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Bii een Kath. Sociale Insteüine is
vacant de functie ~an

Nederlandse arbeiders in Duits- len blijven hun rechten op de 'in het bedrijf bestaande sociale instellingen en die
land
der werkliedenorganisaties gehandhaafd.
't Is om al deze redenen dat de vertegenDe secretaris-generaal van Sociale Zaken woordigers der werkliedenorganisaties zich
heeft aan de gemeentebesturen meegedeeld, spontaan vóór dit plan hebben verklaard en
dat door een groot aantal werkgevers in hebben toegezegd dit plan bij hun leden aan
Duitsland, voornamelijk in de bouwvakken, te bevelen.
btj onwerkbaar weer gedurende de winterOok de aanwezige werkgevers hebben zich
maanden een schadeloosstelling van zestig in beginsel voor het plan uitgesproken, terpercent van het loon wordt betaald wijl niet aanwezige werkgevers uit Eindho
(„Schlechtwetterregelung").
en omgeving gelegenheid is gegeven dit
In overleg en in samenwerking met de ven
eveneens te doen
Duitse autoriteiten zal het rijk dertig perDe zaak staat thans als volgt:
cent van het loon over de uren, waarover
1. Vanaf l Februari worden door de N.V
door den Duitsen werkgever 60 percent is Philips
geen arbeiders, werkzaam bij sigabetaald, bijbetalen, wanneer, als gevolg van renfabrikanten
die zich voor het plan-Philips
het werkverzuim, het bruto weekloon bene- uitspraken of zullen
uitspreken, meer aanden 40 mark is gedaald. Deze bedragen zul- genomen dan na overleg
met den betrokken
len, nadat de nodige bescheiden door het werkgever.
rijksarbeidsbureau uit Duitsland ontvangen
2. Arbeiders, werkzaam bij deze werkge
zijn. door dat bureau rechtstreeks aan de
die naar de N.V. Philips willen gaan
belanghebbenden hier te lande worden toe- vers.
werken, vragen aan hun werkgever zich met
gezonden.
de N.V Philips in verbinding te stellen,
geven hiervan kennis aan hun afdelingsbe2. De ontslaeverordening
stuur en dit aan het hoofdbestuur.
3 Dan vindt er overleg plaats met de
Zoals bekend is, heeft de Hoge Raad be- N V Philips over welke arbeiders naar deze
slist, dat de land- en tuinbouwondernemin- onderneming zullen gaan, dit om een ontgen niet vallen onder de ontslagverordening wrichting in de sigarenfabriek te voorkoNaar wij van bevoegde zijde vernemen, mag men
binnenkort een zodanige wijziging van de
4. De arbeiders zijn volkomen vrij zich
ontslagverordening tegemoet worden gezien, voor werken bij de N.V. Philips op te geven,
dat duidelijk komt vast te staan dat de ont- ja dan neen.
slagverordening ook van toepassing la op
5. Worden zij bij de N.V. Philips aangenoland- en tuinbouw.
men, dan komen zij daar te werken:
a. onder de bij deze onderneming gelden3. Extra-uitkering aan vluchtelin- de uur- en premieionen;
b onvoorziene omstandigheden buiten begen
De secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse Zaken heeft aan de
gemeentebesturen bericht, dat hij bepaald
heeft, dat aan de vluchtelingen, die steun
genieten wegens voorziening in eigen huisvesting, een extra winteruitkering wordt
verstrekt op de voet als is bepaald voor de
ondersteunde werklozen.
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schouwing gelaten 48 uren per week en gedurende de gehele oorlog;
c. ziet de N.V Philips aankomen dat binnenkort geen personeel voor deze order=meer nodig is, dan zal vier weken voor dat
het werk afloopt de vroegere patroon gewaarschuwd worden en komt de arbeider
weer automatisch bij zijn vroegeren patroon
terug;
d. worden geen lid van Philips-Ziekenzorg;
e. blijven lid van de bedrijfsfondsen voor
de sigarenindustrie en instellingen hunner
eigen organisatie, terwijl de N.V Philips de
premies voor de bedrijfsfondsen betaalt,
welke anders door hun werkgever-slgarenfabrikant moesten worden opgebracht.

O» Lol

4.

Werkgelegenheid b\j de N. V.
Philins. Eindhoven
Vrijdag 31 Januari vond te Eindhoven een
bespreking plaats, welke werd bijgewoond
door vertegenwoordigers van de R.K. Vereniging van Sigarenfabrikanten, de 3 werkliedenorganisaties, de N.V Philips-fabrieken
te Eindhoven en een negental groot-ondernemingen in het sigarenbedrijf uit Eindhoven en omgeving
Door de vertegenwoordigers der N.V Philips werd meegedeeld, dat de N.V Philips
grote Duitse orders heeft gekregen voor
radiolampen en radio-apparaten. Daarvoor
heeft zij personeel nodig. Gedurende de laatste weken werden reeds ongeveer 1000 arbeidskrachten uit Eindhoven en omgeving
aangenomen, doch er zullen daarenboven
nog circa 1200 arbeiders nodig zijn, waarvan
zo mogelijk twee derde vrouwelijke krach
ten. Ook deze 1200 nog nodige arbeidskrachten zullen zo mogelijk uit Eindhoven en onmiddellijke omgeving betrokken worden
Teneinde de sigarenindustrie niet te ontwrichten stelde de directie der N V Philips
er zeer veel prijs op, dat het aannemen van
arbeiders uit deze industrie zou geschieden
in overleg met den betrokken werkgever en
de arbeiders zich vrijwillig daarvoor zouden
opgeven
Onvoorziene moeilijkheden daargelaten zal
gedurende de gehele duur van de oorlog onder de bij de N V Philips geldende uur- en
premtelonen de normale werkweek van
48 uur kunnen worden gewerkt
Er zouden maatregelen worden genomen
dat degenen die van het sigarenbedrijf bij de
N.V Philips gingen werken, verzekerd bleven bij de bedrijfsvereniging, kindertoeslagfonds en pensioenfonds van het sigarenbedrijf en lid konden blijven van de werklozen
kas hunner organisatie, terwijl het dienstverband met den vorigen werkgever zou
blijven bestaan.
Wanneer men het gehele vraagstuk beschouwt, dan zijn daarbij verschillende partijen betrokken:
a. de betrokken werkgevers;
b de arbeiders die bij deze werkgevers in
dienst blijven;
c. de groep arbeiders, die overgaat naai
de N.V Philips;
d. de N.V Philips;
en daarnaast staat dan nog het algemeen
belang
Voor de groepen b en c staat de zaak zó,
't Is een algemeen bekend feit, dat de in
ons land voor de sigarenindustrie aanwezige grondstoffen niet worden aangevuld,
doch wat er is wordt opgewerkt, de arbeidstijd hoe langer hoe kleiner wordt en.... er
na enkele maanden (zes? acht' wie zal het
zeggen?) geen tabak meer is, dus de industrie stil ligt
Afgaande op de gemiddelde weeklonen die
bij N V Philips in stukwerk verdiend worden, kan men zeggen dat daar zoveel, doch
waarschijnlijk meer verdiend zal kunnen
worden dan m de sigarenindustrie, terwijl
zij die bij hun werkgever blijven, meer uren
of langer zullen kunnen werken.
Daarenboven, door de te nemen maatrege-

Tijdens wereldschokkende gebeurtenissen, die men wel keerpunten in de geschiedenis noemt, slaat de verbeelding va% menigeen op hol. Wij ondervinden het tegenwoordig, nu allerlei geruchten tot hele
verhalen aangroeien. Het grofst heeft het
wellicht een Noord-Brabants dorpsmeisje
gemaakt, die in de patriottentijd, de dagen
der Franse revolutie en tijdens de Napoleontische oorlogen leefde. Haar fantasie
sloeg helemaal op hol en draafde door tot
het uur van haar sterven.
In 1827 gaf zij te Parijs haar Mémoires
(herinneringen) uit onder de titel: Mémoires van een Tijdgenote of Herinneringen
van een Vrouw aan de voornaamste Personen van de Republiek, hét Consulaat, 't'
Keizerrijk. Dit was niet een brochuurtje,
maar een groot werk in acht delen, waarin de meest dwaze voortbrengselen van de
verbeelding als geschiedkundige waarheden werden opgedist en de schrijfster zich
zelf op het hoge gestoelte der eer plaatste.
Zij Bteweerde, dat haar vader Leopold
Ferdinand de Tolstoy was, geboren in 1749
op het kasteel Verboron in de heerlijkheid
Krustova (Hongarije). Hij reisde naar 3t.
Petersburg, Danzig, Hamburg, Amsterdam en Den Haag, in welke stad „zijn
naam hem gemakkelijk toegang verleende
tot de Hollandse adel en het hof van den
Stadhouder". Het majestueus voorkomen,
de schitterende manieren en de voortreffelijke eigenschappen van den Hongaarsen
edelman troffen in de Haagse hofkringen
het hart van een schatrijke freuïe, die
maar f 116.000 inkomen per jaar genoot
en aan iedere vinger gemakkelijk tien
mannen kon krijgen. Zij werden een paar
en de Hongaarse edelman legde zijn naam
af om voortaan die van zijn Nederlandse
vrouw te voeren.
De schrijfster was dus van zeer hoge
komaf. Zij moest in haar stand blijven en
huwde dus 16 April 1790 in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam met den enigen zoon
van een kasteelbewoner, „hoewel ik totaal geen liefde voor hem voelde". Zij
was toen nog geen
veertien jaar,
maar zo flink gebouwd, dat zij volwassen
leek. Eenmaal metterwoon te 's Gravesande gevestigd, werd hij om zyn pa-

triottische beginselen door den hertog
van York gevangen genomen. Z\j kon
haar man echter spoedig bevrijden, doordat de hertog en zyn manschappen zo
volop wijn gedronken hadden, dat zij
stomdronken waren. Na nog enige avonturen begaf het echtpaar zich naar
Frankrijk en trad in dienst der Franse
republiek, zij als
man gekleed: „mijn
haren geknipt è la Titus". Zo heeft zo
meegevochten in de veldslagen dier dagen!
Nadat Den Bosch in 1794 door de Fransen was ingenomen, werd het echtpaar er
ontvangen door baron Vanderke, haar
oom van moederszijde. Deze baron bewoonde er een ontzaglijk groot huis, „dat
werkelijk op een stad geleek". In een deel
der gebouwen waren generaal Pichegru
en het hoofdkwartier van het Franse leger ingekwartierd. Allerlei Franse hoofdofficieren waren natuurlijk huisvrienden
van baron Vanderke, met het gevolg, dat
de schrijfster ontrouw werd aan haar
man. Hij scheidde van haar en zij werd
de „vriendin" van generaal Moreau.
Terug in Frankrijk, maakte zij verschillende veldtochten mee te paard en werd
zij in de slag bij Eylau (1807) gewond,

waarom Napoleon naar het Legioen van
Eer schonk. Vooreerst ongeschikt voor
de militaire dienst zijnde, begaf zij zich
naar het hof van Joachim Murat. koning
.van Napels. Later Kwam zij weer m
dienst, maakte de ongelukkige tocht naar
Rusland mee en was getuige van Napoleons definitieve nederlaag bij Waterloo.
Zij zou den gewezen keizer nog op St.
Helena bezocht fiebben. verviel meer en
meer tot armoede en stierf 19 Mei 1845
in een Hospitaal te Brussel.
Geschiedkundigen en geneologen, die zo
maar niet een wonderlijk verhaal aannemen, al is dat ook in acht delen beschreven, zijn aan net navorsen gegaan en
hebben gevonden, dat de schrijfster de
dochter was van een braven, eenvoudiger!
dorpspredikant te Lith. wiens vader net
eerzaam beroep van schipper uitoefende.
Haar moeder had zeker geen inkomen
van f 116.000, want zy was de dochter
van een der ondernemers van de wagenposterij
Den Bosch—'Maastricht. De
schrijfster heeft een losbandig leven geleid, had geen schatrijken adellijken oom
in Den Bosch, was niet gehuwd met den
zoon van een kasteelbewoner, maar achtereenvolgens met Jan Ringeling, met
een graaf de Samt-Elme en met een zekeren Rienglin, indien de naam Ringeling
door de Fransen tenminste niet verbasterd is tot Rienglin.
In naar Mémoires tieeft deze Brabantse vrouw waarheid en verdichtsel dooreen gemengd, zodat zij geen waarde hebben. „Alleen geven zij een trouw beeld
van de levenswijze van een Noordbrabants dorpsmeisje, dat, medegesleept
door revolutionnaire en andere vrije beginselen, tot losbandigheid verviel,"
schreef wijlen jhr. Van Sasse van Ysselt,
een dergenen, die haar mededelingen onderzocht hebben. Wie weet, wat uit nun
evenwicht geraakte mensen van onze
heerlijke tijd nog zullen brouwen!
De verbeelding van onze Brabantse is
steeds op hol gebleven. De genealoog
Wildeman heeft een onderzoek in de archieven van het Brusselse hospitaal der
Ursulinen ingesteld. Hem bleek, dat zij
zich had laten inschrijven als een
Toscaanse! En in de doodsakte heet het
inderdaad: geboren in Toscane, terwijl
zij in werkelijkheid in het Brabantse dorpje Lith geboren is.
VAN DEURNE.

Thermometer actie
ZONDAG 2 MAART
Stand van de Thermometer
96 CENT

Of je in Oisterwijk woont of
Vlagtwedde
Of je bakstenen maakt of
bedden,
Als je een vent bent met pit,
Wordt dan gauw kettingsmid
Smeed een ketting om mensen
te redden
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vens verzoeke» bij op analoge wijze zich
voordoende gevallen eenzelfde gedragslijn te mogen volgen. Ter toelichting doen
wij u het desbetreffende geval als bijlage
toekomen.

Waarop het departement van Sociale Zaken als volgt heeft geantwoord:

in hij respectievelijk f 17,92 en f 17,80
verdiende en volgens de thans gevolgde
berekening geen aanvulling kreeg en veren hen die een tegemoet- stoken bleef van goedkope groente, boter
koming ontvangen bij ver-en vet. Volgens de laatste berekening zou
hij in de week van f 17,92 nog f 0,18 hebkorte arbeidsduur
ben ontvangen en in de week van f 17,80
nog f 0,30 en bovendien in beide weken
vet en groente.
(H. J. K.) In de circulaire van den boter,
Weliswaar is in genoemde twee weken
wnd. secretaris-generaal, wnd. Hoofd het verschil, alhoewel van betekenis, niet
van het departement van Sociale Za- groot te noemen, doch de mogelijkheid
ken van 11 October 1940 No. 68-1353 bestaat, dat de man bijvoorbeeld f 17,—
Afdeling S. die onze afdelingsbestu- loon ontvangt en dan volgens uw bereren vinden op bladzijde 498 van de kenning geen enkele aanvulling ontvangt,
Handleiding van onze Werkloosheids- terwijl hij volgens de hier en elders geberekening daarbij nog f 1,10
dienst is onder meer het volgende be- volgde
krijgt uitgekeerd plus goedkope boter,
paald :
vet en groente.
Wij mogen u er voorts op wijzen, dat
„Verder moge ik u berichten, dat uw berekening de arbeiders bij gedeelvan 13 October 1940 af, tot en met telijke werkloosheid kan weerhouden hun
12 April 1941 aan ondersteunde en volle werkkracht te geven, daar een lager
bij de werkverruiming geplaatste loon voor hun gezin uiteindelijk nog voorwerklozen, waaronder begrepen de deliger kan zijn dan een hoger loon.
Onze opvatting, dat de berekening, zoals
tewerkgestelde „hoofdarbeiders", als- deze
in andere plaatsen toepassing vindt,
mede aan personen, die een tegemoet- in overeenstemming
is met de bestaande
koming ontvangen wegens verkorte voorschriften, vindt steun in enkele daarwerkduur, een brandstoffentoeslag omtrent gegeven voorbeelden in het tijdmag worden verstrekt."
schrift „Werk en steun" van 15/3-'40, bldz.
61, alsook in de circulaire Nr. 68-1353, Af d.
Wij hebben in dit citaat enkele Steunverlening, dd. 11 October 1940, waarwoorden vet laten drukken. Uit die in o.m. staat:
„De toekenning van brandstoffenbijslag
woorden blijkt dat ook zij die een teaan
ondersteunden mag weer in zoverre
gemoetkoming ontvangen wegens tot gevolg
dat de maxima van de
verkorte werkduur in aanmerking u bekende hebben,
schalen overschreden worden,
komen voor de brandstoffenbijslag. dat bij .gehele werkloosheid de som van
Het is ons nu gebleken dat in een steunbedrag en brandstoffenbijslag en bij
paar gemeenten in het Oosten van gedeeltelijke werkloosheid, de som van
ons land de gemeentebesturen die het loon van den ondersteunde, het steunbepaling zó opvatten dat men zon- bedrag en de brandstoffenbijslag ten
der de brandstoffenbijslag reeds voor hoogste bedraagt 95 pet. van het loon,
de betrokken arbeider ten tijde van
de tegemoetkoming bij verkorte werk- dat
ondersteuning in het vrije bedrijf zou
duur in aanmerking moet komen en de
kunnen verdienen indien hij niet werkloos
dat men anders de brandstoffenbij- of gedeeltelijk werkloos was."
slag niet krijgt. De betreffende disWij hopen dat uw college bij nadere
trictscommissie van onze werkloos- overweging tot de door ons aangegeven
heidsdienst heeft zich daarom met berekening zal kunnen besluiten. Mocht
onderstaand schrijven tot de betref- zulks onverhoopt niet het geval zijn, dan
zijn wij gaarne bereid tot nadere mondefende gemeentebesturen gewend:
linge toelichting, ofwel genegen deze aanWij ontvingen uit uw gemeente klach- gelegenheid voor te leggen aan het deten over de toepassing der steunregeling partement van Sociale Zaken.
In verband met het feit, dat elke week
in verband met brandstoffentoelage voor
gedeeltelijk werkloze arbeiders. Naar ons een aantal arbeiders schade kan lijden
werd medegedeeld, is deze toepassing als tengevolge van de huidige berekening,
zult u ons met een spoedige behandeling
volgt: Concreet geval: „Gezin L.
ten zeerste verplichten.
Uw berichten met belangstelling tegeman en vrouw
ƒ 104 kinderen
„ 4,— moet ziende, verblijven wij
LJe

plus 20 pet.

