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HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D
Als algemene voorwaarde om voor een bon
voor een rijwielband in aanmerking te komen, geldt, dat de oude band, welke moet JVerlt
worden vervangen, zodanig is versleten, dat
hij geheel onbruikbaar is geworden en niet
Op welke gronden kan de Kerk
meer bruikbaar te maken is. Indien de aanvrager of een der leden van het gezin, rechten doen gelden in zake onderwijs,
waartoe hij behoort, dan wel het betrokken
bedrijf nog in het bezit is van een nieuwe vraagt Credo Pugno, maandschrift
of bruikbare losse (dit is niet gemonteerde) voor de kernvorming in de Bredase
band, welke in plaats van de te vervangen
band kan worden gebruitk, zal evenmin een Werkliedenbond en het antwoordt:
len mitsdien reeds hun verzoek om onthef- bon worden afgegeven.
I. Op grond van hetgeen ze de
fing bij de invulling van de werknernersverAan particulieren kan slechts in de naklaring hebben gedaan. Indien zulks niet volgende gevallen een bon worden verstrekt: eeuwen door deed.
het geval is kan het verzoek alsnog bij afa. Indien het rijwiel dagelijks wordt gea. Wie heeft de cultuur-producten
zonderlijke brief worden gedaan.
bruikt, om zich tussen de woning en het
Uiteraard zal het niet mogelijk zijn, dat werk of de school te verplaatsen. De af- der Romeinse en Griekse wereld bede inspecteurs in korte tijd op het zeer grote stand tussen de woning en het werk of de waard? De Katholieke Kerk en wel
aantal verzoeken om ontheffing beschikken. school moet langs de kortste weg meer beTen einde te voorkomen, dat de aangesla- dragen dan vijf kilometer. Voor kinderen door haar priesters, de religieusen in
genen daardoor in moeilijkheden komen, van tien jaar of jonger wordt deze afstand het bizonder.
heeft de secretaris-generaal van Financiën tot drie kilometer teruggebracht.
„Indien zoveel schatten van cultuur,
Indien men voor vervoer naar het werk of
de ontvangers meegedeeld, dat de aangeslagenen die een verzoek om ontheffing hebben de school gebruik maakt van tram, trein beschaving, van letterkunde bewaard
ingediend, moeten geacht worden voor een of bus, dient de per rijwiel af te leggen afderde van hun aanslag in de belastingen stand van de woning tot de dichtstbijzijnde konden blijven, dan is dit te danken
naar het inkomen uitstel van betaling te tram-, trein- of bushalte eveneens minstens aan de houding der Kerk; en daarhebben ontvangen, totdat op hun verzoek is vijf kilometer te bedragen.
door wist de Kerk ook in de verst verbeslist. Personen, wier aanslag voor een beb. Indien de verbruiker het rijwiel dagelangrijk gedeelte betrekking heeft op an- lijks voor de uitoefening van zijn ambt, be- wijderde en barbaarse tijdperken zodere inkomsten dan die uit een dienstbetrek- roep of bedrijf gebruikt, en indien hij daar- veel licht te doen stralen op het gebied
king, wordt echter in hun eigenbelang aan- mee in doorsnee minstens vijftien kilometer
der letteren, der wijsbegeerte, der
geraden meer dan tweederde gedeelte van per dag aflegt.
hun aanslag te voldoen, aangezien de aan
c. Invaliden en zwakken dienen een dok- kunst en der bouwkunst in het bizonhen te verlenen ontheffing, zoals uit het vo- tersverklaring over te leggen, dat zij het
renstaande volgt, minder dan een derde zal rijwiel of invalidenwagentje nodig hebben der" (Opvoedingsencycliek van paus
bedragen. Ten overvloede wordt hierbij op- om zich langs de openbare weg te verplaat- Pius XII);
gemerkt, dat, indien te veel is betaald, na- sen.
b. Wie heeft de onbeschaafde
tuurlijk aanspraak op teruggaaf bestaat.
Bij de behandeling van de aanvragen van
De aangeslagenen, die een verzoek om bedrijven, overheidsdiensten en andere in- mensheid in en buiten Europa, ook in
ontheffing hebben ingeleverd, behoeven den stellingen, welke rijwielen voor transport of ons land, tot ontwikkeling en beschaontvanger niet om uitstel voor een derde andere doeleinden in hun bedrijf nodig hebgedeelte te verzoeken. De ontvangers ver- ben, dient, zoals boven reeds is uiteengezet, ving gebracht? De Kerk.
krijgen een opgaaf van deze aangeslagenen komen vast te staan, dat de band, welke
„In onze dagen verspreiden de kavan den inspecteur.
moet worden vervangen, volkomen versleten
Nog door een andere maatregel is aan de en niet meer bruikbaar of bruikbaar te ma- tholieke missiën bij duizendtallen de
personen, die aan de loonbelasting zijn on- ken is. Tevens mag de aanvrager geen nieu- scholen in alle nog niet gekerstende
derworpen en nog een aanslag in de in- we of bruikbare banden in voorraad hebben. streken en landen van de beide Ganbelastingjaar Het bedrijf dient een opgave te verstrekken
komstenbelasting„ over het
1940/41 geheel of gedeeltelijk moeten beta- van het totaal aantal in gebruik zijnde rij- ges-oevers af tot aan de Gele Rivier
len, een tegemoetkoming verleend. De secre- wielen en van het totale aantal banden, dat en de grote eilanden en Archipels van
taris-generaal van Financiën heeft de ontr hierop is gemonteerd.
Voorts moeten de in bedrijf zijnde rijwie- de oceaan, van het zwarte werelddeel
vangers meegedeeld, dat aan de aangeslagenen, die op de vermelde wijze een verzoek len dagelijks worden gebruikt voor bedrijfs- af tot aan Vuurland en de ijsvelden
om ontheffing hebben gedaan, ten minste of dienstdoeleinden en moet per rijwiel in
acht termijnen voor de btealing van de aan- doorsnede minstens vijftien kilometer per van Alaska; en zo heeft de Kerk met
haar mis ionarissen ten allen tijde de
slag worden toegekend. Totdat op het dag worden afgelegd.
De geldigheidsduur van de bon is beperkt verschillende volkeren, die nu de
verzoek om ontheffing is beslist, vervalt dus
iedere maand een achtste gedeelte van twee tot twee weken na de datum van afgifte.
Tevens wordt er op gewezen, dat op de christelijke naties der wereld vormen,
derde van de aanslag.
bonnen uitsluitend banden mogen worden tot het christelijk leven en tot de begekocht, welke voor het persoonlijk gebruik
5. Distributie van rijwielbanden
van den houder of voor het bedrijf bestemd schaving geleid" (Opvoedingsencyzijn. Overdracht van bonnen, in welke vorm cliek van paus Pius XII);
De secretaris-generaal van Handel, Nijver- ook, alsmede het te koop aanbieden of het
c. Op wiens initiatief ontstonden,
heid en Scheepvaart deelt mee, dat met in- onbevoegd voorhanden of in voorraad hebreeds ruim zeven eeuwen geleden, unigang van Zaterdag l Maart een aanvang zal ben van bonnen is verboden.
Voor de aanschaffing van banden, welke versiteiten, die brandpunten van weworden gemaakt met de distributie van rijwielbanden. Dit houdt derhalve in, dat van op nieuwe rijwielen zijn gemonteerd, gelden
genoemde datum af rijwielbanden, waar- dezelfde bepalingen als hierboven omschre- tenschap? Op initiatief van de Kerk,
onder alle soorten toerbuitenbanden, toer- ven voor de aanschaffing van losse banden. onder de hoede van de H. Stoel. Had
Met nadruk wordt er voorts de aandacht
binnenbanden, transportbuitenbanden
en
transportbinnenbanden
worden vevst%j.n, op gevestigd, dat men verplicht is bij de de Kerk op onderwijs-gebied haar ontuitsluitend mogen worden verkocht tegen in- aankoop van een nieuwe band de oude, niet zaglijk werk niet geleverd, Europa
levering van bonnen, welke door de distri- meer bruikbare band bij den handelaar, bij zou in ontwikkeling Europa niet we•wien men de nieuwe band koopt, in te lebutiediensten worden afgegeven.
Aangezien de voor de vervaardiging van veren. De handelaren mogen alleen een zen.
rijwielbanden beschikbare hoeveelheid rub- nieuwe band verkopen, indien zij de oude
Als er iemand bewezen heeft, te
ber betrekelijk gering is, zijn de voorwaar- band „innemen" en deze geheel en al verden, waaraan men moet voldoen om voor sleten en onbruikbaar is. De ontvangen oude voelen voor verheffing van het volk,
een bon in aanmerking te komen, streng banden dienen zij te verkopen aan de han- voor verheffing van het volk te willen
delaren in oude banden.
gesteld.
offeren en de kunst te verstaan door

KRONIEK
1. De extra winteruitkering
Het bestuur van het R.K. Werkliedenverbond heeft den waarnemend secretaris-generaal- van Sociale Zaken verzocht te willen
bevorderen, dat de arbeiders, geplaatst bij
de objecten voor de werkyerruiming, eveneens voor de extra winteruitkering aan ondersteunde werklozen in aanmerking zullen
worden gebracht.
„Het behoeft onzes inziens geen nader betoog, dat ook deze arbeiders — wier plaatsing bij de werkverruiming nog steeds verband houdt met de positie, die zij als gesteunde arbeiders in de steunregeling hebben — in de huidige omstandigheden met
zeer grote moeilijkheden in hun gezin te
kampen hebben im in het allernoodzakelijkst levensonderhoud te kunnen voorzien."

2. Plaatsing van arbeiders in
Duitsland
Vanwege het departement van Sociale Zaken wordt bericht, dat de vraag, of plaatsing in Duitsland van personen van 55 jaren
en ouder, alsmede van personen beneden de
leeftijd van 19 jaren thans geheel uitgesloten moet zijn, ontkennend wordt beantwoord.
De kans is groot, dat personen van 55 jaren en ouder niet als volwaardige arbeidskrachten feunnen worden beschouwd. Üp
grond hiervan werd het in het algemeen niet
gewenst geacht deze arbeiders voor plaatsing in Duitsland in aanmerking te doen
komen. Het ontmoet echter geen bezwaren,
indien arbeiders, die de bedoelde leeftijdsgrens hebben overschreden, doch die blijkens een medisch attest nog als volwaardige
arbeidskracht kunnen worden beschouwd,
o p e i g e n v e r z o e k naar Duitsland worden bemiddeld.
Tegen plaatsing in Duitsland van personen beneden de leeftijd van 19 jaren bestaat
g-een bezwaar, indien het betreft jeugdige
m a n n e l i j k e landbouwkrachten — waartoe onder meer kunnen worden gerekend inwonende
boerenknechts,
leerling-boerenknechts en jeugdige hulpkrachten in de
landbouw — en die jeugdige arbeiders(sters),
die in gezinsverband of te zamen met oudere
broers of zusters in Duitsland gaan werken.
Het zal wenselijk zijn in de gevallen genoemd in de vorige alinea, een schriftelijke
toestemming van ouders of voogden te verlangen.
Het vorenstaande heeft geen betrekking
op grensarbeiders, die dagelijks naar huis
terugkeren.

3. Wijziging der Kinderbijslagwet
In de Staatscourant is opgenomen een beschikking van den secretaris-generaal van
Sociale Zaken, waarbij enige wijzigingen
worden aangebracht in de Kinderbijslagwet
met ingang van l April a.s.
De voornaamste wijziging betreft die van
art. 23, waardoor zij die uitkeringen, berekend naar een verlies van arbeidsgeschiktheid van 70 percent of meer, ontvangen volgens een der Ongevallenwetten of de Ziektewet, als arbeider in de zin der wet worden
beschouwd.
Bepaald wordt, dat artikel 23, tweede lid,
der Kinderbijslagwet zal worden gelezen als
volgt:
„2. Degene, die hetzij krachtens de verplichte verzekering, geregeld bij de Ongevallenwet 1921 of de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, een tijdelijke uitkering of een
rente, berekend naar een verlies aan arbeidsgeschiktheid van 70 ten honderd of
meer, ontvangt, hetzij krachtens de Zeeongevallenwet 1919 een uitkering, berekend
naar een verlies aan arbeidsgeschiktheid
van 70 ten honderd of meer, ontvangt, hetzij
krachtens de verplichte verzekering, geregeld bij de Ziektewet, ziekengeld ontvangt,
en die tijdens zijn laatste dienstbetrekking
arbeider was, of, indien deze wet toen reeds
in werking getreden ware, arbeider zou zijn
geweest, wordt ook gedurende het genot van
vorenbedoelde tijdelijke uitkering, renteuitkering of ziekengeld als arbeider in de
zin dezer wet beschouwd."

4. De inkomstenbelasting over
1940—1941
In de Staatscourant is opgenomen de
vijfde uitvoeringsbeschikking loonbelasting
1940, waarin de secretaris-generaal van Financiën de voor de uitvoering van artikel
42 van het besluit op de loonbelasting noodzakelijke voorschriften heeft gegeven.
In deze voorschriften is vooreerst bepaald,
dat degene die is aangeslagen in de inkomstenbelasting over het belastingjaar 1940/41
uitsluitend terzake van in dienstbetrekking
verrichte arbeid en die tevens voor l Mei
1941 inkomsten geniet welke aan de loonbelasting zijn onderworpen, op zijn verzoek een
ontheffing krijgt over vier maanden. De ontheffing zal dit voor zodanige aangeslagenen
in de regel een derde gedeelte van de aanslag bedragen.
Degene die daarentegen behalve voor opbrengst van in dienstbetrekking verrichtte
arbeid tevens nog voor andere opbrengst is
aangeslagen, verkrijgt een geringe ontheffing. De ontheffing wordt in dat geval berekend over de aanslag die den aangeslagene zou zijn opgelegd, indien hij alleen opbrengst van in dienstbetrekking verrichte
arbeid had genoten.
Bij het vorenstaande wordt opgemerkt, dat
aanspraak op ontheffing ook bestaat, indien
het thans genoten loon zo gering is, dat
hierop geen loonbelasting wordt ingehouden.
Het verzoek om ontheffing kan worden gesteld op de zogenaamde werknemersverklaring welke de werknemer ingevolge artikel
l, 2e lid, van het besluit op de loonbelasting
bij zijn werkgever inlevert en welke de
werkgever verplicht is aan den inspecteur
door te zenden. De meeste werknemers zul-

Blijkens de publicaties wordt met de
R. K. WerUieJen- tariefsverhoging beoogd het vervoer te beperken. Maar naar ons gevoelen kan voor
verbond en Je verhoging deze vervoer-beperking het oog toch niet
zijn geslagen op degenen, die van de vervoerdiensten
der Nederlandse Spoorwegen
van spoorwegtarieven
gebruik m o e t e n maken, ten einde in
eigen onderhoud en dat van hun gezinnen
Naar aanleiding van de gepubliceerde te kunnen voorzien.
tariefsverhogingen, zond het R. K. WerkMeer speciaal hebben wij hier op het
liedenverbond per 20 Februari j.l. het na- oog arbeiders, houders van w e e k k a a r volgend schrijven aan de Directie der t e n , voor wie het tarief met 16 pet. verhoogd zou worden.
Nederlandse Spoorwegen:
„Het bestuur van het R. K. Werklieden- Met instemming lazen wij in de publiverbond in Nederland nam kennis van de caties, dat er bij de verhoging van persopublicatie ener per l Maart a.s. ingaande nentarieven naar is gestreefd „het s o c i a le g e z i c h t s p u n t tot zijn recht te
verhoging van het spoorwegtarief.
En hoewel dit bestuur volkomen begrip laten komen" en daarom de verhoging
heeft voor de moeilijkheden, waarvoor uw der tarieven van weekkaarten beperkt is
directie geplaatst is, gevoelt het zich toch tot 16 pet.
Met alle waardering voor dit streven
verplicht uw welwillende aandacht te vramogen wij uw directie beleefd onder de
gen voor het volgende.
Hel

Al gaat 't om mijn broeders leven,
Dat is mij geheel om het even.
Wat denken ze wel,
Die lui van H. L.
Daar wil ik geen stuiver voor geven.
DE ANDEREN:
Maar wij wel!

en onderwijs

haar scholen niet enkel het verstand
te ontwikkelen doch den helen mens
harmonisch te doen uitgroeien, dan is
het de Kerk.
De Kerk heeft de oudste brieven.
En de rijke vruchten van haar moeizame arbeid vielen en vallen nog altijd ook de Staat in de schoot. In zo'n
verlieden ligt een rechtptitel.
Zou de Kerk haar onderwijs-arbeid
staken, dan betekende dit voor de
mensheid een onvervangbaar verlies;
ook nu, ook in Europa.
N.
P.P.
aandacht brengen, dat arbeiders, die van
weekkaarten gebruik m o e t e n maken,
als regel die weekkaarten zelf van hun
normale arbeidsloon moeten betalen. En
het zal voor u geen nader betoog behoeven, dat het arbeidersgezin met een normaal inkomen, thans reeds het uiterste
moet doen om van dat normale inkomen
te kunnen bestaan.
Wij hebben voor ons liggen het geval,
dat arbeiders-uit Utrecht werkzaam zijn
op een sigarenfabriek te Wageningen.
Deze arbeiders betalen thans voor een
weekkaart der Nederlandse Spoorwegen
voor het traject Utrecht-Ede en een aansluitende weekkaart voor de buslijn EdeWageningen f 6,50. Zou nu, zoals gepubliceerd, het tarief der weekkaarten met
16 pet. worden verhoogd, dan betekent dat
voor de betreffende arbeidersgezinnen 'n.
extra uitgave van f 1,04 per week, een offer, dat door die gezinnen met een zeer
beperkt inkomen bijna niet te dragen is.
Juist omdat uw directie in de publicaties zelf te kennen gaf het. sociale gezichtspunt bij deze tariefsverhoging tot
zijn recht te willen laten komen, mogen
wij u beleefd en met alle aandrang verzoeken de voorgenomen tariefsverhoging
voor de weekkaarten niet, of in het uiterste geval slechts voor een gering gedeelte,
toe .te passen.
In het vertrouwen van uw directie een
welwillende beslissing te mogen ontvangen, tekenen wij, enz."
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hun leden, de leden moeten schier

Inans hangen aan hun leiders.

(d. B.) Wat er ook veranderd
moge zijn het laatste jaar, de vakbeweging doet normaal haar werk.
Tot die overtuiging kan ieder komen,
die dezer dagen het bericht gelezen
heeft, dat het college van Rijksbemiddelaars drie, door de vakbonden gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen verbindend heeft verklaard nl.:
lo. voor het boekbinders-, papierwaren- en enveloppenbedrijf ;
2o. voor de water-, spoor- en wegenbouw en de burgerlijke en utiliteitsbouw ;
3o. in het steen- en houtgranietbedrijf in Nederland.
De vakbonden doen normaal hun
werk: zij verzorgen en regelen binnen
de algemeen gestelde normen de arbeidsvoorwaarden ; zij confereren met
werkgeversorganisaties; plegen overleg met allerlei overheidsinstanties
over de belangen van hun leden; zij
doen, alweer zover zulks mogelijk is,
heel gewoon hun organisatorisch
werk.
Dat alles pleit voor de positie van
de vakbeweging: ook in tijden van
nood en verwarring neemt de vakbeweging een zeer gewichtige plaats
in.
Zij heeft een gewichtige taak ten
aanzien van de voortbrenging. Nu er
in het belang van ons volk zoveel aan
gelegen is, dat de productie zo hoog
mogelijk worde opgevoerd, is één van
de voorwaarden daartoe, dat onze arbeiders hun werk in rust en vrede verrichten. Welnu, de goed functionnerende vakbeweging is, althans móét
zijn, het element dat door een weldoende activiteit die rust en vrede, de
arbeidslust ten sterkste bevordert.
Zó bezien is de vakbeweging één
van de gewichtigste sociaal-economische organen van en voor deze tijd.
Het spreekt vanzelf, dat de voorwaarde om aan de vakbeweging die
gewichtige positie te verzekeren vertrouwen is. Zonder vertrouwen kan de
vakbeweging in de meest gewichtige
ogenblikken van het nationale leven,
haar hoogst ernstige en gewichtige
taak niet of onvoldoende volbrengen.
Zij behoeft veelzijdig vertrouwen, vertrouwen bij haar leden en organen,
vertrouwen bij de ondernemers, vertrouwen bij in overheid gestelde personen, vertrouwen bij gans het volk, vertrouwen in doel, wezen, werkzaamheid der beweging. Vertrouwen —
men moet als het ware door de beweging heen kunnen kijken, het Nederlandse volk moet en wil weten wat
men aan de vakbeweging heeft: het
verlangt eerlijkheid, openhartigheid,
loyaliteit.
Wij gaan er trots op, dat de katholieke vakbeweging, nadat men gelegenheid heeft gehad 50 jaar haar gangen na te gaan, een gerechtvaardigd
beroep op zulk alzijdig vertrouwen
mocht en mag doen ; dat is bij tal van
gelegenheden gebleken — laatstelijk
nog bij het in gebruik nemen van ons
mooie Huis van den Arbeid — toen
van alle kanten vertrouwen is uitgesproken in onze beweging.
Dat algemeen vertrouwen steunt
onze mannen bij het vaak moeilijke
werk, dat op het gebied der vakbeweging in deze tijd moet worden verricht.
In het bijzonder is verheugend, dat
onze mannen en vrouwen, ouderen en
jongeren, niet los te maken zijn van
onze beweging. Dat brengt echter
naar twee kanten consequenties mee:
de leiders, plaatselijk, diocesaan, landelijk, moeten letterlijk alles zijn voor

Er moet als 't ware, in deze tijd zijn
een onverbreekbare band welke hen
bindt; de leden met name dienen in
grotere dingen niets te doen buiten
hun leiders.
Waarom wij dit zo speciaal op de
voorgrond plaatsen?
Wij leven in een geestelijk gespannen tijd; verschillende omstandigheden werken provocerend op ons volk
in. Onder die kwetsbare verhoudingen
hebben sommige duistere elementen
gemakkelijk spel voor min-nobele wilde handelingen, handelingen die niet
zijn in het belang van ons Nederlandse
volk. Welnu, het is van het allergrootste belang, dat in deze roerige tijd de
vertrouwensband tussen leiding en leden tot de grootste sterkte worde opgevoerd. Men houde de leiding op de
hoogte, men volge de leiding vooral
thans, de leiding, die het geheel kan
overzien, de leiding, de uit ons arbeidende volk zelf voortgekomen leiding,
die niets anders wil dan het waarachtig belang van haar volgelingen zo
effectief mogelijk te behartigen.
Als men de (katholieke) vakbeweging zó ziet en beoordeelt, dan heeft
zij een grote en grootse, op het ware
volksbelang ingestelde taak. Dan is
het een eer en een voorrecht voor haar
te mogen werken. Dan gaat er een onweerstaanbare werfkracht van haar
uit.
Dan heeft de wederom ingezette
propaganda-actie zonder de minste
twijfel het gewenste resultaat.
L/e sociale dienst in Je afzonderlijlce onderneming

(de B.) Voor enige tijd hebben
wij ons veroorloofd enige critische
opmerkingen te maken in verband
met een aan de Algemene Katholieke
Werkgeversvereniging
uitgebracht
rapport over de sociale dienst in de
afzonderlijke ondernemingen.
Het is ons een genoegen thans te
kunnen meedelen, dat vriendschappelijk overleg tussen vertegenwoordigers van genoemde vereeniging en
ons Verbond (onze centrale commissie voor de vrouwenorganisatie) tot
algehele overeenstemming heeft geleid.
In het jongste nummer van De
Katholieke Werkgever wordt de volgende verduidelijking en toelichting
op het ontworpen program gegeven:
1. De naam sociale verzorging. De
commissie is tot het inzicht gekomen,
dat de woorden sociale verzorging en
sociale verzorgsters tot misverstand
aanleiding kunnen geven. Deze termen
kunnen gedachten-associaties opwekken aan diensten, welke aan zwakken
en onvolwaardigen bewezen worden.
Het kan daarom de voorkeur verdienen te spreken van sociale dienst en
sociale leidster.
De zelfverantwoordelijkheid van de
arbeiders en van de ouders van jeugdige arbeiders wordt door de sociale
dienst in geen opzicht geweld aangedaan; die verantwoordelijkheid kan
nimmer door den werkgever of door
de onderneming worden overgenomen.
Ten aanzien van den werkgever
geldt echter in het bijzonder dat van
dezen een zeer grote invloed uitgaat
op de gehele geest, welke in zijn onderneming overheerst; hij is het, die
op de eerste plaats de verantwoordelijkheid draagt niet alleen voor het
materiële, maar niet minder ook voor
het morele welzijn tijdens de arbeid

van allen, die aan de onderneming
verbonden zijn.
2. Wanneer in het program bij herhaling gesproken wordt over de taak
van den werkgever bij het instellen
van een sociale dienst, dan moet dit
aldus worden verstaan, dat deze
dienst wordt ingericht in de onderneming en voor de onderneming, dus
ten bate van allen, die in de onderneming arbeid verrichten.
Als hoofd van de onderneming is
tevens de werkgever vanzelfsprekend
de eerst aangewezene om belang te
stellen in het wel en wee van allen,
die een groot deel van hun leven in
een onderneming tezamen komen,
hetgeen hem door de aanwezigheid
van een sociale leidster eveneens ten
zeerste vergemakklijkt wordt en hem
een reden kan zijn, het instituut een
warm hart toe te dragen, financieel
mogelijk te maken en met zijn volle
autoriteit te steunen.
De sociale leidster dient zodanige
positie in te nemen, dat deze laatste
door een grote mate van zelfstandigheid gekenmerkt is. Het zal daarom
in het algemeen aanbeveling verdienen, dat het program van werkzaamheden zoveel mogelijk aan het initiatief van de sociale leidster zelf wordt
overgelaten.
3. Daar waar in het program over
de gezinsgedachte naast de arbeidsgemeenschap gesproken wordt is elke
gedachte van ouderlijk gezag uitoefenen vanzelfsprekend bij voorbaat uitgesloten. Slechts ten opzichte van de
onderlinge verbondenheid van allen,
die aan een onderneming werkzaam
zijn, heeft het program een parallel
willen trekken met de verhoudingen,
die heersen in het gezin.
4. Voor de instelling van de sociale
dienst kunnen wel'allereerst in aanmerking komen de ondernemingen
met veel vrouwelijk personeel en jongens. Toch is het geenszins uitgesloten, dat de bemoeiing van de sociale
teidsters zich uitstrekt tot de volwassen mannelijke arbeiders, doch alleen
indien en voorzover de betreffende
arbeiders zelf die hulp inroepen of er
geen twijfel over kan bestaan, dat
hun die hulp welkom is.
5. De taak van de sociale leidster
ligt, zoals het program vermeldt, zowel in als buiten de fabriek. Het is
vooral in het laatste geval dat de
sociale leidster er zorgvuldig voor
zal hebben te waken, dat huisbezoek
nooit het karakter aanneemt van controle of ongewenste inmenging, waarvoor het program op bladzijde 9 onderaan en bladzijde 10 bovenaan uitdrukkelijk waarschuwt.
6. Er bestaat geen bezwaar tegen
en het is integendeel aan te bevelen,
dat de instelling, het doel en de werkwijze van een sociale dienst in de onderneming, tevoren door den werkgever wordt besproken met een vertrouwensinstantie van het personeel,
(fabriekskern,
fabriekscommissie,
waar die bestaan). Hierdoor kan
reeds tevoren de noodzakelijke sfeer
van vertrouwen en meewerking worden verkregen en kunnen misverstanden worden voorkomen.
Het spreekt vanzelf, dat de sociale
dienst in geen opzicht beoogt de taak
over te nemen, die reeds vervuld
wordt vanwege de stand-, vak- en
jeugdorganisaties.
De dienende taak van de sociale
leidster brengt mede, dat haar arbeid
in vele opzichten aanvullend is. Zij
moet dan ook op de hoogte zijn van
de verschillende vormen,. waarin het
organisatiewezen der arbeiders is belichaamd.
In dit verband herstelt de commissie een onvrijwillig verzuim, voorkomende op bladzijde 10 laatste regel
van het program en voegt tussen
stands- en jeugdorganisaties 't woord
vak in.
7. Tot slot zij er nogmaals de nadruk op gelegd, dat in de sociale leidster niet moet worden gezien een
ambtenaresse, maar dat zij inderdaad
een roeping heeft te vervullen op het
terrein van de sociale liefde.
De sociale dienst vindt zijn doelstelling uitsluitend in het onmiddellijk belang van allen, die aan de on-

Laat U geen knollen voor
citroenen verkoopenl
Ah U verkouden ol grieperig bent
neem dan direct AipIrlH.
Ut echter op het Bayer-kruto, é»
waarborg voor goede' werking e*
•bsolute onschadelijkheid

derneming zijn tewerk gesteld. Indirect kan ook de onderneming als zodanig er financiële baten van ondervinden, in zoverre een goede geest
ten aanzien der bedrijfsresultaten
een belangrijke rol pleegt te spelen.
Wanneer het bereiken van zakelijke voordelen echter hij de sociale
dienst voorop zou staan, dan ware
daarmede reeds van den beginne aan
het karakter van het instituut geweld
aangedaan. In de gedachte van het
program gaat het om een ideeële, niet
om een zakelijke instelling.
Omdat er voor het instituut van de
sociale dienst in de onderneming een
groeiende belangstelling bestaat, omdat zulk een instituut heilzaam werk
kan verrichten (en reeds verricht)
hechten wij er waarde aan dat door
onze mannen en vrouwen kennis genomen wordt van het bovenstaande.
Wij vertrouwen, dat het genoemde
instituut een vruchtbare toekomst
heeft en dat de onzen in het land,
uiteraard in overleg met het bestuur
van hun vakbond, van harte gaarne
zullen willen medewerken tot de totstandkoming en instandhouding van
de sociale dienst in de afzonderlijke
onderneming.

Desluur liinderLljsIacjvereveniracjsfondsï

De secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken heeft in
het bestuur van het Kinderbijslagvereveningsfonds benoemd:
tot lid en voorzitter:
mr. H. W. Groeneveld, chef van de afdeling arbeidersverzekering van het departement van sociale zaken, te 's-Gravenhage, en als diens plaatsvervanger A.
Mastenbroek, referendaris bij dat departement, te 's-Gravenhage;
tot leden:
mr. H. Bijleveld, voorzitter van het bestuur der rijksverzekeringsbank te Amsterdam, en als diens plaatsvervanger C.
W. A. van Uden, lid van dat bestuur, te
Amsterdam;
dr. E. B. F. P. baron Wittert van Hoogland, voorzitter van de vereniging van raden van arbeid, te 's-Gravenhage, en als
diens plaatsvervanger M. J. Harts, vicevoorzitter dier vereniging, te Rotterdam;
A, C. de Bruijn, lid van het bestuur van
de federatie van bedrijfsverenigingen, te
Utrecht, en als diens plaatsvervanger mr,
A. Hoekema, te 's-Gravenhage;
mr. B. C. Slotemaker, lid van het college van toezicht, bedoeld in artikel 89
der kinderbijslagwet, te 's-Gravenhage,
en als diens plaatsvervanger A. Vermeulen, lid van dat college, te Amsterdam;
mr. A. C. M. van de Ven, commies bij
het departement van Sociale Zaken, te
's-Gravenhage is als secretaris aan het
bestuur toegevoegd.

Dat de voorzitter van ons Verbond
ui dit bestuur is benoemd houdt waarschijnlijk verband met de succesvolle
bemoeiingen onzer katholieke arbeidersbeweging bij de totstandkoming
van de sociaal zo uitermate belangrijke Kindertoeslagwet.
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willen bevorderen, dat de arbeiders, geplaatst bij de objecten voor de werkverruiming, eveneens voor de extra winteruitkering aan ondersteunde werklozen in
aanmerking zullen worden gebracht.
„Het behoeft onzes inziens geen nader
betoog, dat ook deze arbeiders — wier
plaatsing bij de werkverruiming nog
steeds verband houdt met de positie, die
zjj als gesteunde arbeiders in de steunregeling hebben — in de huidige omstandigheden met zeer groote moeilijkheden
Het ligt in de bedoeling van de Ver- in hun gezin te kampen hebben om in het
eniging Katholiek Amsterdam, het fett, allernoodzakelijkst levensonderhoud te
dat 't op 15 Mei a.s. 50 jaar geleden is, kunnen voorzien."
dat de wereldberoemde encycliek Rerum
*f *
Novarum werd uitgevaardigd, op enigerHet
college
van
rijksbemiddelaars
deelt
lei wijze te herdenken. Op welke manier
deze herdenking zal plaats vinden is nog mee, dat de Metaalbond (werkgeversvakniet bekend. We zullen, zodra het pro- bond in de metaalnijverheid), de R. K.
gramma hieromtrent bekend te, onze Vereniging van werkgevers in de metaalnijverheid, de Algemene Nederlandse Melezers op de hoogte houden.
de Christelijke MeWellicht vinden óók soortgelijke ver- taalbewerkersbond
taalbewerkersbond in Nederland en de
enigingen in andere grote steden hierin Nederlandse
R. K. Metaalbewerkersbond
aanleiding plaatselijk eveneens een grootse actie op touw te zetten ter gelegenheid een verzoek tot verbindendverklaring van
bepalingen der collectieve arbeidsovereenvan dit gouden jubileum.
komst voor de metaalnijverheid in Nederland hebben ingediend.
***
Bezwaren, tegen inwilliging van bedoeld
Enige tijd terug is aan het bureau
van de levensmiddelendistributie te Den verzoek kunnen uiterlijk 15 Maart a.s.
Haag door de drie werknemersorganisa- worden ingebracht bij het college van
ties in de mandenmakers-industrie om rijksbemiddelaars.
Het verzoek, met bijlagen, ligt voor beextra broodrantsoenen verzocht. Dit 'verzoek is door genoemd bureau afgewezen langhebbenden ter inzage op de burelen
op grond van het feit, dat de werkzaam- van de districtshoofden der arbeidsinspecheden niet als zodanig zwaar kunnen wor- tie te Amsterdam, Haarlem, 's-Gravenden aangemerkt, dat de mandenmakers hage, Rotterdam, Utrecht, Breda, Maasvallen onder de voor zware lichamelijke tricht, Arnhem, Deventer en Groningen,
zomede bij het college van rijksbemiddearbeid gestelde normen.
laars, Bezuidenhout 87, 's-Gravenhage.
***
Het college van rijksbemiddelaars heeft
De afdeling Den Haag van de R. K. de werknemers in dienst van de steenVolksbond houdt Zondag 9 Maart sus. kolenmijnbedrijven en van de Nederlandse
voor bestuurders en propagandisten van Spoorwegen uitgezonderd van de algevak- en onderafdelingen en kringen in de meen verbindend verklaarde bepalingen
kapel van Groenesteijn aan de Loosduinse- der collectieve arbeidsovereenkomsten
weg aldaar een Sociale Zondag. De gees- voor de bouwbedrijven.
telijk adviseur, rector W. A. E. Bokeloh,
zal om half elf een plechtige H. Mis opdragen. Onder deze H. Mis zal dr. A. OlieIn Oeffeit is een afdeling opgericht van
rook, adviseur van de Diocesane Volks- de R. K. Fabrieksarbeidersbond. De steenbond, een predicatie houden.
fabriek Het Kruispunt aldaar, welke stil
Bestuurders, en propagandisten, «orgt was komen te liggen, is onder een nieuwe
dat gij er zift.
directie opnieuw in bedrijf genomen, terwijl de directie reeds gewonnen is voor
***
het aangaan van het collectief contract,
Met medewerking van het bestuur der dat in midden-Limburg geldt.
R K.W.V. te Vlijmen (diocees Den Bosch)
De directie sprak tevens als haar wens
is men er in geslaagd een afdeling op te uit, dat haar personeel zich zou organirichten van de R.K. Landarbeidersbond seren en ze wil gaarne goede samenwerSt. Deus Dedit.
king met de leiding der organisatie. Het
Tot bestuursleden werden gekozen: A. bestuur van de bond sprak toen met de
L. van Weert, voorzitter, J. v. «L Wiel, arbeiders en de mannen toonden zonder
penningmeester, P. F. van Son, secretaris. uitzondering begrip voor de toestand; zij
Het bestuur vertrouwt, dat alle arbei- gaven zich, staande de bijeenkomst, als
ders die tot de groep land- en tuinbouw lid op.
behoren, zullen inzien dat zij tot deze
Moge dit voorbeeld zowel door de fanieuwe afdeling behoren toe te treden.
brikanten als door de arbeiders in NoordDe oprichting van deze nieuwe vakaf- Limburg,
werkzaam in de steenindustrie,
deling bezorgde ook de standsorganisatie spoedig worden
nagevolgd. De bond is in
een aantal nieuwe leden. Een goede daad deze richting werkzaam.
werpt altijd vruchten af!
***
We vestigen er de aandacht van de leden
op, dat onder meer in enkele parochiële
afdelingen van de R. K. Werkliedenvereniging te Utrecht mededelingen zijn gedaan over een specifiek katholiek identiteitsbewijs voor Nederlandse arbeiders,
die in Duitsland en Frankrijk werk gaan
zoeken. Dit identiteitsbewijs, waarvan het
initiatief is uitgegaan van het comité
Actie voor God, is in de Nederlandse en
Duitse taal opgesteld, terwijl er spoedig
ook een in het Nederlands en in 't Frans
te verwachten is. Het behelst naast de
gebruikelijke gegevens omtrent naam, geboorte enz. de mededeling, dat de drager
van het bewijs katholiek is, derhalve in
geval van ziekte in een katholiek ziekenhuis wenst verpleegd te worden en bij
ernstig ongeval de hulp van een katholieken priester verlangt. Voorts is op dit
identiteitsbewijs nog een plaats opengelaten voor het opplakken van een foto van
echtgenote of verloofde.
Deze voor naar het buitenland vertrekkende arbeiders bestemde identiteitsbewijzen zijn op aanvrage gratis verkrijgbaar bij het Centraal Bestuur van de
R.K.W.V. St. Joseph, huize St. Jan aan het
Janskerkhof te Utrecht alsmede bij het
comité Actie voor God te Heemstede.

Het bestuur van het R. K. Werkliedenverbond heeft den waarnemend secretarisgeneraal van Sociale Zaken verzocht te

Kou - Kou - Kou
Door hun kou, koorts en pijnultdri]vende werking helpen hierbij altijd
veilig en vlug een poeder of cachet van
Mijnhardt te Zeist. Mijnhardfs Poeder»
per stuk 8 cent. Doos 45 cent. Cachets.
penaamd ..Miinhardt.jps" Doos 10 pn 50 cent
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De R. K. Fabrieksarbeidersbond heeft
van l Januari —20 Februari j.I., dus in
zeven weken tijds 88 nieuwe leden ingeschreven. Dat is een resultaat van de
propaganda, maar ook — en dat zegt
méér — een bewijs van vertrouwen in de
organisatie. Dat zegt veel!

V
In het kader van de Schakelactie van
„Herwonnen Levenskracht" heeft H. L.
een gezelschapspel in omloop gebracht,
dat veel overeenkomst vertoont met het
aloude Ganzenbord, doch dat de naam van
Kettingspel draagt.
Het geheel, dat ook met twee dobbelstenen gespeeld wordt en waarbij het stelsel van boete bij het bezetten van bepaalde plaatsen gevolgd wordt, geeft een
aaneenschakeling van het leven en het
bedrijf van Herwonnen Levenskracht. Zo
wordt de plaats der ganzen ingenomen
door bloemverkoopsters, is er een consultatiebureau, een wachtlijst, enz.
De beoefening van dit spel is niet alleen op zich zelf een prettige ontspanning
voor de winteravonden, maar mede een
aantrekkelijke reclame voor onze zo nuttige H.L.-organisatie.
* *
*

In de jaarvergadering van de afdeling
Geleen van de R. K. Bond van Overheidspersoneel heeft de hoofdbestuurder Van
Lieshout 13 nieuwe leden geïnstalleerd.
In de afdeling Eindhoven van deze bond
is het ledental, dat 31 December j.I. 190
bedroeg, gestegen tot 204 op l Februari
j.I. Veertig adressen waren nog in bewerking. Krachtige propaganda-actie zal ongetwijfeld nog meer succes opleveren.
De voorzitter der afdeling Medemblik
van deze bond, de heer H. van Stigt, heeft
zijn zilveren ambtsjubileum gevierd, dat
hij stil had willen houden, maar in de

LIJDENSDRAMA
Laai de scharen
Al ie gare
Denken over Christus' leed.
Voor een ogenblik vergeet
Al hetgeen rondom gebeure
Om naar 'i Goddelijk Spel ie speuren.
Zoveel jaren
Zijn gevaren
Over Golgoiha en Kruis.
Doch in 't vblkerengedruis
Staat Hei als een machtig teken,
Dat men mini of iegenspreke.
Mocht Zijn lijden
Ons verblijden,
Die in dood en zondenachi
Door de Goddelijke kracht
Opgewekt zijn tot het leven.
Moge Het ons de glorie geven.
B. J.

jaarvergadering heeft men hem hartelijk duwtje hebben en hebben sterke schougeluk gewenst. Bij die wénsen voegen wij ders. Als allen meehelpen is het ledental
zo met een flinke schok omhoog geduwd.
nog de onze.
:):

*

*

Zoals bekend heeft de R. K. Bond van
Hotel-, Café- en Restaurant-geëriiployeerden St. Antonius reeds enige jaren, in
overleg met de R. K. Werkgeversbond
St. Joseph in deze branche en met de
Algemene R. K. Werkgeversvereniging,
••getracht te komen tot een „School voor
H.C.R.-personeel". Het verheugt ons ten
zeerste thans te kunnen melden, dat deze
school door goede samenwerking, ook met
het bestuur der R. K. Ambachtsschool te
Den Haag op l October geopend zal worden.
Deventer heeft voor het eerst een vakcursus geopend onder auspiciën van een
commissie uit de bedrijfsgenoten én de
overheid.
Voor de werknemers is daarbij betrokken het hoofdbestuurslid Fr. Roei en Fr.
Eijkelkamp. De leraren zijn de leden G.
van Loenen-Borgmeester en Van Moolhuisen.
De nieuw ingestelde kringen hebben
overal belangstelling; de propaganda is in
volle gang, Maastricht bracht haar ledental in korte tijd van 24 op 37. Maar ook
de andere afdelingen getuigen van een
zeer opgewekte geest en dit komt wel
sterk tot uiting in de thans steeds toevloeiende nieuwe leden. Het gaat overal
crescendo!
* *
*

Teneinde de hoogovens te IJmuiden
voorlopig nog in werking te kunnen houden, zullen ertsaanvoeren uit Frankrijk
per binnenschip voor dit bedrijf plaats
vinden.
*

*

*
In Het Rechte Spoor,
't orgaan van de
R. K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel, schrijft BI. dat Januari reeds een
betrekkelijk mooie aanwinst van nieuwe
leden heeft opgeleverd. De schrijver vervolgt dan: „Helaas moesten we daartegenover een aantal afschrijvingen noteren
van vrienden, die, omdat hun wensen inzake R.D.V.-herziening niet vervuld werden, .niet beter wisten te doen dan hun
organisatie de rug toe te keren. Wij zouden wel eens willen weten hoe die mensen
zich- de verwezenlijking van hun verlangens nu als ongeorganiseerden hebben
voorgesteld."
Wij zijn er eveneens benieuwd naar!
De propaganda-periode wordt eind
April afgesloten. Wie der St. Raphaëlmannen zorgt voor nieuwe actie in
Maart?
* **

De R. K. Transportarbeider doet een beroep op de activiteit van de leden: elke
week vijftig goede R. K. Transportarbeiders lid van de bond te maken. Dat het
mogelijk is, heeft de R. K. Mijnwerkersbond bewezen, welke in één week inderdaad vijftig nieuwe leden heeft ingeschreven. De transportarbeiders kunnen een

*%*

Het diocees Utrecht oppert 'n idee als
jubileum-gave aan De Jonge Werkman,
welke zijn tienjarig bestaan heeft herdacht: men wil als een der eerste punten
voor activiteit ter plaatse nemen: de oprichting, eventueel de uitbouw onzer arbeidersjeugdorganisatie.
Een beter jubileum-geschenk ware niet
denkbaar!

%*

In de vergadering der R.K.W.V. te Hoeven heeft bondsvoorzitter A. P. Romme
(diocees Breda) aan den scheidenden voorzitter Brans dank gebracht voor het door
hem verrichte werk, waarna hij een woord
van welkom richtte tot het nieuw benoemde bestuurslid Ant. Thijs.
***
Op de nog jeugdige leeftijd van 29 jaar
is in Dorst (diocees Breda) overleden het
lid, oud-bestuurslid, lid van het Volkskrant-comité en bestuurder van de R. K.
Fabrieksarbeidersbond P. A. Musters. Hij
ruste in vrede.
**
*
Herwonnen Levenskracht heeft als resultaat van in Breda gehouden filmavonden 456 nieuwe stuiver-vrijwilligers erbij
gekregen. Een mooi resultaat!

v

Na voorafgaand huisbezoek — het oude
beproefde middel — heeft de R.K.W.V. in
Dedemsvaart (diocees Utrecht) 12 nieuwe
leden mogen boeken. Een voorbeeld ter
navolging!
*_. *
De R.K.W.V. in Bergharen (diocees Den
Bosch) heeft haar 12 % -jarig bestaan op
feestelijke wijze herdacht. Den ijverigen
secretaris-penningmeester, den heer J. van
Kraaij, die 12% jaar de belangen der vereniging met woord en daad heeft gediend,
werd een gratificatie toegekend terwijl
hem voorts nog een toezegging in andere
vorm werd gedaan.
* *

*
Op 15 Maart a.s. zal
het 40 jaar geleden
zijn, dat de afdeling Lisse (diocees Haarlem) werd opgericht. Zo mogelijk zal in
de loop van het jaar dit feit feestelijk
worden herdacht.
***
In Wormerveer (diocees Haarlem) zijn
aan de volgende cursisten van de driejarige cursus van het Verbond de verworven diploma's uitgereikt: 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 met lof aan P.
Brussel uit Wormerveer, omdat deze cursist de hoogste cijfers had behaald in de
acht vakken, namelijk 8, 8, 10, 9, 9, 8, 9, 9.
Van harte proficiat!
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KATHOLIEK WEEKBLAD

in ons

MOOIE ACTIE VAN DE GRAAL,
W A A R A A N WIJ M E E D O E N
Eeuw na eeuw is de Verrijzenis van
Christus voor alle mensen een bewijs
geweest, en zal dit feit een bewijs zijn
en blijven van Christus' Godheid, zoals het dit eens was voor de Apostelen. Zijn Verrijzenis is het fundament
van ons Geloof in de waarheid van
Zijn leer en vooral in de Goddelijkheid van Zijn persoon.
Te weten, dat wij geloven in een
Mens, Die bewezen heeft met allermachtigste wonderen, dat Hij tevens
God is, dat moet voor ons een steun
zijn bij het doorworstelen van de tijdelijke moeilijkheden des levens. Te beseffen, dat Christus door Zijn overwinning op de dood alle figuren uit de
wereldgeschiedenis (die immers allen
gestorven zijn en nooit verrezen) in de
schaduw stelt en in de schaduw stellen zal, onoverwinnelijk en eeuwig, dat
moet ons fierheid geven en een vertrouwen, waar geen aanval of spot
tegen bestand is.
De Vrouwleijke Jeugdbeweging
voor Katholieke Actie in het bisdom
Haarlem gaat onder de leuze „Lumen
Christi" een grote Paascampagne op
touw zetten, die, om haar zegenrijke
belofte, niet beperkt mag büjven tot
deze beweging en dit bisdom alleen.
De bedoeling van deze campagne Is het
hoogtepunt van het Kerkelijk Jaar, het
Paasgebeuren zo levendig mogelijk voor
ogen te stellen, Jesus te volgen In Zjjn
Lijdensweek en de grote betekenis van
Zijn .Verrijzenis voor het Christendom na-

der te belichten, en wel zó, dat daaruit in
allen, die aan deze campagne deelnemen
groeit: een vernieuwd en verdiept geloof
in den triomferenden Christus, wiens volgelingen wij

werkt. Toen bleek, dat dit soort nuttige
en stichtende huisvlijt dankbaar wordt
beoefend. Welnu, hier hebben we weer een
kans!
We zijn de Graal dankbaar en ook
Jan Everts, den ontwerper van de Kerstgroep, voor dit mooie werk.
Volgende week volgen de overblijvende
modellen en daarna nog een uitvoerige
aanwijzing wat er met de Paasgroep moet
gebeuren en wat de betekenis is der verschillende figuren.
Onze huisvlijters kunnen nu reeds aan
de slag en we hopen, dat velen dit ook
zullen doen.
A. B.

Wij bouwen een Paasgroep!
Een belangrijk onderdeel van deze
Paascampagne is het zelf bouwen van
Paasgroepen, dat wil zeggen een beeldengroep voor de huiskamer, die, op dezelfde
manier als het kribje met Kerstmis, ons
het Paasgebeuren levendig voor ogen
stelt.
Met welwillende toestemming van de
Graalleiding zgn vrij in staat om de lezers
van „Herstel" de werktekeningen voor
deze Paasgroep voor te leggen; op deze
pagina werden reeds een viertal figuren
op ware grootte afgebeeld. Het zijn: de
Verrijzende Christus, de Engel in het
graf, Maria Magdalena (geknield) en een
der vrouwen op weg naar het H. Graf op
Paasmorgen.
In het geheel bestaat de groep uit negen personen, het H. Graf en de drie kruisen van Calvarië. De overblijvende modellen zullen wij volgende week afdrukken,
dan kunnen degenen die de Paasgroep
willen maken, nu reeds met het werk beginnen.
Dat werk bestaat hierin, dat de modeltekeningen met carton op triplex worden
overgebracht, waarna de figuren worden
uitgezaagd.
In de figuren zijn verschillende letters
aangebracht, deze letters geven de kleuren aan, waarmee de figuren worden geverfd. De verschillende letters betekenen:
W — (melk) wit; R = rood (vermiljoen); G = geel, goud of citroen; Gr =
groen geelachtig; RJ*. = paars (roodachtig); BI. = blauw (ultra-marijn) ; Li
= licht. Voor het gelaat en de handen
neme men geelachtige kleur, voor de haren bruin. De wondetekenen van Christus
worden rood gekleurd.
Onder aan de figuren zyn uitspringende hoekjes getekend, die, uitgezaagd,

ocymaals Je
Kleurweclslrijcl

moeten passen in gaatjes welke men
zaagt ba het vloertje, waarop de groep
komt staan. Men kan de figuren echter
ook bevestigen, door ze met een dik blokje aan de achterkant op de vloer vast te
zetten.
Wij geloven dat deze Paasgroep welkom zal zjjn in onze gezinnen. Met Kerstmis gaven wij een Kerstplaat die een
voorbeeld was om te kleuren en daar is
toen verrassend druk en goed aan ge-

Er was inderdaad enige Salomonswijsheid voor nodig om uit de 64 brieven,
die alsnog zijn ingekomen op het ver- zoek aan de onbekende inzender(s) van
twee nader omschreven tekeningen, de
rechthebbenden op de twee vijfde prijzen
op te sporen!
Deze blijken thans te zijn:
W. J. Janssen, Palmdwarsstraat 20 h,
Amsterdam.
J. Lichtenberg, Ruurloseweg C 199,
Groenlo.
Verschillenden attendeerden in hun
brieven de jury op de naam en het adres,
dat zij a c h t e r op de plaat hadden vermeld, op het motto of op de initialen onder aan de tekening, of op het losse adres
of de afzonderlijke brief, bij de plaat ingeslopen. Al deze inzenders (sters) mogen
er zich van verzekerd houden, dat bij het
uitpakken van de platen, steeds nauwkeurig op losse brieven of adressen is gelet,
zodat zij dus in dit geval ten onrechte hebben gemeend, dat hun inzending hier was
bedoeld. En vervolgens stond op de twee
bewuste platen geen enkele aanduiding,
noch op de achterzijde, noch in een of ander .motto of in enkele initialen op de voorkant, zodat derhalve ook degenen onder
de 64, die hierop attendeerden, helaas
„uitgeschakeld" moesten worden.
En zo bleef er tenslotte een tweetal
over, uit wier uitvoerige beschrijving van
de ingezonden tekening kon worden afgeleid, dat zjj de gelukkigen waren.
Tenslotte ztj nog meegedeeld, dat aan
verzoeken, achteraf gedaan, om terugzending van de plaat geen gevolg kon worden gegeven. Alleen degenen, die onder
bijvoeging van voldoende porto, dit verzoek tegeiyk met het inzenden van hun
plaat deden, hebben die inmiddels terug
ontvangen.
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De veelzijdige en zegenrijke arbeid van onze
zich ook op een heerlijke wijze in haar zorg voor d<
Door de instelling van het Kanunnik-Van-Schaikfo
ciële steun verleend aan leden van de katholieke .
zonen opgeleid worden voor het H. Priesterschap.
Groot en verheven is de waardigheid van c
verdienstelijk zijn de offers om de priesterstudie
die van anderen mogelijk te maken!
Op Zondag 30 Maart moet de thermometer
Schaikfonds „vol" zijn, dan moet zij in totaal een
ƒ1,04 „aanwijzen"! Moge deze herinnering event
mometers alsnog snel doen oplopen!

Wanneer ik een engel zou ontmoeten en
een priester, dan zou ik eerst den priester
begroeten, want de engel is slechts de
vriend van God, terwijl de priester zijn
vertegenwoordiger is.
(H. Theresia van Avila).
Let deze uitspraak van de H. Theresia van Avila
is de verhevenheid van het priesterschap wel heel
duidelijk getekend. Ontroerend schoon is het verhaal
van de eerste uitverkiezing tot het H. Priesterschap.
Aan de oevers van het meer van Galilea liet Christus'
Zijn keuze immers vallen op de eenvoudigen uit het
volk, op de vissers, de tolbeambten en de boeren en
de arbeiders. Hij heeft hen opgewekt om familie en
beroep, ja om alles in de steek te laten, ten einde Hem
te volgen. En zij die als eerstelingen tot de verheven
waardigheid van het Priesterschap geroepen waren,
volgden Hem en Jesus wijdde hen tot priesters voor
de eeuwigheid. Hij maakte hen tot voortzetters van
Zijn werk, tot herders over Zijn kudde. En later zijn
die eenvoudigen uit het volk, die ongeletterde en
onontwikkelde mensen de wereld ingetrokken, onverschrokken predikten zsj — overeenkomstig hun opdracht — het Evangelie aan alle schepselen, zij doopten in de naam van de H. Drieëenheid, zij stichtten
de eerste ehristengemeenten en beëindigden naar het
voorbeeld van den Meester hun loopbaan met de marteldood. Maar op de puinhopen van het Romeinse rijk
hebben zfl het monument van de katholieke Kerk
opgetrokken, die nu twintig eeuwen lang alle stormen
heeft doorstaan, omdat de poorten der hel haar
immers nooit zouden kunnen overweldigen.
Bij het Laatste Avondmaal zeide Jesus tot Zijn
eerste priesters, Zijn apostelen: Doet dit tot Mijn
gedachtenis. En daarmede stelde Hij in Zijn Kerk in
het Sacrament van het Priesterschap, zoals door het
Concilie van Trente nog eens uitdrukkelijk is vastgesteld. Het is derhalve een geloofspunt, dat de priesters de opvolgers zijn van de apostelen en daarmede
de voortzetters van het Verlossingswerk.
Schoon en verheven is de waardigheid van het
H. Priesterschap. Keizer Constantijn weigerde, tijdens
het Concilie van Nicea, op zijn troon plaats te nemen
en ging zitten aan de voeten der bisschoppen, uit

eerbied voor hun waardigheid. De H. Wenceslaus,
koning van Bohemen, had de gewoonte altijd te
blijven staan in tegenwoordigheid van een priester.
En overbekend is de houding van Franciscus van
Assisië, die zich immers niet tot priester wilde laten
wijden, omdat hij zich die grote eer onwaardig achtte.
De priester is de bemiddelaar tussen God en de
mensen; hij is uitdeler van Gods genaden; in de
H. Mis is hij de offeraar van de oneindig-volmaakte
Offerande, van Christus zelf; hij schenkt in Zg'n naam
vergiffenis; hij is degene, die verkwikkende troost
brengt in ziekte, ellende, droefheid en dood; hij is in
werkelijkheid het licht der wereld en het zout der
aarde; hij is de vriend der kinderen, de toevlucht van
zovele zielen, die in nood verkeren. Ja, als men over
dat alles diep doordenkt, dan bekleedt de vertegenwoordiger van Christus Jesus in het H. Priesterschap
een onmetelijk hoge waardigheid.
Wanneer er dan ook in een gezin een jongen is, die
roeping gevoelt tot het H. Priesterschap en daarvan
in een ernstig ogenblik zjjn ouders op de hoogte
brengt, dan welt er in de harten van die vader en
moeder een onzegbaar grote dankbaarheid en intense
vreugde op. Hun jongen eenmaal uitverkoren tot het
koninklijk priesterschap, de gedachte alleen reeds is
somtijds te groot om te verwerken. Maar dan gaan
die ouders meehelpen, om voor hun jongen die genade
van Onzen Lieven Heer te verkrijgen. Dan leven ze
mee, dan bidden ze mee, dan offeren ze mee, dan doen
ze alles om het heerlijke ideaal te helpen verwezenlijken.
Niet altijd echter kan er voldoende voorzien worden
in de kosten, die zo'n studerende jongen met zich
brengt. En toch, uit hoofde daarvan mag geen enkele
roeping verloren gaan!
Welnu, de katholieke arbeidersbeweging — wat
ontplooit zij toch 'n heerlijke, veelzijdige activiteit —
heeft ook hier haar taak begrepen: steun te geven
aan die arbeidersgezinnen, welke de seminariekosten
van hun jongens niet kunnen betalen.
Er zijn — laten wfl er God voor bedanken — veel,
zeer veel priesterroepingen in onze beweging. En er
zijn ook veel gezinnen uit onze kring, waar het zo
moeilijk is om alles zelf te bekostigen. Daarom is het
Kanunnik-Van-Sehaikfonds gesticht, bfl gelegenheid
van het veertigjarig priesterfeest van den Verbondsadviseur, mgr. J. G. van Schaik. Het fonds heeft dus
tot doel extra geldelijke steun te geven aan leden van
de katholieke arbeidersbeweging, wier jongens zich
tot het priesterschap voorbereiden.
De stichting van dit fonds ondervond al aanstonds
warme weerklank, hetgeen in het bijzonder bleek,
toen het Verbondsbestuur zich wendde tot de aangesloten bonden, de instellingen en de plaatselijke afdelingen met hun instellingen. Het Kanunnik-VanSchaikfonds werd dan ook gesticht met een beginkapitaal van ongeveer ƒ 20.000.
Uit de stichtingsacte blijkt, dat het fonds zelf ten
nauwste verbonden is en blijft met de katholieke
arbeidersbeweging en dat de steun moet worden verleend uit de jaarlykse inkomsten (de rente) van het
kapitaal.
In 1935 is de jonge instelling haar werk begonnen
en al aanstonds bleek, dat in een dringende behoefte
werd voorzien. Het eerste jaar kwamen 50 aanvragen
om hulp binnen, waarvan er 38 door het fondsbestuur
werden toegewezen. Om een enkel voorbeeld nog te
geven: in 1940 werden ongeveer 210 subsidies toegekend!
DE NEOMIST AAN HET ALTAAR

In een dringende behoefte is inderdaad door dit
fonds voorzien. Dat in talrjjke gevallen niet zonder
reden bij het fondsbestuur wordt aangeklopt, bewijst
het volgende geval, een uit de vele andere, soortgelijke gevallen.
In een gezin, bestaande uit vader, moeder en negen
kinderen, was de vader werkloos en de inkomsten
van de kinderen plus de steun van den vader bedroegen te zamen ƒ21,40. De seminariekosten bedroegen voor dit gezin ƒ 190. Het gezin zelf kon
niets bijdragen, terwijl de pastoor (van een arme
parochie) dit evenmin kon. De vader moest de studiekosten bijeen zien te krijgen door giften van particulieren. Ook hier was hulp nodig, dringend nodig
Het is zo jammer, dat door deze omstandigheden
roepingen tot het priesterschap verloren dreigen te
gaan, omdat de jongens moeten worden teruggeroepen van de weg naar hun heerlijk ideaal.
Was het wonder, dat het fondsbestuur zon op middelen om het fondskapitaal te vergroten, ten einde
het fonds in staat te stellen zjjn taak ruimer te vervullen?
Toen kwam er plotseling iemand op een lumineus
idee.
Wie die iemand was doet er nu hier niet toe, maar
zijn idee was in ieder geval lumineus.
Het idee van de thermometer!

Gebed van een kind
goede priesters.
Lieve Jezus, mag Ik U om eet
3unst vragen?
Thuis en op school heb ik
geleerd, dat U aan de prieste
hei] van de zielen van alle t
hebt toevertrouwd.
Ik vraag U, lieve Jezus, geef t
wereld heel veel goede prieste
alle mensen bi] U in de
brengen. Leer mij, lieve Jezus
van de priesters houden, zege
allen in hun moeilijke arbeid.
Laat oo]c vele arme kinderen p
worden. Help hen en help hun (
bij alle moeilijkheden.
Lieve Moeder Maria, beschei
priesters in alle gevaren. H.
brord. H. Bonifacius en alle hi
van Nederland, bidt voor 01
voor ons vaderland. Amen.

l
doet de katholieke arbeidersbeweging met haar door geen
ongunst der tijden te breken of
te fnuiken idealisme, voortreffelijk, zegenrijk werk.

arbeid van onze beweging manifesteert
haar zorg voor de opleiding van priesters.
iik-Van-Schaikfonds wordt immers finann de katholieke Arbeidersbeweging, wier
ï. Priesterschap.
aardigheid van den Priester. Schoon en
de priesterstudie van eigen kinderen en
>n!
de thermometer van het Kanunnik-Vanzij in totaal een bedrag van 52 x 2 et. is
erinnering eventueel achterstallige ther-
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Er zouden thermometers gemaakt moeten worden,
in 'n smaakvolle uitvoering en gratis verstrekt, waarvan het celluloid kwikbuisje verdeeld was in 104
graden. ledere graad moest dan de dikte van een cent
hebben, met de bedoeling dat ledere week twee
centen in het kwikbuisje werden geworpen. Het gehele jaar volgehouden zou dat tot resultaat hebben
een gevuld huisje met 52 X 2 cent is ƒ1,04.
Het idee vond instemming.'
Maar dat niet alleen, het werd ook ten uitvoer
gelegd.
Met het even verbluffende als verblijdende resultaat, dat over het gehele land — er werden in de
meeste plaatsen speciale comité's voor benoemd —
meer dan 100.000 thermometers konden worden geplaatst. En als de oorlog er niet tussen was gekomen,
dan was dat aantal nog veel groter geweest, want
toen na betrekkelijk korte tijd het cijfer van honderdduizend was bereikt, liep het al aardig tegen de
10e Mei aan ,

Over enkele weken draait de
actie van het Kanunnik-VanSchaikfonds een jaar. En daarom zouden we deze week willen
besluiten met een vurige opwekking tot al onze thermometer-bezitters en -bezitsters: wilt
er toch voor zorgen, dat straks
de thermometer gevuld is, resultaat van blijmoedig gedragen, kleine offertjes van 2 centen in de week. Er zijn zoveel
'priesters, die alles wegschenken, wat ze hebben gehad en
wat hun als mens toch dierbaar
moet zijn geweest; Hun familieleven, hun land, hun gezondheid
en hun talenten en die dat alles
in dienst hebben gesteld van
Christus', Rijk.
Wij menen deze opwekking
om ook dit wekelijkse offertje
met een blij hart te dragen, dan
ook te mogen onderstrepen met
enkele passages uit een missiekalender, waarin we een levensbeschrijving vonden van een
der heiligste priesterzonen, die
ons land ooit heeft voortgebracht, van Petrus Donders
uit Tilburg. We volstaan met
enkele karakteristieke gedeelten uit deze beschrijving:
Het was een prachtige jonge
kerel toen hy ging. Hij bood
zich aan om naar Molokaï te
gaan, het ordeloze, levende graf
van menselijke wrakken, afgestompte hompen vlees en afzichtelijke wonden. Molokaï, de hel van verschrikking, dat, met zijn hese,
schorre stem, één voortdurende godslastering uitbraakte tegen Gods Voorzienigheid.

DE
Het voornaamste is intussen ervoor te zorgen, dat
de geplaatste thermometers op peil blijven, dus dat
ze regelmatig gevuld worden. Om de lezers daar nog
eens aan te herinneren, bevatte Herstel van enige
weken geleden in dit verband een aardige voorplaat,
voorstellende een bibberende kachel met 'n dikke das
om, die, terwijl het buiten steendik vriest, maar niet
begrijpen kon hoe de thermometer van 't Kanunnik-Van-Schaikfonds in dezelfde kamer waar hij
ook stond maar iedere week
trouw bleef oplopen

van een kind voor
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lat U aan de priesters het
de zielen van alle mensen
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ien bi] U in de hemel
Leer mij. lieve Jezus, veel
riesters houden, zegen hen
lun moeilijke arbeid,
vele arme kinderen priester
[elp hen en help hun ouders
oeilijkheden.
ieder Maria, bescherm de
n alle gevaren. H. WilliBonifacius en alle heiligen
;r'and, bidt voor ons en
vaderland. Amen.

Het volijverige fondsbestuur
heeft er trouwens zelf ook wat
op gevonden: er is een serie van
twaalf aardige kinderplaatjes gereed gekomen, vervaardigd door
de tekenares Nettie van Wijland,
die er onzes inziens buitengewoon goed in geslaagd is om het
kinderlijke en het religieuze element in de verschillende voorstellingen op een sympathieke,
niet overdreven sentimentele,
doch volkomen verantwoorde
wijze te verbinden.
Van deze serie van twaalf
plaatjes wordt er door de plaatselijke comité's regelmatig iedere
maand eentje afgegeven in die
gezinnen waar een thermometer
werd geplaatst. De plaatjes zijn
bedoeld voor de kinderen, doch
dienen tevens als een vriendelijke
herinnering aan ouders en kinderen beiden, om het wekelijkse
offert je niet te vergeten!
• *

*
*

Zo gaat onze katholieke arbeidersbeweging voort met dit heerlijke werk en zy bewijst daardoor
nog weer eens opnieuw hoezeer
haar alle belangen, waarmede
onze gezinnen te maken hebben,
én godsdienstige, én zedelijke,
én sociaal-economische, én sociaal-hygiënische, én culturele
ter harte gaan. Rechtstreeks
voor de individuele leden, maar
— dez^ actie bewijst het nog eens
overduidelijk — indirect voor de
leden gezamenlijk, voor de katholieken als volksgroep, voor de
Nederlandse volksgemeenschap
in haar geheel genomen deed en

MISSIONARIS

f\. l wat mijn vader en moeder mij deden,
De Brabantsche goedheid van gansch mijn^
[.geslacht,
Zijn durf en zijn godsvrucht, zijn vele gebeden
En al wat door allen vergeefs is verwacht,
Voelt in mijn hart zich benauwd tusschen
{.wanden
En stijgt onbedwingbaar in mij, als een vloed
Over zijn oevers naar wachtende landen.
Vader en moeder, iJc ga, want ik moet!
Noemt het geen ontrouw van wie mij nabijzijn,
Zoo ik de siel van den vreemde bemin,
Noemt het geen roekeloos haken naar vrij zijn,
Als ik daarginds een nieuw leven begin,
Want ik draag niets, dat ik niet heb ontvangen,
Over de bergen en over de zee:
Elk is de slaaf van een erflijk verlangen
En voert zijn verleden naar overal mee.
Nooit zal ik andere woorden meer spreken
Dan woorden, die recht uit het vaderhart gaan;
Zegenen zal ik het volk met het teeken,
Dat ik van moeder heb Zeeren verstaan;
Die mij verwekt hebt en pijnzaam verworven,
Die mij in vroomheid hebt opgevoed,
Weet, dat uw voorbeeld in mij ligt bestorven
Als het zaad in den grond, waar het groeien
[moet.
Zooals uw deugden mijn roeping verdienden,
Is het uw liefde tot God, die mij drijft
Achter te laten verwanten en vrienden,
Te gaan met een hart, dat vereenzaamd blijft.
Namens degenen, die hier zijn, gezonden,
Streef ik daarginds naar 't gemeenzame wit
En in 't gebed met hen allen verbonden,
Offer ik al wat ik ben en bezit.
Niets gaat verloren, waar 't al wordt gegeven,
Slechts wat vervuld is, stort overvloed uit:
Zoo schenkt de Kerk ons het eeuwige leven,
Zoo geeft de bruigom zich weg aan de bruid,
Zoo ga ik heen naar de velen, die vragen
En geef wat ik zelf van uw goedheid ontving.
Is er een zoetere troost voor uw klagen?
Is er een rijker herinnering?
ANTON VAN DUINKERKEN
Uit: De Gemeenschap.

