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3. Uitkering inzake renteverzekering

KRONIEK

Het-jongste Verordeningenblad bevat een
besluit van den secretaris-generaal van Sociale Zaken betreffende een voorlopige regeling van bepaalde aanspraken op uitkering ter zake van renteverzekering. Het
volgende is daarin bepaald:

Hy deed het.
Het „Lauda Sion", t „Sacris solemniis",
het „Pange lingua" en het „Verbum supernum" werden door hem geschreven.
En het innige, zoete, zangerige „Adoro
Te" had Thomas van Aquino tot maker.

Artikel l
Thomas blijft geleerde, ook in die hym1. Nederlandse werknemers, die op grond nen.
zijn in. zulk een aantal voorhanden, dat meer van ambtelijke arbeidsbemiddeling in het
Het „Sacris solemniis" is -een leerdicht,
1. Loonbelasting en sociale
dan 100.000 werkkrachten voor de' duur van Duitse rijk werkzaam zijn en gedurende die waarin hij ons «na de wonderschone baverzekeringswetten
een geheel jaar te werk gesteld kunnen tijd onder de Duitse renteverzekering vieworden.
*
len, en hun weduwen- en wezenrente ont- zuinstoot van de aanhef, het verhaal van
Naar wij vernemen heeft de secretarisIn voorbereiding zijn verdere plannen, die vangen,^.wanneer aanspraak op invaliditeits-, de instelling der H. Eucharistie bezingt.
generaal van Financiën een zeer belang- eveneens aan een zeer groot getal mensen ouderdoms-, weduwe-- of wezenrente ontHet „Pange lingua", een vesperzang
rijke beslissing genomen' ten aanzien van voor een jaar arbeid verzekeren. De voorge- staat — onder voorbehoud van de latere
van geloof en liefde, verraadt den leraar,
de toepassing der loonbelasting over .de uit- nomen werken zijn hoofdzakelijk: ontgin- regeling van de berekening der rente bi
keringen ingevolge de sociale verzekerings- ning, samenvoeging van percelen, ontwate- samenloop van Duitse en Nederlandse ver- den theoloog, vooral in zijn vierde strofe.
ring, bebossing, aanleg en verbetering van zekeringen — in afwijking van het bepaalde
wetten.
In het „Lauda Sion", de leerstellige
Bij gepleegd overleg met de organen landwegen, alsook van dijken en kaden. in de Invaliditeitswet een voorlopige uitke- Eucharistische feesthymne bij uitstek,
•welke met de uitvoering van deze wetten Alles maatregelen van groot en blijvend nut ring van de Rijksverzekeringsbank.
2. De rijksverzekeringsbank telt voor de heeft Thomas ons één onovertroffen meeszijn belast, is namelijk gebleken, dat aan voor de volksgemeenschap.
de inhouding van loonbelasting over beHet onderzoek der tweede vraag brengt in berekening van de wachttijd en van de voor terwerk nagelaten van diepe en hoge zin,
doelde uitkeringen zodanige administratieve de eerste plaats tot de constatering, dat in lopige uitkering de tijdvakken, gedurende van wijde betekenis en dogmatische volbezwaren zijn verbonden, dat een goede uit- de streken, waarin werkplannen uitgevoerd welke de Duitse verzekering geduurd heeft komenheid.
voering der betreffen dj wetten daardoor in kunnen worden, vaak slechts een gering ge- bij die, gedurende welke de Nederlandse
Maar nergens is hij zo „dichter", dichter
gevaar zou worden gebracht, hetgeen daarop tal werklozen ter beschikking zijn, terwijl verzekering geduurd heeft, en gaat daarbij
zou kunnen neerkomen, dat de spoedige uit- zich in en bij de centra der werkloosheid uit van de veronderstelling, dat over de ka- bjj de gratie Gods, als in het „Adoro Te".
betaling van de gelden aan de rechthebben- maar beperkte werkmogelijkheden bevinden lenderweken, gedurende welke 4e Duitse
Dit geldt vooral voor de grote steden Am verzekering heeft geduurd, rentezegels zijn
den niet meer gewaarborgd zou zijn.
Daar geplakt van dezelfde waarde als zouden
Bovendien is gebleken, dat het financiee sterdam, Rotterdam en Den Haag
Het is maar een korte hymne, zeven
belang, dat voor de staat aan de inhouding echter de bestrijding der massale werkloos- moeten zijn geplakt overeenkomstig de Ne- vierregelige strofen, simpel van bouw,
van de loonbelasting bij deze uitkeringen i? heid in de grote steden bijzonder dringend is derlandse Invaliditeftswet.
zonder weelderige versmaat of kunstige
verbonden, niet zeer groot is. Immers in de wordt getracht mogelijkheden voor de teArtikel 2
rijmen en overgangen, zoals zijn andere
meeste g-evallen zijn de uitkeringen zodanig werkstelling van de werklozen der
grote
dat daarop volgens de belastingstahel geen steden te scheppen Tot dit doel wordt voor
Voor verzekerden, die onder de Neder- hymnen soms vertonen. Een kind kan het
loonbelasting behoeft te worden ingehouden eerst gezocht, in of bij. deze steden zelve landse Invaliditeitswet vallen, die hun woon- zingen, elke lettergreep een nootje het
•waartegenover staat, dat toch in al deze gv
TOveel mogelijk werkplannen in het leven te plaats naar' het Duitse rijk overgebracht
vallen de uitvoeringsorganen met allerle roepen. Toch zal een belangrijk deel der hebben, of hun weduwen en wezen wordt best. Het Latijn is niet van het klassiekadministratieve \beslommeringen in verband grote stads-werklozen hoofdzakelijk in ver- wanneer aanspraak op rente ontstaat — on- ste en tegen de tweede strofe kan men
met de loonbelasting zouden worden bp- wilderde gebieden moeten worden te werk der voorbehoud van de latere regeling van bezwaren maken (worden gezicht, gehoor
zw»ard. afgezien nog van andere bezwaren gesteld Daar hierbij de dagelijkse terugkeer de berekening der rente bij samenloop van
Na afweging van het aan de inhouding naar huis niet mogelijk is. moet de huisves- Duitse en Nederlandse verzekeringen — In en tastzin immers eigenlijk wel bedrogen?
van loonbelasting verbonden financieel be- ting ter plaatse van het werk geschieden afwijking van het bepaalde in de Invalidi De „bijkomstigheden" blijven na de translang tegen de daaraan voor de uitvoerinss Hiervoor komen werkkampen alsook andere teitswet de grondslag der hun ingevolge d- substantiatie). Maar het is een gedicht,
organen, de verzekerden en de fiscus ver
gelegenheden tot onderbrenging van velen Nederlandse verzekering toekomende rente een vers, zo schoon als geen ander welbonden bezwaren, is dan ook de secretaris in particuliere verblijven in aanmerking De voorlopig aldus berekend, alsof de aan- licht.
generaal tot de conclusie gekomen, dat het gezamenlijke voor de onderbrenging ter be- spraak op rente ontstaan is op het ti.id-str
Zachtjes klimt het op.
wenselijk is. in het algemeen de inhouding schikking zijnde kamp- en inkwartierings- waarop de woonplaats overgebracht werd
van loonbelasting op de uitkeringen, welke ruimte moet zo mogelijk voor de arbeiders
Eerst mijmert het zowat voor zich heen:
ingevolge de sociale verzekeringswetten wor- uit de drie grote steden worden gereserArtikel 3
het belijd» geloof en eigen onmacht, het
veerd De bouw van kampen (barakken enz.i
den gedaan, achterwege te laten
1. Het bepaalde in artikel l is van toe- constateert de afwezigheid van alles, wat
Daarbij is bovendien de consequentie aan- is slechts in beperkte omvang mogelijk Ei
vaard, dat ook geen inhouding behoort wordt derhalve voor gezargd. dat de huis- Bassing ten aanzien van alle Nederlandse de zinnen boeien kan in de Eucharistie.
plaats te vinden in de gevallen, waarin de vesting bij particulieren uitgebreid wordt werknemers, die na 31 December 1936 in Het bekent, dat niets meer waar is dan
uitkering door tussenkomst van den werk- Deze weg is des te meer aan te bevelen, om het Duitse rijk verzekerd waren, en zulks het Woord van Hem, die Zichzelf de Waardat tot dusver met inkwartiering bij parti- voor alle na die tijd ontstane verzekeringsgever geschiedt.
Op grond van het voorgaande heeft de se culieren doorgaans goede ervaringen zijn op aanspraken. Bij de berekening van de voor- heid noemde: niet 'n waarheid, zo min als
cretaris-generaal aan de uitvoeringsorganen gedaan. Als men let op het algemeen nu* lopige uitkeringen moeten de vóór l Ja- 'n leven: maar de Waarheid en het Leven,
voor de sociale verzekeringswetten doen we- moet worden verwacht, dat de bevolking in nuari 1937 verstreken tijdvakken, geduren- waarnaast al het andere leugen is en dood.
ten, dat de uitkeringen, vergoedingen en ver- de in aanmerking komende gebieden van de welke de Duitse verzekering geduurd
Meer en meer verinnigt het vers zich.
strekkingen ingevolge de Ongevallenwet, de zo veel begrip zal bliik geven, dat niet naai- heeft, in aanmerking genomen worden. In
De woordjes Tu, Te, Tibi, waarmee
Land- en Tuinbouwongevallenwet, de Zee- het middel va.n gedwongen inkwartiering zover voor deze werknemers, zowel door de
Duitse, als ook door de Nederlandse verze- Thomas Christus toespreekt, herhalen
ongevallenwet, de Ziektewet en de Kinder- moet worden gegrepen.
Doel der maatregelen is, dat in de toe- keringsorganen reeds uitkej-ingen zijn vastbijslagwet niet aan de loonbelasting zijn onkomst niemand, die nog in staat is vooi gesteld, blijven die gelden, zolang niet een zich: ze zijn als bijen, die zoemen rond de
derworpen.
Een uitzondering is echter gemaakt voor gezin en gemeenschap te werken, meer definitieve regeling in kracht is getreden honing-volle korf: ze puren die honing
2. Het bepaalde in artikel 2 is van toe- pas, als ze, na de tere Christus-omschrijde zogenaamde blijvende rechten en de ren- werkloos behoeft te zijn. De verordening
ten aan de nagelaten betrekkingen, welke in- van den rijkscommissaris voor bezet Neder passing ten aanzien van alle verzekerings- ving „pie Pelicane", Hem noemen bij Zijn
land over de invoering van de arbeidsdienst- aanspraken, die na 31 December 1934 zijn
gevolge de genoemde Ongevallemvetten woi
zalige naam: Jesus.
den uitgekegrd. Deze uitzondering is geba- plicht en de beperking^van de <je.r^jBfe;linp ontstaan of zullen ontstaan.
3. Uitkeringen, overeenkomstig het beHier is het gedicht op zijn hoogtepunt:
seerd op het feit, dat in de gevallen, waarin van'arbeidsgelegenheid van 28 FebruOTf j l
zodanige renten worden toegekend, er in zal bovendien ook aan de arheidsonwiiligen paalde in de artikelen l en 2, worden op hun pie Pelicane, Jesu Domine, Pelikaan van
de regel een duurzame betrekking bestaat en de a-sociale elementen de gelegenheid tot vroegst voor' de tijd van l Jan. 1941 af toeLiefde, Je.suslief, mijn Heer
gekend.
tussen den uitkeerder van de rente en den nuttige bezigheid geven.
Dan noemt Thomas Hem niet Verbum
genieter, terwijl voorts in de regel de vroegere dienstbetrekking is verbroken, waarof Deus, Woord of God, maar „Jesus"
door de in de aanvang opgesomde bezwaren
zonder meer:
aan de inhouding van loonbelasting verbon
den. nagenoeg geheel wegvallen.
In verband hiermee is bepaald, dat van
Jesu, quem velatum nunc aspicio
l Juli 1!H1 af bij de uitbetaling van deze
oro, fiat illud quod tam sitio.
renten de loonbelasting zal behoren te worer»
den ingehouden.
Jesus, dien ik nu nog onder de" sluiers
Voorts vernemen wij, dat bij de uitvoering
schouw
van de nieuwe inkomstenbelasting zal worZo iemand, dan is Thomas van Aquino, „zijn" krijgt doorzichtigheid en laat zich
den .overwogen, in hoeverre het wenselijk is
Rond deze Jesus-naam cirkelen zich de
dat een aanslag wordt opgelegd in de ge- de theoloog onder de 'heiligen, wel een vangen in zijn definities.
vallen waarin in een kalenderjaar aan den- wetenschapper te noemen. Hem te kunnen
innigste beden, die uit een mensenhart
Welk
een
held
van
de
geest,
welk
een
zelfden werknemer voor een belangrijk bekunnen opwellen:
drag uitkeringen, waarop geen inhouding lezen vraagt.al studiezin en fijn verstand; wonderbaar verstand, welk een -geniaal
heeft plaats gevonden, zijn gedaan.
om hem te begrijpen moet men al knap denker!
„Fac me Tibi semper magis credere
Ten einde misverstand te voorkomen kan zijn; met zijn boeken te kunnen „werken"
nog worden opgemerkt, dat de nieuwe rein Te spem habere, Te diligere:
vereist
wetenschappelijke
aanleg
en
meer
Zou
deze
mens
kunnen
dichten?
geling niet tot gevolg heeft, dat, indien de
Zou deze mens er ooit behoefte aan Doe me in U geloven, immer meer en
eigenlijke werkgever bijvoorbeeld
tijdens dan gewoon talent. Door den Paus als
ziekte rteg aanvullende uitkeringen doet, patroon van alle christelijke scholen uit- hebben de ontroeringen van zijn ziel in
meer.
hierop geen loonbelasting behoort te worden geroepen, is Sint Thomas tegelijk.de wan- verzen uit te zeggen?
vast
op
U
vertrouwen,
U
beminnen
Heer"
ingehouden. Betaalt derhalve een werkgever,
Zou deze mens zich willen laten gaan
door wiens tussenkomst de uitkering inge- hoop en de trots der leerlingen, het struikelblok en de glorie der theologanten.
volge de Ziektewet wordt uitbetaald, bij ziek
in de vervloeiingen van een vers, zou deze „Pnesta meae»menti de Te vivere
te het volle overeengekomen salaris uit, dan
Welk een genie! Deze mens speelt met' mens eigen of anderer ziele-belevingen in et Te illi semper dulce sapere.
behoort dus inhouding van loonbelasting
plaats te vinden over het bedrag, waarmee begripsbepalingen en onderscheidingen; gedicht kunnen vatten, zou deze mens Geef toch dat mijn ziele van U leve altjjd
het salaris de uitkering ingevolge de ziekte : het wezen der dingen schijnt voor hem zelfs lyrisch kunnen dichten in beleefde en Gij haar voor immer zoete Spyze zijt"
Wet overtreft.
zijn mysterie te ontvouwen; het pure bewogenheid?
Van belang is ten slotte de bepaling, dat
de thans getroffen regeling de werkgevers,
Het diepst ingezogen in Jesus' verrukdie tot heden op de door hun tussenkomst
kelijkheid
blijkt Thomas echter in de laatbetaalde uitkeringen ingevolge de sociale
ste twee strofen.
verzekeringswetten loonbelasting behoorden
in te houden, ni e t ontslaat van de verplichAls dan Jesus is herinnerd aan Zijn
ting
om de
ingehouden
loonbelasting
pelikanen-liefde,
komt de schroom, de huiaf te dragen en dat deze regeling de
ver over den man, die aan het bidden is,
werknemers g e e n a a n s p r a a k g e e f t
zo diep, zo innig. Dan vraagt hij o zo
op teruggave van loonbelasting, welke in het
verleden op de genoemde uitkeringen is innederig: me immundum munda Tuo sangehouden.
guine: reinig mij, onreine, door Uw Bloed.

Als Je wetenschap fiaat dient

IVOROL: De Kwalitests-tand pasta.

2. Bestrijding der werkloosheid.
De leider van de „Geschaftsgruppe Soziale Verwaltüng" in het commissariaatgeneraal voor financiën en economie, president Jakob, heeft belangrijke mededelingen
verschaft omtrent de verdere bestrijding der
werkloosheid in ons land, waarbij de Duitse
deskundige erkende, dat op het gebied der
•werkloosheidsbestrijding reeds belangrijk
•werk is verricht.
Na grondige voorbereiding zijn aan den
secretaris-generaal van- Sociale Zaken uitvoerige aanwijzingen gegeven ten behoeve
van de opruiming van hindernissen op bestuurstechnisch en organisatorisch gebied,
welke tot dusver aan de noodzakelijke intensivering in de weg stonden. De nodige
verordeningen en regelingen zijn door de Nederlandse diensten voorbereid.
Ten aanzien van de practlsche doorvoering traden twee vragen op de voorgrond:
1. Zijn er genoeg werkgelegenheden, en 2.
Zijn er voldoende werkkrachten beschikbaar, en bestaat de mogelijkheid de gereedstaande werkkrachten bij deze werkgelegenheden te werk te-stellen?
De eerste vraag kan zonder meer bevestigend worden beantwoord.
.
Werkplannen, die rijp voor uitvoering zijn, ,

De moeders — je kunt er om
wedden —
Liggen dikwijls met zorg in
hun bedden
Maar al zijn ze van streek,
Ze geven trouw iedere week:
Een stuiver om levens te redden

lul

INI

Eén druppel van dat Levensbloed heeft
immers de kracht om een zondige wereld
te zuiveren. En dan, Jesus, als ik dan gereinigd ben, als dan alle beletsel weg is
tussen U en mij, o verscheur dan de sluier
uwer verborgenheid, ontdekt dan uw ge-,
laat, dat allerschoonste, laat mij u mogen
zien en
zalig zijn.
Ut Te revelata cernens facie
Visu sim beatus Tuae gloriae.
dat ik, ongesluierd ziende Uw aangezicht,
zalig zy door 't schouwen van Uw
glbrielicht
Zie: nu is de geleerde tot een kind geworden, de denker bidt zoals u en ik bidden kunnen; nu zijn het slechts menseijke harte-ontroeringen, die hem doen zinen en schreien, zoals wij allen het doen,
als ook in orts het verlangen en het heimwee schrijnt naar Hem, die ook onze
iefde is.
P. P. P.