Een der betreffende gemeentebeƒ 14,—
„ 2,80 sturen heeft zich daarop met onderstaande brief tot het

departement

ƒ 16,80 van Sociale Zaken gewend:
Indien de man in dit geval in enige
Onder verwijzing naar nevenvermelde
week f 16,70 heeft verdiend, ontvangt circulaire betreffende brandstoffentoehij f 0,10 aanvulling, plus f 1,30 brand- slag aan arbeiders met verkorte werkstoffentoelage, goedkope boter, vet en duur, hebben wij de eer het volgend geval
groenten.
beoordeling aan uw departement voor
Heeft hij echter f 16,90 verdiend, dan is ter
te leggen: H. L. is arbeider met verkorte
hij volgens deze berekening boven zijn werkduur en verdient in enig geval
norm en derft dus tengevolge van 20 et. ƒ 17,80. Zijn steunnorm is als volgt:
meer loon de brandstoffentoeslag ad
f 1,30 en de goedkope boter, vet, groenten.
man en vrouw
ƒ 10,Deze toepassing der steunregeling is
4 kinderen
,, 4,—
onzes inziens aan de schriele kant, temeer, daar de bestaande voorschriften
ƒ 14 —
een betere toepassing niet beletten. Voltoeslag 20 pet.
„ 2,80
gens de opvatting zoals deze in andere
plaatsen toepassing vindt, kan de berekeƒ 16,80
ning zijn als volgt:
Daar bedoeld persoon geen tegemoet„Gezin L.
koming ontvangt, kan hem dus, ingevolman en vrouw
ƒ 10— ge het gestelde in bovengenoemde circu4 kinderen
laire, geen brandstoffentoeslag verstrekt
worden, terwijl hij bovendien de distriƒ 14,— butie-artikelen derft. Bij een dergelijke
plus 20 pet.
„ 2,80 berekening evenwel zal de betrokkene
arbeider een dusdanige arbeidsprestatie
ƒ 16,80 leveren, dat zijn verdiende loon beneden
„ 1,30 f 16,80 blijft, hetgeen onzes inziens in
brandstoffentoelage
strijd is met de bedoeling der steunverƒ 18,10 lening. Op grond hiervan verzoeken wij u
beleefd het bedrag a f 16,80 met f 1,30
Het voordeel van deze laatste bereke- brandstoffentoeslag te mogen verhogen
ning springt direct in het oog indien wij en daarna het verdiende loon in mindein het geval L. twee weken nemen waar- ring te mogen brengen, terwijl wy u te-

's-Gravenhage, 6 Februari 1941.
Naar aanleiding van uw nevenvermeld
schrijven heb ik de eer u mede te delen,
dat ik goedkeur, dat bij toepassing van
mijn regeling van 15 Juni 1940, betreffende verkorte werkduur, het theoretisch
steunbedrag met inbegrip van de brandstoffenbijslag met 20 pet. wordt vermeerderd .alvorens tot aftrek van de volle inkomsten van den ondersteunde wordt
overgegaan.
De bijlage van uw schrijven doe ik u
hierbij wederom toekomen.
De waarnemend secretaris-generaal
van het departement van Sociale
Zaken,
w.g. VERWEY.

Wij geven deze correspondentie
hier weer om aan onze leden en aan
onze afdelingsbesturen te laten zien
hoe deze regeling dient te worden
toegepast, alhoewel wij aannemen dat
de gemeentebesturen over 't algemeen reeds een richtige toepassing
hebben.
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Om een goede voorstelling van het
werk van de Nahrstand te geven, is
het nodig op deze twee wetten een
kleine toelichting te verstrekken. De
Erfhoevewet bepaalt onder andere
dat alle land-, bos-, tuin-, fruitteelten wijnbouwbedrijven, die een zelfstandig bestaan mogelijk maken, tot
'n maximum oppervlakte van 125 ha
en de alleeneigendom zijn van een voor
het landbouwbedrijf geschikt persoon
(de regeling van eisen van vakbekwaamheid is ook een typische trek
van 't corporatisme) van overheidswege met hun toebehoren als erfhoeven worden geregistreerd. Voor de
erfenis daarvan geldt een bijzondere
regeling. Deze erfhoeven kunnen namelijk bij erfgang slechts op één persoon, één zoon of andere (bij voorkeur mannelijke) nakomeling overgaan, terwijl deze enige erfgenaam
der hoeve (de z.g. „Anerbe") zorg
heeft te dragen voor de opvoeding en
de middelen tot zelfstandige vestiging
van de andere kinderen en voor het
levensonderhoud der overblijvende
echtgenoot (e) (de z.g. Miterben) —
alles overeenkomstig de middelen en
de toestand van \e hoeve. Ook aan de
mogelijkheden tot vervreemding van
de erfhoeven of van de bezwaring met
schulden zijn zeer verregaande beperkingen gesteld. Doel van dit alles is
een passend bestaan voor de boeren
mogelijk te maken, dat in overeenstemming is met hun belangrijke
functie voor de maatschappij namelijk
de zorg voor de voedselvoorziening
van het Duitse volk (een taak, waarvan de betekenis door de tendenzen
tot autarkie nog slechts verhoogd
werd) en voor de gezondhouding en
vernieuwing van de bloedstroom onder het Duitse volk. De opbrengst
van het bedrijf moet de vervulling van
deze voor heel de samenleving zo belangrijke taak mogelijk maken. Vandaar al deze maatregelen (tegen
splitsing bij erfgang, verzwaring met
hypotheken enz.), die voor de levensvatbaarheid van het bedrijf van zo'n
essentieel belang zijn. Dezelfde strekking spreekt ook uit het besluit, verschenen in het Verordeningenblad
van 30 November 1.1., waarbij voor
ons land de vervreemding van landbouwgronden tegen een prijs, hoger
dan die van vóór 10 Mei 1940 en overgang in handen van niet-landgebruikers (speculanten, beleggers) als regel uitgesloten wordt.

Het d van Columbus
Als U zich grieperig voelt, doe dan
wat voor de hand ligt:
Neem direct Asplrln.
Dat helpt U van de narigheid af vóór
het erger wordt.

De andere wet, namelijk die tot vorming van een. nieuwe Duitse boerenstand, regelt de vestiging van boeren
op nieuw-ontgonnen gronden. Voor de
toewijzing van deze gronden wordt
een procedure gevolgd, waarbij de
nationaal-socialistische
beginselen
omtrent het ras en de vernieuwing en
verbetering van het Duitse bloed door
middel van de boerenstand tot richtsnoer zijn genomen.
De tweede rijkshoofdafdeling behartigt de bedrijfs- en beroepsaangelegenheden, waarmee onder het vroe->
gere bewind de publiekrechtelijke
landbouwvertegenwoordigingen: de
landbouwkamers en de boerenkamers
(instellingen als onze hoogheemraadschappen) belast waren. Zij heeft
vooral leiding te geven aan de actie
tot verhoging van de productie.
De derde rijkshoofdafdeling behandelt alle marktaangelegenheden,
vooral die betreffende de handel en
de bewerking en verwerking van
landbouwproducten. Zij regelt het
verenigingswezen op dit gebied, het
marktrecht, de rijksbureaux, de bezwaren tegen de marktregelingen
enz.
Tot goed begrip van de werkzaamheden van deze derde afdeling moet
vermeld worden, dat van al de nieuw
opgerichte organisaties voor het bedrijfsleven de Reichsnahrstand de
enige is, die bevoegdheid ontvangen
heeft tot regeling van de markt- en
prijsverhoudingen zowel in de bodemproductie als in de daarbij aansluitende trappen van het economisch
proces namelijk de be(ver) werking
en de handel van landbouwproducten.
Mijns inziens behoort een dergelijke
bevoegdheid tot het wezen van een
corporatie. Ontbreekt ze, dan kan een
organisatie op het beginsel van de
bedrijfstak opgebouwd zijn, werkgevers en werknemers in die bedrijfstak
omsluiten, over de standseer waken,
eigen orgaan tot regeling en rechtspraak bezitten, maar is ze, ondanks
dit alles, toch geen corporatie in de
zin, waarin dit woord verstaan wordt,
als men van een inrichting der sociale en economische verhoudingen op
corporatieve grondslag spreekt. De
wezenlijke taak van een beroepsstand
(welk woord wij, zoals de lezer wel
bemerkt zal hebben, als synoniem met
corporatie gebruiken) is te zorgen
dat het beroep zo goed mogelijk ten
bate van de gemeenschap door de beroepsgenoten beoefend wordt, maar
anderzijds ook dat de uitoefening vaii
dit beroep de bedrijf sgenoten een passend bestaan mogelijk maakt. Welnu,
een corporatie kan niet ten volle verantwoordelijkheid dragen voor de
vervulling van een dergelijke taak,
wanneer ze zich niet op het gebied
van de prijzen en van de marktpositie
en marktverhoudingen der producten van de betreffende bedrijfstak
mag bewegen. (Hiermee willen wij
niet zeggen, dat in een corporatieve
orde deze prijzen per se gebonden en
de productie per se gecontingeerd
moeten zijn.)
Welnu binnen het raam van de
Reichsnahrstand zijn voor de meeste
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paganda in 24 afdelingen — in anderhalve
maand 77 nieuwe leden mogen boeken, 67
mannelijke en 10 vrouwelijke leden.
Als nu ook de andere afdelingen zich
er eens voor spannen, zal St. Lambertus
zijn ledenwinst spoedig met drie cijfers
gaan schrijven, 't Is tijd, propagandisten,
de hoogste tijd! Niet thuis blijven zitten,
maar op huisbezoek gaan. Aan de slag!

JOSEPH
VADER
VAN
JEZUS
door
J. OUWENDIJK
Het eenige grote
Nederlandse werk
over Sint Joseph
Gedocumenteerd en boeiend
Prös 4.10 ing:.
5.15 g;eb.
Verkrijgbaar in de boekhandel en
bij de uitgeefster
U R B I E T O R E I,
UTRECHT, GIRO 315927

belangrijke producten de voortbrengers, de handelaars enz. in bijzondere
verenigingen aaneengesloten. Deze
verenigingen zijn weer hiërarchisch
opgebouwd met aan de top een hoofdvereniging en daaronder grote bedrijfsverenigingen en daaronder weer
organisaties, welke de betrokkenen
rechtstreeks omsluiten. Ze worden
naar het leidersbeginsel bestuurd en
met het toezicht er op is meestal een
rijkscommissaris belast. Deze verenigingen nu kunnen allerlei dringende
regelingen met betrekking tot prijzen, aanvoer, afzet, vervoer, opslag
(in pakhuizen) verwerking, handel
enz. van de producten treffen, ook de
productie beperken, de uitbreiding
van ondernemingen regelen enz. Ze
kunnen aan overtreders boeten opleggen en behandelen ook zelf de conflicten, die zich voordoen (hetzij over
scheidsrechterlijke instanties, hetzij,
dat een hiërarchisch hogere vereniging de conflicten, die zich in een lagere voordoen, regelt. Ook de invoer
van producten valt onder deze regelingen; anders zouden door de prijzen
of de omvang van de geïmporteerde
Jandbouwartikelen de voor het binnenland getroffen regelingen in de
war gestuurd kunnen worden.
Welnu de algemene regeling en de
controle op dat alles berust bij de
derde rijkshoofdafdeling van het beBtuursbureau. Opgemerkt moet nog
worden, dat aan het hoofd van elk
dezer afdelingen een leider staat, die
een raad van tien deskundigen naast
zich heeft.
Behalve door de bureaux van de
Btaf en van het algemeen bestuur
wordt de Rijksleider terzijde gestaan
door een Rijksboerenraad, samengesteld uit vooraanstaande leiders in
de organisatie, en een Rijksboerendag.
Deze beide organen hebben echter
slechts adviserende bevoegdheid.
Deze organisatie nu, die wij, voor
zover ze de top betreft uitvoerig geschetst hebben, is naar dezelfde beginselen en naar hetzelfde plan voor
de verschillende gewestelijke afdelingen uitgewerkt. De Reichsnahrstand
is namelijk gewestelijk in 26 „Landesbauernschaften" verdeeld met aan
hun hoofd een „Landesbauernführer"
en deze zijn weer gesplitst in Kreisbauernschaften met een Kreisbauernführer aan hun hoofd, terwijl de
Kreisbauernschaften in Ortsbauernschaften ingedeeld zijn. Al deze instanties vervullen dezelfde taak en
verrichten dezelfde werkzaamheden
als de rijksinstantie, maar dan alleen
voor hun gebied.
Gelijk reeds gezegd, is de Reichsnahrstand ook onder de Duitse bedrijfporganisaties de enige, die het
beeld vm de beroepsstand, zoals dat
door de corporatisten ontworpen is,
tamelijk nabij komt.
Wij willen niet zeggen, dat de DuitBe regeling zonder meer in ons land
of in onze landbouw overgenomen zou
kunnen worden. Maar bij de huidige
belangstelling voor de kwestie der
corporatieve maatschappij-inrichting
vormt een diepergaande studie van
deze regeling wel een belangrijke bjjdrage tot het verzamelen van het benodigde materiaal.
(Dr.

Zaterdag l Maart a.s. zal het 20 jaar
geleden zijn, dat bondsvoorzitter Scharff
van de R.K. Bond van slagersgezellen in
gesalarieerde dienst trad van St. Joris.
Toen voorzitter Scharff in dienst van deze
bond trad, was hij reeds ruim 5 jaren
hoofdbestuurder, waarvan enkele jaren
bondsvoorzitter en tevens redacteur van
het vakblad De R.K. Slagersgezel. Op 2
Mei van het vorig jaar was hij 25 jaar
hoofdbestuurslid van St. Joris, aan welk
feit in verband met de omstandigheden
niet veel aandacht is besteed. Het twintigjarig dienstverband van voorzitter
Scharff zal thans op bescheiden wijze in
een bijeenkomst van het hoofdbestuur op
Zondag 2 Maart a.s. te Amsterdam worden herdacht.
***

Het nieuwbenoemde lid van het hoofdbestuur van de R.K. Bond van Overheidspersoneel St. Paulus, de heer P. Zegevaart, dankt in Onze Strijder allen, die
tot zijn verkiezing hebben meegewerkt,
alsmede voor het bewijs van vertrouwen
in hem gesteld. Hij zegt .toe zijn beste
krachten te zullen geven aan het werk
voor de uitbouw van zijn mooie bond.
*

*

*

De R.K. Bond van Houtbewerkers St.
Antonius heeft in drie plaatsen nieuwe
afdelingen opgericht, namelijk in Hedel,
Mijdrecht en Mill. Aan de propagandisten
ter plaatse thans de taak te zorgen, dat
geen enkele katholieke arbeider buiten de
nieuw-opgerichte afdeling blijft staan.
***

In de maand December van het afgeDe eerste oogst van de kettingactie van
lopen jaar heeft de R.K. Bond van Fabrieksarbeiders een winst geboekt van 83 Herwonnen Levenskracht heeft 710 nieunieuwe leden. Moge het in dit jaar semper we stuiver-vrij williger s opgebracht. Als
straks de dagen wat lengen en er des
excelsior gaan!
avonds meer uurtjes vrij komen voor de
propaganda, zal dit aantal spoedig hard
gaan stijgen. En wat zullen de patiënten
De penningmeester van de R. K. Werk- er dankbaar voor zijn! De vrijwillige stuiliedenvereniging St. Joseph te Utrecht, de ver recommandeert zich aan onze hele beheer H. P. A. de Caes, die in September weging!
van het vorig jaar als beheerder der financiën van de Standsorganisatie in de
***
Domstad zijn zilveren jubileum heeft herDe
heer
L.
Zandvliet,
die 19 jaar bedacht, heeft thans een waardevolle kerkelijke onderscheiding ontvangen. Het stuurslid — waarvan 10 jaar penningmeesheeft namelijk Z.H. den Paus behaagd den ter — is geweest van de afdeling Wasseheer De Caes te begiftigen met het gouden naar van de R.K. Volksbond, heeft in de
jongste jaarvergadering afscheid van het
erekruis Pro Ecclesia et Pontifice.
In een speciaal daartoe belegde bijeen- bestuur genomen. Dat zijn werk gewaarkomst van het dagelijks bestuur der R.K. deerd werd, bewezen de hartelijke woorW.V. op Zaterdag 22 Februari heeft de den, zowel van voorzitter G. A. van Leijengeestelijk adviseur, kapelaan P. J. Röling, horst als ook van den geestelijk adviseur,
deze pauselijke onderscheiding aan den kapelaan J. Schoots en het cadeau der
penningmeester uitgereikt, waarbij hij, na leden, een pracht ruststoel.
De heer Fr. van Leeuwen volgt thans
herinnerd te hebben aan de stoffelijke
hulde van verleden, thans gewaagde van den penningmeester in diens functie op.
de geestelijke waardering voor de verrichte arbeid, welke wordt uitgedrukt
***
door 't verlenen van dit gouden kruis. De
adviseur wenste den gelukkigen drager
Met een voor deze tijd bewonderensvan deze onderscheiding van harte geluk. waardige ijver is in het diocees Roermond
Nadat de voorzitter, de heer H. A. Bek- de Rerum Novarum-actie ingezet. Het paker, nog eens uiting had gegeven aan zijn rool van deze actie: elke afdeling minstens
waardering voor 't werk door den pen- één nieuw lid per maand, en bij verwezenningmeester verricht, dankte deze voor lijking van dit parool: elke maand 200
de hem verleende onderscheiding, waar- nieuwe leden, is in Januari (de eerste
mee hij zeide zeer vereerd te zijn.
actiemaand) reeds verwezenlijkt. Want in
De besturen van de parochiële afdelin- Januari bracht deze actie reeds 207 nieuwe
gen en de vakafdelingen kwamen vervol- leden op, terwijl zij eerst in het midden
gens ter receptie hun gelukwensen aan van de maand werd ingezet en nog slechts
den heer De Caes en diens echtgenote door een beperkt aantal afdelingen. Een
aanbieden. Bij die vele wensen voegen wij ere-saluut aan de afdelingen, die deze
van deze plaats gaarne de onze!
actie zo glansrijk hebben ingezet. Welke
andere afdelingen zijn van plan nu een
goede beurt te gaan maken? In deze tijd
vooral late geen enkele afdeling zich in
De R. K. Textielarbeidersbond St. Lam- propaganda-ijver door een andere overbertus heeft — dank zij de gevoerde pro- treffen!

De R.K. Tabaksbewerkersbond St. Willibrordus telde op 31 December van het
afgelopen jaar 8537 leden, onder wie er
169 pensioentrekkers waren. De bond telde
6613 mannelijke leden van 18 jaar en
ouder, 615 onder de 18 jaar, voorts 1309
vrouwelijke leden, van wie 882 van 18
jaar en ouder en 427 leden beneden de
18 jaar.

v
Door het college van rijksbemiddelaars
zijn verbindend verklaard de collectieve
contracten voor de burgerlijke- en utiliteitsbouw, water-, spoor- en wegenbouw.

De diocesane Werkliedenbond Den
Bosch heeft Zondag .zijn centrale raadsvergadering 1941 gehouden, waarin voorzitter Hoogers propaganda voor opvoering
van het ledental, doorvoering van het program van actie, het oprichten en opbouwen van de instellingen, alsmede het voeren van propaganda voor de V o l k s k r a n t en de thermometer-actie nog eens
dringend heeft aanbevolen. Hij wees bovendien op de uitnemende verstandhouding tussen bonds- en Verbondsbestuur.
De periodiek aftredende bestuursleden
G. M. Busser (Nijmegen), F. den Ouden
(Helmond) en J. Peeters (Boxmeer), tegenover wie geen tegencandidaten waren
gesteld, werden bij acclamatie herkozen.
Een voorstel om te besluiten tot oprichting van een fonds voor kinderuitzending, waarvoor in aanmerking komen lichamelijk zwakke kinderen, die overigens
goed gezond zijn, werd aangenomen, doch
in handen gesteld van een commissie met
opdracht te onderzoeken op welke wijze
het gestelde doel kan worden bereikt, terwijl mede bepaald werd, dat de leden der
commissie door het bondsbestuur zullen
worden aangewezen.
Ook een bestuursvoorstel: het reglement van het fonds Onze Reserve te wijzigen in die zin, dat de gelden van dit
fonds eventueel in buitengewone omstandigheden voor andere dan de thans aangegeven doeleinden kunnen worden aangewend ter beoordeling van het bondsbestuur, werd aangenomen.

V
Het Nationaal Verbond „De Jonge
Werkman" heeft Zondag j.l. te Utrecht in
intieme kring en hoofdzakelijk op kerkelijke wijze zijn tienjarig bestaan herdacht.
In de St. Willibrorduskerk aan de Minrebroedersstraat, heeft deken I. H. van den
Berg uit Oldenzaal, oud-directeur van het
mannelijk jeugdwerk in het aartsbisdom
Utrecht, een plechtige H. Mis gecelebreerd
met assistentie van aalmoezenier J. Eijsen
uit Limburg en directeur H. van den. Bergh
uit Utrecht. Onder de H. Mis naderden de
deelnemers aan deze lustrumviering gemeenschappelijk tot de H. Tafel.
Na afloop had een ontbijt plaats in het
St. Catharina-parochiehuis aan de Zuilenstraat. Met het hoofdbestuur en de diocesane leiders waren o.a. aanwezig deken
H. van den Bergh. Bovendien gaf de Verbondsleiding ook door de aanwezigheid
van de heren A. C. de Bruijn en J. A.
Schutte blijk van belangstelling en meeleven.
Tijdens deze bijeenkomst had de aanbieding plaats van een fraai goud-bronzen plastiek, voorstellend den H. Joseph
als patroon van de J. W., omgeven door
de emblemen van de arbeid en van de
J. W., geflankeerd door de Utrechtse
dom, symboliserend de zetelplaats van
het Nationaal Verbond.
Hier had ook een huldiging plaats van
den pionier en stuwer Jos. Veldman voor
zijn verdienstelijke arbeid in de afgelopen tien jaren voor het Verbond verricht. Ook enige stoffelijke blijken van
waardering werden den heer Veldman
geoffreerd.
Er waren voorts enkele bloemstukken
en een groot aantal schriftelijke felicitaties uit verschillende kringen, welke
getuigden van de waardering, welke de
jubilerende organisatie in het gehele land
geniet.
***

De afdeling Woerden van de R. K.
Volksbond heeft in de laatste twee weken 20 nieuwe leden kunnen inschrijven.
Een mooi resultaat. De katholieke arbeiders weten waar hun plaats is.
*»*

Pauselijke onderscheiding aan den heer De Caes verleend. Ter gelegenheid
hiervan hield de heer De Caes 22 Februari een drukbezochte receptie.
Op bovenstaande foto de heer en mevr. De Caes in 't midden, omgeven
door de leden van het dagelijks bestuur der R.K.W.V. St. Joseph

In t diocees Haarlem houdt Bennebroek op Zondag 2 Maart a.s. een Sociale
Zondag voor de leden der afdeling. Om
7 uur wordt een H. Mis gelezen, waarna
om 11 uur een koffietafel volgt, gedurende welke een belangrijk onderwerp zal
worden besproken.
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De Logos
Om de betekenis van de ketterü van
Arius en diens veroordeling op het Concilie van Nicea voldoende te begrijpen is
het noodzakelijk, dat wij ons een beeld
gevormd hebben over het wijsgerig denken van die tijd.
Niets is zo zeer met de vroegere tijden
verbonden als het denken over het wezen
der dingen. Ieder wijsgerig systeem vindt
zijn aanhangers, school en bestrijders, die
als het ware de eeuwen' overslaan en als
in een strijd van louter gedachten een
tijd-loos bestaan voeren. De gedachte kent
geen tijd; daarin is alles alleen maar in
verbondenheid of strijd. Zo is het ook te
begrijpen, dat het gehele systeem van het
Arianisme min of meer verbonden is aan
de wijsbegeerte, welke door den Griek
Plato meer dan 300 jaar vóór Christus
was verkondigd.
Was echter het philosofische en religieuse stelsel van Plato geheel gebouwd
op zijn gedachte-constructies, sedert de
komst van Christus moest de philosofie
rekening gaan houden met een onweerlegbaar f e i t , namelijk dat de Zoon van
God de menselijke natuur had aangenomen. Hier werd dus aan de menselyke
rede niet een grens gesteld, maar een
richting, waarin men moest gaan denken.
Het wijsgerig denken was destijds de
Grieken het meest eigen van alle bestaande volkeren. Vóór Plato waren er
reeds verscheidene wijsgerige systemen
geweest, waaruit Plato datgene putte wat
volgens hem het ware was. HU bouwde in
dialoogvorm een systeem, dat op het nageslacht van zeer grote invloed zou zijn.
Vooral zijn leer over de ideeën, die als
het ware de vaststaande oergedachten
zijn, waarvan de zichtbare wereld de
steeds wisselende weergave is, maakte
diepe indruk. Plato had daar immers mee
bereikt, dat men het bestaan aannam van
iets boven-zinneiyks, hetwelk men alleen
maar door denken kan bereiken. Het zinnelijk -waarneembare was niet meer dan
een uitgangspunt, waaruit men zo gauw
mogelijk moet loskomen; want al het zintuigelijke verandert en kan dus zelf niets
vaststaands leren.
Intussen had men onderscheid leren
maken tussen de ideeële en de materiële
wereld. Aristoteles verkondigde daar het
zijne over, en vooral over de verhouding
van het een tot het ander. Consequent
moest hij ook komen tot een Schepper en
tot het schepsel, en brak hij met de eigenlijke leer van Plato, die om zijn dichterlijkheid veel aanhangers behield.
Toch zocht men naar een oplossing in
de verhouding van het ideeële of een respectieve ideeëndrager in een persoonlijken God en de materiële wereld. De
Jood-Griek Philo vond de oplossing in de
zoogenaamde logoi, tussenwezens, waarvan de Logos of Demiurg de voornaamste
•was. Deze Logos stond volgens hem in
verhouding tot God als zoon, en door
dezen zoon, als door een instrument,
schiep God de wereld. Philo was een Jood,
die zeer gelovig was, maar die toch ook
de waarde van het griekse, en vooral Platonische, denken niet onderschatte. Zeer
merkwaardig is zijn uitspraak: „De reine
God bevlekt zich niet met de materie",
juist in de tijd dat God de menselijke natuur aannam! Volgens hem stond God
onbereikbaar ver boven de wereld en was
een God-mens voor hem het meest ondenkbare.
Tezelfdertüd ontstond in het christelijk
volk zelf de onzinnige dwaling of liever
dwalingencomplex van het gnosticisme,
dat een mengelmoes was van Griekenwijshèid en christendom, maar dan een
wijsgerige cock-tail van het minste soortTe midden daarvan treedt als Lichtbrengende bevrijder de apostel Joannes
op met zijn evangelie, die de geliefde
term dier dagen „Logos" opvangt en nu
uiteenzet, wat die Logos nu wérkelijk is
En hij zegt dan dat de Logos, het Woord,
werkelijk bestaat, ja altijd bestaan heeft
zelfs vóór de tijd er Was. Want
die
Logos is de Gedachte van God den Vader
en als zodanig is de Logos altijd bij God, ja
is Hij God. En die Logos is maar niet een
tussenwezen door wien als instrument de
wereld gemaakt zou zijn: neen, als Gedachte des Vaders kent en bezit Hij a
Diens plannen en worden deze ook dus in
Hem uitgevoerd. Toen dan ook aan de
uitvoering van die plannen een „begin'
gemaakt werd, was er dus reeds dat

VAN

NICEA

Woord, die Logos. Nu is er echter nog
meer. Terwijl de Griekse wijsbegeerte
geen raad wist met de verhouding tussen
de godheid en de materie, weet het christendom een allesverklarend antwoord.
Door, met en in het Woord is de wereld
geschapen, maar
dat Woord heeft zeil
daarenboven nog de menselijke natuur
aangenomen, Die daardoor Goë-mens en
dus zowel God als de kroon der schepping
is. Als mens is het Woord dus zichtbaar.
En hier had Joannes te strijden met twee
werelden, die der Joden en die der Grieken. De Joden waren echte realisten van
de materie, voor hen was de materie iets
waarop je bouwen kon. En als zodanig
moest Joannes vooral de Joden laten zien,
dat met het menselijke zeker ook het Goddelijke samenging in Christus. Dan waren
er de Platonisten, die maar heel weinig
aven om de betrouwbaarheid van het
materiële. Tegenover hen moest Joannes
laten uitkomen, dat de Logos ook werkelijk mens was geworden, en dat Hij
toch tegelijkertijd God was. Intussen
moest Joannes constateren, dat zowel de
Joden als de Grieken er niets van begrepen, de een om deze en de ander of die
reden.
Het denkleven stond overigens niet stil.
De heidenen dachten verder en de christenen ook. Zo ontstonden er, vooral in het
Oosten, machtige scholen. Terwijl men in
het Westen, vooral door de vervolgingen
zijn geloof b e l e e d , philosopheerde men
in het Oosten over het geloof
met het
gevolg dat daar waarheid en onwaarheid

Over
Onder de jonge schrijvers, die voor enkele jaren beloofden de nieuwe generatie
te gaan vormen, nam de schrijver Jan
Derks een voorname plaats in. Soms leek
het, dat hij door zijn intelligentie, zijn verzamelde kennis en de flair van handig en
vlug de levende gedachten te kunnen formuleren, de leider dezer generatie zou
worden en dat hij voor die generatie de
rol zou gaan spelen, welke Anton van
Duinkerken een tijd lang voor de vorige
generatie heeft vervuld: men zou zonder
zijn oordeel niet het oordeel dier generatie
kunnen kennen. Anders evenwel is het gegaan én met dat jong geslacht van schrijvers, die zich niet verzamelden rond een
tijdschrift of een beweging, en ook met
de omstandigheden die voor Jan Derks
onderscheiden waren van die van Van
Duinkerken. Beiden werden ze wel na
korte tijd redacteur van het katholieke
dagblad voor intellectuelen „De Tijd",
maar terwijl Anton van Duinkerken van
Brabant naar Amsterdam vertrok om aldaar op het kasteel Van Aemstel de letterkundige redactie-stoel te bezetten, nam
Jan Derks een kaartje enkele reis naar
Rome om als correspondent het voornaamste politieke en kerkelijke nieuws
voor zijn blad te verzamelen en over te
seinen. De oorlog bracht Jan Derks van
die post inmiddels weer in Nederland
terug.
Jan Derks is, evenals Van Duinkerken,
een schrijver, die meer dank zij zijn intellect dan dank zij de artistieke inspiratie
zich een naam verwierf onder de Nederlandse publicisten, en hij mist in zekere
mate dat bijzondere orgaan dat een mens
tot een begenadigde maakt, tot een kunstenaar, een dichter. Nochtans schreef
Derks in het verleden gedichten maar ook
dit deed hu, evenals Anton van Duinkerken, tussen zijn werk door en dan vooral
meer met het instrument dat daarvoor
niet op de eerste plaats aangewezen is,
het verstand, dan met het orgaan
waaruit in de wereldliteratuur nog alle
goede gedichten ontsproten zijn, het gevoel. Van een dichter vraagt men altijd,
dat lüj gevoel heeft, ja dat oude haast
versleten gevoel dat de ronmantici tot de
tinnen der geestelijke elementen verhieven en
erg overdreven, doch dat hun
nog steeds een plaats onder de litteraire
sterrenhemel verzekeren kon, terwijl andere intellect-dichters daar allang ver-

voortdurend in conflict waren. De christelijke scholen richtten zich vooreerst tegen de heidense stromingen en vervolgens richtten ze zich tegen elkaar.
Had men zich rustig bij Joannes gehouden en van Joannes' feiten uitgaande gephilosopheerd, dan zou het Arianisme
nooit hebben kunnen ontstaan. Men vond
echter zijn gedachten zelf zo voornaam,
dat men de basis waarvan de gedachte
moest uitgaan (namelijk het feit dat
Christus God is) ondergroef en aldus de
leer over Christus' godheid in het grootste gevaar kwam.
Mogelijk is men eerst begonnen met te
denken hoe Christus God is; daarna is
men gaan denken hoe Hij het kon zijn, om
tenslotte te eindigen met de vraag óf en
de ontkenning, dat Christus God is.
Een der beroemdste leraren, die het
goed meende maar dikwijls dwaalde, was
de geleerde Origenes, zoon van den heiligen martelaar Leonidas. Onder keizer
Decius gemarteld, stierf hij later aan de
gevolgen daarvan. Over Christus had hij
geleerd, dat Hy van eeuwigheid vooral
bestond. „Er is geen tijd geweest, waarin
de Logos er niet was."
Hoe was echter de Logos met den
Vader verbonden? Men ging uit van de
waarheid, dat de Vader een goddelijke
zelfstandigheid heeft. Maar de Zoon?
Heeft Deze ook een goddelijke zelfstandigheid, terwijl er maar één God is?
Reeds vroeger was dit vraagstuk, dat
eigenlijk reeds door Joannes was opgelost
(„Het Woord is God), door Tertullianus
en anderen onder de ogen gezien. En zy
hadden gezegd: Vader en Zoon hebben
eenzelfde natuur. In de Griekse wereld
drukte men dit reeds uit door de term
homo-oesios.
Deze term gaat het brandpunt der
theologie van de vierde eeuw vormen.
J. J. OUWENDIJK.

