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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
nemers, die bij hen in tijdelijke dienst zijn,
onder wie worden verstaan werknemers, die
op niet meer dan 110 dagen in de zes onmiddellijk aan de datum van het ontslag
voorafgaande maanden bij hen werkzaam
zijn geweest.
Voorts is met ingang van genoemde datum vergunning verleend aan leiders van
landbouw-, industrie- en handelsbedrijven
om werknemers, die door of ten gevolge
van hun bemiddeling een -andere, ten minste
gelijkwaardige dienstbetrekking kunnen verHierin wordt bepaald:
krijgen, te ontslaan, onder voorwaarde dat
1. Overmaken van loonoverschotten
Art. 1. 1.- Bewoners van het • bezette Ne- zij den ontslagene, indien de nieuwe dienstuit Duitsland
derlandse gebied kunnen v.olgens door den betrekking eindigt op andere wijze dan door
van het rijksarbeids- ontslag op verzoek van den werknemer of
Naar aanleiding van klachten, dat in directeur-generaal
bureau vast te stellen richtlijnen door den door ontslag op grond van het bepaalde in
1639 p. van het burgerlijk wetboek,
verschillende gevallen het door Neder- directeur van het gewestelijk arbeidsbureau, artikel
op de oude arbeidsvoorwaarden
landse arbeiders in Duitsland verdiende binnen welks gebied zij wonen of verblij- onmiddellijk
herplaatsen,
ingeval het. ontslag uit de
ven,
worden
verplicht
voor
een
bepaalde
loon zeer moeiüjk aan hun familiebetrek- tijd op een hun a.an te wijzen plaats bin- nieuwe dienstbetrekking plaats vindt binnen
kingen in Nederland kon worden overge- nen het bezette Nederlandse gebied dien- drie maanden, of — zo het betreft werknemers met vier of meer jaren vrijwel onafmaakt, heeft het R.K. Werkliedenverbond sten te verrichten ten behoeve van de rijks- gebroken
dienst — binnen een aantal maanbedoeld in artikel l van het organiaan het waarnemend hoofd van het de- dienst,
Werkloosheidsbestrijding 1939 den, gelijk aan het aantal dienstjaren in de
oude
dienstbetrekking,
na de aanvaarding
partement van Sociale Zaken verzocht te satiebeslult
(rijksdienst tot bestrijding der werkloosder nieuwe dienstbetrekking.
willen bevorderen, dat het overzenden van heid), hierna rijksdienst te noemen,
2. In geval van twijfel, of iemand tot het
geld op normale wijze zal kunnen geschieverrichten van diensten, als bedoeld in het 6. Loons- en andere arbeidsvoorden.
eerste lid, in staat is, kan de betrokkene
Door het Rrjksarbeidsbureau werd in op schriftelijke last van den directeur van
waarden voor de werkverruiming
antwoord op dat verzoek bij schrijven van het gewestelijk arbeidsbureau door een
door of vanwege den direcHet door de directie van de rijksdienst
April aan het R. K. Werkliedenverbond geneeskundige van
het rijksarbeidsbureau voor de werkverruiming toegezonden . ontmeegedeeld, „dat, nu het Nederlands Clea- teur-generaal
daarvoor aangewezen, aan een geneeskun- werp-besluit ter. bepaling van het loon en
ring-Instituut vanaf 31 Maart 1941 geen dig onderzoek worden onderworpen.
de overige arbeidsvoorwaarden bij de van
3. De vorm van de schriftelijke last als rijkswege gesubsidieerde of uitgevoerde
bemiddeling meer verleent bij tiet geldbedoeld
in
het
tweede
lid,
wordt
door
den
verkeer tussen Nederland en Duitsland, directeur-generaal van het rijksarbeidsbu- werkverruimingsobjecten enz., in de redactie
het thans aan den secretaris-generaal
sedert die datum iedere in Duitsland reau vastgesteld en houdt o.m. in het tijd- waarin
van Sociale Zaken ter afdoening is aangebowerkzame Nederlandse arbeider zijn loon- stip en de plaats, voor het geneeskundig den, heeft het bestuur van het R.K. Werkvastgesteld.
liedenverbond. aanleiding gegeven, enige opoverschotten per postwissel naar Neder- onderzoek
Art. 2. l Aan personen, die ingevolge het merkingen bij den secretaris-generaal in te
land kan overmaken."
bepaalde in het eerste lid van artikel l dienen:
voor het verrichten van diensten als daar
Allereerst spreken wij — zegt het Verbedoeld worden aangewezen, wordt door den bond — onze waardering uit voor het feit,
2. De brandstoffenvoorziening in de directeur
van het gewestelijk arbeidsbureau dat wij in de gelegenheid zijn gesteld met
komende winter
een schriftelijke kennisgeving toegezonden de directie van de rijksdienst voor de werk2. De vorm van de kennisgeving, als beoverleg te plegen over de reIn verband met de vele moeilijkheden, doeld in het eerste lid, wordt door den di- verruiming
dactie, de lonen en de verdere arbeidsvoorvan het rijksarbeidsbureau waarden, die in de georganiseerde werkverwaarmede onder de huidige omstandig- recteur-generaal
en houdt o.m. in de naam, de ruiming zullen gaan gelden.
heden de voorziening van huisbrand in' de vastgesteld
voorletters, het adres (gemeente, straat en
spreken wij onze waardering
winter te kampen heeft, heeft net be- huisnummer) van den aangewezen persoon, uit,Vervolgens
dat het minimum uurloon, genoemd in
stuur van tiet R. K. Werkliedenverbond de plaats, waar de dienst moet worden ver- artikel 2 van het onderhavige ontwerpbehet tijdsti-p van de aanvang en van sluit, is gesteld op 30 cent. Indien dat straks
in een schrijven aan den secretaris-gene- richt,
de duur der dienstverplichting en, zo moge- ook wordt ingevoerd, zal dat een einde maraal van het departement van Handel, lijk, de arbeidsvoorwaarden, welke daarvoor ken
aan een naar onze mening reeds lange
Nijverheid en Scheepvaart aangedrongen gelden.
tijd bestaande ongezonde toestand, namelijk
Art.
3.
De
personen,
die
diensten
verrichop het nu reeds treffen van maatregelen, ten, als bedoeld in artikel l, zijn verplicht dat vele plattelands-arbeiders bij de werkverte laag werden beloond.
die een zo gelijkmatig mogelijke distribu- zich te gedragen naar de aanwijzingen, die ruimingswerken
Voorts mogen wij u beleefd, maar drintie .voor de a.s. winter zullen bevorderen. door of vanwege de rijksdienst worden vast- gend
verzoeken ons in de gelegenheid te wilHet bestuur schreef o.a.: „Wij achten gesteld.
len stellen, nog nader overleg met u — of
Art. 4. 1. Personen, die ingevolge het be- met de directie van de rijksdienst voor de
het in de huidige zeer bijzondere tijdsom- paalde in het eerste lid van artikel l tot het
— te mogen plegen betrefstandigheden verstandig beleid, als reeds verrichten vah dienster! ten behoeve van de werkverruiming
fende de indeling van de gemeenten in de
tijdens de zomermaanden zoveel mogelijk rijksdienst worden verplicht, kunnen, voor klassen, bedoeld in art. 3 van bedoeld ontnodig, worden ingekwartierd bij in- werp-besluit.
wordt zorg gedragen voor een zo goed zoveel
woners in of in de nabijheid van de gemeenmogelijke voortgang van de distributie ten, waar de dienst moet worden verricht.
2. De inkwartiering, als bedoeld in het 7. Arbeidsvoorwaarden
van huisbrandkolen. Wij achten ons ontop vlieglid, geschiedt op schriftelijk verzoek
slagen van de plicht u — op uw verant- eerste
velden
van of vanwege de rijksdienst aan den burwoordelijke post — te wfjzen op de be- gemeester van de betrokken gemeelde.
In de Staatscourant van 15 Maart j.l. Is opperkte middelen van vervoer, waarover
3. De vorm van het schriftelijk Verzoek,
een regeling betreffende de lonen
thans kan worden beschikt. Wel menen als bedoeld in het tweede lid, wordt door genomen
mij vastgesteld en houdt o.m. in het aantal en andere arbeidsvoorwaarden voor op de
w|j er u attent op te mogen maken, dat personen, dat moet worden ingekwartierd, vliegvelden van het Duitse luchtwapen werktydens de zomermaanden geen stagnatie alsmede het tijdstip van de aanvang der zame bouwondernemingen. Wij laten de regeling hier in verkorte vorm volgen.
in het vervoer per schip behoeft te wor- inkwartiering en de duur daarvan.
4. Voor zover niet anders wordt bepaald,
den gevreesd, zoals dat in de wintermaan- gelden
Artikel 1.
voor de inkwartiering de regelen,
De regeling geldt voor alle werknemers,
den tengevolge van de weersomstandig- welke zijn vastgesteld bij de wet van 14 Sepwerkzaam in dienst van bouwonderneminheden kan optreden, waarbij wij er tevens tember 1866 betrekkelijk de inkwartieringen gen,
die arbeid verrichten op de vliegvelhet onderhoud van het krijgsvolk, zoals
aan herinneren, dat in normale tijden een en
die wet laatstelijk is gewijzigd, en bij haar den van het Duitse luchtwapen in Nedergroot dee) van ons volk reeds in de zo- uitvoeringsvoorschriften.
land.
Artikel 2.
5. De kosten van inkwartiering worden
mermaanden zijn brandstof opdeed en
de rijksdienst volgens te stellen regelen
De volgende lonen worden betaald:
dat dit door de mijnen zelfs werd bevor- door
de betrokken gemeenten verrekend.
Ie loongroep. Daaronder worden gerekend:
derd door een zomerprijs vast te stellen, met
Art. 5. 1. Hij, die niet voldoet aan een
Timmerman, metselaar, schilder, pannendie altijd wat lager was dan de winter- schriftelijke last'tot het ondergaan van een legger,
tegelzetter, voeger, beton werker, afgeneeskundig
onderzoek,
als
bedoeld
in
het
prijs".
werker, vlechter, funderingswerker, straatderde lid van artikel l, of die geen gevolg maker, stucadoor en daarmee in vakbegeeft aan een kennisgeving, als bedoeld in kwaamheid gelijk te stellen werknemers.
3. Handhaving van de arbeidsvredc artikel 2. tot het verrichten van de daarin
2e loongroep. Daaronder worden gerekend:
omschreven diensten met ingang van de
Opperman-metselwerk,
taludmaker, afIn het verordeningenblad is opgenomen dag en tijdens de duur daarin aangegeven, maker, spoorlegger,
stucadoor-opperman,
wordt
gestraft
met
gevangenisstraf
van
ten
een verordening van den rijkscommissaris
spijkerman, stortbaas, ritser en vlechter, bij
Voor het bezette Nederlandse gebied betref- hoogste zes maanden.
asphalt-, beton- en teersteenslagwegen, voer2. Hij die weigert gevolg te geven aan der,, menger en harker, bij oppervlakte-befende de handhaving van de arbeidsvrede.
een bevel van den burgemeester tot inkwar- handeling van wegen, gieter, spuiter, uitDeze verordening luidt als volgt:
tiering van personen, als bedoeld in artikel strijker, straatmakers-hulp en daarmee in
Artikel 1.
4, wordt gestraft met gevangenisstraf van vakbekwaamheid gelijk te stellen werkneten
hoogste zes maanden.
1. Hij die deelneemt aan een staking of
mers.
•werknemers uitsluit, wordt gestraft met geSe loongroep. Daaronder worden gerekend:
vangenisstraf van ten minste een jaar, doch
van ten hoogste vijf jaren in ernstige ge- 5. Ontslaan van werknemers
Grondwerker, veger en alle andere werkvallen met tuchthuisstraf van ten minste
De directeur-generaal van de arbeid heeft nemers.
een jaar, doch van ten hoogste vijftien jaren.
Loongebieden
met
ingang van l Juni aan leiders en indu2. Met dezelfde straffen wordt gestraft
II
I
m vr
degene, die als werkgever in overleg met de strie- en handelsbedrijven, alsmede van
66
63
60
56
in het bedrijf werkzame werknemers een be- landbouwbedrijven, met uitzondering van Ie loongroep
53
49
2e
loongroep
60
58
drijf geheel of ten dele stillegt, wanneer dit akkerbouw- en veehouderijbedrijven, ver48
44
63
3e
loongroep
66
gunning
verleend
tot
het
ontslaan
van
werkstilleggen niet gegrond is op de eigen belangen van het bedrijf
3. Poging is strafbaar.
Artikel 2.
1. Hij die tot een ingevolge artikel l
strafbaar feit aanzet of die anderen bij het
opnemen van het werk verhindert, wordt
gestraft met tuchthuis van ten minste een
Jaar, doch van ten hoogste vijftien jaren
2. Poging is strafbaar.
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Artikel 3.
Is een feit. als bedoeld in de artikelen l
en ,2, buitengewoon ernstig dan kan levenslange tuchthuisstraf of de doodstraf worden
Uitgesproken.
Artikel 4.
Feiten als bedoeld in de artikelen l tot en
met 3, zijn delicten in de zin van par.' 2,
tweede lid van de verordening no. 52/1940 betreffende de Duitse rechterlijke macht voor
strafzaken.
Deze verordening treedt heden in werking

4. De verplichting tot het verrichten
van diensten
De Staatscourant bevat een eerste uitvoeringsbesluit van den secretaris-generaal
van Sociale Zaken ingevolge de verordening van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffende de beperking ten aanzien van het veranderen van
betrekking (verplichting tot het verrichten
van diensten bij werkverschaffingen).

Een vrüwilliger willen wij houen,
Want wij hebben alleen wat aan trouwen.
Daarom vrager wij u
ledere week en ook nu:
Laat H. L. op u kunnen bouwen.
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Geldt volgens de landelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor de bouwbedrijven,
contract II voor een werk een hoger uurloon,
Inclusief duurtetoeslag, of wordt ingevolge
een wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de bouwbedrijven, contract
u, een hoger loon vastgesteld, dan moet dit
loon betaald worden.
In de hierboven genoemde lonen zijn duurtetoeslagen inbegrepen.
4. Loongebieden. Loongebied:
1. omvat de provincies Noord-Holland en
Zuid-Holland;
2. omvat de provincie Utrecht;
3. omvat de provincies Noord-Brabant,
Limburg, Groningen, Friesland, Gelderland
en Overijsel;
4. omvat de provincies Drente en Zeeland.
5. Tariefwerk. De vaststelling van de tarieven moet zodanig geschieden, dat voor werknemers, die in verband met de aard van
hét werk een gemiddelde prestatie leveren,
de mogelijkheid gewaarborgd is een loon
te verdienen, dat 10 pet. boven het vastgestelde uurloon ligt.
6. Maximum lonen en prestatietoeslag De
onder l, 2 en 3 vastgestelde lonen mogen niet
worden overschreden. De toekenning van
prestatietoeslag kan alleen worden toegestaan, wanneer tevoren schriftelijke vergunning van het college van rijksbemiddelaars
is verleend. De werkgever kan echter zonder vergunning aan 30 pet. der werkende geschoolde arbeiders, vallende onder de Ie loongroep een prestatietoeslag tot maximaal 10
pet., en aan 30 pet. van de werkende arbeiders, vallende onder de 2e en 3e toongroep,
een prestatietoeslag tot maximaal 5 pet. van
het uurloon betalen.
Artikel 3. Overwerk, nacht- en Zondagsarbeid
Wordt langer gewerkt dan de gewone arbeidsduur, zoals geregeld in de artikelen 12
en 14 van de landelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor de bouwbedrijven, contract II, en de artikelen 12 en 15 van contract I, dan worden de volgende toeslagen
op* het uurloon betaald:
1. voor overwerk na beëindiging van de
gewone arbeidstijd voor het eerste uur
10 pet-,
2. voor het 2e uur 25 pet.,
3. voor volgende uren 50 pet.
Voor Zondagsarbeid en arbeid op feestdagen wordt een toeslag van 50 pet. betaald.
Voor arbeid tussen 22 uur en 6 uur en
voor arbeid op Zaterdag na 13 uur wordt
een toeslag van 10 pet. betaald, voor zover
het niet betreft overwerk in de zin van het
eerste lid. •
Deze toeslag wordt niet gegeven voor zover het regelmatige ploegenarbeid betreft
Bij het samenvallen van meer dan één toeslag wordt alleen de hoogste toeslag betaald.
Artikel 4. Fiets- en reisgeld
Werknemers, die na het einde van de dagelijkse arbeidstijd naar hun woonplaatsen
terugkeren en wier woonplaats meer dan
10 km van het midden van het werk gelegen is, ontvangen een vergoeding van f 0,25
voor iedere arbeidsdag, waarop zij om arbeid
te verrichten op het werk verschenen zijn.
Wordt om het werk te bereiken gebruik
gemaakt van openbare middelen van vervoer, dan worden de vervoerskosten door
den werkgever betaald. In dat geval wordt
een vergoeding als hierboven genoemd, niet
betaald. Datzelfde geldt, wanneer het vervoer heen en weer kosteloos geschiedt.
Artikel 5. Vergoeding verblijfkosten
Gehuwde werknemers of kostwinners,
wier woonplaats meer dan 15 km van het
midden van het werk gelegen is en die na
afloop van de dagelijkse arbeid niet naar
huis kunnen terugkeren, ontvangen vrij onderkomen en f 1,50 per kalenderdag kostgeld.
Kan geen vrij onderkomen worden verschaft, dan wordt het kostgeld met 50 cent
per kalenderdag verhoogd.
Artikel 6. Heen- en terugreis
De werknemers hebben recht op betaling
van de heenreis van hun woonplaats naar
het werk, en, na beëindiging van het werk,
op betaling van de terugreis naar hun woonplaats. Er bestaat geen recht op betaling
van de terugreis, wanneer de werknemer op
eigen verzoek, zonder dringende redenen,
voordat 5 dagen sedert de aanvang van zijn
arbeid verlopen zijn, vertrekt of op staande voet wordt ontslagen, of wanneer de arbeider in redelijkheid aanvaardbare arbeid
in de omgeving wordt aangewezen.
/
Artikel 7. Overige arbeidsvoorwaarden.
Ten aanzien van alle overige arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing de bepalingen
van de landelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor de bouwbedrijven, voor zover zij
met de inhoud van deze voorschriften niet
in strijd zijn.
Artikel 8.
Deze regeling treedt in werking bij de
aanvang van de loonweek, waarin 24 Maart
1941 valt.
Het college van rijksbemiddelaars:
DB VRIES.
De secretaris: A. W. QUINT.
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als; cultuur factor