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
weging paraat is, daarop kan men
taat maken. Zij was immer, gedurenle tientallen jaren actief, zij is
mi actief, zij zal dat ook in de toezijn.

AJLerse
(d. B.) De vorige week is profAalberse zeventig jaar geworden.
Ondanks de tijdsomstandigheden
heeft het Nederlandse volk hem op
passende wijze hulde gebracht voor
het ontzaglijk vele> dat hij voor land
en" vojk heeft gepresteerd.
De sociale organisaties zijn voorop
gegaan. Gezamenlijk hebben zij hem
een geschenk aangeboden als een bewijs van hun achting, waardering en
dankbaarheid.
Stellig,' Aalberse deed, in het bijzonder als eerste minister van Arbeid, prachtig werk in het belang van
ons volk, speciaal in het belang van
de arbeiders en bedienden; doch zijn
grote taak was: sociale wegbereider
te zijn voor het Nederlandse volk.
Hij heeft, vóór .veertig jaar reeds,
hij heeft jaar na jaar, week na week
het Nederlandse volk voorgehouden,
welke weg het moest begaan om tot
sociale vrede te -komen. Hij is bestreden en miskend, óók in eigen kamp,
voornamelijk omdat men zich te gemakkelijk van het sociale probleem
afmaakte. Hij is de Nederlandse pionier, die voor de rechten (en plichten) van den arbeider en de arbeid
met heel zijn persoon, heel zijn leven
is opgekomen. Hem zal het een voldoening zijn thans als zogenaamde
nieuwe ideeën te horen verkondigen,
ideeën die veertig jaar geleden reeds
en nadien permanent door hem en
zijn medewerkers verkondigd zijn. •
Prof. Aalberse is de man van de
organisatie. Hij heeft tientallen onzer
leiders geschoold, geschoold door zijn
wekelijkse schriftelijke voorlichting,
geschoold ook door jaarlijkse zesweekse dag-cursussen,.
Prof. Aalberse is de man die de
jongeren van vóór 25 jaar leidde en
aanvuurde in de strijd, gericht op
directe leniging der vele noden, de
man die inhoud gaf aan de sociale
arbeid, Aalberse was de man, die bezieling los sloeg voor het christelijk
gefundeerde sociaal ideaal.
In dagbladen is medegedeeld, wat
•hij feitelijk bereikt heeft, wat hij wist
tot stand te brengen. Het mooiste
resultaat van al zijn sociale arbeid
noemde Aalberse het nu zo simpel
schijnende feit, dat de vertegenwoordigers der vier katholieke organisaties hem, den zeventigjarige, als een
eenheid, kwamen gelukwensen.

JOSEPH
VADER
VAN
JEZUS
door
J. OUWENDIJK
Het eenige grote
Nederlandse werk
.over Sint Joseph
Gedocumenteerd en boeiend
Prijs 4,10 ing.
5.15 geb.
Verkrijgbaar in de boekhandel en
bij de uitgeefster
UTRECHT, GIRO 315927
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Inderdaad: dat zulks mogelijk was
s grotendeels mede zijn werk.
Aalberse is een begenadigd, mens.
Vlet een ontzaglijke geestelijke rijkdom, beschikt hij over een schat van
menselijke goedheid; het is de goedleid zelve. Toen hij advocaat, wetlouder, Kamerlid; professor, minister, Kamerpresident, lid van de Raad
van State was — altijd was hij voor
edereen even toegankelijk; óók als
minister. Wat een verschil met anderen! Na hem zijn er ministers van
Sociale Zaken geweest, die men liever
niet dan wel ontmoette.
Een van Nederlandse grootste en
verdienstelijkste zonen vierde dezer
dagen, overeenkomstig zijn aard, op
sescheiden wijze, feest. Die omstandigheid bood en biedt ons gelegenheid
)rof. Aalberse onze grote dankbaarleid en warme genegenheid te betuigen.
Hij blijve een voorbeeld voor allen,
die voor de waarachtige, duurzame
jelangen van het Nederlandse volk
op de bres willen staan.

Groof
(d. B.) De vorige week hebben wij
aandacht gevraagd voor een bevrediende ouderdomsVerzekering.
Er is nog een sociaal verlangen,
tietwelk in deze tijd onze belangstelling behoeft: een voor alle werknemers geldende vacantie-regeling.
Vóór de 10e Mei was er in ons land
practisch geen verschil van mening
over de vraag of de werknemers
jaarlijks vacantie moest worden toegekend; de voorbereiding voor een
wettelijke regeling was zó ver gevorderd, dat binnen zeer korte tijd resultaat mocht worden verwacht.
De oorlog stak een spaak in het
wiel.
Het vorig jaar viel aan een wettelijke regeling niet te denken. De vraag
was gewettigd, of niet tijdig maatregelen konden worden getroffen,
waardoor in 19.41 een zodanige regeling kon worden gemaakt. Dat moest
mogelijk zijn, óók omdat de totstandkoming van verordeningen thans veelal vlotter gaat dan voorheen. Het
behoeft, schijnt het ons toe, geen geheim te zijn, te weten, dat het Verbondsbestuur tijdig voor een behoorlijk voorbereide concept-verordening
heeft gezorgd.
Waarom zou men wachten met een
vacantie-regeling? Oorlog of geen
oorlog, vacantie is voor de werker;
immer nodig, misschien tijdens oorlog
nóg meer dan anders, omdat in menige onderneming intensiever gewerkt
wordt dan in vredestijd.
Wij menen daarom goed te doen
ook langs deze weg de aandacht voor
een billijke vacantie-regeling te 'vragen. Is er,"' om welke reden dan ook
bezwaar tegen een regeling bij ver
ordening vastgesteld, dan kan hè
misschien liggen op de weg van de
rijksbemiddelaars maatregelen te
overwegen waardoor de werkers in
het genot van betaalde vacantie wor
den gesteld.
Een goede ouderdomsvoorziening
een billijke vacantie-regeling, vragen
de belangstelling van het Nederland
se volk, vragen de belangstelling al
lereerst van de vakbeweging. Di
laatste, als natuurlijke en directe ver
dedigster van de belangen der arbei
ders en bedienden, moét uiteraard al
lereerst paraat zijn, óók in deze
vooral in deze tijd.
Dat onze katholieke arbeidersbe

Van verschillende zijden wordt de
raag gesteld of deze tijd, met zijn
grote problemen, zich niet bijzonder
;igent voor een verplicht lidmaatichap der vakbeweging voor alle' araeiders -en bedienden; ook in Duitsand, aldus meent men , is men ver^
)licht lid te zijn van de organisatie.
Inderdaad is er voor een formele
'erplichting te zeggen. Toch zal men
ïioeten toegeven, dat 'n formele verdichting tot genoemd lidmaatschap
minder mooi is.
Fprmele verplichting. Een morele
)licht tot organisatie was er en is er
;hans op een voor elk in het oog
springende wijze.
Moreel verplicht tot aansluiting bij
een principieel passende vakorganisaJe is de arbeider en bediende, moreel
zou ook de werkgever druk kunnen
uitoefenen op zijn medewerkers in de
onderneming, ook de overheden heb)en ten deze een taak; morele druk
tunnen (en moeten) de georganiseerden zelf toepassen op hun niet-georganiseerde kameraden.
Een door morele dwang sterke beiveging is stellig méér waard dan een
)eweging, welke door dwang mensen
:n geld toegevoerd krijgt.
Een beroep op Duitsland gaat ten
deze niet op; ook daar is, formeel,
niemand verplicht zich bij het ArJeidsfront aan te sluiten; de morele
drang is daar echter zó afdoende dat,
jractisch, slechts zeer weinige wercers er buiten staan.
Laten onze mannen en vrouwen,
met een beroep op het grote werk,
dat de Vakbeweging vooral nu te vervullen heeft, zodanige morele druk
uitoefenen, dat alle voor het lidmaatschap onzer Beweging in aanmerking komende vrienden zich bij
ons aansluiten.
Ook «kt is groot werk, groot werk,
dat in het land door allen moet worden verricht.
la«pe

lonen
B
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werkverruimiiKf

(H. J. K.) Wij hebben dezer dagen allen in de bladen kunnen lezen
welke grote én mooie plannen er bestaan om — mede in het zo grote belang van de 'voedselvoorziening van
ons volk — met kracht te blijven
voortgaan met de uitvoering van allerlei cultuur-technische werken (ontginningen, herontginningen, ontwateringen, bedijkingen enz.). Onze leden
en lezers weten dat wij deze plannen
niet" alleen van harte toejuichen, maar
dat wij tevens in de laatste tien jaren
geen gelegenheid voorbij hebben laten gaan om te bevoegder plaatse met
alle kracht die in ons was de
landwinning en de uitvoering van dit
soort werken te bevorderen en te verdedigen. Wij hebben steeds de stelling
verdedigd dat werken beter is dan
werkloos-steuntrekken. Dat is beter
voor de desbetreffende arbeiders en
hun huisgezinnen; het is ook beter
voor de gehele samenleving.
De ontwrichtende zedelijke en
sociale nadelen van het werkloos
zijn, vooral van het langdurig werkloos zijn, van grote groepen onzer arbeiders hebben wij te dikwijls besproken en beschreven, dan dat wij er nu
nog diep nader op behoeven in te
gaan.
Werk en nog eens werk, dat is de
grote en dringende roep geweest die
altijd vanuit onze katholieke arbeidersbeweging heeft opgeklonken, een
roep die door eiken rechtgeaarden arbeider steeds met kracht en overtuiging werd ondersteund.
Maar een allereerste vereiste is
daarbij dat voor het werk ook een redelijk en menswaardig loon wordt uitbetaald.
Dit nu laat bij zeer vele werkverruimingsobjecten nog zeer veel te
wensen over. En dit wordt steeds
klemmender en ondragelijker nu d<

oosten voor het noodzakelijk levensonderhoud, ondanks alle goed bedoelde pogingen van de overheid de prijzen te beheersen - - reeds schrikbarend zijn gestegen en nog steeds verdere neiging tot stijging vertonen.
Wij zullen ons angstvallig hoeden
ms pok maar in de geringste mate
lan overdrijving schuldig te maken.
Vooreerst omdat elke overdrijving
ichaadt, maar ook omdat wij er ons
erdege van bewust zijn dat de overeid in de huidige tijdomstandigheden
net zeer grote moeilijkheden heeft te
tampen.
Maar van de andere kant: onze
nannen moeten toch ook kunnen blijven leven. Wanneer men werk van
len verlangt dan. moeten z^bok in
taat zijn dat werk door een redelijke
/oeding en niet al te grote materiële
orgen thuis, te kunnen leveren.
Er zijn nu nog ruim driehonderd
gemeenten in ons land waar het z.g.
jasis-uurloon voor de werkverruiningswerken beneden 24 cents ligt.
Dat wil zeggen: ruim driehonderd
emeenten waar de mensen moeten
merken voor tarieven die berekend
ijn op een basisuurloon van 23 ets.
22 cents, 21 cents, of 20 cents.
Ook als men er rekening mede
loudt dat de arbeiders in het z.g. acoó'rdwerk gemiddeld met pl.m. 10
)ct. boven het basis-uurloon mogen
litkomen, dan betekent dat nog dat
er door grote groepen van onze arjeiders — in deze dure tijd — ontzetend lage lonen worden verdiend die
[ringend verbetering en verhoging
jehoeven.
Laten wij de rekening eens opzeten van een arbeider afkomstig uit
een gemeente met een basis-uurloon
an 22 cents. We krijgen dan:
50 uren werken per week (basismrloon 22 cent) 50 x 22 == f 11,—,
.0 pet. meer in accoordwerk = f 1,10,
otaal f 12,10.
Hierbij komen dan de z.g. emolumenten en straks ook voor kinderrijke gezinnen de kinderbijslag ingevolge de kinderbijslagwet, maar daar
staat tegenover dat de loonuitkomsten door regenverlet en andere te•enslag ook nog beduidend lager kunnen zijn.
Wij zeggen niets teveel, wanneer
wij met nadruk zeggen dat deze toestand dringend,. zeer dringend verbeuring behoeft. Ons Verbond heeft
daarop in een adres van 19 December
1940, gericht aan het waarnemend
loofd van het departement van Sociale Zaken, nog 'ns nadrukkelijk gewezen, waarbij tevens een aantal andere verbeteringen in de rechtspositie van de arbeiders in de werkverruiming werden bepleit. Wij hebben dat
adres destijds in Herstel gepubliceerd
zodat onze lezers en leden de inhou^
daarvan kennen. Wij doen een drinend beroep op de overheid aan de
rechtmatige verlangens in dat adres
ontvouwd tegemoet te komen. Dat
Kan temeer omdat nu ook in het landin tuinbouwbedrijf over de gehele
linie verbetering in de lonen is of
wordt gebracht.

\J uJeraonrispensi oen

In Frankrijk blijkt een ouderdomspensioen te zijn ingevoerd voor irr
loondienst werkende arbeiders van
65 jaar en ouder. Zij die niet meer
kunnen werken, kunnen op 60 jaar
ouderdomsrente bekomen.
De ouderdoms-uitkering bedraagt
3600 tot 7800 f r (pl.m. 136 en 296
gulden) per jaar; de uitkering houdt
rekening met verdiend loon, aantal
kinderen en de-woonplaats van de betrokkenen.
In Frankrijk is men van niets tot
deze regeling gekomen, ondanks de
oorlogstoestand.
Laat men, dat zijn: het departement van Sociale Zaken (en) of de
centrale organisaties van werkgevers
en werknemers, het initiatief nemen
onze Nederlandse ouderdomsregeling
belangrijk te verbeteren.
Ons Verbondsbestuur stelde reeds
maanden terug de kwestie aan de
orde.

H E R S T E L : A L G E M E E N K A T B O L TE K

ROND DE BE WEGING
Zowel 't orgaan van de R. K. Metaalbe
w^rkersbond als „Het Hoog Ambacht", 't
orgaan van de R. K. Textielarbeidersbond,
waren ditmaal in 'n opvallend kleedje ge
stoken. „St. Eloy" laat op de plaat van d<'
voorpagina van 't in meerkleurendruk uitgevoerd orgaan 'n slag op de gong geven
en zegt daarbij: „Een oud gfeluid in nieuwe tijd". „St. Eloy" luidt een nieuwe propaganda-campagne in en roept zijn lezerstoe: „Op t^yv post!" De bond staat aan '*
begin van zijn 40ste levensjaar en — zo
lezen we — bij de viering van dat bestaan
past een geschenk: nieuwe leden! Bij een
der tekeningen, waarmee dit propaganda
nummer is verlucht., wordt de handle van
't roer door een stevige knuist op „vol"
gpzet. onder 't motto „Op volle toerer
jiaar groter" ledental". We kennen allen
het gezegde „Wie zich aan een ander spie-'
geit" enz., welnu. „St. Eloy" herinnert eraan. dat. de R. K. Mijnwerkersbond éé1"1
maand binnen de gestelde termijn , 1000
n i PU we leden inschreef. Onze propagandisten toonden in het verleden dit ook t.e
kunnen — schrijft 't orgaan — en 't laat
er op volgen: Dan nu ook! En tot besluitvoor het 40ste bondsiaar ten einde spoedl
organiseren wij kort en sroed alle katho
lieke metaalbewerkers. Moge dat zo zijn'
De nieuwe ledenwervingsactie bij „St
Eloy" is ingezet: we hopen t.z.t. van de
resultaten mededeling te doen in deze
• rubriek.
In de textielindustrie staat men than?
— naar „Het Hoo<? Ambacht" hoopt. 'voor de verwezenlijking "an de eerste
fase: de totstandkoming van een collectieve arbeidsovereenkomst, 't Orgaan ontvouwt 't program van 'actie van de brtnd
en richt behalve in 'n artikel „Vooruit, gij
duizenden getrouwen", dat voor zich duidelijk spreekt, een oproep tot de jeugd, 't
G^at er vooreerst om de nog niet-georga
niseerde katholieke textielarbeiders te bewerken. Ook daar is dus volop actie!
Ook de R. K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden liet zijn orgaan
de laatste keer vergezeld gaan van een
pakkende propaganda-folder onder de
titel „Sociale nieuwbouw op hechte fundamenten". Teneinde te kunnen bereiken.
dat er binnen afzienbare tijd gesproken
kan worden van een behoorlijke regeling
van de rechtspositie van vrijwel alle bedienden door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten, af te sluiten voor
verschillende groepen van bedrijf of onderneming, wordt een beroep gedaan op
hen, die voor aansluiting bij de bond in
aanmerking komen.
Dit propagandamateriaal zal zijn weg
wel vinden en zeker zijn doel bereiken iii
'n massale ledenwinst.
*

Op 40-jarige leeftijd is in Zaandam overleden de heer N. M. Broersen, voorzrttT
van de afdeling Uitgeest van de R. K
Bouwvakarbeidersbond,
waarvoor
hij
aHijd veel gedaan heeft, eerst sedert 1924
a1»; penningmeester, later sinds 1930 al?
afdelingsvoorzitter. Hij ruste in vrede.
De -R. K. Fabrieksarbeidersbond is zeer
v^-heugd over de resultaten van de in.eez-^tte ledenweryingspropasranda. In een
pipat? werden méér dan 100 nieuwe leden
ingeschreven, maar ook in kleine gemrer.
t/en gaat 't goed. In één dier kleine plaat
sen. waar de bond 30 nieuwe leden boekte.
mag de actie ook geslaagd heten. In vergnhoi^ene gemeenten werden reeds nieuwe
afdingen' opgericht. Dat alles wijst op
vertrouwen in onze beweging. Dat m o. .'t
er ook zijn. Juist nu!
In Dorst ,is het medebestuurslid der afdeling, de heer P. Musters, in de jeugdige
leeftijd van 29 jaar overleden. In hem verliest de afdeling haar mede-oprichter, 'n
•trouw bestuurslid en een -goede kracht.
God geve hem de eeuwige rust.

WEEKBLAD

leden 4 wel. Bedoeld is natuurlek 't
ledenaantal. En dat kan makkelijk als
allen maar 'n handje helpen. Vóór l Mei
enige honderden nieuwe leden is voor de
Raphaël-mannen als ze beslist willen, 'n
kleinigheid. We zijn benieuwd.

De afdeling Den Bosch van deze bond
meldt, dat na een noodlottig ongeval haar
trouwe medebestuurder, de heer C. J. Coedental van Eindhoven is reeds zover opge- leman op 39-jarige leeftijd is overleden.
voerd, dat deze afdeling op de ranglijst de Hij was 'n ijverig werker voor de goede
tweede plaats inneemt.
zaak. God lone hem daarvoor.
Betreffende de 10.000 actie van deze
bond kunnen we nog meedelen, dat van
Op 15 Maart was het 25 jaren geleden,
l Januari t.m. 22 Maart j.l. 358 nieuwe
leden zijn ingeschreven. Wanneer echter dat de heer G. Ekkel, voorzitter van de
- zoals we lezen — de positie van duizen- Nederlandse Christelijke Textielarbeidersden bedienden om afdoende regeling en bond „Unitas", benoemd werd tot gesalaverbetering schreeuwt en de werkgevers rieerd bestuurder van die bond.
alleen met de bond in zee willen, ind;en Ekkel is steeds een harde werker gedeze voldoende representatief is, ligt 'de weest; een principieel man, die voor zijn
beweging en de arbeiders veel goeds gegevolgtrekking voor de hand.
Bedienden, maakt uw organisatie ?terk' daan heeft, schrijft „Het Hoog Ambacht".
Daarbij was de samenwerking tussen
Hoe sterker de. organisatie, hoe groter
zijn organisatie en de katholieke en tussen
haar invloed.
de bestuurders onderling steeds van de
meest vriendschappelijke aard. Moge dit
Op l Mei zal de afdeling Den Bosch var ook in de toekomst zo zijn.
de R. K. Bond van hotel-, café- en restau
De jaarlijkse algemene vergadering van
rant-geëmployeerden haar tienjarig be
staan herdenken. Uiteraard zal men dit op aandeelhouders der Verenigde Blikfabriede eerste plaats kerkelijk vieren. Er za ken heeft de jaarstukken over 1940 goedeen H. Mis van dankbaarheid aan Ood gekeurd en het dividend,bepaald op 21
worden opgedragen, waarbij men noopt i percent.

VOORJAAR
Waaiende wolken
Klimmen en kolken
Door lichtblauwe lucht.

Ploegende paarden
Scheuren de aarde Die dood was en dicht.

Tuim'lende takken
Kraken en knakken
In hei windgezuchf.

Moed'loze mensen
Wachten en wensen
Weerkerende kracht.

Knellende knoppen
Zwellen en proppef?*
In 'i lengende licht.

Die 'i lokkende leven
Hun gulle zal aeven
In voorjaarsé pracht.

v

*

B. J.

dat alle leden met hun dames aanwezig
zullen zijn en ter H". Tafel zullen naderen.
Daarna een gezamenlijk ontbijt. Diezelfde
dag is het 40 jaar geleden, dat de heer
Van Esch lid werd van de katholieke
standsorganisatie, de Werkliedenbond.
Het spreekt vanzelf, dat ook dit feit niet
ongemerkt voorbij mag gaan.
De R. K. Kellnersbond, die eerst halt
Februari de propaganda voor ledenwerving heeft ingezet, had reeds sedert l
Januari j.l. 20 nieuwe leden gekocht. Van
af 15 Februari echter ging 't harder, want
tot 22 Maart kreeg de bond er 64 nieuwe
leden bij. Met een beetje aanpakken zal in
het Ie kwartaal nog wel de 100 worden
bereikt. De 84 is er niet meer zover vandaan.
*
„Onze Strijder", het orgaan van de R. K.
Bond van Overheidspersoneel, herdenkt
mr. J. B. Bor" ;--«• lid van Gedeputeerde
Staten van N.
'lolland en lid van de
Tweede Kamei . ^ie op 20 Maart in zijn
56ste jaar te Heemstede is overleden.
„Laten we onzerzijds — zo lezen we ia
't orgaan -- vooral memoreren wat de
overledene als stuwende kracht betekende voor het overheidspersoneel, en bijzonder voor het katholieke overheidspersoneel.
Als raadslid en later als wethouder
voor de personeelszaken heeft hij én de
welvaartspositie én de rechtspositie van
het overheidspersonel sterk omhoog helpen voeren.
De kindertoeslag vond in hem een
krachtig pleitbezorger en wel in een periode toen de strijd daarvoor feitelijk pas
goed was ingezet.
De vraagstukken van rechtspositie en
van georganiseerd overleg zag mr. Bomans in brede betekenis."

De R. K. Bond van Handels-, Kantooren Wikelbedienden heeft in Geldrop een
nieuwe afdeling opgericht, nadat bondsvoorzitter Cornelis de betekenis van de
„Het Rechte Spoor", 't orgaan van „St.
vakbeweging onder de huidige omstandigheden had uiteengezet. Eindhoven, dat Raphaël", de bond van onze katholieke
hiermee reeds de vierde ?>fd»ling in de om- spoor- en trafi^Pinen, zp?t, dat er nog
geving hielp oprichten, zit niet stil. 't Le- een flinke schep oj • .moet en dan weten de

Dr. .H. Tietje, die volgens rooster als
commissaris aan de beurt van aftreden
was, is als zodanig herbenoemd. Voorts
werd tot commissaris benoemd ir. J. van
der Waerden.
Het verheugt ons te kunnen mededelen,
dat de heer J. Zwanikken, secretaris van
de Utrechtse diocesane Werkliedenbond,
die een ernstige operatie heeft ondergaan,
thans zo goed als hersteld is en binnen
niet te lange tijd zijn arbeid- zal kunnen
hervatten.
Met name in de kringen der leden van
deze bond in het aartsbisdom zal men
met_ voldoening van dit bericht kennis
nemen.
De eerste resultaten van de Rerum Novarum-actie in het diocees Breda zijn zeer
gunstig. Er kwamen reeds 86 nieuwe
leden binnen.
Limburg bezit 17 percent van het totaal
aantal coöperatieve verbruiksverenigingen van het hele land; heeft 8 percent van
het totaal aantal leden en een omzet van
.10 percent van het rijkstotaal, terwijl de
gemiddelde omzet per lid in. Limburg belangrijk boven het rijksgemiddelde ligt.
Deze provincie maakt dus met haar
coöperatieve beweging een prachtig
figuur.
Dit verheugt te meer omdat Limburg,
in tegenstelling met vele andere provincies, overwegend katholieke coöperatieve
verbruiksyerenigingen bezit.
Limburg is bekend om zijn coöperatieve
zin, die in breedte en diepte bjj het arbeidersvolk sterk is doordrongen.

Wacht U
voor de kat
In den uk. Lang niet alle witte tabletjes lijn Alplrln-tju. Asplrln alleen
il te herkennen aan het Bayer-kruis
Het Bayer-kruii garandeert veilige
en zekere werking bij verkoudheid,
griep en rheumatiek.

Met l October a.s. zal in Den Haag
een dagvakschool worden geopendj voor
het hotel-, café- en restaurantbedrijf,
waaraan een tweejarige vakopleiding is
verbonden.
Een en ander is tot stand gebracht door
de katholiek georganiseerde werkgevers
en werknemers in dit bedrijf, in nauwe
samenwerking met het bestuur van de
R. K. Ambachtsschool. te Den Haag. De
opleiding wordt gegeven in de nieuwe
vleugel van het gebouw dezer school en
valt volledig onder de Nijverheidsonderwijswet. Er wordt per week 44 uur les
Als leerlingen worden toegelaten degenen, die met goed gevolg de lagere school
hebben doorlopen. Er bestaat gelegenheid
tot ' inschrijving bij het bestuur van de
R.K. Ambachtsschool, Lamgroen 14 te
Den Haag, aan welk adres men ook alle
gewenste inlichtingen kan verkrijgen.
*

Waarde lezer (es), weet u, dat er bij
,, Herwonnen Levenskracht" 15.000 Zonneboeken, 20.000 kookboekjes en 10.000 kettingspelen liggen? Neen, natuurlijk! Maar
toch wachten al dié voorraden op uw bestelling! Is 't duidelijk? 't Is voor de armstep onder u; voor hen, die hun gezondheid missen, die ziek zijn en niet werken
kunnen zoals u. Kom, laten we hen helpen. 't Is christenplicht! ...... Dank u voor
uw hulp en activiteit!
De vereniging „Katholiek Amsterdam"
houdt Vrijdag 27 Juni haar jaarvergadering. De aangesloten organisaties hebben
het recht eventuele voorstellen te doen ter
behandeling op deze vergadering.
Plaatselijk bezien, moet het werk van
„Katholiek Amsterdam" vooral in deze
tijd onze volle aandacht hebben, vandaar
dat we hiervan reeds tydig melding maken.
V^orrespontleratie

Van verschillende zijden is gevraagd, of
door het Verbondsbestuur geen pogingen
dienen te worden gedaan om te bevorderen, dat wijziging wordt gebracht in het
standpunt der rijksbemiddelaars, die verzoeken tot loonsverhoging afwijzen, indien
die gebaseerd zijn op de prijsstijging.
Men acht dat standpunt ten enemale
onhoudbaar, gegeven de zeer belangrijke
stijging der levenskosten. Die prijsstijging
is veelal de enige oorzaak der verzoeken.
Het schijnt nuttig mede 'te delen, dat
het Verbondsbestuur ook ten deze reeds
actief werkzaam was.
Het hoopt, dat zijn optreden voor de
Nederlandse arbeiders en bedienden tot
het gewenste resultaat mag leiden.

MART KA
A.

TH.

door
TERWINDT

O. P.

ƒ 1.60
Verkrijgbaar bft de boek-

Donderdag 15 Mei a.s. houdt de R. K.
Volksbond in 't diocees Haarlem in het
gebouw Amicitia, Westeinde 15, Den
"R.3K, zijn bondsraadsvergadering, welke
des morgens half 11 aanvangt.

handel en bij de uitgreefster
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VERSCHILLENDE PAASGEBRUIKEN
De folkloristische feesten en gebruiken
groeperen zich grotendeels ofwel om de
voornaamste christelijke feestdagen als
Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren,
Kerstmis en de jaarwisseling, ofwel om
bijzondere familiegebeurtenissen als geboorte, huwelijk enzovoorts.
Pasen vormt welhaast het middelpunt
der folkloristische verschijnselen. Enkele
van die gebruiken, welke speciaal in de
Paastijd plaats hebben, willen wij de revue laten passeren. Wij vragen dan op de
eerste plaats de aandacht onzer lezers
voor de zogenaamde Palmpaas.
In hoofdzaak bestaat dit voorwerp uit
een stokje, versierd met palmtakjes en
behangen met koekjes en schuimpjes.
Nog in de vorige eeuw was het gebruik
algemeen, dat de kinderen op Palmzondag
met de Palmpaas rondtrokken door de
straten. In Overijsel onder andere zong
men daarbij het aardige liedje:
Pallem, pallem Paosen,
Laot de höner kraosen,
Laot de vogel zingen
Laot de pallem springen
Hoerei, koerei,
Nog éne Zondag en wij hebben een ei!

Verschillende streken en steden hadden
alle hun karakteristieke Palmpaas. In
Haarlem hadt ge bijvoorbeeld de eenvoudige pikhaan, een stokje met een deeghaantje er op. De prachtige Hattemer
Palmpaas bestond uit een grote krakeling
met zwanen van koekdeeg. Die van Venlo
was welig beladen met k.oek, vijgen, dadels, rozijnen enzovoorts. In Rijssen droegen de jongens een versierde stok, de
meisjes een tak. In Weert droeg de jeugd
een grote tak met koek en suikeren vogeltjes er op. Bekend is ook de palmbessem
van Roermond, die zo ongeveer neerkwam
op een versierd bessempje.
Op verschillende plaatsen heet de Palmpaas ook wel pikhaan of haantjepik, naar
' het deeghaantje, hetwelk zich op de top
bevindt. De rondtrekkende kinderen zongen, en zingen op sommige plaatsen nog,
wel aardige liedjes daarbij, bijvoorbeeld
te Tiel:
„Haantjepik, wat zal ik je leren,
Al wat in de bijbel staat."

Te Zuidwolde:
•

Haantje op 'n stokje
't Bedelt om 'n brokje.

Te Dordrecht:
„Haantjepik
Wille willewik.

In Voorburg prijkt de vogel nog met
een echte haneveer op z'n staart. De oorsprong van dit helaas ook al wegstervende gebruik is zeer goed in verband te
brengen met de jubelende intocht van
Christus in Jerusalem. 'n Herinnering
daaraan dus, toen de Israëlieten de weg
met palmtakken bestrooiden. Anderen
zoeken de oorsprong reeds voor het christendom, ook al weer als vreugde-uiting
over de naderende lentetijd.
Zeker is het, dat na de kerstening der
volkeren het gebruik ter gedachtenis van
het eerstgenoemde feit de overhand
kreeg. Zo bijvoorbeeld in sommige streken van Zwitserland. Daar hangen aan de
meistaak een miniatuurladder, hamer en
speer, foltertuigen bij de marteling van
Christus.
Gebruikelijk bij katholieken ten plattelande was het steeds om de onttakelde
en afgesnoepte palmpaas, evenals de gewijde paaspalm, zorgvuldig te bewaren.
Ook in de intellectuele kringen heeft de
' palmpaas haar. bijzondere betekenis, getuige het feit, dat enige jaren geleden
aan een onzer universiteiten een dame,
mej. Cathrina v. d. Graft, promoveerde tot
doctor in-de letteren op een proefschrift:
De folkloristische studie van de palmpaas.
Aan dit proefschrift hebben wij een en
ander mogen ontlenen,
***

Wie uwer kent er niet, al is het dan ook
maar van horen zeggen, de grote paasvuren, welke -eertijds in vele streken van
ons land werden ontstoken? Ook op de
huidige dag vindt men ze nog in Twente,
in Limburg en in enkele andere streken
van ons land.
Zo'n vuurtje aanleggen is een gewichtige gebeurtenis en het heeft heel wat
voeten in de aarde, voordat de vlammen
het paashout hebben verteerd.
Veelal vormt zich in het dorp, waar een
paasvuur ontstoken wordt, een commissie.
Deze commissie wordt uitsluitend gevormd uit enkele mannelijke personen, die
gezamenlijk het paashout kopen. Dat hout
•wordt dan opgestapeld op de zogenaamde

paaswei. Middenin de houthoop staat een
flinke mast, de zogenaamde paasstaken.
Bovenin de paasstaken bevindt zich dan
nog een teerton. Terwijl de bevolking,
rondom de houtstapel geschaard, haar aloude paasliederen aanheft, wordt het vuur
ontstoken en weldra laaien de vlammen
tioog op. Dat levert in de avond een fantastische aanblik, vooral wanneer men
van een verhevenheid af verschillende
vuren in de omtrek kan overzien.
Eer het zover is, zijn daar al verschillende aardige gebruiken aan vooraf gegaan. Zo bijvoorbeeld in Denekamp. Daar
gaat men eerst gezamenlijk de paasstaken
halen. Op Paaszondag worden daar namelijk in de middag door de mannen en
jongens van het dorp de paasstaken gevraagd aan den eigenaar ener oude avezathe. De bewoner dier hoeve is verplicht
een boom aan te wijzen, welke dat jaar
aan het vuur ten off er zal vallen. En men
zal geen jaar overslaan de paasstaken
weg te halen. Want dat zou den bezitter
van dat erf voorgoed van zijn verplichtingen ontslaan. Judas klimt ra^p in de
boom en bindt er een touw in. De boom
wordt dan doorgehakt en omgetrokken.
Dat omhakken is mede een grote eer voor
de; betrokkenen. Meestal gaat de functie
van het omhakken over van vader op zoon.
Is de boom gevallen, dan wordt hij van
zijn takken ontdaan. Behalve de bovenste.
Die moet blijven zitten, om de boom er
mee naar Denekamp te kunnen trekken.
Zingende gaat het nu dorpwaarts tot
voor de kerk. Daar wordt hij in de steek
gelaten, want de mannen gaan nu even
ter kerke. Hierna wordt hij weer verder
gesleept naar een ander erf, waar het
paashout reeds ligt opgestapeld. De boom
wordt vervolgens in hét midden daarvan
overeind gezet. En nu vangt een recht
leutige verkoop van de paasstaken aan.
Judas is aan het woord en doet zijn best
er een flinke Judaspenning uit te slaan.
Het aanwezige publiek laat zich niet onbetuigd en plaagt en hoont hem, dat 't een
lust is. Ten laatste wordt het hem te bar
en zoekt hij een goed heenkomen. Z'n
plaats wordt terstond door een ander ingenomen, wien het al niet veel beter vergaat.; Intussen is het bod steeds opgelopen, tot de boom eindelijk aan den
meestbiedende gelaten wordt. Dan wordt
de tijd bekend gemaakt, waarop het vuur
zal worden ontstoken. Tegen de aangegeven tijd verzamelen de inwoners zich op
de paasbult, waar onder luide zangen, op
Pasen betrekking hebbende, de boom aan
het vuur ten offer valt.
Rondom Almelo brandden de vuren elk
jaar weer lustig. Hier houdt men vooral
van grote houtstapels, die een flink vuur
geven en de gehele omtrek in een fantastische gloed zetten. De Baoken, zoals men
het paashout in Twente noemt, besloeg
bij Almelo
een oppervlakte van plusminus
300 m2. Ge begrijpt, wat een geweldige
vlammenzee daaruit opsteeg. Temeer,
daar de houtstapel vooraf met benzine
bespoten was. Duizenden waren opgetrokken om het paasvuur te zien.
In Ootmarsum vindt nog een heel merkwaardig paasgebruik plaats. Het zogenaamde vlöggelen. Op Paaszaterdag rijdt
men daar het hout naar de paasweide.
Paaszondag komen een 50-tal katholieke
mannen en jongens te ongeveer 9 uur
bijeen en trekken dan onder het zingen
van een paaslied verschillende straten
door. Een soort vocale reveille dus. Daarna woont men de H. Mis bij. In de middag
wordt dat rondtrekken nog eens herhaald
en gaat men nog even bidden. Later op de
middag trekken de bewoners bij honderden naar de paasweide. Daar heerst begrijpelijk een gezellige drukte, temeer,
daar er verschillende kramen, voorzien
van allerlei lekkernijen, staan opgesteld.
Na een tijdje groeperen zich rond één persoon, den zogenaamden voorzanger, diverse mannen en jongens. Als voorzanger
kiest men bij voorkeur iemand, die over
een paar ferme stembanden beschikt.
Want hij moet ze duchtig gebruiken.
Dat groepje, nog klein aanvankelijk,
loopt het veld eens rond en nog eens rond
en langzamerhand sluiten zich meer per
sonen bij hen aan. De voorzanger zet telkens een couplet van een oud paaslied in,
hetwelk door allen wordt meegezongen.
Dat lied telt tien coupletten en als ze alle
gezongen zijn, begint men weer van voren
af aan. Niet alleen mannen en jongens,
ook vrouwen en meisjes lopen méé. Als
eindelijk de stoet tot een paar honderd is
aangegroeid, trekt men op naar de stad.

Bij de ingang daarvan formeert men een
slinger, door elkaar een hand te geven.
Zo trekt een onafgebroken mensenketen
door de stad, de ene straat, in, de andere
uit, nu eens door een herberg, die van
voor en achter 'n uitgang heeft, dan weer
door een woonhuis of een schuur. Elk
jaar volgt men zoveel mogelijk dezelfde
route en geeft stadsbestuurder waagt het
daarin verandering te brengen. Eigenaardig is het, dat er niet alleen katholieken meedoen, doch evengoed protestanten,
Israëlieten, kortom personen van alle gezindten en leeftijd. Oningewijden, die voor
het eerst dit vreemde gebruik aanschouwen, doet het enigszins eigenaardig aan
al die mensen hand aan hand te zien
voorttrekken. Als de stoet door een her-.
berg heentrekt, worden natuurlijk de
droge kelen niet vergeten. Dat is te begrijpen! 't Voortdurende zingen verwekt
dorstige kelen. De waard heeft er ook wel
op gerekend en vooraf~een groot aantal
grote en kleine glazen met diverse dranken gereserveerd, die nu onder het doortrekken gretig geledigd worden.
Heeft men de gebruikelijke weg afgelegd, dan komt tenslotte de gafisfe stoet
uit op het marktplein, en als de laatste
persoon van de slinger daar gearriveerd
is, laat men eikaars handen los en is de
keten verbroken. De voorzanger zet nu
voor het laatst nog eens de coupletten
van het paaslied in, die door allen worden
meegezongen. 's Avonds wordt dan op de
paasweide tot besluit het grote paasvuur
ontstoken.
Waarschijnlijk is het vlöggelen een
overblijfsel van de in vroegere tijden rondtrekkende paasprocessies. Zo goed als zeker is het, dat vóór dejkerstening dezer
streken ook al iets der^Sujks plaats vond,
hetwelk als een uiting van vreugde te
beschouwen viel over de uittocht van de
winter, die voor de lente plaats maakte.
Voor de curiositeit volgen hier enkele
regels volgen uit dat oude paaslied, geciteerd uit het mooie boek: Uit het land
van katoen en heide, geschreven door den
"heer J. van Deinse.

in die tussentijd naar een andere herberg
moest lopen en een bewijs mee moest
brengen, dat hij er geweest was. Wie van
beiden het eerst met zijn taa'si: gereed was
won de eieren. Dan bracht de herbergier
een tweecje korfje met eieren, die hij op
dezelfde wijze uitlegde. Dan kwamen de
meid en de knecht met een tobbe aandragen en deze werd voi water gedaan.
Vervolgens lieten zij er een grote appel
in drijven. Een boerenknecht kwam dan
bij de tobbe staan, liet zich de handen op
de rug binden en dan begon de wedstrijd. De eiergaarder moest lopen om zijn
eieren bij elkaar te garen en de ander
probeerde de appel uit de tobbe te happen en hiermede gereed te zijn voordat
de eieren geraapt waren. Men koesterde
natuurlijk de stille hoop, dat de appelenhapper zijn evenwicht zou verliezen en
onder daverend gejuich voorover in" de
tobbe zou vallen. Behulpzame handen
brachten hem in zo'n geval terstond weer
op het droge. Het spel kon dan opnieuw
beginnen.
In de aanvang der * negentiende eeuw
speelden de Amsterdamse kinderen, hoewel zij zich niet konden verheugen in het
bezit van een paasberg, toch met gekleurde eieren en zongen daarbij, hand aan
hand dansende:
Ei, kopperei en de kop zal leggen
Als ze leit, zal ik het zeggen
groen ei,
blauw ei
Al de kinderen hebben een ei.

Een .heel bijzonder vermaak voor de
Hollanders en Friezen was het, wanneer
de gelegenheid zich voordeed om paaseieren op het ijs te eten. In de week voor
Pasen kon men in 1845 in het Handelsblad lezen:
De 23e Maart 1845 verkoopt C. Wijs
beste eieren op het ijs. Bij goed droog
weer zal er gedurende de aanstaande
paasdagen een fraaie tent, van buiten
met vlaggen en wimpels, van binnen met
kostbare draperies gedecoreerd en goed
verwarmd, op de Buiten-Amstel geplaatst
worden, waarin extra beste eieren (hard
of zacht naar verkiezing) zullen verkocht
worden. Ter herinnering aan deze zo
merkwaardige winter zal men daar tevens
kunnen bekomen beschilderde paaseieren,
waarop getekend zal staan: Gekookt op
het ijs, de 23e Maart 1845.
Maar helaas! Het wispelturige weer
Christus is opgestanden
fopte de liefhebbers. Toen de aankondiAl van de Joden hun handen
ging vei'scheen konden de vrachtwagens
Dus willen we allen vrolijk zijn
over de Merwede rijden, maar de 23e
Christus zal onze verlosser zijn
Halleluja.
Maart viel een sterke dooi in. Maar
men had nu eenmaal zijn zin op hetWas Christus niet verrezen
Alom met zijn Goddelijk wezen,
eieren-eten gezet en de pret ging door,
Wij waren gebleven in grooten nood
a! was het dan niet op het ijs.
Wij moeten allen sterven den eeuwigen dood.
Een voornaam onderdeel der eierenHalleluja.
eterij
was ook de veel-eterij van eieren.
Christus voer ter hellen
Halbertsma verhaalt, dat sommigen ..geOm daarin vrede te stellen
Die in de duisternissen zeer waren bezwaard makkelijk 30 eieren aankonden, ja, er was
God heeft ze met zijn eeuwig licht verklaard zelfs een armmeester, die er een 50-tal
Halleluja.
wegwerkte, nadat hij eerst nog een worst
Ter afwisseling zingt men dan het vol- en pëkelvlees had aangesproken. Veel
eten en drinken werd vroeger niet veel
gende:
minder als een heldenfeit beschouwd, en
Halleluja, den blijden toon, Halleluja.
nog kennen wij het versje, dat de overWordt nu gezongen zoet en schoon,
Halleluja.
levering voor ons bewaarde:
Waar dat ik ben, of waar ik sta,
Mijn zitO> dié zingt Halleluja.

Halleluja,

Zo gaat het voort en het halleluja voert
er de hoofdtoon. U merkt het
kort
zijn de liederen niet. Maar
de af te
leggen weg is er ook naar. Men heeft heel
wat zangstof nodig, voor men de weg ten
einde is.
* **
We willen nu op een ander onderwerp
overstappen, namelijk het paasei.
Die naam klinkt u als een goede be-kende in de oren. Want het is nog altijd
het gebruik, dat er met Pasen als de
beurs het maar even lijden kan, minstens
een koppel eieren per man gegeten wordt.
En dat is dan feitelijk nog geen echt paasei. Luistert maar, wat de jeugd er op
sommige plaatsen over zingt op Palmzondag:
Nog één Zondag, dan hebben we een ei.
Eén ei is geen ei,
Twee ei is één ei,
Drie ei is een paasei.

Vrij algemeen, tenminste op het land,
is ook nog het gebruik om geverfde
eieren te verstoppen en ze te laten zoeken
door kinderen, die er dan mede rollen in
de wei. Nadat het eiertikken beslist heeft,
wïens ei het sterkst is, worden ze opgepeuzeld.
Een kenmerkend gedeelte der paasviering bestond ook in de eierspelen, waaronder het eiergaren, dat vroeger op Walcheren vrij algemeen in gebruik was. De
herbergier bracht een korfje met 25
eieren aan, plaatste dit op de weg en
legde op een afstand van 12 voet het
eerste ei, 12 voet verder het tweede ei,
weer 12 voet verder het derde en zo verder alle 25 stuks. Onderwijl trok de eiergaarder zijn rok uit om maar vlug ter
been te kunnen zijn. Zijn taak bestond
hierin, dat hij alle eieren weer ^jn het
mandje moest leggen, terwijl zijn makker

Heb je niet gehoord van die höllebollewagen,
Daar die hongerige Gijs op zat?
H"ij kon schrokken,
Hele grote brokken,
Een koe en een kalf en nog veel meer
Een pot vol smeer,
En een. kerk vol rapen
En nog kon die hongerige Gijs niet slapen.

Nu, dat hongerige Gijs niet slapen kon
met zo'n volle maag, lijkt me nou zo'n
wonder niet. Vroeger gaf men elkaar
paaseieren ten geschenke, ja, vaak zeer
kostbare. Zo schonk Napoleon de tweede
met Pasen 1862 keizerin Eugenie een gouden ei, waarop in briljanten de naam van
de keizerin prijkte. Daarin bevond zich
een kostbare halsketting van prachtige
p'aarlen, welke een waarde vertegenwoordigde van een half millioen francs.
In een museum te Berlijn is nog een
merkwaardig paasei te zien, dat een prins
aan zijn verloofde schonk. Uiterlijk ziet
het er vrij waardeloos uit en weinig aantrekkelijk, daar het van ijzer is. Maar in
het hart is een prachtige kroon van robijnen verborgen, waaruit, door het drukken op een verborgen veer; een engagementsring van prachtige diamanten te
voorschijn kwam.
Dit gebruik is geheel 'en al in verval
geraakt. Interessant is het, dat in Duitsland, behalve het paasei, ook nog' een
paashaas optreedt. Op préntbriefkaarten
hebt u daarvan wellicht eens een afbeelding gezien. In de suikerbakkerwinkels
ten onzent treft men tegenwoordig ook
afgietsels aan van die paashaas. Men verklaart die haas als volgt: Zekere, godin,
Ostara, moet op zekere dag een vogel in
zo'n langoor veranderd hebben. Z'n ware
vogelaard blijkt echter nog op Pasen, dan
legt hij nog steeds zijn paasei en nog wel
op zeer verborgen plaatsen. En de kinderen zoeken er naar, tot ze de mooi gekleurde eieren vinden.
H. C. M.
Utrecht.
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DE MODEL DRUKKERIJ DER R. K. ARBEIDERSBE
Er waren eens mensen, die wilden drukken.
Ze wilden dat niet, omdat er toevallig geen werk voor hen was als
kuiper of timmerman, maar zij wilden dat, omdat zij het witte papier lief
hadden en omdat zij ervan overtuigd waren, dat er mensen nodig zijn, die
al hun arbeid en al hun talenten geven om het waaiende papier over de
hele wereld tot een wolk van schone vlinders te maken. Zij drukten dus.
Naar alle kanten vlogen hun maaksels en hun scheppingen en zij kwamen in bewonderende handen terecht, die ze zorgzaam opnamen en bewaarden.
Dag aan dag werd de wolk van papieren dichter. Dag aan dag bogen
zij zich dieper over hun werk om het witte papier en de traagvloeiende inkt
het laatste te ontfutselen, wat deze aan
schoonheid en orde geven konden...
^^
En op een dag zeiden zij tegen
elkander: wij moeten .ons werk een
naam geven. Een naam, die past bij
ons, bij onze ijver, onze zorgzaamheid,
bij de dienst, die wij mensen en beweging bewijzen willen. Want hun werk
stond in dienst van een Beweging, die
zij lief haddenToen dachten zij, en zij vonden een
nieuwe naam: Lumax, Lumen maximum, dat wil zeggen: het meeste licht.
In die naam zit iets in van een fakkel,
van een vuurpijl, van de blijde zon over
de mensen, en van de blije gezichten
die zij wilden maken door hun goede
werk. Zij drukten toen een fakkel op
wat hun persen verliet en het werd
snel tot. een teken van goed, schoon en
zorgzaam werk. De fakkel gaf waarlijk'licht en wie het eenmaal mocht
ondervinden, kwam telkens en telkens
opnieuw gebruik maken van die glans.
Het zorgelijke gezicht van deze tijd kreeg er een lichtere klaarte door...
Er zijn nu jaren voorbij gegaan, sinds die fakkel ontstoken werd.
Jaren!
Want reeds de tweede vergadering van het voormalige Bureau voor
de R. K. Vakorganisatie, gehouden op 25 Februari 1912 te Breda, besloot
een commissie te benoemen (die waren er dus toen ook al, maar dit was
werkelijk een commissie die'vruchtbaar werk zou gaan doen!) die de mogelijkheid van het oprichten ener eigen drukkerij moest gaan onderzoeken en
als zou blijken, dat er „muziek in zat" dan zou die commissie met exploitatievoorstellen moeten komen.
Welnu die kwamen er prompt en daarna volgde de aankoop van pl.m.

HET MACHINE-PARK VAN LUMAX
Dat de technische inrichting van onze instelling behoorlijk is verzorgd, blijkt uit
onderstaande opsomming van het aantal aanwezige machines:
12 zetmachines
4 proefpersen
1 platenrondfraismachine
1 illustratie rotatiepers met 2 halfautomatische giet2 monotype toetsenborden
kleurwerk
1 monotype gietmachine
machines
1 één-kleuren otfsetpers
2 tweetoerenpersen
1 volautomatische snel6 snelpersen
1 vlakstyp apparaat
snijder ,120 cm.
3 dègelpersen
2 hydraul. pragepersen
1 bandeermachine
Volledige automatische addressograph-afdeling en diverse kleinere stereotypie- en
binderijmachines • In de eigen werkplaats met draaibank, staan voorts nog diverse
slijpmachines en werktuigen, waardoor de meeste herstellingen aan inventaris door
een bankwerker in eigen bedrijf plaats kunnen vinden.

1000 m2 grond aan de Amsterdamse Straatweg te Utrecht, op welke grond
Lumax eens zou verrijzen.
Voorlopig werd begonnen met de overneming van een bestaande drukkerij (feitelijk een dreumes, vergeleken bij de grote Lumax van vandaag).
De lezer vergete niet, dat inmiddels de oorlog was uitgebroken, die tot
gevolg had, dat herhaalde malen met de meeste ernst de vraag werd overwogen, of de tijdsomstandigheden het niet raadzaam maakten te wachten met
de bouw totdat er weer vrede was.._
Er werd eenvoudig doorgezet, de ongunstige omstandigheden ten spijt
En onwillekeurig maken onze gedachten bij het schrijven van deze
regelen een vergelijking met de
huidige situatie, nu het weer oorlog
"i
is....
Immers ook nu blijken idealisme
en daadkracht van onze beweging
door geen ongunst der tijden te
breken of te fnuiken: de beweging
gaat nu bouwen aan een eigen rusten vacantieoord....
Tastbaar, heerlijk getuigenis van
vertrouwen en energie, zelfs in de
meest kommervolle jaren....
Keren we terug naar onze drukkerij.
Op l October 1918 werd een gedenksteen geplaatst in de nieuwbouw.
*;
?1919 was een jaar van grote betekenis voor de drukkerij, door de
maatregelen, verbonden aan de reorganisatie van haar voorlopig bedrijf
HEnGÉl
aan de Oude Kamp in een definitieve
eerste-klas grafische onderneming aan
het Ondiep te Utrecht.
Toen is eerst recht de fakkel ontstoken.
De weinige handen werden vele, de kleine groep gehoorzame persen
werd een lange rij: vredige, machtige dieren, die trouw doen wat van hen
wordt gevraagd.
We plaatsen hierbij nog een oude, vergeelde foto uit het archief opgedoken, een foto van het personeel in 1918, van welke personen er op heden
nog 9 in het bedrijf werkzaaïh zijn. Nu vinden er in totaal 104 personen
een taak en een bestaan, welke
groep onlangs op de gevoelige
plaat werd vastgelegd.
In 1918 bedroeg de omzet
ruim ƒ 48.000,—. In 1939 na.dert het omzetcijfer reeds de
half millioen!
Sterk sprekende cijfers!
We kunnen niet uitvoerig
stil staan bij deze ruim 20-jarige
ontwikkeling. Slechts een paar
grepen uit enkele jaarverslagen.
'
Na 16 jaren exploitatie kon
een netto-opbrengst geproduceerd worden welke een waarde had van 0.54 x het in de
installatie belegde kapitaal. Na
16 jaren exploitatie had de netto-opbrengst 2.37 x de balans-
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waarde van de inventaris na afschrijving. Dat was
viermaal zoveel als in het begin. Er blijkt uit, dat men
ook zonder emolumenten en tantièmes aan bestuurders of commissarissen-uit te keren, toch wel een
zaak tot bloei kan brengen!
In 1933 werden zeer belangrijke wijzigingen aangebracht in de huisvesting en installaties van de
drukkerij, welke even zovele verbeteringen zijn gebleken. Door een meer doeltreffende inrichting van de
kantoorlokalen kon de administratie economischer
werken dan voorheen. De hand-, linotype- en monotypezetterijen werden eveneens doelmatiger ingericht. Hierdoor werd het eerst mogelijk de belangrijkste orders binnen de kortst mogelijke tijd in proef
te leveren, terwijl de aantrekkeüjkste lettersoorten in
complete series voor de cliënten beschikbaar kwamen.
Wie thans de verschillende afdelingen in de „
drukkerij betreedt, krijgt niet het beklemmende
voel, dat hem somtijds bij een bezoek aan soortgelijkinrichtingen bevangt. Hier geen enge kooien, waarin
het leven van den arbeider zich triestig af spint, maar
vreugdevolle werkruimten, voorboden
als 't ware voor een
betere .en gelukkige
tijd, waarin tevredenheid en arbeid voortaan samen zullen
gaan
De lezer bedenke, dat hetgeen hie,r over de in
1933 voltrokken nieuwbouw in enkele regels staat
neergeschreven lang geen sinecure was, immers uitbreiding en nieuwbouw hadden plaats, terwijl het bedrijf regelmatig voortgang moest vinden. Tussen oude
en verse kalk, bij regen of zonneschijn,, onverstoorbaar werden offertes en facturen uitgezonden, werden de vierkantjes getikt of draaiden de persen onder
jfeuBffiT"
hun dekzeilen de vellen druks erdoor. Prachtige
staaltjes van organisatietalent, inschikkelijkheid, toewijding en - - vanzelfsprekend - - ook van humor,
HUP l
zijn toen door leidinggevend en uitvoerend personeel
ten beste gegeven.
In 1935 ging een lang gekoesterd ideaal in vervulling, het eigen dagblad de Volkskrant werd voortaan op de eigen pers gedrukt. Vanzelfsprekend gaf
de verzorging hiervan in het bedrijf grote ommekeer. Een nieuw element immers werd daardoor in
het bedrijf binnengehaald, een element dat nooit
ontbroken had, maar dat toch juist bij de verzorging
van een dagblad sterk naar voren komt: het element tempo! Met dankbaarheid en waardering mag nu geconstateerd worden, dat de opzet, om
een typografisch goed verzorgd dagblad, redactioneel bijgewerkt tot de
laatste minuut, steeds op tijd bij de abonné's te bezorgen, voor honderd
procent is gelukt.
De vestiging van de Volkskrant te Utrecht is voor Lumax en voor de
gehele beweging trouwens een grote stap vooruit geweest.
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Had de komst van de Volkskrant — opnieuw — een grote uitbreiding
van gebouw en machinerieën nodig gemaakt, ook het personeel onderging
eind 1934 en begin 1935 een grote uitbreiding, zodat in het gebouw der
N.V. Lumax in 1935 een personeel groot 107 man, werkzaam was, waaronder er 17 in dienst waren van de N.V. De Volkskrant.
De huidige personeelssterkte bedraagt bij Lumax 104 personen, terwijl
bij de Volkskrant, behalve de agenten en bezorgers en advertentiereizigers, 22 personen in dienst zijn.
Dat er voor een dergelijke personeelsbezetting heel wat werk nodig is,
zal iedereen aanstonds begrijpen!
Regelmatig wordt de technische outillage van een bedrijf als dit, waarvan de lezer op deze pagina een overzicht vindt, uitgebreid. Zo moest bijvoorbeeld in September 1936 een tweetal zefmachines worden aangekocht,

Glas, staal, doorzicht, ruimte, l i c l i l . Geen enge kooien waarin levens triestig zien
afspinnen naar Kan eind, maar vreugdevolle werkruimte, voorboden van beteren,
geliikkigeren lijd, waarin

tevredenheid en arbeid het deel van allen zal

zijn.

die nodig waren voor vervanging en door uitbreiding van de Volkskrant
met een editie voor stad en gewest Utrecht.
In 1938 kwam ook weer een belangrijke wijziging tot stand: voortaan
zou het mogelijk zijn om ook het rotatie-drukwerk in kleur uit te voeren: de
32-zijdige rotatiepers werd tot een 48~zijdige met kleurenwerk uitgebouwd.
Verschillende vakbladen maken thans van deze gelegenheid gebruik om in
twee, soms drie kleuren te verschijnen, terwijl deze pers vanzelfsprekend
tevens goede diensten bewees bij de vervaardiging van grote oplagen van
pamfletten enz.
Tenslotte werd in 1939 - - vooralsnog op zeer voorzichtige wijze — een
nieuw procédé — de offset — in het bedrijf opgenomen, waardoor Lumax in
staat is aan de vraa'g naar offset-drukwerk, die ook bij haar cliënten steeds
meer naar voren kwam, in bepaalde opzichten te voldoen.
De volgende week zullen we van dit prachtig functionnerende eigen bedrijf nog wat meer vertellen en er door diverse foto's ook nog wat meer
van laten zien. Want' het is zeker de moeite waard om dat- te doen.
L. B.

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

*Vorot gemaaid!

Ieder verstandig mens weet en erkent
dat aan rust arbeïd, aan loon werken, aan
oogsten zaaien vooraf behoort te gaan, al
zijn er ook dwazen die de volgorde gaarne
omgekeerd zouden zien.
Willen we straks profiteren van onze
groentetuin, dan zullen we dus thans
daarin aan het werk moeten tijgen. Het
voorbereidende bemesten en spitten behoort thans afgelopen te zijn. Het is nu
tijd om onder andere chalotten te planten. Ze hebben een fijnere smaak dan uien
en zijn ook gemakkelijker verteerbaar;
een gezonde groente die het gehele jaar
door gegeten kan worden. Een droge
vochtvrije plaats is de enige eis om ze
goed te kunnen bewaren. Plant er flink
wat van en zaai, als de tijd ervoor gekomen is, ook nog een partij uien en pret.
Deze drie aan elkaar verwante groenten
hebben vele gezonde eigenschappen. Ze
vertragen min of meer het ledigen vaiLde
maag, wat tot een gevoel van verzadigd
zijn bijdraagt, iets wat in onze tijd te pas
kan komen, en ze bevorderen de werkzaamheid van de darm. Chalotten en uien
kunnen aan bijna iedere maaltijd gegeten
worden als smaakgevend toevoegsel aan
groenten, vleesspijzen en sauzen. Vooral
nu gebrek aan vlees en dus ook aan vleesjus ep ook het gemis van specerijen het
middagmaal of het avondschoteltje flauw
doet zijn, kunnen in wat vet gefruite
uitjes wonderbaarlijk bijdragen tot een
betere, levendiger smaak. Prei is een
van de groenten die we juist in de late
lente vers uit de tuin krijgen, als de jonge
groente er nog niet is en ons verder
niets anders ter beschikking staat dan de
. laatste restanten uit de inmaakpotten.
Vergeet dus de prei niet, we geven er nog
recepten van.
Over sterkers en peterselie en hun nut
schreven we in een vroeger nummer al.
Overigens moeten we een zo groot mogelijke verscheidenheid van groenten zaaien,
omdat onze gezondheid gediend is met
een zo groot mogelijke, verscheidenheid
van voedingsmiddelen. Het lichaam
vraagt daarom; we kennen het spreekwoord* verandering van spijs doet eten,
en we weten allen, hoe telkens terugkerende spijzen al spoedig tegenstaan.
Niet dus alleen meer spinazie of kropsla, maar zaai er vooral veel worteltjes
bij, en ook peulen en doperwten, bieten eri
de zo gezonde zomer- en winterandijvie
en de verschillende koolsoorten. Van deze
laatste munten vooral de boerenkool* en
spruitjes uit door vitaminenrijkdom, een
zaak van gewicht In het aan verse groenten arme winterseizoen. Ook witte- en
savoyekool, door elkaar gemengd tot
zuurkool ingemaakt mogen niet ontbreken. Spinazie, ftropsla en worteltjes behoren tot de allerbeste, allergezondste
groenten. Zaal er dus een flinke partij
van. Niet zoveel tegelijk, dat men op een
gegeven ogenblik het goedje in 't zaad
ziet schieten, maar met tussenpozen een
nieuwe rij of een nieuw bedje, zodat men
het vóór kan eten.
Overigens is ook overvloed geen bezwaar, als rïien de steriliseerfles maar bij
de hand heeft. Het zal zelfs zaak zijn van
dit jaar. veel te steriliseren, om een grote
wintervoorraad op te doen. Het is helaas
waarschijnlijk, dat er de volgende winter
naar we hopen wel geen gebrek, maar
toch een zekere schaarste aan belangrijke
voedingsmiddelen zal zijn. Vooral vet, dat
ons da.t verzadigde gevoel geeft, zal ons
niet ter beschikking staan in de mate die
we gewend zijn. Daarvan is het gevolg
dat we meer zullen willen eten van de
stoffen die minder verzadigen; en' daar
moeten we mat het zaaien en poten op
rekenen. Hoe groter nu de variatie van
die spijzen kan zijn, hoe beter, hoe gezonder?
Het tijdig oogsten van de groenten is
eveneens een zaak van belang. Elke
groente heeft haar eigen seizoen. Maar
als we die groenten pas gaan eten als ze
in het zaad gaan schieten, dan zijn de
meeste voedende bestanddelen in dat
zaad overgegaan. Jonge groenten, vers
gebruikt, hebben de meeste voedingszouten en vitaminen en zijn dus het gezondst.

OUDERWETSCH
is het zoogenaamde „losse"- zout.
Jozo en Nezo zijn immers veel hygiënischer, zuiniger en zuiverder!

NV MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT
PEEKOFFIE
MOSTERD
TAFELZUREN

„Moeder, wat zullen we gaan doen
vanmiddag?"
„Met je trix spelen.... of figuurzagen.... of tekenen en kleuren
je
mag ook het konijnenhok uitmesten,
als je zin hebt, of de kippenren omspitten... Steltlo~cn is ook wel weer
eens leuk
en het is toch ook nog
knikkertijd!"
Geen enkele van deze fatsoenlijke
ontspanningen kan de twee kleine
zoons bekoren en ziet ze daar nu eens
gaan! Is het niet om te lachen ?
Zijn dat uw zoons?

absoluut geen waarde toekent ^an de
kinderlijke fantasie. Maar fr. Rombouts — en die is ook niet van vandaag of gisteren —-acht dit bij deze
geleerde vrouw een schromelijk tekort. Wat ik erg fijn vind om het zo
onomwonden door^ frater Rombouts
te horen zeggen.
Las u, trouwe lezeres van Herstel,
ooit Antoon Gooien? Ja? Het Donkere
licht; Dorp aan de rivier, met dien
verrukelijken Tjerk van Taèke, die
zijn jongens nooit sloeg. ^g^/Laar ,er
waren dingen, daar dwong hij hen toe

Ja, dat zijn-de mijne en de toon,
waarop u het vraagt, doet de lach
rond mijn lippen besterven; ik voel,
dat ik een kleur krijg, 't Is ook géén
gezicht, deze heren in trainingspak,
met de broek in de kaplaarzen, duwend de oude kinderwagen met de
tuinslang er in, de trapleer er op,
luidend een grote bel, die opa indertijd op de markt kocht voor een dubbeltje en waarvan we al voor honderd
gulden plezier hebben gehad.
Ik schaam me dood; zij gemeten.
Ze spelen brandweermannetje; ze zijn
er helemaal in. Is 't niet prachtig? O,
daar lach ik weer. 't Kan me ook niet
schelen. Straks als u Weg bent en ik
het geval aan den vader, aan Phie
en aan Toon vertel, lachen we vierstemmig. Ik weet het wel, u houdt
meer van nette jongetjes. (Ik ook
als er visite is). Bovendien, bent u het
helemaal eens met Montessori, die

met zijn gezag en zijn overwicht. Zij
mochten het huis afbreken, maar zij
moesten volgzame, eerbiedige kinderen voor hun moeder zijn en haar in
alles voorkomen; daar was geen straf
zwaar genoeg voor die zich daar niet
aan hield."
. Doch ik bedoel eigenlijk het kleine
boekje, dat Antoon Gooien schreef
over zijn jongen „Stijntje". Dit heer-'
lijkheidje moesten alle moeders lezen,
die in het bezit zijn van.kinderen in de
aanvallige leeftijd, waarop men ze
„handenbindertjes" pleegt te noemen.
Kinderkens dus, die liefst met water
knoeien, met modder spelen, die de
gaskraan opendraaien, de kolenkit inspecteren, brandje stichten, die overal
aanzitten en nergens .afblijven, die
klimmen en klauteren. Want Stijntje
Dezer dagen is er een prijsvraag
— die eigenlijk Aurelius August.inus uitgeschreven voor hét beste, blijheet — is uw jongen, is de mijne. moedige boek. Zeker zullen we het leHoor:
zen, als het eenmaal uitkomt, doch
voorlopig kunnen wij, moeders, tevreden zijn met de blijmoedigheid, die
het leven zelf aan ons wil schenken
in en door onze kinderen.
is de tomaat. We kunnen ze nu nog wel
niet zaaien, want vóór Mei mogen ze niet
En nu, een verzoek:
buiten staan om het gevaar van bevriezen, maar we moeten 'n flinke plek in een
Vertelt u eens: wat is het liefste
warm hoekje van de tuin ervoor open speelgoed van uw kinderen? Van
houden. Met de peterselie, de spinazie en
wortelen, zijn ze de rijkste vitaminen- klein tot groot, met leeftijd erbij!
dragers. Ze hebben nog het voordeel dat Eigen jeugdherinneringen betreffenze niet alleen in allerlei vorm bij het mid- de spel en speelgoed zijn natuurlijk
dagmaal gegeten worden, maar even goed ook. welkom. In een volgend Herstelsmaken bij elke broodmaaltijd of wel uit nummer wordt een en ander gepublide hand, van op de nuchtere maag tot ceerd en getoetst aan het officiële
aan het naar bed gaan.
speelgoed, dat de grote paedagogen
Afgezien daarvan zijn ze ook weer een aanraden en dat Mevr. Riemens-Reurwonderwel hulpmiddel om verschillende
spijzen een fijn*)' levendige smaak te ge- slag in een handig boekje verzameld
ven: soepen, allerlei vleesspijzen, rauwe heeft.
en gestoofde groenten, schotels, sausen,
C. BOUDENS-VAN HEL.
enz. enz. Ook al in verband met ons gebrek aan vlees, en dus ook aan pittige
jus, zullen de tomaten ons buitengewoon
P.S. Inzenden: Herstel, Ondiep 6,
te pas komen, niet alleen in de zomer, Utrecht. •
maar vooral de volgende winter en in het
daaropvolgende voorjaar, omdat de behoefte aan iets hartigs dan groter zal zijn
dan nu, Niet, dat we kunnen zorgen, dat
we dan dik in de verse tomaten zitten,
maar we koken ze deze zomer in tot
tomatenpuré, die onbegrensd bewaard
G O U D S I R O O P
kan blijven en steeds ter beschikking
staat; we geven daar van de zomer wel
ZUIVERE RIETSUIKERSIROOP^
recepten van.
l N F R A A l E B US S E N
#AN Vt.- l en 2'A K.G. NETTO
WILMA MÜNCH.

Bieten zijn ook een pracht groente om
veel ervan te zaaien, 's Winters hebben we
er veel van nodig om te stoven of als
stamppot. In Juli—Augustus kunnen we
ze al eten en ook steriliseren we ze dan;
laten we ze tot het najaar doorgroeien
dan geven ze echter een hogere opbrengst.
Vergeet niet om een flinke partij radijs
te zaaien, ze is bijzonder vitaminenrijk en
kan bij elke broodmaaltijd gegeten worden.
Een ander belangrijk kruid is de knolselderij. Ze is altijd al lekker geweest,
maar nu we geen vlees meer hebbeji,
wordt ze onmisbaar. Wie over voldoende
knolselderij en andere tuinkruiden beschikt en-over groenten als wortelen, prei,
uien en koolsoorten en wie bovendien in
zijn tuin er een lavas -of lubbestukplant,
ook wel maggiplant genoemd, op na
houdt, maakt de heerlijkste soep zonder
een grijntje vlees er in. De voedingswaarde van zulke soep kan zelfs nog groter
zijn dan die van vleessoep, wanneer men
er wat van het onlangs hier besproken
melkeiwit aan toevoegt, dat thans onder
de naam „Calvé-Wit" hier in de handel
voorkomt, want het eiwit van vleessoep
blijft vrijwel geheel in het soepvlees
achter.
Een andere in de tuin onmisbare groente — eigenlijk moet ik zeggen: vrucht —

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

„Neen, Sftijn ia met zijn speelgoed
niet te boeien. Ligt het aan het kind?
Ligt het aan het speelgoed? Neen,
wil men den jongen iets geven, waar
hij uren rustig mee speelt, geef hem
moeders naaimachine, geef hem een.
stofzuiger, waar hij kreunend een gevecht mee onderhoudt, laat hem een
haard demonteren, zet de huishoudkast open met de honderd zaligheden,
die daarin geborgen zijn, geef hem de
vrijheid in de badkamer en bij de geyser." Stijn is graag in de keuken, want
,,daar zijn een koffiemolen, een vleesmolen, een grote broodtrommel, een
messenbak, een weegschaal, gas- en
waterkranen en andere boeiende dingen, door geen paedagoog in hun
waarde als speelgoed beseft, maar
door Stijn al lang ontdekt en als kostbaar materiaal in zijn speelgoedwereld
ingelijfd."
Zo doet Stijntje, zo doen uw kleine
jongens en de mijne. En later nemen
ze er de kinderwagen, de tuinslang en
de trapleer en de bel nog bij, plus de
ballen (als ze in de dakgoot liggen)
en de balken (als ze in hét water drijven).
Moeten we ons daarover boos maken? Of zullen we er om lachen. Me
dunkt het laatste, al houden we.ons
hart vast om de ongelukken,' die er
kunnen gebeuren en al betreuren we
het, dat onze boel zo lijdt.
Er wordt te weinig gelachen bij de
opvoeding en te veel gemopperd. E»
als er gelachen wordt, dan is. het
dikwijls misplaatst! B.v. over een anderhalf jarige, die andere kinderen, of
grote mensen, slaat („Wat een lekkere deugniet!"); een vierjarige, die
zijn bord omkeert, zijn vork wegsmijt,
wijl er spinazie gegeten wordt („Wat
een pit zit er in dien jongen!"); om
den achtjarige, die elk spelletje van
zijn zusje verstoort („Wat een bliksem!") om den dertienjarige, die de
onderwijzeres sart enr de hele klas
verpest („Je lacht je wild om die verhalen!"); om den achttienjarige, die
ieder meisje voor de gek houdt („Aan
elke vinger tien!").
Neen, we moeten lachen op de goede momenten. Die zijn er vele in de
omgang met kinderen, niet het minst
als ze spelen.

H E R S T E L : A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E ^ R L A r>
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EEN R O O K S T E L

Vervolg- partij Euwe—Aljechin
Voorafgaande zetten: 1. d4, d5. 2. c4,
c6. 3. Pf3, Pf6. 4. Pc3, dc4:. 5. a4, Lf5. 6.
Pe5, Pbd7. 7. Pc4:, Dc7. 8. g3, e5. 9. de5:,
Pe5:. 10. Lf4, Pfd7. 11. Lg2, f6. 12. 0—0,
Td8. 13. Del, Le6. 14. Pe4, Lb4. 15. a5,
0—0. 16. a6, ba6:. 17. Pe5:, Pe5:. 18. Pc5,
Lc5:. 19. Dc5:.
19
g-7—go. Zwart verliest steeds
een pion, doch heeft op deze manier nog
de meeste kansen tot tegenspel; ruilt b.v.
wit zijn loper tegen het paard af, dan kan
de toren van d8 via d2 in het witte spel
dringen. 20. Lf4—e3, Le6—do. De sterke
loper op g2 aldus wordt geneutraliseerd.
21. Tal xTaö, Ltlö X g2. 22. Kgl X g2, Tf8—f7.
Om na 24. Ta7:, Da7:. 25. Da7:, Ta7:. 26.
La7: met Td2 de verloren pion terug te
winnen. Wit voorkomt dit door 23. Tfl—
al!, waardoor weer Ta7: dreigt. Zwart
gaat zijn tegenkansen in het eindspel proberen: 23
„ Dc7—d6. 24. Dc5Xd6,
Td8 X d6. 25. Ta6 x a7, Tf 7 X a7. 26. Tal X a7,
peö—c4!; bedreigt zowel b2 als e3; 27.
Lel is foutief: 27
, Tdl. 28. Tal, Pd2!
en 29
, Pb3 met stukwinst. 27. Le3—
c5, Td6—e6. Op 27
, Td4 volgt b4 en
op 27
Td2 speelt wit. 27.^ b3, Pe5.
.29. Le7. 28. Lcö—1!4. Ook 28. b3 gaat:
28
Pd2. 29. Le3, Pb3:?. 30. Ta3 en
het paard kan niet meer weg. 28
,
Te6Xe2. 29. 1x14 X f6, g5—g4. Na 29
,
Pb2:. 30. Ta2 verliest zwart een stuk.
Thans dreigt zwart mat te geven in twee
.zetten met Pe3t en daarna Tel. Wit voorkomt zulks met 30. Kg2—fl, Te2—c2. 31.
Ta7—g7t, Kg8—f8 (K18??. 32. Tg4: mat).
32. Tg7Xg4. De g-pion bedreigt de witte
stelling en is daarom belangrijker dan de
pion op h7. Inderdaad zou zwart na 32.
Th7: nog remise kunnen houden door 32.
Pd2t. 33. Kg2 (33. Kei?, PfSt; of
33. Ke2?, Pe4t en Pf6:). 33
, Pf3 met
de dreiging Tel en Tgl mat, waartegen
zwart zich alleen kan verdedigen met 34.
h3. Hierna volgt dan 34.
Pelt. 35.
Kfl, Pd3 en 36. Pb2:. 32
Pc4Xb2.
33. Lf6Xb2, Tc2Xb2. Het eindspel is gewonnen voor wit: Wel is één pionnetje
meer in een toreneindspel nu juist niet zo
veel, maar de drie pionnen op dé koningsvleugel vormen een sterk overwicht. Ondersteund door hun koning rukken zij
langzaam, maar zeker op. 34. Tg4—c4,
Ib2—b6. 35. Kfl—e2, Kf8—f7. 36. Tc4—
No. 311
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Voor deze keer is weer de draaibank
aan de beurt. Nu ik gemerkt heb dat het
plat-draaien, dat is het draaien van werkstukken op één punt, in tegenstelling van
het gewone draaiwerk, waarbij het werkstuk tussen twee punten draait, geen bezwaar is gebleken, durf ik met wat andere werkstukken aan te komen. Voor dit
geval kieze men een mooi stukje droog
essen-hout, dat is taai en licht, en laat
zich zeer goed draaien en straks politoeren.
We hebben nodig: voor het blad een
stuk dik 2 cm. 31X31 cm.; voor de asbak
een stuk dik 4 cm. 15 x 15 cm., voor de
sigarenkoker dik 8 cm. lOVsXlOVs cm.,
voor de sigarettenkoker dik 6 cm. 8 % X
8% "cm., en ten slotte voor de'luciferstandaard dik 5,4 cm. 5V2X5V2 cm. Dit-zijn
allemaal de afgewerkte maten, de ruwe
blokjes moeten dus allemaal wat ruimer
van maat zijn, anders kom je bij het
draaien op de koffie.
We zullen nu met het blad beginnen.
De vierkante plank wordt eerst ojigeveer
rond gezaagd met een iets grotere middellijn dan we straks nodig hebben. Wat
straks de onderkant van het blad wordt
maken we eerst mooi vlak opdat we er
straks niets meer aan te doen hebben.
Vervolgens wordt het werkstuk op de
bank gesteld en draaien we het buitenprofiel zuiver aan, daarna wordt de uitholling gemaakt volgens de stippellijn,
waarbij vooral opgepast moet worden dat
het vlak van het blad zuiver glad en vlak
wordt, anders staan de asbak en de kokers straks er op te dansen. Na het opschuren wordt het blad op de draaibank
afgepolitoerd. Hebt ge om een of andere
reden een minderwaardige houtsoort moeten gebruiken die zich niet voor politoeren leent, dan kan het later wórden gevernist, ofwel met gekleurde spuitlak bewerken. Na het blad nemen we de asbak.
De bewerkingen zijn dezelfde als van het
bla'd. Alvorens echter met de afwerking
te beginnen moeten de vier sigarengleufjes eerst zuiver worden ingestoken. Daarbij moet vooral worden opgepast dat we
hetzelfde gladde oppervlak krijgen als bij
draaiwerk", anders steekt het lelijk af.
De sigarenkoker komt dan aan de
beurt. Ook hier weer dezelfde gang van
zaken. Hierbij zit de moeilijkheid vooral
in het diepe uithollen; waar het dunne
wandje dat er moet overblijven geen

(dr. Ta8 mat), Ke8. 52. g6 en 53. g7 enz.
Ook andere zetten baten niet. Zwart gaf
hier dan ook het spel gewonnen.
Stelling, no. 312.
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SlotsteUing
h4. Dit is feitelijk tijdverlies, want de witte toren moet op de c-lijn blijven om
> zwart's toren op b6 te houden. Echter
komt het er op een paar zetten minder
of meer niet aan. 36.
, Kf7—g6. 37.
Th4—f4, Tb6—b3. 38. Tf4—c4, Tb3—b6.
39.Ke2—e3 (niet 39. f4?, Tb2t en 40
Th2:). 39. ......,' Kg6—f5. 40. g3—g4f,
Kf5—e6. Of 40
, Kg5. 41. f3! en 42.
Te5t enz. 41. f2-if4, Ke6—d5. 42. Tc4—
d4t, Kdö—e€. (42
, Kc5. 43. f5 geeft
zwart «venmin kansen). 43. f4—f5t, Ke6—
e7. 44. T<14—e4t, Ke7—f7. 45. h2-^i4. Tb6
—bl. 46. Ke3—f4, Tbl—cl. Zo staat
zwart's toren eindelijk iets beter, maar
reeds -is het te laat. 47. Te4—a4, h7—h.6.
48. Ta4—a7, Kf7—g8. (48
, Kf6. 49.
g5t, hg5:. 50. hg5: mat). 49. g4—go, Tel—
c4t. 50. Kf4—cö (zie diagram no. 311).
Slaat zwart op h4, dan volgt er 51. Kf6

Wit won in deze stelling met " een
fraai dubbel offer: 1. Pel x bot!, a7 X
b6. 2. Tel—c7ü. Kd7—c!8. Zwart mag de
toren niet nemen: 2
, Ke7?. 3. DbGt,
Kd7. 4. Db7t, Kd8. 5. Db8t, Kd7. 6. Tb7
mat.
3. De3Xb6. Zwart kan het dreigende
mat slechts verhinderen door: 3. Df6x
f2f. 4. Db6Xf2, Pg4Xf2. 5. Tc7—a7! (5.
Kf2:?, Kc7:). Nu dreigt weer Tb8 mat,
zodat zwart zijn paard niet kan terugtrekken: 5
., Pf2—h3t. 6. g2Xh3, Kcl8—c8.
7. Kgl—f2 en wit heeft twee pionnen meer
en een gewonnen stelling.
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Wit: Paul Morphy
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Spit in den
rug.
Door hun uitdrijvende- en pijnstillende
werking helpt hierbij altijd veilig en
vlug als geen ander een poeder of cachet
van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk
8 et. Doos 45 et. Cachets, genaamd «MÜuhardtjes" Doos 10 en 50 et. N.V. Pharmaceutische Fabriek A. Mijnhardt, Zeist.

a b

Zwart; J. Löwenthal

g h

kwastjes of scheurtjes kan hebben moe
ten hier vooral de mooiste stukjes hout
voor gekozen worden. Hetzelfde geldt
voor de sigarettenkoker, maar die is gelukkig niet zo groot!
Rest nog de luciferstandaard.
Dit is
zeer eenvoudig. Na het draaien van het
voetstukje wordt aan de bovenkant een
pennetje gemaakt waarop het luciferdoosje moet passen, en van onder wordt

EVO1 S
In ons vorig artikel zagen we, hoe de
astronomen het door middel van trigonometrische methoden klaar hebben gespeeld, de afstanden te bepalen die ons
van de sterren scheiden. Echter was dit
eerst mogelijk, toen men voor de reuzendriehoek, waarvan de te meten ster de
top vormt, een grote basis had weten te
vinden door hiervoor te nemen tweemaal
de afstand aarde—zon (2 X 150.000.000
krti) en de te bepalen ster tegen haar
achtergrond (de overige sterren) te fotograferen op twee tijdstippen (b.v. l Januari en l Juli) op welke tijdstippen de
aarde op haar omloop om de zon een baan
heeft afgelegd waarvan de middeUijn inderdaad 300.000.000 kilometer bedraagt.
Nu zou men zo denken dat met zo'n
basis (300 millioen kilometer) toch wel
alle sterafstanden zouden zijn te nieten.
Maar hierin vergist men zich dan toen
deerlijk. Integendeel, ondanks deze geweldige basis lukte het toch maar ten aanzien van een 100-tal (betrekkelijk) dientbijzijnde sterren de afstanden te bepalen.
Met deze methode werd dus als het ware
de „binneneijde" van het heelal afgegraasd. Met deze methode wist men het
heelal binnen te dringen tot een afstand
van 200 lichtjaren! Zijn we soms al zo
gewend geraakt aan ontzaglijke getallen
in de astronomie, dat een afstand vin
200 lichtjaren ons weinig meer zegt? Dan
is het toch goed ons de betekenis van een
lichtjaar nog even in de herinnering op te
roepen.
Het licht snelt voort met de duizelingwekkende vaart van 300.000 kilometer per
seconde, dat is per jaar 365 X 24 x
3600 X 300.000 kilometer'. Een aardige
tijdpassering om deze vermenigvuldiging
uit te werken, de eindmitkomst nogmaals
te vermenigvuldigen met 200 om het getal
in kilometers-te krijgen tot waar de astronomen op grond van de driehoeksmeting
reeds in het heelal waren doorgedrongen.
Maar och, wat een dun schilletje vormt

een rond pennetje gemaakt om het op het
blad te bevestigen.
In het grote blad
wordt nu voorzichtig een gaatje geboord
voor het pennetje van de luciferstandaard, met lijm wordt het vastgezet en
klaar is_ kees.
Architekt.

UIZELEN
deze afstand en dus ook de afstand van
die 1000 dichtstbijzijnde sterren in vergelijking met de onmetelijke diepte, de ont
zaglijke afstanden die het heelal bevat!
200 lichtjaren! Wat een ontzaghjke afstand! Maar toch, wat een bijna te verwaarlozen grootheid wanneer men bedenkt dat de reuzentelescoop die zich bevindt op de Mount Wilson in Amerika de
sterren ziet, tot óp> een afstand van 500
millioen lichtjaren! We komen daar later
op terug.
Langs de weg der driehoeksmeting was
het voor de geleerden uitgesloten nog
grotere successen te behalen dan ze al
hadden gedaan door de afstand van een
duizendtal sterren (die het dichtste bq
stonden) te bepalen.
Maar stilzitten ligt niet op de weg der
sterrenkundigen en zij hebben dus naar
andere methoden gezocht om toch de afstanden der sterren te bepalen en zo tot
ontsluiting van de geheimen van het heelal te komen.
Zo is er een methode om uit de helderheid van een ster de afstand te bepalen.
Wanneer men de sterren bekijkt blijkt de
kleur verschillende te zijn. Er. zijn witte,
gele, rode enz. Bovendien kunnen ze verdeeld worden in sterke en zwakke sterren.
En nu is gebleken dat de sterke sterren
allen dezelfde lichtsterkte hebben nl. een
lichtsterkte die gelijk is aan 100 maal die
van onze zon. En van dit soort sterren
was daarmee de afstand weer bepaald.
Immers als een bepaalde ster een lichtsterkte heeft van 100 maal die van onze
zon, dan is uit het feit, dat de afstand
aarde—zon bekend is uit te rekenen hoe
vér een ster die 100 maal de lichtkracht
van onze zon heeft dan wel van ons af
moet staan om een helderheid aan het firmament te verspreiden zoals we die in
werkelijkheid van haar zien.
Met deze methode was men reeds weer
een stap verder in het heelal gevorderd.
JOHN BOYLE.

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

I rans Hals, de realist
DE TRIOMF VAN HET SCHILDERSAMBACHT

Frans Hals: Maaltijd van de Clu'veniersdoelen (1627)
II (Slot)
Tien jaar later deed de Cluveniersdoelen
bij Hals eenzelfde bestelling als de Sint
Jorisdoelen en in hetzelfde jaar moet de
schilder nog eens de mannen van Sint
Joris al etend schilderen. Wilde de ene
doelen voor de ander niet onder doen? En
gedoogde de tijd — de 80-jarige oorlog
was in volle gang! — niet, dat in de elf
jaar die tussen de twee Sint Joris-doelen
liggen, dat de toonaangevende wereld zich
zette tot poseren? Hoe dan ook, in die tussenliggende elf jaar vinden we bij Hals
een lange reeks werken die hij naar eigen
keuze — maar toch voor de verkoop? schilderde. Bijvoorbeeld het „Vrolijk gezelschap", „portret van Verdonck", een aantal meesterlijke kinderkopjes (de thans
beroemde „rondjes"), waarvoor Hals zijn
modellen binnenliep van de straat of tegen ging op het nog bestaande Visserspad. De meester schilderde zijn knappe
leerlinge Judith Leyster, Jonker Ramp en
zijn liefje, de nar met de luit en een rommelpotspeler zette hij temidden van een
vrolijke kinderschaar op het doek. Moest
Hals met die genre-stukjes in he^ onderhoud van zijn gezin voorzien? In ieder geval brachten die schilderijtjes het publiek
iets geheel nieuws en zeker ging de schilder geheel op in dit nieuwe werk.
Intusse*h hebben de deftige burgers van
Haarlem en elders de weg naar Hals' atelier gevonden; de loopbaan van den portrettist is begonnen. Bij honderdtallen
heeft Hals ze geschilderd, burgers, edellieden, kooplui, geleerden, deftige dames.
En al die koppen hebben hun eigen uitdrukking, waardigheid, ernst, spitse interesse, geestigheid en vrolijkheid, parmantige kracht en goedmoedige verwaandheid, alle karaktertrekken zijn in die wer'ken te vinden.
Maar zijn liefde tot de visserskinderen
verloochende Hals niet, een nieuwe re'iks
komt tot stand en ook schilderde hij het
huiveringwekkend
juiste portret van
Haarlems heks „malle Babbe", door kunstkenners van naam als het mooiste schilderij van de wereld geprezen. Hals trof
volkomen zuiver de werkelijkheid en het
deerde niet of die aantrekkelijk was of afstotend; hij schilderde het leven zoals hij
en eenieder dat zien kon.
Twintig jaar voordat Rembrandt zijn
„Staalmeesters" schiep, schilderde Frans
Hals (in 1641) de Regenten van het Sint
Elisabethsgasthuis te Haarlem. Hier geen
daverende overdaad zoals in de sdhuttersstukken, maar kalme deftigheid, die in
een regentenkamer past.
De schijnbare eentonigheid van de costumes, die bijna ineenvloeien met de donkere omgeving, verdwijnt bij nader toezien en men onderscheidt door de magnifieke stofuitdrukking duidelijk hot verschil tussen laken, fluweel en satijn. Er is
in de opstelling der figuren een merkwaardige overeenkomst tussen deze Regenten en Rembrandt's „Staalmeesters",
die welhaast inspiratie van Rembranut
door Hals doet vermoeden.
Ouder wordend ruimde de uitgelatenheid enigszins de plaats voor de ernst; de
kleuren op Hals' schilderijen worden donkerder, de gebaren stiller. En voor den
schilder brak een tijd van trieste zorgen
aan. In 1654 stond de schilder bij zijn bakker diep in het krijgt; hij betaalde met

huisraad en schilderijen, waarvan oen van
zijn eigen hand. Uit een handel, in 1660
door zijn zoon Reynier gedreven, blijkt

hoe laag de kunst van zijn vader werd
aangeslagen. Twee schilderijen werden geruild tegen twee tekeningen waarop „beelden en paerdekens" voorkwamen, waarde
drie rycxdaelders. En thans schat men de
waarde van Hals' tentoongestelde werken
op 14 millioen gulden.
Maar uit deze zorgentijd stammen nog
enkele grootse werken, die gelukkig ipet
de schuttersstukken voor Nederland bewaard zijn gebleven; het zijn de Regenten
er, de Regentessen van het Oude Mannenhuys. Daarin treedt voor het laatst de
vrijmoedige realist op ons toe. Schilderde
Hals niet wat hij zag? Een der Regenten
was een drankzuchtige, de schilder hoeft
zijn verlopen kop zonder pardon afgebeeld.
Twee jaar na het vervaardigen van deze
schilderijen stierf Hals op 29 Augustus
1666. Drie dagen daarna werd hij „van den
arme" begraven in de Grote Kerk te Haai*
lem; zijn graf kostte
vier gulden. Z\jn
weduwe bleef, ondanksU) de geldelijke
toelage der stad van
14 stuivers per
week in zorgelijke omstandigheden achter.

Frans Hals is de eerste grote realist geweest 'in de Hollandse schilderkunst,;
Ampzing getuigt in zijn „Beschryvinge
ende Lof der Stad Haerlem in Holland"
van 1626 het volgende van de gebroeders
Hals, Frans en Dirk:
„Hoe wacker schilderd Franz de luyden
naer het leven.'
Wat suyvire beeld-ekens weet Dirk ons
niet te geven!
Gebroeders in de konst, gebroedsrs in
het bloed,
Van eener konsten min en moeder
opgevoed."
A. B.

De Godserkenning, schreef dr. Anton van
Duinkerken eens, geeft aan de cultuurarbeid
de ware en hoogste doelmatigheid. Deze aal
vaak anders zijn dan de platte en altijd voor
de hand liggende nutmatigheid, die het
menselijk eigenbelang nastreeft. De edelste
cultuurarbeid is belangeloos, doch op het
eeuwige gericht j hij gelijkt op het spel van
het kind en hij gelijkt op de scheppende
arbeid van God. Hij is weelderig en onbaatzuchtig. Zijn doelmatigheid is geen andere
dan de gerichtheid van de menselijke levenswil op de onsterfelijkheid.
De waarheid van deze woorden leert ons
de geschiedenis der waarlijk grote mannen:
de heiligen, de ontdekkers, de uitvinders,
de kunstenaars. Maar al is de kunstenaar
onbaatzuchtig, dat wil nog niet zeggen, dat
de mensengemeenschap waarin, deze kunstenaar leeft, hem aan zijn lot moet overlaten.
Integendeel, de gemeenschap zal het iverk
van den kunstenaar door gebruik moeten
waarderen. De grote, aan die gemeenschap
leiding 'gevende lichamen als Kerk en Staat
behoren de kunstenaars met opdrachten te
steunen. Niet in de eerste plaats om hunszelfs wil, maar om de aan hun leiding toevertrouwde mensengemeenschap door middel van de kunst te verrijken in het geestelijk leven. De Kerk ook om eer te brengen
aan haar Stichter; dat is tenslotte het
hoogst denkbare doel van alle kunst, van
iedere levensuiting.
De Kerk nu heeft altijd de kunst gesteund.
En meer dan dat; zij was én is de bron van
een onafzienbaar rijke kunstschat.
Maar de Staat, ruimer gezien de gehele
wereldlijke overheid en leiding gevende
lichamen in de menselijke samenleving f
Wy hebben er niet veel ivoorden voor
nodig, ieder die zien kan weet, dat het'juist
het plat materialistische ideaal was, dat de
breuk veroorzaakte tussen kunstenaar en
volk. Thans gaan zich de ideeën wijzigen,
tracht men het verbroken verband te herstellen.
Doch de mate der Godserkenning zal
moeien bewijzen of deze stap vooruit ook
een stap is in de goede richting.
THEO

RETICUS.

monumenten
XII.
„VAN DEN VOS REINAERDE"
(Vervolg)
Voor Tibert bij Reinaert is aangeland,
heeft hij de schrik nog erger te pakken,
want kraaien en raven vliegen maar
steeds links van hem, wat een slecht voorteken is.
Reinaert is heel voorkomend, heet zijn
neef welkom en stelt Tibert gauw op zijn
g^mak, doordat hij honing gaat prijzen
als de heerlijkheid der heerlijkheden.
Tibert, die totaal geen interesse voor zoetigheid heeft, zal in die strik niet trappen.
Nee, als Reinaert denkt hem zo te vangen,
dan grijpt hij mis.
Maar van Reinaert is het alleen maar
sluwheid. Te minder immers is de kater
op zijn hoede, nu hij denkt aan de valstrik ontsnapt te zijn. En Tibert, die zo
wijs is, valt ook aan zijn eigen hartstocht
ten offer. Immers, van eten gesproken, hij
houdt wel van muizen, maar niet van
honing, zegt hij terloops. Wat, zegt Reinaert, muizen, daar kan ik je aan helpen,
had dat maar direct gezegd. En in de
nacht trekken ze er op uit, Reintje wijst
Tibert een gat in een schuur, als hij daar
doorkruipt, vindt hij muizen bij de vleet.
Maar de listigaard weet al te .goed, dat
voor het gat een strik is gespannen om
hemzelf in zijn kwaliteit van kippendief te
vangen. Tibert loopt in de strik en in zijn
angst begaat hij de lompheid hard te gaan
schreeuwen,' waardoor hij het hele huis
op stelten zet. Hij krijgt er zo ongenadig
van langs dat het hem een oog kost. Tenslotte slaagt hij erin het/ touw door te
bijten en naar het hof te vluchten.
Nu deze tweede expeditie mislukt is,
ziedt koning Nobel van toorn. De enige
die het nog voor Reintje opneemt, is weer
Grimbaert de das. Hij betoogt, dat men
vrije lieden driemaal moet dagen en Reintje is een vrij man. Maar wie moet gaan?
Grimbaert komt ook deze moeilijkheid te
boven en biedt zichzelf aan.
De das doet zijn plicht beter dan de
vorige afgezanten, hij is als rechtschapen
man niet gemakkelijk om de tuin te leiden
en spreekt eens rustig met Reihaort. Als
hij nu meegaat, zegt Grimbaert, weet hij
er zich misschien nog uit te redden. Maar
blijft hij nu weg, dan loopt het met hem
en zijn huishouden mis, zijn kasteel wordt
verwoest en hijzelf komt aan de galg, om
nog niet te spreken van zijn vrouw en
kinderen, die geradbraakt zullen worden.

En Reinaert geeft toe. Hij neemt afscheid en beveelt zijn kinderen in de zorg
van zijn vrouw Hermelijn aan:
Doch vooral beveel ik u
Reinaerdine mijnen zoon
't Stekelhaar staat reeds «o .schoon
Aan zijn jonge snor te prijken,
'k Hoop dat hij op mij zal lijken.
En Èosseel, dien kleinen dief
Heb ik toch zo hart'lijk lief
Meer dan ik het seggen kan.

Reinaert gaat met Grimbaert op weg.
Hij begint zich wel wat bezwaard te gevoelen:
'k Word zo angstig dat ik beef
Om mijn grote boevenstreken
'k Wou zo graag mijn biecht eens
spreken,
Eer ik' aankom bij het hof.

Maar erg oprecht is. zijn berouw niet.
Het is meer bedoeld om bij Grimbaert een
goede indruk te maken. Want als hij een
ogenblik later een toom kippen ziet, doet
hij een uitval dat de veren er van afvliegen. Grimbaert geeft hem wel een geduchte schrobbéring, maar toch blijft de
onverbeterlijke omkijken naar de malse
boutjes die nu zijn neus voorbijgaan.
Naarmate zij het hof naderen, ontzinkt
Rein de moed. Toch houdt hij zich kranig
en laat niets merken:
Hij kwam in, met stout gebaar,
Of hij 's konings zone waar
Én als had hij niets misdaan.
Straks ging hij vopr Nobel staan
Zeggende: Mijn vorst en heer,
God almachtig geev' u eer,
Vele vreugden en lang leven!'

Hij betuigt zijn trouw aan den koning
en spreekt met schijnheilig gezicht over
de slechtheid der wereld. Maar koning
Nobel is van zijn mooie praatjes niet meer
gediend en vraagt hem bovendien wat hij
gedaan heeft met Bruin en Tibert. Kostelijk weet Rein de vermoorde onschuld
te spelen:
Is 't mijn schuld, sprak Rein, dat Bruin
Nu zo rood ziet op de kruin!
Heb ik hem misdaan, gestoken f
Deed ik 't, hij had zich .gewroken,
Wanti wat kan ik tegen hem f
Wat betreft Tibert, den kater,
Dien ik herbergde en ontving,
Maar die 's nachts uit stelen ging,
Scttoon ik 't hem had .afgeraden,
Wordt zijn schuld op mij geladen?

nimmer nog gehoord." Maar Rein hield
stand, want „...hij overtrof hen al door
zijn welgespierde rede en .door hoofse
spreektrant mede".
Maar hij kon hen toch niet staan,
Want men bracht getuigen aan.

Dat geeft hem de nekslag. Met praten
alleen had hij het gewonnen. Doch nu
volgt na kort beraad het vonnis, dat Rein
naar de galg verwees.
Rein's familieleden gaan bedroefd heen;
Tibert, Bruin en Isengrim daarentegen
gaan de galg vast opstellen. Rein geeft
hun de raad de strik te gebruiken die
Tibert nog om de hals draagt. En hij 'zegt
bij zichzelf, dat het spel nog niet uit is.
Want' nu komt het hoogtepunt van R-eins
karakterkennis en sluwheid. Hij vraagt
het volk zijn zonden te mogen belijden alvorens hij gehangen wordt. Als het hem
toegestaan wordt, begint hij zijn leven te
schilderen. Als onschuldig kind beet hij
tijdens het spel een lam al stoeiende; hij
proefde het bloed en zo kwam hij onnozel
op het slechte pad. Daarop ontmoette hij
een bovenstbesten leermeester, de wolf
Isengrim, die hem veel slechts bijbracht,
doch ook laag behandelde en bestal zoveel hij kon. Maar, sprak Reintje, ik had
het niet slecht, want in stilte was ik rijker
dan wie ook kon denken. En dat ben ik
nog, ik bezit een schat, zo groot
Dat geen volgeladen wagen
Die in zeven keer kan dragen.

Hij speculeert op 's konings geldzucht
en waarachtig, het lukt, want de koning,
hoewel achterdochtig, is toch geïnteresseerd, te meer als Reintje zegt, dat hij
door de schat te stelen, den koning het
leven redde.
De koningin wordt haar nieuwsgierigheid te machtig, zij bezweert de vos hun
alles te vertellen.
Nu ging Rein hen al bedriegen,
Ja, zijn magen 't eerst beliegen,
Zelfs niet sparende de das,'
Die hem zo genegen was.
Doch dit deed hij slechts uit list,
Wijl hij toch zeer zeker wist,
Dat men 't dan ff loven zou.

En pok zijn vader ging hij beschuldigen,
daarbij niet vergetend Bruin, Isengrim en
Tibert in het geval te betrekken.
Hoe hy zich van de strop redt door ook
Omdat er geen getuigen bij waren, kan de fouten van koning Nobel en zijn gehij zich daar prachtig uit redden? Maar malin uit te buiten, benevens nog eens
legio is het aantal beschuldigingen tegen over allen te zegevieren, bewareft we voor
hem. „Groter rechtswelsprekendheid is er het nu volgende slot.

REDACTIE^DRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

NAAR DE EENDAAGSE
Maandag 21 April
In overleg met het hoofdfbestuur van de Bond voor Hotel- en
Restaurant-geëmployeerden heeft de directie van het St. Petrus
Canisius-Retraitehuis te Bergen besloten om voor heren obers en
kellners — vooral in Noord-Holland — eendaagse geestelijke
oefeningen te houden.
Er zjjn onder deze mensen zovelen, die zich de weelde van een
driedaagse retraite niet kunnen permitteren, voor wie een gelegenheid als deze zeker welkom zal zijn.
Maandag 21 April naar Bergen, het ideale rustoord van NoordHolland.
Werp voor een dag uw zorgen af: een geestelijk bad zal u
goed doen. Paters en Zusters staan gereed u goed en gul te ontvangen.
Om 10 uur gezongen H. Mis, waarna koffietafel. Om 1.30 uur
middagmaal. Des avonds 7 uur vertrek.
De dag wordt aan geestelijke oefeningen tot levensbezinning
besteed.
De zeereerw.'heer H. de Greeve heeft beloofd, als de opkomst
goed is, de aanwezigen een hartig woordje toe te spreken.
Deelnemerskaarten zijn verkrijgbaar (ƒ 2,50) bij:
den heer Grootaers, penningmeester, Chasséstraat 113 II,
Amsterdam;
den heer Slüter, voorzitter, rest. Brinkman, Plein, Haarlem,
en bij: directie Retraitehuis, Bergen N.H.

Vervolg agenda bondsraadsvergadering
Dordrecht wil een reglementswijziging waardoor het mogelijk
wordt aldaar bij het vijftigjarig
bestaan der afdeling in 1943 tle
bondsraadsvergadering te houden.
Prae-advies: Jarenlange practijk heeft uitgewezen, dat de
plaatsen, thans in het reglement
genoemd, de meest praktische
zijn voor het houden van onze
bondsraadsvergadering. Daarom
ontraden wij aanneming van dit
voorstel. Wij willen echter wel
overwegen om aan het verlangen van Dordrecht tegemoet te
komen en dus de bondsraadsvergadering in 1943 daar te houden.
Dordrecht en Vlissingen stellen voor de contributie voor Herwonen Levenskracht te verhogen.
Prae-advies: Het mag als bekend geacht worden, dat in het
R. K. Werkliedenverbond een
commissie het vraagstuk der
contributie in studie heeft. Deze
commissie zal binnenkort wel
met haar rapport uitkomen. Wij
achten het gewenst dit rapport
af te wachten en ontraden dientengevolge deze voorstellen te
aanvaarden.
Naaldwijk wil dat er stappen
worden gedaan bij de desbetreffende instanties, teneinde te verkrijgen dat in den vervolge ook
kostwinners in aanmerking komen voor kinderbijslag. In deze
worden met kostwinners be
doeld: degenen die ongehuwd
zijn en door overlijden of anderszins van den vader voor hun moeder, broers en zusters de kostwinners zijn.
Prae-advies: Afgezien nog van
de practische onmogelijkheid om
altijd vast te stellen, dat er maar
één kostwinner is en wie als 20danig moet worden erkend, moet
toch worden gewezen op net
feit, dat in de door Naaldwijk
bedoelde gevallen als regel weduwen- en wezenrente krachtens
de Invaliditeitswet wordt uitgekeerd. Het bedrag daarvan is
vrijwel in overeenstemming met
dat van de kinderbijslag. Desondanks willen wjj het wel nader

bekijken en eventueel met het
Verbondsbestuur bespreken.
Nes aan den Amstel wenst dat
bij steunverlening niets van
ouderdomspensioen in mindering
wordt gebracht.
Prae-advies: Het is moeilijk
een ander standpunt te aanvaarden, dan steun naar behoefte.
En aanvaardt men dat, dan moet
met eventuele inkomsten reKening gehouden worden bij de bepaling van het steunbedrag. Dit
voorstel is derhalve niet aannemelijk.
Uitgeest wil h'et verplichte wederzijds lidmaatschap van standen vakorganisatie soepeler toegepast zien.
Prae-advies: Met wat de afdeling Uitgeest wil zou de grondslag der hechte samenwerking
tussen stands- en vakorganisatie
verbroken worden, of althans
minstens zeer verslappen. Een
vaste band tussen stands- en
vakorganisatie achten wij te allen tijde, dus ook nu nog, van
groot belang voor de leden. Het
wederzijds verplicht lidmaatschap werkt daartoe krachtig
mede en het is dan ook niet mo
gelijk op dit voorstel in te gaan.
Voorhout stelt voor verhoging
van uurloon in werkverschaffing
te bevorderen.
Prae-advies: Naar aanleiding
van dit voorstel willen wij verwijzen naar de actie van het
R. K. Werkliedenverbond m deze
ondernomen. Op 19 December
1940 heeft het Verbond aan het
hoofd van het departement van
Sociale Zaken" een uitvoerig
schrijven gericht met 't verzoek
de rechtspositie en de lonen
voor hen, die in werkverruiming
geplaatst zijn te verbeteren.Daarop werd door het betrokken
hoofd medegedeeld, per 22 Februari 1941, dat door de directie
van dé Rijksdienst voor Werkverruiming een uitvoerige no:a
ontworpen is en daarover interdepartementaal overleg wordt
gepleegd.
Deze door Voorhout bedoelde

aangelegenheid heeft dus wel de
volle aandacht en daar gezegd
is, dat nadere mededelingen terzake van het departement zullen volgen, waarvan wij hopen
dat zij gunstige resultaten inhouden, is de aanneming van dit
voorstel niet nodig.
Woerden stelt voor dat verzuim- en verblijfsonkosten van
afgevaardigden naar de bondsraadsvergadering voor rekening
komen van de bond.
Prae-advies luidt onder meer:
De afdelingen bepalen zelf hun
contributie en daarvan wordt
een deel aan het bondsbestuur
afgedragen. Dit deel is er niet
op berekend ook_ nog de verzuim- en verblijfkosten te dragen. Het voorstel is dus niet
aanvaardbaar.
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ALKMAAR

Wanneer men in deze tijd van
perspectieven wil spreken of
zich meer wil gaan oriënteren
om toekomstplannen uit te werken, hetgeen dienstig en nuttig
kan zijn voor de gemeenschap,
moet men vooral rekening houden met de geestelijke gesteldheid van den mens en waaraan
men het meest behoefte heeft,
waardoor men zeker is van het
welslagen van een of andere opgezette actie of iets dergelijks.
De geestelijke wilskracht moet
over het algemeen thans in het
bijzonder verstevigd worden, wil
men met het' sociale werk, dat
een vak- of andere organisatie
nastreeft, succes hebben. Daarom is dan ook het werk van de
katholieke standsorganisatie in
deze tijd van zo'n grote betekenis
temeer daar deze instelling niet
alleen het sociale belang van de
leden op het oog heeft, maar
vooral ook aan de geestelijke belangen voortdurend haar aandacht schenkt. Op sociaal, cultureel en economisch terrein verricht de katholieke arbeidersbeweging steeds veel en goed werk
maar het geestelijk welzijn moet
daarbij niet op de laatste plaats
komen. En dit wordt door de katholieke standsorganisatie terdege begrepen en de leden voorgehouden.
Men sla daarom de hand aan
de ploeg ter grootmaking van de
Volksbond.
HAARLEM

Zondag j.l., toen de afdeling
de plechtigheid der zegening van
de arbeid liet plaats vinden, was
de St. Josephkerk geheel gevuld.
De geestelijke adviseur, de
weieerwaarde heer C. M. Broers,
met assistentie van de weieerwaarde heren G. F. de Beer en
E. A. van Teylingen leidde de
plechtigheden. De zangvereniging
St. Caecilia zette met forse stem
het bondslied van de Ned- Katholieke Volksbond in, waarna het
lied God van Arbeid.
De weieerwaarde adviseur
hield vervolgens een toespraak
over de betekenis van- de zegening van de arbeid en wel naar
aanleiding van de Schriftwoorden: „Uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel" daarmee verklarende, dat het Gods wil is,
dat wij arbeiden, om in ons onderhoud te voorzien en ter ere
van God.
Hierna werd gezamenlijk het
Credo gezongen. Daarna begon
de eigenlijke zegening. Bij de gebeden trokken de priesters zegenend door de kerk.
Na de zegening werd nog een
kort Lof gecelebreerd. Tot Rlot
zong men Roomse Blijdschap.

Het bondsbestuur roept u pp
De bijzondere en belangrijke tijd, waarin wij leven
vraagt van ons een meer dan gewone krachtsinspanning.
Dit geldt ook ten aanzien van onze organisatie als
deel van de katholieke arbeidersbeweging.
Waartoe wij bok vooral onze kracht moeten aanwenden is: het ledental van onze organisatie te verhogen.
Voorzeker geen gemakkelijke taak in de gegeven
omstandigheden, maar desniettemin van het allergrootste belang.
Ons ledental moet niet met enkele tientallen, maar
met honderdtallen, nog beter was het met duizendtallen, worden opgevoerd. En om dit te bereiken roepen wij speciaal uw hulp in.
Wij behoeven vóór u niet te betogen welk een grote
steun en kracht ons op christelijke grondslag steunend
volk bezit in onze confessionele organisaties. Daarom
is ons beroep op uw hulp zo dringend. •
Vertrouwende dat u, hetzij door middel van uw
Credo Pugno-club, ofwel door het aanwijzen van enige
enthousiaste, frisse leden, de ledenwerving krachtig
zult aanpakken, wensen wij Gods beste zegen daarbij
toe.'
Vrienden niet talmen, doch aanpakken ! ! l

LEIDSCHENDAM

Op Zondag 30 Maart 1941 hield
de afdeling haar maandelijkse
ledenvergadering.
Het Strijdlied werd staande
door de vergadering gezongen.
Enkele ingekomen stukken
over de werkverruiming werden
ter kennis der leden gebracht.
Hierna verkreeg de heer J. de
Langen het woord, die op zeer
duidelijke wijze het verslag van
de gehouden centrale raadsvergadering uitbracht, welke gehouden is op Maandag 6 Mei 1940
te Haarlem.
Ook werd de heer J. de Langen
weer voor 2 jaar benoemd als
afgevaardigde.
Hierna kreeg -de heer Schalkwijk het woord, die verslag uitbracht van de gehouden Studiedagen te Voorhout. Tot in de
kleinste bijzonderheden gaf hij
het verloop van die dagen, welke . hij op zeer duidelijke wijze
naar voren bracht.
Op het einde bracht de voprzittep,'. dank, op de eerste plaats
aan den heer J. de Langen voor
zijn .uitgebreid verslag van de
centrale. raadsvergadering en
feliciteerde hem met zijn wederbenoeming. Ook bracht hij dank
aan den heer Schalkwijk voor
zijn mooi verslag van de Studiedagen.
Daarna kregen we verslag van
de kascontrole. Wegens ziekte
werd er geen verslag uitgebracnt van de bond.
De heer Arn. Kouwenhoven
bracnt verslag uit van het Moederi'onds en voor Hulp in Nood
de heer H. v. d. Voert. Beiden
brachten dank aan den penningmeester, dat alles in de beste
orde was bevonden.
Hierna vertoonde de geestelijke adviseur de film met plechtigheden van de Goede Week.
Onder ademloze stilte werd de
film gevolgd die de geestelijke
adviseur duidelijk uiteenzette.
OVERSCHIE

Op Zondag 23 Maart vond de
zegening van de arbeid plaats.
Velen waren gekomen mei hun
gereedschap, dat zij in de hand
hielden, toen de priester zegenend door de rijen ging. Jammer dat nog niet veel meer van
deze schone gelegenheid gebruik

gemaakt wordt om jaarlijks* op
dit feest op bijzondere wgze de
zegen Gods over het dagelijks
werk af te smeken. Toch mogen
wij niet ontevreden zijn. En een
verheugend feit was dat zoveel
jongeren waren, gekomen. De St.
Jozefgezellen waren in groot
aantal aanwezig.
De plechtigheden werden gehouden door onzen geestelijken
adviseur, kapelaan E. J. M.
Eeken. Na een Ked van St. Jozef
werden de gebruikelijke gebeden
door kapelaan Eeken afwisselend
met de deelnemers gebeden.
Hierna werd door allen het
Credo gezongen. Na een kort
verklarend woord van kapelaan
Eeken volgden nog enige toepasselijke gebeden, waarna de priester zegenend langs de rijen ging,
waarbij hij het kerkelijk zegeningsgebed uitsprak. Tenslotte
werd het Tantum ergo gezongen,
waarna de zegen met het Allerheiligste werd gegeven.
»T aar

men
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DORDRECHT. In de St. Antoniuskerk zulten op de volgende ' data H. Missen worden opgedragen voor onze overleden
leden:
Zondag 11 Mei 11.45 uur voor
J. Kuiters.
Zondag 25 Med 10 uur voor D.
Dokman.
Zondag 8 Juni 7 uur voor
J. Sijssens.
Zondag 15 Juni 11.45 uur voor
L. Ridder.
OVERSCHIE. Maandag 7
April jaarvergadering 8 uur n.m.
in het clubhuis Petrus Banden.
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen en jaarverslag secretaris. 3.
Jaarverslag penningmeester. 4.
Jaarverslag Hulp in Nood. 5.
Verslag kascontrölecommissie.
6. Behandeling begroting 1941—•
1942. 7. Bestuursverkiezing: aftredend M. J. Wejjnen (niet herkiesbaar); verkiezing van twee
bestuursleden; candidaten kunnen worden ingezonden tot en
met Zaterdag 5 April aan den
secretaris. 8. Benoeming kascontrólecommissie. 9. Benoeming
van een afgevaardigde naar de
bondsraadsvergadering.
10.
Rondvraag. 11. Sluiting.

HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K WEEKBLAD
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BIJ TONEtfLFONDS „VARIA" HEEKENWEG 66 - UTRECHT
zijn verschenen de volgende vrolijke éénactertjes:
De Soldatcndorhtei
l D. en 3 H.
De Haarkuui*
4 H. of l D. en 3 H.
Ridders zonder vrees of hte,am7 A.
De Pantoffelheld
l D. en 2 H.
Televisie
8 H.
3 D. en 5 H.
Een huis vul inbrekers
Vraagt zichtzending
Prijs 75 cent per exemplaar

Erdal's reuk
is door het noodgedwongen gebruik van
'n ander oplosmiddel
(oorlogsomstandigheden dwongen ons
hiertoe) iets gewijzigd.

DAUL RDAKlft ATELIER.KEHKCLUKE HUHST.fp.MAai

HUIDUITSLAG

Het kwaad tn zijn oorzaak bestrijden door een hygiënische
behandeling. Dit is de manier
om te worden verlost van de
folterende Jeuk-en de dikwijls
ondragelijke last bij eczeem en
andere huidaandoeningen. Het
D.D.D -recept van Dr. D. Dennis
wordt met succes aangewend
tegen het voortwoekerende
kwaad. D.D.D. is een heldere
vloeistof, die diep in de poriën
dringt en onder de huid de
ziektekiemen doodt. Reeds de
eerste druppels geven onmiddellijk verlichting en overwinnen den aandrang tot krabben.
Flacons a 75 et., f. l 50 en t. 2.50
t>Ü Apothekers en Drogisten.

GENEESMIDDEL TEGEN
HUIDAANDOENINGEN

vooftiuRG
Z.HDJI ii?r I K C N
CEfiARAnOEEÜD MAHDVWK IT! 1 / ^ b U P V C I l

•NU.
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar:

Coöperatie
moet en zal een belangrijke taak hebben
bij de wederopbouw
Houdt dus ook nu vast aan
uw coöperatieve gedachte!
BLIJFT OOK NU TROUW
LID EN VERBRUIKER VAN
R. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

Adverteert in dit blad T I L B U R G
APRIL

AANVANG

der goedk. schriftel. lessen in Fransch, Duitsch, Engelsen, Boekh.,
Taal m. Rekenen, enz. è 65 et. per maand. Ook Steno en Alg.
ontw. Vraag gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr.
46 C.. Ajhsterdam-West.
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 Snrjbloempl. 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.
WALRA VEN-DEN DEKKER, Bloemisten — Hillegom — Tel. 5682

De oude, edele wassoorten (en daar komt
't op aan!) bleven echter absoluut dezelfde!

KAALHOOFD1GHEID
HAARUITVAL
ROOS
KAJLE PLEKKEN
Probeer als velen „Barklit"-haarwater.
Prijs
f 1.25 per flacon (Volledige kuur f 6,25).
Med. Haarwaterfabriek
„BARKLIT"
Telef. 9
Nijverdal

verandert niets
aan die goede gewoonte, Uw schoenen geregeld met E R D A L
te poetsen

ZANGKANARIES
Saksische zangers f 3,50;
bekr. Seyfertmannen, diep in
holrol, klockrollen en fluiten uit
kampioen f 3,75; kweekmannen
en voorzangers f 4,—; kweekpopjes f 0,60. Alle dag- en
avondzangers manvinken f 0,40;
mansijsjes f 0,60; rode kneutjes
f 0,70. Gemengde vogelzaden
f 2,— per 10 po^id.
Fijnkwekerij Nico Borneman,
Merelstraat 35, Utrecht
telefoon 13617.

Wij garandeeren onvoorwaardelijk dezelfde vóór-oorlogsche
ERDAL-kwaliteit!

aan Erdal's
kwaliteit
kunt U dus de aller-

Gebruikt bij Uw ontbijt steeds

hoogste eischen blijven stellen . . .

A.H.O.
GLORIAKOEK

goed

ERDAL blijft „zoo

Neemt proef met onze andere
A.H.O.-ARTDXELEN

voor het leef

en beroemd door zijn
glans"!

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
EMMASTRAAT 35 - TILBURG

No. 257

Kinderen verlangen slechts
een rijwiel met
VRIJWIELREMNAAF;
zij weten immers precies, wat
bjj een goed rijwiel behoort.

3N

1000 Polshorloges tegen 'n ongelooflijk lage prijs l
ONBREEKBAAR GLAS
ANKERGANG
VERCHROOMDE KAST
ZWITSERSCH FABRIKAAT
Deze horloges worden geleverd, zoolang de
voorraad strekt, in ronde of nevenstaande
uitvoering. Desgewenscht ook als zakhorloge.
PRIJS NOG TIJDELIJK
f 2
(met secondewijzer 60 et. méér)
Levering geschiedt naar volgorde van
binnenkomen der bestellingen. Toezending onder rembours (plus vracht).
Elke uitgeknipte advertentie, die u ons
toezendt, geeft recht op het koopen van
één horloge naar keuze. Geen geld
vooruit zenden.
V^/ompfotV

\^lnioersel a £/ (.orlo
.orlogere
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