DerL
dwenen. De professor en geleerde, die
professor doctor Asselbergs werd, overschaduwde allang den dichter Anton van
Duinkerken, die nog maar zelden door
poëtische aspiraties wordt aangedaan en
die liever andere dichters dan zichzelf in
de publieke belangstelling aanbeveelt.
BJJ dit behandelen van andere dichters
is Van Duinkerken dan ook op zijn best,
en een leerstoel voor Vondel-studie is
daarom voor hem een geschikte leerstoel,
wijl zijn gevoel meer een dichterlijk begrijpen van anderer dichtwerk, meer een
goede smaak moet heten dan een creatief
vermogen. Als hij creatief werk levert
ontstaat dit meestal slechts dank zij ander werk en zo zijn de beste bladzijden
scheppend proza, die Van Duinkerken
schreef, niet in de novellen „de Ravenzwarte", „Vertelsel in de hut" of „een
Vierkante meter" te vinden, doch in zqn
essay-bundels en inleidingen op bloemlezingen. Bij Derks zien we ongeveer hetzelfde doch waar deze tot nu toe geen
afzonderlijke essay-bundels schreef, werden de romans en toneelspelen die hij
wel schreef een mengsel van essay en
verhaal.
Jan Derks die in 1912 geboren werd, is
meester in de rechten. In zijn studentenjaren schreef hij enkele typische toneelstukken, waarvan er ook een paar met
succes werden opgevoerd. Typisch voor
Jan Derks is de een-acter „Oordeel", die
bij het Geert Groote Genootschap is verschenen. Dit spel is al direct meer essay,
meer betoog dan „spel", het is haast
slechts philosophie. Wat het tot een spel
maakt is de geestigheid van deze eenacter, een geestigheid die verdeeld is in
studentikoziteit en grappige spitsvondigheid. Behalve dit spelletje dat personen
met een denkknobbel zeker aardig zullen
vinden, schreef Derks nog „Een troon
wankelt" en „Isola Bella", stukken met
een satirische inslag.
De spaarzame gedichten, welke Jan
Derks heeft geschreven werden tot nu toe
nog niet in een bundel verzameld. Hij publiceerde ze vrijwel alleen in het inmiddels
verdwenen tijdschrift „De Nieuwe Gemeenschap", waarvan hij redacteur was.
Een welluidend gaaf gedicht „Avond op
't water" gaf hem' de merkwaardige faam,
dat hij was „een dichter van een gedicht",
iets wat in de letterkundige wereld meer
moet zijn voorgekomen. Derks protesteer-

de tegen deze bewering zelf doch niet door
Nederland nu eens te overstromen met
nog meer gave lyrische publicaties, hij
schreef, en dit is tekenend voor hem een
artikel. En daarna schreef hij, wat nog
niet die bewering te niet deed een roman.
bfr• van een
Dode", dat het dagboek moeten heten van
een half waanzinnige, en dat tenslotte een
aekering vermeldt, is geen aanleiding geworden om Derk's lyrische kracht hoger
:e stellen, het is een zielkundige behandeling, die weliswaar vaak de mentaliteit
formuleert die een jong denkend mens
van de dagen voor de oorlog moest bezielen, maar die in een verkeerde vorm
werd gegoten. Van een roman, zelfs als
nij geschreven is in de ietwat verouderde
vorm van een dagboek, verwacht men dat
lij verstaanbaar is en dat men niet bepaald op een universiteit moet zijn om
achter de bedoelingen van den geleerden
schrijver te komen. Hij mag gerust problemen behandelen, zelfs de ongewone
mentaliteit uitbeelden van zonderlingen,
die eigenüjk in diepste wezen de meest
normale en gezonde moesten heten, maar
dan moet dat uit de daden van die mensen stralen, zoals Dostojewski dit wist
te bereiken. Zo'n romanschrijver zal Derks
niet worden, een mening die we weer gestaafd vinden door de laatste publicatie
van dezen jongen Nederlander, de roman
uit de filmwereld „Ik bén mijn schaduw",
welke Paul Brand te Hilversum met veel
verwachting in het licht gaf. Wegens zijn
inhoud zal dit boek wel belangstelling
hebben: een filmster komt in opstand tegen haar „ster". Ze komt daartoe, eerst
door de ploertigheid van een film-producer, daarna door een ziekte, waarin ze
ten slotte blijft. We komen dit alles te
weten uit haar dagboek, dat de auteur
Jan Derks voor haar heeft geschreven:
dus weer het procédé van zijn eerste
roman.
Om zijn inhoud is het boek zeker interessant (het gaat immers over de filmwereld!) en wat is belangrijker voor den
modernen mens dan iets wat interessant
is. Is het een critiek op deze jagers achter oppervlakkige interessantigheden te
zeggen dat het film-jargon, 't welk Derks
zijn creaties in de mond of de dagboekpen legt, zo vervelend en blasé is als de
minst geslaagde dialogen der schippers,
turfstekers of boeren van De Man en Gooien niet zijn? Al wie voor de taal dezer
mensen ooit critiek had, moet het dwaze
gestamel der levende marionnetten, die
de blinkende filmwereld maken, eens lezen. Derks heeft op dit leven ook zijn critiek: zijn „star" Virginia Flower komt er
tegen in opstand. Zo toont hy zich in dit
boek weer, wat we uit zijn vroeger werk
reeds besloten: een essayist, die bondig
en boeiend bepaalde meningen over het
maatschappelijk leven weet te zeggen,
doch geen opvallend romanschrijver. Jan
Derks zou een tydschrift-leider kunnen
zyn, een hoofdredacteur van een dagblad,
als romanschryver en lyricus wordt hfl
door vele schrijvers van zyn generatie
overtroffen.
PAUL HAIMON.
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SANATORIUM

een bespreking door den directeur met de andere
doktoren. Een massa-consult dus feitelijk, zoals alleen
de rijken der aarde zich kunnen permitteren. En ja
dit is wel het grootste voordeel van dit grote sanatorium, dat het hier voor ons ook kan."
„3a?", zegt de nieuwe patiënt nu, „mijn lijst is er
ook uitgehaald. Wordt mijn geval nu ook straks, door
al die doktoren besproken? Nou, kijk, dan verandert
het, wat ik eerst gezegd heb, want dit wist ik niet.
Nu begrijp ik het beter!"

Die samenhang van de Berg en Bossers blijkt trouwens herhaaldelijk, maar zelden zo duidelijk als ze
gebleken is in de oorlogsdagen, toen dit dorp in rust
de gebeurtenissen afwachtte. Maar elk jaar weer blijkt
die gemeenschapszin bij het zomerfeest, de verjaardag van den geneesheer-directeur dr. Bronkhorst:
„Uw verjaardag, ons feest!" zei het program op een
van die dagen. Dan speelt 's morgens de jeugd toneel
buiten en volwassenen en de kinderen — velen zelfs
rondom in hun bedden — vieren het feeste mee en
's avonds besluit S.O.S. in de feestzaal het zomerfeest.
DE NIEUWE PATIëNT
J\\s je een Zwitsers sanatorium ziet, sta je verbaasd
over de monumentale bouw: zes, zeven verdiepingen
opeengestapeld in een langgerekt front naar de zon
en het geheel hangend aan de glooiing van een berg
als '1 roekloos nest der salangaan
aan de donkre klip der nacht.
Als je Berg en Bos zien wil, moet je in een vliegtuig
klimmen of de vleugels van een vogel lenen: anders
is het nooit in zijn geheel te overzien. In de bergsanatoria is de lift onontbeerlijk voor alle patiënten:
In Berg en Bos is er geen en toch hoeft geen patiënt
trappen te lopen; hij krijgt er zelfs de kans niet voor:
er zijn geen trappen in de patiënten-paviljoens.
Die liggen in de bossen, óók naar de zon gekeerd.
Ze liggen tussen bomen en bloemen. En de patiënten
zien niet het grootse toneel van besneeuwde Alpentoppen waarover de wolken varen, of waarop de zon
straalt maar het altijd wisselend „klein toneel" van
eekhoorn en mees en vink en specht en roodborstje
en hoe al die zangers en vliegers en lopers van het
bos mogen heten.
De patiënt ziet niet veel van bergen, maar zoveel
te meer van de natuur in het bos. De stadmens heeft
soms moeite er belang in te gaan stellen, maar de
lange bedkuur verstilt in zijn ziel het getoet van
auto's, het getjengel van trams, het knirpen over de
wissels, heel dat drukke zenuwspannend gejaag van
de moderne stad en hij krijgt oor voor de stilte der
bossen, voor de stem van de wind en de zang van
een vogel. Hij krijgt oog voor de vlam van een eekhoorn op de stam, voor de rode bessen van een duindoorn, voor het ontwaken van het jonge jaar.
Hij ziet 't zorgen van een vogel en 't bloeien van
een bloem, de rimpels op het vijvervlak en het glanzen van het mos.
De patiënt in Berg en Bos is er niet voor zijn plezier,
maar om zijn leven te redden.
Er wordt echter alles gedaan om hem de lange tijd
van zijn kuur zoveel mogelijk ten goede te laten
komen.
En van gemeenschap gesproken.
Is er een zo goede opvoeding tot gemeenschapszin als die in de grote hallen waar een twintigtal
patiënten samenleven?
In het Zonneboek 1938, het jubileumboek van Herwonnen Levenskracht staat ook een verhaal, door een
patiënt geschreven. En dit hele verhaal is één illustratie van de opvoeding in gemeenschapszin, die het
sanatorium geeft.

Voor den oppervlakkigen toeschouwer is het sanatorium eigenlijk een heel eenvoudig iets: je ligt op je
rug en je drinkt melk; je wordt dik en staat op; je
wordt beter en gaat weg.
Maar iedere patiënt kan het u beter vertellen.
Uit een der patiënten-verhalen, dat in „Zonnebloemen" gepubliceerd werd, knippen we het volgende:
Straks komen de dokters over de zaal. Vandaag zal
de directeur er wel bij zijn. Een nieuwe patiënt is
nieuwsgierig en verwacht blijkbaar heel wat van het
bezoek 'en wij laten hem in die waan.
Daar komen zij al. De deur gaat open en „Goedenmorgen heren" klinkt het.
Ons „goedenmorgen,
dokt...." gaat gedeeltelijk verloren, want ze zijn al
bij het eerste bed. Vier doktoren. Dongen, jongen, dat
doet je toch even goed. Vlug worden de lijsten ingezien en snel gaat het van bed tot bed. Even wordt
er gepauzeerd als er iets
bijzonders is. Voor den oppervlakkigen
toeschouwer
gebeurt er niets. Met een
vriendelijke groet zijn de
doktoren alweer vertrokken.
De nieuwe patiënt is er
stil van. Hij begrijpt het niet.
Is erg teleurgesteld. Eindelijk vraagt hij schuchter:
„Was dat nu de directeur,
die dokter met die lijsten?"
„Da," zegt een oudere patiënt.
„Wat heb je er eigenlijk
aan," waagt hij verder op
te merken. „Ze hadden net
zo goed weg kunnen blijven
wat mij betreft."
Maar dat wordt een ouderen patiënt wat al te bar.
„Luister eens," zegt hij. „Nu
moet je een volgende keer
eens goed opletten, wat
er met die lijsten gebeurt. Het is hier een erg groot sanatorium en de
directeur heeft natuurlijk geen tijd om bij iederen
patiënt een koffiepraatje te maken. Met een kennersoog gaat hij langs de bedden en over de lijsten.
Daarbij geassisteerd door de andere doktoren, worden de bijzondere gevallen van de dag er uitgehouden (de lijsten) en maken die dag deel uit van

De veelheid van patiëntenpaviljoens met hun zalen
en hallen vormt het grootste deel van het sanatorium.
Daar liggen de mensen waarom het gaat.
Daar werken ook de zusters in onvolprezen toewijding en rusteloze zorg als zichtbare engelbewaarders
moederend over de kleinen en de groten.
Maar het voornaamste deel van het werk wordt uitgedacht in het hoofdgebouw. Daar is de medische
centrale, daar zijn de hersens van de sanatoriumgemeenschap.
Die patiënt had gelijk.
Elk geval wordt door de dokteers onderling besproken, zonder dat de patiënt er iets van ziet of
hoort en beter en grondiger dan wanneer hij er bij
zat en trachten zou, uit gebaren of wenkbrauwfronsen
een conclusie te trekken.
HET RöNTGEN-ONDERZOEK
Dat kan tegenwoordig door de vervolmaking van
het Röntgen-onderzoek.
Toen in 1920, goed twintig jaar geleden, het eerste
sarfatorium Berg en Bos werd opgezet, heeft dr.
Bronkhorst dadelijk van het Röntgen-onderzoek een
voorwerp van de meest nauwgezette en diepgaande
studie gemaakt.
En daarmee heefte hij Berg en Bos aan de spits
der sanatoria gebracht.
Toen het sanatorium in Apeldoorn vier jaar oud
was, had het al naam, zoals toen bleek uit het bezoek van een groep buitenlandse artsen, die op uitnodiging van de Volkenbond ons land bezochten.
In 1926 promoveerde Bronkhorst.
In proefschrift: „De contrasten in het Röntgenbeeld"

„Massa-consult"
werd door een specialist uit Davos in het Duits vertaald.
De ontwikkeling is verder gegaan. Het Röntgenlaboratorium wordt steeds met de beste instrumenten
uitgerust, al zijn die ook duur: op een sanatorium met
450 patiënten drukt dat minder zwaar dan op een
klein. Zo was Berg en Bos de eerste inrichting in
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ons land, die de planigraaf had, waarmee doorsneefoto's gemaakt worden.
Er worden veel foto's gemaakt, zoveel als er voor
het ziektegeval nodig zijn.
En die foto's worden door den directeur met de
andere geneesheren geregeld besproken en zo
wordt de behandelingswijze van ieder'en patiënt een
voorwerp van studie. Want hoe knap de dokters ook
zijn, ze kunnen de patiënten niet beter kijken. Daar
moeten geneesmiddelen worden toegepast. Er moeten soms kleine of grote operaties plaats hebben.
En in de operatiezaal komt een bekwaam chirurg,

gemaakt moeten worden om het brood voor
vrouw en kinderen te
verdienen.
Daarom heeft al dadelijk dr. Bronkhorst zich
niet er mee tevreden
gesteld, den patiënt na
zijn kuur naar huis te
sturen, maar is er gezocht naar methoden om de gaping tussen sanatoriumkuur en het gewone bedrijfsleven te overbruggen.
Daaruit zijn de werkplaatsen ontstaan, waarin de patiënten, als ze hebben mogen opstaan eerst, wandelen later, in het bedrijfsrhythme weer kunnen worden ingeschakeld, waar zij
weer arbeid kunnen verrichten, maar onder voortdurende controle door den dokter. En daarom is voor dat
deel van de patiënten, dat
voorlopig niet in het gewone
bedrijfsleven kon worden
opgenomen, de nazorg ontstaan.

NAZORG

Röntgenzaal
dr. Klinkenberg uit Utrecht, geregeld zijn moeilijke
taak ten uitvoer leggen.
Berg en Bos mag er wezen.
Buitenlandse specialisten weten dat.
Niet in een tafelspeech, maar in een rapport aan
de Internationale Tuberculose-Unie schrijft de bekende
Duitse tuberculose-specialist dr. Brieger:
„In Berg en Bos is een systeem van intensieve georganiseerde therapie ingevoerd en dit vormt het
bijzondere kenmerk van deze -instelling. We hebben
hier dientengevolge omstandigheden die bijna het
Ideaal bereiken voor het herstel van gezondheid bij
den tuberculeuzen patiënt."
Dit ideaal-sanatorium is het onze, het sanatorium
van de katholieke arbeidersbeweging.
Zij mag er trots op zijn en zij ïs het.
Berg en Bos^is een sanatorium, dat niet alleen het
grootste van het land is, maar het mensenmogelijke
doet om het beste te zijn en te blijven.
Maar 't is als sanatorium van Herwonnen Levenskracht een levend stuk van onze arbeidersbeweging,
een monument van ons werk.
„Wat hier geschied is," zei dr. Brorikhorst bij het
zilveren feest van Herwonnen Levenskracht, „de bouw
van dit sanatorium, geheel door de katholieke arbeiders zonder hulp van de overheid en de instandhouding van dit sanatorium zonder subsidie, alleen met
centen en stuivers van de arbeiders, dat wekt de bewondering van iedereen, die er van hoort en die ziet,
wat ons sanatorium geworden is."
Berg en Bos is een stuk van onze arbeidersbeweging. Dat wordt daar nooit vergeten. De hele kuur
draagt er het stempel van.
't Is niet alleen, dat de arbeiders zich thuis voelen
In hun instelling.
't Is, dat ook de leiding er voortdurend rekening
mee houdt, dat er arbeiders zijn, die weer valide

't Is een gehucht apart in
het sanatoriumdorp: enkele
werkplaatsen voor houtbewerking, boekbinden, metaalbewerking enz. en dan
daarbij een hele sterrenhemel: de Grote Beer, de
Kleine Beer, Orion, De Eekhoorn, De Tweeling, De Stier: een veertig kleine éénpersoonsvilla's, houten hutjes met licht en lucht, een
bed en een beetje vrijheid....
In dit houten dorp wonen de nazorgers.
In de werkplaatsen werken zij.
Daar werken ook de patiënten aan het eind van
hun kuur.
Daar klinkt het lied van de arbeid weer, het lied,
dat levenskracht betekent.
Daér weer een hamer zwaaien, daar aan de vandiktebank of de lintzaag staan, weer het snorren der
motoren horen, daar weer werken, weer iets maken,
iets, dat nuttig is en mooi, iets, dat waarde heeft en
gekocht wordt, iets, waarvoor op de jaarbeurs telkens
de zakenmensen van het
hele land belangstelling hebben, dat geeft het heerlijke
bewustzijn: levenskracht te
herwinnen.
Die herwonnen levenskracht staat uitgebeeld in
een tegel van Charles Vos
op het economiegebouw, de
centrale van voeding en verzorging, het moederhuis van
boterhammen en pap, van
stamppotten en melk en van
al dat goede,, dat een mens
nodig heeft om te leven.
Als we op het dorpspeintje staan, zien we dat economiegebouw liggen tegenover het hoofdgebouw. Er-

De kerk het hart van het
sanatorium

Openlucht-bedverpleging
naast ligt 't zusterhuis van onze Dominicanessen, tachtig zusters. Het klooster ligt tussen keuken en kerk.
Want die wenkt den bezoeker al toe, als hij binnenkomt op het terrein. Die kapel is

HET HART VAN HET SANATORIUM.
Hier woont God te midden van or»s, en hier klopt
Zijn goddelijk Hart.
Hij, Die onze Broeder is en onze Meester, mens als
wij, maar tevens God.
— Hij, Die machtig is en de wereld op drie vingeren
draagt,
— Hij, Die mensen genas in het heilig Land, rechts
en links, waar Hij ging, ieder, dien Hij genezen wilde,
- Hij woont hier en Hij komt van hieruit iedere
morgen bij de patiënten en eens in het jaar trekt Hij
plechtig in processie rond over het hele terrein.
Hier mogen we met Vondel zeggen:

Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier

bloeit de boom des levens dag aan dag,
rust de ziel van 't ijdele bejag.
toomt de geest het vlees zijn dartelheden
antwoordt God op zuchten en gebeden,
wist Hij af de tranen in de nood,
leeft het hart in troost, hier sterft de dood.

Van die band tussen hemel en aarde spreekt ook
een tegel in de hal van hel hoofdgebouw:

Uit Jestis' Allerheiligst Hart
gewarde den lijders aan tuberculose, voor wie Herwonnen Levenskracht, instelling van het RoomsTfatholielc Werkliedenverbond dit Sanatorium Berg
en Bos bouwde, geneging en genade voor
aards en hemels leven.
Die grote grondgedachte: Herwonnen Levenskracht
moge werken, de dokters en zusters in Berg en Bos
mogen hun uiterste kunnen aanwenden, Eén is er, Die
't al beschikt en Die geneest, als Hij wil.
En daarom staat ook in het prachtige raam van de
hal de Goddelijke Genezer Christus, Die het Sanatorium, óns Sanatorium, onder Zijn hoede mogen houden en onze zieken moge geven
HERWONNEN LEVENSKRACHT.

HERSTEE: 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

twauuteti aatt nwtgen
Hout

'

stoken

Een lezeres kan heel voordelig een
ouderwetse haardkachel voor het stoken
van hout krijgen, maar zou nu gaarne
vooraf willen weten of dat stoken met
hout niet erg duur uitkomt.
Met de tegenwoordige prijzen, en zeer
in het algemeen gesproken, is het stoken
met hout ongetwijfeld duurder dan met
steenkool. Het is echter duidelijk dat de
manier van stoken, de deskundigheid van
hap r of hem die stookt, daarbij een hartig
woordje meespreekt. Wie maar houtblokken op het .vuur bUjft gooien en onderwijl
nog eens flink doorpookt, ziet zijn hout
wegsmelten als sneeuw voor de zon.
Bovendien is dan de toestand, de inrichting van de haard, van heel groot
belang. Hoe meer massa (ijzer of steen)
aan een haard of kachel verwerkt is, hoe
meer warmte, welke door de brandstof
geleverd wordt, in die massa wordt opgespaard en deze warmte wordt later,
lang nadat de vlammen gedoofd zijn, geleidelijk door de massa aan de kamerlucht afgegeven. Vandaar, dat zo'n klein
salamanderkacheltje, waarvan de wand
echter van onder tot boven met een dikke
laag vuurvaste steen gevoerd is, veel
warmte geeft en heel voordelig stookt,
terwijl een electrisch straalkacheltje, dat
vrijwel totaal geen massa heeft, onmiddellijk koud is en ook de kamer koud laat,
zodra de stroom uitgeschakeld is.
Wanneer u nu de vuurpot van uw
haardkaehel, welke bij die ouderwetse
doorgaans heel ruim is, eens gaat voorzien van zo'n stenen voering, ook langs
het traliewerk van de voorkant, dan geeft
dit al een hele verbetering aan het verwarm i n gs vermogen.
U moet daarvoor even maat nemen en
koopt dan bij een handelaar in bouwmaterialen wat stenen; met straatklinkers
kunt u het doen, maar beter is vuurvaste
steen; achter- en zijwanden bedekt u geheel, zet de stenen op de rooster, goed
tegen elkaar en vult de reten op met
vuurvaste specie, chamotte, die u eveneens daar koopt. Dit opvullen is nodig
om valse (brandstof verslindende) trek
te voorkomen. Hiermee is zo'n haard belangrijk verbeterd ten aanzien van zuinig
stoken.
Bij het stoken moet u zorgen steeds een
dikke laag as in de vuurpot te houden
waarin u slechts nu en dan een klein
trekgaatje maakt, als de temperatuur in
dex kamer hét flink doorvlammen van het
vuur nodig maakt. Als u dan 's morgens, als het vuur goed vlamt, 1/3 kit
anthraciet bijvoegt, dan blijft deze als
reserve op de as gloeien en houdt de
massa (de stenen en het ijzer) warm en
steekt ook de brand weer in de blokjes,
die u nu en dan bijvoegt; zonder dit moet
een houtvuur nogal eens opnieuw aangemaakt worden. De as van de blokjes
voorkomt weer het te snel verbranden der
kolen.
Bij dit alles behoort een goede regeling
van de schoorsteentrek, een deskundig
werken met de schuif in de pijp dus.
Felle vorst niet meegerekend, zult u
dan ongeveer 3 weken met 'n mud anthraciet en 100 kg houtblokken uw kamer
die middelmatig groot is op 'n aangename temperatuur kunnen houden.
WILMA MÜNCH.
DE JONGE BRUID

twijfelde geen moment. zy nam direct
- uit hygiënisch oogpunt — het verpakte keukenzout. Dus Jozo of Nezo

Vanavond heb ik aan pater Van
den Tempel moeten denken en aan
Albertine Steenhof f-Smulders; aan
Alphons Ariëns ook; ik heb een stille
groet gebracht aan de Graal en.gedachten vol sympathie gewijd aan de
Sleutelbos.
Dat kwam zo: de vader verraste
mij heden met 'n boekske, dat de titel
draagt: „De vrouwen van morgen"
door dr. Jane de long. „Ter ere van
de Boekenweek," zei hij, „het zal wel
in je straatje vallen."
Het viel m mijn straatje.
Ik lees graag boeken, waarin de
vrouw als een volwaardig mens „behandeld" wordt; ik groei, wanneer de
auteur gelooft aan de ontzaglijke invloed, die de vrouw heeft (kan hebben) in gezin, gemeenschap, ja in heel
het wereldbestel.

OW-MBM

Mooie dingen zegt zij over het moederschap :
„Als persoonlijke opgave gezien is het
moederschap voor de vrouw reeds een

„Zóó hoort
het"
door

TOOS POST
In keurig bandje f 1,25

3e druk
Een boekje over de
etiquette, maar dan één
waarvan P. Hier. Bongen O. C. B. schrijft:
„Neemt en leest. Het
zal een verfrissing, een
verfijning worden voor
héél Uw doen en laten."
In den boekhandel en bij
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Giro 3J592T

gezinnen, die thans in vele gevallen aan
hun lot zqn overgelaten. Maar van veel
groter maatschappeiyk belang is het contact, dat op deze wyze gelegd zou worden
tussen vrouwen uit verschillende groepen
der bevolking, uit verschillende maatschappelijke lagen, waardoor een wederzgds begrip zou kunnen groeien, dat nu
nog maar al te zeer ontbreekt."
*

Degenen, die de vrouw weer geheel
uit het maatschappelijk leven willen
terugdringen, roept zij toe:
„Niet terug, maar vooruit ligt de toekomst. De weg vooruit kan voor de vrouw
zeer wel leiden naar het huisgezin, naar
de keuken en de kinderkamer. Het zijn
gebieden, die zij nooit verlaten heeft, ook
al heeft zij haar intrede gedaan in het
maatschappelijk leven; ook al is haar
levensgebied ruimer geworden
" Zfl
zullen naar voren treden, dé vrouwen van
morgen, en hun moederlijk werken zal tot
een zegen zijn voor ons volk."

Dat doet dr. Jane de long. Ze gaat
zo ver, de veronderstelling te wagen, dat „de twintigste eeuw uiteindelijk de eeuw van de vrouw zal blijken te zijn."
Voor zij aan de vrouwen van morgen toe is, schetst zij ons de vrouwen
van gisteren en derzelver lot, waarin
de emancipatie zo belangrijk veranderingen bracht.
Hoe de mannen voorheen (en
thans?) de vrouw beoordeelden? Dr.
de long zegt:
„In de grote bibliotheken der wereld
vindt men in alle Europese talen, de talloze schrifturen van professoren en andere
deskundigen, die hun meer of minder gunstig oordeel over de vrouw hebben te
boek gesteld. Zy hebben haar mens-zijn in
twijfel getrokken, of haar tot heilige verheven. Zij hebben haar de mogelijkheid
tot vriendschap ontzegd; haar geringe verstandelijke vermogens beklaagd en toegeschreven aan haar geringe schedelinhoud.
Zij hebben over haar praatzucht, haar bekrompenheid, haar onredelijkheid gejammerd
"
De schrijfster — het behoeft nauwelijks gezegd — is vóór de verstandelijke ontwikkeling der vrouw, doch
zij bepleit, dat iedere vrouw (maar
ook iedere man!) hersenen én handen
beide leert gebruiken.

H.*.
lammi»

andere werkelijke bezigheid heeft, dan
zich te l&ten bezighouden door anderen.
Radio vervangt het zelf musiceren, de
film doodt de behoefte aan de toneelkunst,
het lezen wordt vervangen door het gemakkelijk plaatjes kijken, waartoe een
steeds groeiend aantal geïllustreerde tijdschriften aanleiding geeft. Slechts een andere opvoeding zal hierin verbetering
brengen, een opvoeding, die zal hebben te
beginnen in het gezin, waar de moeder
op kleine schaal haar kinderen, de meisjes
EN de jongens, veel meer in de huishoudelijke werkzaamheden zal laten delen,
dan nu het geval pleegt te zijn."

taak van onmeteUjke betekenis. In haar
handen is het physieke en geestelijke
leven der komende generaties gelegd. zy
draagt een verantwoordelijkheid, die zü
slechts voor een zeer klein gedeelte met
den man kan delen. Zij moet weten op te
bouwen, zonder zich definitief te hechten
aan hetgeen ze gebouwd heeft. Zaj moet,
na een periode van de meest absolute
toewijding, weten afstand te doen, en vezel voor vezel lossnijden, hetgeen zij met
haar eigen innigste wezen heeft saamgeweven. Zelfs de troost der illusie is haar
niet gegund — haar illusies zullen immers
de struikelblokken van haar kind bhjken
te zijn. Het moederschap betekent de totale verloochening en het kent slechts de
beloning, die daarin gelegen is
Wij
zullen de moeders des volks moeten omringen met het beste, dat de gemeenschap
te bieden heeft. In de erkenning, dat het
moederschap de sociale prestatie is by
uitnemendheid, zullen wij ook de moeder
weer moeten leren beschouwen als het
werkelijke centrum, de kern van onze samenleving, wy zullen haar taak moeten
verlichten, waar dit slechts mogelijk is."
Maar ten anderen eist dr. Jane de
long van de vrouw, dat zij zich wel
bewust is van de plichten, die zij in
dezen heeft tegenover haar volk. Zij
bepleit arbeidsdienst (vrijwillig? gedwongen?) voor alle jonge vrouwen
tussen 18 en 25 jaar. Het nut, meent
zij, zou tweeledig zijn:

„Dit geldt aeker voor de bevolking onzer
grote steden, die, buiten de uren, dat er
„Er zou daadwerkelijke hulp kunnen
geld moet worden verdiend, geen enkele worden geboden aan een zeer groot aantal

En waarom ik nu aan Albertine
Steenhoff-Smulders moest denken?
De ouderen onder u hebben dat al
lang begrepen. Maar de jongeren?
Weten zij, hoeveel de katholieke vrouwen — ook de vrouwen van morgen
aan deze pionierster te danken
hebben? Aan haar, die reeds tientallen jaren geleden vele vrouwen zichzelf deed ontdekken en hun de rechte
weg wees; die samenwerking bepleitte van... hoofden hart... van man en
vrouw?
En aan Mgr Ariëns, aan wien niet
het minst de arbeidersvrouwen zo
grote verplichtingen hebben. En aan
pater Van den Tempel, die reeds in
1918 een (nu nog in vele opzichten
actueel) boekje in 't licht gaf: Het
goed recht der hedendaagse vrouwenbeweging, dat zich om zijn warme
toon zo prettig lezen laat. En aan de
Graal, die in haar keurige, ik zou liever zeggen „vurige" Graalstudiën
no. l, een overzicht geeft van de
plaats, die de vrouw in het apostolaat
innam door de verschillende tijdperken heen, vanaf Jesus' leven op aarde.
En aan de Sleutelbos (een vriendschapsverband van katholieke afgestudeerde vrouwen), die van tijd tot
tijd zulke kerngezonde, oorspronkelijke brochures doet verschijnen, van
die geschriftjes, waar geen speld tussen te krijgen is, en waarvan ik vooral noem in dit verband: „Weet uw
weg", „Waarom wij werken."
Wie leiding mag geven aan de katholieke vrouwen van Nederland in
Vrouwenbond, K.A.V. of jeugdorganisatie (een voorrecht, zwaar van
verantwoordelijkheid in deze tijd!)
verzuime niet bovengenoemde literatuur door te werken.
Het is heus geen corvee!
C. BOUDENS-VAN HEEL,
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Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,1
Assendelftstraat 17, Den Haag
Ter oplossing probleem no. 302.
Inzendingen tot 14 Maart.

No. 302
W. Pauly
More White Rooks No. 123
a b c d e f g h
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Mat in 3 zetten
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h

Oplossing: eindspel no. 298 (Binck)

Wit: Kf2, p. e2 en hé.
Zwart: Khl, p. d6, g4 en h7.
1. Kf2—gS, M—h5. De aangevallen pion
moet natuurlijk gedekt worden. 2. e2—e4!
Khl—gl (gedwongen). 3. e4—e5!, d6Xe5
en wit staat pat. Neemt zwart niet, dan
haalt wit veel eerder dame dan zwart.
Oplossing probleem No. 300
(Janet)

Wit: Ka8, Ta7 en e7, La4 en £6, Pc8 en
e4, pionnen b6 en d3.
Zwart: Kd5, Pb3 en d8, pionnen b7
en f7.
1. Te7—e8; zwart is in tempodwang.
Speelt Pb3, dan kan Ta5 volgen, tenzij 't
gespeelde paard juist naar d3 of c4 gaat.
Op deze velden blokkeert het paard echter
den zwarten koning, waarvan wit profiteert resp. met 2. Te8—e5 of 2. Pd4—c3
mat.
Ook als Pd8 speelt wordt de koning geblokkeerd: l
Pd8—06, 2. La4Xb3 en
l
, Pd8—e6. 2. Pc8—e7 (Te8 behoeft
veld e6 niet meer te dekken, zodat het
paard die toren gerust mag afsluiten).

K rus

en

Van draaiwerk.
Een onzer lezers heeft de ijzeren kandelaar, die ik enige weken geleden voorstelde erg mooi .gevonden, maar hij wilde
wel eens zoiets maken van louter en alleen draaiwerk. Ik moet eerlijk bekennen
dat me die vraag goed deed. Op de eerste
plaats omdat eruit blijkt dat men graag
iets goeds en moois wil maken, op de
tweede plaats omdat we na het timmerwerk, het meubelmaken, het smeden, koperwerken en bankwerken nu ook de
draaiers bij ons zien aangesloten, en op
de derde, maar zeker niet de laatste
plaats, omdat het mijn jonge jaren in herinnering brengt waarin de draaibank ook
een rol heeft gespeeld. .
Alle reden voor onze lezers, zich niet te
weerhouden maar evenals onze draaier
vragen te stellen die niet anders dan
onze band kunnen versterken.
Nu het werkstuk.
Het kruis bestaat uit een voetstuk op
3 bolletjes, de staande balk en de dwarsbalk. Het voetstuk wordt gedraaid van'
een houtblok rond 15 cm dik 2% cm, het
profiel is gelijk aan dat van de kandelaar dat op grotere schaal is getekend.
In het midden boren we een gaatje voor
de pen van de staande balk. De bolletjes
zijn knikkertjes van l cm middellijn.
De lange balk draaien we uit een stukje
hout lang 33 cm, dik 2% cm. Het onderste deel heeft weer hetzelfde profiel als
de schacht van de kandelaar en is van
een pennetje voorzien. Het rechte deel is
rond 10 mm en loopt bij de kruising even
dikker op en eindigt in een knopje.
De dwarsbalk is lang 18 cm en heef>
hetzelfde profiel als het bovendeel van
de lange balk. De verbinding van lange
en dwarsbalk maken we in verstek met
een paar houten dookjes.

BESPARING
De grootste besparing op Uw
stroomrcmtsoen verkrijgt U
door het gebruik van de beste
en zuinigste lampen ooit door
Philips vervaardigd:
PHILIPS
Z)0o/-Jn r c/

Nu nog iets over de uitvoering. Zoek
een mooi stuk hout bijv. beuken, essen,
kersen, of dergelijke. Het draaien van de
voetstukken en de schalen heeft
zijn
moeilijkheden omdat het plat-draaiwerk
is, wat echter voor onze draaiers geen
bezwaar zal zijn.
De afwerking kan op verschillende manieren zoals verven, oliën, vernissen, maar
het mooiste is politoeren. Vooral politoeren van draaiwerk is een geëigende afwerking. Bij een volgende gelegenheid
hoop ik deze bewerking nader uit te
leggen.

EVEM

Een party uit onze lezerskring

De kandelaars bestaan uit voetstuk op
3 bolletjes, schacht en schaal. Het voetstuk is 12 cm rond en 2 cm dik. De
schacht met pen is lang 7% cm en dik
2% cm, de schaal is 12 cm rond en dik
2% cm.

Een leerzame stelling, die de fout van
zwart wel bijzonder duidelijk illustreert.
Wit dreigt namelijk tegelijkertijd met
mat op g7 en met damewinst door Tal,
zodat zwart de partij hier gewonnen gaf.
No. 303
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Griep • Griep - Griep

+

Door hun kou, koorts en pijnuitdrQvende werking helpen hierbij altijd
veilig en vlug een poeder of cachet van
Mijnhardt te Zeist. Mijnhardt's Poeders
per stuk 8 cent. Doos 45 cent. CacheU.
genaamd „Münhardt jcs" Doos 10 en 60 cent

De profilering is op grote schaal aangegeven en moet zeer gevoelig worden
overgenomen. Op de schaal is een bus
aangedraaid voor het plaatsen van de
kaars, dit kan ook op een ijzeren pen,
maar daar zijn de harde kaarsen niet geschikt voor.

ARCHITEKT.

Ooede oplossingen (beide problemen):
G. B. ter Borg, Deurningen, R. Bosrna,
Sneek, J. P. Kleijnenbreugel, Goirle; J.
Rassin, .Maastricht en H. Strijbos, Lutterade.

De heer C. van Rijt zond ons de volgende correspondentiepartij, die hij met wit
speelde tegen J. van Niel.
1. e2—«4, e7—e5, 2. Pgl—f3, Pb8—«6,
3. d2—d4, e5Xd4, 4. Pf3Xd4, Pg8—f6, 6.
Pd4Xc6, b7Xc6, 6. Lfl—d3, Lf8—c5.
Direct d5 is hier wel beter.
7. 0—0, d7—d5, 8. e4—e5? Een verleideJjjke zet, maar geen goede, daar het handhaven van de pion op e5 lastig is. Beter
is 8. ed5:, cdö:, 9. Telt, Le6, 10. Lböt.
Zwart moet de rochade prijsgeven (10. ...,
Pd7, 11. Dd5:!). 8
, Pf6—g4, 9. Lel—
f4, Op 9. h3 volgt Pe4:. 10. Tel, Df6! 11.
De2, 0—0, 12. De5:, Df2:t. 13. Khl (13.
Kh2?, Ld6) Lh3:! 14. gh3:, Df3t, 15. Kh2,
1x16 met damewinst. Na. 9. Lf4 kan een
gevaarlijke aanval volgen met 9
, g5!
10. Lg3, h5. 11. h3, h4. 12. Lh2, Pf2:! 13.
Tf2:, g4. 14. hg4:, Dg5, enz. Zwart Het
evenwel deze kans glippen en speelde:
9
, Pg4Xf2? 10. TflXf2, Lc5Xf2t, 11.
KglXf2, Dd8—h4f, 12. Lf4—g3, Dh4—d4f,
13. Kf2—fl, Dd4Xb2. De combinatie van
zwart laat ons een typische fout zien,
Voor twee stukken zijn toren en twee
pionnen veroverd. Dat is dus J» kwaad
nog niet, maar de dame is te ver van huis
geraakt, wat allerlei risico's met zteh mee
brengt, te meer, daar wit direct aan kan
vallen. 14. Pbl—d2, 0—0? (eerst g« is wel
fe"s beter). 15. Tal—bl, Db2Xa2. 16. Ddl
—h5, g7—g«. 17. Dh5—h6, f7—f5? (goede
zetten zijn er niet veel meer). 18. e6—e6!j
Lc8Xe6. 19. Lg3—e5 (zie diagram ao,
303).

aars

Stelling na 19. L*6

Een interessant hoofdstuk in de wetenschap van de astromie is de manier of
liever de manieren waarop men het heeft
klaar gespeeld de afstand die de aarde
scheidt van zon en sterren te meten. Op
het ogenblik is- dit helemaal geen moeilijkheid meer. Wanneer u een of andere sterrenwacht opbelt en u vraagt eens even op
te geven de afstand van de aarde tot, laten we zeggen, de ster Alpha die zich bevindt in het sterrenbeeld Centaurus, dan
zal men u dat bij wijze van spreken „haarfijn" vertellen. U vindt dat dan misschien
ook nog heel gewoon, ook zonder dat het
u bekend is, hoe men die afstanden dan
heeft kunnen „meten". Maar als u dan
bedenkt dat een honderd jaar terug
de afstand van geen enkele ster nog bekend was, dan zult u het toch wel met ons
eens zijn, dat de wetenschap ook op dit
gebied snelle vorderingen heeft gemaakt.
De ideeën die de mensheid gehad heeft
over de afstand van de aarde tot de sterren, zijn, met de wetenschap die wij er tegenwoordig van hebben, dikwijls erg naïef
geweest. Er waren er zelfs die meenden,
dat zo'n afstand om en nabij de 15 kilometer lag! Nu hebben we zelf ook al wel
eens ondervinden dat het schatten van de
hoogte van iets (de hoogte bijv. waarop
zich een vliegmachine bevindt) erg moeilijk is en we zullen degenen die 15 km
al een behoorlijke sterafstand vinden,
het dus ook maar niet al te kwalijk
nemen.
Nu waren er natuurlijk ook wel meer
serieuse schatters, dat wil zeggen mensen
die op grond van bepaalde wetenschappelijke axioma's tot schattingen kwamen en
die er dan ook heel anders uitzagen dan
de hierboven aangehaalde. Zo bijv. de grote geleerde Newton.
Deze had ook nog geen goed middel om
de afstanden tot de sterren te meten maar
op grond van een wetenschappelijke redenering kwam hij toch wel tot een conclusie die de werkelijkheid enigszins nabij
kwam..

DUIZELEN
C
Newton ging uit van de stelling, dat de
sterkte van een lichtbron omgekeerd aan
de tweede macht van de afstand afneemt.
Dit klinkt erg geleerd maar betekent niets
anders dan dit: ik zie een lichtbron (de
zon bijv.) thans op een bepaalde afstand
en met een bepaalde lichtsterkte. Neem
nu eens aan dat het in mijn vermogen
lag die zon achteruit te schuiven en wel
driemaal zover als ze thans van me afstaat Dan zou ik bemerken dat het licht
van die zon niet drie- maar negenmaal zo
zwak is geworden (omgekeerd aan de
tweede macht van de afstand). Nu redeneerde Newton verder aldus: Saturnus,
de planeet, is zeer helder en wel zo helder
als een ster van de eerste grootte (!~en
heeft de sterren ingedeeld in verschillende klassen, verschillende grootten). Het
licht van Saturnus is indirect want Saturnus is een donkere bol zoals de aarde, die
beschenen wordt door de zon. Nu krijgt
öaturnus ongeveer het twee milliardste
deel van het licht van de zon en ongeveer
de helft daarvan, dus het vier milliardste
deel kaatst zij terug. Op welke afstand
zouden we nu onze zon moeten zetten om
voor ons evenveel licht op te leveren als
thans Saturnus doet. Ingevolge de hierboven genoemde wet 6300 X zover als ze
thans staat immers 63000 X 63000 is ongeveer vier milliard. Volgens Newton
stond Saturnus dus op een afstand die
63000 maal zo groot is als de afstand van
aarde tot zon.
Dat is dus al heel wat anders dan 15
km.
Was die schatting van Newton nu juist?
Betrekkelijk, maar in ieder geval was hij
wel „in de buurt". De werkelijke afstand
van een ster van de eerste grootte is nog
ongeveer vijfmaal zoveel. Dat is natuurlijk nog wel een ontzettend verschil maar
als schatting was 'het toch lang niet
slecht.
De werkelijkheid zien we in volgende
artikelen.
JOHN BOYLE.
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DE UITBEELDER VAN ZIJN VOLK EN LAND

ietterkundige
monumenten
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Dèmosthenès' Philippicae

c'iecer Bruegel de Oude: Boerenbruiloft

III.

op de boom in een ei zitten. Nu haalt A.
de Cock een Vlaamse sage aan, die luidt
I\ a zyn Italiaanse reis ging Pieter Brue- als volgt: Eierschalen mag men nooit weggel zich steeds meer verdiepen in de zeden werpen, want de heksen bedienen er zich
en gewoonten van het Vlaamse volk. Hon- van, om op kwaad uit te gaan. Eertijds
derden schetsen, die thans over de musea kwam een vrouw, die een boze heks was
van Europa verspreid zyn, getuigen hoe in een eierschaal over zee gevaren. Ongeaandachtig en diepgaand zijn studie was. lukkiglijk verpletterde de volksmenigte de
Naast die krabbels, vaak voor louter schaal, zodat het wijf niet meer weg kon.
eigen plezier gemaakt, verschenen van En zo is het kwaad in het land gekomen.
Merkwaardig zijn dan ook de vele eierBruegels hand enige grote doeken waarvan me er twee, nl. de Kinderspelen en de schalen, die Bruegel aanbrengt. Ook rust
Spreekwoorden, het beste bewijs toeschy- de heks wel letterlijk in het ei. Ook is hem
nen hoe zeer Bruegel temidden van het een zeker animisme niet vreemd. Als hij
zijn Val der Engelen schildert, waar de
volk stond.
Bij de eerste oogopslag meent men bij- goede engelen de kwade neerslaan, vervoorbeeld in de Spreekwoorden een groot- anderen de boze geesten in dieren, gescheepse en ingewikkelde rebus te zien en drochten en larven, waaronder vlinders en
den beschouwer, die van de taal van het bijen een plaats innemen. Als hy zijn
land en haar sappige en kernachtige Kruisdraging schildert, valt het op, dat
beeldspraak niet te zeer op de hoogte is geheel bezijden een paardenrif ligt. Is dit
zal dit schilderij ten eeuwigen dage een een herinnering aan het feit dat men deze
' in Vlaanderen wel aanbracht aan de boeraadsel blijven.
Wel geteld zijn op het doek, naar ik rendaken ter afweer van onraad? Daarmeen, negentig spreekwoorden, of beter naast zijn hem de volksdevoties goed bezegswijzen in beeld gebracht. En zo raak kend. Men bemerkt dit aan de gildevlag
zijn ze getypeerd, dat degenen, voor wie de met heilige, die op het Kermisfeest vantaal geen onbekende is en haar vele kern- uit de huizen wappert. Hij etst St. Joris te
achtige uitdrukkingen niet onbekend zyn, paard als spel. De ridder met een lans gein Bruegels schilderij gaan lezen als in wapend valt een draak aan, die op raderen voortgeduwd wordt. Hy tekent de St.
een open boek.
Bruegel moet zich wel diep in het leven Jansbedevaart der vallende zieken.
In alles, niet het minst in de eigenaarvan het volk hebben gedrongen om de gebruiken en zeden zowel als de taal er van digheid, zo recht het volk eigen, om
spreekwoorden te benutten, vertoont
zó goed te kennen.
Het zou interessant zijn te weten hoe- Bruegel zich als man van de boerenstand.
Hij zou nochtans niet de groot-menseveel van Bruegels spreekwoorden nog zouden worden „opgelost". Als ge niet graag lijke figuur geworden zijn indien hy gebleen heel goed luistert naar de taal zo ze ven was bij dit beschouwend werk. Het in
leeft onder ons, dan haalt ge het niet tot beeld brengen 'van de volkswijsheid en
vijf en twintig. En toch, een negentigtal zeden is zeker aardig maar Vlaanderen
afzonderiyke gevallen of handelingen zijn had aan grootser scheppend werk behoefafgebeeld op dit schilderij, die ieder een te. Uit het analytische werk moest een
synthesis worden opgebouwd.
nieuwe spreekwas doen veronderstellen.
Laten er 'n paar verouderde by zijn maar niet veel want uitdrukkingen hebben een taai leven — zo geef ik het m'n
lezers te doen zestig goede „oplossingen"
bijeen te zoeken.
Het schilderij De Kinderspelen vormt
eveneens een getuigenis van de levendige
belangstelling, die Pieter Bruegel had
voor de dingen, die dagelijks rond hem geSprekende over cultuur kwamen we tot
de conclusie, dat dit begrip is te verdelen
beurden.
en hogere cultuur. Onder de
In de gauwigheid tel ik 'n dertigtal ver- in lagere
— de lagere cultuur — valt iedere
schillende kinderspelletjes en ik weet ze- eerste
menselijke verovering op de natuur in zoker dat me er nog 'n handvol ontsnappen. verre die verovering strekt tot betere invan het stoffelijk leven; de
Dertig verschillende spelen! Wij zien da- standhouding
hogere cultuur houdt zich bezig met het
geiyks de kinderen om ons heen druk leven
van de geest, waarbij, zoals voor ons
doende met hun spel. Probeer het eens vanzelf spreekt, de godsdienst ten nauwste
betrokken
is.
lezer, schrijf in uw eentje 'ns dertig spelen
Als we nu overgaan tot een beschouwing
op 'n papiertje. Dat lukt u niet. Daar hebt van
de kunst, dan herinneren we nog
ge minstens een jaar studie voor nodig om even aan ons eerste gesprek bij de bron,
de jeugd in de vier seizoenen bezig te zien. waarin we vaststelden, dat er twee soorten
kunsten zijn, te weten in nuttige of ambachWant met het weer verandert het kinder- telijke
kunsten en de schone kunsten.
spel.
De ambachtelijke kunsten kunnen we
Bruegel bestudeerde de kinderen uit z'n rangschikken als behorende tot de lagere
de schone kunsten zijn de vrucht
omgeving. Hy speurde naar de doening cultuur,
van de hogere cultuur.
van het volk, dat hij tekende in zijn lief
Hoe verder nu de persoonlijke mens en
en leed, zyn vreugde en zorgen, in zijn biy- de gemeenschap waartoe die mens behoort,
gevorderd
zijn in die hogere cultuur, des te
heid en zijn dwaasheid.
waardevoller zal zijn kunst zijn. Dat wil
Daarenboven vinden vrij in de weergave zeggen:
waardevol voor het geestelijk leven.
zyner figuren trekken ener fantasie, die Over de zuiver artistieke waarde, in zoverre
die
samenhangt
met de technische vaardighy typisch met de boeren gemeen heeft. heid van den kunstenaar,
spreken we nog
Zijn schilderijen en prenten lopen er van niet.
over. Dr. K. Smits heeft daar onlangs in
Enkele weken geleden haalden we als
aan dien schipbreukeling, die met
het orgaan van het Nederlands Open- voorbeeld
zijn
tekening op de wand van zijn hut kunst
luchtmuseum nog op gewezen. Als hy bin- maakte.
Die schipbreukeling kunnen we nu
nen het religieuse motief büjft, komt het niet meer gebruiken, want al stond onze
bygeloof om de hoek kijken. Telkens man dan ook alléén met de natuur, een
in zijn oorspronkelijke natuurstaat was
wordt men herinnerd aan A. de Cock's mens
hif niet, want hij had tenminste herinnering
Vlaamse volkssagen. Men ziet b.v. de heks aan de cultuur, van zijn land. Hu zo*

„... en wanneer ieder van u, waar
hy slechts kan en Het nodig is, zonder
uitvluchten of voorwendsels, bereid is
zich nuttig te maken voor de staat, de
vermogende door bijdragen, de geschikte door krijgsdienst; kort en goed,
wanneer gij u zult vermannen en ophouden u met de hoop te vleien, dat,
terwijl de enkeling zelf niets doet, zijn
buurman alles voor hem zal doen, dan
zult gij, wanneer de godheid het wil,
het uwe weer terugkrijgen, dat wat uw
zorgeloosheid verspeeld heeft weer
henvinnen..."

Zo sprak Dèmosthenès tegen zijn stadgenoten, de Atheners, toen zijn geliefde
vaderstad onder de bedreiging stond van
Philippus, koning van Macedonië, die er
naar streefde geheel Griekenland onder
zijn macht te krijgen.
Een fel bewogen tijd was het waarin de
grootste redenaar die Griekenland en
misschien wel de hele wereld ooit kende,
met de geweldige kracht van zijn hartstochtelijk woord zijn meegeleefd en moegeoorloogd volk trachtte op te jagen tot
een laatst en sterk verzet tegen wat hy
als bedreiging van het zelfstandig volksbestaan beschouwde.
Philippus, die als jongeling negen jaar
in Thèbai verbleef, de stad waar de tragedie Oidipoes speelde die wij vorige
week bespraken, nam na de dood van zijn
broer Perdikkas, als regent voor zijn onBruegel stond hier aarzelend op de
kruisweg en het was zijn huwelijk met
Mayken, de dochter van zijn eersten meester Pieter Coeck, dat de beslissing bracht,
wending en richting gaf aan zijn leven en
een onschatbare dienst aan Vlaanderen.
Op aandringen van zijn schoonmoeder, de
weduwe Coeck, vestigde Pieter Bruegel
zich na zijn huwelijk, in 1563 te Brussel,
om daar, ver van het plezante Antwerpen
met zijn oubollige rederijkersjool, in een
rustiger omgeving tot erkenning te komen van z'n eigen diepste wezen, om eindelijk de ervaringen van zijn omzwervingen neer te leggen in het groots scheppend werk, dat hier te Brussel zal ontstaan.
AD BEVERS.

de f»ron
b.v. een auto hebben kunnen tekenen.
Als we echter nagaan wat de zuivere
natuurvolken, wilt ge: de onbeschaafde
stammen, aan schone kunsten voortbrachten,
dan zien we reeds dit eigenaardige: die
kunst brengt in beeld wat deze mensen
kennen uit hun eigen omgeving. Een auto
konden de voorhistorische bewoners van
Europa niet tekenen, omdat zij dit cultuurproduct niet kenden. Zij kenden wel de
dieren hunner wouden en de jacht daarop
vormde een deel hunner cultuur. In de grot
van Altamira in de buurt van Santander
(Spanje), waar de oudste prae-historische
kunstvoortbrengselen te zien zijn, heeft de
voorhistorische mens dan ook jacht taferelen
getekend.
En reeds hier, vlak bij de bron dus,
kunnen we zien, dat het stadium der cultuur beslissend is voor . . . . de inhoud
van de kunst.
En wie zich nu de moeite wil getroosten
om de gang der cultuur bij de Egyptenaren,
de Grieken, de Romeinen en eindelijk de
cultuurgeschiedenis van Europa te bestuderen, komt onverbiddelijk tot de conclusie,
dat de vordering in de hogere cultuur tot
gevolg heeft geestelijke- grootheid van de
schone kunst. En is ook het tegendeel waart
Het ideaal der hogere cultuur, we zagen
dat reeds, veronderstelt een goede beleving
van de Goddelijke Wet. Wanneer die Wet
geen richtsnoer meer is van persoonlijk en
gemeenschapsleven, dan kan wel een naar
de uiterlijke vorm zeer knappe kunst ontstaan, maar dan zal de inhoud, indien al
niet onedel, toch onbelangrijk zijn.
Zoals over het algemeen tegenwoordig... ƒ
THEO RETICU8.

mondigen neef, de teugels van het bewind
over Macedonië in handen. Het land was
een chaos, bedreigd door naburige volksstammen, de hulpbronnen van het rijk
waren vernield, grote stukken er afgescheurd, het leger ontmoedigd en door
nederlagen verzwakt.
Philippus stelde de grenzen eerst veilig,
bracht de Macedoniërs tot eenheid en
voerde de kracht van zijn volk op. Later
breidde hy zijn macht uit. En wat hem
niet gelukte, was zijn zoon Alexander
beschoren, die de hele toenmaals bekende
wereld onder zijn heerschappij bracht.
Tegen hem^hield Dèmosthenès allereerst
de vier Philippicae, redevoeringen zoals
de naam zegt tegen Philippus. Als tegenwoordig iemand een ander aanvalt met
hartstochtelijke woorden en zich krachtig
tegen hem en zijn plannen verzet, dan zeggen wy nog van zo'n redevoering dat het
'n Philippica is. Voorts hield hij drie Olynthische reden, genoemd naar Olynthus,
een volksplanting van de Atheners op
Chalkidikè, meer nabij Macedonië gelegen,
waar Philippus het eerst op de tegenstand der Atheners stiet. Nog veel meer
redevoeringen hield hij, die echter minder
bekend zijn; ook nog na de dood van
Alexander, toen hij een laatste poging
deed de vrijheid van Griekenland te redden.
Hoog in aanzien stond de welsprekendheid in Griekenland. En sterk was de indruk die de grote redenaar maakte op
het gemoed der Grieken. Zijn gedachten
formuleerde hij helder, in iedere zin herkent men den vriend van het vaderland,
de deugd, de waarheid en het fatsoen.
In elke regel biykt de geestelijke meerderheid, die hem, niet te stuiten, tot zijn
doel voert. Zijn taal bezit een toverkracht,
is van grootse allure en toch rustig, rijk
en toch niet overladen, eigenaardig en

Dèmosthenès
toch vertrouwd, ernstig en toch zwierig,
gedrongen en evengoed vloeiend, zacht en
toch doordringend, een getrouwe weergave van Dèmosthenès' innerlijk en anderen sterk aangrypend. Steeds sleept zij
mee en overweldigt. En in zgn stadgenoten probeerde hy de oude fiere zelfbewustheid te wekken met de voortdurend
herhaalde aanspreking: „Mannen van
Athene!" In navolging daarvan sprak Cicero later de Romeinen aan met de eretitel „Quidites!"
Het resultaat was niet gelijk aan de
reusachtige inspanning. Wel geraakte
Athene door ingespannen werken weer
tot enige macht en aanzien, maar toen
het zyn heerschappy ter zee wilde herstellen, stiet het juist op Philippus en
het Macedonische volk, dat met ongekende snelheid geschiedenis maakte.
Toen Philippus de Thermopylae bezet
had, waar Leonidas vroeger met zijn Spartanen de Perzen tegenhield tot hij door
verraad viel, hield Dèmosthenès zijn eerste Philippica in 351 vóór Chr. In 349
volgden de drie Olynthische redevoeringen, die de stad Olynthus niet konden
redden. Verder sprak hij tegen het sluiten van vrede en nog eens vóór steun
aan Byzantium, dat Philippus ook bedreigde. In 338 vóór Chr. werd Athene in
de slag by Chaironeia vernietigd. Bij Philippus' dood in 336 vóór Chr. deed Dèmosthenès een poging opstand tegen den opvolger Alexander den Grote te ontketenen, welke echter snel onderdrukt werd.
Niet vanzelf werd Dèmosthenès de
grootste redenaar van zijn tijd. Het is een
geschiedenis van volhouden en doorzetten
tot hy zover was. Orn te beginnen leed hij
aan een spraakgebrek. Volgens een geliefd verhaal nam hij kiezelsteentjes in de
mond om het geluid te bestuderen en
oefende hy zich aan het strand by het
bruisen der branding om te wennen aan
het gedruis van een volksmenigte.
Dèmosthenès leefde van 383—322 vóór
Christus.

REDACTIE-ADRES:
BERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)
CASTKICUM

Zegening der werktuigen
Het bondsbestuur zond dezer dagen aan de afdelingen een circulaire met de volgende inhoud:
Wij willen u nog even herinneren aan onze circulaire van 3 Februari j.l., waarin wij onze afdelingen opwekten de plechtige zegening van de katholieke werkers en van hun gereedschappen en
werktuigen dit jaar krachtig voor te bereiden.
Onze vraag is thans: Heeft u dit reeds aangepakt? Wij hopen
en vertrouwen van wel. Mocht dit echter nog niet het geval zijn,
doe het dan alsnog onmiddellijk. Nu kan het nog goed in orde
komen, indien u het althans stevig aanpakt.
Aan ons bureau te Amsterdam zijn tegen de kostende prijs van
één cent per exemplaar verkrijgbaar formulieren waarop de indeling en de gebeden dier plechtigheid gedrukt zijn. Deze formulieren kunnen aan de deelnemende leden worden uitgereikt, zodat
zij de gehele plechtigheid goed kunnen volgen. Indien u een bestelling wil doen, doe dit dan niet op het laatste ogenblik.
Vrienden, wij kunnen er toch op rekenen, dat u ook in deze uw
taak vervult?

Centraal Adviesbureau
Ook ons bureau te 's-Gravenhage heeft een werkzaam jaar
achter de rug en het heeft over 1940 voor de zoveelste maal bewezen, dat het een instelling is waaraan onze leden behoefte
hebben.
De zittingen van het bureau worden gehouden op Woensdagavond van 8 tot 9.30 uur (momenteel wegens verduisteringsmaatregelen van 7 tot 8.30). Zy hebben plaats in het gebouw Houtmarkt 10 aldaar.
Over 1940 werden 313 zaken in behandeling genomen, verdeeld
als volgt:
Arbeidszaken
Belastingen
Erfrecht
Huurcontract
Huurkoop
Huwelijksrecht
Invaliditeitswet
Koopcontract
Leencontract

116
11
12
38
6
5
5
5
3

Onderhoudsactie
Ongevallenwet
Schaderegeling
Sschuld vordering
Strafzaken
Verzekeringen
Voogdij
Ziektewet
Diversen

13
17
8
9
5
6
2
23
29

Het aantal bezoekers aan het bureau bedroeg 514.
Er werden 436 brieven verzonden.
Bovendien werden diverse verzoekschriften, requesten en conclusies samengesteld.
Aan bekende financiële resultaten werd bereikt een bedrag van
ƒ 913,79.

Tr al ons uit Je af delingen ier ore Ie wan*
ALKMAAR

Dat het met de toewijzing van
de aangevraagde volkstuintjes
aan de Hoeverweg niet zo vlot
gaat, ligt in het feit, dat wij tot
op heden, na herhaaldelijk verzoek, nog geen officieel bericht
van de gemeente hebben ontvangen, dat de door ons aangevraagde tuintjes worden toegewezen.
De gemeente kan echter ons dit
officieel bericht niet eerder doen
toekomen, vooraleer zij hiervoor
goedkeuring heeft verkregen van
Den Haag. Indien echter deze
toewijzing bij ons binnen komt,
zullen wij onze leden hiervan direct in kennis stellen. Dus vrienden, nog even geduld. Mocht men
echter zyn tuintje, dat men het
vorig jaar in gebruik heeft gehad, thans reeds gaan bewerken,
dan geschiedt dit op eigen risico.
Tevens herinneren wij de leden eraan, die een thermometer
bezitten van het Kanunnik-VanSchaikfonds, deze op de juiste
temperatuur te brengen, daar de
datum van lichting zeer spoedig
nabij is. Mochten er leden zijn,
die deze reeds op de volle stand
hebben gebracht en deze gaarne
willen laten ledigen, dan kunnen
zij zioh wenden tot den secretaris-penningïneester
van
het
plaatselijk comité, vriend M. H.
Kempen, Nieuwstraat 7, die u
gaarne in deze van dienst zal
zijn en de gelden te bestemder
plaatse zal doen bezorgen. Ver-

der kunnen wij u berichten, dat
het plaatselijk comité voornemens is in begin April een datum vast te stellen, waarop het
comité zitting xal houden in het
bondsgebouw, Oudegracht 130,
alhier, alwaar de volle thermometers kunnen worden bezorgd
•>m geledigd te worden. Nadien
zullen echter door enkele comitéleden de thermometers, die niet
worden bezorgd, bij u aan huis
worden geledigd. U wordt echter
vriendelijk verzocht het legitimatiebewijs van de betreffende
comitéleden te vragen om fraude te voorkomen. Wij vertrouwen echter, dat men zoveel mogelijk gebruik zal maken van de
datum waarop het comité zitting
zal houden om deze thermometers te ledigen, waardoor u het
werk van het comité enorm helpt
verlichten.
Verder maken wij u nogmaals
attent op de aanstaande te houden eendaagse retraite voor de
leden van de Katholieke Volksbond op Zondag 30 Maart in het
retraitehuis te Bergen. Wacht nu
niet langer om u by ons secretariaat, Dr. Schaepmankade 16,
op te geven. In deze tijd van
zoveel wereldse beslommeringen,
waarin zoveel gevaar voor het
geesteiyk heil van den mens zit
verborgen, is zo'n mooie geestelijke dag voor ons katholieke arbeiders van het allergrootste belang.

houden. Voor deze vergadering
was de heer'Fr. Keesen uitgenodigd. Deze sprak over de taak
door onze organisatie in deze tijd
verricht.
De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden
onder applaus
goedgekeurd.
Twee aftredende bestuursleden
werden zonder meer herkozen.
Ook de voorzitter kon met algemene stemmen zijn functie blijven waarnemen. Dit behoeft geen
nader betoog, daar de leden er
van overtuigd zijn, dat het bestuur naar behoren deze taak
vervulde. Ook de begroting werd
zonder op- of. aanmerkingen
goedgekeurd.
De voorzitter gaf nog een
klein' overzicht over de financiële
stand van zaken en gaf met zijn
voorstel van één cent contributieverhoging te kennen, dat dit
hard nodig was, daar de uitgaven in deze tijd veel meer vergen
dan voorheen. Het voorstel werd
aangehouden tot de volgende vergadering.

Nadat de geestelijke adviseur,
kapelaan Verheul, de Hoogmis
had opgedragen voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle
standsorganisaties, werden de
leden van de apostolaatsgroepen
Ora et Labora en Credo Pugno
plechtig geïnstalleerd, waarbij
zij werden toegesproken door den
directeur van de Kernvorming,
pater Alexander.
De Hoogmis en installatie werden door veel leden van de
standsorganisaties bijgewoond,
tevens door den hoofdbestuurder
van de Volksbond, den heer Van
Slingerland. Na de installatie
werd een gezamenlijke koffietafel gehouden in het café van
Beentjes. Daarbij werd door verschillende sprekers 't woord gevoerd, onder anderen door de
voorzitters van Ora et Labora
en Credo Pugno, de heren P.
Springerorum en E. Zonneveld,
de voorzitters van Hanze en
Volksbond, de heren Dijkman en
De Vries. Verder door den heer
Van Slingerland, lid van het
bondsbestuur, den zeereerwaar- WOERDEN
Op 12 Februari hield de afdeden heer pastoor, pater Alexander en tot slot kapelaan Verheul. ling haar jaarvergadering. Voorzitter sprak verheugende woorHEEMSKERK
den over het flinke bezoek. Ook
Op Vrijdag 21 Februari hield de geestelijke adviseur, pater
ie afdeling R. K. Metaalbewer- Smit, was aanwezig. Na het zinkersbond haar jaarvergadering. gen van het strijdlied werden
De voorzitter heette den geeste- zes nieuwe leden geïnstalleerd.
lijken adviseur en de leden harte- De heer P. A. Oostveen werd be'ijk welkom. Na de notulen en noemd als lid der kascontrolelet jaarverslag van secretaris en commissie. Hierna brachten seoenningmeester werd een kas- cretaris en penningmeester hun
controleur benoemd. Aftredend jaarverslagen uit. Er werd nog
ivas de secretaris J. v. d. Heijden: bekend gemaakt, dat men donalij werd met algemene stemmen teur kan worden van het amunerkozen en tot een nieuw be- sements-orkest St. Cecilia a tien
stuurslid de heer Jacobus Ro- cent per maand.
Daarna hield de geestelijke adsing. De gratis retraite won de
viseur een kleine herdenkingsleer C. Rijs.
Tot slot sprak onze geestelijke rede ter herinnering aan het 50jarig bestaan van Rerum Novaadviseur een kort woord.
rum en het 10-jarig bestaan van
Quadragesimo Anno. De eerLISSE
waarde spreker liet vooral uitOp de gehouden jaarvergade- komen, dat halve katholieken
ring werd gebeden voor de ziele- nooit goede Volksbonders kunrust van hen, die ons door de nen' zijn, waarom hij nogmaals
dood zijn ontvallen. Op 15 Maart aandrong op de maandelijkse ala.s. zal het 40 jaar geleden zijn, gemene H. Communie op de Zondat de afdeling werd opgericht. dagen vóór de maandvergadeZo mogelijk zal in de loop van ring. Nu volgde verkiezing van
het jaar dit feestelijk worden twee nieuwe bestuursleden; geherdacht. Na het lezen der notu- kozen werden de heren W. Stollen volgde het jaarverslag van wijk en H. Kok, terwijl herkozen
den penningmeester.
Hieruit werd onze secretaris H. Westerbleek, dat
was
ontvangen
f 4076,59 en uitgegeven ƒ 4082,24, hof.
alzo een tekort van ƒ 5,65. De ex- Feestuitvoering;
ploitatie eigen gebouw gaf een
De twee laatste Zondagen had
sluitend slot. Bij monde van den
tweede
winteruitvoering
heer H. v. d. Vlugt rapporteer- de
den de kasnazieners alles ac- plaats. Om half zes was de zaal
tot in alle hoeken bezet. In opcoord.
Aan de orde was voorts de be- voering kwam het toneelstuk
stuursverkiezing. De aftredende „Als ma aan de touwtjes trekt"
leden, de heren C. Bon, J. H. onder regie van G. W. v. d. Vlist.
Slobbe, P. Verdoorn, Jac. v. d. Het stuk werd vlot gespeeld,
wet en T. van Kesteren werden waarbij de lachspieren in het
bij enkele candidaatstelling her- tweede bedrijf danig in beweging
kozen, terwyl in de vacature-J. kwamen. Muzikale medewerking
H. v. d. Voet werd gekozen de verleenden 't amusementsorkest
heer H. J. de Bruin. De voorzit- St. Cecjlia en de bekende
ter deelde mee, dat te zijner tijd Utrechtse tenor Woerdman. In
weer de zegening der gereed- de pauze werden nog loten verschappen zal plaats hebben, kocht ten bate van een aan te
waarvoor de voorzitter de volle schaffen vaandel voor de ondermedewerking verzocht. Aan Moe- afdeling St. Eloy.
Na afloop der uitvoering had
derzorg zal ƒ 25 subsidie worden verleend, evenals aan de een gezellig samenzijn plaats,
katholieke actie. De heer Jer. terwijl een dansje gemaakt kon
Koelewijn zal met een bestuurs- worden. Omstreeks half twaalf
lid de afdeling op de centrale keerde ieder vergenoegd huisraad vertegenwoordigen.
De waarts. Woerden kan met genoegeesteiyke adviseur hield hierna gen op dit winterprogramma teeen lezing over de encycliek Sum- rugzien.
mi Pontificatus van paus Pius
XII en vond een aandachtig ge- WORMERVEER
Aan de cursisten van de driehoor. In de pauze werd een gratis verloting gehouden.
jarige cursus van het Verbond
zijn de verworven diploma's uitRIJSWIJK
gereikt. Bij deze uitreiking waOp 13 Februari j.l. heeft onze ren onder anderen tegenwoordig
afdeling de jaarvergadering ge- dé directeur der Ontwikkelings-

centrale, pater Stokman O.F.M,
de districtsadviseur vot.r Ke:
merland en de Zaanstreek,
pelaan Van Ginkel uit Beve.
de districtsbestuurder de
G. van Slingerland, de do'
van de cursus, kapelaan B. V-:
dr. Vemer uit Amsterdam en
Warmerdam, onderwijzer aan .e
St. Josephschool te Wormerveor
en vervolgens bestuursleden van
stands- en vakorganisaties uit
Assendelft, Krommenié en Wor
mer.
De diploma's konden worder
overhandigd aan de heren P.
Berkhout, G. van Gelderen, J.
Heinen en E.' Wortel, allen uit
Assendelft, P. Dudok, H. Kamper, A. Kramer en Th. Sinkeldam
uit Wormer en ten slotte metf
lof aan P. Brussel uit Wormez
veer, omdat deze cursist do
hoogste cijfers had behaald in de
acht vakken, namelijk 8, 8, 10,,
9, 9, 8, 9, 9.

TT »»r

men

ver-wad'

worat

BOVENKARSPEL. De vastgestelde jaarvergadering van Donderdag 20 Februari is niet doorgegaan, omdat daarvcor geei
vergunning is verstrekt.
Leden die voorstellen hebben
voor de aanstaande bondsraads
vergadering, kunnen deze schril
telijk indienen bij den plaatselijken secretaris.
RIJSWIJK. Op Dinsdag 11
Maart a.s. des avonds om 8 P •
zal er weer een ledenvergadei
worden gehouden in het verr •
gingsgebouw. Dit betreft nu :•
een ontwikkelingsavond, alwa; r
onze geestelijke adviseur, k;,; laan C. J. de Wit, een onderwerp
zal behandelen „Het gezin is de
kracht van de Kerk". Bovendien
zal het voorstel van contributieverhoging aan de orde komen.
Ook willen wij nu alvast in herinnering brengen, dat de zegening der' gereedschappen weer
zal plaats hebben. De datum zal
nog nader worden bekend gemaakt.
En ten slotte geeft de R. K.
Toneelvereniging Kunst na Arbeid in het laatst van April vooi
de leden van de Volksbond eeiv
toneeluitvoering
en wel de
klucht „De man zonder geheu'en". De entree bedraagt 30 c,..,
dus is zo laag mogelijk gesteld.
Hopende dat u allen, maar dan
ook allen, van deze oproep gebruik kunt maken. De toneelvereniging zorgt dan wel voor de
lach.
VOORHOUT. Wederom ror-- t
het bestuur u op voor een S"
Ie Zondag en wel op 16 Maai
om 4 uur in het parochi-.
Als spreker zal optreden de
eerwaarde heer H. de Grove.
allen bekend van zijn Zaten i.
Lichtbakens. Deze middag hebben toegang alle leden met hun
vrouwen en meisjes boven de
leeftijd van 18 jaar.
Dit belooft een mooie middag
te worden, waarvoor een aansporing om te komen ons overbodig
lijkt.
WORMER. De bondsraadsvergadering zal gehouden worden
op 15 Maart a.s. De leden die
een voorstel met toelichting voor
deze vergadering willen indienen,
worden verzocht deze uiterlijk 28
Februari in te sturen bij den secretaris.
Hierbij delen wij tevens mede,
dat het bestuur besloten heeft
om op 6 Maart onze jaarvergadering te houden.

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

12

is het de tijd om boeken te
LEZEN!
De Noorsche Katholieke Nobel-prijs-winnares

SIGRID

|

UNDSET

schreef de trilogie: Kristin Lavransdochter
A. DE BRUIDSKRANS
Gebonden F 4.90
Het meesterstuk der jongste romankunst. „Hooger Leven"
B. VROUW
Gebonden F 4.90
Wij herinneren ons niet in de Noorsche taal zoo iets heerlijks gelezen te hebben als de roman „Vrouw" van deze
buitengewoon begaafde schrijfster.
„De Maasbode"
C. HET KRUIS
Gebonden F 4.90
Het is onbegrijpelijk hoe Sigrid Undset zonder één inzinking dit machtige werk heeft kunnen schrijven. „De Tijd"

!

Alleen voor lezers van „Herstel" op gemakkelijke betalingsvoorwaarden

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

J. C. de Kinderen
Eerste klas Kanariekweekerij
Hazestraat 62 - Valkenswaard

NU,

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

maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

BON
te zenden aan VAN WEES BOEKHANDEL, Utrecht.
Ondergetekende verzoekt te zenden: een trilogie (drie
boeken) Kristin Lavransdochter, te betalen in 10 achtereenvolgende maandel. termijnen van f 1.47.

moe. en zal een belangrijke
taak hebben bij de wederopbouw.

Naam en adres:

Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte i

MAART

Blijft ook NU trouw lid en
verbruiker van •.

AANVANG

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

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
1 A.
De Pantoffelheid
l D. en 2 H.
Televisie
8 H.
Een huis vol inbrekers
3 D. en 5 H.
Prijs 75 cent per exemplaar.
Uitsluitend verkrijgbaar bjj:
TONEELFONDS „VARIA" HEERENWEG 66 — UTBECHT

B. R. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER u,a,

Kniisstr. 54 • L. Vrouweplein l

T I L B U R G
Kanariesport-kweekerij
Meestere. '36, Kampioen '39
knor, holrol, schokkers,
kloeken, mannen ƒ5, ƒ4,
ƒ3. Popjes ƒ0,75
A. Diepens-v. Cranenbroek
Spoorstr. 54, Valkenswaard
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Ir. EDM. NICOLAS

VERSTANDIG
EN GEZOND
De populaire schrijver van „10.000
baby's", Dr. A. W. AUSEMS, zegt
in zijn voorwoord:
„Men kan het boek openslaan waar men wil, overal
weet de schrijver onmiddellijk de aandacht vast te
leggen en boeit hij door een uiterst suggestieve wijze
van voorstelling.
Dit komt omdat nooit de scheikundige of de geneesmiddelenkenner of de physioloog of de romanschrijver of de huisvader alleen aan het woord is, doch
omdat zij altijd tezamen en in vereeniging de stof
tot een smakelijk gerecht weten te verwerken. En ten
einde aan dit gerecht nog een pikant sausje toe te
voegen heeft de vlotte stift van Thole een groot
aantal teekeningen door het boek verspreid.
Alleen gebonden verkrijgbaar a ƒ 5,15.
UW BOEKHANDELAAR HEEFT HET IN VOORRAAD.

UITGEVERIJ „HET SPECTRUM" - UTRECHT
GODFBIED BOMANS

Erik of het klein insectenboek
2e druk
Een boek gooals in Nederland nog niet bestond.
De pers is opgetogen: „Het is een wellust na tal van ^
weinig-beteekenende, huisbakken romans dit frissche, ^
nieuwe origineele boek te lezen." Boekenschouw. é
„Ouderen zullen van deze andere wereld, de wereld §
schijnbaar op z'n kop, veel en fijn genoegen smaken." ^
Het Vaderland. „Je luistert met ontroering, met é
milden glimlach naar zijn verhaal." Utr. Courant. ^
Prachtige illustraties van KAREL THOLE.
De prijs gebonden in heel linnen stempelband ƒ 3,65. ^
'% UW BOEKHANDELAAR HEEFT HET IN VOORRAAD. ^

\ UITGEVERIJ „HET SPECTRUM" • UTRECHT j
És^ssssss^wssessss^xw^s^
UW TUIN VOL BLOEMEN! Recl. Coll.: 5 Struikrozen, 50 Gr.
BI. Gladiolen, 50 KI. BI. Gladiolen, 50 Montbretia's, 50 Oxalis voor
randen, 100 Anemonen, 50 Dubb. rozenbl. Ranonkels, 25 Snijbloempl. in 5 srt., 5 Orange en 5 Zilver Lelies en 3 reuzenbl. Dahlia's voor si. f 2,—. Elke best. 2 pakjes bloemzaden en l kamerplant gratis. Niet tevreden geld terug. Postrek. 313672. WalravenDen Dekker, Bloemisten — HILLEGOM — Telefoon 5682
ZANGKAN ABIES
Goudgele Saksmannen ƒ2,25
bekr. Seyfert mannen diep in Leidraad voor Mandolineknor holrol, klockrollen, knor en
spelers en orkesten
fluiten ƒ 2,75. Uit kampioen
door JOH. B. KOK.
Kamermannen bante ƒ 2,50. Alle
Volslagen leeken op mandodag- en avondzangers en schriftelijke garantie. Kanariepopjes linegebied geeft deze leidraad
ƒ 0,35. Teelbare Parkieteneen duidelijk beeld van al wat
f 1,20. Manvinken ƒ 0,40. Man- met de mandoline, het spel en
sijsjes ƒ 0,50. Gemengd Kana- het ensemble verband houdt.
riezaad ƒ 1,80, Volièrezaad Ingewijden zullen in dit werkje,
ƒ 1,70, Parkietenzaad ƒ 1,60 per naast hetgeen hun reeds bekend
10 pond. Fjjnkwekerjj Nico Bor- is, vele aanwijzingen en raadgeneman, Merelstraat 35, Utrecht. vingen aantreffen die zij met
voordeel zullen kunnen benutten
Telefoon 13617.
Prijs slechts 50 cent
Gebruikt bij Uw ontbot steeds
franco per post
Toezending geschiedt uitsluiA.H.O.
tend na ontvangst van het beG L O R I A K O E K drag
op giro 16139 van
Neemt proef met onze andere
J. J. LISPET
A.H.O.-ABTIKELEN
UITGFVEK - HILVERSUM

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS

EMMASTBAAT 35 - TILBURG

Kijk e»ns wat hij heften sjouwt l Ook hij draagt een
Brookt Luchtkussen-Varband l Ook hi[ paste mijn
methode to ...... HU WIERP ZIJN BREUKBAND
WEG... l Waarom U dan niet» Waarom laatUzicb
dagelijks noodeloos kwellen door een ouderwet.
schen breukband en systemen, die Uw breuk al.
leen maar kunnen verergeren? Ook U kunt weer
werken als voorheen, wacht geen dag langer.
Hier i» uitkomst voor UI Trek voorrdeel van de

10 dagen gratis proef
_____ GRATIS INFORMATIE-COUPON ______
BROOKS BREUK- A P P A R A T E N BEDRIJF
Singel 25 (
69C ) . Amsterdam
Zendt mij in onbedrukte enveloppe zonder kosten
of verplichting Uw geïllustreerd boek en volledige
inlichtingen over Uw Breukverband-Apparaten.
Mm,

(Duidelijk schiljven i.v.p.)

Probeer het geheel
voor mijn rekening
VOLLE TIEN DAGEN
Ik kan U dit aan.
bod doen, omdat
ik weet U te kunnen helpen.
Vraag nog heden
mijn rijk g e ï l l u s t r e e r d e brochure
aan en s t u u r d»
g r a t i s coupon in.

R. K. DAMES- EN
MEISJES TEHUIS
HUIZE MARIA, Nieuwe Havenstraat 76: Pension ƒ40 è ƒ45
per maand. — HUIZE MARTHA, Nieuwe Havenstraat 75: Pension
per dag ƒ1.25; pension per week ƒ8.50.
Telefoon 112407

's-GRAVENHAGE