•n Je maalscHappelijke orde
(Dr. A. H.). In ons vorig artikel troon zoveel mogelijk wilde bezuinihebben we de verschillende culturele gen. Men kan zelfs zeggen, dat in brezijden, die aan elke arbeid, de han- de kringen van de arbeiderswereld
denarbeid zowel als de geestesarbeid zelf het besef van de culturele betekenis van de arbeid ontbrak; ook daar
vastzitten, uiteengezet.
We hebben ook reeds gezegd dat werd de arbeid slecht als een middel
in de
individualistisch-kapitalisti- beschouwd om brood te verdienen en
sche orde deze zijden niet tot hun daarvoor wilde men ook wel zoveel
recht kwamen. De arbeid is daar mogelijk hebben, maar dat de arbeid
een waar, waarvan vraag en aanbod ook een middel was om zijn persoonen prijs aan dezelfde wetten onder- lijkheid tot vervolmaking en ontplooiworpen zijn als de overige goederen, ing te brengen, om vollediger mens te
welke het object der volkshuishou- worden, nog afgezien van de verdiending vormen. Arbeid is daar een kos- stelijkheid onder het oogpunt der getenfactor, waarop men met het oog nade, leek den meesten een ongerijmdop de concurrentie en de mogelijkheid heid. En bij de machinale productie
van een grotere winst zoveel mogelijk leek dat hun en lijkt dat velen nog een
tracht te bezuinigen. En dat. winst- onmogelijkheid. Zij menen, dat de atstreven der individuen kent daarbij mosfeer van de fabriek per se een ongeen grenzen; het geeft niet om de aangename en ongezellige moet zijn,
gevolgen onder moreel opzicht, niet dat de arbeidsmethoden uiteraard
om de verwoesting van de volks- geestdodend zijn, dat 't koude metaal
kracht, van gezondheid, van gezins- voor de warmte van het leven niet
leven, van bevolkingsgroei, welke ontvankelijk is. Uit het oog werd verdaaruit kunnen voortvloeien. De ar- loren, dat al deze arbeidsomstandigbeid is daar losgemaakt en losgeraakt heden en arbeidsverhoudingen menvan den mens en van de rechten der senwerk zijn, resultaat van een opvatpersoonlijkheid, welke bij indienstne- ting, volgens welke het economische
ming en tewerkstelling van arbeiders leven los staat van het culturele leven,
met culturele overwegingen niets te
ontzien moeten worden.
Voor de arbeid als ontvouwing en maken heeft, zoals aanvankelijk ook
verwezenlijking van de veelzijdige sociale overwegingen niet aan bod
aanleg en vermogens der menselijke kwamen. Het bedrijfsleven zou alleen
persoonlijkheid heeft men daar slechts maar stoffelijke doeleinden hebben te
oog, als het ogenblikkelijke winst voor dienen: brood en winst. In dit teken
den individuelen werkgever oplevert. staat de arbeid in de individualistischTengevolge van deze geestesgesteld- kapitalistische orde en hij staat daarheid en organisatie van 't maatschap- in noodzakelijk in dit teken; verbetepelijk-economische leven kwam de ringen, waardoor de arbeidsverhouculturele kant van de arbeid en het dingen onder sociaal en cultureel opculturele leven van den arbeider in de zicht een menswaardiger karakter
verdrukking. In hun organisaties heb- krijgen, komen slechts bij wijze von
ben de arbeiders zich hiertegen te- concessies tot stand of moeten worweer gesteld. Zij hebben belangrijke den afgedwongen door de inzet van de
verbeteringen tot stand kunnen bren- organisatie- of de staatsmacht.
gen, vooral ook omdat de staat, mede
onder hun invloed, zijn standpunt van
onthouding liet varen en actief in het
sociaal-economisch leven ging ingrijMet deze fundamentele instelling nu
pen. De omstandigheden, waaronder
moet
radicaal worden gebroken. Een
de arbeid verricht wordt, zijn door
geheel
andere grondgedachte moet
deze invloed veel menswaardiger geworden; de arbeidsvoorwaarden hu- tot uitgangspunt van de organisatie
van het arbeidsleven gemaakt wormaner.
den. Elke arbeid moet gezien worden
als een bestanddeel van het maatschappelijke leven, dat over zijn geToch is de toestand nooit zo gewor- hele uitgestrektheid een economische
den, dat de veelvoudige culturele fa- en een culturele zijde heeft. Het becetten van de arbeid, die in het vorige drijfsleven vormt slechts een groep,
artikel belicht zijn, volledig tot hun een bepaalde sfeer in dat maatschaprecht kwamen. De reden hiervan is, pelijke leven en heeft evenzeer een
dat in beginsel de individualistisch- culturele kant, gelijk de groep van
kapitalistische opvatting van de fac- hogere, z.g. vrije beroepen, van schotor arbeid en van de betekenis en de ne kunsten een economische kant
positie van den arbeider bleef over- heeft.
In de hogere beroepen mag het culheersen. Zekere schrijnende gevolgen
werden opgeheven, ernstige excessen turele element domineren, gelijk in het
afgesneden, maar practisch bleef de bedrijfsleven het economisch bestandarbeid toch als een koopwaar be- deel op de voorgrond staat. In het
schouwd, welke binnen zekere gren- maatschappelijke leven moet een wezen, waardoor de allerergste uitwas- derzijdse beïnvloeding en doordringing
sen werden voorkomen, aan de druk van al deze beroepen plaats hebben
van de concurrentie en het winststre- en dit moet door de organisatie der
ven was blootgesteld. Personeelkosten maatschappij mogelijk gemaakt worbleven steeds een post, waarop de pa- den.
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elke arbeid, die in het kader van de
uitoefening van dat beroep verricht
wordt, gelijkelijk tot haar recht dient
te komen. Al de omstandigheden en
al de voorwaarden, waaronder arbeid
verricht wordt, al is het ook ondergeschikte arbeid, moeten zó geregeld
worden, dat de mens daarin zich als
persoonlijkheid ontvouwen kan. Dat
moet als vanzelfsprekend beginsel
voorop staan en Biet het maken van
winst. Tenslotte is dat de zin van het
leven en ook van het maatschappelijk
leven. In arbeidsverdeling moeten de
veelvuldige middelen, de veelsoortige
goederen en diensten worden voortgebracht, die moeten dienen om den
mens een hoog levenspeil mogelijk te
maken. De wet van het levensonderhoud en de plicht tot levensvervolmaking, om door de ontvouwing
van zijn persoonlijkheid God te verheerlijken en zijn levensdoel te bereiken, dwingen den mens tot deze arbeidsverdeling. De beroepsarbeid,
welke als gevolg van deze arbeidsverdeling uitgeoefend wordt, vult het
leven van lederen mens. Het gaat toch
niet aan, dat de mens alleen maar aan
het eind van de arbeidsdag menswaardig leeft, dat hij dan van de
resultaten van een hoog opgevoerd
maatschappelijk arbeidsproces profiteert, maar dat hij tijdens de arbeid
slaaf is van de machine, dat hij daar
opgeofferd wordt aan de meest economische arbeidsmethoden en productie-procédé's, dat hij — in één
woord — deze arbeid in minder menswaardige omstandigheden verricht.

KAÏN
Rogier van Aerde's aangrijpend boek
over de levenstragiek van het eerste
kind der eerste menschen
Van katholieke en niet-katholieke
schitterend beoordeeld
Prijs f3,50 ing.; f4,50 geb.

Verkrijgbaar in den boekhandel en bij

URBI ET ORBI
Ondiep 6 — Utrecht
giro 315927
Juist in dit arbeidsproces moet de
mens zijn persoonlijkheid actief tot
ontvouwing brengen; daarin moet
hij zijn persoonlijkheid kunnen leggen; in zijn dagelijkse arbeid moet de
zin van zijn leven in vervulling gaan;
daarin moet hij tot een hogeren mens,
tot een volmaaktere persoonlijkheid
worden.
Alleen een maatschappij-inrichting,
waarin dit beginsel tot uitgangspunt
gemaakt wordt van de organisatie
der arbeidsverhoudingen, en waarin
de moeilijkheden, die zich in verband
met de techniek en de andere eigenaardigheden van het tegenwoordige
productieproces voordoen, in deze zin
opgelost worden, is natuurüjk. Hoe
zulks in een corporatief bestel kan
geschieden, zullen wij in een volgend
artikel zien.

PINKSTEREN
Kom, kom, o driemaal heil'ge Geest!
Gebenedijd ons Pinksierieesi.
Kom Torielduif van 's Hemels dak
En breng ons den Olijventak
Vertrooster, breng ons Christi vree
En neem in onze herten stee,
Geest Gods, maak onzen geest gewis
Dat God ons aller Vader is.
O Vinger Gods, dit stenen hert
Vermorzel, dat hei weker werd
En Christi wet, die eeuwig blijft
In ons gemoed en zinnen schrijft.
O, die Gij onbegrijpelijk zij 11
Ons hert tot Uwen tempel wijd
En ons inwendigheid herschept,
Die lust bij ons ie wonen hebt.
Kom Hemeldauw en overstort
'i Gemoed, onvruchtbaar en verdord,
O stroom des levens! O Fontein!
Bevochtig ons en was ons rein.
Kom Godlijk Vuur en steek voortaan
Ons koude ziel met ijver aan;
Kom heilig vuur, verteer, verslind
Al wat in ons nog 't vlees bemint.
Gij, wind des Heren wees doch mee
Ons zieleschip in 's werelds zee.
Opdat wij, vrij van schipbreuk dan
Landen in 'i hemels Canaan.
JOOST VAN DEN VONDEL

+

Rheumatisehe pijnen
Door bun pttnultdrljvende werking helpen nierbü altijd veilig en vlug als geen ander een
poeder of cachet van Mflnhardt te Zeist. Mijnhardt's
Poeders per stuk 8 cent. Doos 45 cent. Cachets, genaamd „Mijnhardtjes".
Doos 10 en 50 cent.

Bij de organisatie van elk beroep,
van elke beroepsstand, als de natuurlijke geleding van het maatschappelijk
organisme moet voorop staan, dat de
economische en de culturele kant van

zijde

HERSTEE: X E G E M E E N K A T H O E I E K W E E K B E A D

ROND DE BEWEGING
Daar gebleken is, dat onderstaand pensbericht onder onze mensen enige verwarring heeft gesticht is opneming in ^Herstel" van het commentaar van „De Volkskrant" wenselijk.
Onder die kop: „Fusie van de Rotterdamse Bond van R-KJP.T.T.-personeel
naar het N.V.V." deelt de persdienst van
het N.V.V. mee:
„De Rotterdamse Bond van R. K. post-,
telegraaf- en telefoonpereoneel besloot
een dezer dagen tot opheffing en aansluiting bij de Ambtenaarsbond, hoofdgroep P.T.T. -personeel."
Wie oppervlakkig leest en daar
wordt klaarblijkelijk op gespeculeerd —
zou kunnen menen, dat een stuk van de
R.K. Bond van P.T.T.-personeel St. Petrus
naar het N.V.V. is overgelopen. Het woord
„fusie" en het woord „bond" werken dit
in de hand.
Wie goed lezen, met name de ingewijden, weten wel beter. De „Rotterdamse
Bond van R. K. post-, telegraaf- en telefoonpersoneel" bestaat uit een bescheiden
groepje dissidenten die de heer Ooms om
zich heen heeft weten te verzamelen. Ze
staan buiten „St. Petrus", missen uiteraard de bisschoppelijke goedkeuring en
hebben dus ook geen geestelijk adviseur.
Dat het groepje naar het N.V.V. is
overgelopen bewijst de graad van katholiciteit der aangesloten leden. Men weet
nu precies wat men aan hen heeft. De
misleiden onder de „Rotterdamse bond"
zullen niet nalaten tot de e n i g e R. K.
Bond van P.T.T.-personeel (men voelt het
verschil tussen: R. K. Bond van P.T.T.personeel en: Bond van R.K. P.T.T.-personeel) terug te keren.
#
Verleden week Maandag heeft de inmiddels afgetreden voorzitter van de Ned.
R. K. Landarbeidersbond en Tweede Kamerlid de heer A. J. Loerakker in hotel
Lion d'Or te Haarlem een afscheidsreceptie gehouden. Fraaie bloemen van vakorganisaties en instellingen van het Verbond
sierden de ontvangstzaal. Vele vertegenwoordigers van vak- en standsorganisaties
en van instellingen der R. K. Arbeidersbeweging hebben hier op hartelijke wijze
officieel afscheid genomen van hem, die
gedurende een lange reeks van jaren als
voorzitter van de bond voor de belangen
der R. K. landarbeiders op de bres heeft
gestaan.
Aan het afscheidsdiner, dat bij deze gelegenheid was gehouden, hadden o.m. de
oud-bondsadviseur, deken J. B. J. Kok van
Delft en namens het bestuur van het
R. K. Werkliedenverbond de heren A. C.
de Bruijn en H. J. Kuiper deelgenomen,
evenals vertegenwoordigers van de Ned.
Katholieke Boerenbond en van de Chr.
Landarbeidersbond.
Er is veel waardering geuit voor Loerakker's werk, met zoveel succes op sociaal
terrein verricht.
De R. K. Metaalbewerkersbond is over
zijn ledenwervingsactie goed te spreken,
al zou 't bestuur vanzelfsprekend graag
zien, dat „de overige ruim 120 afdelingen
nu eens dezelfde activiteit ontplooiden als
de anderen." In de week van 5 tot en met
10 Mei werden weer 41 nieuwe leden ingeschreven door 23 afdelingen. Z^jn de
andere afdelingen de volgende keer ook
van de partij?
#
Was bij 't opmaken van 't vorige resultaat de afdeling Utrecht van de R. K.
Bouwvakarbedersbond met haar resultaat
nog vóór aan de kop — de bond schreef
toen in totaal 83 nieuwe leden in — bij de
telling over de week van 11 —17 Mei, welke
als resultaat 91 nieuwe leden gaf, heeft
Nijmegen de afdeling Utrecht met 9
nieuwe leden geklopt. Een onderlinge
strijd voor 'n mooie en goede zaak, welke
aller belangstelling verdient. Gaan de
Bouwvakken nu 't winstcijfer voortaan
niet 3 cijfers schrijven? Dat zal van de
leden en de wijze van 't voeren der propaganda, afhangen!
„St. Raphaël", de bond van onze spooren trammannen, heeft in totaal weer 175
nieuwe leden ingeschreven. Er zit tempo
en gang in. Dat kunnen we van spoor- en
trammannen ook verwachten. Volhouden!
De bond nadert al aardig de 400 nieuwe
leden en zou 't dan zo'n toer zijn over de
verwachte 500 heen te gaan? WUten is
altijd kunnenl
^«^-,.

Het hoofdbestuur van „St. Raphaël"
heeft in zijn laatstgehouden vergadering
tot secretaris-penningmeester van vakafdeling I benoemd, den ambtenaar J. M.
Blommers, Westerstraat 18, Utrecht.
*
Met betrekking tot de 10.000-actie van
de R. K. Bond van Handels-, Kantoor- en
Winkelbedienden kan worden meegedeeld,
dat weer 216 nieuwe leden zijn geboekt,
waarmee de totaalstand op 702 is gebracht. Ook hier zit, als we de oude cijfers nog eens nagaan, goede vooruitgang
in. Nogmaals, op naar de 10.000.
In de maand April werden 13 patiënten
uitgezonden naar ,het sanatorium Berg en
Bos te Bilthoven en l patiënt naar Heiiomare, waaronder 6 mannen, 2 vrouwen en
6 kinderen.
Op 30 April waren er 90 mannen, 47
vrouwen en 141 kinderen geheel of gedeeltelijk voor rekening van Herwonnen
Levenskracht in verpleging en nog 16
patiënten in de nazorg.
Steunt gij dit mooie werk reeds met
een stuiver per week?
Geef u zelf vrijwillig op bij het bestuur
van uw afdeling.
%,
Met de propaganda onder de fabrieksarbeiders gaat 't al evenzeer goed. De
R.K. Fabrieksarbeidersbond organiseerde
125 man van het personeel der papierfabriek Maasmond te Raamsdonksveer,
voorts 43 arbeiders van de suikerfabriek
in Steenbergen, ruim 20 man van de fabriek Organon in Oss.
Mooie resultaten!
Over de gehele maand Maart j.l. boekte
deze bond een winst van 283 nieuwe leden.
Op 23 Mei j.l. was de heer J. Bierhuis,
tweede secretaris der afdeling Wormerveer van de R. K. Fabrieksarbeidersbond,
40 jaar in dienst bij de cacao- en chocoladefabriek van Erve H. de Jong aldaar.
Wel een proficiat waard zo'n lange diensttijd. De afdeling hoopt den jubilaris nog
jaren in haar midden en in 't bestuur
te hebben.
*
De eerste propagandaslag van de Rerum Novarum-actie in 't diocees Roer-

mond is gewonnen! Op 15 Mei was t resultaat 1012 nieuwe leden, d.w.z. dat de
eerste duizend nieuwe leden nu bereikt
zijn. De actie wordt nu voortgezet, het
hele jaar 1941 door. De tweede slag moet
vóór de wintermaanden beëindigd en natuurlijk gewonnen zijn.
Aan de slag daar in 't zuiden en nu samen naar de 2000 nieuwe leden!
ffDe Bredase diocesane Werkliedenbond
heeft met zijn Rerum Novarum-actie over
de laatste 14 dagen 61 nieuwe leden geBehoren de niet-georganiseerden niet
boekt. Wel goed, maar "t kan beter.
Gedurende de eerste 4 maanden van dit bewerkt te worden?
Zou uw ledental niet beduidend kunnen
jaar werden hier in totaal 933 nieuwe
stuiver-vrijwilligers voor de kettingactie worden uitgebreid?
Welke middelen denkt ge daarvoor aan
van Herwonnen Levenskracht gewonnen.
te wenden?
Een prachtig resultaat!
Weet ge wel, dat huisbezoek nog steeds
een uistekend middel is en dat ook altijd
afwerpt?
Het bestuur van de R. K. Volksbond in resultaten
Daarom: actie voeren — propaganda
Amsterdam roept alle leden op tot bijwo- maken — aan huisbezoek doen.
ning van de grote Rerum Novarum-herNu in het R. K. Werkliedenverbond!
denking op Zondag 8 Juni n.m. half drie
*
in een der zalen van Bellevue. '
Op 30 April was het 25 jaar geleden,
Spreker is mr. C. P. M. Romme over
het onderwerp: Rerum Novarum en Qua- dat de heer J. v. d. Nieuwendijk, voorzitter van de afdeling Gouda van de R. K.
dragesimo Anno.
Het jongenskoor van het St. Ignatius- Bond van Werkmeesters, de dag herdacht
college onder leiding van pater J. Smits- als oprichter van het correspondentschap
Gouda van de R. K. Werkmeestersbond
Van Waesberghe zorgt voor omlijsting.
te zijn opgetreden, die hij later heeft helPaul Huf declameert.
pen uitbloeien tot een kring.
Al deze jaren heeft hij met hart en ziel
De bedrijfsraad voor de schoenindustrie gewerkt voor zijn afdeling, niet alleen als
heeft een verzoek tot algemeen verbin- lid, maar tevens als bestuurder, als hoedendverklaring van een wijziging van ar- danig hij al deze jaren ziiting heeft.
Van harte proficiat!
tikel 11 der collectieve arbeidsovereenkomst voor de schoenenindustrie inge*
diend, van welke collectieve arbeidsoverHet „Christ. Soc. Dagblad" herinnert er
eenkomst bij beslissing van het college aan, dat het in November 50 jaar zal zijn
van rijksbemiddelaars bepalingen alge- geleden, dat te Amsterdam het eerste
meen verbindend zijn verklaard.
christelijke sociaal congres werd gehouden.
*
Van het verslag van dit congres zal
De directie van de Hollandse Construcnieuwe uitgaaf in afleveringen vertiewerkplaatsen te Leiden stelt voor, over een
schijnen,
door den heer Hagoort.
1940 een onveranderd dividend van 15 per- De eerstebewerkt
reeds verschenen aflevering is
cent uit te keren.
voor een goed deel gevuld met de beroemde openingsrede van dr. Kuyper over
*
De raad van commissarissen der Alge- „Het sociale vraagstuk en de christelijke
mene Kunstzijde Unie heeft in haar ver- religie".
Het volledige werk zal zeker 600 bladgadering van 6 Mei j.l. besloten aan de
zijden
tellen.
aandeelhoudersvergadering voor te stel*
len een dividend te betalen van 5 pet.
De Chamotte-Unie te Geldermalsen
(v. j. 4 pet.).
keert over 1940 een dividend uit van acht
percent.
*
Ter aanbeveling:
Hoeveel katholieke arbeiders zijn er in
De kunstzijdespinnerij Nyma te Nijmeuw gemeente (parochie)?
gen zal over 1940 op de gewone aandelen
Hoeveel arbeiders zijn daarvan katho- 11 percent en Op de oprichtersbewijzen
liek georganiseerd?
f 65.10 per stuk uitkeren.

Weelc van cjeLeJ en offer
ff.
voor Je

kolonial

In de week voor Pinksteren bidden wij,
weer voor de bekering van Oost- en WestIndië.
Het is een ere-plicht.
In de geest zijn wij één week missionaris
mee.
Daar zien wij hen uittrekken, die dappere mannen en vrouwen, die helden met
hun lach, hun durf, hun humor, hun liefde.
Geen Siberische kou weerhoudt hen, geen
afmattende hitte legt hen lam.
Ze zijn gegaan, ze werken.
Ze schrijven niet veel, en ze praten niet
veel.
Als ze naar het vaderland schrijve^ is
het vaak een bedelbrief.
Ze maken het altijd goed in die brieven,
en ze zeggen, dat alles wel terecht komt
en dat we allemaal in Gods hand zijn.
Zie ze nu arbeiden.
De een zit met heel veel moeite een paar
onhandige catechisten op te voeden. Die
pas-bekeerden moeten in de dorpen later
de kinderen onderrichten. De missionarissen proberen zich in te denken in de gedachtengang van die catechisten; ze passen zich aan, ze stellen zich in op hun mentaliteit, ze buigen zich over naar hun zo
heel andere wezen.
Anderen geven godsdienstles aan jonge
heidenen; die komen niet spontaan aangezet, die moeten eerst gezocht, getrokken, gehaald en dan beziggehouden, geboeid, gebonden, gefascineerd worden door
het woord van den missiepater.
Weer anderen proberen stervende oudjes nog de hemel in te loodsen. Weinige,

missies

duidelijke woorden moeten het zijn, die
een ouden man bijbrengen dat Christus
God is, en dat Hij hem wacht in het andere leven. De missionaris bezint zich,
hoe hij het miniem-weinige, dat hij zeggen
kan, zo kan formuleren, dat het begrepen
wordt en aanvaard.
Zie: zij allen hebben het levensbrood
gebroken tot kruim, dat die speciale ziel
smaakt, om juist die ziel te werven en te
winnen voor Gods liefde.
Anderen doen eenvoudig, wat Christus
verhaalde in de parabel: ze zaaien.
Objectief leggen ze de leer der Kerk
uit voor wie er maar naar luisteren wil.
Zij demonstreren zo op een heerlijke wijze,
dat de Kerk een Goddelijke opdracht en
zending heeft om Christus' leer te verkondigen en uit te breiden, onafhankelijk
van de gunst of het verzet der mensen.
Groots en heilig is ook dit gebaar. De
apostel, die zo het evangelie verkondigt,
kent zijn hoorders misschien niet persoonlijk. Zijn woorden zijn niet psychologisch
ingesteld op deze of die ziel. Maar de
waarheid, die hij verkondigt, is voor alle
zielen, zij is goddelijk en eeuwig-menselijk.
Zonder speciale toepassing aan tijd en personen en actualteit breekt hij het levensbrood, dat Christus bracht, en dat voor
alle tijden en voor alle volkeren is. Heilig
en universeel is de leer; sereen en zonder
veel apologetiek predikt hij Christus'
Kerk, die hem zond. Wil men gehoor geven aan zijn woord: goed: sit nomen Domini benedictum. Wil men niet: hij zal
voortgaan en verder gaan en zijn zending
blijven vervullen. De eeuwige stad van

het Hemels Jerusalem verduisterde daardoor niet in glans. Zij blijft stralen en zij
blijft noden haar poorten binnen te gaan.
Zo werken ze, de missionarissen, zo strijden ze.
Maar ook,1 en niet minder, werken en
strijden zij, die achter het front staan.
De mannen, die de bedelbrieven schrijven en de missie-annalen redigeren.
De mannen, die zich mateloos aftobben
met het aanleren der vreemde talen die
zo in de missie moeten spreken.
De mannen, die de woningen van de
missionarissen bouwen uit de eigen gebakken kletstenen, en die de kapelhutten
optrekken uit zelfgezaagde planken van
zelfgevelde bomen.
De mannen, "die nooit de missie zien,
maar in het vaderland hun jonge confraters opleiden en opvoeden.
De mannen die de plechtige naam hebben van procurator of oeconoom, maar
wier zware bezigheid het is: te zorgen voor
de financiën.
De mannen die de administratie voeren
en de statistieken opmaken.
De mannen die de missiefilms in elkaar
zetten en de missie-kalenders van grapjes
voorzien.
De mannen die ziek en oud en opgewerkt zijn en alleen maar bidden.
De mannen die in het vaderland moeten
achterblijven, omdat zij medisch afgekeurd (= versleten) zijn, en die zo alleen
maar offeren
Zie: aan die allen denken wij in de week
voor Pinksteren.
Hun brengen wij een eregroet: het zijn
onze helden.
Het zijn de besten onder ons, het zijn
de dappersten onder ons en: het zijn onze
missionarissen.
En gezegend de familie, die een missiepater of missiebroeder of -zuster onder
haar leden telt: deze éne verheft heel het
geslacht.
P. P, P,

HERSTEL,: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D

Het Liezen van Je

Meilie|ste

In een vorige beschouwing heb ik voor
onze lezers enige folkloristische gebruiken
de revue laten passeren, gebruiken die
zich afspelen in en om Pasen,
We gaan thans eens zien, welke feesten
er zoal plaats vinden in de tijd na Pasen.
En dan neemt de maand Mei hier een
bijzondere plaats in. Dan immers behoort
de Meiboom' geplant te worden. Vroeger
was dit gebruik algemeen verbreid. Vandaar zeker, dat sommige regeringen
strenge maatregelen moesten nemen, ten
einde ontstane uitwassen van het Meiboom-planten tegen te gaan. In enkele
dorpen van Zuid-Limburg is het Meiboomplanten nog tamelijk goed bewaard gebleven, zo bijv. in Afferden en Kerkrade.
Ook bestaat nog de gewoonte de Meileefste, dit is de Meiliefste uit te kiezen,
soms op de eerste Zondag van Mei. Ja,
waarom ook niet? Waarom zou de man
ook zo zoeken naar de meest geschikte
vrouw? De jongens weten daar raad op.
Men verdeelt de huwbare meisjes uit het
dorp eenvoudig onder elkaar of ze worden
soms bij opbod verkocht. Of de genoemde
slachtoffers dezer publieke verkoping
altijd genoegen nemen met deze transactie, vermeldt de historie niet.
Nu we het toch over historie hebben ...
Die wijst er op, dat de maand Mei steeds
bij trouwlustigen in hoog aanzien heeft
gestaan. Ook tegenwoordig Ls dat nog wel
het geval. Soms vinden meisjes op de
eerste Meidag de liefde. Mei voor hun
deur, of zelfs wel op het dak geplant. Dat
spreekt tot belanghebbenden een wel is
waar symbolische, doch niettemin gemakkelijk te begrijpen taal. Elke plant of
bloem heeft in die taal haar eigen vaste
betekenis. Zo bijvoorbeeld de rus of lis.
Vindt een meisje zo'n, lis boven haar deur
geplant, dan kan ze er zeker van zijn, dat
ze het komende jaar veel vrijers krijgt.
Vader Cats geeft in een zijner gedichten
een proeve van dat oud gebruik, waar
hij zegt:
De mey stond op een mast als op een
Ihooge stam
Zoo dat haar groene top tot aan haar
[venster kwam

Merkwaardig is, dat het meisje op de
allereerste plaats keek, of de tak wel geschild was. Dus van de bast ontdaan was.
Men hield het er namelijk voor, dat boze
geesten verblijf hielden tussen de bast en
de tak. In een geschilde tak was geen
plaats voor boze geesten.
Tegenwoordig danst men niet meer om
de Meiboom. Jammer genoeg, vind ik.
Dat zou er anders nog wel eens leutig op
los kunnen gaan.
•
In het jaar 1647 was dat nog anders.
Toen moest Utrechts stadsregering het
volgende plakkaat uitvaardigen tegen het
kiezen van de Meiliefste:
,f)e vroedschap der stad Utrecht, begeerende te wenen de insolentie van dezen gepleegd in het dansen en springen onder de
meijkranSen, verbiet een iegelijk van nu
voortaan eenige meikransen uit te hangen."

Dus moest men zich toen uitsluitend
bepalen tot het werpen van smachtende
liefdeblikken naar zijn uitverkorene en de
Meikransen moesten achterwege blijven.
We zijn nu genaderd aan het Pinksterfeest. En het is al weer b\j deze gelegenheid: Twente vooraan! De Twentse boerenjeugd geeft uiting aan haar zomervreugde door 'n bruidspaar te kiezen.
Symbool der verjongde natuur. Er wordt
een kroon gemaakt van gekleurd papier
rnet waaiertjes en uitgeblazen eieren. Aan
't snijpunt van twee over elkaar gebogen
halve hoepels.wordt de kroon opgehangen.
Op Pinksteren wordt die door vier kinderen gedragen boven de hoofden van bruid
en bruidegom. Een gevolg van kinderen
vormt de bruidsstoet. Zo trekt men op,
onder het zingen van liederen. Is de stoet
op de deel ener boerderij aangekomen,
dan vormen de volgelingen een kring rond
't kleurige groepje en zingen dan een oud
Twents liedje, betrekking hebbende op de
Pinksterbruid. Daarna wordt er eens
duchtig met een busje gerammeld en nu
kan de boer al niet anders dan een kleine
gave offeren. Heeft men alle boerderijen
bezocht en overal het bekende liedje geeongen, dan worden de centen in lekkernijen omgezet Het genieten daarvan
maakt het laatste en natuurlijk niet het
onbelangrijkste deel der feestelijkheden
Jiit.
Deze en meer gebruiken wiaronder het
vogelschieten, verdwijnen echter hoe langer hoe meer, Dit laatste, het vogel-

schieten, komt gelukkig nog wel hier en
daar voor, bijvoorbeeld in Twente, Brabant, Limburg en Gelderland.
De verschillende er aan verbonden
rechten en plichten zijn vastgelegd in een
artikelsbrief, waarvan artikel l luidt:
„Eerstelijik zullen de schutterijen nu
voortaan (dit is na 1646) den Vogel
schieten op Pinkster-Dinsdag".
In sommige boerschappen houdt men
zich nog streng aan deze dag. Anderen
nemen daarvoor Pinkster-Maandag. De
vogel, waarop geschoten zal worden,
wordt meestal gesneden uit een taaie
boomwortel. Hij wordt boven op een lange
paal bevestigd. De vogel wordt tegenwoordig vaak opgesteld voor de een of
andere herberg. Vroeger koos men daarvoor geregeld het erf van dengene die het
vorig jaar koning geschoten had.
Nog bestaat het gebruik in sommige
plaatsen, dat de koningin van het vorige
jaar in een mooi versierde wagen van
haar huis wordt gehaald en in triomf
wordt gereden naar het schuttersveld. De
wagen wordt dan omringd door een troep
schutters te paard, feestelijk uitgedost.
De stoet wordt voorafgegaan door een
paar speeknannen, die lustige deuntjes
aan hun violen ontlokken. Zo trekt men
dan op naar de vogelstang. De wedstrijd
kan nu een aanvang nemen en wordt geopend door een schot van den vorigen
koning. Dit is het sein van de algemene
aanval. Het doel is, de vogel naar beneden
té schieten. Bij stukken en brokken valt
hij omlaag. Wie het laatste stuk, hetwelk
zich nog op de stok bevindt, naar beneden
haalt, heeft voor dat jaar beslag gelegd
op de titel van koning. Zijn ega is dan
koninginne. O f . . . . zo hij er nog geen
heeft, moet hij zich uit de meisjes van het
dorp een koningin kiezen. De meisjes
hebben dan ook met spanning de uitslag
van de kamp verbeid. Met popelende
harten hebben zij het rappe spel der
boerenzoons gevolgd. En nu de koning
gekozen heeft, gebeurt het heel vaak, dat
de gekozene het hazenpad kiest. Dat helpt
echter niet. Ze is koninginne en blijft dat
gedurend een vol jaar. Spoedig hebben
haar achtervolgers haar ingehaald en nu
wordt het koningspaar gehuldigd. Men
begeeft zich gezamenlijk naar het feestlokaal, waar gegeten, gezongen en gedronken wordt en.... waar vooral de oude
Twentse dansen nog worden gedanst.
Geen step of foxtrot hier, maar het aloude
Hendrieksken, waarbij in de handen . geklapt wordt en met de voeten op de grond
gestampt. Gelukkig, dat het volk zo gehecht blijft aan zijn oude volksdansen en
-zangen. Dat blijkt vaak nog op bruiloften
in die streken.
Onze dichter Staring schreef op het
vogelschieten toepasselijk deze regelen:
En buiten op een grasig vlak
Beperkt van 't IJsselbed,
Werd feestelijk op een steilen mast
Een houten duif gesset.
Het jonge mans-volk trok daarheen
Gawapend ging de schaar
Want wie den vogel nederschoot
Was koning voor een jaar.
En zocht dan, in triomf geleid
Een meisje naar zijn ein
En voerde 't naar een herberg heen,
Begroet als koningin.

Gij dauwtrappers, ziet het eens zo af te
mikken,' dat gij op die dag in de namiddag
arriveert aan het Muldershuis of de
Muldersfluite tussen Hengelo en Zelhem, beide dorpen in de Gelderse Achterhoek. Want daar kunt ge dan zien, daar
in dat rustige land van bloesemende hagen en wuivende roggeakkers, hoe Hemelvaartsdag nog is een liefdadigheidsdag.
Want ook in dat vriendelijk^ land van den
Achterhoek en de Graafschap, met zijn
roodbedakte witte huisjes, zijn knoestige
perebomen die van hun bloesem blanke
bruidsbloemen strooien over de onder hen
staande bessenstruiken, waar bont gekleurd hanen elkaar als om strijd hun
morgengroet toeroepen bij het krieken
van de dag en waar 's avonds de lammeren spelen op de brink naet de kinderen
van het dorp, in dat landje, zeg ik, wordt
ook door velen bitter geleden. Daar waart
ook de armoede bitter rond die stomp en
onverschillig maakt en doet hoonlachen
over de idealistische bespiegelingen der
wandelende stadsmensen. Die armoede,
die vraagt om brood voor de lege magen
der schreeuwende, kibbelende kinderen.
Op roerende eenvoudige wijze voldoen
de gezeten boeren aan hun christenplicht,
welke hun bij een oude verdeling der
markegronden werd opgelegd, in de vorm
van het ieder jaar Beschikbaar stellen van
een Hemelvaartsbrood. Van heinde en
verre brengen zij van hun overvloed naar
de Hengelose molen. Wel stelde het reglement vast, dat iedere roggemik minstens
22 pond diende te wegen, op straffe dat
voor elk ontbrekend pond 30 cent zou
moeten worden betaald, maar men stelde
er een eer in de mikken zo zwaar mogelijk
te maken. Nog even voor de oorlog trof.
men er bij de overvloed van rogge een
Hemelvaartsbrood aan van 140 kilogram,
dat een scherp contrast vormt met de
papiertjes uit de broodloze jaren. Want de
tijdsomstandigheden ontnamen ook aan
dit pretje alle charme van de oude traditie
en in plaats van knappende muldersfluiten werden smoezelige broodbons uitgereikt. Deze traditie blijft nog steeds
voortleven, getuige het feit, dat in het
voorjaar van 1919 nog een boerderij te
Hengelo werd verkocht met dé bezwarende verkoopsbepaling op Hemelvaart
een brood te schenken aan de armen van
Hengelo en Zelhem. Berusten deze gebruiken op een oud tiendrecht, dat de bewoners dezer streken hebben te voldoen,
het oude archief van de huize Bergh te
's-Heerenberg bevat meer dan één aanwijzing, die naburige brooduitdelingen als
dankoffers kwalificeert. De plek, waar
dergelijke brooduitdelingen en plechtigheden plaats hebben, wordt dan aangeduid door een zogenaamd Hagelkruis,
waarvan reeds een afbeelding te vinden is
in een atlas der bezittingen der heren van
Bergh in het jaar 1727. Dit hagelkruis is
heden ten dage nog te vinden in een
weide, dicht bij de katholieke kerk te Kilder, eigendom van de boerderij het erve
„Hagelkruis". Voordat de genoemde kerk
was gebouwd kwamen de katholieke
boeren uit de omtrek op de eerste Pinksterdag daar tezamen met hun broden, om
die onder de armen te verdelen. Dit geschiedde met enige godsdienstige plechtig
heid. Een der armen moest voorbidden,
waarna een begin met de uitdeling werd
gemaakt. Soms waren er wel 50 broden
te verdeleen.
Sedert Kilder een eigen godshuis heeft,
heeft de ceremonie meer het karakter van
een processie gekregen, want men trekt
nu uit de kerk met den priester aan het
hoofd naar het hagelkruis. Daar gekomen
houdt de priester een preek, waarna men
weer ter kerke gaat om te bidden. Na dit
gebed verdelen de boeren hun meegebrachte mikken onder het hagelkruis.

Oorspronkelijk bestond het gebruik
hierin, dat men op een levenden haan
schoot. De herinnering daaraan is nog
niet geheel uitgewist. Ook in ons land
niet.
Op Schiermonnikoog bijvoorbeeld trekken de jongens er in de Pinksternacht op
uit om den vetsten haan te stelen dien ze
machtig kunnen worden. Omstreeks het
middernachtelijk uur wordt de haan in
een mand opgesloten en, voorzien van het
nodige voedsel, opgehangen in De Kallemooy.
Dit is een hoge stang met een dwarsra
er aan verbonden, waaraan een paar lege
flessen hangen. De top is getooid met een
meitak en de vaderlandse driekleur. Drie
Ook de landbouwende bevolking heeft
dagen lang moet de haan in zijn mand
verbhjven. En op Pinksterdrie wordt hij haar feesten en wel het feest van stoppeluit de mand bevrijd én aan den eigenaar hanen.
teruggegeven. Deze en nog meer derge„Hoort den blijden juichtoón galmen:
lijke gebruiken elders zon aille te beschouMaaiers, gaat de sikkels slaan!
Ziet, hoe buigen zich de halmen
wen als spontane uitingen van vreugde,
Met
een vracht van goud beladn!
over het hernieuwde vruchtbare leven in
Gij, die hopend 't zaad ging zaaien
de natuur.
Moogt nu rijke garven maaien

hanen, wat we zeker in verband mogen
brengen met het binnenhalen van de
oogst.
Stoppelhanen is niets anders dan een
oogstfeest en wel in het bijzonder- het
feest na de roggeoogst. De rogge is te
allen tijde de hoofdverbouw van de
Twentse boer geweest. Vroeger was hij
belangrijker dan in de tegenwoordige
tijd. Toen werd de rogge aan bakkers en
zaadhandelaars in de stad verkocht, zelfs
met wagens naar Deventer gebracht, om
daar ter markt te worden verkocht.
Sedert de boeren zioh echter, daartoe in
staat gesteld door de kunstmest, meer op
veeteelt gaan toeleggen, wordt de rogge
bijna uitsluitend.voor eigen gebruik verbouwd. Dat het oogsten van deze hoofdverbouw te allen tijde een belangrijke gebeurtenis is geweest, is licht te begrijpen.
Met Sint Jacobus (25-Juli) als de rogge
rijp is, komt de boer handen te kort. In
vroegere tijd waren de bewoners bij huurcontract verplicht met Sint Jacobus den
boer bjj het roggemaaien behulpzaam te
zijn en ook thans nog is dit hier en daar
het geval. Was nu met vereende krachten
van eigen en ander volk de rogge neergelegd en had men dus de hulp van de
inwoners en hun knechts niet meer nodig,
daar het binnenhalen van de oogst meest
door eigen volk geschiedde, dan trok de
boer, beladen met een grote hoeveelheid
jenever, naar het land om te trakteren,
want het was een oud gebruik, dat de
maaiers dan zoveel jenever mochten
drinken als ze beliefden.
Op verschillende boerenerven daar in
Twente treft men nog de sierlijke kannen
aan waarin met stoppelhanen de jenever
naar het land wordt gebracht. Was de
oogst geheel en al binnen, op de balken,
dan trok het jonge volkje de eerste Zondag de beste naar een herberg om daar
naar hartelust te dansen en pret te maken. De oudjes bleven dan thuis maar de
daaropvolgende Zondag trokken dezen er
op uit en pasten de jongens op het huis.
Wel worden stoppelhanen ook tegenwoordig nog gevierd, maar kalmer, het
trakteren geschiedt nu meestal thuis bij
den boer. Het Zondagsfeest is steeds nog
bij jong en oud in trek. In Hengelo (Gld.),
Zelhem en enkele andere plaatsen danst
men nog om het Olde Wief. Wanneer
namelijk de laatste akker gemaaid is,
maken de maaiers een grote garve, die
uit een 15-tal gewone garven bestaat. Het
is niet ieders werk zo'n Olde Wief in
elkaar te zetten, 't Moet een deugdelijk
wief zijn want de knechten steken er een
lange stok doorheen en dan wordt het
Olde Wief naar het erf van den boer gedragen. De boerin wordt nu het Olde Wief
aangeboden en de boer weet wel wat hem
past, namelijk de glazen eens te vullen.
Al dansende en drinkende om het Olde
Wief geeft men alzo uiting aan zijn gevoelens van blijdschap over de goede
oogst. Er wordt, ik kan wel zeggen
natuurlijk, ook daar van het goede wel
eens te veel genoten, zodat ze 't Olde Wief
niet meer kunnen zien en draaierig in 't
lijf worden.
In sommige streken heeft men de liefelijke gewoonte de laatste garve flink
stevig vast te binden om zodoende de
Roggenmute, een vijandige geest, gevangen te nemen. Dat is zo'n denkbeeldig
monster, dat schade kan berokkenen aan
de oogst en als men hem nu maar flink
vastsnoert en er een flink glaasje bij
drinkt, dan is hem alle levenslust ontnomen en keert hij jammerlijk terug naar
het rijk der boze geesten..
Typerend ook voor het feestelijk karakter, hetwelk het binnenhalen van de oogst
in zich draagt, is het feit dat de vrouwen
vaak in een witte kledij gestoken zijn, de
St. Jacobsdracht.
Wat het woord stopp&lhanen nu feitelijk
betekent? Nu, het eerste deel doelt op de
stoppels, die na het maaien in de grond
achterblijven. Bovendien bestond vroeger
de gewoonte, dat men jonge hanen in de
stoppelvelden joeg, die er dan bleven tot
de achtergebleven korrels verdwenen
waren. Natuurlijk gebeurde dit niet ten
pleziere dier beestjes, maar de vette
haantjes werden verkocht en de opbrengst
was voor de aardige boerenmeiskes.
Vraagt ge tijdens zo'n feest aan een
Twentenaar: „Wat gebeurt daar?" Dan
zal hij u antwoorden: Dat is stoppelhanen!
En daarmee basta! Een nadere uitleg
weet ook hij niet. Stoppelhanen? 't Is
feesten, drinken, dansen; een oogstfeest,
waarvan de ruwe kanten langzamerhand
iets afslijten.
Utrecht.

H. C. M. '

Want de dag van d'oogst brak aan."

A/klus de Nederlandse dichter Bernard
ter Haar, die in deze korte dichtregels zijn
Een ander oud gebruik vindt plaats op vreugde uit over het welslagen van de
Hemelvaart, het feest, dat Pinksteren oogst. Sedert onheugelijke tijden bestaat
voorafgaat,
in. deze streken het gebruik van stoppelHemelvaart i liefJaJiglieiJsJag
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MjDRIKS. VOORZITTER VAN DE
O VAM RK.ZIEKE-N FONDSEN

£ea gezUióMang Bij, uitstek!/
Zegenrijke arbeid in
onze beweging
Wanneer we het terrein van de ziekenzorg betreden en in enkele kolommen een samenvatting willen
geven van de bemoeiingen in dit opzicht door onze
katholieke Arbeidersbeweging, dan moeten we op
onze tocht wel gebruik maken van zevenmijlslaarzen,
want daarover is zóveel te schrijven, dat het aanvankelijk welhaast onbegonnen werk schijnt, om binnen
het gegeven bestek dit overzicht te geven.
Van de andere kant is de ziekenzorg zulk een
eminent gezins- en arbeidersbelang, behoort dit terrein zo uitgesproken tot dat van een beweging, die
gelijk de onze, den arbeider als mens geestelijk en
lichamelijk op een hoger plan wil brengen, zijn de
vruchten van eigen activiteit zo zegenrijk geweest,
dat wij in deze rubriek aan een en ander wel aandacht
moeten schenken.
We zijn daarom op een middag getogen naar den
voorzitter van de Bond van R. K. Ziekenfondsen, naar
vriend Hendriks te Tilburg, die op ziekenfondsgebied reeds jaren lang veel en taai werk heeft verzet
en die voorzeker ook de promotor en stuwer kan worden genoemd van de ziekenzorg niet alleen in het Brabantse, waar thans het Centraal Ziekenfonds van de
Bossche Diocesane Werkliedenbond tot het grootste
diocesane fonds is uitgegroeid, met 50 aangesloten
plaatselijke afdelingen en momenteel in totaal ongeveer 45.000 verzekerden, maar ook vér daarbuiten.
Hij ontving ons in zijn werkkamer, we hebben
tijdens ons onderhoud het een en ander opgeschreven
en geven hiervan nu het volgende relaas.
Hendriks wees er op, hoe weinig onze mensen in
het algemeen vroeger van medische hulp gebruik
maakten, mede als gevolg van de grote financiële
offers, die de arbeidersgezinnen zich daarvoor moesten getroosten, 't Wordt misschien wel weer beter,
laten we nog maar even afwachten, was meestal het
standpunt van velen die wel gaarne medische hulp
bij een ziekbed wensten, maar terugschrikten voor de
daaraan verbonden kosten. Maar 't werd lang niet
altijd beter, 't werd in zovele gevallen erger, het
lange wachten bleek achteraf meestal funeste gevolgen te hebben. Men sukkelde maar voort, kortom er
werd te lang en teveel geleden, bij gebrek aan goed
functionnerende ziekenfondsen.
Was het wonder, dat uit de boezem van onze katholieke Arbeidersbeweging, waaruit reeds zovele zegenrijke initiatieven waren ontsproten, ook voortkwam
het verlangen naar behartiging van dit gezins- en
gemeenschapsbelang bij uitstek? Een krachtig en gezond volk is immers een rijk volk.
Het begin is ook hier bescheiden geweest.
Na de wereldoorlog ontstonden in eigen kring hier
en daar plaatselijke ziekenfondsen, maar deze beantwoordden vooralsnog niet aan het gestelde doel. Aan
«en goed functionnerend ziekenfonds immers moeten
verschillende eisen gesteld worden. Het moet, voor
•over mogelijk, een behoorlijk sociale inslag hebben,
men moet zich via het fonds van voldoende specialistische hulp kunnen verzekeren, het is bovendien
een instelling met een verzekerings-technisch karakter, waarbij een redelijke vergoeding voor de medi-

sche hulp en een redelijke hoogte van de te betalen
premie moeten samengaan. En het lag voor de hand,
dat de plaatselijke fondsen aanvankelijk niet aan deze
eisen voldeden en elk op zichzelf, daaraan ook moeilijk
zouden kunnen voldoen.
Hendriks drong daarom aan op een diocesaan initiatief. Er waren inmiddels in het Bossche bisdom een
50-tal plaatselijke fondsen ontstaan, die vooralsnog
liever baasje in eigen huig wilden blijven, dan zich
aansluiten bij een diocesaan fonds.
Het Bossche Diocesane Ziekenfonds is er gekomen,
in de loop der jaren werd een 15-tal plaatselijke fondsen overgenomen en thans kan men in het Bossche
Diocees op 'n vruchtbare en zegenrijke periode terugzien. Zij, die in al die jaren met onverdroten ijver en
onverschrokken moed voor het goed recht van een
eigen onderling ziekenfondswezen der katholieke
arbeidersbeweging op de bres hebben gestaan, zij
verdienen voorzeker een warm woord van hulde en
dank.
De betekenis van het diocesane fonds menen we
niet beter te kunnen aantonen, dan door een vergelijking met de positie van die plaatselijke fondsen,
welke tot nu toe op eigen benen zijn blijven staan,
maar door deze afzijdigheid geen voldoende begrip
hebben getoond voor de grote belangen die ook hier
op het spel staan en aan welker behartiging alleen
met vereende krachten met vrucht is te werken.
Daar is allereerst de kwestie van de medezeggenschap van de verzekerden, die in een plaatselijk
fonds (je) bezwaarlijk tot haar recht kan komen. En

dit is bij-voorbeeld ten aanzien van de vaststelling van
de premie toch wel een uitermate belangrijke aangelegenheid. Wanneer onze mensen over het hele land
millioenen guldens aan ziekenfondspremie enz. opbrengen, dan is het toch redelijk, dat zij mede
beslissen over de besteding dezer gelden.
Vele plaatselijke fondsen doen dan ook feitelijk
niets anders dan het ophalen van de premie bij de
leden en het brengen van deze gelden naar den
dokter. Zij kunnen bovendien bij lange na niet die
service bieden, die door een groot fonds geboden kan
worden, een en ander tot schade van de verzekerden.
Het verzekerings-technisch karakter van een ziekenfonds maakt het noodzakelijk, dat het werk op een
brede basis is opgebouwd. Mede ook daarom heeft de
overheid al jaren lang in die talrijke plaatselijke
fondsjes willen ingrijpen.
We hebben nog even gesproken over de bekende
strijd inzake de zogenaamde moraalclausule, een strijd
om een katholiek principe in het ziekenfondswezen
erkend te krijgen. Hier springt duidelijk de principiële noodzaak van een katholiek ziekenfondswezen in
het oog. Onze opvattingen immers over leven, ziekte
en dood hangen ten nauwste samen met onze zekerheid omtrent het eeuwige voortbestaan hiernamaals.
En deze opvattingen en deze zekerheid moeten zich
weerspiegelen in de werkwijze van het katholieke
fonds, dat zich in dit opzicht wezenlijk onderscheidt
van het neutrale fonds, waar men zich immers uitsluitend bemoeit met het zieke lichaam en de zieke geest,
doch de eindbestemming van de ziel voorbijziet. En
ook en vooral omdat onze ziekenfondsleden van tegenwoordig veel meer dan een veertig jaar geleden behoefte hebben aan leiding en steun bij verschillende
kwesties met een morele ondergrond, juist daarom is
het van zoveel belang, dat er een diocesaan fonds
bestaat, £at op dit terrein een hoogst gewichtige taak
kan vervullen.
De geestelijke en materiële verzorging van de opgroeiende jeugd, de voorbereiding tot de toekomstige

levensstaat, de geschiktheid tot het huwelijk, het zijn
evenzovele zaken, die verstandige ouders gaarne met
hun dokter bespreken. Maar dan moet deze dokter
ineer zijn dan een receptensohrijver.
Hij moet krachtens opvoeding, studie,
ervaring en geestesrichting in deze
gewichtige levenskwesties inderdaad
leiding kunnen geven.
Daarom moeten de katholieke ziekenfondsen opkomen voor geneesheren,
die voor deze taak extra berekend zijn
en het wil ons voorkomen, dat nu en in
de nabije toekomst, vooral ook in dit
opzicht de betekenis van een krachtig, gecentraliseerd
fonds maeiUjk te hoog kan worden aangeslagen.
We moeten ons beperken.
Werd de stoot in het Bossche diocees gegeven, andere bisdommen zijn gevolgd en daar is de groei van
de diocesane organisatievorm veel gemakkelijker geweest, omdat van den beginne af in deze richting kon
worden gewerkt. Wij geven hier nog een overzichtje
van de huidige stand van zaken in de verschillende
bisdommen, waaruit wel duidelijk de voorspoedige
ontwikkeling van het ziekenfondswezen in onze beweging blijkt.
De vijf diocesane ziekenfondsen hebben zich tot een
landelijke bond verenigd, de Bond van R. K. Ziekenfondsen, welk orgaan het contact onderhoudt met de
landelijke organisatie van de medici, met de maatschappij voor Tandheelkunde, de Maatschappij van
Pharmaci, enz., zich tot de regering en regeringsinstanties wendt en in de bres springt, wanneer het
gaat om de belangen van de aangesloten ziekenfondsen. Ook de contracten met de verschillende deelnemers of deelnemersorganisaties worden afgesloten
via de Bond van R. K. Ziekenfondsen, om te bevorderen, dat de inhoud van al deze contracten zoveel mogelijk gelijkluidend is.
De bekende uitdrukking: Er zou nog heel wat meer
te zeggen zijn, is hier wel op haar plaats. We zouden
nog gaarne willen schrijven over de vele obstakels,
die zowel naar binnen als naar buiten moesten worden
genomen toen men in het Bossche een centrale ging
opbouwen, die haar werkzaamheid vanuit een centraal
punt, Tilburg, over een vijftigtal plaatsen zou gaan
uitstrekken. En over de. talloze moeilijkheden, die in
andere bisdommen zijn overwonnen.
Dit staat als een paal boven water: onze katholieke
Arbeidersbeweging toonde ook hier haar taak te verstaan, heeft tienduizenden gezinnen aan zich verplicht door haar onafgebroken activiteit op het terrein
van de ziekenzorg en heeft ook een landsbelang van
de allereerste orde daarmee gediend.
,
Er ligt nog een groot terrein braak ter bewerking.
Op tal van plaatsen waar een volksbond of werkliedenvereniging gevestigd is, bestaat nog geen afdeling
van het diocesaan ziekenfonds en — zoals reeds opgemerkt — verscheidene plaatselijke fondsen staan nog
buiten het diocesaan verband.
Moge dit prachtige werk in onze beweging, naar
binnen en naar buiten, groeien en blijven groeien,
onze gezinnen en geheel onze Nederlandse, volksgemeerasehap ten zegen.
L. B.
HOE STERK ZIJN ONZE KATHOLIEKE
ZIEKENFONDSEN?
Den Bosch
Roermond
Breda
Haarlem
Utrecht

50
102
49
17
10

afdelingen
afdelingen
afdelingen
afdelingen
afdelingen

228 afdelingen

42091
24998
8726
27853
4927

verzekerden
verzekerden
verzekerden
verzekerden
verzekerden

108595 verzekerden

Bovendien bestaan er nog een reeks plaatselijke ziekenfondsen, afdelingen van de plaatselijke R.K. Werkliedenvereniging, die de weg naar de Diocesane Centrale nog
niet gevonden hebben.
Zij tellen te samen 53 afdelingen met 69671 verzekerden.
Zodat in ons Katholiek Ziekenfonds nu zijn georganiseerd 281 afdelingen met 178.266 verzekerden.

Onderstaande foto's:
Het bureau van het Centraal Ziekenfonds te Tilburg,
waar reeds meer dan 35.000 verzekerden in de metalen
archiefkasten geregistreerd staan

£en aan de ode
Het is natuurlijk niet mogelijk om de verschillende plaatselijke ziekenfondsen onder de loupe
te nemen, er wat van te vertellen of door fotoma^eriaal er wat van te laten zien. We hebben er
'een uitgenomen: het Ziekenfonds St. Joannes de
Deo te Den Haag.
Oosprfbnkelijk opgezet als een ondersteuningstonds, is het tot een prachtig ziekenfonds uitgegroeid, dat zijn verzekerden op alle mogelijke
wijzen van dienst is.
Het fonds heeft een medischen én een geestelijken adviseur, heeft regelingen getroffen met huisartsen, specialisten, tandartsen, met een spraakleraar en een röntgenoloog.
In ronde cijfers werd over 1940 onder andere
ten koste gelegd aan:
bestralingen
verloskundige hulp
tandheelkundige hulp
apothekers-medicamenten
ziekenhuis verpleging
honoraria huisartsen

4.500
23.000
ƒ
11.000
95.000
41.000
ƒ 141.000

'i

Aan contributies werd over 1940 ontvangen
ƒ 420.000, de reserve bedraagt ƒ 221.000.
Uit deze cijfers spreekt de betekenis van dit
fonds voldoende. Circa vier jaar geleden is het tot
diocesane instelling van de Haarlemse Bond omgevormd en heeft op onderscheidene plaatsen afdelingen gevormd. We geven hierbij nog enkele
foto's van het gebouw aan de Varkensmarkt te
Den Haag.
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'S HUISHOUDEN
V oorjaarsgroenten
Raapstelen en spinazie zijn de vroegste.
De spinazie la de beste van de twee. Met
groene sla, groene kool, worteltjes en tomaten staat ze boven alle groenten uit in
gehalte aan vitaminen A, B en C, terwijl
ze veel voedingszouten bevat, onder andere veel ijzerzouten, die een belangrijk
element zijn bfl de vorming van .gezond
bloed.
Het kan niet genoeg herhaald worden,
dat deze kostbare eigenschappen verloren gaan door afkoken, te lang koken en
koken in te veel water, zodat dit afgegoten moet worden. Ook bij te lang doorgroeien gaat de voedingswaarde achteruit.
Uit de wasemmer gaat dé spinazie met
niet meer dan het aanhang water in een
gesloten pan, die op niet te fel vuur
wordt gebradit om aanbranden te voorkomen. Na twee minuten ia de spinazie
gaar; langer koken doet niet alleen de
heerlijke verse smaak verloren gaan,
maar ook de voedingswaarde. Het daarna
hakken van de spinazie is ook weer ongeschikt, daar er veel sap en daarmee
veel voeding wegvloeit; laat men de
groente op het bord wat klein maken,
waarbij het sap in de aardappelen zijn
weg vindt.
Het in de pan overblijvende sap is zuiver gezondheid, een kostelijke drank voor
kinderen en zwakken. Natuurlijk is het
voor de volgende dag ook een prachtgrondstof voor de soep, waarin tevens de
overschietende groenten een nuttige bestemming vinden. Met wat boter en bloem
kan men deze dan binden of met rijst,
macaroni, vermicelli of havermout, terwijl
men desgewenst een bouillonblokje eraan
kan toevoegen of een paar druppels Maggi's Aroma.
De spinazie kan vervolgens gegeten
worden alleen met een stukje boter of
vet erdoor geroerd (lang stoven van
groenten is al even nadelig als lang koken!) maar men kan er ook stamppot
van maken. Dit heeft vooral zin als onze
aardappels niet al te best zijn. Lijkt ons
de spinazie nog wat duur om er veel van
in te slaan, dan kunnen we ook nog wat
raapsteeltjes er door mengen. Deze doen
we dan, nadat ze gewassen, van de worteltjes ontdaan en rauw gehakt zqn, bij
de aardappels in de pan (het uitgelekte
sap gaat er bfl) en laten ze een half uur
koken. Dan voegen we ook de spinazie
er bij, laten nog een paar minuten alles
doorkoken, nemen dan de pan van het
vuur, voegen wat vet of boter toe en
stampen alles door elkaar.
De stamppot wordt er nog gezonder op,
wanneer we een deel van de spinazie rauw
fijn hakken en dan met de rest doorstampen.
Wanneer we in een gezin goede eters
hebben en de hoeveelheid aardappelen aan
de krappe kant lijken, dan kan de hoeveelheid belangrijk vermeerderd worden
wanneer we een flinke portie winterwortels door de stamppot mengen. Wortels
hebben een hoge voedingswaarde.
Sommigen zullen wijzen op het ongewone van al zulke combinaties, maar we
leven nu eenmaal in een ongewone tijd.
Onze gezondheid en onze arbeidskracht
moet echter gewoon, zo mogelijk zelfs
nog iets beter dan gewoon blijven en om
zulks te bereiken dienen we onze eetgewoonten aan de omstandigheden aan te
passen. En vooral die middelen komen
daarvoor in de eerste plaats in aanmerking, welke voor het hoge doel, het behoud van de gezondheid, de beste kansen
op succes leveren.
Gestoofd zowel als rauw kan men spinazie op brood eten en wie resten aardappelen en spinazie heeft kan er op de
volgende manier een heel smakelijk gerecht van bereiden.
• Maak de aardappelen fijn met een vork,
vermeng ze met een eetlepel bloem, een
geklopt ei of een afgestreken' eetlepel
Calvé-wit wat zou en de spinazieresten.
(Calvé-wit moet even opgelost worden in
2 eetlepels water). Maak er met de hand
ballen van en bak die in de koekepan
aan beide kanten bruin. Vooral warm
vormen ze zulk een heerlijke broodbeleg-

Stind&ten
Met de brieven, ingekomen als antwqprd op de vraag: „Waarmee spelen
uw kinderen?" heb ik echt plezier gehad. Treffend veel komen ze met elkaar overeen. Zo, dat men geneigd is
uit te roepen: „Alle kinderen zijn toch
eender!" ofschoon die bewering in
haar algemeenheid natuurlijk te ver
gaat.
Vanmiddag kwam Roosje met een
gele skisok aandragen, een der dertig
beenbekleedsels, die op het rek te drogen hingen. „Kous", zei Roosje.
„Nat?" vroeg Roosje. „Is niet nat,"
zei moeder. „Is droog", vond .moeder.
Dit spelletje heeft zich acht keer herhaald. Toen waren de vrolijk gekleurde exemplaren op en voor de overige
grauwe massa had zij geen aandacht

meer. Ze hobbelde naar de keukenkast, nam er het kartonnen doosje
(noodverpakking) met bouillonblokjes uit, kiepte de inhoud op de vloer
en deed de dingskes er vervolgens
stuk voor stuk weer in, al tellende:
een... een.... een... Ik redeneerde (ach,
ik redeneerde): „'t Is toch eigenlijk
geen speelgoed", en gaf haar een blikken bus met gladde kiezels: „Hoor
hoe mooi... een, twee, drie. De anderhalf jarige versmaadde de tikkelende
steentjes en hield zich een half uur
achtereen aan de bouillonblokjes!
Zo heeft Roosje vanmiddag gespeeld en aan mij werden de woorden
bewaarheid, waarmee mevr. RiemensReurslag haar boekje „Kinderen spelen" inleidt: „Niemand is genoeg wijsgeer dan dat hij zich geheel kan verplaatsen in de gedachtenwereld van
het kind".
Inderdaad, in de keuze van zijn
speelgoed is het laatste woord aan
zijne majesteit zelve. En dat is maar
gelukkig ook. Daardoor heeft de kleine mens een natuurlijk verdedigingsmiddel tegen de onwijze volwassenen,
die hem verkeerd speelgoed willen opdringen. O, met de beste bedoelingen!
Daar niet van. Bedenken wij ons echter wel tienmaal voor we dure poppen
kopen en nog duurdere poppenwagens, prachtige, volmaakte auto's,
kant-en-klare vliegmachines! Prenten
WILMA MÜNCH. we ons zelf deze les der ervaring goed
in: „Het meest vormeloze materiaal
is
gebleken het beste speelgoed te
MET PLEZIER
zijn." Beklagen we voorts niet te gauw
kookt u dagelijks de maaltijden: omdat
de kindertjes uit grote gezinnen, de
u het zuinige, zuivere Nezo- of Jozokindertjes, wier ouders doorlopend op
zout gebruikt; hygiënisch bereid en
de matten zitten (meestal zijn dat deverpakt.
zelfde) , omdat ze nooit eens een mooi

stukje speelgoed krijgen. Die luitjes
zijn meestal zeer handig in het zelf
zoeken van het materiaal, waarmee
zij hun speeldrang kunnen uitleven.
Benijden we overigens zonder gewetensbezwaar de jongens en meisjes
van de buiten, voor wie dit speelmateriaal voor het grijpen ligt: kastanjes,
eikels, stokjes, zand, ongerekend nog
de hooiberg, de platboomde schuit,
het weiland. En dan de levende have:
konijnen, kippen, een hond, biggen,
lammetjes.... Ja, een ouderwetse boerderij, dat is wel het ideale milieu voor
het beweeglijke, belangstellende, onderzoekende, voor het spelende kind.
Wij mogen gerust een arm hart
hebben over het grote-stadskind, dat
dit allemaal moet missen en altijd

WAT POET U MET ONZE
GEEF
WINKELIER TCRUS. WU
KUNNEN -ZE VOOR WAT
GEBRUIKEN!

N.V. TAMINIAU . ELST (OvER-BEiuwd

Tekening v. Houwelingen

ruimte tekort komt. Enig meegevoel
vragen ook de kleinen, die in het bezit
zijn van lo'n verschrikkelijk nette
moeder, wier zindelijke kamer alle
spontane leven (alles wat spel is)
noodwendig moet verschrompelen. En
och, de arme, rijke kindertjes, die alles hebben!
Doch ons medelijden is absoluut
misplaatst, waar het geldt het zesjarige meisje, dat 's middags voor
haar moeder de gang opdweilt. (Zo'n
schaap!) Want wat arbeid, soms vervelende arbeid is voor den volwassene,
is vaak een spelletje voor het kind.
Niet waar, hoe gaat -het? Elke Vrijdag: „Moeder, mag ik de bonnen uitknippen?" En liggen ze niet keurig
gesorteerd op een rijtje, als wij van
onze baby weer beneden komen?
Aardappelen pitten en ze met een
zacht plonsje in de emmer laten vallen, kan een spel zijn, zo goed als radijsjes schoonmaken en ramen lappen.
Dit alles neemt niet weg, dat we bij
feestelijke gelegenheden speelgoed ten geschenke geven. Daar is niets tegen en veel
voor, mits we verstandig te werk gaan.
Voor de overdadige warenhuis-etalages
staande, zullen we trachten te onderkennen wat werkelijk des kinds is en wat een
ietsje of soms zeer veel met decadentie te
maken heeft. Dan blijft er werkelijk toch
wel een en ander over,- dat goed, zelfs pe*
dagogisch verantwoord speelgoed is.
Pop en springtouw, tol en hoepel pleiten voor zich zelf, wijl ze zich gehandhaafd
hebben vanaf de grijze oudheid door alle
eeuwen heen. Voor het overige hebben
Fröbel, Charlotte Bühler, Decroly e.a. ons
uitvoerig ingelicht.
U denkt er toch aan om Keesje van 4
maanden een rammelaar te geven? Daar
heeft hjj recht op. Lege garenklosjes moet

u sparen en er een ketting van maken, die
is voor Mia, zo tussen de 7 en 10 maanden.
Geef haar óp die leeftijd twee voorwerpen
tegelijk, zodat zo die dingen tegen elkaar
kan slaan. Wist u, dat de peuter rond het
jaar een trommel erg gezellig vindt? In
het algemeen iets, dat lawaai kan maken?
Géén blikken speelgoed op die leeftijd,
géén mecaniekjes; wel een bal, een onverscheurbaar prentenboek (kunt u zelf maken). Pas tussen 15 maanden—2 jaar komen de poppen aan de orde, de blokken,
het karretje, de hoepel, of iets dergelijks,
dat voortgeduwd kan worden. Heeft u
voor de 2ï-a 3-jarige al eens een z.g. sorteerdoosje gefabriekt? Een doos met vakjes, waarin erwten, bonen, knopen, kralen
gesorteerd worden. En geef de pop dan
kleren, die uit- en aangedaan kunnen worden. Greetje van 3 a 4 jaar kan best met
de schaar (stompe punten!) overweg en u
laat haar toch ook eens bellen blazen?
Klei (plasticine) is prachtig materiaal
voor 4 a 5-jarigen (ook ouderen!) Die gasten moet u ook veel laten tekenen. Een
„hamertje-tik" is best; een „prentenlotto"
ook. Voor 5- a 6-jarigen komen de legkaarten aan de beurt, bouw- en mozaïekdozen,
eenvoudig borduurwerk, het z.g. Neurenbergerspeelgoed: mensen, huizen, dieren.
Dat meisjes graag „moedertje" spelen en
„winkeltje" weten we allen. „Echt koken"
is een zaligheid! Toe dan maar! Dat Jantj«
van 7 nog geen electrische trein moet hebben, zij hier ten overvloede gezegd. Wat de
ouderen betreft, die komen wel met een
verlanglijstje.

Hoe moet onze houding zijn bij het
kinderspel ?
Niet verhinderen, niet teveel helpen
of te spoedig ingrijpen, wel desgewenst belangsteling tonen en een
handje toesteken. Ons voorts oprecht
verheugen, als ze er helemaal in zijn.
Dat ze ons driemaal laten roepen,
voor ze antwoord geven, is volstrekt
geen teken van ongehoorzaamheid,
want: Een kind, dat intens speelt, helemaal weg is in zijn spel, zal later een
goede werker worden!
C. BOUDENS-VAN HEEU
P.S. Een verpleegster wijst ons er op
(naar aanleiding van de in het vorig nummer gepubliceerde brieven), dat het aain
en afzetten van de stofzuiger zeer gei
vaarlijk kan zijn voor de kinderen. Zij zag
er ellendige dingen door gebeuren. Nemen
we hier nota van! J. T. Vriendelijk dank,
C. B.-Van H,
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag

ten cje^ierd dicnfer vijfficj jaar
J. W. F. W E R E M E U S B U N I N G

Oplossing probleem No. 317 (Kubbel)

Wit: Ka4, Dd5, Lg6 en h4, Pbl en d3,
pion d2.
Zwart: Kdl, pionnen b2 en g5.
1. Pd3—cl! Dreigt 2. Dd5—hl. l
,
b2XclD. 2. Dd5—f S; l
, b2XclP (om
Df3 met Pe2 te kunnen weerleggen). 2.
Pbl—c3.
Oplossing probleem No. 319 (Moseley)

Wit: Kg8, Dh3, Td8, Lc8 en e3, Pb4 en
g3, pionnen c6, d2 en g5.
Zwart: Ke5, Dhl, Tf4, Ld3, Pc3 en f2,
pionnen d5 en f5.
1. Pg3—e4! dreigt 2. Td8—e8. Zwart
kan het paard op niet minder dan acht
manieren slaan: l
Ke5X e4. 2. Td8—
e8; l
DhlXe4; 2. Dh3—h8; l
,
Tf4Xe4. 2. Dh3Xf5; l
Ld3Xe4 2.
d2—d4; l
Pc3Xe4. 2. Td8Xd5;
l
.., Pf2Xe4; 2. Pb4Xd3; l
d5X
e4. 2. Le3—d4 en 1. , , f5Xe4. 2. Dh3—
e6. Een fraai probleem; men bestudere
eens de wijze waarop de componist er in
is geslaagd na elke sla-zet van zwart een
andere matzet van wit te laten volgen.
Stelling No. 322.

Wit: Kgl, De2, Tal en fl, Lb3 en cl,
Pel en e3, pionnen a2, b2, d2, d4, f2, g&
en h2.
Zwart: Ke8, Dh3, Ta8 en h8, Lb7 en d6,
Pf6, pionnen a7, b5, c7, f7, g7 en h4.
1. Dh3Xh2t, KglXh2, 2. h4Xg3t (dubbelschaak!) Kh2—gl. 3. Th8—hl mat.
Minder effectief is 1. hg3:, fg3: (De2
dekt nu h2). 2. Lg3:, Pf3! 3. Lf3:, Tf3:.
4. Lh2:t, Kf2. 5. Pe4t, Kei. 6. LgSt, Kdl
en wit's koning is buiten gevaar.
Goede oplossingen: Beide problemen
R. Bosma, Sneek en J. P. Kleinenbreugel,
Goirle. Alleen no. 317: L. Habets, Maastricht; alleen no. 319: H. Strjjbos te Lutterade.
Correspondentie: H. S. te L. In No. 317
kan na 1. Dc4, Ke2 2. Dg4t zwart Kfl
spelen.
L. H. te M. In No. 319 is er na 1. Lc5,
Te4 géén matzet (Ld6t, Kd4).
J. K. te Den H. Zwart kan in No. 317
na 1. Dhlt, Ke2 2. Pf4 het paard gewoon
slaan. Overigens begint een goed probleem
slechts zéér zelden met een schaakzet.
P. D. te O. Uw 5-zet Kei—Ke3 gaat in
4 zetten: 1. Pc5, e4. 2. Pb3, c5 3. Pal, c6.
4. Pc2 mat. Ook zijn de overbodige stukken op d7 en d8 niet fraai. De 2-zet is
mijns inziens te gemakkelijk.
Snel mat

Hieronder een aardig kort partijtje,
waarin de zich van niets kwaads bewust
zijnde witspeler geheel onverwacht wordt
matgezet.
Wit: Horwitz.
Zwart: Bledow.
1. e2—e4, e7—e5. 2. Pgl—f3, Pb8—cfi.
3. Lfl—c4, Lf8—c5. 4. c2—c3, Lc5—b6.

5. d2—d4, Dd8—e7! (na ed4:. krijgt wit
een sterk centrum) 6. d4—d5. Deze zet
lijkt sterker dan hij is, daar nu de witte
loper inactief wordt.
6
, Pc6—d8. 7. Lc4—e2 (tempoverlies; beter was de rochade). 7
, d7—d6.
8. h2—h3, f7—f5! 9. Lel—g5, Pg8—f6. 10.
Pbl—d2, O—0. 11. Pf3—h4? Wit gaat op
avontuur uit, terwijl hij nog niet eens gerocheerd heeft. Dat is altijd iet of wat riskant. 11
f5Xe4. 12. Pd2Xe4?, Pf6X
e4! Een donderslag bij heldere hemel! 13.
Lg5Xe7, Lb2Xf2f. 14. Kei—f l, Pe4—g3
mat.
Ter oplossing: probleem No. 323. Inzendingen tot 30 Mei.
No. 323

a

R. Büchner
De Maasbode 1938
b c d e f g

h

a

b

h

c d e f g
Mat in 2 zetten

Het is toch maar een merkwaardig geval met die dichters. Een ganse jonge generatie van zich dichters noemende lieden, verzameld om een veelbesproken
maar minder gewaardeerd tijdschrift Criterium, klaagt maand na maand in elegische rijmen en hardnekkig proza over de
miskenning, die de dichters tijdens hun leven te beurt valt. Het erge nu is, dat de
dichters altijd gelijk hebben wanneer ze
verzen schrijven en dat het volk, het publiek, dat hen miskent altijd een dom, achterlijk plebs moet worden genoemd. Zal
het dan nooit begrijpen hoe verheven, hoe
knap, hoe plastisch de dichter dat gevoel
verwoord heeft, dat hem geliefde te overvallen, toen hij de blonde haren zijner geliefde vrouw zag schitteren onder het tegen uitstraling goed afgeschermde lamplicht. Zal het dan nooit de ontroering kunnen waarderen die een dichter uitzong in
de woorden: „uw schelvisogen zijn mijn
blijheid en uw weelde mijn rhythmiek".
Ach, het is met het bot publiek toch maar
erg, nietwaar. En dan die moed, die volharding te zien van deze dichterlingen. Ze
weten, dat ze miskend worden, dat de
verzen, gedrukt op goed papier, niet eens
gelezen worden en toch zwoegen deze lieden maar, tot ze die emotie, die in hen
leeft, knap en plastisch, ja als 't kan verheven, eruit hebben,.
Maar nu de keerzijde van deze medaille.
Die is ook niet onaardig. Moet- men bij
zijn boekhandelaar een bundel gedichten
kopen, geschreven door een jong mens,
een „veelbelovenden jongen dichter" zoals
de boekhandelaar dat netjes naar de geijkte uitdrukking heeft genoemd. Voorin
een opdracht en boven de verdere gedichten ook weer opdrachten. Dat is netjes en
te begrijpen dat men zijn vrienden, leermeesters en geliefden gedenkt. Maar dan
de verzen. De jongeman is verliefd en
daar heeft hij het doorgaans over. Maar
Rilke, waarmee hij zeker dweept, heeft
eens aan een anderen jongen dichter geschreven dat niets zo moeilijk was als een
goed minnedicht te schrijven. De lezer van
de bundel, geschreven door een veelbelovenden jongen schrijver, denkt het met
Rilke eens te moeten zijn als hij ook met
tussen de regels door te lezen deze keer
zelfs niet eens 's mans bedoelingen precies
kan achterhalen. En die verliefdheid, dat
is zo iets merkwaardigs. Alsof het liefje
geen mens was, maar slechts een mollig
wezentje dat zoveel mogelijk gekust moet
worden. En op het laatst blijft de dichter
eenzaam, zijn verzen worden niet gelezen, 'k wil zwijgen van verstaan. Zelfs
het liefje schijnt het -uitgemaakt te hebben. Dit is doorgaans de ervaring, lezer,
waarop u de jonge dichters van een Amsterdamse dichtersschool, verzameld rond
Criterium vergasten in hun verzenbundels, die reeds talrijk beginnen te worden.
Maar menen deze dichters nu dat zij den
dichter in het algemeen geëerd hebben
door het voor hun miskend genie op te
nemen? Er is voor hen wel iets anders te
doen.
Weer deel worden van het volk en weer
te schrijven van uit de gemeenschap! De
donkere en de lichte, de schrijnende en
tintelende emoties van het volk te ervaren en daarvan te zingen in zo heldere
taal als onze taal het veroorlooft. Zie. De
jonge Rogier van Aerde was nog nooit
medewerker aan Criterium, en ook niet
aan Werk of Forum, hij was nog totaal
onbekend en misschien in zijn omgeving
miskend, ik weet het niet, maar in plaats
van dan daarover te zeuren en te klagen,
deed hij de daad van een man, op een leeftijd die voor velen nog ouders' curatele
noodzakelijk maakt. Hij schiep een zo
groot kunstwerk als alle jaargangen van
Criterium en Werk tezamen niet opgebracht hebben. Hij zal gezond en groot
geleefd moeten hebben alvorens deze jonge mens Kain schrijven kon.
Doch hij is genoeg geprezen en anders
zal hij het elders nog worden. Er verdient
vandaag een andere schrijver onze aandacht, die ook nooit veel kabaal rond zijn
werk maakt, die er echter wel van houdt
te werken. Houdt het geen les in voor de
jonge dichters, die zich miskend voelen, te
zien dat J. W. F. Weremeus Buning's verzenbundels gelezen en gekocht worden als
waren het romans? En dat terwijl deze
poëzie niet populair wil zijn maar even
gehoorzaam aan de wetten der poëzie als
de jonge dichters van Amsterdam dat
hun verzen zeggen op te leggen. Op zijn
vijftigste verjaardag, die deze veel gelezen dichter in begin Mei vierde, is deze
dichter jonger, frisser, spontaner, origineler in vondsten van rhythme en verbeelding dan al de jonge dichte*» misschien te

zamen. Dat het volk hem leest is een compliment voor het publiek, geen min-waardering voor den dichter.
De voornaamste werken van den dichter J. W. F. Weremeus Buning zijn bij gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag
verzameld opnieuw uitgegeven. Het zijn
op de eerste plaats zijn verzen en dan dat
verdienstelijke, aardige,
Nederlandse
werk: „Ik zie, ik zie wat gij niet ziet". De
verzen verdelen de critici gewoonlijk in
tWee afdelingen, die welke hij geschreven
heeft voor de populaire ballade „Maria
Lecina", en die welke met dat gedicht inzetten en voorlopig eindigen met zijn laatste bundel „Dagelijks Brood". Zo beroemd
als de ballade „Maria Lecina", die voor
volwassenen voorbehoude blijve, is geworden, zo bemind is Weremeus Buning's
eerste bundel gedichten „In memoriam".
In tere, smartenrijke verzen, waarin de
liefde geheel gepuurd is, wordt de dood
bezongen, uitgeschreid en uitgestameld
van de geliefde vrouw. Dit sterven is voor
den jongen mens zo iets geweldigs geweest dat hij een dichter moest worden en
nog tot zijn laatste bundel toe houdt dat
sterven hem geboeid. Het laatste werk is
dan ook duidelijk de mannelijker geworden Buning, die zijn ene liefde is trouw
gebleven. Een artistiek programma heeft
Buning er niet op na gehouden. In het
mooie gedicht „Ballade van de Merel"
zegt hij „En ik zal altijd als de merel wezen"
en zo acht hij zich artistiek voldoende verantwoord. Hij gehoorzaamt
het leven en hu gehoorzaamt zeer beslist

EVEM

God, die over het leven staat. Weremeus
Buning heeft een gezonde en wflze liefde
tot het leven, tot het hele leven. Zijn verzen kenmerken zich door een sterke muzikaliteit, eer. sierlijk rhythme. Daas-by
zoekt hij zijn voorbeelden bij de middeleeuwse volksdichters en evenals zy, bekommert hij zich niet altijd even veel om
het rijm, hetgeen soms een verzwakking
lijkt, vaak echter ook een verrassend effect bezorgt. Deze dichter moge nog meer
en nog lang gelezen worden: het is troostvol zijn hymnische verrukking over het
leven uitgezongen te horen, simpel en
groots. Uit „Dagelijks Brood" halen we
een sonnet aan uit een trits, getiteld
„Testament", dat deze regels moge besluiten:
Eer God, hij heeft u en uw vrouw
[geschapen;
Eer land en kerk, hoe men ze ook regeert;
Werk goed; om 't werk. Wie daarvan .
[meer begeert
Zal nauwelijks een nacht meer rustig
[slapen.
Laat wijzer mensen vechten over wijsheid,
Ga voor de eerzucht steeds een stap op zjj,
Heb met uw medemensen medelij,
Of niet, al naar uw eerlijke gezindheid.
En weet, als u het aardse brood niet
[smaakt,
Dat het aan u ligt, aan den bakker niet.
Ziet dat ge weer met hem in 't rede
[raakt.
Vraag van de sterren niet te veel, heb
[dorst,
Begeer als mens de vrede op aarde niet,
Maar zorg dat ge wat goed is niet
[vermorst.
PAUL HAIMON.

UIZELEIÏ

Jnöe staat het nu met de temperatuur
We hebben van zon, maan en sterren al
veel wetenswaardigheden in deze rubirek van de sterren?
Zo op het eerste gezicht zou men zegvermeld, zoals hun grootte, hun afstanden
tot de aarde enz. Hoe staat het nu met de gen: nu, als de temperatuur van de zon,
die grote ster, waarvan we de warmte zo
temperatuur op deze hemelbollen?
voelen, die ons van zo grote afstand zo
Zoals op zovele gebieden is het ook wat kan doen puffen, 6000° bedraagt, dan zal
de temperatuurkwestie betreft begonnen de temperatuur van de sterren (sterren
met vele fantasieën. Om b.v. de zon eens te zijn eigenlijk zonnen) toch wel veel gerinnemen, kan men in oude folianten over dit ger zijn. Immers het lichtschijnsel is veel
thema cijfers aantreffen die in deze ru- en veel zwakker, het wordt overdag zelfs
briek alleszins op hun plaats zouden zijn, geheel door „onze" zon uitgeschakeld, en
cijfers namelijk waarvan men behoorlijk de warmte der sterren is alleen door heel
zou kunnen duizelen. Men begon in te fijne meetinstrumenten te constateren.
zien dat de astronomie nu eenmaal met Men vergeet dan echter dat ten eerste de
geweldige cijfers moet werken en paste sterren helemaal niet kleiner zyn dan de
dit daarom ook toe op de temperatuur van zon (integendeel er zijn sterren die zo
zon en sterren. Zo zijn er schattingen ge- groot zijn dat honderden zonnen er in
weest van oude natuur- en sterrenkundi- kunnen worden opgeborge) en dat bovengen, die voor de zon een temperatuur van dien de afstand van de aarde tot de zon,
enkele millioenen graden alleszins passend vergeleken met de afstand van de aarde
vonden. Er waren er zelfs die het zo rond tot de sterren, als het ware in het niet
verzinkt.
de tien millioen graden taxeerden.
Hoe is het-nu gesteld met de temperaIn dit licht bezien is het dus wel een
ontgoocheling als we nu weten dat de tuur van de sterren? Het is niet zó, dat
temperatuur van de buitenkant van de daar de afstand tot de sterren zo ontzaglijk groot is, de kwestie van de temperazon 6000 graden bedraagt.
Hoe kwam men eigenlijk aan die schat- tuur' der sterren louter op gissingen of
tingen waarbij zo'n geweldig hoge tempe- schattingen zou berusten. Integendeel,
raturen werden verondersteld? Men leidde wanneer men zich tegenwoordig de moeite
die af uit de geweldig grote en voort- getroost om bü een goed geoutilleerde
durende energie-uitstraling die de zon sterrenwacht eens even op informatie uit
presteert en aangezien de natuurkunde te gaan, dan zal men u van bepaalde
met haar vaste wetten toen ook nog in de sterren haarfijn verschillende gegevens
kinderschoenen stond was men niet in verstrekken o.a. ook hoeveel de temperastaat berekeningen te maken waarbij de tuur op zo'n ster bedraagt.
JOHN BOYLE.
temperatuur van het stralend lichaam uit
de energie-uitstraling kon worden afgeleid.
Toen men later daartoe wel in staat
was kwam men tot heel andere inzichten.
Weliswaar is de uitstralings-energie van
MODEVAK- EN
de zon ontzaglijk groot, maar de wetten
KUNSTNIJVERHEIDSCHOLEN
der natuurkunde stelden vast dat als de
temperatuur van een lichaam b.v. tweemaal zo hoog wordt gemaakt, dan de DAMES EN
MEISJES
M.4AKT
uitstralings-energie niet ook tweemaal zo
NU ZELF UW KLEEDING THUIS
groot wordt doch 16 maal zo groot (naZenrt ons een briefkaart E.NJ3.A.I.D.meHjk 2 X 2 X 2 X 2 ) Wordt de tempeInstituut, Tolsteegsingel 54, Utrecht,
ratuur 4 maal zo groot, dan wordt de uitvoorzien van uw eigen adres en beplakt
stralings-energie 4 X 4 X 4 X 4 = 256
met 35 cents aan postzegels, porto
maal zo groot. Zo kon men toen omgebriefkaart inbegrepen, en u ontvangt
keerd uit de uitstralings-energie berekeeen mooi boek met ruim 100 maten en
nen hoe groot de temperatuur van het uitmodellen en tevens een gratis apparaat
stralende lichaam is en zo kwam men, zoom u te laten zien, hoe gemakkelijk
als gezegd, bij de zon tot een temperatuur
onze methode is om THUIS alle kleevan 6000°, althans aan de buitenkant. Binnenin is die temperatuur (de zon is zoals
ding te leeren maken en vermaken zonder teekenen of rekenen.
bekend een grote gloeiende gasbol) nog
hoger.

E.N.S.A.I.D.
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ENOCH ARDEN

Enoch en Annie trouwden, kregen kinderen en leefden zeven jaren in ongestoord geluk. Tien mijlen noordelijker
werd een nieuwe haven gebouwd, waar
Enoch toen ook bijwijlen heen moest. Op
een goede keer viel hij daar uit een mast
en brak een been. Terwijl hij daar ziek lag,
kreeg zijn vrouw hun derde kind, een
ziekelijken jongen. En ook de broodwinning ging verloren.
Nog tijdens zijn ziekte kreeg Enoch een
aanbieding dienst te nemen op een boot
naar China. Hij nam het aan, om zo voor
zijn kinderen een goede opvoeding te
kunnen verdienen. Zijn schuit verkocht
hij, die „hij kende als een voerman zijn
paard"; voor de opbrengst verschafte hij
Annie koopwaar en maakte een winkeltje
voor haar. Het afscheid was hard, maar
Enoch zette door.
Annie was geen handelsvrouw, zij kon
niet vragen, en was te goed. Met haar
winkeltje liep het mis en daarbij kwam
haar derde kind te sterven. In haar droefenis kwam daar Philip om haar te troosten
en vroeg haar als gunst voor de opvoeding der twee andere kinderen te mogen
zorgen. Enoch zou het hem wel terugbetalen. „Ja," antwoordt Annie, „geld kan
terugbetaald worden, maar niet zulke
goedheid als die van jou."
Kwam Philip na wat hij zei, het duurde
langer dan gedacht was, want Enoch
kwam niet terug. Tien jaren vervlogen en
men kon hem verloren achten. Zoals voor
de hand lag, Philip vroeg Annie ten
huwelijk, zonder enig terugwijzen op al
zijn goedheid in die tien jaren. En Annievroeg een jaar uitstel. Toen Philip bij
Annie's deur afscheid nam, toonde hij zijn
zachte aard:

Vorige maal noemden we Tennyson als
den dichter van koning Arthur en zijn
tafelronde. En voordat we op een ander
onderwerp overgaan, willen we eerst nog
iets bespreken van dezen kunstenaar en
zanger, dezen dienaar van het schone
woord op de juiste plaats, dat hij dienstbaar maakte aan goede en verheven, eerlijke en oprechte, hartverheffende en diepNederlands landschap door Jan van Goyen (1633)
(Foto archief Herstel)
grijpende gedachten.
Telkens kilinkt in zijn zang een beroep
door
op al wat goed is in den mens, stelt
De schildering van het Nederlandse derd in de zeventiende eeuw en een uit
landschap, waarover we vorige week reeds de negentiende. Het antwoord daarop is: hij het kwade voor in zijn afschuw- en
deerniswekkende gedaante, en buigt zich
een en ander schreven, bereikte in het mid- ja.
toch,
zacht als een moeder over haar kind,
Over het algemeen kunnen we in de
den der zeventiende eeuw haar hoogtepunt
over den gevallene, diep schouwend
en dat wil óók zeggen, dat dan, meer dan zeventiende eeuwse landschappen een be- neer
's mensen ellende en in den misdadiger
ooit, de nadruk valt op Nederlands. Was paald schema vinden: een voorgrond, in
B ij Annie's deur talmd' hij en gaf zijn
den
mens ziende, alleen en zwak en niet
liand,
eeuwen lang het landschap slechts geschil- tamelijk van dichtbij gezien en dikwijls zo slecht
als
hij
er
uit
ziet.
Den
mens,
Zacht zeggend: Annie, toen ik sprak
derd omwille van de figuren die werden scherp afgelijnd. Bijvoorbeeld een bodem- die hij zo grondig kende als weinigen,
tot jou,
afgebeeld voor wie het landschap vaak verhoging die zich bevindt langs de ge- over wiens zwakheden hij zelden of nooit
Was dat jouw uur van zwakheid. Ik was
fout.
niets anders was dan versierde of ver- hele onderkant van het schilderij. Daar met een hard oordeel klaar stond; maar
Ik ben altijd aan jou gebonden; jij bent
klarende achtergrond, mettertijd stonden overheen, daarachter ontrolt zich dan het met begrijpende liefde naderde hij hem
vrij."
er schilders op die het landschap om het hoofdmotief, het eigenlijke landschap, dat en beurde hem op door woorden vol
landschap zelf gingen schilderen. Maar de beschouwer dus in zekere zin vanaf die goedheid.
En toen het jaar om was, vroeg zij nog
daarbij zagen we dat, terwijl toch de Hol- voorgrond bekijkt. Het landschap zelf is
een maand uitstel. Het werd een half
Deze
goede
mens
was
Tennyson
en
deze
landse werkelijkheid als uitgangspunt dan een tafereel met bepaalde, bewust kenner van 's mensen ziel, zwakheden, jaar, Philip vond het goed en zij kon niet
diende, sommige schilders die werkelijk- uitgekozen Nederlandse realiteiten: een neigingen en ook haar grootheid, dichtte besluiten.
heid stoffeerden met on-Hollandse elemen- boerenhofstede, een water- of windmolen, „Enoch Arden".
In een nacht dat Annie niet kon slapen,
ten, en zo ontstonden in ons land land- een rivier- of weidegezicht. Het hoofdmobad
zij God om een teken over Enoch. Zij
In dezelfde vijfvoetige iamben vol
schappen met rotsen, watervallen, aqua- tief, zeg: de boerderij, wordt dan niet zon- klankschoonheid als „Het voorbijgaan van sloeg de Bijbel op en zette haar vinger
ducten en meer uitheemse eigenaardighe- der meer geschilderd, maar gestoffeerd koning Arthur" maakte hij een rijmloog neer op een bladzijde. De woorden daarbij
den, welke alle dit met elkaar gemeen met wezens die daar leven en voor wie die dichtwerk, dat tot zijn beste behoort en luidden: „Onder een palmboom". Zij vatte
hebben, dat ze gelijk te stellen zijn met de boerderij reden van bestaan is. Men ziet in verschillend opzicht tot de beste van dit op alsof Enoch in de hemel was. Korte
tijd daarna huwde zij Philip.
dingen welke heden ten dage in het toe- er de mensen bezig in hun bedrijf, niet de wereld.
Maar Enoch was niet dood. In een
risme voor attracties gelden. En nu is het om hunzelfs wil geschilderd zoals op een
Het onderwerp is buitengewoon moeimerkwaardig dat dergelijke attracties portretstuk, maar klein en bezig, geheel lijk, maar de eenvoud en de klare voor- boeiend relaas bezingt Tennyson de dorre
lang niet altijd voorbeelden van schoon- opgenomen in hun omgeving. Kort gezegd stelling, zonder spitsvondigheden, van een eenzaamheid die de visser ondervindt op
heid zijn. Bijvoorbeeld de befaamde scheve zo: men ziet op het schilderij niet enkel •diepe zielkunde en zielekennis getuigend, het eiland waar hij strandde, Twee tegetoren van Pisa is meer interessant dan een stukje Hollandse natuur, maar een tonen dat het een meester was, wiens lijk aangespoelde gezellen sterven. Na
jaren vol ellende, waarin hij bijna het
schoon, maar het is bij wgze van sproken wezenlijk en volledig stukje Nederland, brein dit werk schiep.
spreken verleerde, wordt Enoch van het
dat is: het land met zijn leven. Is dé vooreen succesnummer voor het publiek.
Enoch Arden was de verweesde zoon paradijselijke eiland verlost door de beAls we nu in het boek „Rembrandt en stelling op iets zeer bepaalds geïnspireerd,
zijn tijd" van prof. W. Martin, over een b.v. op de avondstond, dan ziet men niet van een visser, die veel met Philip Roy, manning van een schip die drinkwater
latere periode in onze landschapschilder- enkel het beeld van avondschemer en on- enigen zoon van een molenaar, en Annie komt zoeken en keert naar Engeland
kunst zien aangetoond, dat, met betrek- dergaande zon, maar ook mensenfiguur- Lee, „de aardigste kleine dame in de terug, in zijn geboorteplaats komt hij aan:
king tot het schilderen van stadsgezichten tjes, die van hun arbeid huistoe gaan, rus- haven", speelde.
Dan langzaam stappend door de lange
e.d. de publieke belangstelling op de keuze tend vee etc. Een wintergezicht wordt al „Maar toen de schemering van rozige
straat
der onderwerpen invloed moet hebben ge- dus gestoffeerd met schaatsenrijdende en kindsheid voorbijging en beiden de nieuwe
Met voorgevoel van rampen in het hart
warmte
van
's
levens
opgaande
zon
voelZijn ogen op de stenen, komt hij bij het
had, dan lijkt het niet gewaagd om de sledende figuurtjes. Maar altijd zo, dat het
huis.
verschijning der uitheemse elementen op menselijk bedrijf niet de boventoon heeft den", zetten beiden hun hart op dat éne
meisje. Enoch sprak zijn liefde uit, Philip
dezelfde rekening te schuiven. Het goed in de voorstelling.
Annie is weg. „Dood of dood voor mij,"
Behalve voorgrond en hoofdmotief is beminde in stilte. Enoch zette alles op
gesitueerde burgerdom dat onze schilders
Enoch.
hun werken afkocht heeft blijkbaar voor- er dan nog de achtergrond. Onze schilders het bereiken van zijn doel: een eigen thuis denkt
In
een
herberg komt hij alles te weten,
voor
Annie
te
scheppen,
waarin
hij
keur gehad voor landschappen met be- verstonden het om diepte in hun landverraadt niet wie hij is. Op een
zienswaardigheden, die de vaderlandse schappen te krijgen. Terugwijkend en klei- slaagde, handig vissersman als hij werd. maar
Op eer. goede herfstdag, dat de jongelui grauwe Novemberavond sluipt hij naar
bodem niet, opleverde. Zonder meer ge- ner worden achter het hoofdmotief zien
uit
het dorpje hazelnoten gingen plukken, Philips huis en ziet hem daar gelukkig, bij
ringschattend hierover denken is o.i. niet we bomen, huizen, een waterloop, terugvrouw en zoon en dochter. Een baby
geheel gerechtvaardigd; de belangstelling wijkend ook is de vervagende kleur. In moest Philip wat langer bij zijn zieken zijn
speelt
op Philips knie
Enoch smoort
vader
blijven.
Toen
hij
ze
achterna
kon
de
tijd
toen
de
realistische
weergave
van
voor 't bijzondere en uitheemse hangt saeen
schreeuw,
die
het
geluk
aan de haard
komen,
zag
hij
aan
de
rand
van
het
bos
men met een toenmalige voorkeur der ver- het landschap zijn hoogtepunt bereikte,
vernield zou hebben. En smeekt geknield,
beelding, welke we evenzeer waarnemen mag men zeker niet spreken van arrange- Enoch en Annie zitten, hand in hand:
omdat zijn benen hem niet langer houden,
ment van de samenstellende delen van het
in de letterkunde.
„Zijn grote grijze ogen en verweerd gezicht God om kracht in zijn eenzaamheid:
Verkinderlijkt door zacht en heilig vuur,
Hetzelfde verschijnsel kwam terug toen landschap, maar wel zal het zo zijn, dat de
Dat brandd' als op een altaar. Philip keek
de Gouden Eeuw ten einde liep en er weer schilders plaats namen op een punt in het
Niets haar te zeggen, noch haar ooit te
En las sijn vonnis in hun ogen en gelaat."
een voorkeur kwam voor het romantische landschap, vanwaar zij perspectivisch een
laten weten
ideaal-landschap, dat niet meer de basis zo gunstig mogelijk zicht op het geheel
En toen hun hoofden elkander naderHiermee deed hij van alles afstand, ook
vond in de werkelijkheid, maar in de ver- hadden. Bij de meesten is het beeldverloop den, vluchtte hij als een gewond dier het
beelding en in datgene, wat sommige schil- diagonaal of daaromtrent: hetzij links of bos in. Terwijl de anderen vrolijk waren, van zijn eigen kinderen.
Enoch zocht werk en werd daarin een
ders b.v. in Italië hadden gezien. Maar rechts bevindt zich een hoge partij, welke had hij daar:
oud man. Hij werd ziek en zwak:
zoals gezegd, ongeveer in het midden der dan afdaalt naar de andere zijde tot de
„Zijn donk're uur ongezien, rees op en
Gouden Eeuw was onze landschapschilder- horizon. Wie dit een perspectivisch trucje
ging dan weg,
Voorwaar niet blijer ziet een schip op 't
kunst zuiver Nederlands in haar onder- noemt zal moeten toegeven, dat het mees- Een levenslange honger dragend in zijn
strand
hart."
werpen en — gelukkig samentreffen! - terlijk werd gehanteerd. Maar waar blijft,
Door grijze slierten van een windvlaag
heen
ook weergaloos knap in haar uitbeelding, dat enkele onzer meest weidse landschapDe boot die hoop op leven draagt, nabij
zodat onze schilderkunstig beste land- pen een horizontaal beeldverloop hebben,
geraken
schappen ook zuiver Nederlandse tafere- d.w.z. een ongebroken horizon (Seghers, en ge krijgt een zielloos decor, een ding
Tot redding der verlorenen, dan hij
zonder diepte, doch de vaart in het land- De dood zag gloren voor hem, en het eind
len zijn. Hetgeen ook gezegd mag worden Philips Koninck).
van al
van de beste voortbrengselen onzer letterVan de voorgrond zijn we nu langs het schap en de tegenvaart van de hemel gekunde.
hoofdmotief naar de horizon gedwaald. En ven het geheel diepte en evenwicht, geven
Enoch stierf, maakte hij zich aan
We kunnen hier onmogelijk schilders nu moeten we terug! Daarvoor is de het die gave volkomenheid van rust vol be- deVoor
herbergierster
bij wie hij inwoonde,
weging,
geven
't
totaalbeeld
zijn
epische
hemel
met hun werk afzonderlijk bespreken;
bekend.
Zij
beloofde
te zwijgen tot na zijn
deze enkele beschouwingen zijn bedoeld
Ach, de hemel, de wolkenzware hemel kracht en klassieke schoonheid. Want het dood. De derde avond,
toen Enoch bleek
als algemene inleiding, in afwachting van boven Holland! Onze schilders hebben er zuivere evenwicht tussen détail en geheel, sluimerde:
de
samenvattende
beschouwing
van
wat
't
de
schoonheid
van
gezien
en
niet
nagelaten
wat we nog over sommige meesters afzonderlijk zullen zeggen.
die te schilderen. De wolken en het licht. landschap is als wereld-deel, namelijk de „Kwam er zo luid een roepen uit de zee
Wie een samenvattend overzicht van Wie goed toeziet bemerkt dat onze schil- twee-eenheid van natuur en leven, het in Dat al de huizen in de haven trilden
zijn
onze Nederlandse landschapschilderkunst ders dit grandioze spel hebben aangegre- volkomenheid geziene wezen van het on- Hij schrok, rees op, en spreidde wijdarmen
wil hebben — een genre, dat ook na de pen om hun perspectivisch „trucje" te derwerp maakt een schilderij klassiek.
Roepend met luider stem: „Een zeil, een
zeventiende eeuw en wel zeer druk in de voltooien. Want dwaalde het landschaps- Onze zeventiende eeuwers bereikten dat
zeil,
Ik
ben gered." En viel toen terug en sprak
negentiende is beoefend — moet op enkele beeld weg naar onafzienbare verten, ideaal langs de weg der epische realiteit;
niet
meer.
het licht en de drijvende wolken voeren we zullen zien dat hun opvolgers het in
dingen bijzonder letten.
Zo trok de sterke heldenziel hier weg.
We zouden de vraag kunnen stellen, of de blik van den beschouwer terug. Denk lyriek ook konden bereiken.
En toen ze hem begroeven, had de haven
A. B.
Zelden een kostbaarder begrafenis gezien."
er verschil is tussen een landschap geschil- de hemel boven onze landschappen weg

REDACTIE-ADRES:
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Notulen der bondsraadsvergadering
van de Nederlandse Katholieke Volksbond, gehouden in het
gebouw Amicitia, Westeinde 15, 's-Gravenhage,
op Donderdag 15 Mei 1941.
ven in trouwe plichtsvervulling
(Vervolg)
Mede als- gevolg van de gewij- veil hadden voor hun land en
zigde verhoudingen, waren nieu- volk. Die hun vaderland hebben
we richtlijnen nodig. Tien jaren gediend tot in de dood. Moge
geleden gaf Pius de Xle ons die God hen in Zijn rijk van eeuwige
in Quadragesimo Anno, als een vrede, het eeuwig leven schenwegwijzer naar de sociale gerech- ken.
Onze gedachten gaan uit naar
tigheid.
Daarin werden nog eens on- de ouders die hun zoon, naar de
derlijnd de grote beginselen veer- vrouwen en kinderen dip nun
tig jaren vroeger in Rerum No- man en vader verloren. Het vavarum ontwikkeld, maar boven- derland vroeg van hen wel een
dien werden het liberale kapita- zeer zwaar offer. Moge God hen
lisme en het socialistische collec- de troost schenken die mensentivisme in hun nieuwe verschij- woorden niet vermogen te geven. ningsvormen gebrandmerkt.
Wij gedenken ook hen, die hun
Vastere vormen gaf de Paus
aan, voor het solidaristische plich't vervullend, op onze bosysteem, door hetwelk de klove dem gevallen zijn en daar hun
die de maatschappelijke groepen laatste rustplaats vonden, en die
scheidden, overbrugd kan wor- Kwamen om ons land te bezetten.
den.
Boven de conflicten der staten,
Ons R. K. Werkliedenverbond
heeft bij de verschijning van heerst de eenheid van de dood,
Quadragesimo Anno, niets in zijn en de hoop op een beter leven
beginselprogram behoeven te wij •n het hiernamaals. Moge Goi
zigen. De encycliek was een be- ook hun de eeuwige rust schenvestiging dat ons werken en stre- ken.
Aan ons stelt het leven thans
ven juist gericht en goed geleid
grote eisen. Laat ons de nagewaren.
Krachtig aangespoord door de dachtenis van onze gevallen landgeestdriftwekkende
taal van genoten eren, door ons lot met
Quadragesimo Anno zijn wij moed te dragen en door trouw
voortgegaan op de ingeslagen te blijven aan het ideaal waarweg en hebben belangrijke vorde- voor zij hun leven hebben geringen kunnen maken. Met de offerd.
Toen ons land eenmaal bezet
actie Naar de Nieuwe Gemeenschap zijn wij uit het isolement gebied was moest het normale
getreden. Het keurslijf paste ons leven hervat worden. Tot de dinniet meer. Wij moesten onze gen die daartoe noodzakelijk gewerkzaamheid op breder terrein rekend moesten worden, behoort
kunnen ontplooien. En onze actie ook het organisatieleven, dat
heeft weerklank gevonden in ons zeer nauw met het openbare !eyen verweven is.
volk.
Vanaf de eerste dag is onze
Ware de oorlog niet uitgebroarbeidersbeweging
ken, ongetwijfeld zouden wij nog katholieke
belangrijker resultaten hebben actief geweest. Zij was zich hare
verantwoordelijkheid klaar bebereikt.
Er is dus reden tot vreugde wust. Met uiterste krachtsinen dankbaarheid over de ver-spanning heeft zij de belangen
schijning van beide encyclieken. van de leden en die van ons land
Zou de algemene toestand waarin en volk gediend. Zij het onder
ons land verkeert, daartoe geen andere verhoudingen, de veelzijbelemmering zijn geweest, onge- dige taak is voortgezet; er is
twijfeld zou deze Meimaand tot geen inzinking, geen moedeloosdaverende feestviering aanlei- heid, geen paniek geweest.
Twaalf maanden werd er nu
ding gegeven hebben.
Het ontbreken van dat uiter- reeds onder de nieuwe verhoulijk feestvertoon zal ons niet dingen gewerkt. De plaatselijke
weerhouden om ons verheugd en afdeelingen, de Diocesane- en
dankbaar te gevoelen en in ons Landelijke bonden de Instellinhet voornemen te versterken om gen, bleven regelmatig functionenu en in de toekomst trouw te ren. Zij hebben zich aangepast
blijven, en ondanks de druk der aan de nieuwe verhoudingen.
Ons R. K. Werkliedenverbond
tijden de uiteindelijke zegepraal
van de waarheid en het recht bleek in deze orkaan te zijn een
hechte, niet te breken eenneid,
van God te blijven afbidden.
Op 6 Mei 1940 hielden wij onze met een doelbewuste en bekwame leiding in alle geledingen en
vorige bondsraadsvergadering.
Wie onzer had toen kunnen een voorzitter, wiens werkzaamdenken dat enige dagen daarna heid bij vriend en tegenstander
ons volk gewekt zou worden door eerbied afdwingt. De volle be
het geknal van ontploffende gra- tekenis van zijn werk zal eerst
naten, het geratel van machine- in de toekomst duidelijk worden.
geweren, het ronken van vreem- Moge God hem voor ons benoude oorlogsmachines en het de- den.
toneren
van dood-brengende
Vanzelfsprekend heeft de nieu
bommen?
we toestand zijn stempel ook jp
Ons land oorlogstoneel, waar het werk van onze bond geonze soldaten en die van een drukt. In nauwe samenwemir.g
vreemde
mogendheid waren met het Werkliedenverbond en
blootgesteld aan de dood-zaaien- de andere diocesane bonden heb
de moderne oorlogswapenen.
ben wij regelingen getroffen erNa vijf dagen van strijden /oor ons werk is ingesteld op de nieude vrede, voor het behoud van we verhoudingen. Veel hebben
eer vrij, onafhankelijk Neder ".and, wij in het afgelopen jaar, waar
van ons vaderland, moest ons van de verslagen u ter goedkeuleger capituleren.
ring worden aangeboden totIn eerbiedige hulde herdenken stand kunnen brengen, ^"^t Oor'wij hen die het offer van hun le- hulp zullen wij dat ook de ko-

mende tijd blijven doen. De
band tussen bondsbestuur en
afdelingen is sterker geworden,
hetgeen ook voor de toekomst
van grote waarde zal zijn.
Wanneer het leed van deze tijd
ons brengt tot een dieper inzicht
in de waarde van het leven, dan
zullen wij gelouterd het nieuwe
tijdperk intreden en in staat zijn
aan de heropbouw van de orde
in ons land, vruchtbaar mee te
werken.
Onze bond heeft daarbij een
grote taak te vervullen.
Hierna werd het Bondslied gezongen.
Voorzitter sprak een woord
van welkom tot de aanwezisre
geestelijke adviseurs en de afgevaardigden, meer speciaal tot fle
vertegenwoordigers uit Zeeland
en bracht dank aan ons bondsbestuurslid Schets, die door zijn
activiteit en werkzaamheid in
de afgelopen winter de bond
goede diensten bewezen heeft.
Voorzitter riep de medewer
king in van de afgevaardigden
om de agenda vlot af te werken,
teneinde de middagbijeenkomst
te kunnen benutten om de pau-

selijke encyclieken Rerum Novamm en Quadragesimo Anno
door een tweetal sprekers U
kunnen laten belichten.
De notulen van de bondsraadsvergadering van 6 Mei 1940, werden ongewijzigd vastgesteld.
Naar-aanleiding van de notulen
vestigt de heer Rossen uit Amsterdam er de aandacht op, dat
in de vorige vergadering gesproken was over het probleem van
de grote steden en dat voorzitter
toen toezegde aan het bedoelde
probleem de nodige aandacht te
zullen schenken.
De heer Rossen informeert
thans naar de stand van zaken,
alhoewel hij weet dat de in uitzicht gestelde bespreking niet
heeft plaats gehad.
Voorzitter antwoordt, dat inderdaad aan het voornemen geen
uitvoering is gegeven en de oorzaak hiervan moet gezocht worden in de Oorlogsomstandigheden en wat daar verder mede in
verband staat. Het probleem is
dus nog niet opgelost, maar zal
toch binnenkort aan de orde moeten worden gesteld.
(Wordt vervolgd).

Vr al ons uit Je afdelingen Ier ore Ktram
ALKMAAR.
HAARLEM.

Wij moeten wat meer aandacht
schenken aan de propaganda die
het R. K. Werkliedenverbond
laatstelijk op zo'n grootse wijze
heeft opgezet in verband met de
ledenwerving. En dit is wel een
speciaal werk voor de diverse
vakafdelingen, die toch de mensen kennen, die nog niet aangesloten zijn in hun organisatie. Indien men propagandamateriaal
hiervoor ter beschikking wil hebben, kan men dit even aan ons
secretariaat aanvragen en men
staat u te allen tijde ten dienste.
Er zijn verschillende vaKafdelingen die hieraan hun volle aandacht schenken en practisch werk
hebben verricht, maar alle afdelingen moeten hieraan deelnemen
en daadwerkelijke medewerking
hieraan verlenen. Door eendrachtig deze propaganda uit te voeren, is men ervan overtuigd dat
deze vruchten zal afwerpen en
onze katholieke arbeidersbeweging hierdoor een grote stap
vooruit zal worden geschoven,
waardoor tevens onze principiële
zaak hechter en steviger zal worden voor de toekomst. Daarom,
vrienden, allen zonder uitzondering de propaganda opgevat en
ieder op eigen terrein aan het
werk, opdat spoedig deze actie
ook in Alkmaar het hoogtepunt
zal bereikt hebben en hiervan het
resultaat zichtbaar zal doen toenemen.

Kort geleden is opgericht het
plaatselijk comité van 't Kanunnik-Van-Schaikfonds te Haarlem.
Het bestuur is als volgt samengesteld: B. Reijnders, voorzitter,
Zomervaart 134; C. Th. A. Schoof,
secretaris, Weltevredenstraat 34;
Th. Uiterdijk, penningmeester,
Leidsestraat 24 zwart.
Tevens zijn de volgende parochieleiders aangesteld: Kathedraalparochie: H. Stöver, Leidsestraat 22 zw.; St. Jansparochie:
H. Luijten, Graaf Willemstraat
19 en S. Tesselaar, Kruistochtstraat 44; Spaarneparochie: G.
Kamp, Bakkerstraat 7 rood en W.
Oling, Zomërkade 135; . Zeven
Smarten en St. Bavo: J. Gortzak,
Bantamstraat 54 en Van Rijn,
Nachtegaalstraat 52; St. Barbaraparochie: Van Rossum, Gen.
Bothastraat 91;vSt. Liduinaparochie: M. Doek, Voorduinstraat
40 en J. Haver, Lombokstraat 6;
St. Joseph- en St. Antoniusparochie: L. Stevens, Merovingenstraat 64.
Hun die een gevulde thermometer jn hun bezit hebben, wordt
dringend verzocht dit direct te
melden bij een van de bestuursleden of parochieleiders, die dan
tegen afgifte van een kwitantie
het geld in ontvangst komen nemen.
Ieder van hen moet in het bezit
zijn van een legitimatiebewijs,
zonder dit bewijs dus géén gelden afgeven.
DUIVENDRECHT
Zij die in het bezit van een
gesteld willen worVoor het eerste jaar is de ac- thermometer
den, kunnen die bij de parochietie voor 't Kanunnik-Van-Schaik- leiders in ontvangst nemen.
fonds ten einde en waren wij in
Staat om aan het fonds een be- LEIDSCHENDAM
drag van f 166,72 over te maken.
Op Zondag 18 Mei herdacht de
Zeer zeker een mooi bedrag. afdeling de uitvaardiging van
Daarom ook een woord van dank Rerum Novarum en Quadrageaan allen die zo bereidwillig zijn simo Anno.
De dag werd ingezet met een
geweest om aan deze actie mede algemene H. Communie der
te werken en ook zonder uitzon- leden.
's Namiddags op 2.30 uur had
dering er in hebben toegestemd
om ook het komende jaar weer er een feestvergadering plaats in
hun offertje voor het mooie doel het hotel De Zwaan.
De herdenkingsrede werd uitte storten.
gesproken door den neer Keesen,
Wij gaan nu het tweede jaar in lid van het bondsbestuur. Onder
en verwachten dat het weer een de genodigden merkten we op
succes mag worden. Er zijn nog den loco-burgemeester 'den hrei
enige thermometers over, die bij De Koning en de afgevaardigden
de commissie afgehaald kunnen van de L.T.B. Hanze en St. Jozefgezellenvereniging, de geesteworden.

lijke adviseur en tal van vrouwen
der leden.
Bij de opening zongen allen
het bondslied, de solo's voerden
mej. Nieuwenbroek en de heer
H. Meester uit. Verder werd de
feestvergadering
opgeluisterd
met zang en muziek door de
dames Nieuwenbroek.
Kapelaan Kok en de geestelijk
adviseur spraken. Pastoor Kammers had een bericht van verhindering ingezonden.
WASSENAAR
' In de 2 April gehouden bijeenkomst met de plaatselijke afdeling van Herwonnen Levenskracht werd afgesproken 50 nieuwe stuivervrijwilligers aan te
werven. Tot op heden werden er
echter slechts 16 ingeschreven.
Hoe zit dat, vrienden? Kom, de
50 moeten er komen! Vooruit!
Ten bate van het KanunnikVan-Schaikfonds werd een bedrag van f 449,81 aan het comité
overgemaakt, zijnde de inhoud
van 463 thermometers. Voor onze
afdeling met 300 leden voorwaar
een nnooi succes, maar niettemin
zijn thans nog niet alle thermometers gelicht. Het wachten is
nog op den propagandist van
Kerkehout, waarna het restant
kan worden afgedragen.
Ten bate van drie leden mochten wij succes boeken en wel:
voor één lid 6 percent loonsverhoging met
terugwerkende
kracht tot Januari via hè* "gemeentebestuur; voor eer ander
lid 10 percent loonsvernosing via
het bestuur van Sint Vinjentius;
en voor een derde lid via het
Armbestuur van de St. Willibrordusparochie een bijdrage van
f 5 voor bijbetaling var. doktersrekening.
Ir ons dagelijks bestuur werd
de kwestie der encycliekherdenl'.ng besproken en werd in over1-eg met kapelaan Jos W. Schoots
(geestelijk adviseur) besloten dit
u'tsluitend kerkelijk te vieren.
Nadien ontvingen wij bericht
van het comité Naar de Nieuwe
Gemeenschap. Dit comité nam
ons voorstel in het geheel over
en verzorgde de verdere voorbereiding.
Deze dag is in alle parochies
volkomen geslaagd. