel kunnen aanbieden. Zijn er
de werklozen een. aantal, die feite5. Weersgesteldheid en werkloos- onder
lijk nu reeds weten dat zij over een of
heid
twee maanden weer werk hebben, dan kunnen zij dit aan den directeur dr arbeidsDe secretaris-generaal van het departe- beurs of agent der arbeidsbemiddeling in
ment van Sociale Zaken heeft aan de ge- hun woonplaats meedelen. Nog beter zou
meentebesturen een schrijven gezonden, het zijn, indien de werkgevers reeds thans
waarin wordt meegedeeld, dat arbeiders, ge- een aanvrage om arbeidskrachten voor het
durende de periode, dat zij tengevolge van komende voorjaar zouden indienen, want
de weersgesteldheid werkloos zijn en geen indien het juist is, dat in ons land niet
loon doorbetaald krijgen, ingevolge de steun- zoveel landarbeiders voor Duitsland beregeling kunnen worden gesteund, mits zij schikbaar zijn, dan zal dit het best kunnen
aan alle terzake gestelde voorwaarden voor blijken, indien de werkgevers reeds thans
opneming voldoen en indien hun namen opgevep, hoeveel en zo mogelijk welke

Zoals bekend is, worden alle bij de organen der openbare arbeidsbemiddeling inge-
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„Het goede gezinsboek"
van.de Vobi is wel een zeer gewilde
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schreven personen aan een geneeskundig
onderzoek onderworpen. Dit geldt ook vooc
de bij werkverruimingsobjecten geplaatste
personen.
Voor sommige werkzoekenden heeft dit
geneeskundig' onderzoek het maken van
reiskosten ten gevolge, voor de bij werkverruiming geplaatsten verzuim van het
werk.
Krachtens een circulaire van het departement van Sociale Zaken wordt het werkverzuim vergoed, berekend naar het basisuurloon over het aantal uren, dat verzuimd is. Ook de noodzakelijke reiskosten
kunnen door de districtsarbeidsbeurzen
worden vergoed.

'en friesle patroon
Toen het nacht was en heel donker
overal in de nauwe straatjes, was hij op
weg gegaan.
Hij had een grote, wijde mantel omgedaan en hij was er diep in gedoken: want
niemand mocht hem zien.
En zo was hij bang en verlegen langs
Jerusalems huisjes geslopen, hij, Nicodemus, lid van de Hoge Raad der Joden!
't Was belachelijk, 't Leek wel of hij iets
slechts van plan was.
Maar hij was juist var plan het beste
te doen dat een mens maar kan doen: hij
wou naar Christus gaan.
Maar daar behoefde Nicodemus zich
toch niet voor te schamen? Dat kon hij
toch open en vrij overdag doen?
Dat was het juist: Nicodemus was bang
voor de mensen.
Hij dacht maar telkens: wat zullen de
mensen er -vel van denken, als ik naar
Christus ga.
Daarom ging Nicodemus 's nachts toen
het donker was.
Christus was voor hem opgebleven.
Christus was wel heel moe, want het
v/as druk in Jerusalem met de Paasfeesten en veel mensen hadden Hem willen
spreken. Maar hij wist, dat Nicodemus
zou komen. Daarom had Hij een lamp opgestoken en was op hem blijven wachten.
De apostelen vonden het maar half
goed. Die zeiden, dat Jesus 's nachts slapen moest.
Ze dachten er niet aan, dat Christus
wachten wil op iedereen die Zijn vriend
kan worden.
Christus zat maar stil en bad.
Daar was Nieodemus.
Lang spraken ze samen, die wonderbare
nacht, waar heiligen jaloers op zijn.
Een wel wonderbare nacht was dit!
Daar zaten tegenover elkaar: een gewone, laffe mens, en een mens, die God is.
Hun ogen ontmoetten elkaar.
Hun woorden gingen heen en weer:
dwaze menselijke woorden, en wijze, oneindig diepe, Goddelijke woorden.
Rondom was alles stil.
Alleen de twee stemmen klonken.
De dwaze mens zei: „Hoe kan dat geschieden
En de almachtige, alwijze, albeminde
God-mens zei: „Wat Wij weten, spreken
Wij, en Wij getuigen, wat Wy hebben
gezien"
Welk een tweegesprek was dit!
Een broos, laf, bang mensenhart in contact met het eindeloos sterke, eindeloos
heilige, eindeloos liefhebbende Hart van
God,

Hoe is het mogelijk geweest, dat het
hart van Nicodemus niet moest breken die
zalige nacht.
Helaas: ook na deze persoonlijke Goddelijke poging om Nicodemus tot Zijn
vriend te werven, moest Christus zeggen:
„Gij aanvaardt Onze getuigenis niet."
Zo was het.
Eens is Nicodemus moedig geweest, één
keer.
Dat was, toen de Farizeën Jesus wilden
veroordelen zonder dat Hjj zich had mogen verdedigen.
Rechtopstaande zei toen Nicodemus:
„Leert onze wet ons soms iemand te veroordelen, zonder dat we Hem gehoord
hebben!? En zonder dat we weten wat
Hij doet?"
Eén ogenblikje slechts was Nicodemus
moedig.
Want toen een paar Farizeën schamper
zeiden: „Kom jjj soms ook uit dat Galilea?" tpen kroop hu weer in elkaar van
angst. Hij was bang, dat ze hem voor
een leerling van dien man uit Galilea
zouden aanzien.
Nicodemus ging zitten en zei niets
meer.
Hij verdedigde Christus verder niet.
Maar toen kwam de dag dat Christus
stierf.
Zijn hart werd doorstoken.
En toen kreeg Nicodemus spijt.
Dat had niet mogen gebeuren!
O als hij, raadsheer Nicodemus, Hem
eens moedig had verdedigd! Als hij, machtig man in Jerusalem, Hem eens had vrijgesproken? Maar hij was laf geweest.
Dat had Jesus niet aan Hem verdiend.
Nicodemus kocht dure myrrhe-hars en
poeder van aloe-bladeren voor Christus'
begrafenis.
Honderd pond hars en reukwerk kocht
hij.
Een grote som gaf hy uit, voor Christus.
Zó werd hij de eerste, die door een gift
in geld probeerde af te kopen, wat zij
door een ten-dienste-stellen van hun persoon te kort deden aan Christus of aan
Zijn Kerk (de Kerk, die Zijn Lichaam is,
Corpus Christi quod est Ecclesia).
Zo werd" hij de trieste patroon van allen,
die pingelen in hun liefde, die een gave
geven maar niet zichzelf, die een gift
geven, maar niet hun hart, die een aalmoes geven, maar niet hun liefde.
Terwijl Christus blijft vragen: „Praebe
mihi cor tuum, geef Mij uw hart. Geef het
Mij, en geef het, om Mij, aan de mensen.
p. P. P,
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IN DE CORPORATIEF INGERICHTE VOLKSHUISHOUDING
I.

(Dr. H.) Velen maken zich van
een corporatieve orde op economisch
gebied een voorstelling, alsof dan
alles gebonden zal zijn, alsof lonen, prijzen en interesten dan vastgesteld zullen worden, de productie
gecontingeerd, de vrijheid van concurrentie zo goed als opgeheven, enz.
Het kan daarom interessant zijn dit
probleem van vrijheid en gebondenheid in een op corporatieve grondslag
ingerichte volkshuishouding eens nader te beschouwen.
Grondslag en richtsnoer Van een
zodanig ingerichte volkshuishouding
is de sociale rechtvaardigheid. Deze
rechtvaardigheid eist, dat de volkshuishouding zodanig geregeld is, dat
haar doel bereikt wordt, dat wil zeggen dat de voorziening in de menselijke behoeften, voor zover daartoe
stoffelijke middelen nodig zijn, zo
goed mogelijk geschiedt. De dringendste behoeften dienen allereerst te
worden bevredigd.
Als men deze doelstelling ontleedt,
kan men daarin twee voorname bestanddelen onderscheiden.
Ten eerste dienen goederen te worden voortgebracht (en diensten te
worden bewezen) van een kwaliteit en
in een omvang, als daaraan behoefte
bestaat, voor zover tenminste deze
behoeften redelijk zijn. Vervolgens
dienen deze goederen onder de mensen te worden verdeeld en wel volgens
de mate waarin eenieder aan de totstandkoming van die som van goederen heeft meegewerkt. Deze dubbele
eis der sociale rechtvaardigheid dient
men wel steeds goed in het oog te
houden.
Sociale rechtvaardigheid is namelijk
niet alleen een kwestie van rechtvaardig verdelen, hetgeen vooral door de
prijzen der goederen en diensten (lonen) geschiedt, maar ook een kwestie
van produceren in overeenstemming
met de redelijke behoeften der maatschappij.
Ook het probleem van de vrijheid
en gebondenheid in de op corporatieve
leest geschoeide volkshuishouding
moet overeenkomstig deze eisen der
sociale rechtvaardigheid worden opgelost.
Om een meer concrete voorstelling
te geven van de conclusies, waartoe
de toepassing van het beginsel der sociale rechtvaardigheid op het gebied
der volkshuishouding leidt, willen wij
hier enkele concrete economische
vraagstukken behandelen, namelijk
dat van de concurrentie, van de prijzen, de lonen en van de rentevoet.
Concurrentie is het streven om bij
de afzet van de producten van zijn arbeid, of bij het aanbieden van zijn arbeid zelf of diensten, de andere producenten van dezelfde soort goederen
of diensten voorbij te schieten. Men
biedt daartoe betere waar aan voor
dezelfde prijs of dezelfde kwaliteit
van goederen voor lagere prijs. Dit is
de vorm, die de concurrentie in het
huidige bestel der volkshuishouding
(met privaateigendom en vrijheid van
productie, beweging, arbeid enz.)
meestal aanneemt. Dat wil zeggen als
ze deze vorm aanneemt, is ze goed.
Feitelijk ziet ze er dkwijls anders uit.
Men onderscheidt eerlijke en oneerlijke concurrentie. Vaak is het voor-

deliger aanbod van goederen alleen
maar schijn; er wordt dan geknoeid
met gewicht, kwaliteit enz. Of het
voordeliger aanbod gaat ten koste
van de arbeiders en de andere schuldeisers, die slechte lonen uitbetaald
krijgen of die hun vorderingen slechts
ten dele ontvangen, doordat de ondernemer het op een faillissement aanstuurt. Of ook moet de concurrent
uiteindelijk het gelag betalen, doordat
de ondernemer slechts tijdelijk onder
kostprijs verkoopt om zijn medeconcurrenten „dood te slaan" of tot ajansluiting in een. kartel te dwingen. Dit
zijn slechts enkele voorbeelden van de
talloze vormen van oneerlijke concurrentie, welke onder het kapitalistisch
regiem van de onbeperkt vrije concurrentie voorgekomen zijn. Men staat
versteld over de vindingrijkheid, welke op dit gebied tentoon gespreid is.
En de grootste aanfluiting van deze
hoeksteen der kapitalistische orde is
nog de volkomen opheffing van elke
vrijheid en mogelijkheid van concurrentie door de vorming van kartels,
welker aantal voortdurend groter en
welker positie voortdurend sterker
werd.
Het aantal eerlijke zakenlieden, die
aan deze oneerlijke concurrentie ten
offer gevallen zijn en het aantal arbeiders, consumenten en andere bevolkingsgroepen, die er de dupe van
werden, is nooit geteld. Over de omvang der ellenden, die dit typische
nevenverschijnsel van het kapitalisme
over de samenleving uitgestort heeft,
ontbreken statistieken.
Zeker is, dat de uitwassen van het
beginsel der onbeperkte vrijheid inzake de concurrentie een brede schaduwstreep geworpen hebben over de
voordelen, die het kapitalistische stelsel ons ongetwijfeld ook gebracht
heeft.
Hoe kwam dit zover? Hoe was het
mogelijk, dat deze uitwassen zulk een
grote omvang konden aannemen? De
voornaamste oorzaak hiervan was,
dat het aan een gezag ontbrak, dat
hiertegen snel, deskundig en doeltreffend kon optreden. Omdat in deze kapitalistische maatschappij de organische geledingen tussen individu en
staat als top en vertegenwoordiger
der samenleving ontbraken, was de
staat de enige instantie, die de beteugeling der uitwassen ter hand kon nemen. Het particuliere initatief deed
zich wel gelden. Er werden zwarte
lijsten aangelegd van zakenlieden, die
het al te bont maakten, maar dit particuliere intiatief haalde maar zeer
weinig uit. Zo moest de staat wel ingrijpen. Voordat de staat ertoe gebracht was zijn standpunt van onthouding op economisch gebied te laten varen, was het kwaad al diep ingeworteld, en toen hij eenmaal ingreep, was het -meestal nog maar onvolkomen en ondoeltreffend.
De vormen van oneerlijke concurrentie zijn te talrijk, om ze alle in een
wettelijke formule te vangen. De machine der wetgeving werkt langzaam;
in 'e wet blijven mazen, waardoor de
meest gewetenlozen heenkruipen; er
verloopt veel tijd, voordat een aanvulling der bestaande wetgeving tot
stand komt en als zij er eenmaal is,
worden weer nieuwe vormen uitgedacht. De staatsorganen, met name
de wetgevende lichamen zijn nu een-

maal niet voor alle gebieden van het
economische leven deskundig. Van
bedrijfstak tot bedrijfstak liggen de
verhoudingen anders en vooral op een
gebied als dat der concurrentie, waar
zoveel vindingrijkheid aangewend
wordt, kan nu eenmaal niet door een
wet in alle gevallen worden voorzien.
Door scheidsrechterlijke organen, die
niet aan de letter van een wet gebonden zijn, kan dikwijls meer worden bereikt, vooral als voor elke bedrijfstak
afzonderlijk dergelijke organen worden ingesteld en deskundigen uit die
bedrijfstak zitting hebben.
Hiernlee zijn we eigenlijk reeds aan
de vraag gekomen, hoe in een corporatieve orde het vraagstuk van de oneerlijke concurrentie wordt opgelost.
In een volgend artikel zullen wij deze
vraag nader beschouwen.
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Weer of géén weer •
U moet er door heen. Onderdruk een opkomende verkoudheid onmiddellijk met
ASP1RIN.

en

(M) De Staat is geroepen om naast
het individu en naast het gezin te
werken aan de belangen der gemeenschap.
Ten einde hiertoe de Staat in de
gelegenheid te stellen, sprak Christus
tijdens "Zijn menselijk leven drie
woorden, welke tevoren nimmer waren gehoord en voor de komende
eeuwen de rijkste vruchten zouden
dragen.
In de eerste plaats zeide Hij tijdens
Zijn verhoor tot Pilatus: „Ge zoudt
niet de minste macht over Mij hebben,
zo ze u niet van hogerhand was gegeven." (Jo. XIX, 11).
De betekenis van dit woord is niet
twijfelachtig. Christus wilde zeggen:
Uw gezag is u door God geschonken,
het is van Hem.
oZ hebben ook de eerste Christenen het woord van den Verlosser begrepen, want ook St. Paulus zegt:
„Alle gezag komt van God
Wie
zich dus verzet tegen het gezag, verzet zich tegen de verordening van
God." (Rom. XIII, l en 2).
De Apostel deinst ook niet terug
voor de consequenties welke uit dit
beginsel voortvloeien. In zijn ogen
zijn de vorst, de magistraat, de ambtenaar beambten van God.
En St. Petrus voegt er aan toe:
„Weest onderdanig aan ieder menselijk gezag om 's Heren wil: aan den
Koning als opperheer; aan de landvoogden als zijn gezanten." (I Petr.
II, 13-14).
Door deze onderrichting van den
eersten Paus wordt de menselijke
waardigheid en onafhankelijkheid
voortreffelijk gewaarborgd en geëerbiedigd. Nooit buigt de christen zich
voor het schepsel. Hij is geen vleier
van den machthebber en evenmin een
slaaf, die voor de overmacht beeft".
Op het moment zelf waarop hij gehoorzaamt, voelt hij zich van nature
de gelijke van hem die beveelt, maar
op het gelaat van dit schepsel, aan
hem gelijk, ziet hij een weerschijn van
het goddelijk gezag stralen.
Dit is voldoende: de mens die te
fier zou zijn om te buigen, zelfs voor
den machtigste der aarde, onderwerpt
zich nu aanstonds uit eerbied voor
God.
St. Petrus zegt het zo prachtig en
zo natuurlijk: „Doet het als vrije
mannen; maar als dienstknechten
Gods." (I Petr. U, 16).
Groot zijn de voordelen hieraan
verbonden, niet alleen voor de Staat
en zijn ambtenaren, maar vooral voor
de volken en voor de gehele samenleving, indien aan alle wettige bevelen, zowel van den laagsten als van
den hoogsten staatsdienaar, wordt
voldaan, indien te allen tijde aan alle
opdrachten wordt gevolg gegeven,
zelfs wanneer zij de burgers gelasten
gezin en eigendom te verlaten om zich
op het slagveld te laten doden.
-De volgelingen van Christus onderwerpen zich even volmaakt, loyaal
en eerbiedig aan het burgerlijk gezag
als zij dit zouden doen jegens den
Koning der Koningen, den Oppersten
Rechter en den Hemelsen Vader.
Wanneer deze opvattingen door de
ingezetenen meer algemeen gehul-

digd werden, zou er in de staatsgemeenschappen ongetwijfeld meer
vrede heersen.
Christus zelf, die toch oneindig hoger stond dan Pilatus of Herodes,
gehoorzaamde hen toch, in zoverre
hij niet in strijd kwam met hemelse
zaken, omdat Hij wist dat zij bekleed
waren met het gezag Zijns Vaders.
Hier ligt ook de begrenzing van het
burgerlijk gezag. Niemand begreep
dit in de toenmalige heidense wereld
en vandaar de talrijke botsingen met
de eerste christenen, botsingen met
de rechten van God en van de gewetens.
De Staat wilde even onbeperkt regeren over de zielen als over de
lichamen. Hij beschikte over de godsdienst zoals over de eigendom. Tegenover deze aanmatigingen van het
Staatsgezag, plaatste Christus deze
onvergetelijke woorden: „Geeft aan
den keizer, wat den' keizer toekomt;
en geeft aan God, wat God toekomt."
(Matth. XXII-21).
Er bestaan twee streng gescheiden terreien, welke nimmer met elkaar mogen worden verward, nl. het
terrein der stoffelijke belangen, dat
onder de Staat ressorteert en dat der
geestelijke belangen, hetwelk uitsluitend aan God toebehoort.
Wanneer men overweegt welke gevolgen deze woorden van Christus
hebben ten aanzien van de gebruiken,
de zeden, de wetten en de instellingen, moet men erkennen, dat zij de
meest vreedzame en meest weldoende
revolutie bevatten, welke men zich
denken kan.
Dit geldt niet alleen voor de godsdienst, maar ook voor de burgelijke
samenleving en voor het individu,
welke zij vrij maken van de meest onverdraaglijke slavernij, nl. die van
het geweten.
Maar ook het burgelijk gezag wordt
ontheven van een taak, welke zijn
krachten te boven baat en welke het
belachelijk maakt.
'i
Ten slotte vaart de Staat er wél
bij, omdat hij nimmer beter zal worden gediend dan door onderdanen,
die aan God geven, wat Gode toekomt.
Niet alleen geleerden, maar ook de
meest eenvoudigen, vrouwen, armen
en kinderen weten voortaan wat hun
onvervreemdbare rechten zijn.
Tot het einde der tijden zal het
woord gelden: „Men moet God meer
gehoorzamen dan de mensen".
Op het voorbeeld van Christus, die
aan een kruis stierf om de wil van
Zijn hemelsen Vader te volbrengen,
zullen duizenden mensen zich laten
doden, om naast de rechten van den
Allerhoogste tevens de vrijheid te
verdedigen, die het kostbaarste goed
vormt voor maatschappij en enkeling,
de vrijheid van geweten, welke wel
aan den Caesar toestaat alles wat hij
op wettige wijze vragen mag, maar
welke hem tevens hardnekkig weigert, alles wat hem niet toekomt en
wat tot de ondeelbare rechten van
God behoort.
Christus verleende nog een derde
dienst aan het gezag. Hij heeft aan
het gezag in herinnering gebracht
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wat in werkelijkheid zijn rol was. Een
rol, welke tot dusver niet gekend
was, een rol welke alles hervormde,
zooals de zeden, gebruiken, instellingen, wetten en rechteji. Volgens
Christus dient elk bevel slechts om
te dienen. De machtsuitoefening is
een dienstverlening, geen genotsuiting; zij is een last voor hem die
in overheid is gesteld en niet voor
hem die er aan onderworpen is.
Christus heeft er zich niet mee tevreden gesteld het pincipe van het gezag
vast te stellen; neen, Hij heeft het
voorbeeld gegeven en persoonlijk aangetoond, hoezeer de toepassing van
dit beginsel het maatschappelijk welzijn nastreeft.
In alle landen waar het Evangelie
wordt gepredikt, is niemand met dit
beginsel van den Goddelijken Meester onbekend. Zij is den hoogsten gezagshebber tot diens nederigsten
vertegenwoordiger bekend als een
ideaal en als een program, dat waard
is gerealiseerd te worden.
Ieder gezagsdrager kan hierop dagelijks zijn gewetensonderzoek instellen en hij kan zich daarbij afvragen
of op hem misschien ook toepasselijk
zijn de woorden, welke wij vinden bij
den Evangelist Marcus: „Gij weet,
dat zij, die als vorsten worden beschouwd, over de volkeren heersen,
en dat hun rijksgroten dezen hun
macht laten voelen. Zo moet het niet
zijn onder u; maar wie onder u groot
wil worden, moet uw dienaar zijn; en
wie onder u de eerste wil zijn, moet
aller dienstknecht wezen. Ook de
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen."
(Mare. X, 42—45).
Met welsprekendheid zouden wij
hier kunnen aanhalen de woorden
van vorsten en overheden, die niets
anders wilden zijn dan de dienaren
van het volk of van de staat. De
strenge plicht van ieder christen is
onderworpen te zijn aan het publieke
gezag.
Of dit de hoogste vertegenwoordiger van het grootste wereldrijk, dan
wel de meest eenvoudige drager van
enig gezag in de staat is, wanneer hij
een leerling van Christus is, dan weet
hij'dat zijn plicht, zijn recht en zijn
eer bestaat in het dienen.
Hoe gelukkig zouden de volken en
de naties zijn, wanneer iedere gezagsdrager zich hiernaar regelde,
wanneer zij in hun functie God navolgden, die mens geworden is om te
dienen en niet om gediend te worden.
Wat zou het goed leven zijn in 'n
wereld, waar allen, leiders en geleiden, niet alleen door het doopsel en
ïn naam, maar ook in werkelijkheid,
zowel in het openbare als in het private leven, volmaakt- fV-nstenen waren.

JnLeltinfj smeden fjevraacya

Er worden kettingsmeden gevraagd,
voor alle plaatsen in Nederland.
Een beste baan voor werklozen en mensen met vast werk. Allemaal overuren,
zoveel als je wilt.
Je hoeft er geen metaalbewerkers voor
te zijn, je mag rustig lid van de textielof de bakkers- of de bouwvakarbeidersbond blijven.
Naar het loon vraagt u. Het loon is zo
groot, dat het niet in guldens betaald kan
worden. Het loon bestaat in een cheque op
de Bank van Liefde hierboven.
Want een kettingsmid is iemand, die
een ketting smeedt van mensenschakels.
Een ketting om mensen te redden uit
de zee van ziekte en zwakheid.
Een ketting om mensenlevens die dreigen weggerukt te worden, op het strand
van het sanatorium te brengen.
Elke schakel van die ketting is een
mens die iedere week een stuiver betaalt.
En een kettingsmid smeedt van die
schakels aan elkaar tot wy een ketting
hebben.
Vijfhonderd schakels vormen een hele
ketting.
Maar een kettingsmid smeedt niet een
hele ketting ineens, maar schakel voor
schakel.
Smeedt het mensen-ijzer tot kettingen
van liefde.
Wordt kettingsmeden.
H. L.

loon
In „Economie" troffen wij een zeer belangrijke beschouwing
aan over het rechtvaardige loon, van de hand van Drs. P. v. >d.
Zanden. Voor dit grote probleem, dat in de Nieuwe Gemeenschap
op' bevredigende wijze zal moeten worden opgelost vragen wij
hieronder de aandacht.
Wil een vernieuwing van de samenwerking en een verwerkelijking van
de leuze: Naar een Nieuwe Gemeenschap, enige zin hebben, dan moet
door die vernieuwing de maatschappij aan al haar leden een betere welvaart waarborgen dan voorheen. De
bestaande misstanden dienen te worden weggenomen en er moet voor worden gewaakt, dat er geen nieuwe voor
in de plaats komen.
Een der toestanden, welke reeds sedert vele tientallen jaren, reeds vanaf
het begin van de doorwerking van de
individualistische opvatting van het
liberalisme, om verbetering vraagt, is
de positie, waarin het grootste deel
der bevolking, de arbeiders, verkeert.
Deze categorie personen, welke geheel
is aangewezen op de inkomsten uithun arbeid, — hetgeen in de huidige
vorm van onze samenleving neerkomt op het verrichten van arbeid in
dienst van een ander — heeft vooral
veel nadeel ondervonden van de liberalistische invloed op de huidige maatschappij. De arbeid werd niet aangezien als een menselijke prestatie —
met de nadruk op het bijvoegelijke
naamwoord —; men zag slechts één
zijde: het voordeel, dat een onderneming met behulp van de arbeid kon
behalen en behandelde den arbeider
dan ook als een object, dat arbeid kan
leveren, zoals een turbo-generator
electrische stroom levert*). De ergste
en scherpste wanverhoudingen, welke
hiervan het gevolg waren, zijn na jaren van vaak harde strijd opgeheven.
Niettemin bleven nog vele hervormingen op verwerkelijking wachten.
Thans is het streven naar vernieuwing van de maatschappelijke orde
van het evolutionnaire stadium in een
toestand van directe verwerkelijkingsmogelijkheid gekomen. Het lijkt daarom wel goed thans de aandacht te
schenken aan de bestaande afwijkingen en misstanden en te trachten de
wegen aan te geven, waarlangs verbetering moet komen. In dit artikel
wordt speciale aandacht geschonken
aan één onderdeel van het sociale probleem, de bepaling van het loon.
Het is vooral in de Encycliek Quadragesimo Anno, dat nog eens met
nadruk wordt gewezen op het tweevoudige karakter van de arbeid.
„Evenals bij de eigendom", staat er,
„zo moet men ook bij de arbeid, vooral
wanneer deze in dienst van een ander
wordt verricht, niet alleen het persoonlijk of individueel, maar ook het
sociaal karakter in aanmerking nemen . . . En daarom is het onmogelijk
de arbeid op de juiste waarde te schattenten en naar evenredigheid te belonen, als de sociale en individuele
aard ervan buiten beschouwing
blijft". 2)
Hoe deze waardeschatting van de
arbeid moet geschieden, wordt in het
derde deel van de encycliek uiteengezet :
„De onderlinge betrekkingen tussen kapitaal en arbeid moeten volgens
de wetten der strengste, dat is der
z.g. ruilende rechtvaardigheid, gesteund door de christelijke naastenliefde, worden geregeld." 3)
Hoe hoog in concreto deze waardering moet zijn, hangt af van verschillende factoren. De drie voornaamste
ervan worden in de encycliek met name genoemd: a) Het moet voor den
arbeider mogelijk zijn door middel
van zijn looiT in het onderhoud van
zich en zijn gezin te voorzien, terwijl
b) de omstandigheden, waarin de onderneming verkeert, alsmede c) de
eisen van het algemeen belang nadere

grenzen kunnen vaststellen 4 ). Tevens
moet de arbeider in staat zijn door
een goed en zuinig overleg zich enig
vermogen te verschaffen 5 ). Hierbij
zij opgemerkt, dat in zich geen loonstelsel in strijd is met de eis van het
rechtvaardige loon s). Het komt er
per saldo op aan, dat het loon, hetwelk de arbeider ontvangt, in overeenstemming is met de waarde van
zijn arbeid volgens de wet van prestatie en contraprestatie.
In dit artikel zal dan ook niet verder op de verschillende loonstelsels
worden ingegaan dan om aan te geven, in hoeverre deze kunnen worden
ingeschakeld om in concreto de gestelde eisen te verwezenlijken.
In de Nieuwe Gemeenschap zal de
staat er voor dienen te zorgen, dat
het»bonum commune wordt bereikt,
anders kan hij niet op gezag aanspraak maken en dus aller medewerking eisen. De verzorging van het
bonum commune houdt in een synthese van verschillende deeldoelen,
waaronder het economische doel een
bepaalde plaats inneemt. Ieder van
die deeldoelen heeft zijn eigen probleem en het is de taak van de staat,
dus de plicht van de overheid, er voor
te zorgen, dat de problemen van de
verschillende deeldoelen zoveel mogelijk, dat is binnen het kader van het
huidige, practisch mogelijke, worden
opgelost.
Het economische probleem kan
worden gezien als een redelijke bevrediging van de verschillende behoeften met inachtneming van een
voordelige marge tussen de offers,
welke moeten worden gebracht om
de benodigde goederen in een continue stroom voort te brengen en de
opbrengst van deze goederen 7 ). Onder de offers, welke moeten worden
gebracht, wil ik alle uitgaven begrijpen, welke nodig zijn om een voortduren van de productie te verzekeren
in een maatschappij, welke slechts
verandert in het getal van haar leden,
dus groter (c.q. kleiner) wordt, doch
waarin voor het overige geen wijziging optreedt. Er is echter steeds een
uitbreiding van het aantal behoeften,
tengevolge van het ontdekken van
nieuwe mogelijkheden in het hanteren
der materie, de technische verbeteringen en de uitvindingen van geheel
nieuwe artikelen, waardoor nieuwe
behoeften ontstaan. Dit alles eist een
positief verschil tussen de offers en
de opbrengst; uit het ontstane surplus is dan in de toekomst de dekking
van de nieuwe behoeften mogelijk.
Een tweede argument voor het aannemen van een voordelige marge tussen offers en opbrengst wordt hieronder aangegeven.
Intussen zij hier opgemerkt, dat
de voordelige marge niet voor ieder
onderdeel en op ieder tijdstip aanwezig behoeft te zijn. Het is zeer goed
mogelijk, dat jp een bepaald onderdeel, b.v. het ontginnen van grond,
verkaveling van grond, of in een bepaalde periode, b.v. een misoogst,
overstromingsramp, de offers groter
zijn dan de opbrengst.. Toch zal deze
verhouding het uitvoeren van dergelijke werken of het verlenen van bepaalde steun niet behoeven op te houden, evenmin als het nodig is een bedrijf, dat niet dan met staatssubsidie
op de been te houden is, direct te
sluiten. Er kunnen andere redenen
zijn, liggende in een hogere orde dan
de economische, welke dit verlies
rechtvaardigen. In grote trekken
echter en als saldo van alle productieve prestaties moet op de duur een
voordelig saldo blijven tussen offers

I»ran Jsto|f«envooorzieni-ify

Naar aanleiding van het dezer dagen tot het Departement van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart gericht
verzoek van het Verbondsbestuur, ter
verkrijging van een betere functionnering van de voorziening in brandstoffen, vooral in verband met de hevige koude, ontving bovenvermeld bestuur een schrijven van het Departement van de volgende inhoud :
„Uw klacht over brandstoffengebrek,
die uit de aard der zaak ook van andere
zijden werd ontvangen, is uitvoerig met
het Rijkskolenbureau besproken.
Ik kan u de verzekering geven, dat
genoemd bureau al het mogelijke doet,
om de voorziening met huisbrandkolen,
pndanks de reeds bestaande en thans
do^ de ingetreden strenge vorst nog
toegenomen vervoersmoeilijkheden, zo
goed mogelijk te doen lopen.
U zult het kunnen billijken, dat ik u
'onder de huidige omstandigheden geen
positiever toezegging kan doen dan de
bovenstaande."

- en schuil keten in Je
centrale

•vrerkverscnaflingen

Naar aanleiding van het dezer dagen in ons blad gepubliceerd verzoek
van het bestuur van het R. K. Werkliedenverbond aan het Departement
van Sociale Zaken, betreffende verbetering van de schaft- en schuilketen
in de centrale werkverschaffingen,
ontving bovengenoemd bestuur van
de Rijksdienst voor de Werkverruiming een schrijven van de volgende
inhoud :
Naar aanleiding van nevenvermeld
schrijven, gericht aan den waarnemend
Secretaris-Generaal van Sociale ZaZaken, ons ter behandeling overgedragen, hebben wij de eer te berichten, dat
de daarin behandelde aangelegenheid
onze volle aandacht heeft. Reeds zijn
voor het gehele land maatregelen genomen, om de schaft- en schuilketen op
de werkverruimings werken belangrijk
te verbeteren. Zo zal er zorg voor worden gedragen, dat deze keten verwarmd en gesloten zullen zijn. Daar
uitvoering van deze maatregel tijd
vergt, bestaat de mogelijkheid, dat de
verbetering bij de aanvang van de
werkverschaffing na de vorst-periode
nog niet overal zal zyn aangebracht. De
verwachting is evenwel, dat de verbetering binnen afzienbare tijd op de verschillende werken haar beslag zal hebben gekregen."

en opbrengst. Hoe meer en hoe groter
verliesposten er op bepaalde gebieden (zullen moeten) zijn, des te groter moeten de overschotten op ajider
terrein zijn; hoe meer en hoe groter
verlies thans wordt geleden, des te
groter moeten de winsten in de toekomst zijn. Dit punt verdient even
een bijzondere beklemtoning. Allereerst om aan te geven, dat hier bedoeld zijn alle offers en alle opbrengsten van de maatschappij, dus niet
enkel de in geld uitdrukbare. Het is
mogelijk, dat de niet op geld waardeerbare opbrengsten, zoals het in
stand houden van een gezonde, arbeidskrachtige bevolking, dermate de
in geld uitgedrukte offers overtreffen, dat deze offers alleszins gerechtvaardigd zijn, ook al ontstaat daardoor op een of ander onderdeel
(staatsbegroting) een nadelig slot.
(Wordt vervolgd)
1) Zie bijvoorbeeld Ammonn op blz. 246
van zijn: Grundzüge der Volkswöhlstandslehre. Jena 1926.
2) Quadragesimo Anno no. 69 in de vertaling van het R. K. Werkliedenverbond in
Nederland, blz. 79.
3) Idem no. 110, blz. 79.
*) Idem nos. 71 t.m. 75, blz. 80 e.v.
B) Idem no. 61, blz. 78.
8) Idem no. 64, blz. 79.
7) vgl. Cobbenhagen, o.a. in het nummer
van Maart 1937 van ^Economie" blz. 200,
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o omen
O n ze Lol
Lederland, slechts klein, wat zijn
Europees gebied betreft, is groot
door zijn bezittingen in Oost en West.
In een tweetal beschouwingen wilde
ik de lezers van Herstel iets meedelen over de bouw van dit koloniale
rijk in de loop der eeuwen, 't Is dus
niet de bedoeling te spreken over de
betekenis dezer overzeese gebieden
of over de wijze, waarop wij ze in
het verleden exploiteerden, maar
uitsluitend, hoe zij in ons bezit geraakten, en welke we aan andere
mogendheden moesten prijsgeven.
Het eerste artikel zal handelen over
wat we Onze Oost noemen, 't tweede
over Onze West.
Onze Oosl

Tussen Australië en Zuid-Azië ligt
de eilandenwereld Indonesië, waarvan de bevolking grotendeels tot het
Maleise ras behoort.
Reeds zeer vroeg maakten Chinezen, Hindoes en Arabieren dit gebied
tot 't terrein van hun godsdienstige
en economische werkzaamheid.
Omstreeks 1500 drongen de Portugezen via Malakka in de Archipel
door, en werden de Molukken de
voornaamste centra voor de winstgevende specerijen-handel, maar ook
veelbelovende middelpunten van 't
katholicisme.
Aan 't einde der 16e eeuw trad
er voor de Indische wereld een grote
verandering in.
In 1585 liet Philips H, die sinds
1580 ook koning van Portugal was,
beslag leggen op alle Nederlandse
schepen in de Spaanse en Portugese
havens. De specerijen konden nu niet
langer in Lissabon gehaald worden,
en dit leidde er toe, dat de Nederlanders zelf de weg naar Indië gingen
zoeken.
't Liefst had men de weg „om de
Noord" gevolgd, maar al spoedig
bleek de onmogelijkheid.
De bekende tocht van Heemskerk
en Barentsz in 1596 leidde tot de overwintering op Nova-Zembla en de ontdekking van Spitsbergen.
Intussen had Houtman de eerste
tocht „om de Zuid" ondernomen, die
met succes bekroond werd. De zeeweg naar Indië was gevonden.
Groot was de vreugde, toen de ontdekkers in Nederland terugkeerden.
Reeds in 1598 werden de talrijke
„Compagnieën van Verre" opgericht,
om handel te drijven. De verschillende maatschappijen beconcurreerden
elkaar zodanig, dat men sprak van
„de wilde vaert." „Men zeilde elkaer
de schoenen van de voeten en het geld
uit de buidel."
De Staten-Generaal der Republiek,
de stadhouder Maurits en Oldenbarnevelt, de landsadvocaat van Holland,
die in één grote maatschappij meer
voordeel zagen, ook voor 't voeren
van de oorlog tegen Spanje, wisten
de samenvoeging te bewerken in de
V.O.C. (Verenigde Oostindische Compagnie). Met de stichting dezer Com-

HOE KWAMEN WIJ ER AAN?
de Portugezen steeds verder terugdrong.
De eigenlijke grondlegger van onze
koloniale macht is echter Jan Pieterszoon Coen.
Een aantrekkelijke persoonlijkheid
Waer dat men sich al keert of wend,
was hij niet; zijn wreed optreden teEnd' waer men loopt of staet;
genover de Bandanezen moet onze
Waer dat men reyst, of rost, of rend,
bewondering voor zijn energie, durf
En waer men henen gaet,
en vastberadenheid wel enigszins
temperen. Coen heeft 't zwaartepunt
Daer vint men, 't sy oock op wat ree
d'Hollander end' de Leeuw;
van de archipel verlegd van de MoSy loopen door de woeste zee,
lukken naar West-Java.
Als door het bosch de leeuw.
Hij begreep de strategische betekenis van Straat Soenda; West-Java
In koud' en heete landen, al,
vormde bovendien een geschikt uitGelegen Zuid' of Noord,
gangspunt voor expedities naar MaOf Oost, of West, op berg en dal,
lakka, Oost-Azië en Voor-Indië. In
Men van haer spreken hoord;
1619 behaalde hij de overwinning op
Sy krygen menig schip en boot
de Engelsen, „de onverdraeglijke naTJyt 't Indiaense ryck.
tie", en den daarmee verbonden vorst
Daer syn geen volcken, oock hoe groot, van Jacatra. Jacatra werd verwoest
In veelen haers gelyck.
en op de puinhopen werd de nieuwe

pagnie (20 Maart 1602) begint het
tijdperk, waarin de Noord-Nederlanders uitzwermden over de wereld en
de Nederlandse stam zich overal verbreidde.

GEBIED. VEROVERD TIJDENS
DE O. I. COMPAGNIE
LATER VEROVERD GEBIED
NIET AAN NEDERLAND
BEHOREND

De V.O.C, kreeg het recht van alleenhandel „ten Oosten van Kaap de
Goede Hoop en deur Straet Magelhaen." Zij mocht in naam der StatenGeneraal overeenkomsten sluiten met
inlandse vorsten.
De eerste jaren waren zeer voorspoedig. Steven van der Hagen versloeg in 1604 de Portugezen, bezette
Ambon, en maakte zich zo meester
van de alleenhandel in kruidnagels.
Matelief veroverde in 1607 Ternate
en Tidore terwijl Verhoeff 't gezag der
Compagnie vestigde op Banda.
Naarmate de handelsbetrekkingen
zich uitbreidden, en meer gebieden
bezet werden, deed zich de noodzakelijkheid gevoelen van een centraal
gezag.
In 1660 werd de eerste GouverneurGeneraal benoemd: Pieter Both, die

hoofdstad Batavia gebouwd, waarin
de gehele Nederlandse natie verheerlijkt werd. De 5de Augustus 1619
ging een van blijdschap trillend schrijven van Coen naar de bestuurders
(— de Heren XVH —) in 't moederland:
„In deser voege hebben wij voet
ende dominee int landt van Java
becomen. Het fondament van soo
lange gewenschte rendez-vous is
nu geleyt. Siet ende considereert
doch, wat een goede couragie vermach."
u

Een der voornaamste opvolgers
van Coen was Antonie van Diemen
(1636^-1645). Had Coen de Engelsen
„de smaak van de Indische handel
doen vergaan", Van Diemen drong
de Portugezen verder terug. Malakka,
Ceylon en de kust van Coromandel
kwamen gedeeltelijk onder de invloed
der Compagnie.
Abel Tasman ontdekte nieuwe gebieden : Nieuw-Holland, Tasmania,
Nieuw-Zeeland. Deze gebieden zijn
niet door de Compagnie geëxploiteerd, en door de ontdekkingsreizen
van Cook (f 1770) in de Engelse'invloedssfeer geraakt. Terwijl de Heren
XVII naar iets anders uitzagen dan
naar monopolies, die de dividenden
zouden doen groeien, ontstond er een
koloniaal rijk van de eerste grootte.
De Nederlandse stam breidde zich
steeds verder uit, al moet helaas erkend, dat Indië niet met het beste
deel van die stam kennis maakte.
Al meermalen was de mogelijkheid
overwogen van de stichting van een
tussenstation op de lange weg naar
Indië. De Portugezen deden gewoon-

lijk St. Helena aan, terwijl de Compagnie Mauritius als aanlegplaats
gebruikte.
Coen had reeds de aandacht gevestigd op de Kaap. In 1652 landde Van
Riebeeck in de Tafelbaai; hij had de
opdracht daar een fort te stichten,'
aat 80 personen moest kunnen huisvesten. Men kocht vee van de inboorlingen, legde moestuinen en weiden
aan.
Er vestigden zich timmerlui, landbouwers enz. Zo ontstond de Kaapkolonie, die tot op heden haar Nederlands karakter behouden heeft.
Jammer genoeg hadden de Heren
XVII maar weinig belangstelling
voor de nieuwe nederzetting. De emigratie van weesmeisjes uit Amsterdam naar de Kaapkoionie, die met de
daar wonende Nederlanders in 't huwelijk traden, kwam de stabiliteit dezer Nederlandse volksplanting ten
goede.
Johan Maetsuycker (1653—1678)
was de derde in de rij der grote Gouverneurs-Generaal. Hij heeft de afbraak van het Portugese koloniale
rijk voltooid. Rijklof van Goens verdrong de Portugezen uit Oost-Indië,
terwijl Cornelis Speelman Celebes
van Engelsen en Portugezen „zuiverde". Bij 't Bengaals tractaat in 1667
moest de sultan van Makassar alle
betrekkingen met Portugezen en Engelsen verbreken, terwijl Engeland
in 't zelfde jaar bij de vrede van
Breda zijn laatste aanspraken op de
Indische archipel opgaf.
De laatste Engelse f actory te Bantam werd in 1684 gesloten.
Tegenover deze aanwinst stond het
verlies van Formosa in 1662, dat na
een ruim 20-jarig bezit door den zeerover Coxinga veroverd werd.
In de 18e eeuw werd de politiek der
gebiedsuitbreiding verder voortgezet.
De z.g. Javaanse successie-oorlogen
braken de kracht van 't machtige rijk
van Mataram (Midden- en Oost-Java) ; dit rijk viel uiteen in twee voortaan afhankelijke leenstaten Djokjokarta en Soerakarta.
Omstreeks 1750 was geheel Java
onder 't gezag der Compagnie gebracht.
De 2e helft der 18e eeuw was minder voorspoedig; aan innerlijke misbruiken (oneerlijkheid der ambtenaren, verkeerd financieel beheer) is de
Compagnie bezweken. De vierde Engelse oorlog (1780—1784) heeft de
ondergang verhaast.
Negapatnam, het middelpunt van
de kaneelhandel, ging aan Engeland
verloren, dat bovendien vrije vaart
kreeg in alle Indische zeeën.
In 1795 bezweek de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden. Het
verdrag van Den Haag met Frankrijk
bracht ons opnieuw in oorlog met
Engeland, en nog voor de Compagnie
opgeheven werd, waren de meeste
koloniën door Engeland veroverd. Bij
de vrede van Amiëns in 1802 werden
ze weer teruggegeven, behalve Ceylon. De vreugde hierover was van
korte duur; in 1803 brak de oorlog
weer uit, en weer gingen onze koloniën, zelfs Java in 1811, verloren.
Bij het tractaat van Londen in
1814 na de val van Napoleon gaf ingeland ze weer terug, behalve Ceylon
en de Kaapkoionie, die Engels bleven.
Vooral de afstand van de Kaapkoionie betekende een gevoelig verlies
voor de Nederlandse stam.
Men moet zich van 't Nederlandse
gezag in Oost-Indië geen overdreven
voorstelling maken; feitelijk was 't
alleen gevestigd op Java en de Molukken, terwijl onze invloed op de
overige eilanden beperkt bleek tot
enige kustgebieden. Het grootste deel
van de archipel is in de laatste eeuw
bezet. Die gebieds- en gezagsuitbreiding ging met vele moeilijkheden gepaard, nl. met Engeland en met de
inlandse vorsten.
Het Sumatra-tractaat van Londen
in 1824 regelde onze koloniale verhouding met Engeland, dat zich geheel uit de archipel terugtrok, waarvoor wij alle oude aanspraken opgaven op Voor-Indië, Malakka en 't pas
gestichte Singapore.
(Zie vervolg pag. 8}*
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Alleen positief en van idealisme zondheid van haar leden en hun gezinen gloed doortrokken werk kan nen behartigd door het oprichten van een
eigen sanatorium, eigen vacantiekoloriies
werkelijk vruchtbaar zijn.
en herstellingsoorden, door het uitzenden
In een van de folders, welke in het be- van zwakke kinderen, door het geven van
gin van het vorig jaar, tijdens de grote voorlichting inzake de volksgezondheid,
ledenwervingsactie, zijn verspreid, werd het verschaffen van hulp in de huishougewezen op de grote betekenis van onze ding enzovoort.
Mooi-Gaasterland is een vaa die door
katholieke Arbeidersbeweging, die in al
haar samenstellen,de delen een rusteloze, zelfhulp ontstane instellingen.
bewonderenswaardige activiteit heeft ontplooid op schier elk terrein, dat de belangen van den katholieken arbeider en zijn
gezin rechtstreeks of indirect raakt.
En op de dag van heden kan het zeker
zijn nut hebben om die veelzijdige activiteit opnieuw in het volle licht te plaatsen,
om elders onszelf nog eens goed in te
prenten wat wij in onze beweging hebben
weten te verankeren.
Die resultaten, die vruchten aan practische zelfhulp, die niet door welk marktgeschreeuw ook zijn weg te cijferen, zij
zullen ons nog eens opnieuw doen beseffen de grote waarde van een beweging
als de onze. In deze tijd, waarin sommigen
van waardering en opvatting met betrekking tot nationale en culturele waarden
veranderen met hetzelfde gemak, als
waarmede zij bij het kouder worden van
het jaargetijde hun regenjas verwisselen
Ik ben er geweest, dat ziet
voor een winterjas, zal een beschouwing
u zeker wel, hè ?
over het practische positieve werk van
onze beweging, ons sterken in het besef
dat wij als katholieke arbeiders niet alleen
Begonnen werd met het uitzenden van
onzegbaar veel aan die beweging te dan- kinderen naar bestaande vacantiekolonies.
ken hebben, maar ons tevens doen beslui- In 1923 was door speldjesdagen en op
ten tot onwankelbare trouw.
andere wijze reeds een bedrag bijeen van
In deze geest stellen wij ons voor regel- f 7500 voor de oprichting van een eigen
matig iedere week een instelling voor het vacantiekoloniehuis. En als we voor deze
voetlicht te brengen. Daarbij nemen wij eerste beschouwing zitten te snuffelen in
geen bepaalde volgorde in acht, die er een reeds vergeeld notulenboek, dan
trouwens ook niets toe doet, maar schen- blijkt, dat op de sectie-bijeenkomst van
ken aandacht zowel aan hetgeen natio- „Volksgezondheid" tijdens de Centrale
naal als diocesaan en plaatselijk de moeite Raadsvergadering van de Utrechtse Bond
van een vluchtige beschouwing waard is. .in 1924 te Arnhem gehouden de stichtingsacte wordt behandeld en goedgekeurd en
En zo beginnen wij dan — 'n geheel komen we reeds de naam M. Visser tegen,
•willekeurig begin dus — met het kolonie- den pionier die in h^t hoge Noorden aan
huis „Mooi-Gaasterland", instelling van de de totstandkoming van Mooi-Gaasterland
Utrechtse Diocesane Werkliedenbond. Di- zo'n werkzaam aandeel heeft gehad, een
Xect en indirect heeft de beweging de ge- sociaal stuk werk waarvoor hij de blijven-

de dank verdient van duizenden arbeidersgezinnen.
We moeten oppassen niet te uitvoerig
te worden. In 1926 volgt de aankoop van
het hoofdgebouw, nadien is er nog 'n flink
stuk bijgebouwd. Een klein statistisch
overzichtje mogen we nog even laten
volgen:
Jaar
1927
1933
1939

Aantal verpleegdagen
7485
14546
21037

Of het smaakt ? Nou reken maar I

Dat demonstreert intussen voldoende de
groei van deze instelling. En nu vertellen
we maar niet verder meer over hóe het
ontstaan en gegroeid is, maar geven tot
slot nog enkele indrukken weer van ons
bezoek aan Mooi-Gaasterland, nu ongeveer
drie maanden geleden.
Het koloniehuis ligt in 'n heerlijk-gezonde,' rustige omgeving, temidden van
ruisende bossen en bruisende golven. Gedurende een verblijf van vier of zes weken, komen de kinderen daar weer op
krachten, is hun weerstandsvermogen versterkt. Overdag wordt er heerlijk gespeeld
en gewandeld, in de bossen, naar de zee,
in de prachtige omgeving, die daar zo rijk
is aan natuurschoon.
En 'n gezonde eetlust? We zijn er per- Medisch onderzoek op het koloniehuis
soonlijk van getuige geweest hoe daar
door het jonge volkje dagelijks naar hartelust geschranst wordt. Ook de medische
verzorging laat niets te wensen over, terwijl vanzelfsprekend ook aan de geestelijke belangen van de kinderen aandacht
wordt geschonken. De rector van het huis
geeft er dagelijks zijn catechismuslessen

Een gezonde nachtrust
en zorgt ook verder voor de godsdienstige
vorming tijdens 't verblijf op het vacantieoord. Aan het einde van een prettige, onbezorgde dag gaan de kinderen naar hun
frisse, ruime slaapzaal en genieten van
een heerlijke, verkwikkende nachtrust.
Het is dan ook geen wonder, dat de gewichtstoeneming van de kinderen na een
verblijf van 6 weken, dikwijls méér dan 8
pond bedraagt en evenmin behoeven we
ons te verbazen over de vele dankbare
brieven van ouders, tot de Moeder-Overste
gericht.
'Aan die ouders, die zwakke kinderen
hebben, wier gezondheidstoestand te wensen overlaat, geven we de welgemeende
raad: overweegt eens of ge niet tot uitzending kunt besluiten. De kosten, waarin
wellicht nog door provincie of gemeente
kan worden bijgedragen, zijn zeer laag en
de Utrechtse Diocesane Werkliedenbond,
Biltstraat 190, Utrecht zal gaarne alle
gewenste inlichtingen verstrekken.
Een volgende maal komt een andere instelling onder de. loupe en zo zullen wij
trachten het rijk gevarieerde arbeidsveld
van onze mooie katholieke Arbeidersbewe»
ging nog eens in het volle licht te plaatsen. Niet aan het doodgesproken woord
maar aan de vruchten van hun heerlijke
en veel omvattende activiteit kennen en
waarderen wij de arbeid van onze voo».
mannen.
I* B» \
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VIJF EEUWEN NA ZIJN DOOD
De vader der Nederlandse
schilderkunst
i.
Dit jaar zal het vijf eeuwen geleden zijn
dat Jan van Eyck stierf, de grote schilder
over wiens leven slechts weinig bekend is
en van wien ook maar betrekkelijk weinig
werken met zekerheid bekend zijn. Doch
dit doet niets af aan zijn onaantastbare
roem, die veel meer is dan wat we op de
lagere school van hem leerden, namelijk
dat hij, met zijn broer Hubert, de uitvinder zou zijn van het schilderen met olieverf. Zijn roem verdient Jan van Eyck
niet aan zijn werk w ij z e, maar aan zijn
werk en met recht wordt hij geprezen als
de vader der Nederlandse schilderkunst.
Jan van Eyck leefde van 1390 tot 1441,
een bewogen tijd rondom de kortstondige
eenheid tussen Noord- en Zuid-Nederland
(Vlaanderen), die na de afstand van
Karel V, in de daarop volgende tachtigjarige oorlog weer teniet ging.
Van Eyck wordt in de geschiedenis het
«eerst genoemd als hofschilder van • Janvan Beieren, ruwaard van Holland, Zeeland en Henegouwen en later als schilder
en kamerheer van diens opvolger, Philips
van Bourgondië. Deze laatste droeg Van
Eyck niet alleen schilderwerk op, hu liet
hem ook belangrijke diplomatieke reizen
maken. Zo zond Philips den meester tegen
het einde van 1428 naar Portugal om met
anderen het huwelijk van Philips met
prinses Isabella van Portugal te gaan
voorbereiden. Daarbij was het onder meer
de taak van Jan van Eyck de prinses
voor den hertog te schilderen.
Zulk een gewichtig werk draagt een
vorst niet op aan den eerste den beste,
maar aan den eerste en den beste; Jan
van Eyck's voorname positie is met deze
opdracht al getekend.
Bij schilderkunst, bij alle kunst trouwens, hebben we te maken met v o r m en
i n h o u d ; Wj de schilderkunst vóór en
tijdens het leven van Jan van_Eyck was
de vorm primitief, de inhoud vrijwel
steeds religieus. Primitief wil hier niet
zeggen onbeholpen, integendeel, de schil-

ders waren toen in hun vormgeving reeds
zeer knap, al konden zij nog niet zo goed
uit de weg met perspectief en ruimtetekening. Hun vorm, dat is hun primitieviteit in de te schilderen figuren en groepen, die enigszins „stijf" waren, heeft
zeker verband met de religieuze inhoud
van hun schilderijen, want het hjkt niet
gewaagd te veronderstellen, dat zij de
personen op hun godsdienstige taferelen
voor kerk en klooster en paleis zo plechtig en eerbiedig mogelijk wilden voorstellen. Dat is — om het gevleugelde woord
van heden eens te gebruiken — een mooie
en juiste „volkse" eigenschap, die nóg bestaat. Wij kunnen in onze gewone doen
levendig, nonchalant en veel meer zijn, als
we in de kerk komen of in een processie
lopen, komt er, als 't goed is, iets „plechtigs" over ons. Eerbied, verering geeft
een stille, statige beheersing, uit eerbied
willen we in houding en kleding zo keurig mogelijk zijn. Zie, zou daar niet het
geheim kunnen liggen van de statigheid
en pracht der primitieven? En de rest
klopt ook. Toen in volgende kunstperioden de schilders meer aandacht kregen
voor den mens „in zijn gewone doen",
verdween het primitieve, verdween de
stille statigheid en spatte het levende leven van de doeken.
Jan van Eyck dan leefde in de tijd der
primitieven. En wat is nu het bizondere
aan hem?
Naar de inhoud blijft hij de grote traditie in de schilderkunst getrouw, maar dit
is niet z y n — zeker niet zijn grootste —
verdienste. De (religieuze) traditie werd
destijds mede, zo niet hoofdzakelijk, bepaald door de opdrachtgevers, de geestelijke en staatkundige leiders en groten
van de gemeenschap, die toen, meer dan
nu, voor die gemeenschap lieten werken;
de g o e d e oude tijd, toen de gemeenschap nog kon profiteren van de vruchtbare samenwerking tussen kunstenaar en
overheid (geestelijk en wereldlijk).
Bleef Van Eyck naar de inhoud in de
traditie, in zijn vormgeving streeft hy zijn
tijdgenoten voorbij. Niet zozeer, omdat
zijn figuren in houding en gebaar al zoveel levendiger zouden zijn, maar wel

Jan van Eyck: Madonna met kanunnik Van der Paele { detail).

Jan van Eyck: Madonna met kanunnik Van der Paele (detail)
vinden we een tot dan toe ongeziene weergave van wat we zouden willen noemen
de „bezielde uiterlijkheid". Het détail, een
ongelofelijk scherpe weergave van het détail, dat is..... Jan van Eyck
ten halve.
En de hele Jan van Eyck is: een volmaakt
harmonische compositie, waarin dat
uiterst realistisch weergegeven détail onopvallend zijn dienende functie vervult.
Want eenheid in vorm, (opstelling) en
eenheid in kleur — o die sonore, edele
kleuren van Van Eyck! — zijn wel zijn
grootste kracht. Alles is welgeordend en
nauwkeurig afgewogen; hij durft het aan
om een ganse stad te schilderen als
achtergrond van een tafereel waarop een
kanselier het Goddelijk Kind op Maria's
schoot aanbidt, en de stad stoort de intimiteit niet. Eenheid en harmonie! Hu
schildert een Madonna groot en gekroond
en staande in een tot in de kleinste bizonderheden geschildere kathedraal. Maar
die uitvoerig gedetailleerde achtergronden zijn toch niet de hoogtepunten van
Van Eyck's realisme. Daarvoor moeten
we naar de koppen kijken, daarvoor moeten we vooral kijken naar de kop van
kanunnik George van der Paele. Deze
kanunnik was de opdrachtgever van het
beroemd schilderij in het Brugse museum, waarop men Maria ziet met het
Goddelijk kind op de schoot en terzijden
Sint Donaas, Sint Joris en Van der Paele.
In de Vlaamse school van die tijd vinden
we wel meer van zulke taferelen, Van
Eyck blijft een traditie trouw! Maar nergens vinden we de religieuze sfeer zozeer
doorkruist van een mild menselijk realisme als hier. De brave kanunnik komt
Maria vereren, jawel! Maar de zelfbewuste heer in hem laat zich niet onderdrukken, de hoogeerwaarde heer Van der
Paele, geslepen, gestreng en geleerd, luistert zich op met boek en bril, want hij is
een tikje ijdel ook. Sint Joris zijn patroon
moet daar stilletjes om glimlachen. Sint
Donaas, de stadspatroon denkt er het
zijne van en het Jesuskindje schuift, een
beetje beduusd van die gewichtigheid, een
eindje achteruit op Moeders knie.
Eenheid in compositie, harmonie, ook
tussen het bovennatuurlijke en natuurlijke. Want a l s g e h e e l blijft dit stuk
sterk religieus. Maar dan de vorm, de
kleur, onvergelijkelijk schoon en heden ten
dage nog als nieuw! Zie hoe Van Ejjck in
de kop van den kanunnik met verbluffend
vaste hand tot het uiterste is gegaan in
de weergave van de werkelijkheid. Ook
in de stofuitdrukking van het kleed!

Ja, Van Eijcks penseel heeft de zicht»
bare wereld veroverd en in zijn edel realisme kondigt zich reeds een nieuwe periode in de schilderskunst aan.
De overlevering schrijft Van Eijck de
uitvinding van de olieverfschilderkunst
toe. Ofschoon vóór zijn tijd reeds met oiie
gewerkt werd, is Jan van Eijck wel dé
man om dit procédé met al zijn vernuft
aan te wenden en hij heeft dat ook op
verbazingwekkende wijze gedaan. Hu had
echter nog een zeer ambachtelijke werkwijze, die uitging van een uiterst volledige tekening als grondslag van het schilderij, waardoor bij hem, minder dan bö
latere schilders van een persoonlijke penseelvoering — „handschrift" zeggen de
vaklui — kan gesproken worden. De persoonlijkheid van den kunstenaar uit srich
nog niet in handschrift maar in vormgeving, een schilderwijze die gevolg is vaa
het wezen van het kunstwerk in die eeuwen. Zij is, vallen wij dr. Knuttel bij, dien e n d tegenover de eigenlijke opdracht
van den kunstenaar, dat is: het motief te
verwezenlijken en niet, als in moderner
kunstrichtingen, de allerpersoonlijkste
uiting van den kunstenaar.
„De toestand in de moderne schilderkunst moet lichtelijk chaotisch genoemd
worden", heeft dezer dagen Jos. de Gruyter gezegd op de tentoonstelling van
„Hedendaagse Nederlandse schilder»
kunst" in het Centraal Museum te
Utrecht. Hij grondt dit o.a. óp het indivt
dualisme van ons volk en zijn schilders.
En ongetwijfeld, sedert de breuk tussen kunstenaar en gemeenschap, moest
de schilderkunst wel komen tot' individuele uitingen. Daar zijn echter thans de
neo-realisten als Pyke Koch en ande»en,
die in hun individuele uitingen teruggaan
naar de oude zorg voor de techniek van
het ambacht, dat Jan van Eijck zo mee»
terlijk beoefende. Als de schilders teruggaan op de ambachtelijke knapheid van
den vader der Nederlandse schilderskunst
zal het nog de vraag zijn of, niet het coi>
tact tussen kunstenaar en volk, maar het
contact tussen de kunstenaars, de geestelijke leiders en hen die in de gelegenheid zijn opdrachten te geven, hersteld
wordt. Want het is opmerkelijk, dat juist'
een schilder die grote opdrachten kreeg
als Charles Eijck — denk aan zqn
Limburgse kerkschilderingen —, voor da
gemeenschap het meest betekent.
AD BEVERS»

(Wordt vervolgd)
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't Duurde nog jaren, alvorens we
meester waren over geheel Sumatra;
in 1825 moest de sultan van Palembang zich onderwerpen, in 1837 werden de Padangse bovenlanden onder
ons gezag gebracht, terwijl na een
langdurige
oorlog
(1873—1903)
Atjeh onze souvereiniteit moest erkennen, dank zij 't krachtig optreden
van Van Heutz.
Deze werd in 1904 Gouverneur-Generaal en ijverde er voor om 't Nederlandse gezag ook in de „Buitenbezittingen" te doen erkennen, waarvoor men zich tot dan toe weinig geïnteresseerd had. Buiten Java had'ten we maar een schijngezag, dat zeer
veel door de vingers moest zien. Van
Heutz heeft dat veranderd door de
invoering van de z.g. „Korte Verklaring", een uniform contract, dat alle
imandse potentaatjes op. Sumatra en
Borneo, Celebes, Ternate, Tidore,
Flores, Nieuw-Guinea, Bali, Timor,
Kei- en Aroe-eilanden moesten ondertekenen en waardoor zijn hun zelfstandige macht kwijt raakten. Ontdekkingstochten in de binnenlanden:
door Verbeek, Ijzerman, Snouck Hurgronje op Sumatra, door Fennema op
Celebes, door Nieuwenhuizen op Borneo en Lorentz en Nouhuys op NieuwGuinea zijn ook voor de verdere gezagsuitbreiding van betekenis gebleken.
Zo is dan Nederland in de 19e en
20e eeuw een koloniale mogendheid
geworden van de eerste rang, en dank
zij de „ethische koers," die de wingewesten-politiek vervangen heeft, en
die de ontwikkeling van Indië ten
bate van Indië zelf als hoofddoel der
koloniale staatkunde stelt, is de band
tussen moederland en koloniën steeds
hechter geworden, terwijl ook d? ernstige gebeurtenissen van het heden
invloed ten goede niet zullen msisen.
Een volgende keer „Onze West."
G. J. ROOIJMANS.

WEEKBLAD
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SCHAEPMAN CONTRA
ARIENS
Een monumentaal standaardioerk gaat
bij Urbi et Ofbi verschijnen. Twee grote
delen van over de 600 bladzijden elk.
Prof. Brom heeft een groots werk geschreven over Alphons Ariëns, de „volkse"
figuur in de waarachtige betekenis
des woords, de eerste werker aan de
nieuwe gemeenschap. Brom's werk — levenswerk — zal een openbaring zijn zelfs
voor hen, die Ariëns van nabij hebben
meegemaakt. Wij laten hier een kort fragment volgen, dat wij in het volgende nummer van Herstel nog zullen voortzetten.

Twee feiten staan vast: Ariëns
heeft de vakbeweging voortgestuwd
en de vakbeweging heeft het katholieke volk gered. Toen alles warm liep
voor de rooie vaan, gingen de ge-

„Ariëns heeft de vakbeweging voortgestuwd
en de vakbeweging heeft het katholieke volk
gered".
kelijk konden vertegenwoordigen.
„Van het ogenblik af dat de beweging geleid werd door mannen op
wier gezond verstand en zedelijk leven niets te zeggen viel, was 't met de
onbeperkte vrijheid der fabrikanten
gedaan." De werkgevers kregen toen
immers de openbare mening tegen
zich, als ze 't op een botsing lieten
aankomen.
'Zo begon hij ook zijn stoffelijk program met de goede geest. Hij hield
in 1891 voor de afdeling Oldenzaal
een rede over Kolping. Aan het be-

PRACTICA
ENCYCLOPEDISCHE
BIBLIOTHEEK
Dit is nu eens een practische
encyclopedie voor iedereen
In één jaar 12 keurig gebonden
boekjes over onderwerpen, die iedereen interesseeren, voor slechts ƒ 10..
Ieder boekje is geïllustreerd en bevat een schat van gegevens over
een bepaald onderwerp. Eenige
jaren Practica-abonné beteekent een
eigen bibliotheek met waardevolle
boeken over alle voorname onderwerpen der wetenschap. De inhoud
der verschillende deeltjes is overzichtelijk-encyclopedisch samengesteld; iedereen wordt een inzicht
in de behandelde stof geboden.
Verschenen*
No.1
Insecten door V. Bvera \.
'met een
voorwoord van den president der
Ned. Eiïtomoiogfcwbe vereeniging.
200 illustraties.
No. 2
Historisch Vademecum door G.
Rooymans.
De deeltjes zit* ook afzonderlijk
verkr$ffbaar ad f L
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Giro 315927
In lederen boekhandel verkrijgbaar

loofsgenoten door het vuur voor de stuur in Almelo gaf hij te kennen, dat
priester, die zich voor de verlaten er veel geduld en liefde nodig was,
want in het begin werden er bij gemassa ppofferde.
Hij was de engelbewaarder in Del- brek aan ervaring wel onregelmatigden, waar de Roomse firma Schnëi- heden begaan, die de leden zouden
der en Tijert samen met de Deken ergeren. Maar, handhaafde hij doelin 1898 het verenigingsleven tegen- bewust, de vakvereniging had meer
hield, al moesten zij, zo mopperde het „de sociale toestand" op het oog, zoals
volk, toch ook naar de Paus luiste- de werkjiedenvereniging vooral „de
ren. Ariëns kreeg gedaan, dat hij op innerlijke hervorming der arbeidersvormreizen onder bescherming van de klasse" nastreefde.
Aartsbisschop in plaatsen als Goor
Daarom vormde hij de mannen zó,
en Delden met de arbeiders kon spre- dat ze over de toestand in hun vak
ken. Daar was contact met zijn Fa- konden oordelen en niet bleven zwembrieksarbeidersbond een uitkomst. men in „algemeenheden." Het werk
Nog vijftien jaar later schreef een vulde grotendeels hun leven en groeikapelaan in Rijssen: zijn Pastoor was de samen met hun persoon. Hij moest
alleen in zover voor de vakbeweging, er alles van weten wat hij achterhadat hij daardoor een werkliedenver- len kon. Zoals hij in een timmermanswinkel door de krullen stapte, om de
eniging dacht te kunnen'keren.
Intussen waarschuwde Ariëns de mensen over de arbeidsvoorwaarden
arbeiders eerlijk, van de Fabrieksar- uit te vragen, onderzocht hij ieder
beidersbond niet te hoge verwachtin- vak en elk karwei. Hij ontwierp voor
gen te hebben. Ze kwamen niet opeens de metselaars en timmerlui een verin het voorportaal van de hemel te zoekschrift aan het kerkbestuur, om
staan. „Dus laten we niet te hard van beschermende bepalingen in het bestapel lopen. Als we in de eerste twee stek bij de bouw van de nieuwe kerk
jaar het zover brengen, dat de door' op te nemen. Deze uitgewerkte vooru gekozenen geregeld samenkomen stellen in de geest van Rerum Novaen door bespreking, door lezing zich rum werden door De Tijd als „een
ontwikkelen om als uw leiders op te daad van beginsel" met instemming
treden, en als de andere partijen dat overgenomen. Dezelfde bepalingen
ook gedaan hebben, dan is al een zouden twee jaar later door den archizeer groot werk verricht." Vorming tect Cuypers bij de bouw van de Haarvan de personen was het onmisbaar lemse kathedraal toegepast worden.
middel tot verbetering van de toe- Inlichtingen over zijn Ziekenfonds
stand. Het volk had bij de patroons aan andere plaatsen kostten Ariëns
afgevaardigden nodig, die het wer- weer een zakelijke verhandeling.

De Twentse Fabrieksarbeidersbond
gaf onwillekeurig de stoot tot het
oprichten van de Bond van Werkliedenverenigingen, waarvan Schaepman zich volledig meester maakte.
De leermeester van Ariëns was dadelijk een tegenstander van de Fabrieksarbeidersbond, die door alle
adviseurs, met name Sloet, bij de
Aartsbisschop werd verdedigd. Volgens Schaepman hadden de middeleeuwen nooit zo'n centralisatie gekend. Dit was oen echt romantisch
argument, waarbij we aan de nabootsing van de gothiek denken, die toen
de wet voor de kerkelijke kunst vormde. Zouden er alleen plaatselijke gilden in vroeger tijd bestaan hebben,
mochten er dan geen gewestelijke
opgericht worden in de nieuwe tijd,
waarin Schaepman zich altijd verheugde te leven? Drong de concentratie van kapitaal niet tot centralisering van de gilden?
Moderne gilden waren door de verandering in de toestand toch ook niet
gelijk aan de oude, waarvan ze trouwens volstrekt niet afstamden. Zo
had Schaepman zelf de verbinding
van meester en gezel in één verband
afgekeurd. Bovendien had de professor in de geschiedenis ook historisch
ongelijk, zodat Ariëns hem wijzen kon
op de kleermakers in Silezië, die in
vijf en dertig verschillende steden
samen verbonden waren. Maar
Schaepman hield niet van machtsvorming buiten zijn bereik en schreef
dreigend aan' Ariëns r „Pastoors en
voor een deel ook gij kunt niet begrijpen dat gij met een Gideonsbende
beginnen moet. Zij die met weinigen
beginnen, sterven als patriarchen van
ontelbare zonen omringd." We weten
niet wat de kapelaan op deze klinkende zin, die hij meermalen bewonderend aanhaalde, geantwoord heeft;
maar .de feiten antwoordden voor
hem, dat hij zijn Gideonsbende had
gevormd in zijn Arbeidersvereniging,
daaruit weer een kleiner keurbende
afgezonderd in zijn kern en nu met
deze krachten bezig was veroveringen op de vijand te maken.
Want dezelfde mannen, die zijn
plaatselijke beweging leidden, stonden aan het hoofd van de gewestelijke, terwijl omgekeerd de Twentse
beweging voelbaar de Enschedese
v ersterkte.
Schaepman zette zijn verzet door.
„Ik ben en blijf gekant tegen de algemene bonden en' dergelijke machines." Hij hield Ariëns met geweld van
het katholiek vakcongres af, dat de
R. K. Volksbond Mei 1893 in Rotterdam belegde, al zocht de kap. voor
de vakbeweging juist aansluiting volgens het beginsel „hoe meer eenheid,
hoe beter." Dan commandeerde
Schaepman naar Enschedé: „Zorg nu
in 's hemels naam dat de Fabrieksarbeidersbond uit den Pius-almanik
verdwijne en tevens de averechtsche
beschrijving van 't doel der Werkliedenvereenigingen." Het volgend jaar
verdween de opgaaf uit de almanak,
maar de doelstelling van de organisatie was eenvoudig een stuk werkelijkheid en bleef in de geest van
katholiek Nederland geschreven:
„Naast de Fabrieksarbeidersbond,
welke een vakvereniging is en de
steun en de verheffing der ganse
klasse beoogt op maatschappelijk gebied, bestaat op verschillende plaatsen een R. K. Arbeidersvereniging^
welke hoofdzakelijk een godsdienstigzedelijk doel, en wel door individuele
verbetering, nastreeft.
(Wordt vervolgd.)
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assen aeonder zeep

. Zoals we reeds eerder schreven, kunnen we hard water zacht maken, dat is de
in het water voorkomende zeepverslindende kalk neerslaan, door 's avonds te voren
door het benodigde water per 12 l, dat is
een flinke emmer, twee afgestreken eetlepels soda (die ook al schaars wordt) te
roeren. De kalk zakt 's nachts naar dé
bodem en het dan zachte water giet men
's morgens voorzichtig af. Een andere
methode, iets duurder maar sneller en
gemakkelijker werkend is, om per 12 l
water l % afgestreken eetlepel „Calgon"
of „Newafos" door het water te mengen.
Deze middelen maken de kalk direct onschadelijk, zonder dat het nodig is ze te
laten bezinken en het water af te tappen.
Het weken van het wasgoed, langdurig;
en in ruim water, is van het grootste belang.
Het weekwater is koud of lauwwarm,
nooit heet. Nu voegen we er een of ander
weekmiddel aan toe, wat soda of waterglas of een van de Handelsvereniging Trik
verkrijgbare middelen Leeropaan en Trik.
Het eerste is in het bijzonder werkzaam
bij het oplossen van eiwitten (bloed) en
Trik voor vetten. Het laatste is ook geschikt voor het wassen van wol (ondergoed bijv.).
Goed weken maakt de wasborstel en
het wasbordje overbodig, voorkomt dus
slijtage, wat thans van nog meer gewicht
is dan zeepbesparing.
Na het weken gaat het door de wringer
en vervolgens spoelen we het een paar
maal. Eerst dan gaat het, ook weer uitgewrongen in de wasketeï met het moderne sopje.
Dit sopje maken we van onthard water,
waaraan we per emmer van 12 l, 100 cm3
dat is l deciliter (l theekopje vol), waterglas toevoegen. Waterglas is bij den drogist verkrijgbaar; het is de blanke, stroperige vloeistof, die we tot nu alleen gebruiken voor het inmaken van eieren. Waterglas is volkomen onschadelijk voor
alle stoffen van plantaardige vezels, zoals
katoen, linnen en kunstzijde, behalve acetaatzijde. Deze laatste, en oak wollen goed
en natuurzijde, moeten we dus met zeep
•wassen; zoals bekend is ook soda voor
deze stoffen schadelijk.
Niet alleen wit goed kan met een waterglassopje gewassen worden maar ook het
gekleurde; zelfs kunstzijden kousen, dan
lopen ze minder af dan bij het wassen met
zeep.
Het is gewenst om een ietwat royale
hoeveelheid sop te maken zodat het wasgoed niet te vast op elkaar behoeft te
liggen en nu en dan eens omgekeerd kan
worden.
In tegenstelling met zelfwerkende wasmiddelen, zoals Radion en Persil,' behoeft
het waterglassopje niet koud te zjjn wanneer men er het geweekte en daarna gespoelde wasgoed in doet.
De wasketeï met het wasgoed wordt nu
verhit tot het sopje bijna kookt,- waarna
we het circa 10 min. tegen de kook houden. Al is het niet bepaald schadelijk,
toeter is het toch dat het sop niet kookt.
Iets wat een beetje vreemd aandoet is,
dat het waterglassopje niet schuimt.
Evenals we anders doen kunnen we nu
na afkoeling met de hand de vlekken na
wassen of in een tweede sopje het goed
nawassen, waarna we 'als gewoon weer
met onthard water flink gaan spoelen, tel
kens het goed door de wringer draaien
zodat geen wasmiddelresten tussen de
vezels achterblijven, daar deze op de duur
schadelijk kunnen zijn, evenals de kalk
KINDEBEN VAN DEZE TIJD

zijn Jozo en Nezo. Hygiënisch verpakt
zout, door geen menschenhand aangeraakt. Zout uit eigen bodem.

Taniniu

Ze heeft zo gemakkelijk praten
„Ze" is mevrouw Boudens-van Heel
Geen copie ontvangen.
„O, ze heeft zo gemakkelijk praten.
Over opvoeding, over blijmoedigheid
als heel zware zorgen drukken. Ze
can zo leuk over kinderen vertellen,
t is zo'n heerlijk bezit. Maar „praten"
s heel wat anders dan de nuchtere
)ractijk! Je moet er zélf maar eens
oorstaan. Dan spreek je wel anders.
De schrijvende vrouwen, ze weten o

duizenden verblijdt en sterkt met haar
opgewekt, opbeurend woord.
Er kwam deze week géén copie van
mevrouw Boudens
Wel iets anders. Hier volgt het.
Mevrouw Boudens, gelukkige moeder, vanaf déze, uw plaats, onze aller-

PUER NATUS EST NOBIS

Verheugt U met ons I
Heden werd ons twaalfde kind gedoopt in de
Parochiekerk van St. Johannes te Vlaardingen.
Het ontving de namen van

ELISABETH,

MAR^A,

IRENE.
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zo weinig van het werkelijke huishouden, van de échte sleur, van de dodeijke vermoeidheid, van moeders van
grote gezinnen."
Zó praten sommigen. Het zijn er
niet veel. Want de meeste lezers
voelen als 't ware, dat wat mevrouw
Boudens schrijft én uit het hart, het
rijke hart — én uit de practijk, de
harde, maar toch zo mooie practijk
voortkomt. Echter ook de enkelingen
moeten tot beter inzicht gebracht
worden.
En allen moeten wij even meeleven,
mee-voelen, mee-feesten met mevrouw
Boudens, die op deze plaats wekelijks

Een jonge moeder:
.... Iedere avond bid ik, dat ik toch
de kracht mag krijgen om mijn eerste
kindje braaf op te voeden. Er zijn toch zo
ontzettend veel mensen, die hierin tekort
schieten. Zelf heb ik er teveel ondervinding van gehad. Er zijn dingen uit mijn
resten uit jhard water de vezel beschadigen. Normaal vuil wasgoed is dan schoon.
Zeer vuile en vette of gevlekte doeken
zijn dat niet geheel, evenmin als bij het
wassen met zeep. We kunnen deze extra
met zeep insmeren of, zoals reeds gemeld,
met Leeropaan of Trik in het sop bewerken.
In tegenstelling met het wassen met
zelfwerkende wasmiddelen (Radion en
Persil) is het wasgoed nu niet gebleekt.
De helderheid moet echter verkregen
worden door het weken, spoelen, wassen
en nog eens spoelen, niet door bleekmiddelen.
Na het bleken worden door goed spoelen alle resten van bleekmiddelen verwijderd.
Van de meeste wasmiddelen die in de
handel zijn en die veelal ook ten dele uit
waterglas of gelijkaardige stoffen bestaan
neme men per 12 l 60 gram (6 afgestreken
eetlepelsj.
Het wjtte goed behandele men er mee
als boven omschreven. Gekleurd goed behandelen we minder warm om kleurverlies te voorkomen, juist zoals we ook bij
het wassen met zeep doen.
WILMA MÜNCH.

hartelijkste felicitaties namens de
duizenden
moeders, echtgenoten,
meisjes — en ook mannen en jonge
mannen — die u met uw artikelen
zoveel goeds heeft gebracht.
Neem het ons niet al te kwalijk, dat
wij hier nu niet eens uw woord, maar
uw voorbeeld afdrukken.
^Er zijn er velen, zeer velen in onze
beweging, die een groot, een heel
groot gezin hebben. En wij vinden
het heerlijk, dat déze rubriek, de
vrouwen-rubriek, verzorgd wordt —
en naar we hopen nog heel lang verzorgd blijft — door een moeder van
twaalf kinderen.
Redactie „Herstel".

schooltijd die ik me herinner, alsof ze pas
gebeurd zijn. Of je gelijk dan wel ongelijk
had, als je iets zei, ze gingen tekeer op
een toon: „Ik ben de baas en naar mij
luister je!" Daarom ook later, als we iets
hadden, gingen we nooit naar onze ouders
om het te vertellen. Liefst naar vreemden. En nu zou ik zo graag mijn kinderen een andere opvoeding geven, opdat ze
later een mooie herinnering aan hun
thuis hebben. Van iedereen wil ik leren
Ook uit boeken . . . .
Een belangstellend lezer:
Opyoeden, daar helpt niet op de
eerste plaats een „boek" of het „verstand'
bij, maar veeleer de liefde. Met verstand
kun je nog wel bereiken, dat de kinderen
een goede maatschappelijke positie ver
werven, doch deze is dan gebaseerd op
geld en zal nooit uiteindelijke bevrediging
geven. Als we opvolgen, wat de Kerk ons
leert, een goed voorbeeld te geven aan
onze kinderen — en aan onze heel om
geving — dan zijn we er.
Een geestdriftige jongere:
Ook ik geef graag mijn mening in de
kwestie, welke C. B. v. H. aanvoert in de
„Herstel"-aflevering van 22 November
1940, en waarin zij eerlijk de mening
vraagt van de lezers (essen) over de
vraag: Opvoeding met hart? of met ver
stand? met boeken? zonder boeken? En
Schieten de meeste ouders jammer
lijk tekort, of valt het nogal mee, enz.?
Het heeft mij ontroerd, deze gelegen
heid
Het was, of er een zon plotse
ling opdook vanuit sombere wolken
H£! dacht ik, eindelijk!

Jarenlang heb ik gewacht, op dit zalig,
oet-schoon ogenblik, waarop „iemand"
aan „men" zou vragen: „Hoe staat het
met de opvoeding?"
Allerlei gedachten speelden daarna door
nijn tot-peinzen-toe-volgepropte brein: de
•anse historische pedagogiek, een dik
ielkundeboek, praktisch jeugdwerk en
mijn trouwe kameraad-jeugdleider! Met
dezen laatste heb ik samengewerkt; met
lem gesproken, geboomd over de opvoeding, over de taak der ouders, over hun
ekort, over een mogelijke oplossing, over
iet huwelijk, etc.!
Beste mevrouw, ik moet u dankbaar
zijn, temeer, daar het nu de g r o t e
•c a n s is! Duizenden vaders en moeders
ezen deze artikelen, duizenden gaan de
ogen open! Maar laat ik niet te idealis.isch worden! Want
de doorsnee-moeder is materialistisch ingesteld, ook in
zake opvoeding. Zij gaat op de eerste
plaats aan het l e v e n vragen, aan de
naakte w e r k e l i j k h e i d , hoe zij haar
kinderen moet opvoeden.
Op de tweede plaats is zij gehecht aan
het verleden: conservatief houdt zij zich
vast aan het erfdeel harer moeder, aan de
essen, vooral de praktische lessen, die
haar voorouders haar geleerd hebben!
Hieruit volgt, dat zij moeilijk te winnen
s voor het n i e u w e !
Al mogen we reeds enige neiging constateren die erop wijst,
dat zij meer
oog begint te krijgen voor
opvoedingsp r o b l e m e n , zij blijft „kind van haar
moeder", die misschien reeds ter ziele is!
Want (nu spreek ik uit ondervinding)
. p r o b l e m e n " bestaan voor de moeder
niet. Kwesties, als „voorlichting", „'t geven van zakgeld" etc. glijden haar voorbij,
als zachte winden in de lente! Zij staat
met haar ganse „moeder-zijn" volop in het
woeste leven, zij klaagt niet, zij is nooit
dol-blij, maar zij gaat en werkt verder, aldoor verder
met bewonderenswaardige ijver!
Wij moeten haar werk dus, dat te goeder trouw é é n z i j d i g is, veroordelen!
Naast deze opvoeding m e t h a r t ,
moet komen te staan een opvoeding m e t
v e r s t a n d . Het is dringend nodig, dat
de moeders een populair-wetenschappelijk
Opvoedkunde-boekje doorwerken! Ik denk
hierbij aan: „Ouders, luistert eens!"
„Er is nog veel te doen" — „Van Knop tot
Bloesem". — Bovendien moeten zij belangstelling krijgen voor speciale onderwerpen, als „voorlichting" en dergelijke.
Alleen dan is vruchtbaar werk mogelijk!
Ik weet, dat ik. een compromis prefereer, als ik zeg, dat in de opvoeding het
h a r t moet aanvullen, wat het v e i>
s t a n d niet kan brengen!
Ik begrijp L. M. volkomen, aJs hij
schrijft, dat hij hinderlijk ondervindt, dat
de meeste ouderlijke opvoedingen jammerlijk te kort schieten. De meeste jeugdleiders zijn het met hem eens! Er zijn jaren
voor nodig geweest-, om de jeugdbeweging
— alleen omdat zij iets nieuws lanceerde
- populair te maken bij de ouders!!
H. de Greeve, die meestal de dingen
juist ziet, schreef eens, dat O u d e r s v o r m i n g harder " nodig was, dan
j e u g d v o r m i n g! Hij spreekt ook van
een huwelijks-universiteit!
Oudersvorming dus primair! Jeugdvorming komt dan vanzelf!
Graag wil ik de grote kans benutten,
een v o o r s t e l in te dienen (ik geef
mijn mening graag voor een andere). In
een rubriek als die, welke C. B. v. H. verzorgt, moesten stelselmatig psychologische en pedagogische onderwerpen behandeld worden, zoals: het streef vermogen van het kind, het geheugen, het verstand, hoe voorkomen we liegen ? Wat is
de fantasie?, etc. Ik wil dus zeggen, dat
élke moeder „het" kind moet kennen, voor
zij het goed en doelbewust kan opvoeden!
Al te dikwijls wordt het kind beschouwd
als een meubelstuk, als
nou, i^ts, wat
er bü hoort!
Onze taak is dus allereerst: het ' Kind
populair maken, zijn gevoels-, gedachtenen. wilsleven, zijn vermogens, zgn gebreken!
Naar ik vertrouw, wordt thans de lans
gebroken! De kogel moet maar door de
kerk! De gelegenheid is er nu! Het mes is
in de wonde gezet! Aan allen: slaat toe!
Nu hebben wij de k a n s ! Laat dit moment een mijlpaal zijn in de geschiedenis
der opvoeding! Radicaal moet er gehandeld worden! Benut de g r o t e k a n s !
Succes!

P U R O L i n huis!
Bij Brand- en Snijwonden, Pijnlijke Kloven
Ruwe handen en Schrale huid.
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentie-adres: drs. Th. C. L.
Kok, Assendelfstraat 17, Den Haag.
Oplossing probleem no. 287 (Rietveld)

Wit: Kh6, Db7, Tc6 en d8, Lg8 en h8,
f'f7 en g5, pionnen b5 en d6.
Zwart: Kd5, Tc7 en el, Lc8 en e3, Pb6
én h3, pionnen c4, d2, f2 en f4.
1. d6—d7, dreigt 2. Pf7—d6'(niet 2. Pe5,
Kd4!). Zwart pareert door de pion op d7
fce slaan. Daarbij pent hij weliswaar zijn
eigen stukken (zie Td8), maar na Pd6
zouden die stukken immers toch wel weer
ontpend worden en dus resp. naar f7 of
e6 gespeeld kunnen gaan. Wit heeft echter
nog een tweede batterij, namelijk Db7 en
Tc6. Pent zwart nu hetzij zijn loper, hetzij
Zün toren op d7, dan slaat de witte toren
het overblijvende stuk,, dat de dame nog
aanvalt: l
Tc7Xd7. 2. Tc6Xc8 en 1.
»,*...., Lc8Xd7. 2. Tc6Xc7. Verder volgt op
1.
, Ph3Xg5. 2. Pf7Xg5; op l
Le3—d4 (verschaft Tel de toegang tot
veld e6, doch blokkeert tevens veld d4) 2.
Pf7—e5 en op l
Ld3—c5. 2. Tc6—d6
met dubbelschaak en mat dank zij het geblokkeerde veld c5.
Oplossing probleem no. 288 (Loyd)

Wit: Kh3, De7, Tal, Ph2, pionnen c2 en
itf.
Zwart: Kf2, Da7, Lel, pionnen a2, a3,
a4, e2 en f3.
1. De7—b4: Een fraaie afwachtende
sleutelzet. Zwart is in tempodwang; op
zetten van de loper en op l
, Ke2—f3
volgt 2. Ph2—g4; op l
Kf2—gl komt
2. DMXel; speelt de zwarte dame, dan
wordt zij of geslagen op b6, c5 of d4, óf er
volgt (na l
, Dc7 bijv.) 2. Db4—d4,
terwijl na l
, Da7—e3 veld e3 geblokkeerd is en 2. Db4 X el mat volgen kan.
Goede oplossingen van beide problemen
zonden: R. Bosma, Sneek; J. P. Kleynenbreugel, Goirle en H. Strijbos, Lutterade.
Alleen van no. 287: H. v. d. Poel, Zoeterwoude.
Ter oplossing probleem No. 293

Inzendingen tot 28 Januari.
No. 293
W. A. Shinkman
Cleveland Voice 1879

a

b

c

d

e

f

g

h

Mat in 2 zetten
Een leerzame combinatie.

In stelling No. 294 staat, wit een klein
tikje in het voordeel, maar dit is zonder
meer nog niet voldoende om te winnen.
De witte pion op f6 staat sterk en dreigt
in een eventueel eindspel steeds dame te
halen. By voorzichtig spel kan echter die
pion misschien nog tegengehouden worden; bovendien schijnt'het lastig te voorNo. 294
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Wit: Albin

f
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monumenten

Wij openen hier een nieuwe rubriek, waarin de literaire meesterwerken, welke een wereldvermaardheid bezitten, in korte
trekken voor onze lezers worden ingeleid.

DE ODYSSEE
Geen vervallen, half vergaan cultuurmonument, maar een ongehavend
meesterwerk, dat na bijna dertig
.eeuwen nog vol menselijk leven onze
bewondering om dichterlijke verbeelding en vormkracht afdwingt: de
Odyssee, een der grootste scheppingen van Homerus. Dit Griekse heldendicht is naast dat andere epos
van denzelfden dichter, de Ilias, waarvan het een vervolg kan worden genoemd, de oudste dichterlijke schepping van onze klassieke, Europese
letterkundige geschiedenis.
In Ilias en Odyssee ontmoeten wij
de rijkbevolkte wereld der Griekse
mythen, met hun weinig eerbiedwaardige goden en halfgoden, hun halfmenselijke en halfdierlijke wezens,
hun strijdbare helden, hun tragedies
en avonturen. Later werd ook Homerus zelf met deze wereld vereenzelvigd, toen om hem heen zich nieuwe
legenden wikkelden, waarvan er een
is, dat hij een blinde zou zijn geweest.
Men neemt algemeen aan, dat hij
afkomstig is van het Griekse KleinAziatisch lonië en geleefd heeft rond
800 voor Christus.
Worden terecht aan hem alleen de
beide gehele dichtwerken met hun
duizenden statige, zes-voetige versregels, de hexameters, toegeschreven? Of zijn zij het later bijeengevoegde werk van meer dichters, wier
namen in de eeuwen verloren zijn
gegaan, maar wier geestelijke nalatenschap het onvergankelijke bezit
werd van een brillante heidense beschaving? In elk geval dateert de
thans bestaande indeling van elk der
beide gedichten in 24 zangen, (boeken) van later eeuwen.
De Ilias, het verhaal van het beleg
van Troje, de stad in Klein-Azië, welke eerst, valt na de beslechting van de
onderlinge wedijver tussen de Griekse aanvoerders Agamemnon en Achilles en de overwinning van den laatste
op den Trojaan Hektor — is wellicht
rijker aan heldenfiguren en intriges
der goden; de Odyssee is hechter opgebouwd, vaak boeiender en ook
amusanter lectuur, beheerst door één
hoofdgestalte den dapperen en listigen
Odysseus. Homerus spreidt hier een
meesterlijke vertelkunst uit, die zoals
veel latere schone verhalen een eigen
bekoring van de zeevaart ontvangt.
Odysseus, koning van het eilandje
Ithaka, heeft zijn gemalin Penelope
en zoontje Telemachus in het paleis
achtergelaten, om aan de strijd tegen
Troje deel te nemen en de overwinning mede te bewerken. De eenzame
vrouw wordt voortdurend lastig gevallen door een troep minnaars en
verkwisters, die haar trouw niet aan
het wankelen kunnen brengen. Poseidon, god der zeeën (de Latijnse Neptunus), bezield van wrok, is de oorzaak van het lange uitblijven. Eindelijk belandt de held bij de Phaeaken,
die het tegenwoordige Korf oe bewoonden, het eiland, evenals Ithaka bij de
noord-westelijke kust van Griekenland gelegen en thans weer door de

komen, dat zwart op f4 twee stukken afruilt, waarna de witte aanval grotendeels
gebroken is. Wit forceert echter de winst
door een tijdelijk dameoffer.
1. Pf4Xd5!, Th4Xe4. 2. Tg3—h3f, Kf7—

a

-v

g8. 3. Pd5—e7t en zwart moet wel slaan
op e7, daar op Kf8 Th8 enz. volgt. 3
Df7 X e7. 4. d6 X e7. Tellen wij het nu op het
bord aanwezige „hout", dan blijkt wit nog
niets gewonnen te hebben. De twee vooruitgeschoven pionnen zijn evenwel samen
zó sterk, dat zij de partij spoedig ten gunste van wit beslissen met 5. f6—f7 enz.
(op Kf7 volgt eerst Th7t).

Italiaans-Griekse oorlog in .de kring
der algemene belangstelling.
Hier verhaalt hij van zijn tienjarige
tocht, van zijn verblijf eerst bij de
tovenares Circe, wier kunsten op
hem geen vat hadden, daarna bij de
nymf Calypso, die hem om haar liefde zeven jaren weerhield te vertrekken, van zijn strijd tegen de Cykloop,
een reus met één oog, de doodsverlokkingen van de halfvrouwelijke,
balfvogelachtige Sirenen en de schipbreuk op de rots Scylla, toen hij bij
Sicilië de zeekolk Charybdis wilde
ontwijken. Dan komt hij bij de Phaeaken en na een onschuldige idylle
met de prinsss Nausikaa, treft hij
daar Telemachus aan.
Als bedelaar vermomd komt hij in
zijn eigen paleis, gaat een wedstrijd
aan met de leeglopende minnaars, die
hij nee'rschiet, waarna hij zich bekend
maakt aan zijn zoon en zijn trouwe
Penelope.
i
Soms kinderlijk aandoend, maar
steeds meeslepend verhaald, rijk van
menselijkheid en dichterlijke taal —
de welsprekende en groot opgezette

EVE1Ï
t Klinkt misschien wat vreemd, maar
er is toch veel.voor te zeggen dat een rubriek op een goede dag eens uit een blad
verdwijnt Dan büjkt het beste hoe de lezer
tegenover die rubriek' heeft gestaan. Is ze
niet erg in de smaak gevallen dan hoor je
niets van de lezerskring. Iff het omgekeerde het geval dan komen de lezers na de
verdwijning der rubriek al gauw met opmerkingen als „wat jammer dat die en die
rubriek niet meer verschijnt. Ik las ze zo
graag, enz."
De rubriek „Even duizelen" blijkt by
vele lezers blijkens de ook na de verdwijning ingekomen correspondentie tot de
laatste soort rubrieken te hebben behoord.
De schrijver (hij is ook mens) voelt zich
daardoor gevleid én wil, nu de redactie
daartoe weer gastvrij de gelegenheid
biedt, gaarne weer eens enkele keren met
de lezers verwijlen op het terrein der onmetelijkheid.
Vooraf een paar korte antwoorden op
vragen die in verband met de vorige reeks
„duizel"-artikelen zijn gesteld.
Een lezer stelt de vraag waar het
„schrikkeljaar" nu eigenlijk vandaan
komt, waarom het om de vier jaar een
schrikkeljaar is?
We kennen allemaal die merkwaardige
gebeurtenis dat om de vier jaar het jaar
geen 365 maar 366 dagen telt en dat deze
dag dan wordt gevoegd tussen 28 Februari en l Maart, zodat we in dat jaar
dus een 29e Februari hebben.
Ja, waarom is dat nu eigenlijk? Is dat
willekeur? Was dat nodig?
Kijk eens. Om te beginnen weten we
allemaal dat een jaar 365 dagen telt ofwel
52 weken. Dat hebben we zo reeds op
school geleerd. Maar goed dat we in die
tijd nog al gedwee hebben aanvaard wat
de onderwijzer ons vertelde, want anders
zouden we toch al gauw hebben opgemerkt, dat 52 X 7 = 364 en dat een
jaar dus niet precies 52 weken is. Een jaar
is dus één dag langer dan 52 weken hetgeen dit tengevolge heeft, dat een vaste
datum (verjaardag bijvoorbeeld) elk jaar
één dag in de dagbenamingen opschuift.
Wie dit jaar op Dinsdag jarig is, is het
volgend jaar op Woensdag jarig en zo
verder tot
een schrikkeljaar is aan-

HUIDUITSLAG

Het kwaad in zijn oorzaak bestrijden door een hygiënische
behandeling. Dit is de manier
om t« worden verlost van de
folterende jeuk en de dikwijls
ondragelijke last bij eczeem en
andere huidaandoeningen. Het
D.D.D.-recept van Dr. D. Dennis
wordt met succes aangewend
tegen het voortwoekerende
kwaad. D.D.D. is een heldere
vloeistof, die diep in de poriën
dringt en onder de huid de
ziektekiemen doodt. Reeds de
eerste druppels geven onmiddellijk verlichting en overwinnen den aandrang tot krabben.
Flacons a 75 et., f. 1.50 en f. 2.50
bij Apothekers en Drogisten.
BI

GENEESMIDDEL TEGEN
HUIDAANDOENINGEN
vergelijkingen en beeldspraak! — is
de Odyssee thans nog een boek om te
genieten voor hem die mee wil zwerven langs onsterfelijke avonturen.

UIZELEM
gebroken, want dan verspringt zijn verjaardag twee dagen. Was het jaar precies
52 weken, dan was men steeds op dezelfde dag, b.v. steeds op Dinsdag jarig.
Maar' nu het schrikkeljaar.
Het woord zelf is samengesteld uit het
woord „schrikkelen", een werkwoord dat
thans als zodanig niet meer wordt gebruikt, doch alleen in samenstellingen
voorkomt. Het betekent: overslaan, verspringen.
Na een schrikkeljaar zijn de datums een
extra weekdag versprongen, zodat de
Dinsdag van het ene jaar naar de datum
gerekend de Donderdag na het schrikkeljaar vormt.
Dat we eens in de vier jaar een schrikkeljaar hebben duidt er op, dat een jaar
niet precies 365 dagen telt doch eigenlijk
365 & dag. Immers na vier jaar blijkt het
verschil tot één dag te zijn aangegroeid,
zodat het per jaar 3/i dag is. Met gedeelten van een dag kunnen we bij det bepaling van de lengte van het jaar echter
niet rekenen. Immers dan zou de tijdrekening helemaal niet kloppen met de zonnetyd. Was het jaar 365% dag, dan viel
Nieuwjaarsdag het eerste jaar op l Januari 's nachts om twaalf uur, het volgend jaar eerst 's morgens om zes uur,
het daarop volgend jaar 's middags om
twaalf uur enz. En dit zou niet alleen voor
Nieuwjaarsdag zo zijn, — dat was nog wel
te overkomen — doch voor alle dagen van
het jaar zodat de dag in het derde jaar bijvoorbeeld eerst 's avonds zou beginnen.
Dat gaat dus niet en daarom heeft men
er dit op gevonden, dat men drie jaren
achtereen het jaar op 365 dagen telt en
het vierde jaar op 366 dagen. Dan bereikt
men dus hetzelfde als dat elk jaar 365 ü
dag was met dit voordeel dat de dagen,
zoals we dat gewend zijn, tenminste steeds
's morgens beginnen.
Maar waaróm is een jaar nu niet precies een geheel aantal dagen, bijvoorbeeld
365. Dit hangt samen met de twee bewegingen die de aarde uitvoert, ten eerste
in 24 uur om haar eigen as en ten tweede
in één Jaar om de zon. Hierover in een
volgend artikel.
JOHN BOYLE.

REDACTIE-ADRES:
dERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)
Vrat ons uil Je afdelingen ter ore K

Centraal Adviesbureau
Van ons bureau dat te Amsterdam zitting houdt kunnen wij
verslag geven over het afgelopen jaar 1940.
Vanzelfsprekend heeft in het afgelopen jaar ons bureau in
Amsterdam evenals in de andere plaatsen waar wij zitting houden
ook de invloeden van de buitengewone omstandigheden ondergaan. Wij herinneren daartoe slechts aan de verschillende vragen,
welke aanvankelijk de mobilisatie, later de oorlog en daarna toepassing van verschillende verordeningen naar voren brachten.
Een bijzonder kenmerk was het drukkere bezoek van echtgenoten onzer leden, die bij afwezigheid van hun man, zelf de weg
naar ons adviesbureau moesten vinden, om bijstand te verkrijgen
in vele gevallen.
De laatste maanden van het jaar kwam er wel enige vermindering, maar dat vloeide voort uit de verduisteringsmaatregelen.
Teneinde een inzicht te geven omtrent het verloop der besproken zaken, laten wij hieronder de gebruikelijke cijfers volgen.
In 1940 werden 47 zittingsavonden gehouden met 544 bezoekers,
terwijl 381 verschillende zaken werden behandeld, waarbij er nog
enige waren van het voorgaande jaar.
Om een indruk te krijgen van de verscheidenheid der behandelde zaken, laten wij de volgende opsomming volgen:
Arbeidszaken
Belastingen
Civiele zaken
Erfrecht
Faillissement
Huurcontract
Huurkoopcontract
Huwelijksrecht
Invaliditeitswet
Leen- en koopcontract
Naamsverandering
Naturalisatie ,
Onderhoudsplicht

35
77
6
18
2
14
8
3
l
l
3
4
32

Ongevallenwet
Pensioenwet
Schaderegeling
S ch ui d vorder i n g
Strafzaken
Successierechten
Voogdij
Verzekering
Verhaal
Ziektewet
Steun
Diversen
Militaire zaken

15
l
3
6
4
2
3
5
10
13
43
35
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Voor de behandeling van al deze zaken was een uitgebreide
correspondentie nodig. Door ons werden namelijk 220 brieven
ontvangen en 408 verzonden. Verder werden verscheidene zaken
behandeld voor den kantonrechter of voor de Raad van Beroep,
waarvoor dan de requesten en verschillende conclusies werden
gemaakt en ingediend.
Voor zover de directe resultaten in geld kunnen worden uitgedrukt, werd ten behoeve van de betrokken leden een voordeel
bereikt van f 1014,54 in diverse zaken en f 503,93 in belastingzaken.
Uit alle voorgaand gegevens moge opnieuw blijken hoe groot
het vertrouwen is, dat onze leden in ons adviesbureau stellen.
Wij zijn dan ook verheugd honderden leden van dienst te zijn
geweest door hen in allerlei moeilijke omstandigheden bij te staan
en zo dikwerf met succes.
Onzerzijds zullen wij pogen ook in 1941 dit zegenrijke werk
voort te zetten met ijver en met liefde. Het vertrouwen, dat ons
door zo vele leden wordt geschonken om vaak ook met hun intiemste moeilijkheden te komen, hopen wij ook in 1941 niet te
beschamen.'
Moge daarom onder Gods onmisbare zegen dit onderdeel van
de veelzijdige taak van de katholieke Volksbond ons nauw verbonden doen blijven.

OP TER RETRAITE
Toen wij op l November door militaire inkwartiering ons
genoodzaakt zagen de 3-daagse retraites stop te zetten, mochten
•WÜ van verschillende zijden medeleven en medelijden ondervinden.
Thans, nu wij wederom in de gelukkige gelegenheid zijn het
retraitewerk op de oude voet door te zetten door het geven van
3-daagse retraites, hopen wij datzelfde medeleven te ondervinden
door talrijke opkomst en grote deelneming aan de uitgeschreven
retraites.
.
Arbeiders van het platteland, voor u is een retraite vastgelegd:
ZATERDAG 18—21 JANUARI
Geeft spoedig uw namen op ofwel bü het bestuur van uw
afdeling, ofwel bij directie Retraitehuis te Bergen N. H.
Drie prachtige dagen wachten u. Dagen van bezinning, van
vernieuwing, van bemoediging.
Drie dagen met God geven u een voorsmaak van het eeuwig
geluk dat u eens wacht.
Directie Retraitehuis, Bergen N. H.

Retraites en eendaagsen
Nu het Sint Petrus Canisius Retraitehuis weer vrij gekomen is,
kunnen de 3-daagse retraites opnieuw doorgaan gelijk vroeger.
Indien verenigingen, congregaties of andere clubs besloten
hebben een driedaagse retraite te houden in het retraitehuig,
doen zij goed om hiervan zo spoedig mogelijk kennis te geven
aan de directie en zelf de datums voor te stellen.
Alle eendaagsen worden intussen, zoals op de gepubliceerde
roosters is aangegeven, eveneens volledig afgewerkt en worden
in het Pensionaat gegeven, wanneer gelijktijdig een driedaagse
retraite in het retraitehuis plaats vindt.

ALKMAAR.
Aan de secretarissen van de
diverse vak- en onderafdelingen
wordt hierdoor nogmaals vriendelijk verzocht uittreksel van hun
respectieve jaarverslagen aan
ons secretariaat, Dr. Schaepmankade 16, zo spoedig mogelijk te
willen doen toezenden. Wij vertrouwen dat al onze afdelingssecretarissen hieraan gevolg zullen
geven, opdat in het jaaroverzicht
van onze standsorganisatie geen
enkele vakafdeling of instelling
zal ontbreken. Het behoeft maar
een korte weergave te zijn van
hetgeen in 1940 in uw afdeling is
verricht.
Indien nog niet allen trouw
onze berichten, welke wij iedere
week in Herstel plaatsen, lezen,
zouden wij tevens willen verzoeken dit vanaf heden te doen.
Herstel is voor ons allen het
juiste contact om het verband te
bewaren, zowel tussen Volksbond- en afdelingsbestuur, als
bestuur en leden. Bestuurders,
maakt daarvoor propaganda op
iedere ledenvergadering of andere gelegenheden. Tevens herinneren wij de leden eraan, dat a.s.
Zondag in de drie parochiekerken wederom de gebruikelijke
collecte zal gehouden worden om
de leden van de Kath. Volksbond
in de gelegenheid te' stellen een
eendaagse retraite in het retraitehuis te Bergen mee te maken. Deze collecte wordt door ons
ten zeerste aanbevolen.
Verder brengen wij de leden
ter kennis, die een volkstuintje
hebben gehuurd aan de Hoeverweg en verleden jaar reeds een
tuintje hebben gehad, dat zij onder hetzelfde nummer dit tuintje
weer in kunnen huren.
AMSTELVEEN
De-organisaties van Volksbond
en Middenstandsvereniging hebben gezamenlijk 5 Januari j.l. een
sociale Zondag georganiseerd die
geslaagd mag heten.
Des morgens werd in de St.
tot deze intentie opgedragen. De
leden van beide organisaties verenigden zich aan de H. Tafel. De
Annakerk de gezongen H. Mis
predicatie door den geestelijk adviseur der beide verenigingen
kapelaan P. C. Groenedijk, handelde over de zegen van de arbeid.
De middaebijeenkomst werd te
2.30 gehouden in het gezellenloka^l onder de kerk.
Na het openingswoord was het
eerste optreden'aan het dameskoortie Laetare, directeur Jan
Seholten, waarna het woord
werd verleend aan den spreker
dr. A. A. Olierook. Deze had als
titel gekozen van ziin onderwern:
Ook de in ramoen gedompelde
wereld wordt door Gods Voorzienigheid bewaard en bestuurd.
Na de pauze, waarin enige vorversinsren werden aangeboden
trad Kolnines Lijfwacht op met
"en p'-hnirtqdeoljtrnatorium. Een
Tx>f in de kerk besloot deze
mooie dag.
De secretaris verzoekt de leden
om allo a d r es verand er i n een direct aan hem op te geven.
HAARLEM
Leden denkt u er om, dat wij
op Zondag 26 Januari a.s. onze
sociale Zondag zullen houden?
Nadere bijzonderheden worden
u nog bekend gemaakt maar
houdt die dag er voor vrij opdat
u er deel aan kunt nemen.
Kernvorming
Thans wordt alles op alles gezet om het doel te bereiken. Het
plan is om ook in de Amsterdamse buurt zo'n kern op te richten
en wellicht bij genoeg deelne-

rr.ing ook in andere stadsdelen.
De geestelijk adviseur van de
Volksbond zal zich hiervoor zelf
geheel geven, terwijl ook kapelaan De Lange van de St. Jansparochie, voor deze parochie de
kernvorming op zich neemt.
Opgave voor deze cursus kan
geschieden bij kapelaan C.
Broers, pastorie Paul Krugerstraat en kapelaan W. de Lange,
pastorie Amsterdamsestraat.
HEEMSTEDE
Het algemeen comité tot het
behartigen der belangen van
werklozen heeft toch weer weten
te bei eiken, dat ook dit jaar cursussei; zullen worden gehouden
in hout- en koperbewerking.
De eerste cursus werd gehouden op Woensdag 15 Januari 1.1.
Toen werd begonnen met houten koperbewerking. Donderdag
16 Januari werd uitsluitend voor
handbewerking bestemd.
Deze cursussen zullen in het
vervolg op iedere Woensdag, en
Donderdag worden gehouden in
het P*-. K. Verenigingsgebouw
aan de Herenweg, terwijl de aanvangsureu voor beide dagen zijn
vastgesteld op v.m. 9.30—12 uur
en n.m. van 2—5 uur.

denken. Laten wij allen op 26
Januari a.s. opgaan ter H. Tafel,
om Hem te danken, aan Wiens
Zegen ons alles is gelegen. Laten
wij allen de plechtige H. Mis, die
op 26 Januari gelezen wordt, bijwonen en vragen wij dan aan
God, dat het onze afdeling gegeven moge zijn nog lang in het belang van onze R. K. arbeiders
werk te verrichten. Gedenken wij
ook deze dag hen die de pioniersarbeid hebben verricht. Laten wij
deze dag ook tot een onvergetelijke maken en wel op de wijze, zoals wij allen in de ontvangen circulaire hebben kunnen lezen. En
dan na dit feest voorwaarts, onze
afdeling groter maken en de R.K.
arbeidersbeweging sterker. Op
deze wy'ze heeft de viering van
ons zilveren bestaansfeest zin en
betekenis.

we

>or«i»t

Lt

VELSEN. De kringen Umuiden en IJmuiden-Oost zullen Zondag 19 Januari des avonds 7 uur
in het St. Fidelisgebpuw hun 2de
avond van het winterprogramma
beleggen. Onze vriend Angenent,
districtsbestuurder, zal de spreker zijn. Gezien het mooie succes
van de vorige avond sporen wij
PURMEREND
onze leden aan in flinken getale
De afdeling hield Donderdag 9 aanwezig te zijn. Het nuttige en
Januari j.l. een ledenvergadering. aangename gaan weer samen.
Voorzitter Chr. Bleekemolen herDELFT. De ledenvergadering
innerde in deze eerste vergade» za! worden gehouden op Zondag
ring in het nieuwe jaar aan de 26 Januari a.s. des middags om
geweldige wijzigingen, welke j£.30 uur in St. Wijlibrord.
zich in J940 hadden voltrokken.
Agenda: Behandeling begroHij sprak de wens uit, dat met ting 1941. Vragen voor de rondGods hulp de moeilijkheden kon- vraag kunnen schriftelijk bij den
den worden overwonnen.
stcretaris worden ingestuurd tot
Vervolgens hield de geestelijke uiterlijk 23 Januari. Tevens herinadviseur, kapelaan F. J. J. Bol- neren wy nog even aan de studielinger, ten ontwikkelingsrede, ochtend,
op Zondag 19 Januari
met als onderwerp: „Ook de in des morgens
om 11 uur in St.
rampen
gedompelde wereld
wordt door Gods Voorzienigheid Willibrord. Inleider kapelaan A.
dt Bot, onderwerp: Arbeid en gebewaard en bestuurd."
zin in het scheppingsplan van
God.
VOORHOUT.
Deelnemerskaa. -ten zijn verIn aansluiting op het bericht
van ons parochieblad delen wij de krijgbaar bij het bt-ötuur. Zon Ier
leden mede, dat men zich kan kaart geen toegang.
ontwikkelen op gebied van rekeZOETERWOUDE H. R. Op
nen en Nederlandse taal. Dit Maandag 20 Januaii (1ste k v/argaat uit van de plaatselijke R. K. tier), 's avonds 7.30 uur precies:
en Christelijke Jeugdcentrale met vergadering.
medewerking van de hoofden der
Onze bondssecretaris Ant. J.
beide scholen tot een leeftijd tot M. Angenent zal voor u behande30 jaar, maar hiervoor is ook toe- len en met lichtbeelden verduidezegging gedaan voor de leden lijken, het belangrijke onderwerp:
van de R. K. Volksbond. Dus wjlt Leo XIII en het sociale vraagu zich nog wat aanleren of ver- stuk, waarin hij in korte trekken
beteren, geeft u hiervoor op bij de inhoud van de beroemde enden heer kapelaan of den heer H. cycliek Rerum Novarum zal
geven.
A. Allard.
De lessen zijn geheel gratis.
WORMER.
Zondag hield de afdeling de
jaarlijkse feestavond. Na opening
door den voorzitter verzorgde de
onderafdeling: Ons Ideaal de verdere avond met het goed vertolkte toneelstuk: Hof ter Hove.
De zaal was vrtj goed bezet en
het aanwezige publiek was zeer
dankbaar voor het genotene. De
tradionele collecte voor Hulp in
Nood bracht ƒ 12,17% op.

Me J. R. K. VoILsLonJ
a f «i. tvoilerfl.ini
KRING A
Parochies H. Franciscus van
Assisië en II. Maria Margaretha>
Alacoque

WORMERVEEB.

Het bestuur nodigt de leden
uit tot bijwoning der vergadering op Zondag a-s. 19 Januari,
des morgens te 11 uur, in het
gebouw van de R. K. Volksbond,
Lange Hilleweg 48.

De afdeling in het zilver.
16 Januari j.l. was het 25 jaar
geleden, dat onze afdeling werd
opgericht door ons aller vriend J.
Smit z.g. Een kwart eeuw dus
heeft onze afdeling onder de
zichtbare zegen van O. L. Heer in
Wormerveer haar arbeid verricht. Op velerlei gebied deed
onze afdeling baanbrekend werk.
ook voor de kinderen van onze
leden. Laten wij daarom, leden,
dit zilveren stichtingsfeest in
grote dankbaarheid aan God her-

KRING E
H. Teresia
Vrienden, wfö vestigen nogmaals uw aandacht op de buitengewone ledenvergadering die
wordt gehouden op Zondag 19
October, 's middags om 4 uur in
de zaal Lange Hilleweg. Spreker
de heer F. Keesen, onderwerp:
De positie der katholieke arbeidersbeweging in deze tijd. Een
actueel onderwerp, een antwoord
op de zo dikwijls en veel gestelde vraag.

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

«Januari 1941 aanvang
der goedk. sohrifteL lessen in Fransch, Duitsch, Engelsch, Boekh.,
Taal m. Bekenen, enz. a 65 et per maand. Ook Steno en Alg.
ontw. Vraag gratis proefles Cursus Zelfontw„ Bosb. Toussaintstr.
46 C., Amsterdam-West.
DIRECT Uil ONZE FABRIEK AAN PAKT1CULIEKEN

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

^fe

Smeva - Valkenswaard
M. SMETS-CLAASSEN
DOMMELSCHEWEG 92

—

TELEFOON 11
VALKENSWAARD

Het goedkoopste Nederlandsphe adres voor caféinrichtmgen. Heeren bestuurders van 'R.K.W.V.
vraagt offerte
PRIMA WAREN

ZANGKANARIES
Goudgele Saksmannen ƒ2,—,
Seyfert mannen diep in knor
holrollen, klockrollen, knor en
fluiten ƒ2,50. Uit kampioen
Harzermannen '. onte ƒ 2,25. Alle
dag- en avondzangers en schriftelijke garantie. Kanariepopjes
ƒ 0,25 en ƒ 0,35. Teelbare Parkieten ƒ 1,20. Zebravinken en
Japansche Meeuwtjes ƒ 2,50
paar. Gemengde vogelzaden
f 1,50 p. 10 pond. Fijnkwekerij
Nico Borneman, Merelstraat 35,
Utrecht, Telefoon 13617.

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

Coöperatie
moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de wederopbouw.

Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte!
Blijft ook NU trouw
verbruiker van :

lid en

R. fL Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER u,a,

Kruisstr. 54 • L. Vrouweplein l

T I L B U R G

SPOTPRIJZEN

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 A.
De Pantoffelheid
l D. en 2 R
Televisie
8 H.
Een huls vol inbrekers
3 D. en 5 H.
Prijs 75 cent per exemplaar.
Uitsluitend verkrijgbaar bij:
TONEELFONDS „VARIA" HEERENWEG 66 — UTRECHT
Girorekening 347954.

Voorzangers
KANARIES
Se'ifert bekr. man f 6,—
Belg. Watersl. man f 5,—
Saksische Kanaries f 2,50
Bekr. kweek gegarandeerd
Spoorstraat 54
VALKENSWAARD

AUGUST DE LAAT
de Oumorist en Voordrachtkunstenaar bQ
uitnemendheid voor B. IL uitvoeringen.

Vraagt conditiën s.v.p. voor optreden
alleen. Prijzen in Duo, of Trio, uiterst
billijk. Driemaal vereerd met een Koninklijke dankbetuiging. Adres:
Korvelseweg 123 - Tilburg . Tel. 8536

PIONIERS
T H IJ M, schets van zijn leven en streven door H. Padberg, S.J
De EMANCIPATOR, De LITERATOR. Hij verhaalde
het leven en de strijd onzer groote katholieke voorvaderen in: THIJM's verspreide verhalen. Deel I
f 1.50; Deel II f 1.00; Deel V f 1.—. De 3 deelen
Dr. N U Y E N S, beschouwd in het licht van zijn tijd
door G. Gorris S.J
DE GESCHIEDSCHRIJVER, die liet zien, dat de katholieken goede • vaderlanders waren.
Dr. S C H A E P M A N, door Dr. Jul. Persijn. Deel I,
544 blz. f 3.50; Deel II, 760 blz. f 4.00; Deel UI, 94 blz.
f 1.90. De 3 deelen
DE STRIJDER die begeesterde en eenheid bracht.

ƒ 1.35

ƒ 2.90

ƒ 1.6Q

ƒ 8.80

Bovenstaande acht boeken indien ineens besteld
van ƒ 14.55 tijdelijk voor ƒ 8.75.
HET KATHOLIEK NEDERLAND
(1813—1913). Ter blijde herinnering aan het eerste
eeuwfeest onzer nationale onafhankelijkheid. Twee
kwarto deelen, met afbn. en portn. van ƒ 12.50 voor ƒ 7.90
Dit werk geeft een overzicht van wat op Godsdienstig,
Sociaal en Wetenschappelijk gebied is geschied.
DE HOOGEERW. PATER J O A N. P H I L.
R O O T K A A N , door P. Albers S.J. 2 deelen, 879

bldz. van f 5.— voor
ƒ 2.80
Dit boek geeft niet alleen een levensbeschryving maar
ook een stuk kerkgeschiedenis en in het bijzonder van
de Sociëteit van Jezus.

Roebert's Boekhandel - Den Haag
Giro 69400 - Hóbbemastraat 108 - W. de Withstraat 95a
Telefoon 332882.
Vraagt onzen cataloogr
Wij leveren elk gewenscht boek

LEDERWARENFABRIEK
COBRA
GROESBEEKSEDWARSWEG 186 - NIJMEGEN
Levert uitsluitend aan winkeliers prima STUURTASSEN, JASBESCHERMERS
en BAGAGETASSEN

BOEKBINDERIJ
v. d. WIJNGAARD

PRIMA SEIFERT EN GOUDGELE SAKSISCHE KANARIES

Neemt proef met onze andere
AJI.O.-AKTIKELEN

Uit kampioenen
1937—'38 en '39
Seifert mannen
diep in knor,
Holrollen, Glockrollen en fluiten
f 5,— en t 4,—„
Popjes f l,—. Goudgele Saksische mannen f 3,50. Bonte f 3<
Popjes f 0,75. Alle dag- en
avondzangers. Zending ren>
bours vr. v. r. k. bij'

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS

J. C. de Kinderen

Mariaplaats 19

Utrecht
OOK VOOB U

Gebruikt btj Uw ontbijt steeds

A.H.O.
G L O R I A KOEK

Enunastraat SS
TILBURG

Eerste klas Kanariekweekerfl
Uazestraat 62 . Valkenswaard

IERCURIUS
Instituut voor
Schriftelijkonderwijs(I.S.O.)
STATIONSPLEIN 17bls, Utrecht.
Telefoon 13714,
^sSSïüSs*^

MONDELINGE en SCHRIFTELIJKE opleiding in de volgend*
vakken:
BOEKHOUDEN
NEDERLANDSCH
PRANSCH
DUITSCH
ENGELSCH
Algemeene Handelskennis voor MIDDENSTANDSDIPLOMA
MONDELINGE opleiding voor:
STENOGRAJTE
)

practijk-dipioma

l practijk-dipioma

MACHENESCHRIJVEN (ƒ 10,— per volledige cursus).
OOK REPETITIE-CURSUSSEN.
VRAAGT GRATIS PROSPECTUS met vermelding: mondeling
of schriftelijk