Hij kwam en bezat niets dan zijn ijzersterk lichaam,
dat hij practisch aan die ziekte (de melaatsheid)
overleverde. Maar zijn ziel was vol van Christus. Dien
wilde hij brengen in dat rijk van de grijze, grauwe
dood.
Tegen het einde van zijn leven kon men hem noemen „den verschrikkelijksten melaatse" van het
eiland. Zijn hoofd was één wonde. Zijn wenkbrauwen
waren uitgevallen, zijn rechteroor was wanstaltiggroot. Neus en wangen vol lelijke rimpels, vol bulten
en buitjes, afschuwelijk opgezwollen. Zijn baard was
ruig, met hier en daar grijze plekken erin. En alles
vol wonden, zijn hals, zijn handen
Ach ja, ook zijn handen, die alleen maar hadden
gezegend en goed gedaan, die melaatsen-wonden hadden gereinigd, gezalfd en verbonden, die een waterleiding op het eiland hadden aangelegd, die doodkisten in elkaar hadden getimmerd en uitgeziekte
lichamen naar de laatste rustplaats droegen
Dat was Petrus Donders, door God geroepen vanuit
de arme arbeiderswoning, van achter het weefgetouw,
naar het missieland van Suriname. Brillant voorbeeld
van offerzin en plichtsbetrachting!
Spiegelen we onze eigen levenshouding aan dezen
Nederlandsen arbeider-priester.
Zorgen we toch, dat, vooral in deze tijden, geen
priesterroepingen verloren gaan. Bidden we Onzen
Lieven Heer om vele en goede priesters uit ons goede
volk en offeren we als leden van de katholieke arbeidersbeweging wekelijks in de thermometer, in het
sterkende besef, dat er Eén is, Die Zich in edelmoedigheid immers nooit laat overtreffen.

L. B.

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

'S MKUOVbEN
tog een
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De omstandigheden van het laatste jaar
Hebben menige droom van gemak en
weelde wreed verstoord. Vele mensen zullen denken, dat deze woorden op hen geen
betrekking hebben. En toch zijn er maar
betrekkelijk weinigen die, als ze eerlijk
-willen zijn, niet moeten erkennen dat ze
van massa's dingen genoten die wel is
waar het leven zacht maken maar die,
strikt genomen, toch te missen zijn. En
aangezien alles betaald moet worden,
meer gemak en overbodige dingen doorgaans nog wat hoger dan het noodzakelijke, zal iemand die tegenwoordig eens
een praatje met zichzelf houdt, allicht de
opmerking maken, dat, wanneer in de
royale tijd met evenveel overleg geleefd
was als thans, een aardig spaarpotje gemaakt had kunnen zijn. Maar de kans
daarvoor is nu voorbij.
Het beoefenen van deze deugden is niet
«tijd even eenvoudig. Er zijn zoveel dingen waarvan men meent dat er niets op
te bezuinigen is, en in andere gevallen
denken we weer te bezuinigen, terwijl we
Juist ons een strop ermee bezorgen, zoals
met het kopen van goedkope artikelen
an slechte kwaliteit.
Zuinig leven moet dan ook niet het uitrloeisel van een bevlieging zijn, maar we
•noeten geheel en altijd daarop ingesteld
wezen, we moeten er eigenlijk toe opgevoed zijn en ons zelf ertoe blijven opvoeden. De drang ertoe is een kwestie van
liedelijk gevoel, verantwoordelijkheidsgevoel voor het degelijk vervullen van een
taak en tegenover de belangen van ons
gezin; het zuinig zijn in de praktijk is een
kwestie van verstandig inzicht, het nalaten dus van verkeerde en onnodige uitgaven, zonder daarbij in het dwaze te
vervallen, en verder is er voor nodig een
zo groot mogelijke kennis van alles wat
tot het materiële van de huishouding behoort, het goed voorbereid en op de hoogte zijn van onze taak dus.
Of er na alle distributie en beperking
nog wel iets te bezuinigen valt?
Ongetwijfeld. Alleen al door het veranderen van verschillende gewoonten bij ons
werk. Misschien zien wij daarvan niet direct de mogelijkheid in en, eenmaal ermee
begonnen, evenmin direct de resultaten,
maar op de duur komen die ongetwijfeld.
Daar is b.v. het wekelijkse „uithalen"
cvf straks de grote schoonmaak, en het
«laarbij automatisch, nodig of onnodig
.ranselen en borstelen van meubels, gordijnen, kleden, enz., waardoor de stof ontijdig aan zijn eind is. En bij dezelfde gelegenheid snieren we veel te veel was op
het hout, dat daardoor niet voldoende
glimmen wil en extra werk vraagt, terwijl
4 Ie duur betaalde was geen nut doet.
Ook met andere schoonmaakmiddelen
kan nog heel wat spaarzamer worden omgegaan, terwijl doelmatige behandeling en
regelmatig onderhoud van allerlei gereedschap en hulpmiddelen heel wat geld
In het laadje houdt, dat anders aan onttjdige nieuwkoop heen gaat.
Dure dingen als sponsen, zeemlappen,
enz. — en wat is thans niet duur — gaan
langer mee als ze steeds direct na gebruik goed uitgespoeld en uitgeknepen
worden zodat ze snel kunnen drogen en
vet worden voorkomen wordt. Vette sponzen gaan bij het gebruik snel stuk; men
maakt ze schoon, door ze een nacht in wat
azijn te leggen, daarna in een sopje van
een weinig Persil te leggen en dit wat te
verwarmen (niet tot kookhitte!) en vervolgens goed uit te spoelen. Alle oude
sponzen en stukken en stukjes zeem worden bewaard. Men naait de oude stukken
aan elkaar, waartoe de zemen in lapjes
van pl.m. een handlengte geknipt worden
en op elkaar gelegd, en zó kunnen we van
die resten nog heel wat gemak beleven.
Voor dweilen en vaatdoekjes geldt ongeveer hetzelfde.
De slijtage van onder- en bovenkleding
neemt snel toe, naarmate ze langer gedragen wordt zonder te reinigen. Een
wasje uitsparen is geen bezuinigen, maar
wordt duur door slijtage. Over 'wassen
zonder zeep schreven we enige weken geleden.
Tot reiniging behoort ook het direct
verwijderen van stof en vlekken, vóórdat
de kleren worden weggehangen. Het later verwijderen van aangekleefde stof en
WAT ZEGT MEVROUW AKNOLDSEN

Gebruikt voor het zouten van de spijzen
Jozo of Nezo, sneeuwblank, hygiënisch
verpakt zout.

eert
Een jong meisje, studente te Nijmegen, werd in de oorlogsdagen bij een
bominslag gedood. In de catastrofe,
die zoveel vernielde, bleef een angstvallig bewaard geschrift gespaard:
een dagboek, bijgehouden in de gymnasiumtijd op de leeftijd van 14—16
jaar.
Dit dagboek nu werd uitgegeven in
de mening, „dat het voor velen goede
vruchten zou dragen". En dan wil ik
veronderstellen, dat men daarbij niet
slechts dacht aan andere jonge meisjes, leeftijdgenoten van de schrijfster,
doch ook aan allen, die jonge mensen
mogen leiden op de weg naar de volwassenheid.
Want dit dagboek is mijns inziens,
meer nog dan de typische uiting van
een bepaald meisje, die van een bepaalde leeftijd. Het bijzondere zit niet
zozeer in de persoon van de schrijfster
als wel in de ontwikkelingsperiode,
waarin zij op dat ogenblik verkeerde.
Versta me nu goed: ik twijfel er

Vader en moeder danken u allen
harteüjk voor uw medeleven!!!
Elisabeth Maria Irene.
oude vlekken maakt onnodig lang borsteen wrijven en gebruik van bijtende stoffen
nodig, waardoor kale of dunne plekken
ontstaan. Bij het gebruik van vloeistof
daarbij is ook weer zuinigheid geboden;
ook al, omdat een ruim gebruik ervan
kringen doet ontstaan, die weer extra
werk nodig maken.
Nadelig is het, om te nauwe kleding te
kopen of om door verkeerde wasbehandeling (te heet water op wollen goed bijvoorbeeld) ze te nauw te maken. Spannende kleding slijt onevenredig snel, wat
vooral voor kousen geldt. Deze laatste lijden ook sterk door te ruime schoenen of
als de binnenkant daarvan ruw is; een
inlegzooltje en tijdige reparatie spaart de
kousen. Regelmatige voetverzorging (wassen en nagels knippen) draagt eveneens
bij tot besparing op de kousenrekening
en ook op de tijd, die aan het stoppen gespendeerd moet worden. Het dragen van
een voetje, uit het been van een oude
kous gemaakt, voorkomt veel gaten en
wie klompen draagt doet wijs, zo'n sokje
te maken van een of andere sterke herenstof.
Over doelmatige wasbehandeling schreven we eerder, maar het doelmatig opbergen van vuile was is ook de aandacht
waard. Alles wat vochtig is, moet b.v.
volkomen droog zijn vóór het in de wasmand gaat; nalatigheid daarbij veroorzaakt „het weer", wat arbeid vereist en
slijtage.
Bij het schoonmaken van de vaat besparen we vuur, zeep en in het winterseizoen ook licht, als we in plaats van
driemaal, na elke maaltijd, maar één
keer per dag afwassen. En daarbij bezuinigen we nog extra op zeep of soda en
heet water, wanneer we borden en pannen en wat verder ervoor in aanmerking
komt, direct na het gebruik met papier
zoveel mogelijk reinigen en de stukken,
waarvoor dit gewenst is, in koud water
zetten.
Dit zijn enkele punten van het heel
lange bezuinigingsprogramma, dat tot
motto behoort te dragen het bekende
spreekwoord: „Vele kleintjes maken één
grote."
We willen besluiten met een heel voornaam punt: treft maatregelen voor het
uitroeien van ongedierte, want op geen
enkele wijze gaan meer levensmiddelen en
andere voor den mens onmisbare goederen verloren dan door de vernielzucht van
muizen en vooral ratten. Jaarlijks ter
waarde van millioenen guldens! En dat
in distributietijd!
WILMA MÜNCH.

NV MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT
geen halve seconde aan, dat Paula
Geerts een begaafd, zeer fijn kind is
geweest, met een schone ziel. Evenwel, haar hoge stemmingen en neerslachtige buien, haar idealisme en
haar moedeloosheid, haar zoeken van
God en haar dromen van aards geluk
zijn kenmerkend voor iedere groeiende meisjesziel. Ik ben er van overtuigd, dat vele meisjes en vrouwen
zich zelf in dit dagboek zullen herkennen, zij het — wat de laatste betreft
— met een weemoedige glimlach. Wat
werd er van mijn idealen, mijn dromen — en toch is het nu óók goed ...
Zijn er onder de arbeidersjeugd, die
er een dagboek op nahouden ? Niet velen ! Handen, die staan naar fabriekswerk, naar naaien, wassen, schrobben,
vatten niet zo licht de pen. Degenen,
die al heel jong in de realiteit van het
harde leven geplaatst worden, die al
vroeg moeten mee-verdienen, komen
er minder makkelijk toe hun gedachten en belevenissen aan het papier toe
te vertrouwen. Dat de jongens en
meisjes uit de arbeidersklasse minder
problematisch zijn aangelegd dan de
studerende jeugd, is best mogelijk.
Dat wil nog niet zeggen, dat zij daarom niets doormaken, dat er bij hen
geen innerlijke groei is, dat ze geen
verlangen naar hoger .leven kennen
met daarna en daarnaast een diepe
onvrede niet zichzelf.
Daarover zijn we 't allemaal eens:
grote kinderen (vlegels, vlerken, lummels, nesten, snotneuzen, ongelikte
beren) zijn soms vreselijk lastig, vooral onbegrijpelijk, vooral dwars. Zij
kunnen hun eerzame ouders en overheden tot wanhoop drijven door hun
vreemd gedrag. (Opstandige jeugd!).
Daarom zij alle opvoeders de lezing
van dit dagboek aanbevolen. De moeders op de eerste plaats, maar ook de
leidsters van de vrouwelijke jeugd. En
bovendien de leiders der grote jongens, want ook die kennen hun Sturmund-Drangperiode.
Heeft
moeder,
vreselijk
dinnen?

u zich wel eens geërgerd,
als uw dochter bij tijden zo
dik-an deed met haar vrienTen onrechte:

PEEKOFFIE
MOSTERD
TAFELZUREN
STEUNT H O L L A N D ' S I N D U S T R I E

heb eeuwig een kwaad humeur en ik
kan mezelf in niets overwinnen. Een
tijdje geleden kon ik zo echt hartelijk
bidden, maar tegenwoordig gaat dat
ook al bij buien, 's Avonds loop ik altijd
even, zonder dat iemand het merkt, de
kerk binnen. Maar dan zit ik daar, met
zo iets nijpends, iets donkers in mijn
hart en dan ben ik ontevreden en ik
kan m'n gedachten niet concentreren
en ik ga weer even ontevreden weg als
ik gekomen ben."
Hebt 'u uw schouders wel 'ns opgehaald, als u geen staat op uw meisje
kon maken, als ze zelf niet wist, wat
ze wou?
„Zou God m'n roeping kunnen zijn?
En dan verzet zich daar weer alles in
me tegen, nee! Ik kan niet zo alleen
blijven staan, heel m'n leven. Alles huakert in me naar liefde, echte, zuivere»
diepe liefde, 'n Man en kindertjes. O
nee, dat kan ik niet opgeven. En van
de andere kant: God, God, oneindig
goed, oneindig lichtende liefde, als je
ze doorvoelt, duizendmaal heerüjker
dan menselijke liefde."
. Zeg vader, ga jij wel eens met je
dochter wandelen. Nee, ik bedoel niet
met die leuke kleine prul van drie
jaar, maar met je grote dochter.
Praat je wel eens met ze? Daar zou
je toch heus goed aan doen.
Hoe grote invloed kan de biechtvader hebben, hoe grote invloed een
preek, een goed boek:
„Ik heb zo juist wat in „Vaar wel"
gelezen. En dat stemde me zo biy, zo
vredig. Je moet elke week 'n uurtje in
het Nieuwe Testament lezen. En dan
staat er: In dit boek staan alle gedachten die ooit de Godsliefde van een
gelovig mens hebben opgevoerd tot
aan het wegschenken van geld en goed,
tot aan het opofferen van zijn leven.
In dit boek staat ergens in een hoofdstuk, in een vers, het woord dat ook
jouw leven kan maken tot een geluk en
jezelf tot de meest blije van alle christenen. Is dit niet mjjn ideaal aan t
worden? O, ik wil zoeken naar dat
woord, ik wil de grootste Godsliefde
vinden, die 'n mens kan krijgen. Want
er staat: Al moet je jaren lang zoeken,
op de dag, waarop je het vindt, zul je
je zoeken zegenen. Wat ben ik blij, dat
ik „Vaar wel" heb gevraagd. Heerlijk!"

„Ik word tegenwoordig hoe langer
hoe gekker op Miep. Ze vertelt me veel
van haarzelf, maar ik zeg nooit iets
van mjj. Mijn diepste gevoelens lijken
Hoe eindeloos zalig, als vader en
me zo banaal. Nu schrijf ik maar raak, moeder niet „nazwammen" over een
dus gaat het nogal, omdat ik meestal boze bui, als ze je begrijpen:
alleen schrijf, als ik er het meest behoefte aan voel. En tegenwoordig moet
„Die driftbui of liever olie-domme bui
ik iets hebben, waaraan ik m'n gedachvan Zaterdag is toch weer heel anders
ten kan uiten."
afgelopen dan ik dacht. Moeder kwam
me toedekken, niets kwaad, en ze zei,
dat ik alleen wat minder vlug in m'n
En na'n poos je:
woorden moest zijn. Verder heeft ze er
niets van gezegd. En vader kwam me
„Nu ik het aan Miep verteld heb, is
gewoon 'n kruisje geven. Die verwaander weer iets zachts in me gekomen. Ik
heid van me, dat ze me niet kennen, is
houd zoveel van Miep, 't lijkt erg flauw,
dus ook al niet waar."
maar ik kan er niets aan doen. Ik begin mezelf hoe langer hoe gekker te
Dit dagboek, zoals ieder dagboek
vinden."
van een jong mensenkind, roert welHeeft u zich soms kokend opgewon- haast op elke bladzij een opvoedkunden, omdat zo'n kind, met toch goed dig vraagstuk aan. Het geeft beter
voer en een warme stal (nietwaar?) kijk op de rijpere jeugd dan menige
ongenietbaar was, buiig, himmelhoch dikke foliant met theoretische bejauchzend, zum Tode betrübt? Hebt schouwingen. Daarom zij het allen,
u er wel ooit aan gedacht, dat dit kon die met die lieve, grote kinderen te
voortkomen uit grote lichamelijke ver- maken hebben, ter critische lezing
moeidheid en overigens ... dat het bij warm aanbevolen.
de leeftijd hoort?
C. BOUDENS-VAN HEEL.
„Vandaag had ik eerst een rot bui.
Vanavond gingen we wandelen en toen
zijn we naar het Lof geweest Eerst
was ik opstandig en ik voelde me miserabel. Maar toen begonnen ze te zingen: „Ave Maria!" O, ik kreeg een gevoel zo machtig en sterk, alsof ik tegen
de jrond zou worden geslingerd en ik
moest heel, heel hard op m'n lippen
bijten om niet te huilen."

