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Overtuig ook uw katholieken kameraad van de plicht en de éér katholiek georganiseerd te zijn!

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

KRONIEK
1. Het R. K. Werkliedenverbond en
de distributie van rijwielbanden

In verband met bovenstaande
regeling
wordt er door den secretaris-generaal van
Financiën met nadruk op gewezen, dat zij
die aanspraak maken op toekenning van een
deel der bijdrage in de huisraadschade- al:.bovenbedoeld en, nog geen f-formulier he^
ben ingediend bij de bevoegde schade
enquête-commissie, zulks vóór 20 April als
nog moeten doen. De f : formuliepen zijn b:
de schade-enquête-commissies gratis te ver
krijgen.
Belanghebbenden moeten er ernstig rekening mee houden, dat eventueel na
20, April binnengekomen f-formulieren waarschijnlijk niet in behandeling zullen worden
genomen. ,

In verband met klachten over ernstige
moeilijkheden, die veroorzaakt worden dooi
de huidige bepalingen voor distributie van
rijwielbanden, heeft het bestuur van hel
R. K. Werkliedenverbond er de directie van
het Centraal Distributiekantoor opmerk
zaam op gemaakt, dat de eis om ten minstt
op 5 kilometer afstand van de woning werk
te Verrichten alvorens men voor een ver
gunning tot het aanschaffen van rijwielbanden in aanmerking kan komen, tot zeer ongewenste toestanden leidt.
Vooral pp het platteland komt het veelvuldig voor. dat land- en tuinarbeiders op
afstanden van 3 a 4 kilometer van hun
werkgever wonen en dan nog dikwijls eei, 4. Commissie van advies woningkleine kilometer moeten gaan, om het lanc
bouw
te bereiken. Zodra dat maar even doenlijk
is, werken die arbeiders van 's morgens S
De secretaris-generaal van Binnenlandse
tot 's avonds 6 uur Zouden zij wegens gemis van fietsbanden dan nog moeten lopen Zaken en van Financiën en de algemeen
van hun huis naar het werk en omgekeerd gemachtigde voor de wederopbouw en de
hetgeen circa twee uren vordert, dan zou- bouwnijverheid hebben een commissie van
den zij werkdagen van ongeveer 15 uren advies voor de woningbouw ingesteld Aai,
deze commissie is opgedragen genoenjde SPmnpten maken
Daar komt nog bij, dat vele boeren en cretarissen-generaal en .den algemeen getuinders hun gronden verspreid hebben lig machtigde desgevraagd dan wel eigener begen en hun. arbeiders dan hier en dan weer weging, van advies te dienen omtrent vraag
daar nodig hebben, zodat zij bij voorkeur ar- stukken van algemene aard betreffende dt
beiders in dienst nemen, die over een fiets woningvoorziening Voorts van advies te die.
kunnen beschikken, waardoor werkloosheid nen op alle aanvragen zowel van publiekrechtelijke lichamen als van particulieren
volgt, voor de anderen. Het Verbondsbestuur deed een dringend tot verkrijging van geldelijke steun tn
beroep op de Centrale Distribütiedienst, om enigerlei vorm. ten dienste van de woning
de distributie van rijwielbanden dusdanig te voorziening, met uitzondering van de geval
verruimen, dat een arbeider, die voor zi]n len van herbouw in de door oorlogsgeweld
werk niet buiten het gebruik van een- f iet:- geteisterde gebieden.
In deze commissie zijn benoemd: tot lia
kan in de noodzakelijke vernieuwing van
tevens voorzitter, mr, P M van der Drif 1
zijn banden zal kunnen voorzien.
Tot zijn teleurstelling ontving het - Ver- administrateur, hoofd der afdeling volksbondsbestuur van het Centraal Distributie- huisvesting van het departement van Biri
kantoor mededeling dat „gezien de huidigt nenlandse Zaken; tot leden: ir H A. van
rubberpositie hier te lande aan het verzoet* der Kaa. hoofdinspecteur van de volkshui.niet kan worden voldaan Wil men ingaan vesting, dr ir Z. IJ van der Meer, alge
merking kunnen komen voor een bandenbon meen secretaris van den algemeen gemacb
dan dient het werk op een afstand van L tigde voor de wederopbouw en de bouwm.i
verheid en J Bakker, administrateur bij hei
kilometer of meer van de woning te liggen
Het Centraal Distributiekantoor
voegde departement van Financiën. Aan deze comdaaraan nog de mededeling toe, dat momer. missie is als secretaris toegevoegd J M
teel ,,ée bandenvoorraad zodanig gering is Ha'rdeman. referendaris bij het departement
dat-velen, die aan de gestelde afstandseiser van Binnenlandse Zaken
Bepaald is. dat indien en voor zover bij dr
voldoen, zelfs geen bandenbon kan worden
werkzaamheden der commissie de finanuitgereikt."
ciële belangen van de gemeenten in het a<
gemeen, dan wel van die. welke rijkssteua
zijn betrokken aan de totstand
2. Request inzake persoonsbewijzen behoeven,
koming van haar adviezen zal worden mee
gewerkt ' door het hoofd van de afdeliflt
Het hoofdbestuur van de Algemene Bond binnenlands bestuur van het departement
van forensen heeft aan de gemeentebesturen van Binnenlandse -Zaken en door het hoofd
van ruim 30 der voornaamste forensenge- van de afdeling begrotingszaken van het
meenten m het Gooi. Kennemerland, de departement van Financiën, dan wel door
Za.anstreek en in de provincies Utrecht er. de-door de hoofden dezer afdelingen aan if
Zuid-Holland een request gericht in^verband wijzen ambtenaren.
met de uitreiking der persoonsbewijzen
In dit request wordt er op gewezen, dat
.over het algemeen het opmaken en uitreiken der persoonsbewijzen, naar het zich
laat aanzien, zal geschieden op uren waarop
de forensen wegens hun werkzaamheden
niet in de woonplaats aanwezig zijn Daar
het voor hen natuurlijk zeer bezwaarlijk is
speciaal voor de uitreiking der persoonsbewijzen een ochtend of middag vrij te nemen,
•wordt door de Bond aan de gemeentebestu
ren verzocht een dusdanige regeling te treffen, dat voor de forensen het opmaken en
uitreiken der persoonsbewijzen geschiedt 01
bepaalde avonden of op Zaterdagmiddag.

5. Sociaal fonds voor de grafische
bedrijven
De persdienst van het N.V.V. meldt:
Het is te begrijpen, dat de huidige omstandigheden ook haar invloed hebben doen gelden op "het grafische bedrijf. De eerste dagen
na de tiende Mei was het mogelijk door middel van de werklozenkassen van de werknemersorganisaties het hoofd te bieden aan
de moeilijkheden. De georganiseerde werkgevers kregen toestemming 17 uur per week
te laten werken, waarbij het loon uit de
werklozenkas aangevuld werd tot een weekloon, berekend op plus minus 37 werkuren
Door deze maatregel werd gedurende de
ramermaanden van 1940 een bedrag van
ruim een millioen gulden onttrokken aan de
werklozenkassen en het was onmogelijk op
dezelfde manier door te gaan
Daarom werd door de werkgevers- en
werknemersbonden — doormiddel van het
centraal bestuur voor de grafische bedrijven
— overgegaan tot het instellen van een
wachtgeldregeling, waarbij het wachtgeld
ongeveer. 70 procent bedroeg. De kosten hiervan werden grotendeels gedragen door de
overheid en verder door de werkgevers. Hoewe) deze maatregel als overgangsmaatregel
zeer acceptabel was, schuilden er toch vele
leemten in. Zo droegen de werkgevers dit
48 uur per week konden laten werken, niet.bij aan de improductiviteit, terwijl zij, dit
gedwongen waren korter te laten werken
bovendien moesten bijdragen in de kosten
van de wachtgeldregeling.
Een alleszins bevredigende oplossing wera
gevonden door de stichting van een algemeen sociaal fonds, waarbij het vooral de
verdienste is van de Nederlandse arbeidersbeweging, dat in haar kringen de grondslag
is gelegd voor de geboorte van dit zo uiterst
belangrijke fonds
Het doel van het fonds is tegemoet te komen aan de noden van korter werkende
arbeiders in de grafische bedrijven. Aan gehuwde werknemers en kostwinners, die met
toestemming van het centraal bestuur korter
dan 42 uur per week werken, wordt uit dn
fonds een 'toeslag verstrekt tot 42 uur loon
per week. Aan ongehuwden niet kostwin
ners wordt een toeslag verleend tot' een ge
garandeerd inkomen van 36 uur loon. Ei
wordt dus een belangrijke tesremoetkominE
aan de korter werkenden verstrekt
Op deze vorm van wachtgeld wordt door
de overheid 40 percent subsidie verleend
terwijl de werkgevers een bijdrage van vijl
procent van de wekelijkse totale loonsom en
de werknemers een bedrag van tien cent per
weer hebben te betalen
Deze vijf procent-storting door de werk
gevers zou zonder meer een belangrijk offer
betekenen In verband hiermee is de mede
werking van den gemachtigde voor de prij
zen. ingeroepen. Het departement van Har
del. Nijverheid en Scheepvaart heeft toe
stemming verleend, de grafische producten
met enige onbelangrijke percentages te ver
hogen. Het jaarlijks inkomen van het fonds
zal mitsdien ongeveer een millioen gulden
per laar bedragen
Van groot belang Is, dat het fonds voor
alle grafische werkers — georganiseerd 01
niet — van bindend,e kracht is.
Door de stichting van het algemeer
sociaal fonds is wederom het uitdrukkelijke
belang van de arbeidersorganisatie naar voren gekomen.

VERZOEK

Ouderen! attentie s.v.p.

15 Mei a.s. zal het 50 jaar geleden zijn, dat Paus Leo~Xin zijn

3. Huisraad-schade door oorlogsgeweld
De Staatscourant bevat een besluit van
den secretaris-generaal van Financiën met
betrekking tot het in huurkoop gegeven
huisraad en met betrekking tot het huisraad
dat tot zekerheid in eigendom was overge
dragen dat door het oorlogsgeweld is ver
nietigd.
In het kort komt de regeling op het volgende neer:
Indien op grond van de regelen inzake
huisraad l een bijdrage wordt vastgesteld
welke mede betrekking heeft op goederen
die in huurkoop waren gegeven of tot zekerheid in eigendom waren overgedragen er.
geheel verloren zijn gegaan wordt aan den
huurverkoper rèsp aan den schuldeiser-een
gedeelte van die bijdrage toegekend tot een
beloop van 50 percent van het bedrag dar
de huurkoper resp schuldeiser terzake van
de huurkoop der goederen, resp. terzake var
de schuld. t;ot welker zekerheid de goederei;
zijn overgedragen, nog te vorderen, had ojj
het ogenblik van het verloren gaan der goederen, eventueel verminderd met hetgeen
sindsdien van de schuld mocht zijn te niet
gegaan De gedoelde toekenning aan huur
verkoper en schuldeiser blijft beperkt tot
50 percent van de gehele aan den schuldenaar op grond van de regelen inzake nuisraad l toegekende bijdrage Indien meei
huurkopers of schuldeisers opkomen terzake
van dezelfde bijdrage wordt het voor hen
beschikbare
bedrag naar evenredigheid
onder hen verdeeld
Zijn de bovenbedoelde goederen niet ge
heel verloren gegaan, dan wordt aan clen
huurverkoper of schuldeiser geen aanspraak
toegekend
Het bedrag dat aan den huurverkoper
of schuldeiser wordt toegekend, wordt benv
in contanten uitbetaald in mindering var
de aan den huurverkoper of schuldenaar tee
te kennen bijdrage, en wordt beschouwd als
" gedeeltelijke afbetaling op het totaal van het
verschuldigde bedrag.
De huurverkoper of schuldeiser, ali boven
bedoeld is — op verlangen van don huurkoper resp schuldenaar — verplicht een
soortgelijke overeerfkomst als de vroeger geslotene aan te gaan tot ten hoogste het duo
bele van het bedrag, dat aan den huurvcrkoper resp. schuldeiser uit de bijdrage £•
toegekend.
,.

machtige encycliek Rerum Novarum uitvaardigde. „Herstel" zal bij

die gelegenheid in uitgebreide vorm verschijnen. De redactie houdt
zich aanbevolen voor interessante mededelingen die verband houden
met de uitvaardiging van Rerum Novarum. In het bijzonder wordt

prijs gesteld op mededelingen van hen, die de uitvaardiging zelf nog
hebben meegemaakt. Ook foto's' van 1880 tot 1900 met betrekking
tot Rerum Novarum en het sociale vraagstuk zijn welkom. Spoedshalve gelieve men een en ander ditmaal te zenden naar HERSTEL ONDIEP 6 - UTRECHT.

Een ketting van wakkere mannen,
Moet overal worden gespannen.
En wie er van hoort
Zegt het dadelijk voort
En werkt krachtig mee aan die plannen.

UisfriEtulie van
rSjwielnanden
In verband met klachten over ernstige
moeilijkheden, die veroorzaakt worden
door de huidige bepalingen voor distributie van rijwielbanden, heeft het bestuur
van het R. K. Werkliedenverbond er de
directie van het Centraal Distributiekantoor opmerkzaam op gemaakt, dat de eis
om ten minste 5 kilometer afstand van
de woning werk , te verrichten alvorens
men voor een vergunning tot het aanschaffen van rijwielbanden in aanmerking
kan komen, tot zeer ongewenste toestanden leidt.
Vooral op het platteland komt het veelvuldig voor, dat land- en tuinarbeiders op
afstanden van 3 a 4 kilometer van hun
werkgever wonen en dan nog dikwijls een
kleine kilometer moeten gaan, om net
land te bereiken. Zodra dat maar even
doenlijk is, werken die arbeiders van
's morgens 5 uur tot -'s avonds zes uur.
Zouden zij wegens gemis van fietsbanden
dan nog moeten lopen van hun huis naar
net wbrk en omgekeerd, hetgeen circa
twee uren vordert, dan zouden zij werkdagen van ongeveer 15 uren moeten ma-

ken!
Daar komt nog bij, dat vete boeren en
tuinders hun gronden verspreid hebben
liggen en hun arbeiders dan nier en dan
weer daar nodig hebben, zodat zij bij voorkeur arbeiders in' dienst nemen, die over
een fiets kunnen beschikken, waardoor
werkloosheid volgt voor de anderen.
Het Verbondsbestuur deed een dringend
beroep op de Centrale Distribütiedienst,
om de distributie van rijwielbanden dusdanig te verruimen, dat een arbeider, die
voor zijn werk niet buiten het gebruik van
een fiets kan, in de noodzakelijke vernieuwing van zijn banden' zal kunnen voorzien.
Tot zijn teleurstelling ontving net Verbondsbestuur van het Centraal Distributiekantoor mededeling, dat „gezien de
nuidige rubberpositie hier te lande, aan
het verzoek niet kan worden voldaan. Wil
men in aanmerking kunnen komen voor
een bandenbon, dan dient het werk op
een afstand van 5 kilometer of meer van
dejsvoning te liggen". Het Centraal Distributiekantoor voegde daaraan nog de mededeling toe, dat momenteel „de bandenvoorraad zodanig gering is, dat velen, die
aan de gestelde afstandseisen voldoen,
zelfs geen bandenbon kan worden uitgereikt."

Vloed

Dericnt

voor

zelf-DalcIcers
Vóór de distributie van brood en meel
werd in vele gezinnen het voor eigen gebruik benodigde brood zelf gebakken, hetgeen op de gezinsuitgaven aanmerkelijk
bespaarde.
Door de distributie van brood werd aan
dat zelf-bakken een einde gemaakt, zeer
tot ongériet van de betreffende gezinnen.
Het bestuur van het R.K. Werkliedenverbond ontving daaromtrent vele klachten, waarom het op 31 October 1940 aan
het Departement van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart verzocht een regeling in
het leven te willen roepen, waarbij de gezinnen van zelf-bakkers meel in plaats van
brood op de broodbonnen zouden kunnen
betrekken.
Hoewel tegen inwilliging van dat verzoek aanvankelijk bezwaren moesten rijzen, ontving het Verbondsbestuur bij
schrijven van 18 April fl. de navolgende
mededeling van den Directeur vqn het
Centraal Distributiekantoor:
„Naar aanleiding van uw brief d.d. 31'
October 1940 deel ik u mede, dat thans een
regeling is getroffen, ten einde personen,
die zulks vroeger ook deden, weder in de
gelegenheid te stellen hun brood zelf te
bakken.
De uitvoering van deze regeling berust
echter geheel bij het Rijksbureau voor de
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, zodat
personen, die voor deze regeling in aanmerking wensen te komen, zich schriftelijk
dierien te wenden tot den plaatselijken
Bureauhouder van genoemd Bureau".
Ongetwijfeld zal.dit bericht in de gezinnen van zelf-bakkers met vreugde begroet
worden.
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L/e laaie der