„Mijn dagboek" door Paula Geerts. Uitgave: Paul Brand, Hilversum.
L. S. te G. "De brochures van de SleuteW
bos kunt u aanvragen bq het secretariaat:
Prins Mauritsplein 30, Den Haag. De
Graalstudiën: Departementenhuis, K»
ningslaan 30, Amsterdam.
C. B.-v. H.

En een andere dag:
„En tegenwoordig heb ik buien, verschrikkelijk! En al zeg ik honderd keer
tegen mezelf: „Overwin je," dat helpt
allemaal geen lor. Tegenwoordig heb
ik, geloof ik, in alles 'n inzinking. Ik
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Ter oplossing:

Probleem no. 304. Inzendingen tot 14 De Mei-maand komt weer in het verMaart.
schiet, de maand van de Maria-verering.
In
elk huisgezin wordt haar beeltenis
No. 304
versierd en verlicht. Mooi zou het zijn,
H. G. M. Weenink
indien we voor de Koningin van de Vrede
I Pr. Budapesti Sakkör 1924
een troon maakten, waardoor de schoonheid der versiering nog meer tot haar
a b c d e f g h
recht komt. Ook zonder de extra bloemen
in de Mei-maand, zal het beeld straks een
waardiger plaats hebben.
't Spreekt vanzelf dat we rekening moeten houden met de grootte van het beeld
dat we hebben. Deze troon is gedacht
voor een beeldje van pl.m. 30 cm. Is dus
i-r.f

È. M*
a

b

c d e f g
Mat in 2 zetten.

h

De heer L. Habets te Maastricht zond
nog goede oplossingen in van no. 298
en 300.
Correspondentie

3. de G. te E. Volgens de geldende spelregels moet een stuk van de tegenpartij,
dat eenmaal aangeraakt is, geslagen worden, ook al is het eigen stuk nog niet
aangeraakt. Wel heeft men, wanneer
meer wijzen van slaan mogelijk zijn,
nog de keuze tussen deze verschillende
mogelijkheden. Kan het aangeraakte stuk
niet geslagen worden, dan blijft deze aanraking verder zonder gevolgen.

te houtsoort die makkelijk steekt en later
geverfd wordt, ofwel van een harde houtsoort en dan blank laten. In het eerste
geval komt in aanmerking linden-, populieren- (peppel) óf perenhout, in het tweede geval eiken, beuken, kersen en dergelijke houtsoorten.
Allereerst het voetstuk. Hiervoor hebben we nodig een blokje hout lang 16,
breed 10 en hoog 4,4 cm. Dit blokje word*
eerst zodanig schuin gezaagd dat het ac!§
ter 16 cm en van voren 13,5 cm is. Vervolgens steken we het juiste profiel zuiver en strak en de beide schuine zijkanten en vervolgens aan de voorzijde. Aan
de voorzijÜe loopt het profiel echter niet
helemaal door, maar houdt in het midden
op, waar we een kleine console uitsteken.
Als de detail-tekening goed wordt gevolgd geeft dit geen moeilijkheid. Hoofdzaak is dat we zuiver in het midden blijven en een mooi vloeiend profiel steken.
Aan de achterzijde moeten we straks, als
de opstand klaar is, een verdiept gedeelte
hakken waarin die opstand moet passen.
Onder het voetstuk komen 4 bolletjes
als pootjes.
Nu de opstand. Een plankje lang 38,8
cm, breed 13,5 cm, dik 0,8 cm. Dit plankje
is van onder 10 cm breed en loopt dan
even schuin naar boven en helemaal bovenaan even waaiervormig naar buiten
tot de breedte van 13,5 cm. De bovenafwerking is gelijk aan de onderlijn van
het dakje. De bevestiging aan het voetstuk geschiedt met lijm en schroeven in
de gemaakte verdieping.
Voor het kapje hebben we nodig een
plankje lang 17,5 cm, breer 7,5 cm en dik
3,3 cm. Het profiel is een vloeiend ojief
en is van onder iets minder gebogen dan

van boven zodat in het midden een dikte
van 1,1 cm en aan de einden een dikte
van 0,3 cm wordt verkregen. Tot ondersteuning van dit kapje komt een hollat,
die om de opstand heen wordt doorgezet,
dus een gebogen stuk van voren en twee
korte rechte stukjes tegen de zijkanten
van de opstand.
Wensen we te verven dan op de bekende manier en in de volgende kleuren:
voetstuk donkerblauw, bolletjes zwart,
opstand azuur-blauw (bleu). Achter de
kop van het beeldje een cirkel- te trekken
met een straal van 3 è, 4 cm en hierin
wat stofgoud aanbrengen,
ARCHITEKT,

Party dr. Vidmar—Janowski

Gespeeld in het tournooi te San Sebastian,
1911.
het beeld dat we hebben groter of kleiner,
1. d2—d4, d7—d'5. 2. c2—c4, e7—e6. 3. dan is het wenselijk de troon ook in verPbl—c3, Pg8—f6. 4. Lel—g5, UW—e7. 5. houding groter of kleiner te maken.
e2—e3, 0—0. 6. Pgl—f3, Pb8—d7. 7. TalHet geheel bestaat uit drie delen, nael, Tf8—e8.
melijk een voetstuk ,een opstand en een
Een vaak gespeelde variant van het ge- kapje.
weigerde damegambiet. Alleen speelt men
Het kan gemaakt worden van een zachtegenwoordig liever 7
c6. 8. UI—d3,

EVEN

DUIZELEN

daXc4. 9. Ld3Xc4, a7—a6. Was er 7

c6 gespeeld, dan zou nu 8
Pd5 kunnen volgen, waardoor zwart's stelling niet
zo gedrukt wordt. 10. O—O, b7—b5. 11.
Lc4—d3, Leg—b7. De gebruikelijke ontwikkeling van Lc8. Zwart heeft echter het
nadeel, dat veld e5 door wit wordt beheerst. 12. Ddl—e2, c7—c5. 13. Tfl—-dl.
Natuurlijk slaat wit niet op cö, daar de
pion op d4 zeer goed staat. 13
Dd8—
b6. 14. Pf3—eö!, Pd7Xeö. 15. d4Xe5, Pf6
—d7. Het schijnt, dat wit nu een pion kan
veroveren op de volgende manier: 12.
Lh7:t, Kh7:. 13. Dh5t (om tevens Lg5 te
dekken), Kg8. 14. Td7:. Evenwel volgt er
.dan: 14
Dc6! met de dreiging Dg2
mat, zodat wit wel op b7 moet slaan en
er aldus een kwaliteit mee verspeelt. 16.
De2—h5!, Pd7—f8. 17. Pc3—e4, Lb7Xe4
(wit dreigde Le7:, gevolgd door Pd6,
waarna het paard geweldig sterk staat).
18. Ld3Xe4, g7—g6? Zulke zetten moet
men in stellingen, gelijk wij hier hebben,
juist niet doen. Immers wit staat een
tikje beter en zwart heeft moeite zich te
handhaven. Zolang de stelling min of
meer gesloten is, gaat dat nog wel, maar
juist door dat opspelen van die pionnetjes
krijgt de tegenpartij later de kans de stelling met zijn eigen pionnen open te breken. 19. Dhö—f3, Tag—dg. 20. Lg5Xe7,
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TdSxdlf. Weer een principiële fout, daar
wit nu de open d-lijn beheerst. Zwart
dacht, dat er na 20
Te7:. 21. Td8:,
Dd8: met Tc5: een pionnetje verloren zou
gaan. Evenwel zou die pion weer teruggewonnen kunnen worden met 22 Tc7!
23. Tc7:, Dc7: en dreigt zowel Del mat als
De5:; of 23. Tc2, Tc2:. 24. Lc2:, Da5! en
25
Da2: (resp. Del mat). 21. TclXdl,
Te8Xe7. 22. Tdl—d6!, Db6—aö. Beter
was Dc7; „dicht bij huis blijven" zo luidt
het parool in benarde omstandigheden!
23. h2—-h4, h7—hó?. Weer dezelfde fout
als zo straks! 24. g2—g4, h5Xg4. 25. Df3
Xg4, Da5Xa2. 26. h.4—h5, Da2Xb2. Een
rooftaktiek, die géén voordeel brengt! 27.
Dg4—ga. Tel—a7. Iets beter was wel Td7.
28. Td6—d8! Ta7—d7. Te laat! 29. Dg5—
f6. Er dreigt nu h6 gevolgd door Dg7 mat;
op gh5: volgt 30. Dg5t, Kh8. 31. Dh6t,
Kg8. 32. Dh7 mat (Pf8 is gepend). Zwart
tracht zich te redden met schaakgeven:
29

Db2—clt. 30. Kgl—g2, Del—dl.

Op h6 volgt nu Dg4t, gevolgd door Dh3t
resp. Dh5t en Dh6:. Daarom wordt eerst
Dg4 verhinderd: 31. Le4—f3 en wit gaf
het op; op een zet van de dame volgt
weer h.6.

Zoals we in het vorige artikel reeds zagen, is het tegenwoordig heel eenvoudig
de afstand te kennen van de aarde tot een
bepaalde ster.
Nu moeten we er direct even by vermelden, dat u die afstanden niet krijgt
opgegeven in, laten we zeggen, kilometers. U kunt dat natuurlijk wel krijgen,
maar dan komt u met het antwoord toch
niet verder dan hoogstens een kleine duizeling. En nu ligt dit wel in deze rubriek
opgesloten maar uw voorstelling van de
afstanden in het heelal zal er toch weinig
baat bij vinden. We kunnen u wel'vertellen dat de afstand van de aarde tot de
ster die het dichtste bij ons staat
45.000.000.000.000 km beslaat, maar wat
zegt dat tot ons voorstellingsvermogen?
Ge weet dat er b.v. bij de piloten van de
K.L.M, „millionnairs" waren, millionnairs
dan in die zin dat ze al vliegende één,
soms zelf twee millioen kilometers hadden
afgelegd. Zij waren de ouderen, die al
menig jaartje meeliepen, in dit geval meevlogen. Zij waren de Indiëvliegers, die de
hele aarde als het ware verkend hadden.
Een millioen kilometers. Een hele prestatie naar mensenbegrip. Zij hebben over
dat millioen kilometers wellicht 10 a 15
jaar gedaan. Maar ziet ge dan wel, dat zij
met hun dagorde 45.000.000 van diezelfde
periodes van 10 a 15 jaar nodig zouden
hebben om de dichtstbijzijnde ster te
bereiken?
Neen, met de kilometer als maatstaf is
in het heelal niets te beginnen; men
heeft voor deze afstanden dan ook een
heel andere maatstaf aangelegd en wel
het lichtjaar.
Wat is er een lichtjaar? Een lichtjaar
is de afstand die het licht gedurende een'
jaar aflegt. En dat is niet gering, want
zoals we vroeger al zagen plant het licht
zich voort met een snelheid van 300.000
km per seconde. Het is nu een aardig

rekensommetje voor den lezer, uit te rekenen hoeveel kilometer het licht nu wel
in een jaar aflegt. Als uitkomst zult u
vinden een cijfer dat dicht bij de
10.000.000.000.000 ligt waaruit dan dus
volgt dat de meest nabije ster op een afstand van 4% lichtjaar van ons verwijderd
is. Vier en een half jaar heeft het licht
van de ster Alpha dus nodig om tot ons
door te dringen. Vier en een half jaar
snelt het licht voort, in een duizelingwekkende vaart van 300.000 km per seconde.
En na 4% jaar met deze niet voor te stellen snelheid te zijn voortgeraasd, heeft
het ons eindelijk bereikt. En laten we dan
even bedenken dat om aan onze voorstelling althans enigszins tegemoet te komen,
wij als voorbeeld opzettelijk namen de
ster die onze naaste buur is in het sterrenwijk. Er zijn nog heel andere afstanden maar daar komen we later nog wel op
terug.
Hoe is men er nu toe gekomen de afstand van de aarde tot een bepaalde ster
te meten?
't Eenvoudigste zou zijn het te kunnen
doen door toepassing van de wetten van
de trigonometrie. Als men van twee verschillende punten een object in de lucht
bekijkt, kijkt men er naar in verschillende richting b.v. A kijkt vanuit Amsterdam naar een vliegmachine die zich boven
Breukelen in de lucht bevindt. B doet dit
op hetzelfde moment vanuit Utrecht. Het
is dan volgens bepaalde wetten der trigonometrie mogelijk de hoogte van dat
vliegtuig te berekenen wanneer bekend is
de afstand Amsterdam—Utrecht en de
hoeken, de richting dus, waaronder A en
B de vliegmachine zien. Nu zou men zeggen, nu, datzelfde doen we ook by de sterren. Maar helaas gaat het daarbij niet op.
Waarom dat niet gaat zien we de volgende keer.
JOHN BOYLE,
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DE UITBEELDER VAN ZIJN VOLK EN LAND

Pieter Bruegel de Oude: De Blinden
IV (Slot)
ijdens het leven van Pieter Bruegel de
Oude kreeg Vlaanderen een donkere tijd
te doorworstelen. Keizer Karel V, de
volksgezinde vorst die de Nederlanden
kende, deed in 1556 afstand van de troon
en het is daarna Philips II, de Spaansgezinde, die het volk door belastingen gaat
uitpersen. De oude vrijheden worden beknot en Vlaanderen bukt zich als een wingewest onder de Spaanse.soldeniers. De
Hervorming komt, het verbond der edelen
de beeldenstorm. Kunstschatten
gaan ten onder, het volk verkommert in
armoede, Vlaanderen dreigt aan de
vreemde overheersing ten gronde te gaan.
Maar dan is het Bruegel, de stille en
werkzame boer, die de aanklager wordt
van de schenners en optreedt als verdediger van zijn land.
Hij schildert de Kruisdraging, een
machtig doek, waarin echter de kruisdragende Christus, hoewel het middelpunt
vormend, niet opvalt. Het geheel is een
toneel dat Breugel vaak gezien moet
hebben: een terechtstelling op het Galgeveld bij Brussel. Want het landschap is
duidelijk genoeg; de sinistere martelwielen zoals ze gebruikt werden in die tijd,
spreken voor zichzelf. Er rijdt een kar
met veroordeelden op naar het Galgeveld
en op de voorgrond treurt de Moeder
Gods, de koningin van Vlaanderen, toen
reeds.
Dit geweldige, aangrijpende paneel, het
is de kruisdraging van Vlaanderen, zoals
het toen werd uitgeknepen door den
vreemden overheerser. En zo zien we:
Pieter Bruegel's werk raakt vervuld van
tijdscritiek. Hjj weet hoe zijn schoon
land wordt gemaakt tot een vrijplaats
van vreemde gelukzoekers. Zijn volk verkommerde, het land brandt plat en daar,
als een vuistslag tegen alle bruut geweld
schildert Bruegel zijn ontzettende Dulle
Griet.
In zijn Magere en Vette Keuken schept
hij een scherpe tegenstelling, zoals die in
het leven van alle dag heerste, tussen de
zatte zwelgers en de uitgezogen verschoppelingen. Nu nog blijft Bruegel waar hij
stond: midden tussen het volk. De deernis drijft zijn penseel en hij schildert de
Optelling van Bethlehem, waarin hij zijn
Vlaanderen nog eens samenbrengt en
waar men al die arme sukkels, in het
barre getij ziet optrekken om
belasting te betalen aan den vreemden huurling. De vrolijkheid is thans verdwenen,
de armoe doolt door het land.
De moord op de Onnozele Kinderen, het
is de plundering en de uitmoording van
een Vlaams dorp door de Spaanse troepen.
Alle wrede leed dat Vlaanderen droeg
heeft Bruegel in scherpe en bittere grootheid op zijn doeken afgebeeld.
Met bijtend sarcasme wordt het Luilekkerland geschilderd. De Parabel der Blinden, in het lieflijk Vlaamse landschap verbeeldt het tragisch noodlot van Bruegel's
land. Het is Vlaanderen, dat naar de afgrond gaat, omdat het geen klaarzienden
leidsman heeft.
En op het toppunt van zijn machtige
visie schept hij zijn Triomf van de Dood.
Dit geweldige en aangrijpende Memento
Mori. Bruegel laat ons heel de mensheid
zien in zijn wanhopige strüd tegen de
dood. Ryk en arm, oud en jong, alles en
allen staan hier voor voor de onafwendbaarheid van het lot. Het is een schrikbarend slagveld waar de geraamten in
razernij over heen snellen, de mensen van-

gend in hun net, geselend en jagend in
de grote muizenval van het einde.
Dit overtreft Michel Angelo's Laatste
Oordeel in realiteit.
Het is niet langer meer de schepping
van een fantast. Bruegel is niet de schilder die het zotte leven maalde; die „drolligheden" schiep. Zijn Triomf van de

Dood is het eindeloos werelddrama, waarvan de huiver u omslaat als ge het aandachtig beschouwt.
Twintig jaar was Pieter Bruegel tekenaar en maar tien jaar schilder. Doch in
die tien jaar heeft hij zijn Vlaamse volk
een spiegel geschapen, waarin het zichzelf herkent. Hij heeft wat er leefde onder zijn volk op zijn doeken vereeuwigd.
En als wij bedenken, dat Bruegel voor
zijn dood de meeste van zijn tekeningen
verbrandde uit vrees, dat zijn vrouw en
kinderen er om zouden worden lastig gevallen, doet ons zijn nationale figuur nog
sterker uitkomen.
Pieter Bruegel den Oude. Deze rechtzinnige en peinzende boer zoekt de verhoudingen tussen leven en dood tussen
God en eeuwigheid. Hij zag de miserie
komen over Vlaanderen en hij heeft schilderend zijn oordeel geveld over de slechte
herders, over de blinde leidslieden en
over de sociale wanverhoudingen.
Op het moment dat de gemeenschap
ontwricht wordt, het weerstandsvermogen van zijn volk verzwakt en de morele
inzinking een aanvang neemt, heeft hij
Vlaanderen gebeeld in zijn werk zó, dat
Rubens er zich op zal inspireren, als hjj
Vlaanderen voor de wereld vertegenwoordigt.
Bruegel's werk Wij danken er aan, aan
het werk van dezen boer, dat wij thans
ontdekten, dat de kracht en de adel van
het klein, maar krachtig volk van Vlaanderen en Brabant ongebroken is gebleven.
In de Kapellekerk te Brussel rust sedert 1529 het stoffelijk overschot van
een Vlaamsen held, Pieter Bruegel den
Oude.
De kunst maakte hij tot dienares der
gemeenschap.
En in een eeuw, waarin het navolgen
van vreemde zeden schering en inslag
was, heeft Pieter Bruegel zijn weg gezocht en gevonden in het wezen van zijn
volk en land.
Zo diende hij zijn volk!
AD BEVERS.

ZOO JUIST VERSCHENEN:

Zwart-witteekening van Wladimir Bielkine
uit 't boek „Kam"' door Rogier van Aerde

KAÏN
Rogier van Aerde's aangrijpend boek
over de levenstragiek van het eerste
kind der eerste menschen
Prijs f 3,50 ing.; f 4,50 geb.

Verkrijgbaar in den boekhandel en bij

URBI ET ORBI
Ondiep 6 — Utrecht
giro 315927

monumenten
BRIEVEN VAN SENEKA
VIII
Omstreeks de tijd van Christus' geboorte en reeds daarvóór, begonnen de Romeinen het geloof in de heidense godheden
te verliezen en werd de traditie zwakker.
De wijsbegeerte, die sedert Cicero een
steeds groter plaats was gaan innemen,
kwam de Romeinen tegemoet in de behoeften van hun geest die groter waren
geworden en was een gids voor hun geweten. Men zocht een vaste gedragslijn,
goede beginselen, een steun en een troost
in de beproevingen die het leven biedt.
Het meest beantwoordde de Stoïcijnse
wijsbegeerte aan wat de tijdsomstandigheden vroegen en aan de toestand der
geesten. De edelmoedigsten trok zij aan
en ontwikkelde bij hen werklust en zelfbewustzijn. Zij leerde om zich te harden
tegen smart, tyrannie te trotseren, de
rijkdom te verachten en zich met de dood
te verzoenen; zij onthechtte den mens aan
de aardse goederen, hief den wijze op en
bracht hem nader tot God. Zo nam de
wijsbegeerte langzamerhand de plaats
van de oude afgodendienst in.
De beste kenner van de Stoïcijnse wijsbegeerte en die haar veel verder bracht,
was Seneka. In het jaar 4 vóór Christus'
geboorte werd hij te Cordova in Spanje
geboren. Hij behoorde tot de hoogsten uit
de toen Romeinse provincie Spanje, doch
werd op eenvoudige en strenge wijze opgevoed. Ook zijn vader was reeds in de
literatuur bekend als Seneka de redenaar.
Seneka junior, die al jong naar Rome
trok, legde zich ook op de welsprekendheid toe, hetgeen toenmaals de beste weg
was om iets te worden. Hij werd quaestor
en kreeg zitting in de Senaat.
Door de intriges van Messalina, de
vrouw van keizer Claudius, moest hij in
ballingschap naar Corsica, waar hij acht
jaren (van 41 tot 49) bleef. Hij droeg zijn
lot in het begin moedig en nam zijn toevlucht tot de studie, hetgeen blijkt uit de
Troostbrief aan zijn moeder Helvia. Langzamerhand begon de verveling op hem in
te werken en schreef hij een Troostbrief
aan Polybius, een vrijgelaten invloedrijken slaaf van keizer Claudius, die zijn
broer verloren had; echter was het grotendeels een lofprijzing op den keizer en
Polybius, waardoor Seneka in vrijheid
hoopte te komen. Hetgeen weinig baatte.

Plotseling diende hem het geluk, Agrippina, de tweede vrouw van keizer Claudius, bewerkstelligde dadelijk na haar huwelijk zijn terugkeer, hij werd in eer hersteld en tot opvoeder van Nero, Agrippina's zoon, benoemd.
Geholpen door Burrhus, die zijn opdracht deelde, zette hij zich aan zyn zware
taak. Maar de lage, wrede en duistere
natuur van zijn leerling triomfeerde over
alle goedheid en wijsheid die Seneka en
Burrhus hem probeerden bij te brengen.
Na Claudius' dood en de vergiftiging
van zijn halfbroer Britannicus zakte Nero
steeds lager; zijn beestachtigheid voerde
hem tot moedermoord. Seneka trok zich
langzamerhand uit de gevaarlijke hofomgeving terug, maar werd tenslotte ook
het slachtoffer. Na een samenzwering,
waar hij niets mee te maken had, werd hij
ertoe veroordeeld zich de aderen te openen. In vreselijke smarten stierf hij, zonder dat hij een ogenblik van zijn flinkheid
verloor, in het jaar 65.
Seneka's handelwijze was niet altijd even
consequent. En hoe hoog zijn geschriften
ook stegen, zijn practijk was daaraan niet
altijd gelijk en zijn karakter vertoonde
zwakke plekken. Edoch, zoals hij in zijn
geschriften ook bekend maakt, streed hij
steeds daartegen.
Van zijn vele geschriften willen we iets
vertellen over de „Brieven aan Lucilius",
geschreven in de jaren 63 en 64, waaruit
blijkt hoezeer de Stoïcijnen met hun leer
de christelijke deugden naderden. Hun
grote stelregels waren: „volgens de natuur leven", dat wil zeggen volgens de
natuurwet die elk mens zich gesteld voelt,
en „alles met een evenwichtige geest dragen",
De brieven aan Lucilius hebben steeds
een bepaalde strekking, telkens behandelt
de schrijver een ander onderwerp. Om een
idee te geven van de stof waarover zij
gaan, noemen we hier enkele titels: De
prijs van de tijd — Over het lezen — De
keuze van vrienden — Vriendschap en
voorbeeld — Men moet de drukte ontvluchten — De ouderdom — Men moet
zich met de armoede vertrouwd maken —
De vreugde van den wijze — Verwacht
het geluk slechts van de deugd — God is
in den goeden mens.
Deze titels zeggen betrekkelijk nog weinig. Daarom enkele citaten. Onder de
laatste titel komt de volgende passage
voor:

„Gij handelt het beste en uzelven tot
heil indien, zoals ge schrijft, gij erin volhardt tot
een goede geestesgesteltenis te
komen,1 en hoe dom is het die te wensen
wanneer ge haar zelf kunt verwerven.
...God is nabij u, met u, in u. Ik zeg,
Lucilius: een geheiligde geest woont in
ons, van onze goede en kwade dingen de
waarnemer en bewaker. ... "Waarlijk niemand zonder God is een goed man. Of
kan ook maar iemand boven de schommelingen van het lot uitrijzen tenzij door,
hem geholpen f . . .

In „Over het lezen" krijgen we het volgende ter harte te nemen:
„Uit wat gij mij schrijft en uit wat ik
verneem, put ik goede hoop over u. Ge
raakt niet verstrooid noch wordt ge bezeten door de lust tot verandering. Dat is
een beweeglijkheid van een zieke geest.
De eerste voonuaarde voor een evenwichtige geest acht ik, dat hij bij één punt
kan blijven en met zichzelf verwijlen.
Maar pas op, dat de lezing van vele
schrijvers en van allerlei soort geen enigszins vage en onstandvastige inhoud heeft:
men moet bij zekere geesten blyven en
zich daar geheel inwerken, als ge er iets
uit wilt halen dat bij u blijft hangen. Wie
overal is, is nergens. Zij die hun leven
op reis doorbrengen, hebben veel gasthuizen, maar weinig vriendschappen. Dat
gebeurt noodwendig ook hun die zich nergens met een gedachtengang vertrouwd
maken, maar alles terloops en haastig
doornemen. Om aan het lichaam ten goede te komen moet voedsel erin blijven;
voortdurende verandering van geneesmiddelen verhindert het herstel; een
wond waarop van alles geprobeerd wordt,
gaat niet dicht; en een plant die men
steeds verplaatst, wordt niet sterk ..."

Zo geeft deze verzameling brieven over
allerlei onderwerpen een hele verhandeling, die we ook ten huldigen dage nog
zouden kunnen genieten. Maar voorwaarde daarvoor is, dat we ons — en dat niet
in een paar minuten -- wat vertrouwd
maken met het Stoïcijns gedachtenleven
en wel met dat deel wat ook het christendom ons voorhoudt. De gedachte namelijk
dat alles wat buiten ons gebeurt, ons
niets kan maken en onze gemoedsrust of
ons geluk in het minst niet kan verstoren,
mits we slechts vrede hebben met onszelf,
die we, volgens Sint Paulus pas in Christus verwerven, als we ons geheel aan Zjjn
genade overgegeven en uit Zjjn hand alles
aanvaarden.
Wij die de waarheid kennen, mogen ons
die onwetenden tot voorbeeld nemen, die
op grond van hun natuurlijk gevoel, hun
goede wil, hun rechtschapenheid, in de
Stoïcijnse leer een vervanging vonden
voor wat hun aan openbaring der waarheid ontbrak.

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

CENTRAAL ADVIESBUREAU
Voor het district Alkmaar houdt het Centraal Adviesbureau
elke Zaterdag te Alkmaar zitting in het gebouw Oudegracht 130
van 5 tot 7 uur. De laatste maanden werd in Den Helder geen
zitting gehouden.
Over 1940 -kan vermeld worden dat 316 zaken in behandeling
werden genomen verdeeld als volgt:
Arbeidszaken
Belastingen
Civiele zaken
Erfrecht
Faillissement
Huurcontract
Huurkoopcontract
Invaliditeitswet
Leen- en koopcontract
Ouderdomsplicht
Ouderdomswet

43
76
4
6
3
9
12
16
5
17
9

Ongevallenwet
Pensioenwet
Schaderegeling
Schuldvordering
Strafzaken
Successierecht
Voogdij
Verzekeringen
Ziektewet
Diversen

23

l
4
8
3
4
5
3
29
36

Aan financiële resultaten kon worden geboekt ƒ713.84. De uitslagen van belastingreclames werden niet altijd opgegeven.

STILLE OMGANG
Wegens de tijdsomstandigheden is deelneming aan de Stille
Omgang te Amsterdam vrijwel uitgesloten en zeker voor degenen
die buiten Amsterdam wonen.
De directie van het St. Petrus Canisius Retraitehuis te Bergen
geeft gelegenheid de Stille Omgang te gedenken door eendaagse
oefeningen, die alle zijn ingesteld op het H. Sacrament van Mirakel.
Een en ander is geregeld in volledige overeenkomst met het
hoofdbestuur van de Stille Omgang.
Dagen daarvoor bestemd zijn: Zaterdag 15 Maart, Zondag 16
Maart, Woensdag 19 Maart, Donderdag 20 Maart, Zaterdag 22 en
Zondag 23 Maart.
Beide Zondagen, 16 en 23 Maart, zijn reeds druk bezet. Op de
andere dagen is nog ruime gelegenheid. Aanmelding van plaatsen
of groepen geschiede uitsluitend bij:
DIRECTIE RETRAITEHUIS, BERGEN N.-H.

W a l ons uit Je afdelingen Ier ore Kwam
ALKMAAR
Het komt meermalen voor, dat
de secretarissen van vak- en andere onderafdelingen van de
Katholieke Volksbond verzuimen
wijzigingen, welke in betreffende
afdelingsbesturen plaats vinden,
op te geven aan ons secretariaat.
Voor de goede gang van zaken
zouden wij betreffende secretarissen vriendelijk willen verzoeken bij eventuele wijziging in
hfit bestuur hiervan toch kennis
te geven aan ons secretariaat.
Het juiste contact kan alleen gehandhaafd
worden, wanneer
ieder functionaris zijn plicht doet
en dit geldt zeer zeker in het
verrichten van een goede administratie.
Vooral in deze tijd, nu het contact met de leden zo moeilijk
wordt gemaakt, doordat er geen
vergaderingen mogen worden gehouden, is het toch wel van het
grootste belang, dat tenminste
de besturen het contact zo goed
mogelijk trachten te bewaren.
En dit kan men door correct zijn
functie, waarvoor men is aangesteld, te blijven vervullen.
Zoals wij reeds eerder hebben
gememoreerd, moeten wij allen
zoveel mogelijk optimistisch blijven en het werk op de oude voet
voortzetten, dan kunnen wij ervan verzekerd zijn dat ons werk
zal worden gezegend en wij zeer
zeker eenmaal de vruchten ervan
zullen plukken.
Al ondervindt men in de uitoefening van zijn taak nog zovele
tegenslagen, toch moet men ervan overtuigd zijn, dat degene
die het oprecht meent en het algemeen belang dient, overwinnend uit de strijd zal komen, temeer daar onze katholieke arbeidersbeweging altijd met open vizier haar taak heeft .vervuld en

dit heden ten dage nog doet. En
met deze zekerheid kunnen wij
ook met een gerust geweten ons
werk voortzetten en zouden wij
u ook aan willen sporen dit ook
te doen.
Daarom, vrienden, wij vertrouwen dat u bij eventuele veranderingen in uw bestuur hiervan opgave zult willen doen aan ons
secretariaa en bij eventuele moeilijkheden, van welke aard ook,
ons .wilt inschakelen, opdat wij
steeds aaneengesloten de problemen zullen kunnen oplossen.
LEIDSCHENDAM
Op Zondag 23 Februari hield
de afdeling haar jaarvergade-,
ring. De voorzitter, de heer Langeveld, opende de vergadering
met gebed, waarna het Strijdlied
staande werd gezongen.
Ingekomen was een schrijven
van burgemeester Banning dat
hij verhinderd was.
Bij de mededelingen memoreerde de voorzitter de voor de leden
van de bond gehouden retraite
te Noordwijkerhout, waar met
trots voor de afdeling gebleken
is dat Leidschendam, wat het
aantal retraitanten betreft, aan
de kop staat.
Bij de bestuursverkiezing werden herkozen Langeveld, Jac. de
Heij en W. Meester, en voor C. v.
d. Heijden werd gekozen Th.
Meester Hz. De scheidende secretaris heeft gedurende 23 jaar in
het bestuur zitting gehad. De
heer Langeveld werd weder gekozen tot voorzitter.
De voorzitter bracht den secretaris op buitengewoon hartelijke
wijze dank voor alles, wat hij gedurende al die lange .jaren niet
alleen voor de afdeling, maar ook
voor de bond in het algemeen
had verricht.

Spreker meende dat het alleszins gerechtvaardigd is den heer
C. v. d. Heijden een cadeau als
aandenken aan te bieden en daarom werd hem een mooie lederen
clubfauteuil ten geschenke gegeven, terwijl aan zijn echtgenote, die mede aan de bestuurstafel had plaats genomen, bloemen werden aangeboden. Door
een spontaan applaus uit de vergadering werden de cadeaux vergezeld.
Hierna bracht de scheidende
secretaris het jaarverslag uit,
waarin hij memoreerde de groei
en de bloei van de afdeling, in al
die jaren dat hij secretaris is geweest, en de moeilijkheden waarmee het bestuur te kampen heeft
gehad; trots dit alles is het nu
een gezonde afdeling.
Ook bracht penningmeester J.
A. Heij zijn financieel verslag wit.
De ontvangsten hadden bedragen
ƒ 1651,56, de uitgaven
ƒ 1405,30, alzo een saldo van
ƒ247,26. De begroting van 1941
werd eveneens goedgekeurd.
De ontvangsten werden geraamd op ƒ 1560 en de uitgaven
ƒ 1556.
De penningmeester van het
Moederfonds de heer J. A. Gier,
gaf een financieel verslag over
1940; ontvangsten met inbegrip
van het batig saldo vorig jaar
ƒ410,01, de uitgaven beliepen
ƒ 269,85, dus een batig saldo van
ƒ 140,16.
De beheerder van Hulp in
Nood was minder fortuinlijk geweest, aangezien er een nadelig
saldo was van ƒ 5,281/2.
Kascontroleurs werden benoemd voor de bond, Moederfonds en Hulp in Nood.
Hierna kreeg bondsvoerzitter
J. W. v. d. Akker het woord,
die de leden de raad gaf steeds
trouw te zijn aan onze katholieke principes en de leiding te
blijven volgen van de Kerk en
haar verantwoordelijke leiders.
Ook sprak hij hartelijke woorden
van afscheid tot den secretaris.
Door den geestelijken adviseur
werden 8 nieuwe leden op plechtige wijze geïnstalleerd.
Voor het comité KanunnikVan-Schaikfonds werden aangewezen J. d. Langen, A. van Rijn,
H. Rolvink, W. Willemse en P.
Hulst.
J. A. Langen maakte nog propaganda voor Herwonnen Levenskracht en deelde mede, dat
alle leden van de bond gratis het
kookboekje wordt toegezonden,
dat het plaatselijk comité van
Herwonnen Levenskracht gratis
geeft; het kettingspel wordt
niet gratis gegeven, maar voor
de luttele prijs van 15 cent verkocht; hij spoorde de vergadering aan dit mooie, interessante
gezelschapsspel te kopen.
MAASSLUIS
Naar aanleiding van de -bestuursvergadering op 21 Febr.
j.l. delen wij de leden het volgende mede:
De voorzitter kwam met 'de
mededeling, dat ons bestuurslid
de heer H. v. d. Burg plotseling
voor geruime tijd afwezig zou
zijn. Een en ander was zo gauw
in het werk gegaan, dat hij geen
•afscheid heeft kunnen nemen.
De voorzitter memoreerde in
korte trekken het vele werk dat
v. d. Burg als secretaris voor
onze afdeling heeft verricht en
sprak de wens uit hem spoedig
weer in ons midden te zien. De
daardoor ontstane functieverdeling in het bestuur had het voltinger voorzitter; L. Chr. van Ettinger voorzitetr; L. Chr. van Ettinger secretaris; Jac. Zwaard,
penningmeester.
De voorzitter gaat weer vol
goede moed verder en wij doen

alle mede. Wij hebben u een circulaire laten bezorgen. Hoe vindt
u de inhoud ervan? Het plan van
den voorzitter moet wel in de
smaak vallen.
Wij rekenen op u.
VLISSINGEN
De afdeling kwam Zondag 23
Februari in jaarvergadering bijeen. Een vijftal overleden bondsleden werden herdacht.
Bij de ingekomen stukken,
onder andere van Herwonnen Levenskracht, ontspon zich een
breedvoerige discussie, waarbij
geuit werd de noodzakelijkheid
dat over de gehele linie de bijdrage van l op 2 cent prr lid
wordt gebracht. Besloten werd
een actie voor nieuwe stuiver vrijwilligers te beginnen, waarvoor
enkele vrienden zich beschikbaar
stelden.
Het jaarverslag van den secretaris werd goedgekeurd. De heer
Schets herdacht in treffende
woorden de gesneuvelden en verder allen die omgekomen zijn. De
vergadering hoorde deze woorden staande aan.
Vervolgens werd bij monde
van den heer Schets aan de heren Andriessen en Ten I-lachen
ieder een kistje sigaren aangeboden ter gelegenheid van hun bestuursjubileum
respectievelijk
als voorzitter en penningmeester.
De jaarverslagen van den penningmeester werden eveneens
eoedgekeurd. De ciifers de^°n
de invloed der omstandigheden'
duidelijk zien. Het ledental was
teruggelopen, daar velen uit Vlissinaren ziin vertrokken.
De aftredende bestuursleden
werden herkozen, waarna d*1
voorzitter deze geanimeerde vergadering sloot.
aar

men

wordt

Wordt
Stuivers
Vrijwilliger
en ook de andere parochianen er aan herinneren, dat de tijd
nadert voor het ledigen van de
thermometers van het KanunnikVan-Schaikfonds. Wilt u er voor
zorgen, dat deze op temperatuur
zijn? De stand is Zondag 9 Maart
98 cent.
VLISSINGEN. Onze onderafdeling Zieken- en Ondersteuningsfonds bestaat thans 50
jaar.
Door de huidige omstandigheden is een feestelijke herdenking
uitgesteld tot later en heeft het
bestuur besloten het daarvoor
indertijd in het leven geroepen
spaarfonds intact te laten en met
sparen binnenkort weer door te
gaan. .
Het. feit zal toch niet geheel
onopgemerkt voorbijgaan
en
daarom zal op Zondag 9 Maart
voor het fonds een H. Mis om 8
uur worden opgedragen, waarna
aan de leden een ontbijt wordt
aangeboden.
Vervolgens van 12—l uur receptie in het bondsgebouw.
We vertrouwen, dat de leden
én m de kerk én aan het ontbijt
present zullen zijn en dat het op
de receptie niet aan belangstelling zal ontbreken.
. VOGELENZANG. Leden, zoals gij weet is de jaarvergadering
van 10 Februari 1941 door den
heer procureur-generaal afgelast.
Het bestuur had besloten deze te
doen doorgaan op Maandag 3
Maart. Nu in de provincie NoordHolland all-e vergaderingen enz.
verboden zijn, is ook deze afgelast moeten worden. Leden die
voorstellen hebben voor de aanstaande bondsraadsvergadering,
kunnen deze schriftelijk indienen
bij den tweeden secretaris.
Als a.s. Zondag nog dezelfde
bepalingen gelden als thans, zal
ook de sociale Zondag moeten
worden uitgesteld. Is dit echter
niet het geval, dan verwachten
wij alle leden op de Sociale Zondag des morgens in de H. Mis
en 's middags in het lof, waarna
de heer Van den Akker in het
verenigingsgebouw een spreekbeurt voor ons zal vervullen.

DEN BURG (Texel). Behoudens goedkeuring van den procureur-generaal zal onze afdeling
haar jaarvergadering houden op
Donderdag 13 Maart a. s.
In het bestuur treden dit jaar
af J. de Veij, voorzitter en J. H.
Schraag, commissaris. Ook moet
voor den tweeden secretaris dip
naar elders is vertrokken een
nieuw lid gekozen worden.
De agenda zal verder op de
uitnodiging bekend worden gemaakt. Lijsten voor het stellen
van eventuele tcgencandidaten
zijn bij het bestuur verkrijgbaar.
Laten de leden nu tonen dat
hun lidmaatschap ernstig geVOORHOUT. De sociale Zonmeend is en allen deze vergadedag aangekondigd te hou-l<?n op
ring bezoeken.
16 Maart a.s. kan niet doorgaan.
CASTRICUM. A.s. Zondag Inplaats daarvan echter zal de
wordt er om kwart voor 7 oen zeereerw. heer H. de Greeve op
H. Mis opgedragen voor de over- Dinsdag 18 Maart e.k. in h^t
ledene en levende leden van de parochiehuis, des avonds om acht
Volksbond, waaronder algemene uur komen spreken over' Gods
Voorzienigheid.
H. Communie voor de leden.
Neemt van deze verandering
Wij vertrouwen, dat alle ledsn
goede nota en zegt het voort Gij
daaraan zullen deelnemen.
Tevens willen wij de leden - allen wordt verwacht.

GOUDKORRtL
Nu er zoveel ellende is te beleven op de wereld zuchten
de mensen in vertwijfeling de kreet: „Waarheen?" De mensheid gaat ten onder in tweedracht en doodslag. Er wordt
zoveel gebrek en honger geleden.
Talrijke gebroken levens met verwarde geesten. De gelovige mens roept: „Heer, haast U ons te helpen." De weldadige rust en volkomen overgave wordt ons overvloedig
geschonken in de dagen der gesloten retraite.
Drie dagen in stilte en afzondering bij den Meester geven
oplossing in vele levensvragen.
Daarheen! Want de Meester verwacht u!

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

Dr. SCHAEPMAN

De Prisma-serie c o m p l e e t

door Dr. JUL. PEESYN — 3 deelen — 1475 bladzijden
De strijd en de strijders voor het Katholicisme
van 1800—1882 zijn in dit werk beschreven en
herleven voor ons.
„De Maasbode" oordeelde over dit werk: „Dit boek geeft meer
als het leven van den held, Dr. SCHAEPMAN, het geeft een stuk
land- en volkerenhistorie. Het laat ach lezen als een roman.
De prijs is tijdelijk iiiplaats van ƒ 8,80 nu franco f 5,75
Bestellingen op Giro 69400 of per postwissel.

Roebert's Boekhandel, Oen Haag. Tel. 332882
Hobbemastraat 102—108
Wij leveren elk gewenscht boek.

Witte de Withstraat 95a
Vraagt catalogus

PAUL BDAND ATELIER.KERKELUKE KUNST.PR.MARI
VOORBURG
?H M l C l/ T l l/ T N
«6A8AHDKRD HAH6WERK ITI l / F\ b k PV t l l
UW TUIN VOL BLOEMEN! Recl. Coll.: 5 Struikrozen, 50 Gr.
BI. Gladiolen, 50 Vr. BI. Gladiolen, 50 Montbretia's, 50 Oxalis voor
randen, 100 Anemonen, 50 Dubb. rozenbl. Ranonkels, 25 Snybloempl. 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

MAART

AANVANG

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

Kijk eens wat hij heft en sjouwt l Ook hij draagt een
Brooks Luchtkgjsen-Verband l Ook hi| paste mijn
methode toe ..... HIJ WIERP ZIJN BREUKBAND
WIG. . . l Waarom U dan niet» Waarom laat U zicfc
dagelijks noodeloos kwellen door een ouderwet.
ichen breukband en systemen, die Uw breuk alleen
en maar kunnen
unnen verergeren?
verergeren Ook
o U kunt
un weer
erken als voorheen, wacht geen dag langer.
ier is uitkomst voor U l Trek voordeel van d«

r

GRATIS INFORMATIE-COUPON
BROOKS B R E U K - A P P A R A T E N BEDRIJF
Singel 25 (
107C. ) . Amsterdam
Zendt mij in onbedrukte enveloppe zonder kosten
of verplichting Uw geïllustreerd boek en volledige
inlichtingen over Uw Breukveroand-Apparaten.

Adres:

~

(Duidelijk sehrijvtn s.v.p.)

„KOLPINGSHUIS"
R. K. Herenpension
Z. O. BU1TENSINGEL 138 — TELEFOON 772878
Volledig pension f 3,— per dag; bij langer verblijf dan een maand
f 11,50; f 12.&0 of f 13,50 per week. Gezelschappen speciaal tarief.
Modern comfort. Inlichting-en: Pater Fr. Max v. d. Schoot O.F.M.

DEN HAAG

l

De Noorsche Katholieke Nobel-prijs-winnares

SIGR1D

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

l

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.
Naam en adres:

BI

GENEESMIDDEL TEGEN
HUIDAANDOENINGEN

l

1. UIT DE STORM door William Th. Walsh
Een zeer spannend verhaal — spelend in een Amerikaansche stad — over
twee menschen, die alles voor elkaar hadden kunnen zijn, als ze niet door
eigen schuld in den stormwind van het leven waren geraakt. „Een prachtig,
diep menscheiyk boek." (Msb).

Bijna 500 bladz. - Fraai gebonden

ƒ 5.15

2. DE ZWARE REIS door Joh. Kirschweng
PRIMA SE1FERT 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 t 3.
Popjes f 0,75. AJle dag- en
avondzangers. Zending rembours vr. v. r. k. bij

NU,

Probeer hel geheel
voor mijn rekening
VOLLE TIEN DAGEN
Ik kan U dit aanbod doen, omdal
ik weet U t* kunnen helpen.
Vraag nog neden
mijn rijk g e ï l l u s t r e e r d » brochure
aan en s t u u r de
g r a t i s coupon in.

is het de tijd o/n boeken te
LEZEN!

HUIDUITSLAG

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

Eerste klas Kanariekweekerjj
Hazestraat 62 - Valkenswaard

T O N E E L L I E F H E B B E R S
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
^ A.
De Pantoffelheld
l D. en 2 H.
Televisie
8 H.
Een huis vol inbrekers
3 O. en 5 H.
Prijs 75 cent per exemplaar.
Uitsluitend verkrijgbaar bij:
TONEELFONDS „VARIA" HEERENWEG 66 — UTRECHT

r

4

J. C. de Kinderen

10 dagen gratis proef

gezonde kloeke boeken, zorgvuldig uit een groote keuze uitgezocht, fraai uitgevoerd en speciaal ontworpen pracht banden.
Te zamen besteld van ƒ 18,90 voor ƒ 10,— Incl, O. B., desgewenscht in abonnement betaalbaar met ƒ 1,— of meer per maand.

Dit boek speelt in Lotharingen tijdens de Fransche revolutie. De monniken
van de Abdij zijn verjaagd, maar een van hen keert terug en begint met den
vroegeren misdienaar ,,de zware reis" door de streken, waar de revolutie
heer en meester is. Maar ook de monnik valt ten slotte als slachtoffer van
de revolutie. . . . „Een mooi boek, door fijngevoelige hand geschreven" (Boekenschouw).

Geïll. door Otto van Rees. - 225 blz. Gebonden ƒ 3.45
3. HET BEKLEMDE DAL door A. K. Stoger
Dit verhaal schildert ->ns op meesterlijke wijze de conflicten tusschen -4e twee
broeders Kranewitt, waarvan de oudste trouwt met het meisje, waarop ook
de jongste verliefd is. Fel en verbeten staan deze twee levens tegenover
elkaar, tot een zoon van den oudsten broeder op zijn sterfbed d'e verzoening
tot stand brengt.

Bijna 500 bladz. - Fraai gebonden

ƒ 5.15

4. VERSTANDIG EN GEZOND door Nicolas
Een boek, dat geen roman is, maar toch uitstekend in deze serie past. Wat
is versta-ndig en gezond? Dit een dik boek lang op zoo'n wijze te doen, dat
men er met pleizier naar luistert is iets wat den schrijver volkomen is toevertrouwd. Dr. A. W. Ausems schrijft in zijn voorwoord o.m.: „Overal, waar
men dit boek openslaat, weet de schrijver ^onmiddellijk de aandacht te
trekken."

Bijna 400 blz. - Geïll. door K. Thole - Gebonden ƒ 5.15
TEZAMEN BESTELD VAN ƒ18.90 VOOR ƒ10.—
De é boeken worden onmiddellijk na ontvangst van onderstaanden bon franoo
verzonden. Desgewenscht in abonnement betaalbaar met

maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

EEN

Coöperatie

bij rechtstreeksche bestelling aan N.V. BOEK- EN KUNSTHANDEL.
H. N E LISSEN, Prinsengracht 627, Amsterdam, Postrekening 60092, Gem.
Giro N 2266, Telefoon 31791.

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

GULDEN of meer per maand

•^ f^ m.m Qndergeteekende wenseht franoo t« ontvangen de 4 fraai
B9 \J PI geb. PRISMA-boeken.
Het verschuldigde bedrag ad ƒ 10,— / de Ie termijn ad ƒ , , . , . is door
mij verz. / wordt door mU met 10 et. extra als rembours op de uitzending
betaald- ('Doorslaan wat niet wordt verlangd)
Naam en beroep:
Adres:

R. R. Coöperatieve
Verbruiksverenigüig

HET ANKER o,a,
Kruisstr. 54 l~ Vrouwepleln l

T I L B U R G
Kanariesport-bweekerij
Meesterz. '36, Kampioen '39
knor, holrol, schokkers,
kloeken, mannen ƒ5, ƒ4,
f3. Popjes ƒ0,75
A. Diepens-v. Cranenbroek
Spoorstr. 54, Valkenswaard

DE H O O R
VERHUIZINGEN
voorheen
NIEUWE GRACHT 62 A
thans

LANGE NIEUWSTRAAT 55 bis
Telefoon 17089

-

UTRECHT

ZANGKANARIES
Goudgele Saksmannen ƒ 2,75
bekr. Seyfert mannen diep in
knor holrol, klockrollen, knor en
fluiten ƒ3,25. Uit kampioen
Harzermannen bante ƒ 2,75. Alle
dag- en avondzangers en schriftelijke garantie. Kanariepopjes
ƒ 0,50.
Teelbare
Parkieten
ƒ1,20. Manvinken ƒ0,40. Mansijsjes ƒ0,50. Gemengde vogelzaden ƒ1,80 per 10 pond. Fijnkwekerij Nico Borneman, Merelstr. 35, Utrecht. Tel, 13617.

JUIST BSf DEZE TIJD!!
is een avond

van o n t s p a n n i n g

noodzakelijk

Mr, Johnnie en z'n Partner
brengen u met hun afwisselend succesvol program een
onvergetelijke avond. Zang - Humor - Muziek - Kunst en
Sensatie. Aanb. van hh. geestelijken voor KindervoorstelL
Speciaal samengesteld programma
Vraagt prospectus
SIM. STEVINWEG 14 — B U S S ü M — TELEFOON 7534

Coöp. Levensverzekerings Mij
U.A.
INSTELLING VAN HET R. K. WERKLIEDEN VERBOND

UTRECHT

OUDENOORD

CONCURRERENDE TARIEVEN
BILLIJKE VOORWAARDEN
AANDEEL IN

DE WINST

O
VRAAGT PROSPECTUS EN V O O R W A A R D E N

l