werKnewïiersorfjaiiLisafie

•n Je corporatieve maaiscnappiy
(Dr. A. H.) In de corporatieve ' schappelijke plicht en het 'gemeen
maats'chappij hebben de bonden van schappelijk recht van werkgevers en
werkgevers en werknemers een an- werknemers, door wier samenwerking
dere instelling dan in de individualis- het product 'eerst tot stand koint en
tisch-kapitalistische orde. Zij beharti- door wier samenwerking het beroep
gen de belangen van slechts een groep uitgeoefend en in de behoefte der
mensen in het productieproces, maar maatschappij voorzien kan worden,
de behartiging van die belangen blijft ook groepsbelangen aftekenen. De
ondergeschikt aan de plicht, die op belangen van werkgevers en werknewerkgevers en werknemers,gezamen- mers lopen niet geheel en al parallel
lijk, als beroepsstand, drukt om door in onze maatschappij, waar de pride uitoefening van het beroep, door vaat-eigendom van kapitaal zulke gede exploitatie der ondernemingen, heel bijzondere consequenties voor de
waarvoor ze beide onmisbaar zijn, de afwikkeling van het productieproces
gemeenschap te dienen, in de behoef- meebrengt.
Wat zijn die groepsbelangen aan
ten der maatschappij te voorzien.
Dit belangrijke verschilpunt heb- arbeider szijde ?
De arbeiders hebben gezamenlijk
ben wij in ons vorig artikel reeds toegelicht. Er is onzes inziens dan ook belang bij een zodanige regeling der
geen grond voor de bewering of voor arbeidsvoorwaarden, dat deze mensede vrees, dat door instandhouding lijk zijn, dat de arbeider daarbij als
van de werkgevers- en werknemers- mens tot zijn recht komt en zich als
bonden de klassenstrijd nooit over- persoonlijkheid kan ontplooien. Dit
wonnen zal worden. Bij de inbouw van geldt zowel wat de aard van het werk
deze bonden in de corporatieve orde als wat de hoogte van beloning be' verdwijnt deze instelling op de klas- treft. Het inkomen moet hem en zijn
senstrijd. Voorwaarde is dan vanzelf- gezin in staat stellen passend te lesprekend, dat deze inrichting der ven. Hij moet zowel aan de stoffelijke
maatschappij op corporatieve grond- welva'art als aan het hogere culturele
slag aan alle eisen voldoet, die niet leven kunnen deelhebben.
Als wij deze zaken als groepsbelanhet oog op een natuurlijke inrichting
van het maatschappelijk leven gesteld gen van de arbeiders aanduiden, moet
worden, dat deze corporatieve orga- men ons wel goed verstaan. Dat de
nen ook de natuurlijke geledingen dei mens. in en door zijn beroep zijn permaatschappij vormen en dat hun taak soonlijkheid kan ontplooien en een
bestaat in de verzorging van het be- met de waarde van zijn arbeid overroep, zoals dat door het doel der eenkomstig aandeel krijgt in het
maatschappelijke samenwerking ge- maatschappelijk product, gaat alle
beroepsgenoten, de gehele beroepseist wordt.
stand
aan en is dan ook een zaak, die
Een tweede voorwaarde is, dat van
hoog tot laag bij allen die aan het door de beroepsstand, als publiekmaatschappelijk leven deelhebben, het rechtelijk orgaan, geregeld moet wornodige 'verantwoordelijkheidsgevoel den. Maar hierbij liggen de belangen
voor de belangen der gemeenschap en van de arbeiders toch weer anders
het dienende karakter van eenieders dan bij de patroons. De arbeiders nemen een ondergeschikte positie in, ze
werk wordt aangekweekt.
In het oog moet ook worden gehou- zijn afhankelijk van de patroons, die
den, dat de bèroepsstanden publiek- de leiding der ondernemingen hebben,
rechtelijke organen en dat de werk- die daar de zeggenschap uitoefenen.
gevers- en werknemersbonden vrije Voor -de belangentegenstelling moet
verenigingen zijn. De bèroepsstanden een oplossing gezocht worden, waarbij
hebben ervoor te zorgen, dat het be- de betekenis en de waarde van eenroep in het belang der gemeenschap ieders arbeid voor het tot stand brenwórdt uitgeoefend. Dit is een zaak gen van het product als maatstaf
van algemeen belang: een plicht, die geldt.
Voer de beoordeling van de rechtop alle beroepsgenoten rust en het
vaardigheid
der looneisen is het dikkan niet aan hun vrije wil worden
overgelaten of ze aan deze taak en wijls van belang allerlei gegevens te
aan de met het oog daarop te treffen verzamelen en te bestuderen. De vermaatregelen al dan niet willen mee- tegenwoordigers der arbeiders, die in
werken. Vandaar dat alle beroeps- de organen van de bèroepsstanden
genoten, of ze zich bij de beroepsstand hun belangen behartigen, dienen over
aansluiten of niet, door de regelingen, dergelijke gegevens te beschikken.
die van de corporatieve bestuursor- Daarom kan het noodzakelijk zijn, dat
ganen uitgaan, gebonden zijn. De de arbeiders bureaux inrichten, waar
werkgevers- en werknemersorganisa- deze gegevens verzameld en verwerkt
ties verzorgen slechts de groepsbelan- worden. Alleen met kennis van zaken
gen en het blijft ter keuze van den be- en een juist inzicht in de verhoudinlanghebbende of hij het nut en de gen kan men, ook in de corporatieve
kracht der vereniging inziet, of hij orde, tot een rechtvaardige verdeling
ook zijn belangen collectief met die van hét inkomen geraken. De regeling
van hen, die zich in dezelfde positie" van lonen en de andere arbeidsvoorbevinden, wil laten behartigen. De be- waarden ligt dus in handen van\ de
tekenis van de vrije organisaties is bestuursorganen van de beroepsnog groter, wanneer ze de geledingen stand. De werknemersorganisatie kan
vormen waaruit de beroepsstarid op een belangrijke rol spelen bij de voorzijn beurt is opgebouwd. Een derge- bereiding van beslissingen op dit gelijke opbouw van de corporatieve bied.
maatschappij is echter niet noodzakelijk.
Wij hebben reeds in ons eerste arNog op een ander gebied zal door
tikel gezien, dat zich in het maat- arbeidersverenigingen nuttig en beschappelijk leven naast de gemeen- langrijk werk verricht kunnen wor\

den, namelijk op cultureel gebied: de
ontwikkeling van de arbeiders. De
vakontwikkeling, waarmee een goede
uitoefening van het beroep samenhangt, is aangelegenheid van de beroepsstand. Maar ook nog in andere
opzichten zal de arbeider zich willen
laten ontwikkelen. Meestal treedt hij
op jeugdige leeftijd in het bedrijfsleven, zodat hij op het gebied van verstandelijke ontwikkeling nog wel wat
in te halen heeft.
De arbeider heeft bovendien ook
recht op deelneming aan .het hogere
culturele leven. Dit kan op de geschiktste wijze door de bonden georganiseerd worden. Omdat op het gebied van het hogere culturele leven
de verscheidenheid van de diepere
geestelijke stromingen een rol speelt,
ligt het wel voor de hand, dat deze
taak van culturele verzorging der arbeiders door de sociale organisaties
ter hand genomen wordt. Deze organisaties zijn vrije verenigingen. Niets
belet dus, dat de doelstelling van een
dergelijke vereniging op een bepaalde
geestelijke stroming is gebaseerd. De
bèroepsstanden zijn publiekrechtelijke
lichamen. Voor elk beroep bestaat er
slechts één en deze omvat alle beroepsgenoten. De taak van een- beroepsstand is de zorg, dat een bepaald
beroep zo goed mogelijk ten bate van
de gemeenschap wordt uitgeoefend
en dat de beroepsgenoten een passende plaats in het maatschappelijk
leven innemen. Hierbij is geen aanleiding splitsingen te maken naar
richtingen. Maar waar het vrije verenigingen betreft, is een eenheidsorganisatie niet vereist.

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

Wij maken er geen aanspraak op
een volledige opsomming gegeven te
hebben van de werkzaamheden, welke
bij een inrichting der maatschappij
op corporatieve grondslag nog voor
de vrije organisaties van werkgevers
en werknemers (speciaal de laatste
groep hebben wij dan in dit artikel
beschouwd) overblijven. Het is echter duidelijk, dat dit werkterrein nog
zeer omvangrijk en zeer belangwekkend is.

e «ir oeio en

(M.) .Christus heeft 't aan anderen
overgelaten, zich met de bestudering
van technische, sociale en economische vraagstukken bezig te houden.
Hij heeft alleen zedelijke beginselen
vastgesteld, waardoor deze menselijke
wetenschappen worden beheerst,
maar die beginselen hebben dan ook
altijd en overal kracht van wet.
Vóór Christus' tijd werd de arbeid
steeds als een ondragelijke last beschouwd. Het mensdom leefde ten
voordele" van enkele bevoorrechten.
Wie zou niet gaarne tot deze gelukkige stervelingen hebben behoord?
Handenarbeid vooral was verachtelijk
en werd doorgaans alléén verricht
door de slaven. Plato en Aristoteles
beschouwden hem' als laag en dus
onwaardig voor een fatsoenlijk mens.
In Rome dacht men er juist eender
over ert Cicero schreef dan ook, dat
de beroepsarbeid minderwaardig was.
Wie in een werkplaats leeft had geen
nette positie en het betaamde een
vrij burger niet een winkel te houden.
Toen Christus ging leraren, veranderde dat alles. In de Evangeliën
wordt over verschillende beroepen
gesproken, zonder dat ook maar op
één daarvan een blaam wordt geworpen. Er wordt gesproken over den
schaapherder, den wijngaardenier,
den landarbeider, den visser, den
koopman, den soldaat, den belastingambtenaar en geen enkel dezer
beroepen wordt als oneervol afgeschilderd. Jesus koos als metgezellen, als bevoorrechte leerlingen,
als ingewijden van Zijn leer, als medewerkers, als opvolgers en voortzetters van zijn zending, kleine mensen,
eenvoudige arbeiders, arme Galilese
vissers, ongeletterde personen uit de
gewone volksklasse, die niets bezaten
dan hun bootje en hun netten.
Als men Jesus nog meer nadert,
wie ziet men dan in de eerste plaats?
Zijn Moeder! Maria houdt zich bezig
met de huiselijke arbeid en mocht zich
naar waarheid noemen: „De dienstmaagd des Heren". Zjj verzorgt Hem,

T

bereidt Zijn voedsel en onderhoudt
Zijn kleding. Van Joseph zegt het
Evangelie, dat hij houtbewerker, timmerman was.
St. Marcus zegt ons, dat dit ook
Jesus' beroep was. Hij heeft ongetwijfeld ook andere arbeid geheiligd, benevens het gebed en de beschouwing
gedurende Zijn gehele leven, de vrije
beroepen en het apostolaat gedurende
het meest bekende deel. van Zijn
leven. Maar dit was ook het kortste
deel en gedurende bijna Zijn gehele
leven, wilde de Zoon Gods alleen maar
een timmerman zijn.
Zijn leerlingen beschouwden daarom de arbeid evenmin als een kwaad,
zij wilden zich daar allerminst van
bevrijden als van een ondragelijke
last. Zij streefden niet naar een gemakkelijk en doelloos bestaan, zij
waren niet genotziek. Zij konden de
hoge waarde van de arbeid niet miskennen, want er was niets voornamers
dan de arbeid. Immers God zelf wilde
werkman zijn. Men behoefde zich
voor geen enkel beroep meer te schamen sinds de Zoon van den Allerhoogste bijna Zijn gehele leven had doorgebracht niet in een paleis, maar in
een werkplaats; sinds Hij aan het
timmergereedschap de voorkeur gaf
boven de filosofische studies en zich
gelukkig voelde terwijl hij met zware
handenarbeid zijn brood verdiende.
Gij werkman, woont misschien in
een eenvoudige of armelijke woning,
welke niet eens uw eigendom is, maar
Jezus werd geboren in een stal, waar
Maria en Joseph goedgunstig mochten overnachten. Gij moet harde arbeid verrichten, waarop andere mensen misschien neerzien, maar Christus deed hetÉelfde. Uw arbeid lijkt u
zwaar en inspannend, maar .uw God
heeft hetzelfde ondervonden. Uw loon
óf uw verdiensten zijn zeer bescheiden, maar wat waren die van Christus? Gij leeft van de ene dag in de andere, maar de Meester heeft voor u
hetzelfde gedaan. Gij hebt niet te klagen, want Hij stond u hetzelfde toe,
wat iuj voor zichzelf koos. Hij wil uw,
voorbeeld en uw vriend zijn.
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ROND DE BE WEGING

' Tabaksbewerkersbond, de heer J.
oek, in de ouderdom van 74 jaar
n.
. „orafgeg-a.? met omfloerst vaandel
hebben de leden' hem naar zijn laatste
rustplaats gedragen.
Wijlen v. d. Broek ric'itte op 3 Maart
1903 deze af deling- op. De eerste tijd moest
hij alle bestuursfuncties waarnemen en
was hij voorzitter, secretaris en penningmeester en fungeerde hij bovendien als
fabriekscommissielid. Bovendien was hij
de vraagbaak van de leden, in allerlei
moeilijke omstandigheden. Velen zullen
hem ongetwijfeld in dankbaarheid blijven
herdenken.
*
Ook de Ned. R. K. Bouwvakarbeidersbond is 't propaganda-pad opgegaan. In
de eerste weken van April werden reeds
93 en 76 nieuwe leden ingeschreven, dat
is 'n totale winst van 169 nieuwe leden!
De
bond wil echter met zijn propaganda:
ictie ook wel iets bijzonders leveren.
Bouwvakarbeiders kunnen tegen een
stootje en ze hebben sterke schouders om
die ergens onder te zetten, vooral als het
actie betreft! Elke week 100 nieuwe leden
"is voor deze bond maar 'n kleinigheid.
moet 't althans zijn! De kwartaalmars is
ingezet. Slechts één opwekking: propagandisten en werkers in de bond: vóór!

Ter herdenking van de uitvaardiging
van de encyclieken Rerum Novarum en
Quadragesimo Anno zal Z. H. Exc. Mgr.
J. P. Huibers, bisschop van Haarlem, op
Zondag 25 Mei in -de St. Nicolaaskerk aan
de Prins Hendrikkade te Amsterdam een
pontificale H. Mis opdragen.
Uit het feit, dat de Vereniging „Katholiek Amsterdam" hiertoe het initiatief
nam, blijkt tevens, dat ook in andere krin:
gen aan de grote betekenis van deze encyclieken volle waarde wordt gehecht.
*
De Ned. R. K. Bond van Overheidspersoneel „St. Paulus" heeft thans weer een
nieuwen geestelijken adviseur.
Z.H. -Exc. Mgr. Huibers, bisschop var
Haarlem, heeft tot opvolger van pastoor
Jansen z.g. benoemd den weieerwaarden
heer J. Th. M. Kraakman, kapelaan van
de St. Jacobusparochie (dekenale kerk)
te 's-Gravenhage.
De nieuwe bondsadviseur is geen onbekende op vakverenigingsterrein. Hij was
en is reeds verbonden aan verschillende
vakverenigingen, zij het dan in het part'i
culiere bedrijfsleven.
..St. Paulus" heet zijn nieuwen geestelijken- adviseur hartelijk welkom. Moge
ook kapelaan Kraakman ervaren hoe de
St. Paulusmannen hun priesters weten te
eren.
De adviseur is in gelijke functie be
noemd bij de R. K. Centrale van Burger
lijk Overheidspersoneel en bij de Arka.
*
Jac. Steijn, de secretaris-penningmeester van de afdeling Den Haag van de
R. K. Volksbond, is om gezondheidsrede
nen genoodzaakt geworden z>jn beide
functies, welke hij meer dan 20 jaar heeft
vervuld, neer te leggen.
't Was bekend, dat hij .aan 't eind van
't vorig jaar niet meer die gezondheid genoot, welke nodig was om zijn verantwoordelijke taak te vervullen. Thans is de noodzaak van 't af scheid-nemen gekomen.
\
Tn het bijzonder iij de kring der Haagse
katholieke arbeiders zal deze tijding met
leedwezen ontvangen zijn. Onnoemelijk
veel heeft deze joviale werker in de loop
der jaren ter behartiging van hun geeste
lijke ,en materiële belangen gedaan.
Door zijn werk kwam de heer Steyn
met tal van openbare lichamen in aanraking. Door zijn open, eerlijk karakter, verankerd in een degelijke, katholieke levenswandel, werd hij in deze kringen hogelijk
gewaardeerd.
De Volksbond zal zijn werk in dankbare
herinnering voortzetten.

Herdenking ^ier encyclieken.
Aanwerving van nieuwe leden.
Het winnen van abonné's voor de Volkskrant, landelijk, gewestelijk en plaatselijk.
Altijd maar denken: „'t Kan nog beter!"
. ' *
De R. K. Bond van Overheidspersoneel
.,St. Paulus" organiseert een propagandatocht naar 15 Mei, het gouden feest van
Rerum Novarum, en beoogt daarbij een
versterking van zijn ledental. De inzet is
niet slecht geweest-. De bond schreef reeds
42 nieuwe leden in korte tijd in. „St. Paulus" houdt vol, een paar maanden achter
een. De bond wil een stevige stap doen
in de richting van het bij een vorige propaganda-campagne gestelde doel: naar
7000 leden!
*
De Nederlandse R. K. Bond van P.T.T.personeel volhardt al evenzeer in het voeren van propaganda. Bedroeg het ledenaantal op l Januari 1940 4348 leden, op l
Januari 1941 was het gestegen tot 4460
leden. Op l April j.l. bedroeg met 4491.
De R. K. Hbutbewerkersbond schreef in
Het bondsorgaan spoort, in verband Maart jl. 88 nieuwe leden in, in Februari
met de komende vijftigste verjaring van bedroeg de aanwinst 99 nieuwe leden. Dus

Bij beschikking van den secretaris-generaal van Waterstaat is met ingang van
l Mei opnieuw voor de tijd van vier jaren
benoemd tot lid, tevens aangewezen als
voorzitter van de Mijnraad, prof. mr. P
J. M. Aalberse, minister van staat, lid van
de, Raad van State.

het verschijnen van de encycliek Rerum
Novarum, tot verdubbelde propaganda
aan onder de leus: Op naar de 5000!
•v.
De R. K. Bond van arbeiders (sters) in
de slagers- en aanverwante bedrijyen „St.
Joris" blijft evenmin in de algemene actie
achter. De vorige maand werd een nieuwe
afdeling van de bond opgericht in Alk
maar. Bovendien schreven in de afgelopen
maand 10 afdelingen 34 nieuwe leden in,
waarbij Eindhoven met 12 leden aan de
kop ging.
„De Slagersgezel", 't orgaan van de
bond, deelt nog mee, dat door verschillende vleeswarenfabrikanten tegen Pasen de
nieuwe loonbetaling is geschied.
*~
„De vlag in top!", schrijft „De Mijnwerker" hoven een artikel, waarin, twee da
gen vóór de beëindiging van het propa
ganda-half jaar, de resultaten wordeji meegedeeld. En dat resultaat is inderdaad
waard, de vlag in top te hijsen. Duizend
nieuwe leden was 't aanvankelijk uitgegeven parool. Op 29 Maart waren 't er
wei-geteld: 1276. De "R. K. Mijnwerkersbond heeft zijn levenskracht behouden.
Het hoofdbestuur zal de afdelingen instructie geven nu voort te werken. De
laatste volle week werd afgesloten met
een totaal van 115 nieuwe leden. De zaak
nu maar op haar beloop laten, zou foutief
zijn. Wel voortgaan, maar voor 't ogenblikjmag gerust de vlag in top worden
gehesen als 'n hulde aan de werkers, dié
zich zo ingespannen hebben.
Laten de leden en propagandisten der
andere bonden nu eens er voor zorgen, dat
de R. K. Mijnwerkersbond in deze geen
unicum is!
*
Na een korte ongesteldheid is de erevoorzitter der afdeling .Berlicum van de

De mijnwerkers, die na l April de leeftijd van 60 jaar bereiken, zullen nog een
jaar in dienst kunnen blijven. Ondergron
ders van 60 jaar kunnen, als zij dit wen
scn, gedurende .die tijd bovengronds t<?
werk worden gesteld.
.*'
We leven nog volop in een tijd van actie
en ledenwerving. Onze beweging houdt
van acties, anders zou 't ook geen „beweging" zijn. Welnu, kent u de actiepiin
ten voor d6 volgende maand en de komende maanden? Hier mogen ze volgen:
besteedt er alle aandacht aan!
Feest van de Arbeid.
Zegening der werktuigen.

KA IN
Rogier van Aerde's aangrijpend boek
over de >evenstragiek van het eerste
kind der eerste menschen
Van katholieke en niet-katholieke zijde
schitterend beoordeeld

Prijs t 3,50 ing.: t 4,50 geb.

Verkrijgbaar in den boekhandel en bii

ÜRB1 ET ORBI
Ondiep 6 — Utrecht
tfro 315927

SURROGAAT
Als de koffie snel gaat mindren
En de theebus, die raakt leeg.
Ja, als zelfs bakkerskindren,
Snakken naar het goeie deeg.

D'r is geen koffie, thee te krijgen,
Alles stopt ten lange lest,
Nou, geen nood! Ons surroga-atje
Doet het immers opperbest!

Als sigarenhandelaren
Hun tabak verdwijnen zien.
En de pittige sigaren.
Nog slechts roken „clandestien".

Stralend blij en opgetogen.
Wordt het nieuw product gebruikt
En men smoest dan zonder logen
Ik geloof dat 't niet slecht ruikt!

Dan is 't ogenblik gekomen,
Van het wonder „Surrogaat"
Het product van diepe dromen,
Dat een wereldrecord slaat.

Maar de derde maal zegt vrouwtje,
Als ze weer een bakje schenkt,
Lachende... „ik weet wel oudje,
Wat jij bij jezelven denkt".

Moeder; „Moet je dat 'ns proeven"
Roept Papaatje dan verheugd.
Nee... ik zal niet gauw gaan snoeven
Maar... zoiets doet me toch deugd

Surrogaatjes mag.men maken
Dat is all'maal heel probaat,
't Mag als 't wil heel fijntjes smaken
Maar... het blijft maar „Surrogaat"
SPOTJANUS
enige achteruitgang! Toch niet verslappen, juist nu niet. Opstomen naar de 6000'
Is dat nu heus zo'n toer? Aanpakken en
de actie zal ook hier slagen!
'
*
In. het bondsorgaan van l April van de
Christelijke Bond van Houtbewerkers
wordt in een min .of meer uitvoerig overzicht het feit herdacht, dat de bond op
die datum 25 jaar heeft bestaan.
Bij deze herdenking is geen feestbetoon
aan de orde gesteld. In alle stijte is dit
feit herdacht. Onder de sobere titel „Na
25 jaren" is het onder de aandacht gebracht van. allen die belangstellen in het
werk van die organisatie.
Over de vraag van interconfessionele
of confessionele vakvereniging — zo
schrijft 't orgaan van de R. K. Bond van
Houtbewerkers - - wordt in de kringen
van die organisatie in feite nooit meer
gesproken. Dat is afgedaan. Wij zijn elk
voor zich onze weg gegaan met zo nauw
mogelijk naast elkaar op te marcheren.
Wij hopen en vertrouwen, dat met Gods
hulp dat opmarcheren in de toekomst
steeds in de meest vriendschappelijke verhoudingen zal mogen plaats hebben. Niets
is ons aangenamer dan een samenwerking
met organisaties, die zich plaatsen op de
leer van het Evangelie.
Proficiat met de resultaten van de verrichte arbeid in die 25 jaar, waarbij wij
de welgemeende wens insluiten om in de
komende tijd, schouder aan schouder, de
arbeid te brengen op die hoogte en te
doen eren op die wijze, waarop hij recht
heeft.
*
De Eerste Ned. Coöp. Kunstmestfabriek
te Vlaardingen zal binnenkort volkomen
stil komen te staan. ,De R.K. Fabrieksarbeidersbond had naar aanleiding, van zijn
schrijven' van 2 April inzake verbetering
der lonen van de directie mededeling ont-

vangen, dat het geen nut heeft hierover
onderhandelingen aan te knopen, aangezien zeer binnenkort wegens algeheel gebrek aan grondstoffen en af te leveren
producten dit bedrijf volkomen stil zal
komen te staan.
*
„Herwonnen Levenskracht" heeft een
zegetocht door de hoofdstad gemaakt.
Aan de oproep der kringbesturen van de
R. K. Volksbond in Amsterdam hebben de
leden groot gehoor gegeven. Er traden 471
stuivervrijwilligers toe om hun daad van
naastenliefde te verrichten. Op 29 stuivervrijwilligers na, hebben zij een reddingsketen van 500 schakels kunnen smeden,
waardoor Berg en Bos in staat gesteld
wordt één patiënt méér te verplegen.
De kringbesturen van St. Rita en H.
Augustinus hebben de toezegging gedaan
de 29 ontbrekende schakels aan de reddingsketen te zullen smeden. De kringen
vragen nog.29 mensenredders om één
wachtenden patiënt te kunnen redden.
*
We kunnen bezwaarlijk alle dienstjubileums in deze rubriek vermelden, doch
voor een gouden jubilaris mogen we ongetwijfeld een uitzondering maken. Is een
gouden jubileum reeds een zeldzaamheid,
nog merkwaardiger is 't wanneer dit, zoals thans gebeurd is, bij de Ned. Spoorwegen voorvalt. Op 15 April j.l. herdacht
de heer J. F. Mulders te Utrecht, inspecteur der Nederlandse Spoorwegen, dit
zeer unieke jubileum. De directie en het
personeel hebben den gouden jubilaris die
dag op hartelijke wijze gehuldigd.
¥
/Namens de samenwerkende organisaties van werkmeesters heeft de R. K.
Bond van Werkmeesters een schrijven verzonden aan de Algemene Werkgeversvereniging, Almelose Fabrikantenvereniging,
R. K. Vereniging van WollenstoffenfabriKanten, Ned. R. K. Vereniging van Textiel-,
fabrikanten, directie van de Algemerie Metaalbond, directie van de N.V. Philips'
Grloeilampenfabrieken, voor een bespreking over . een regeling der arbeidsvoorwaarden voor" het leidinggevend en toezichthoudend personeel.
Van het bestuur der Federatie • van
^choenfabrikanten ontving de bond_ bericht, dat het bereid was mede te werken
aan de totstandkoming van een regeling
der arbeidsvoorwaarden voor de werkmeesters in de schoenindüstrie.
Van het Centraal Bureau voor de sigarenindustrie werd bericht ontvangen, dat
het bereid was een wachtgeldregeling voor
tiet hogere personeel in studie te-nemen.
Een daartoe strekkend ontwerp is reeds
aan voornoemd bureau verzonden.
De onderhandelingscommissie van het
contract voor de chefs in het grafisch bedrijf kwam tot algehele overeenstemming.
*
De heren A. Esman en C. van Velsen te
Hilversum herdachten hun 25-jarig lidmaatschap van de R. K. Bond van Werkmeesters. De heer Esman staat nog steeds
aan het hoofd van de kring en is belast
met het financiële beheer, waarbij hij
activiteit en accuratesse toont. Beide jubilarissen proficiat!
*
Nu de stand is opgemaakt betreffende
de werking Van het Algemeen Sociaal
Fonds voor de Grafische Bedrijven, heeft
deze uitgewezen, dat .reeds door bijna 400
ondernemingen een arbeidstijd van minder
dan 42 uren per week was aangevraagd
en daartoe de vereiste toestemming was
verleend.
Het aantal werknemers in deze ondernemingen bedroeg ongeveer 7000, welke
allen voor toeslag uit het Algemeen Sociaal Fonds in aanmerking komen.
Uit deze gegevens blijkt, dat het fonds
in een grote behoefte 'voorziet en al zal
niet aan alle 7000 werknemers de volle
toeslag van 8 uren loon behoeven te worden uitgekeerd, toch zullen belangrijke
bedragen nodig zijn om de aangegane verplichtingen na te komen.
*
't Diocees Haarlem dringt er bij de afdelingsbesturen op aan de uitvaardiging
dezer pauselijke encyclieken vooral kerkelijk door de leden te doen vieren. Deze
viering zou kunnen bestaan uit een H.
Mis, algemene H. Communie en predicatie
over de genoemde encyclieken, ofwel een
herdenking bij wijze van een verdiepingsdag (sociale Zondag). Als datum wordt
geadviseerd Zondag 18 Mei. Geen afdeling
blijve bij deze viering achter!_

•
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Hoofdpijn en Kiespijn

Veilig en vlug als geen ander helpen
hierbij altijd een poeder of cachet van
Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk
8 et. Doos 45 et. Cachets, genaamd „
hardtjes". Doos 10 en 50 et
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.HUMORISTISCHE

SCHRIJVERS:

t r i*i M i
Tot de schrijvers in het humoristische
genre hoort ook de katholieke letterkundige Frans van Oldenburg Ermke, die
reeds veel boeken schreef, maar waarschijnlijk geen zo onderhoudend als zijn
laatste, dat een echt genoeglijk boek is
over een pastoor Pius Paerel. Het is een
lange weg geweest, die deze schrijver
heeft afgelegd om eindelijk in een louter
voor zijn genoegen geschreven boek zijn
ware aard te vinden.
Frans van Oldenburg Ermke begon zijn
loopbaan als F. A. Brunklaus, leerlingjournalist op een redactie-bureau van een
veel verspreide krant in het zuiden des
lands. Toen de journalist volleerd wassen
hij schrijven kon, werd het zijn ondergang
als journalist — hetgeen meer geschiedt,
hetgeen echter ook wel eens omgekeerd
gebeurt. De schrijver schreef over het
leven rondom en over zichzelf en noemde
dat verhaal „Bruno Clasius (Brunklaus)
of de roman van een verregend leven." De
letterlijke waarheid en de letterkundige
„Dichtung" waren in zijn boek blijkbaar
dermate geslaagd, dat de auteur voortaan
gelegenheid kreeg zich geheel aan de letteren te wijden. Hetgeen zo erg nog niet
hoeft te zijn, maar vaak in Nederland
wel erg is, vooral dan als men nog zijn
naam grotendeels moet maken. Want
sinds de heer Maecenas dit ondermaanse
ver achter zich liet en de hofpoëten met
de koninkrijken verdwenen, was het niet
meer gemakkelijk voor de schrijvers aan
hun 6 brood te komen. Ofwel men moest
veel-schrijven en mee-doen om de chronische leeshonger van bepaalde families te
stillen, ofwel men moest de zolderkamer
op, die euphemistisch dan maar een ivoren
toren werd genoemd. Toen de journalist
Brunklaus als de letterkundige Van Oldenburg Ermke op de straat kwam,
. móest hij ineens wel schrh'ven, doch alleen wanneer men schrijven niet eens
móet, maar het doet omdat men het niet
laten kan, hetgeen voorzeker een ander
moeten is (in de philosophie zou men dat
met aparte termen'kunnen aantonen), om
het genoegen of de vreugde die men aan
het schrijven beleeft, biykt men er het
beste toe gepraedisponeerd. Wanneer men
ziet, dat van dezen schrijver bij zo goed
als alle bekende katholieke uitgevers na
1933 een of meer boeken zijn verschenen,
dat bij de andere nog de nodige vertalingen uit het Engels, het Frans of het Duits
van zijn hand het licht zagen, dat er ook
nog enkele toneelspelen op zijn naam
staan, mag men concluderen, dat door
dezen schrijver veel, ja misschien te veel
schrijfwerk werd verricht. Na Bruno
Clasius verschenen „Homo Economicus",
„Dame Alleen", „De onbekende aandeelhouder", „De heilige journalist", „Kruis of
Munt?", „De laatste herberg", „Van Alberdingh Th^jm tot Van Duinkerken en
Kuyle", een boekje over Sint Servaas, een
„Sanqta Rosa", een over Theresia van
Lisieux, een over Lodewijk van Deyssel,
het werk „Een Amerikaan keert terug",
terwijl onlangs nog van Fr. van Oldenburg Ermke verscheen „Broeder Ambrosius". Mogelijk is zelfs deze Ujst nog onvolledig; wie vele uitgevers er op na
houdt mag niet morren wanneer wel eens
een werk gepasseerd wordt. Al deze boeken zijn misschien in hun belangrijkheid
van behandelde problemen en beschreven
personen toch niet zo belangrijk als Van
Oldenburg Ermke's laatste boek,' dat een
simpele .genoeglijke vertelling inhoudt
over een Limburgsen bouwpastoor, diens
organist en diens humoristischen vriend.
In al de vorige boeken, tot zelfs het
aardige „Broeder Ambrosius" toe, waarin
een krotten-probleem aan de orde kwam,
waren het de problemen die de schrijver
aangreep, een beetje naar de mode van de
tijd en een beetje meer misschien omdat
hij zichzelf nog niet volgroeid genoeg vond
om van een probleemloos boek toch een
belangrijk, dit is een góéd boek te maken.
In een tijd overvol van problemen bhjkt
het probleem geen probleem" meer voor
hem te zijn en kan hij zich in een luchtige
geschiedenis vermeien, een geschiedenis
zonder moraal, die aan haar schrijver
nochtans de enige schrijvers-moraal leert:
een schrijver is steeds het beste schrijver
wanneer hij tot zijn vreugde of zyn genoegen schrijft.
De schrijvers, die diepe vreugde beleven

Zenuwachtig?
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wanneer ze hun werk schrijven, verschaffen aan hun Jezers gewoonlijk ook diepe
vreugde, die het tot hun genoegen doen,
geven de lezers eveneens dat genoegen.
We hebben aan geen van alle boeken
van Fr. van Oldenburg Ermke zo'n genoegen gehad als aan dit over Pastoor Pius
Paerel, over den schrijver zelf in de hoedanigheid van organist en den onafscheidelijken vriend die postzegels verzamelt.
De humor, die in vorige boeken van dezen
schrijver er vaak een beetje erg leek opgelegd, straalt in dit boek latent omhoog,
de humor van dit boek is een verkneukelend genoegen.
Na in Utrecht, Den Haag, Rotterdam,
weer Utrecht, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en weer ergens boven de Moerdijk een
uitgever gezocht en gevonden te hebben,
verschijnt Pastoor Pius Paerel te Maastricht, de stad waar de schrijver, dieper
zoveel gerucht van heeft gemaakt, dat hij
in Dort geboren is, al een tiental jaren
woont. De N.V. Leiter Nijpels heeft het
boek uitgegeven, goed uitgegeven met
grappige lijntjes-tekeningen verlucht, en
dit is niet zonder zin. Wie, die in Maastricht thuis is, heeft niet al van een
iachenden bouwpastoor horen vertellen.
Veel horen vertellen misschien, och, misschien nog meer dan in heel een boek kan.
Nu dan, over dezen pastoor wellicht vertelt óók de literator, die organist werd
omdat hij de ijdelheid had dat hij verstand
had van muziek, en omdat hij er later een
boek over moest schrijven. En hij vertelt

fijntjes, alleen veel te weinig over Pius
Paerel, den originelen pastoor. Was de
schrijver bang, dat zijn werk te veel op
dat va i Vlaamse confraters zou lijken, op
Claes' Pastoor Campers zaliger of op „de
Pastoor van den Bloeienden Wijngaerdt",
of heeft hij zich getemperd wegens de
waardigheid van den priester, die de
hoofdpersoon draagt? De haast steeds
aanwezige genoeglijke sfeer in het boek
vraagt af en toe eens een openslaande
klaterlach. Niet de ingehouden glimlachjes van - den jongen Crone, maar de
hartelijke lach van Godfried Bomans zou
dit werk moeten aanvullen. Meer dan met
de ironische humor van Crone kan de inleider op diens Gymnasium en Liefde zijn
voordeel doen met de hartelijke humor
van den schrijver van „Pieter Bas" en
„Erik".
Een ander bezwaar tegen Pastoor Pius
Paerel als boek kan men nog hebben
tegen de te grote rol, welke de' schrijver
in dit boek toedeelt aan zijn eigen por•tret, de figuur Joachim Ontdaen. Dit parodistisch gehouden zelfportret doet overigens den schrijver voor zich innemen.
Doch te veel blijft hij hoofdpersoon en niet
de pastoor, die bijwijlen daverend is, maar
dit Jeek de schrijver vooral te willen vermijden.
Al is Pastoor Pius, Paerel geen Pastoor
Campens, geen pastoor Voghels uit de Tijl
Uilenspiegel van Jan Eekhout en ook geen
pastoor- Vogels als die van „Kinderen_van
ons volk", hij is toch een mens geworden.
'En de verdienste, dat hij een literator
nam tot organist is er ook een, die meetelt Want we danken er een boek aan,
dat een- welkom boek moet heten in deze
tijd. Geen geweldig, maar een genoeglijk
boek.
PAUL HAIMON.

VOOR DE IEUGD:

Zo* Aaaxt het
.... v
Al moeten we ook de uiterlijke goede manieren hoog aanslaan, omdat ze
het leven schoon en büj maken, toch
mogen we er geen slaven van worden.
Soms zal de naastenliefde eisen, dat
we een of ander beleefdheidsvoorschriftje een keertje wat verwaarlozen.
Op het eerste gehoor klinkt dat
misschien raar. Maar bij even nadenken, zult ge het zeker begrijpen.
Ik bedoel hier de gevallen, waarin
w>- door onze goede vormen een medemens verlegen zouden maken. Wanneer iemand door onwetendheid een
foutje tegen de wellevendheid begaat,
moeten we hem niet in het bijzijn van
anderen terechtwijzen. Om eens een,
voorbeeld te noemen. In gezelschap
veroorzaakt een gast aan taf el" een
ongelukje. Nu mogen we het daarom
niet uitschateren van plezier, en bovendien nog hardop uitleggen: „Ja,
dat kwam, omdat ge de juiste tafelmanieren niet kent, je hebt die kom
of die schotel verkeerd aangepakt."
Want, wie de aandacht vestigt op
de onwetendheid of onhandigheid van
een ander is onbeleefd. Maak je daarom niet vrolijk over de vergissingen
van je medemensen.
Help liever vlug en ongedwongen
de sporen daarvan uit te wissen.
Voorkom, waar het mogelijk is, hun
beschaming door dan niet met je eigen
volmaakte kennis van de goede manieren, te „pronken."
Men vertelt, van i een staatshoofd,
dat in dit opzicht eens een goed voorbeeld gaf. Aan een officieel hofdiner
waren enige inlandse vorsten uit de
koloniën van dat rijk genodigd. Een
van hen scheen niet te begrijpen,
waarvoor de vingerkommen waren
bestemd. Hij zag ze bepaald voor
drinkglazen aan, en nam uit de zijne
een flinke slok.
De gastheer bemerkte de vergissing. Hij vreesde, dat z'n gast verlegen mocht worden, als deze straks
zou zien, hoe z'n tafelgenoten, na het
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Voorwoord van Mag.
Dr. S. Stokman. O.F.M,

IN KEURIG BANDJE ƒ 1,25
ons te spiegelen aan het voorbeeld
van Christus, door over Zijn leven na
te denken.
Vervolgens ons dagelijks terdege
oefenen' in het afleren van onhebbelijkheden en het aanleren van goede
hoedanigheden.
Men beweert terecht: „Jonge bomen buigen gemakkelijker dan oude!"
Ze worden met minder moeite gesnoeid en geleid. Zo gaat het ook met
karakters. Hoe vroeger je begint het
mooie in je ziel aan te kweken, hoe
vlotter het gaat. Als het verkeerde
eerst flink wortel in dé ziel heeft geschoten, doet het later pijn dat er uit
te rukken.
Wees verstandig, voorkom die
moeite en dia pijn zoveel mogelijk
door je zelf aan te pakken, nu je nog
jong bent. Vanzelfsprekend zal je opvoeding dan ook eerder voltooid, wezen. Des te vroeger pluk je zelf daar
de goede vruchten van en zullen ook
anderen plezier van je beleven.
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gebruik van het fruit, de vingers in
hun kommen zouden steken. Zo iets
wilde hij voorkomen. Daarom greep
hii onmiddellijk zijn eigen kom en
zette die eveneens aan z'n mond. Een
fijn trekje van dat staatshoofd, om
z'n gast bescha,ming te besparen.
Komt ge tot de ontdekking, dat je
zelf onhandig bent geweest, of bega
je zelf een ongelukje, stel je dan
evenmin luidruchtig" aan, Probeer
óók dan liever stilletjes de fout te
verbeteren. Beschaafde mensen zullen immers evenmin jou verlegen maken, maar óók doen alsof ze het niet
bemerkten. Of gauw je helpen het
ongelukje te herstellen.
Is in zo'n geval een verontschuldiging nodig, omdat je ïéts beschadigd
hebt of iemand last bezorgde, doe
dat dan nooit op overdreven en lawaaierige manier. Want dat is onnatuurlijk.
In bovenaangehaald anecdote ligt
voor ons de waarschuwing opgesloten te.zorgen, dat we de juiste uiter'ijke beleefdheidsre°;elen aanleren.
Het zou toch al te dwaas zijn, wanneer iemand bij een of andere gelegenheid tegen de goede manieren
moest handelen, ,aïleen om ons niet
beschaamd te maken over ons gebrek
aan kennis van goede vormen.

aan

Zoals in een vorig hoofdstukje is
beweerd, komt de 'ware beleefdheid
voort uit een mooi karakter. Dat kunnen we niet op een goede dag zó maar
aantrekken als een kledingstuk!
Neen! Daarvoor is een grondige vorming nodig. Het beste bereiken we
die met de hulp van God. Die moeten
we zoeken in gebed en in het veelvuldig en vurig ontvangen van de H. Sacramenten. Verder is het raadzaam

L!

Bij je karaktervorming moet je
aan één grote zaak bijzondere aandacht schenken: „De Naastenliefde".
Wie goed uit z'n ogen kijkt, merkt
wel op, dat er heel wat narigheid in
de wereld is,'die de mensen elkander
zonder enige noodzaak aandoen. Verdriet, dat een gevolg is van hun zelfzucht, hun drift, hun naijver, in één
woord: ,,van hun gebrek aan manieren!"
Kinderverdriet en grote-mensenverdriet! ... Hebt. ge zelf misschien
niet meermalen pijn gevoeld, omdat
anderen. onnodig ie met iets hinderden? Op onhebbelijke wijze je plaagden ?..., Je verkeerd beoordeelden ?...
Onaardig over je spraken, omdat ze
jaloers op je waren? ..'.
En heb je soms wederkerig den
een of den ander niet eens bedroefde
uren of dagen bezorgd?
Wat is het toch jammer, dat we elkander zonde,r reden allerlei smart
aandoen! We moesten liever proberen
alle leed zoveel mogelijk te verzachten. Door goedheid en voorkomendheid, troost en vreugde brengen overal, waar we de kans er toe krijgen..
Dat kunnen we alleen maar, als we
werkelijk van onze naasten houden.
Want naastenliefde is de motor, welke ons drijft tot al die goede, hartelijke daden jegens onze medemensen.
Het is dus van.groot belang bij de
karaktervorming met inspanning van
al je krachten de naastenliefde in je
aan te kweken.
Je kent immers dit slagwoord wel:
„De 1beste tractatie Fs naastenliefde"! )
Welnu tracteer anderen er op, zoveel ge kunt. Wacht niet tot zij lief
en voorkomend zijn voor jou. Wanneer we allemaal op elkander wachten om te beginnen komen we nooit
vooruit!
Je zult eens zien, hoe' aanstekelijk
je goede voorbeeld werkt!
B.Z.N.

nze Woningbouw
veren u
Uit een ruime, nette woning is de weg
naar de hemel veel gemakkelijker te
vinden, dan uit een onogelijk krot.
Mgr. Ariëns z.g.

ln de figuurlijke zowel als in de letterlijke zin is de
katholieke Arbeidersbeweging steeds een beweging
van bouwers geweest. Bouwers op de eerste plaats
aan 'n nieuwe en betere, op de grondslagen van rechtvaardigheid en liefde berustende samenleving.
Bouwers ook-in de letterlijke zin. Hiervan getuigen
ons onvolprezen sanatorium, onze koloniehuizen,. ons
herstellingsoord en de talrijke andere instellingen, de
honderden gebouwen van onze plaatselijke Werkliedenverenigingen en Volksbonden, onze talrijke coöperatieve winkels enz. Het Huis van de Arbeid, waarin
het hart van de beweging klopt is een nieuw symbool
van de bouwende constructieve arbeid van de beweging, tenvyl door de plannen tot de bouw van een
eigen rust- en vacantie-oord en van het gemeenschapsoord de constructieve arbeid van de beweging
in de letterlijke zin van het woord in onverzwakte
mate blijkt te worden voortgezet.
Niet zonder reden zingen wij daarom in ons Strijdlied: Wij breken niet, wij bouwen, vrede, recht en
nieuw vertrouwen.
Want door haar constructieve arbeid in de letterlijke
zin, bouwt de 'beweging indirect -toch ook weer mee
aan betere toestanden, aan een gelukkiger samenleving, bouwt zij derhalve in de figuurlijke betekenis.
Dit spreekt wel zeer duidelijk in het werk, dat door
onze talrijke woningbouwverenigingen in het belang
van een goede volkshuisvesting is verrjcht.

Gebrek aan ruimte, licht en lucht maken de woningen
tot een voortdurend gevaar voor de gezondheid. Een
slechte woning is vervolgens een' beletsel voor de
stoffelijke welvaart en vooruitgang van de bewoners,
omdat ze de uitgaven vermeerdert, de inkomsten vermindert, de spaarzaamheid haar prikkel ontneemt.'
De hoogste waarde echter van de woning wordt ons
' pas duidelijk wanneer we beseffen, welk een gewichtige rol de woning speelt in het vervullen van onze
christelijke levenstaak. Het is immers de plaats, waar
we het voornaamste en gewichtigste deel van die taak
volbrengen, het huwelijks- en gezinsleven voltrekt zich
in de woning en Het is dat leven, hetwelk richting/
gevend is voor heel ons persoonlijk en maatschappelijk, ons godsdienstig en ons zedelijk leven.
En in onze tijd heeft de woning bovendien nog tot
taak om de rrioderne geest van uithuizigheid te helpen
bestrijden en moet ze voor den arbeider de plek zijn,
waar hij rust en gezeligheid vindt, na het geestdodende werk aan de lopende band, na de arbeid in de verlammende hitte van de smeltovens en ijzerfabrieken,
na zijn dikwijls ruwe én zware dagtaak moet de frisheid en de gezelligheid van zijn woning hem nieuwe
werklust schenken.
Zo is de woning, zo moet de woning althans voor den
mens zijn een sterke steun in 't beantwoorden aan
zijn levensroeping, omdat zoals onze onvergetelijke
Ariëns z.g. het eens zo prachtig heeft gezegd: „uit
een ruime, nette woning de weg naar de hemel veel
gemakkelijker te vinden is, dan uit een onogelijk krot".
Het ligt derhalve voor de hand dat ook onze katholieke
Arbeidersbeweging niet% onverschillig is blijven staan
tegenover hét zo uitermate gewichte probleem van de
volkshuisvesting, de zorg voor goede en goedkope arbeiderswoningen steeds in haar strijd en haar streven
voor den arbeider-mens heeft betrokken.
Wanneer we spreken over de ellendige toestanden
onder het arbeidende volk, nu vijftig, zestig jaar
geleden, dan gaan onze gedachten niet alleen naar
de slechte loon- en arbeidsvoorwaarden, naar de gedwongen winkelnering, naar het drankmisbruik, dan
denken we niet alleen aan de afschuwelijke mensonterende vrouwen- en kinderexploitatie, aan de huisindustrie en aan de ondervoeding en de daaruit
voortvloeiende ziekten en ellende, neen, dan herinneren wij ons ook de verschrikkelijke toestanden onder
de arbeiders op het gebied van de woning en de huisyesting uit die dagen.

Beschouwen wij die woningtoestanden met onze tegenwoordige opvattingen, dan worden wij, meer nog
misschien dan door de ellende dier toestanden zelf,
getroffen door de volmaakte onverschilligheid en het
volkomen gemis aan belangstelling, waarmede men
toen over 't algemeen stond tegenover het vraagstuk
der volkshuisvesting.
Dat de grote massa der minderbedeelden in voort-,
durende ontbering leefde, gebukt ging onder allerlei
sociale misstanden, en in krotwoningen verkommerde,
dat alles beschouwde men als iets vanzelfsprekends,
als de meest natuurlijke orde der dingen. Dat het lage
peil der volkshuisvesting de volkskracht ondermijnde,
daarvoor was men blind en men maakte er zich dus
ook niet warm voor.
Langzamerhand is in die mentaliteit gelukkig verandering gekomen. Eerst ontstonden uit de kringen van
de gegoede burgerij, uit die van sommige werkgevers,
de eerste pogingen om door oprichting van een woningbouwvereniging, iets te doen in de richting van
verbetering der volkshuisvesting. Later ontstaan deze
Woningbouwverenigingen echter ook uit de kringen
van de arbeiders zelf.
Hoeveel respect men voor deze pioniersarbeid echter
ook moet hebben, toch kan niet worden gezegd, dat
deze eerste woningbouwverenigingen veel hebben bereikt tot verbetering van de volkshuisvesting. Daarvoor was deze arbeid van te bescheiden omvang en
bovendien was de toen heersende opvatting met betrekking tot de taak van de overheid een lelijke stain-de-weg om in dit opzicht veel te kunnen bereiken.
Tegen de lijdelijke houding, welke de staatsoverheid
ten opzichte van het woningvraagstuk innam, rees
echter hoe langer hoe meer verzet. Het besef brak zich
baan dat ook op dit gebied de overheid een taak heeft
en zo kunnen wij de Woningwet van 1901 dan ook
gevoegelijk bestempelen als een product van de gewijzigde opvattingen uit die tijd. Deze wet legde het
winstbeogend particulier initiatief op het gebied van
de woningvoorziening sterk aan banden en legde
tevens de grondslag voor de woningbouw door verenigingen en gemeenten.

•Er is in de loop van de tijd op dit gebied veel verbeterd ofschoon er thans nog ontzaggelijk veel te doen
overblijft. Maar in 1899 nog leefde blijkens de uitkomsten der volkstelling het overgrote deel der
arbeidende bevolking in woningen met één kamer en
daarbij hoogstens een keukentje of andere bijruimte.
Thans is dit nog maar met een kleine minderheid het
geval. De ergste krotten van vroeger, kelderwoningen,
plaggenhutten enz. zijn zo goed als verdwenen. Tien-,

duizenden slechte woningen zijn gesloopt, honderdduizenden goede en gezonde arbeiderswoningen gebouwd. Maar wij herhalen: er is nog veel te doen in
dit opzicht. Wie zijn ogen de kost geeft, kan zulks in
de grote steden en op 't platteland zeker constateren.
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De woningbouwverenigingen hebben het grote werk
dat tot dusver verricht werd, niet alleen tot
stand gebracht, maar er een belangrijk aandeel in
gehad.
Ook het werk van onze eigen katholieke woningbouwverenigingen is in dit .opzicht niet zonder betekenis
geweest. In eigen kring zijn langzamerhand talrijke
woningbouwverenigingen opgericht, die door het
bouwen en in exploitatie nemen van goede arbeiderswoningen, duizenden van onze arbeidersgezinnen aan
zich hebben verplicht.
"
Metterdaad heeft ook hier de katholieke Arbeidersbeweging prachtig- werk gedaan in het bevorderen van
een betere gezondheidstoestand, het aankweken van
een hoger beschavingspeil, heeft zij de levenskracht
en het geluk van duizenden gezinnen verhoogd.

Overal in ons land zijn dus ook onze eigen katholieke
woningbouwverenigingen ontstaan.
Deze woningbouwverenigingen — vele herdachten
hun 25-jarig bestaan reeds jaren geleden — hebben
in de^loop der jaren zeer veel en zeer goed werk in
het belang der volkshuisvesting gedaan.
Wanneer men een vergelijking gaat maken tussen
hetgeen ten aanzien van de bouw en het onderhoud
van arbeiderswoningen is gedaan door de particuliere
bouwnijverheid en onze eigen bouwverenigingen, dan
komen deze laatste in een gunstig daglicht te staan.
Op zichzelf is dit ook wel begrijpelijk. Immers gelijk op zovele andere terreinen — stond en staat bij
de particuliere bouwondernemingen het maken van
winst ten eigen bate als voornaamste doel voorop,
terwijl de woningbouwverenigingen uitsluitend in het
belang der volkshuisvesting en derhalve in het algemeen belang werkzaam zijn. Verschillende woningbouwverenigingen hebben in de loop der jaren — wanneer zij met bouwplannen voor de dag kwamen — van
particuliere zijde tegenwerking ondervonden en met
vele moeilijkheden te kampen gehad, maar dat neemt
niet weg dat het totaal-resultaat alleszins redenen
tot voldoening en dankbaarheid geeft.
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Deze week nemen we even 'n kijkje in het Haarlemse
Diocees.
Er is een tijd geweest, dat men het wenselijk achtte
om de op te richten woningbouwverenigingen buiten
~

Aan de vruchten
kent men de boom

>uw-

ïnigingen
het verband van de Volksbond te plaatsen. By de
bouw en de exploitatie van woningen had men de hulp
nodig van gemeentebesturen en vooraanstaande personen ter plaatseden dit was meestal de oorzaak van
het feit, dat alhoewel het initiatief tot oprichting
voortkwam uit de boezem van de standsorganisatie,
de woningbouwverenigingen zelf buiten het verband
met de Volksbond kwamen te staan.
Maar ook hier werd gevoeld, dat er voor en dóór de
'arbeiders gewerkt moest worden en de woningbouwverenigingen groeiden meer naar de Volksbond toe.
Om de woningbouwverenigingen bij hun taak van
voorlichting te dienen, hen bij moeilijkheden te helpen,
om nieuwe woningbouwverenigingen op te richten en
de idee van betere volkshuisvesting te verspreiden
werd in 1920 de R. K. Bond van Woningbouwverenigingen in het bisdom Haarlem opgericht. Het
secretariaat is statuair opgedragen aan den bondssecretaris van de Nederlandse Katholieke Volksbond.
De werkzaamheden van de bond van woningbouwverenigingen bestonden o.m. in: voorlichting by het
maken van bouwplannen, waarvoor aan de bond als
technisch-bouwkundige adviseurs een drietal architecten hun merdewerking verleenden; het bespreken
met overheidsinstanties van. moeilijkheden waarmede de bouwverenigingen te kampen hadden;
geijverd werd voor huurverlaging; verhoging onderhoudskosten en afschrijving van tekorten; gerequestreerd werd naar het departement, Gedeputeerde Staten en gemeenteraden; in de vergaderingen
van de bond werden inleidingen gehouden over de
bouw van woningen voor grote gezinnen, de bouw
van woningen voor sociaal achterlijken, de uitlegging
en toepassing van ministeriële circulaires, bouw van
woningen in de.steden en op het platteland enz. Excursies werden georganiseerd naar belangrijke bouwweiken en naar verschillende bouwblokken van woningbouwverenigingen.
Het aantal aangesloten verenigingen bedraagt op 't
ogenblik 23 en deze gezamenlijke verenigingen hadden
in 1939 5714 woningen in exploitatie.

Het zou ons te ver voeren om van al deze woningbouwverenigingen iets te vertellen of met behulp van
foto-materiaal het een en ander te laten zien van hun
gepresteerde arbeid op dit terrein. Wij moeten volstaan met het plaatsen van een aantal foto's, welke
ons door een tweetal woningbouwverenigingen welwillend, ter beschikking werden gesteld.
De volgende week 'n praatje over de arbeid van onze
woningbouwverenigingen in de andere bisdommen.
L. B.

Boven: R. K. Woningbouwvereniging „Het Oosten" te Amsterdam
Beneden: R. K. Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons Streven"

te 's-Gravenhage
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HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D
ook de trillingen mee voortplant, zal
dit zeer duideüjk het geval zijn. Maar
omdat de Kerstnacht nu eenmaal een
nacht is, anders dan alle andere nachten, moest het volk ook een andere
verklaring zoeken en veelal werd deze
vastgeknoopt
aan reeds bestaande
Toen de Kerk haar missionering 25e December is vastgesteld. Die dag
eiïijereehten van de heidense streken van Europa werd „Solstitium" genoemd, hetgeen duivels- en klokkensagen.
begon, aldus lezen wij in, „Voortgang", zonnestilstand betekent en ook wel
Het midwinterblazen is een gebruik,
Ieder voorjaar opnieuw ziet zich de maandblad der Katholieke. Verken- „Dies natalis Soli invicti", oftewel gehuisvrouw voor het lastige geval gesteld, ners, heeft ze de oude gebruiken ver- boortedag van de Onoverwinnelijke dat onmiskenbaar heeft moeten diedat de oude groenten op .gaan raken, ter- drongen, niet door ze te verbieden Zon Dit feest hadden de Romeinen nen om de boze geesten te verdrijven,
wijl verse, nieuwe groenten nog niet aan maar door er een nieuwe, christelijke .weer aan de Perzische zonne-eredienst die hi de lange winterse nachten lande markt komen, althans nog niet in zo- betekenis aan te geven.
derijen, huis en hof onveilig pleegden
ontleend.
danige hoeveelheid en prijs, dat ze binnen
Ook tegenwoordig bestaat nog datIn <*.e vierde eeuw schafte paus Ju- te maken.
het bereik der massa komen. In het bijHet heeft plaats van de eerste Adzelfde
streven,
ïn
de
missies
wordt
lius
I dit heidense feest af. Inplaats
zonder gebeurt dat in een voorjaar wanneer, zoals thans, de lentewarmte en daar- aan inlandse kunstenaars gevraagd van de zon, die op die dag een nieuwe ventszondag tot aan Driekoningen.
mee de groei langer dan normaal op zich om beelden te vervaardigen naar de loop om de aarde begon (in werke- Het gebruiken van de midwinterhoren
daar geldende opvattingen
van lijkheid begint de aarde een nieuwe op andere tijden dan gedurende deze
laten wachten.
Eenvoudig is het niet altijd, om in zo'n schoonheid en symboliek. Op Java loop om de zon, maar van dergelijke dagen wordt als een ontheiliging betijd wat afwisseling in het menu te bren- werd zeer veel bereikt op dit gebied kleinigheden was men in die dagen schouwd en heeft dan ook niet plaats.
gen. En toch moet dit; ten eerste omdat De H. Drieëenheid wordt bijvoorbeelc nog niet op de hoogte) werd gesteld Tegenwoordig worden de horens wel
het voor het behoud van een volkomen voorgesteld op dezelfde manier als in het geboortefeest van Christus, die van métaal vervaardigd, maar de echgezondheid noodzakelijk is, dat we elke de Hindoe-Javaanse kunst: met de be- op-die dag Zijn rondwandeling op aar- te oude midwinterhorens maakten de
dag voedsel nemen dat voor een groot
boeren z'elf uit een krom stuk elzendeel
in aard en samenstelling verschilt kende spitse hoofdbedekking, die je de begon als een nieuwe Zon voor alle hout, dat gekloofd en uitgehold werd.
1
gestyleerd
ook
aantreft
bij
de
wajangmensen. Men ziet, de symboliek is
van het rantsoen van de vorige dagen; en
Men voegde met drie of vier banden
ten tweede omdat 't lichaam zelf zich ver- figuren. De eenheid van de drie God- heel mooi getroffen.
de twee helften weer aan elkaar en
zet tegen eentonigheid in de voeding, een delijke personen wordt aangeduic
voorzag de hoorn vanden vlierhouten
weerzin, die eigenlijk berust op een na- door één armbandversiering ronc
Allerlei gebruiken^ die vroeger hun mondstuk.
tuurlijke afweer van alles, wat het li- twee armen van de naast elkaar op
betekenis ontleenden aan het ZonneAl beslaan de deuntjes niet meer
chaam als nadelig voor de gezondheid een bank zittende personen.
aanvoelt. Variatie in onze voeding is /lus
Onlangs verscheen er in onze kran- wendefeest, ook Midwinterfeest ge- dan een octaaf, toch is er een grote
niet maar een kwestie van liefhebberij of ten nog een artikel over wajangopvoe- noemd, werden nu gechristianiseerd. oefening nodig om ze te blazen. Meesteigenzinnigheid, maar van werkelijk en ringen, waarbij terloops gewezen werc Weldra laaiden de Kerstvuren op, al wordt een put als klankbodem gegroot belang, een levensbehoefte'.
waarvan de kaarsjes in de kerstboom bruikt, om het geluid verder in de omPeulvruchten geven ook nog in deze tijd op de mogeüjkheid van het christelij- nog verre afstammelingen zijn.
trek te doen.horen. .
vaak uitkomst. Ze hebben de algemeen ke wajangspel, waarbij de thans opIn de tijd van het Midwinterfeest
In de Twentse dorpen Tilligte, Lentredende
heidense
helden,
halfgoden
bekende en gewaardeerde eigenschap, een
hoge voedingswaarde te bezitten en bo- prinsen en goden zouden kunnen ver- spookte het overal gruwelijk. Nog he- seloo, Ootmarsum en Tubbergen en in
vendien het niet door ieder goed begrepen vangen worden door personen uit het den ten dage vertellen de boeren van iet naburige Westfalen is de midvoordeel, dat deze voedingswaarde voor Evangelie. .Waarom zouden wij, Euro- spookverschijningen in de heilige winterhoren nog steeds in ere.
een groot deel gelegen is in hun hoge peanen, de apostelen wel op een film nacht en het gebruik van het schieten
gehalte aan eiwit. Dit betekent, dat we bij mogen uitbeelden en de Javaan dat en lawaai maken in de OudejaarsHeel bekend in onze winterfolklore
een peulvruchtenmaaltijd njet, zoals ge- niet mogen doen in de yoor hem zo nacht zal ieder van jullie van zeer na- is. een groep geesten, die aangeduid
woonte is, vlees (ook éiwitrijk) behoeven
bij bekend zijn. Ook het Midwinterte geven en dat we dit laatste voor een aantrekkelijke vorm van het wajang- blazen, waarover straks nog het- een wordt met „De Wilde Jacht". Speciaal
de Veluwe schijnt door hen als operatheater?
andere, minder smakelijke en voedzame
Reeds m overoude tijden werden en ander meer, vindt zijn oorsprong tieterrein gebruikt te worden, ofmaaltijd kunnen bewaren, terwijl we juist
in het wegjagen van geesten.
schoon ze ook in andere delen van het
op dagen dat de vleesbonnen op .zijn of kerken en kapellen juist op die plaatVolgens een oud volksgeloof staat land- optreden. Het gezelschap rijdt
onze beurs het niet toelaat, een peulvruch- sen gebouwd, die ook reeds aan de
tengerechtje kunnen geven om het ge- heidenen als heilig bekend waren ge- in de Kerstnacht de tijd een ogenblik op zwarte paarden, honden en wolven
wenste eiwitsrehaltp -pn ons maal te be- weest. Geesten en goden werden ver- stil. Dat tijdstip wordt opgevat als door de lucht tussen het ogenblik van
reiken
vangen dopr heiligen. Een groot dee! een kloof, waardoor de eeuwigheid zonsondergang en zonsopgang, richt
Maar voorai ui uu ac^ut-ii moeten we van de activiteit van den germaansén met haar wonderen en geheimen een onder het uitstoten van woeste kreten
niet altijd aankomen met een hoofdschotel god Wodan kwam op rekening van St ogenblik vat op de wereld krijgt. In en rauwe gezangen veel kwaad aan en
van de gewone dikke erwtensoep en de
Vlaanderen vertelt men, dat 't hoornbruine bonen en «apucyners met vet, waar Nicolaas te staan. Door de lucht op vee dan in de stallen neerlmielt ter- is vooral rond het middernachteüjk
uur zeer venijnig. Alle deuren van de
een
wit
paard
rijden,
tochten
over
de
we tijdens de winterkou al zo vaak (en
wijl in de noordeüjke Nederlanden boerderij moeten daarom, wanneer 't
toen heel verstandig) op getrakteerd heb- daken maken, door de schoorsteen juist
verteld wordt, dat de beesten.op- buitenwerk beëindigd is, goed gesloben, doch moeten we deze peulvruchten naar binnen komen, het belonen van
ten worden, want anders is de kana
eens in andere vorm opdienen en -\s goeden en het straffen van de slech- staan van hun ligplaats.
In de Kempen, zowel de Nederland- niet gering, dat de wilde bende onder
grondstof gebruiken voor andere gerech- ten.
ten, die meer in overeenstemming zijn met
Alle volkeren, de Germanen en se als de Belgische, kunnen de dieren ijselijk getier de stal binnen vliegt en
de weers- en andere omstandigheden van Egyptenaren evengoed als de Inka's m de Kerstnacht spreken. Men moet daar grote schade aanricht onder het
dit jaargetij.
echter niet proberen dit te gaan beAlle landbouwwerktuigen moeten
Voorbereiding tot al üeze gerecnten is en de Chinezen, hebben het feest van kijken of af te luisteren, want dat vee.
binnengehaald worden, want met een
de
winterse
zonnewende
gekend.
In
het goed weken, waardoor de peulvruchbrengt ongeluk.
behekste ploeg is er het hele jaar niets
ten eerder gaar worden (wat brandstof het Romeinse rijk vierde men, reeds
Water, precies om twaalf uur'gespaart) en ze in het weekwater opzetten. lang vóór het ontstaan van het Chris- pompt of geschept, is zuivere wijn meer te beginnen.
In sommige streken bestaat de WilZijn ze gaar, dan wrijven we ze door een tendom, het feest van de Brumalia,
vergiet of paardeharen zeef. De schilletjes de kortste dagen van het jaar, dat (Twente). In de bijenkorven zingen de de Jacht slechts uit één persoon nadie geen voedingswaarde hebben, maar door Julius Caesar, die zich zoals je bijen. Dit is een zeer verspreid bijge- melijk Dirk met den Beer. Die „beer"
mensen met gevoelige maag of ingewan- weet met het kalenderprobleem heeft loof, dat in geheel West-Europa wordt is een varken van het mannelijk geden veel last en nadeel kunnen bezorgen, bezig gehouden, verkeerdelijk op de verteld
slacht met gouden borstelharen,
bln'ven daarin achter. De voedzame en
In Drente verricht men op Kerst- waarin sommigen een zinnebeeld van
lichtverteerbare erwten- of bonenpuree,
avond geen werk, dat „in de ronde de zon willen zien.
die we bij dit doorwrijven overhouden, is
gaat", en daarom wordt er niet geVolgens de meeste verhalen is de
bij gebrek aan bonnen soms te weinig Bonen met wortels en gebakken uien
sponnen of gebreid. Dat zou zeer on- Wilde Jacht het jachtgezelschap van
voor het gehele gezin; in dit geval roeren
Breng de gewassen en geweekte bonen gepast zijn, want met Kerstmis begint een jager die de Zondag ontheiligde;
we er de nodige fjjngewreven gekooktp
aan de kook en laat ze goed gaar worden; de zon een nieuwe kringloop en het is anderen hebben er nog ingewikkelder
aardappelen doorheen.
Hebben we op deze wijze een voedzame roer ze door een vergiet of paardeharen den mens niet geoorloofd, vóór de zon verklaringen voor. De oorsprong van
en goedkope maaltijd bereid, dan hebben zeef. Voeg een beetje, zout toe en wat een nieuwe rondgang te maken. Een dit spookbeeld is weer een heel nawe misschien voldoende -uitgespaard om bouillon (een Maggi's bouillonblokje op- andere uitleg is, dat in de twaalf nach- tuurlijke: De loeiende winterstormen,
wat jonge spinazie of sla te kopen. Voor gelost in een beetje kokend watep) en ten rond Kerstmis en Driekoningen de striemende regens .zullen al heel
ieder een hapje van dit vitaminenrijke klop de massa flink. Leg ze op een ver- een rusttijd yoor de zon is. De dagen gauw voor een collectie ruiters aangoedje is een smakelijke, maar bovenal warmde schaal en bedek ze met gebakken lengen noch korten. Diezelfde tijd is gezien worden, die ter onderscheiding
uien. Was en schraap enige wortels, rasp
gezonde aanvulling.
ook een rusttijd voor den mens. Alles
Hier volgen enkele voorbeelden voor het ze op een groenterirasp en leg ze er om- wat draait, moet stilstaan. Goede en van de gewone, door de lucht rijden.
heen.
Ook
kan
men
de
wortels
in
plakjes
Zowel de Wilde Jacht als ook Dirk
klaarmaken van zulke peulvruchtengesnijden, in een beetje ^water gaar koken en kwade geesten komen rond en kijken met den Beer zijn onmiskenbare voortrechten.
of ieder zijn taak van het jaar heeft zettingen van de Germaanse verhalen
er dan omheen leggen
afgewerkt. De vlijtigeh worden be- over Wodan, die immers ook door de
Gebakken bonen
Bonensla
v
loond, de luien gestraft. (Vgl. Sinter- lucht reed, omringd door een hele
schaar joelende geesten.
Doe de gaargekookte witte of bruine klaas en Kerstmannetje).
Breng & pond gewassen en geweekte
Legio zijn de verhalen over klokHieruit blijkt tevens, hoe oud sombonen aan de koek en laat ze góéd gaar bonen in een kom of schaal, hak wat
worden; roer ze daarna door een vergiet uitjes en augurken fijn en roer deze er ken, die door den duivel uit de toren mige volksverhalen zijn.
of paardeharen zeef. Voeg bij deze massa door. Smelt in een diep pannetje een eet- gehaald werden, omdat ze geluid haddrie grote gekookte en fijngemaakte lepel vet, voeg hierbij een volle eetlepel den voordat ze gewijd waren. In de
aardappelen, .1 geklopt ei en wat zout en bloem, roer de kluitjes eruit, doe er daar- Peel (een streek bij uitstek om volkskruiden. Vorm van deze massa met be- na zoveel melk bij, dat men een dikke sagen te horen) worden verschillende
hulp van een paar lepels bollen of plakjes, saus krijgt wanneer ze gekookt heeft. In- poelen aangewezen als rustplaatsen
wentel ze door wat geklopt ei en paneer- plaats van melk kan men ook taptemelk voor zulke klokken, terwijl heel wat
meel en bak ze in de koekepan in boter of karnemelk nemen. Roer deze saus door Brabantse vennen diezelfde reputatie
of vet, dat goed heet moet zijn, aan beide de bonen. Iemand die van zuur houdt kan
kanten lichtbruin. Geef ze met aardappel- er ook nog een halve eetlepel azijn door lebjben. Die klokken, verzonken in het
puree en gestoofde groenten of met sla. roeren. Inplaats van augurken en uitjes moeras, luiden speciaal in de Kerstkan men een eetlepel tomatenpuree aan nacht. De verklaring daarvan is heel
de saus toevoegen.
natuurlijk. Inderdaad kan men des
Deze bonensla is niet alleen voor het nachts wanneer alles volkomen stil is
KINDEREN VAN DEZE TIJD
middagmaal geschikt, maar men kan ze over de hardbevroren grond de klokzijn Jozo en Nezo. Hygiënisch verpakt ook
op brood eten als smeersel, wanneer cen van de kerken van heel ver in de
zout, door geen menschenhand aange- men eens over weinig boter beschikt.
omtrek horen luiden én vooral langs
raakt. Zout uit eigen bodem.
WILMA MÜNCH.
zo'ri bevroren ven, waar het water
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HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D

SCHAAKRUBRIEK

De cel en

Correspondentieadres: Drs. Hh. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag

De'geschiedenis van de cel leer

Ie ceHulairineone

Ter oplossing probleem no. 317: Inzen- Planten en dieren zijn opgebouwd uit
dingen tot 8 Mei.
-ellen, microscopisch kleine lichaampjes
No. 317
/an ingewikkelde structuur .en met zeer
•oorname eigenschappen en werkingen.
K. A. L. Kubbel
Door
de wetenschap zijn, zoals wij direct
Deutsche Schachzeitung 1909
zullen zien, reeds verschillende definities
a
b e d
e t
g h
/oor de cel opgesteld, hetgeen een bewijs
s voor de moeilijkheid der celleer. Laten
/ij eerst aan de hand van bijgaande af
eelding de bouw van de cel bekijken, om
daarna dieper in te gaan op de cellulair
heorie. '
De cel bestaat uit een klompje protö)lasma, bij de dieren niet, maar bij de
)lanten meestal wel van een celwand
-oorzien. Het buitenste gedeelte van het
>rotoplasma is helder en wordt daarom
leider protoplasma genoemd, in • tegenstelling met het binnenste gedeelte, het
iorrelig protoplasma. In het protoplasma
bevinden zich het celcentrum of centrosoma en de kern, welke nucleus genoemd
«?ordt. De kern is wel het voornaamste
deel van de cel. In de kern vinden wij dt
a
b
e d e
f . g
h
nucleoli of kernlichaampjes en verder een
wirwar van fijne draden, de z.g. linine, r.
Mat in 2 zetten
moeilijk te kleuren stof, die daarom ook
•vel achromatine genoemd wordt
Oplossing probleem no. 307 (Boon)
In de linine-draden bevinden zich kleiWit: Kg6, Tc4 en d5, Lb3, Pb8 en e5.
ne korreltjes, die zich zeer gemakkehjK
pion f6.
aten kleuren, de z.g. chromatine. In beZwart: Ke6, Tb5 en d6, Lel, pion b6.
1. Pe5—<13 dreigt 2. Tc4—é4. 1.
, Jaalde stadia van de celdeling zijn er in
celkern duidelijk
draadvormige
Td6xd5. 2. Tc4—c6 (Td5 staat gepend). de
ichaampjes
waarneembaar,
de z.g. chro
l
Tb5Xd5. 2. Tc4—e4. l
Ke6X
d5. 2. Tc4—b4! (open schaak door de toren mosomen, dragers van de erffactoren.
Het is niet te verwonderen, dat de ont
die tevens verhindert, dat Lb3 wordt gedekking
der cel bij de planten geschiedde,
siagen). l
, Tb5—b4 (of Tb3:). 2.
Td5—e5. l
Lel—b2 (Lf4). 2. Pd3— omdat plantencellen meestal groter znn
dan dierlijke cellen en vervolgens, omdat
f4.
zij — zoals wij reeds boven zeiden — bijOplossing eindspel no. 309
alti.id voorzien zijn van een wand. Ro(Moltschanowski)
bert Hooke gaf in zijn werk „Mikrogra
>hia" (1667) een afbeelding van een kurkWit: Kfl, Ld4, pion c2.
Zwart: Khl, pionnen a2/a3, d6 en h2. schilfertje, dat hij door zijn zelf gebouwWit moet tijd winnen om zijn koning de microscoop bekeken had. Het sehïlfer
naar g3 te kunnen brengen. Dit gaat als tje bleek uit vakjes te bestaan, die enigsvolgt: 1. 1x14—al!, cl6—«15. 2. Kfl—f2, zins de vorm hadden van de hokjes van
c!5—d4. 3. LalXd4, a2—alD. 4. Ld4Xal, de honigraat, tengevolge waarvan hij de
a3—a2. 5. Kf2—g3, Khl—gl. Om hlD te openingen „cellen" noemde. De waarde
verhinderen wordt de zwarte koning weer van deze vondst begreep Hooke niet,
direct teruggejaagd: 6. Lal—d4t, Kgl—hl daarom wijst men gewoonlijk twee andere
(6
Kfl. 7. Kh2:, Ke2. 8. c4 enz.). onderzoekers, -Malpighi en Grew i beide
Speelt wit thans c4, dan komt hij na 7. 1671), aan als de ontdekkers van de cel.
c4?, alD. 8. Lal:, Kgl. 9. Ld4t, Khl niet De tijd was 'toen rijp voor de ontdekking,
verder. De juiste en niet zo gemakkelijk getuige het feit, dat beide onderzoekers
te vinden zet is 7. Kg3—IÏ3!, waarmede gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar de
diagonaal h2r~b8 vrijkomt, zodat na 7. cel ontdekten.
De eerste dierencellen werden gezien
, a2—alD. 8. Ld4Xal, Khl—gl. 3.
Lal—d4t, Kgl—hl; de lastige pion onder door onzen landgenoot Anthonie 'van
vuur kan worden genomen: 10. L,d4—e5, Leeuwenhoeck (1632—1723), terwijl hij
Khl—gl. 11.. Le5 x h2f en wint. Een leer- tevens de eerste was, die celkernen zag
Na de ontdekking der cel duurde hel
zaam eindspel!
Ofschoon sommigen er toch dichtbij echter ruim anderhalve eeu\v, vooraleei
kwamen heeft géén der inzenders de men tot de conclusie kwam, dat het cel
juiste oplossing gevonden. De meesten be vocht en de kern de voornaamste delen
der cel waren.. Tot dan toe beschouwde
gonnen direct met 1. Kf2, doch na l
alD! (op l
d5 kan Lal nog wel vol- men de celwand als het voornaamste. In
gen). 2. Lal:, d5. 3. Kg3, a2. 4. Kh3, Kgl. 1806 bescheef Treviranus bewegingen en
5. Ld4t, Kfl! snelt zwart zijn pionnen te stromingen in het „celvocht" (protoplashulp. Wit speelt juist 1. Lal orn zwart te ma); in 1833 ontdekte Robert Brown, dat
te dwingen zijn pionnen te geven. Ook 1. in het celvocht steeds een kern voorkomt
c4, dat er zeer sterk -uitziet, is niet vol- Purkinjé stelde in 1837 het verschil vast
doende: l
, alD. 2. Lal:, d5!. 3. c5 tussen de plantaardige en dierlijke cel;
(3. cd5:, a2,is pat) d4. 4. c6, d3. 5. c7, d2. hij was het ook, die 'de naam „protoplas6. Ke2, Kg2 enz. Of 5. Le5, d2. 6. Ke2, ma" invoerde.
Kg2. 7. Lh2:, Kh2:. 8. c7, a2 .remise. Wit
De grondleggers der cellulairtheorie
wint in deze variant wel als zwart nog zijn twee Duitse onderzoekers, Schleiden
een klein foutje maakt: 1. c4, alD. 2. Lal: en Schwann. Zij hebben alle vroegere
a2?. 3. Ld4!, d5. 4. c5, alD. 5. La5, d4. 6 waarnemingen gesystematiseerd en er
06, d3. 7. Le5!, d2. 8. Ke2, KgZ. 9. Lh2 één synthetisch geheel van' gemaakt. In
en wint, dank zij het feit, dat de a-pion 1838 toonde Schleiden voor planten en in
verdwenen is.
1839 Schwann voor dierlijke organismen
Goede oplossing no. 307: R. Bosma aan, dat alle weefsels, hoe weinig celSneék; J. G'. Kleynenbreugel, Goirle en J bouw ze ook vertonen, toch in de loop deiontwikkeling uit cellen ontstaan zijn. BeiRassin, Maastricht.
de onderzoekers beschouwden nog steeds
Correspondentie: C. H. Z. te M. De ope de celwand als het voornaamste element
ning 1. d4, d5. 2. c4 heet damegambiet der cel. Eerst in 1846 stelde von Moh'.
de zet-2
, c6 noemt men de Slavische vast, dat in alle levende cellen protoplasook wel Tsjechische of Russische verde ma aanwezig is, en dat dit — en niet de
diging.
celwand — de drager van het leven is.
No. 318
Tot nu toe beschouwde men ieder organisme nog als een opeenhoping var
cellen, die onafhankelijk van elkaar hun
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Stelling- no. 318. Deze stelling kwam
voor in een partij, gespeeld in de -wed
strijd te Zürich. Dr. Euwe met wit over
rompelde zijn tegenstander den Zwitser
prof. Naegeli op de volgende fraaie wijze
1. Le4Xg6t!, Kf7Xg6. 2. Df3Xe4f, Kg
—f7. 3. De4Xe6t, Kf7—g6 (3
Kf8?
4. De8 mat). 4. f6—f7f, Kg6—g7. 5. Lgöh6tü, Th8Xh6. 6. f7—f8Dt, Ke7Xf8. 7
De6Xh6f, Kf8—f7. 8. Dh6—h7t, Kf7—f8
(8
, Kf6. 9. g5 mat). 9. Dh7—h
Kf8—f7. 10.,Xel—e8! (dreigt 11. Df8tKf6. 12. Te6 mat). Pd5—f6. 11. Te8—f8'
en zwai't gaf het op,
• -

igen bestaan voeren. Rudolf Virchow belees in 1855, dat een cel slechts ontstaan
kan uit een andere cel: omnis eeüula e
cellula (de eerste grondwet, waarover wil
aan het einde van het vorige artikel spra
en). In 1880 werd deze wet door het
onderzoek van verschillende geleerder,
aangevuld door een tweede grond we*.:
edere kern ontstaat uit een andere kern
omnis nucleus e nucleo). Tot deze twct
wetten kwam men, toen men_het mecha
nisme der celdeling leerde kennen, dat in
kort hierop neerkomt, dat de «ern,
net aantal chromosomen, het celcentruir
en het protoplasma zich in tweeën deler
en zodoende twee cellen vormen, waar t-r
±erst één was.
De oorspronkelijke cellulairtheorie. zegt
dat ieder meercellig organisme bestaaait een veelvoud van analoge, elementaire deeltjes, de cellen, ,die wel met elkaar
samenwerken, maar toch onafhankelijk
zijn. De organismen zouden dus min o
meer een kolonie van zulke eennuden vormen, waarvan iedere cel het eenvoudigte levende wezen is, het „elementair o;amsme" zoals von Brücke zegt. De?.<-oorstelling is echter verkeerd. Het oi-ga
lisme is een eenheid en niet de som van
'en veelheid, want het beheerst de warming der cellen, de hoedanigheid der cc.
er en geeft vorm aan het materiaal, ais
of er geen cellen waren. Kenmerkend if
een uitspraak van de Bary: -- het iri.ii
ndu maakt de cellen en niet de cellen tv
ndiviau. in i862 kwam Max Schuaze tPnsiotte tot de heden nog gebruikelijke d"
finitie van de cel: een klompje levend
protoplasma met een of meer kernen er, n
De voornaamste delen der cel zijn, zoals
uit. de definitie blijkt, de kern «?u het
protoplasma. De kern is hiervan" het
hoofdbestanddeel, hetgeen blijkt uit "de
pijnlijk nauwkeurige deling van de inhoud
bij de celdeling. Van het protoplasme is
veel te vertellen. Het bestaa^ voor 50—
70% uit water, waarin zich bevinden ver-
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schillende eiwitten, natrium-, kalium-,
magnesium-, calcium- en ijzerzouten, alsmede de elementen zwavel, phosphor,
chloor en arsenicum. Ook bevat het veelal vetten en koolhydraten. Protoplasma
is een biologisch begrip en bedoelt een
-stof, die eendeer groot aantal natuurkundige, scheikundige, maar vooral levenseigenschappen bezit. De kenmerken van
het levende protoplasma zijn: beweging,
ontvankelijkheid voor prikkels, opneming
van voedsel en zuurstof, vermenigvuldiging. Deze levensuitingen kan men het
gemakkelijkst bestuderen bij eencellige
dieren, die — zoals het woord reeds zegt
- slechts uit een cel bestaat. Protoplasma is alleen bestaanbaar in levende cellen en komt nooit geïsoleerd voor. Het is
onmogelijk uit een aantal cellen het protoplasma af te zonderen, daar terstond
bij het uittreden vele zwakke verbindingen worden omgezet, waardoor er een
geheel andere stof ontstaat. Hoewel men
nauwkeurig de chemische samenstelling
van het protoplasma kent, is het nog
nooit gelukt protoplasma synthetisch te
bereiden, om de eenvoudige reden, dat
protoplasma niet alleen een chemische
stof is maar daarnaast ook biologische,
d.w.z. levenseigenschappen bezit. Een andere merkwaardigheid van het protoplasma is tenslotte, 'dat het niet overal dezelfde eigenschappen bezit, hetgeen blijkt
uit vele specifieke eigenschappen van eencellige wezens, bijv. voedselopneming,
^luchtbewegingen en duidelijk te onderscheiden reacties op allerlei prikkels. Uit
alles blijkt wel duidelijk, dat protoplasma
een levensvatbare stof is.
Uit het voorgaande moge blijken het
verband, dat er bestaat tussen het vraagstuk van het ontstaan van het leven,
en de cel als kleinste levend element.
Niet alleen de grondwetten, die wij bespraken, vertonen een duidelijke overeenkomst, maar juist de kleine levende wezens, waarnaar Pasteur zijn onderzoekingen uitstrekte, de eencelligen, zijn het,,
die in hun uiterst kleine lichaam alle zo
wonderlijke werkingen, in één cel tezamen gebracht, .verbergen.
F. E.

JDUIZELEM

Een interessant hoofdstuk uit de ster- men. Ze slaan bij hun vaart door onze
renkunde vormt, vooral voor den leek, het dampkring met zo'n felheid tegen de zich
terrein van de meteorieten of, zoals ze daarin bevindende luchtdeeltjes, dat deze
beter bekend zijn, der „vallende sterren". daardoor tot lichtgevende deeltjes worNu moet men met de term „vallende den gemaakt. Het hoe en waarom doet
sterren" even voorzichtig zijn, want het hier. verder niet terzake.
verschijnsel dat door de volksmond doorWanneer dit het enige was wat er rond
gaans met „vallende sterren" wordt beti- de meteorieten zou zijn te vertellen, zou teld, is geheel onjuist. De lichtstrepen die het betreffende hoofdstuk kort en overimen aan het firmament soms, vooral in gens ook weinig interessant zijn. Gelukkig
de najaarsmaanden, kan waarnemen, zijn echter bestaan er op de hier uiteengezetgeenszins het gevolg van een ster die valt te regel uitzonderingen en wel in die zin
en daardoor een lichtglans zou achterla dat er ook meteorieten van heel andere
ten, doch die lichtglans . .wordt veroor- afmetingen zijn voorgekomen. Dit is niet .
zaakt door vrij kleine stofdeeltjes, waar- louter hypothese, doch elk goed ingericht
van de zwaarte' heus niet meer behoeft museum op dit gebied kan u stukken van
te bedragen dan delen van een gram. Dat meteorieten laten zien in tastbare vorm.
zijn zo weer van die verrassingen zoals er
Wanneer het betreft meteoren van grozo vele in de wereld van het grote en in te afmeting, die met huiveringwekkende
die van het'kleine voorkomen. En bij de vaart op onze aarde neervallen, is het duimeteorieten is de verrassing zelfs dubbel: delijk, dat dit niet „onopgemerkt" voorbijenerzijds is het gewicht der meteorieten gaat en'in z'n werking is het dan ook iets
doorgaans zeer klein (deeltjes van een waarnaar men allerminst verlangend begram), anderzijds is de snelheid waarmee hoeft uit té zien.
Er zijn twee bijzondere gevallen bekend
ze door het heelal geslingerd worden weer
van zo'n grootte, dat we er ons weer geen van meteoren van uitzonderlijke afmeting;
voorstelling van kunnen maken. Alle aard- het ene geval dateert uit het grijze verse snelheden van auto, ^liegmachinc enz. leden en is alleen af te leiden uit de gezijn weer volkomen ongeschikt om als" volgen die de val van de meteoor op de
vergelijkingsmateriaal te dienen voor" de aardbol heeft achtergelaten. Het betreft
snelheden van meteorieten. Wat zeg je hier de meteoorkrater die zich bevindt in
bijvoorbeeld van snelheden als een slor- Arizona in de Verenigde Staten van Amedige 250.000 kilometer per uur ofwel een rika waar de val van een reuzenmeteoor
een krater heeft geslagen van ongeveer
goede 40 kilometer per seconde?
Dat zijn dus de geheimen der meteo- een kilometer doorsnee met een diepte
rieten ofwel vallende sterren. In het alge- van ruim 150 meter. Het andere geval is
meen dus kleine afmeting en grote snel- van meer recente datum en betreft de
val van een meteoor in het jaar 1908 in
heid.
Waar komt nu de lichtstreep vandaan, het oerwoud van Siberië. Het is wel inhet enig werkelijke waaraan we des teressant de gevolgen van zo'n meteoor- .
nachts het bestaan van meteorieten kun- inslag eens nader te bekijken en we zullen in de volgende artikelen deze twee benen onderkennen?
Allereerst moeten we opmerken, dat we kende gevallen eens aan een korte bede meteorieten alleen kunnen cpnstateren, schouwing onderwerpen.
voor zover ze bij hun vaart door het heelJOHN BOYLE.
al met onze dampkring in aanraking ko-
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an ÏW wijfersJ fcesfifj jaar
Jan
DE TOCHT NAAR DE ABSOLUTE SCHOONHEID
Op onze wandeling door de vaderlandse
schilderkunst, waarbij we tot in de zeventiende eeuw gevorderd zijn, zetten we vandaag een grote stap vooruit en komen terecht in de tegenwoordige tijd. Nodig is
die haast in zekere zin niet, want onze
beschouwing geldt vandaag het werk van
Jan Sluijters en uit vrees dat dit werk
anders snel vergeten zou worden behoeven we waarlijk niet over de kunst van
dezen Amsterdammer geworden Bosschenaar te schrijven. Als we er dan toch over
gaan schrijven, dan is het omdat dit
schilderoeuvre — dat is het verzamelde
werk - - zo prachtig is, zo interessant
en
voor deze tijd van oplaaiende
kunsttheorieën zo leerzaam.
Jan Sluijters, die in Den Bosch geboren
werd als de zoon van een kundig graveur,
wordt op 7 December a.s. zestig jaar en
als voorbereiding hierop wordt in het Stedelijk Museum te Amsterdam, de stad
waar de schilder door een veeljarig verblijf inburgerde, een ere-tentoonstelling
gehouden, waarop een honderdvijftigtaï
van Sluijters' werken tp bewonderen
vallen.
Het gezegde, dat vooi het scneppen van
kunst meer transpiratie dan inspiratie
nodig is, schijnt voor de snelle, spontane,
welhaast feestelijke manier van schilderen van Sluijters niet op te gaan, maar
wel is aan hem bewaarheid, dat aanleg
ook toeleg nodig heeft.- Én die conclusie
dringt zich niet zozeer op uit het feit, dat
Sluijters reeds vroeg — voor liefhebberij
— met tekenen begon en daar later, maar
dat was nóg vroeg, zó studieus in voortging dat hij op twintigjarige leeftijd reeds
acte M.O. tekenen behaalde en in zijn vier
en twintigste levensjaar reeds winnaar
was van de Prix de Rome, dat door veel
jonge schilders vurig begeerd bewijs van
goed gedrag en vlijt
Neen, de conclusie, dat Jan Sluijters hard heeft moeten
ploeteren om te worden wat hij is — een
der grootstén zo niet de allergrootste van
zijn tijd- en landgenoten! —, die conclusie
dringt zich Op uit zijn — slechts ten dele
—: in het Amsterdamse museum bijeengebrachte werk. Want daaruit spreekt een
veelbewogen schildersloopbaan! Een loopbaan, die samenvalt met de schildersgeschiedenis van deze eeuw en die — zeer
merkwaardig - - in haar resultaten een
welhaast volledige weerspiegeling is van
de diverse stromingen welke de schilderkunst in deze eeuw kende.
Niet alleen heeft Jan Sluijters een zeer
grote verscheidenheid van onderwerpen
geschilderd, hij keek ook van zijn collega's
in binnen- en buitenland het zijne af. Is
zijn vroegste werk nog onpersoonlijk studieus, spoedig volgt dan een sterke invloed van de pre-Raphaëlisten, een Engelse schilderstijl uit het begin van deze
eeuw. Als winnaar van de Prix gaat Sluijters dan naar Rome, waar hij weer wat
opsteekt en verblijft dan enige tijd. in
Frankrijk', waar het Frans impressionisme
hem pakt. Het wordt haast een vrijage
met verschillende stijlen, het luminisme,
het kubisme, Vincent van Gogh, alles beinvloeflt Sluiit.ers' wiet. De gehele voor-
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oorlogse worsteling om de lichtschildering schijnt Sluijters te hebben, meegemaakt-en
hij krijgt ook zijn deel van
de sombere nadrukkelijkheid en de sociale
strevingen, die de schilders tijdens en
kort na de wereldoorlog kenden.
Jan Sluijters getrouwd gaat een nieuw
onderwerp beminnen, de vrouw in haar
moederschap en het kind in zijn meest
volkomen natuurlijkheid. En later nog
openbaart hij zich als een portretschilder
van buitengewone grootheid.
Dan komt de jongste tijd, waarin het
stormachtige zoeken en proberen tot rust
schijnt gekomen; prof. Huib Luns, die
dezer dagen een boekje over zijn vriend
Sluijters schreef, zegt: de laatste verovering, die van de eenvoud, is in 't zicht. •
In enkele portretten, o.a. in dat van
prof. Willem Mengelberg, in dat van zijn
echtgenote en in een zelfportret wordt
Sluijters de schilder die, met gerechtvaardigde veronachtzaming van alle bijzaken,

het hoofdgegeven op grootse en karaktervolle wijze uitbeeldt.
Als men de rusteloze vormwisseling bij
Sluijters beschouwt en men de rust in zijn
laatste werken ziet, zou men zich kunnen
afvragen, waarom al dat zoeken nodig
was om tot dit resultaat te komen, dat
wil zeggen, een voorstellingswijze, die ook
andere schilders, zij het minder groots,
beoefenen.
Die vraag mag men eigenlijk niet stellen; de ontwikkelingsgang van lederen
kunstenaar is niet langs vaste banen te
regelen. Van belang is tenslotte het eindresultaat en als Sluijters dit resultaat van
volkomen schoonheid bereikte na een
lange dooltocht dan kan men zich slechts
verheugen dat hij op die tocht ook veel
schooris schiep.
De Engelse schilder Whistler, berispt
omdat hij op zijn oude dag zoveel geld
vroeg voor een schilderij, dat toch betrekkelijk snel geschilderd was, zei: ik heb
een mensenleven lang moeten werken om
dit te kunnen.
Jan Sluijters heeft jaren lang moeten
zwoegen voor hij zijn tegenwoordige
grootheid bereikte. Als er iets in zjjn werk
maatgevend is voor de gehele schilderkunst van onze tijd, dan is het 't feit, dat
hij, na ze alle geprobeerd te hebben, boven
de „ismen" en richtingen uitsteeg in zijn
sterke uitbeelding van de schoonheid in
het innerlijke wezen der dingen en
mensen.
Is dit een bewijs van het ware karakter
van de schilderkunst, het toont tevens de
betrekkelijke waarde, maar toch de waar-

De grootste besparing op Uw
stroomrantsoen verkrijgt U
door het gebruik van de
beste en zuinigste lampen
ooit door Philips vervaardigd:
PHILIPS

DE PHILIPS „BI-ARLITA" LAMPEN VOLDOEN AAN ALLE EISCHEN,
OPGENOMEN IN DE KEMA-VOORSCHRIFTEN EN STAAN ONDER
VOORTDURENDE MARKTCONTROLE DER KEMA.

de aan van alle experimenteerlust; bewijs .
tenslotte dat iedere verovering in de
de kunst in diepste grond een acte van
persoonlijke werkzaamheid is, waarbij
iedere bemoeiing van buiten slechts bijzaak is en met schroom moet worden gegeven.
Jan Sluijters, zestig jaar, staat menselijkerwijs gesproken, eigenlijk pas aan het
begin van zijn volledig kunstenaarschap.
Bjj een hard werkend kunstenaar als hij
geeft dat een schoon verschiet.

A. B.

monumenten
XIII
HET NEBELUNGENLIED
In de twaalfde eeuw ontstond in Duitsland het heldendicht der Nibelungen als
een samenvoeging van onder het volk
verbreide sagen. Dat brengt ons de Ilias
en de Odyssee in herinnering, die men op
dezelfde wijze ontstaan acht. Zij echter
worden gewoonlijk toegeschreven aan de
twijfelachtige figuur Homerus. Maar wie
de verschillende brokstukken in het Nibelungenlied bijeenvoegde, is niet bekend.
Dat behoeft niet altijd een enkele dichterte zijn; de verschillende zangers die een
dichtwerk voordroegen, kunnen heel goed
geleidelijk aan tot een eenvormige lezing
gekomen zijn. Die gang van zaken is bij
Ilias en Odyssee, zeer waarschijnlijk, daar
men nogal eens een enkele afwijking vindt
ofwel dingen die niet al te best kloppen.
In de Ilias komt het bijvoorbeeld voor, dat
een persoon ten tonele verschijnt, die enkele hoofdstukken te voren al om hals was
gebracht. Het kan slordigheid zijn, of verkeerde overlevering, maar pleit in elk geval niet voor de opvatting dat één dichter
het gehele werk in handen had. Op verschillende gronden echter neemt men. voor
het Nibelungenlied wel een schrijver aan,
men vermoedt een Oostenrijker.
Met den held der Ilias, Achilles, heeft
de held van het Nibelungenlied, Siegfried,
een kwetsbare plek gemeen. Achilles was
namelijk alleen aan zijn hiel te verwonden,
vandaar de uitdrukking „Achilleshiel". En
Siegfried was tussen beide schouders
kwetsbaar.
Immers, toen hij een draak gedood had,
baadde hij zich in diens bloed, waardoor
hij onkwetsbaar werd, zijn huid was door
geen wapen te doorboren. Maar tijdens
dat „bloedbad" was tussen Siegfried's
schouderbladen een lindeblad neergedwarreld en daar ontstond een kwetsbare plek.
Nog meer kwaliteiten bezat Siegfried
echter: hij had namelijk de tarnkap,
een soort mantel, met welk kledingstuk
hij zich voor zijn vijanden onzichtbaar
kon maken. En een beroemdheid was ook
zijn zwaard, dat gelijk in de oudheid
meer gebeurde een naam had; het
heette „Balmung". Alles bij elkaar was
Siegfried dus zeker zo goed toegerust als
Achilles, die zijn wapenrusting tot tweemaal toe als speciale bestelling bij den
vuurgod Hèfaistos had laten vervaardigen.
Wat de naam. Nibelungen betreft (letterlijk vertaald: nevelingen; we zullen ze
dus vermoedelijk ,in ons nevelachtige vaderland moeten zoeken), die naam komt
toe aan een geslacht dwergen, die een
schat bewaakten, waaraan een vloek verbonden was. Siegfried Ifóid de Nibelungen

overwonnen en zich van de schat meester
gemaakt.
Dat was een belangrijke steun voor den
held van het lied, zoon van koning Siegmund en koningin Siegelinde, die hun
woonplaats te Xanten aan de Rijn hadden.
Dat heette vroeger
Castra
Vetera
( = oude legerplaats), door den Romeinsen veldheer Drusus gesticht en in onze
vaderlandse geschiedenis bekend, doordat
Claudius Civilis aan het hoofd zijner Bataven die legerplaats innam. Siegfried
beschermde het gebied van zijn vader .tegen allerlei gevaren en onderscheidde zich
daarbij zeer.
A
In Worms woonde Gunther, koning der
Bourgondiërs, met zijn zuster Chriemhilde, wier schoonheid vermaard was. Siegfried besloot naar haar hand te dingen.
Hij werd uitstekend ontvangen, want zijn
roem had zich reeds tot in Worms verbreid.
Tegelijkertijd had koning Gunther een
oogje laten vallen op Brunhilde, koningin
van IJsland, die eiken man uitdaagde haar
te verslaan'bij het speerwerpen, het steenslingeren en het springen. Die haar overwon, zou haar tot gemalin krijgen. Gunther nam de uitdaging aan, maar was niet
tegen haar opgewassen. Siegfried, / die
mee was gegaan, redde hem echter, onzichtbaar als hij was door de tarnkap.
, Zo verwierf Gunther Brunhilde en als
beloning kreeg Siegfried Chriemhilde tot
gemalin.
Na een dubbel bruiloftsfeest te Worms
keerde Siegfried naar Xanten terug, waar
hij koning werd. Brunhilde leerde meer
en meer Gunther's zwakheid kennen en
bewonderde Siegfried, waardoor er, zoals
te begrijpen valt, jaloezie ontstond tussen
haar en Chriemhilde.
Na jaren hadden in Worms weer schitterende feesten plaats. De jaloezie tussen
beide vrouwen leidde tot een hooglopende twist om de voorrang in de kerk. Brunhilde voegde Chriemhilde de belediging
toe, dat Siegfried slechts een onderhorige
van Gunther was. Chriemhilde, lang niet
mis, antwoordde dat eigenlijk Siegfried
Brunhilde overwonnen had. Als een echte
vrouw begon Brunhilde te schreien. Chriemhilde voerde bovendien bewijzen aan en
dat bracht Brunhilde ertoe wraak
te
zweren op Siegfried.
Hagen, haar trouwen dienstknecht, dapper en flink, maar daarbij listig, een
tweede Odysseusfiguur nam zy in de arm
en samen werkten zij een plan uit. Zij
lieten het gerucht verspreiden, dat twee
naburige vorsten Gunther's rijk bedreigden. Aan de krijgstocht tegen hen wilde
ook Siegfried deelnemen. Hagen liet het
aan Chriemhilde voorkomen alsof hij haar
man wilde beschermen en kwam onder
dat voorwendsel te weten wat de kwetsbare plek van den held was. Met een

kruisje merkte Chriemhilde op Siegfried's
mantel de plek.
Plotseling waren de oorlogsvoorbereidingen onnodig, inplaats waarvan nu een
jachtpartij kwam. Chriemhilde probeerde
op grond van een kwade droom haar man
van deelneming af te houden, maar dat
lukte niet. Na afloop wilde Siegfried aan
een bron drinken, die Hagen hem gewezen had. Toen hij dronk, verborg Hagen
zijn zwaard en trof hem vervolgens
met een speer tussen de schouders. Siegfried rees op, maar vond zijn zwaard niet,
slechts zijn schild. Maar eer hij Hagen
daarmee kon aanvallen, stortte hij dood
neer.
Hagen liet het lijk voor Chriemhilde's
kamer leggen, die het 's morgens zo vond.
Koning Gunther verklaarde, dat geen van
zijn mannen schuld aan Siegfried's dood
had. Toen echter Hagen bij het lijk kwam,
begon de wond te bloeden, het bewüs dat
hij de moordenaar was.
Chriemhilde bleef na de begrafenis te
Worms, zinnend op wraak. Met de schat
der Nibelungen verwierf zij zich veel
vrienden. Maar Hagen was haar voor en
liet de schat in de Rijn zinken. Daarmee
was voor Chriemhilde voorlopig de weg
naar wraak versperd. •
Atilla, in het lied Etzel geheten, kwam
dan na jaren ten tonele. Door middel van
zijn dienaar Rudigeer liet hij aanzoek
doen aan Chriemhilde. Dat was een mogelijkheid voor de wraakzuchtige vrouw
die alleen om die reden toestemde. Toen
zij koningin der Hunnen was geworden,
deed zij haar uiterste best Hagen tot een
bezoek te bewegen. Uiteindelijk kwam hij,
maar zijn wantrouwen bleek uit een flink
gewapend geleide. En als hij al geen argwaan had gekoesterd, bij het oversteken
van de Donau kreeg hij van enkele waternimfen nog eens een waarschuwing, dat
het niet goed zou aflopen. Maar ja, Hagen
zat in het schuitje en wilde varen. Hij
werd met zijn gezelschap verwelkomd
door Diederik van Bern, beter bekend als
Theoderik de Grote, koning der Gothen
en zoon van Winithar. Diens leger was indertijd door de Hunnen verslagen en Diederik gered door den ouden, overal opduikenden wapenmeester Hildebrand, waarover nog een Duits lied „Gothentrouw"
bestaat, indertijd prachtig door den bekenden Tilburgsen zanger Jacq. Urlus uitgevoerd. Diederik liet Hagen niet in het
onzekere en vertelde hem, dat Chriemhilde
nog altijd over Siegfried's dood treurde.
Hagen droeg trouwens het zwaard van
den held, hetgeen al direct tot een openlijke aanklacht van Chriemhilde tegen
Hagen leidde. Maar er volgde nog niets,
want de Hunnen, hoewel met hun zestigen, durfden toch piet aan te vallen.
(Wordt vervolgd),
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overtreding van Gods geboden.
En in heel de geschiedenis na
Paulus tot aan de dag van heden
viert de zonde hoogtij onder de
volkeren en richt dagelijks in het
individu en in de gemeenschap
haar vernietigend werk uit.
Zou dit alles aan kwade wil en
boos opzet geweten moeten worden?
De verklaring moet gezocht
worden in de zwakheid der mensen zelf. Zijn zedelijk weerstandsen uithoudingsvermogen werd
gebroken door de erfzonde. Ten-,
kwade geneigd wordt het een
zware last, een te zware last, die
op 's mensen schouders rust om
dag in dag uit met eigen krachten de vele geboden te onderhouden en weerstand te bieden aan
de vele, dikwijls zware bekoringen en verleidingen, waarvan hij
het voorwerp is. Om bij dit alles
overwinnaar te blijven, zou hij
voortdurend en aanhoudend zich
moeten spitsen op God en diens
zaken, en steeds met de grootste
zelfkennis al zijn doen en laten
controleren.
Een dergelijke taak zal op de
duur-den mens onmogelijk worden.
Gods genade is daarom noodzakelijk. Dit blijkt uit Christus'
woorden: Zoals de rank uit zichzelf geen vrucht kan dragen,
maar alleen als ze aan de wijnstok blijft, zo kunt ool^ gij het
niet, wanneer ge niet blijft in Mij.
Ik ben de wijnstok; gij zijt de
ranken. Wie in Mij blijft, en Ik
in hem, hij draagt rijke vrucht;
want zonder Mij kunt gij niets
doen;
Hier toch spreekt Christus tot
ons als de Verlosser, als de Middelaar tussen den Vader en ons.
Het is zijn verlossingsgenade, die
alleen aan onze werken de bovennatuurlijke waarde schenkt.

Het zal vele der jongeren, die
in sombere dagen van werkloosheid, licht en arbeid vonden in
het Jeugdkamp „Vredesteijn",
geen aangenaam bericht zijn, dat
ook dit Jeugdkamp, evenals alle
andere Jeugdkampen, .gesloten
zal worden.
Daarmee^is een eind gemaakt
aan een mooi sociaal werk der
Jeugdstandsorganisaties en de
Ned. Kath. Volksbond in ons bisdom.
Ons werkobject — de boerderij
voor het gebouwencomplex der
Abdij van Egmond — hebben we
niet geheel klaar gekregen. Uiteraard al een bijzonder zware opgave voor jonge krachten, hebben vele moeilijke omstandigheden in de loop van de tijden het
werk nog verzwaard. En n« dit
plotselinge einde! Wat er staat,
zal echter tot in lengte van dagen getuigen van de arbeid van
jonge mensen voor een ideaal:
het herstel van de graf stede der
Graven van Holland, de grondleggers van onze nationale cultuur en bewustwording.
Dank aan de St. Adelb"ërtspriorij, die dit heeft mogelijk gemaakt.
Dank ook aan het Centraal
Verband der St. Josephsgezellenveréniging en het bondsbestuur
van de Ned. Kath. Volksbond in
het bisdom Haarlem, die door
hun morele en finantiële bijstand
dit werk hebben gesteund en gestimuleerd.
Dank aan de vele plaatselijke
afdelingen,* die ons jongens toestuurden. We hebben ze de laatste tijd wel eens moeten teleurstellen, als door overmatige bezetting en aanvragen plaatsing
wel eens niet onmiddellijk mogelijk was.
We danken allen zeer voor hun
medewerking en hopen slechts, Katholieke
dat het kampwerk de vele deelnemers niet zonder .vrucht is gezinsgebruiken
voorbijgegaan.
Herinneringen aan onze sociale
J. VAN DAEL, pr.,
studiedagen waar een interesaalmoezenier. sante inleiding werd gehouden
over katholieke gezinsgebruiken
Is de genade
en aan onze enige tijd geleden
gehouden gezinsweek, leven onnoodzakelijk ?
getwijfeld nog voort onder onze
Reeds in de vierde eeuw waren leden. En menigeen zal in aaner mensen die meenden dat we sluiting daarop de katholieke gehet zonder de genade een heel zinsgebruiken in ere hebben hereind ver brachten. Dat waren de steld of behouden.
Pelagianen, wier leer inhield, dat
Deze gezinsgebruiken met hun
de erfzonde de zedelijke krachten diepe betekenis zullen niet. navan den mens onaangetast liet laten een gunstige invloed uit te
en dat bijgevolg de mens uit zich- oefenen op het particulier en
zelf in staat was om ieder goed openbaar leven van de mensen.
werk tot stand te brengen, ja Daarom verheugen wij ons over
zelfs om de gerechtigheid vol- een bericht dat wij dezer dagen
maakt te beoefenen. Daarvoor in de pers aantroffen.
was geep genade nodig.
In het verenigingsgebouw te
Maar ze kregen het te doen Beverwijk is door katholiek Bemet den H. Augustinus. Zijn verwijk een tentoonstelling georstrijdlustige pen wierp hun leer- ganiseerd op het gebied van
stellingen ondersteboven.
katholieke
gezinsgebruiken,
Tegenover de dwaling der Pe- waarbij deken Simons op de belagianen stelt de Kerk, dat de ge-- tekenis der tentoonstelling wees.
vallen mens zonder Gods bijzonIn het bijzonder vestigde de
dere bijstand, zonder de genade, deken de aandacht op de afbeelniet de gehele natuurwet kan on- dingen van de H. Agatha, de paderhouden. Zo te verstaan, dat trones van Beverwijk. Deze
de mens wel in staat is om ge- kunstzinnig uitgevoerde plaquetdurende kortere tijd Gods gebo- tes behoren in elke woning een
den te onderhouden, om de na- plaats te krijgen.
tuurwet na te leven, maar dat
Verders werd er in dat bericht
het hem zedelijk onmogelijk is de aandacht, op gevestigd dat
om gedurende langere tijd, laat deze mooie tentoonstelling de gestaan derhalve heel zijn leven, hele week gratis te bezichtigen
alle geboden, de gehele natuur- is en dat -des avonds rondgangen
wet te onderhouden.
met speciale toelichting worden
De Apostel Paulus wijst er gehouden..
t
reeds op, hoe heidenen en joden
Doel van ons aanslaan, op dit
de natuurwet overtraden' en zich bericht is, hét ten voorbeeld aan
veelvuldig bezondigden aan de u allen te stellen.

ALKMAAR
In verband met het feit dat het
50 jaren geleden is dat de encycliek Rerum Novarum en 10 jaren dat' Quadragesimo Anno
werd uitgevaardigd, heeft het
Volksbondsbéstuur
gemeend
deze feiten kerkelijk te moeten
herdenken en wel op Zondag 18
Mei a.s. in de parochiekerk van
den H. Laurentius, Verdronkenoord. Des morgens 9,15 uur zal
een plechtige Hoogmis voor deze
gelegenheid worden opgedragen,
waarin dr. A. A. Olierook, diocesaan geestelijk adviseur van de
Nederlandse Katholieke Volksbond, een feestpredikatie zal houden. Daar deze Hoogmis speciaal
voor de leden van de Katholieke
Volksbond wordt gehouden, vertrouwen wij, dat alle leden speciaal deze H. Mis bijwonen en indien mogelijk ter H. Tafel naderen uit dankbaarheid voor de
grote voordelen; welke wij als
katholieke
arbeidersbeweging
aan deze pauselijke encyclieken
te danken hebben.
Trouwens, wij zijn ervan overtuigd, dat alle leden, door het
vernemen dat dr. Olierook de
predikatie in genoemde H. Mis
zal houden, al voldoende aangespoord zijn om deze H. Mis bij te
wonen.
Ten slotte is het toch bij uitstek een feestdag voor de katholieke arbeidersbeweging, welke
wij allen, moeten medevieren,
waardoor wij tevens in de mooie
gelegenheid komen om God te
bedanken voor de grote genade
die Hij, door middel van Zijn
grote apostelen, de wereld en speciaal onze katholieke arbeidersbeweging, heeft geschonken door
de uitvaardiging van betreffende
encyclieken.
Wij vertrouwen dus dat alle
leden van onze afdeling in deze
plechtige Hoogmis present zullen
zijn en deze_ mededeling aan
medeleden, die dit bericht niet
lézen, ter kennis zullen brengen.
Nadere mededelingen betreffende eventuele verdere viering van
bedoelde encyclieken-herdenking
zullen wij in een volgend bericht
bekend maken.
HAARLEM.
Het Kajiunnik-Van-Schaikfonds

raad van de Katholieke Volksbond en des avonds voor genodigden en donateurs. Het jubilerende bestuur zal Zondag 4 MPI
een receptie houden in gebouw
St. Bavo. Voor een waardige herdenking van dit feest heeft zien
een uitvoerend comité gevormd,
bestaande uit het bestuur en den
regisseur Herman Moerkerk. Buiten de vereniging om heeft zich
ook een comité gevormd bestaande uit de heren G. H. Wuestink.
W. v. Williger en J. B. Schuil
Het erecomité zal ook spoedig
gevormd worden en wel onder
voorzitterschap van den hoog
eerw. heer A. J. C. Melchers.
deken van Haarlem.
LEIBEN.
Wij herinneren er de leden aan
dat des Zaterdags, zolang de
voorraad er is, nog kaarten te
verkrijgen zijn op het kan tooi
van het Bondsgebouw, Steenschuur 15, voor de culturele avonden op 4 Mei: Pulchri Studio, op
gevoerd wordt de operette Zigeunerleven en op 8 M-oi: Het Alma
Materkoor en medewerking van
de St. Oda-koorknapen, beide uit
voeringen in de .Stadsgehoorzaa1.
T}e
kaartuitreikïng
vindt
plaats op het kantoor, des Za
terdags, nam. van 6—8 uur. Men
gelieve hier goede nota van. te
n-emen.
NIEUWKOOP.
Donderdag 17 • April hield de
afdeling haar jaarvergadering m
het Patronaatsgebouw. Uit het
jaarverslag van den secretaris
konden wij beluisteren een ongeschokt vertrouwen in onze beweging en een groot Godsvertrouwen nu en voor de toekomst. De
penningmeester bracht een verslag uit met als slot een batig
saldo van f 23,97V2. Ook Hulp in
-Nood had een batig saldo van
ruim f 28. De voorzitter van H. L.
deelde mede dat de gehouden
speldjesdag f 38 had opgebracht,
hij was echter van mening dat
het aantal stuivervrijwilligers hoger kon zijn. De aftredende bestuursleden E. H. van Dam, Th.
van Leeuwen en G. Verhage wer
den herkozen en in de plaats van
H. v. d. Loo werd gekozen J. v.
d. Voorn A.z. Als leden van de
financiële commissie werden benoemd G. Leliveld en Adr. Wansinck. Binnengekomen was een
schrijven van C. Zimmerman,
waarin hij bedankte als bode van
<te Volksbond. In zijn plaats werd
benoemd zijn ~oon P. Zimmerman. Medegedeeld werd nog dat
H. v. d. Loo bedankt heeft als
agent van de Volksbank en alagent is benoemd P. Zimmerman
en dat in overleg, met den geestelijken adviseur de kerkelijke
viering zal plaats hebben ter gelegenheid van de uitvaardiging
van de encycliek Rerum Nova-s
rum.

De commissie voor de Geestelijke Belangen heeft reeds enkele
weken geleden de verzorging en
uitvoering van het KanunnikVan-Schaikfonds op zich genomen.
Daar een aantal namen van de
bezitters der glazen kokers onbekend zijn, verzoekt de commissie vriendelijk bekend te willen
maken, bij wie de „thermometer'.'
"nog niet gelicht is.
Aan de volgende adressen
wordt gaarne bericht ingewacht:
B. Reijnders, Zomervaart 134;
Th. Uiterdijk, Leidestraat 24 zw.,
C. Th. Schoof, Weltevredenstraat
34 en gebouw St. Bavo, aan de
Smedenstraat bij den heer
WASSENAAR.
G. Scholten
Onze afdeling hield op 13
Gouden feest Rederijkerskamer
Maart te 7.30 uur bestuursvergaAlberdiiifeh Thijm
dering, waarin de voorzitter OeIn de maand Maart viert de sprak: Retraitefonds, brief van
Rederijkerskamer
Alberdingh Spaarzaamheid, ond.afdeling, de
Thijm haar gouden feest. Dit zegening der werktuigen, kwesfeest zal niet ongemerkt voorbij tie betaling zaalhuur, kwestie
gaan. Door de werkende leden is Snijders-v. d.Velde, oproep Romein studie genomen het mysterie- reis-spaarders en een te vormen
spel Beatrijs van Felix Rutten. bestuur voor Rome-reis.
Hierop volgde om 9 uur beHet zal op Zaterdagmiddag 10
Mei worden opgevoerd voor de stuursvergadering, waaraan alle
leerlingen der R. K. Middelbare besturen der afdeling deelnamen
scholen en hoogste klassen der De voorzitter behandelde de huiU.L.O. Op Zondagmiddag 11 Mei dige toestand, hoe noodzakelijk
voor de leden van de bestuurs- het was te komen tot een nieuwe

orde, dus nieuwe geest onder de
mensen en in verband daarmee
de retraite waarin men gevormd
wordt. Hij besprak de betaling
voor ieders afd. der zaalhuur, het
bestellen der circulaires voor de
eigen afdeling bij de Volksbond,
het wederzijds- lidmaatschap (in
verband met kwestie-Snijders),
het nieuwe retraiteïondsje voor
degenen die de kosten niet konden dragen en enige interne
kwesties.
In diezelfde week vergaderde
men met de Rome-reis-spaarders,
waarvan velen de betekenis niet
begrijpen, gezien de geringe opkomst. Benoemd werden als bestuur B. Noordoven, W. v. d.
Holst en L. Belleköm, penningmeester . en het doorbetalen tot
Mei en hoe de gelden het best
te besteden, daar de Rome-reis
dit jaar zeker niet plaats zal hebben: Besloten werd 't geld te bewaren tot de tijd beter is. Een
vergadering over deze kwesties
zal spoedig nog volgen.
Een vergadering had plaats 24
Maart in het Patronaatsgebouw.
Behandeld werd de bondsvergadering~te Den Haag. Verhaal van
achterstallig loon a f 1028 van elf
arbeiders werd met volledig succes bekroond. Verder werd besproken : gecombineerde vakverenigingsactie, H.L., onderbrenging van kleinere fondsen in een
centraal orgaan en na behande
ling van het prachtige onderwerp: De katholieke organisatie,
door districtsbestuurdér J. W. v.
d. Akker, volgden interne zaken.
De zegening der werktuigen
mag deze keer als geslaagd beschouwd worden. Dank betuigde
men aan den geestelijken adviseur, die ook in deze zijn volle
medewerking gaf, zodat bij de
pleclitige inzegening, verricht
door pastoor Buys, ongeveer 300
deelnemers en deelneemsters waren. Hulde ook aan onze Wassenaarse vrouwen voor de goede
opkomst. Ook had in deze maand
nog een vergadering plaats van
de propagandaclub St. Paulus, in
verband met het Kanunnik-VanSchaikfonds en hét ledigen der
thermometers. Zo hebben wij u
een maandoverzicht gegeven van
Maart en hopen dit elke maand
te doen.
TT aar

men

verwacht

•vrorJt

HALFWEG. Op Woensdag 7
Mei a.s. 's avonds te 7,30 uur bestuursvergadering. Om 8 uur
jaarvergadering; beide vergaderingen worden gehouden in de
koffiekamer.
Agenda: opening, «otulen,
jaarverslagen secretaris, penningmeester en coöperatie, verkiezing van bestuursleden, afgevaardigden voor bondsraadsvergadering en kascommissie, sluiting.

GOUDKORREL
In de Paastijd hebben wij den
ouden mens afgelegd en hebben
goede voornemens gemaakt voor
de toekomst.
Wij moeten onze wil vormen
voor het Goede,
Door de wil, gestaald door de
oefening, tenvolle medewerkende
aan het goede van de aanleg,
kunnen wij mét Gods genade, de
verkeerde of gebrekkige eigenschappen overwinnen.
Wij moeten alle goede eigenschappen veroveren en alle kwade gevoelens onderdrukken.
Een prachtige leerschool voor
ons zelfvertrouwen is, het deelnemen aan een gesloten retraite.
Het resultaat is verrassend.

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

12

NU AAN HET PLANTEN !
Wij zenden u, 10 Struikrozen,
50 Gladiolen, 50 Oxalis, 50 Ranonkels, 50 Anemonen, 5- Ster
Hyacinthen, 10 Vaste planten,
10 Lelies en 3 Cactus Dahlia's
voor den spotprijs van ƒ 1,50.
Giro 311306.
P. WALBAVEN Jr.
v.h. Kerkstraat - Hillegom
Gebruikt bij Uw ontbijt steeds

A.H.O.
GLORIAKOEK
Neemt proef met onze andere
A.H.O.-ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
EMMASTRAAT 35 - TILBURG

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!
moet en zal een belangrijke taak hebben
bij de wederopbouw
Houdt dus ook nu vast aan
uw coöperatieve gedachte!
BLIJFT OOK NU TROUW
LID EN VERBRUIKER VAN

Katholieke
handels- en kantoorbedienden!
Mede onze taak en opdracht is het, om vandaag, in samenwerking met de Katholieke vakcentrale in Nederland en met de daarvoor in het leven geroepen werkgevers- en overheidsinstanties, te werken aan
DEN OPBOUW
EENER AFDOENDE REGELING UWER SOCIALE POSITIE, SALARIEERING
EN OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN
Uwe positieve medewerking kunt en moogt gij, in Uw eigen belang en in dat van
de geheele bediendengemeenschap, niet langer weigeren. Katholieke collega's, dit
geldt voor alle bedienden, zoowel voor hen, die een hoogere als voor hen, die
een bescheiden functie bekleeden. Wij noemen o.a.:

E. R. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

den geld- en effectenhandel,
de levensverzekeringbranche,
het metaalbedrijf,
,
het levensmiddelenbedrijf,
den textieldetailhandel,
den schoenhandel,

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

T I L B U R G
EDEL KANARIE STAM,
knor, holrol,
schokkels,
klockrol, enz., diepe toeren.
Vraagt gratis prijs
Gele Seifert Kweekerij
Spoorstr. 54, Valkenswaard
GRATIS
GRATIS
Voor de kinderen
Aan al onze bestellers van .ons
pakket
„ZOMERWEELDE",
inh. 50 Gladiolen'in gemengde
kleuren, 50 enkele en 50 dubbele
Anemonen gemengd, 50 Ranonkels, 25 Montbretia's, 50 Geluksklavers, 20 snijbl. planten
in 4 soorten; 3 grootbl. Dahlia's
en plantwijzer voor f 2.—, geven wij een „KINDER"-pakket,
Inh. 15 Anemonen, 15 Ranonkels, 5 vaste planten (oranje
bl.) en l schitterende Dahlia
gratis (tot 30 April a.s.) Pakket
„NAZOMER", 5 struikrozen, 30
vaste planten.in 6 soorten en 5
Dahlia's voor f 1,75.
!(3) ALLES APART VERPAKT
J. v. d. LINDEN & ZN-,
Hillegom, Pestrek. 385109,
Telef. 5725

kortom alle ondernemingen
in industrie, handel en verkeerswezen, waar bedienden'
werkzaamheden worden verricht.

Organiseert U thans in de voor alle bona fide en principiëele beroepsgenooten
aangewezen vakorganisatie
DEN NEDERLANDSCHEN R.K. BOND VAN HANDELS-, KANTOOR- EN WINKELBEDIENDEN

St Franciscus van issisië
Inlichtingen worden U gaarne verstrekt op schriftelijk of telefonisch verzoek door het bondsbureaut gevestigd
Jan Luykenstraat IS, Amsterdam Zuid, Telefoon 9Ü108 en 9^769.
ALS BRIEF VERZENDEN

Ondergeteekende (naam en voorletters)

Aanvraag
FORMULIER

Adres en woonplaats
Leeftijd

'

'.

Werkzaam bjj
Functie

VOOR NADERE
INLICHTINGEN

AANVANG
der goedR. scnrittel. lessen In Fransen, Ouitsch, Engelsch, Boekh.
Taal m. Bekenen, enz. & 65 et. per maand. Ook Steno en Alg
ontw. Vraag gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr
46 C.. Amsterdam-West.

LEDER WARENFABRIEK
COBRA

/
/

GROESBEEKSEDWARSWEG 186 NIJMEGEN
Levert uitsluitend aan winkeliers prima STUURTASSEN, JASBESCHERMERS
en BAGAGETASSEN
UW TUIN VOL BLOEMEN! Red. Coll.: 5 Struikrozen, 50 Gr.
Bl. Gladiolen, 50 Vr. Bl. Gladiolen, 50 Montbretia's, 50 Oxalis voor
randen, 100 Anemonen, 50 Dubb. rozenbl. Ranonkels, 25 Snjjbloempl. 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 (Calla) gratis. Niet tevreden geld terug. Postrek. 313672.
IrV'alraven-Den Dekker, Bloemisten - HILLEGOM • Telef. 5682

verzoekt hierbij om nader» inlichtingen inzak» het
lidmaatschap van den Ned. R.K. Bond van Handels-,
Kantoor- en Winkelbedienden St. Franciscus van Aspisië.

ZANGKANARIES
Saksische zangers f 3,50;
Seyfertmannen, diep in holrol,
klockrollen en fluiten uit kampioen f 3,75; kweekmannen en
voorzangers f 4,—, alle dag- en
avondzangers,
Kweekpopjes
f 0,60. Manvinke- f 0,40. Teelbare parkieten f 2,25 per paar
Gemengde vogelzaden f 2,20 per
5 kg. Het bekende kanarie^opfokvoer f 1,40 per kg.
, Fijnkwekerfl
NICO BOENEMAN
Merelstraat 35
Utrecht
Telefoon 13617

Adverteren
doet verkopen

Handteekenlng i

Coöp. L e v e n s v e r z e k e r i n g s M ij*
VA.
INSTELLING VAN HET R. K. WERKLIEDENVERBOND

UTRECHT

OUDENOORD
CONCURRERENDE

TARIEVEN

BILLIJKE VOOR WA A R D E N
A A N D E E L IN DE WINST

O
VRAAGT

PROSPECTUS

EN

VOORWAARDEN

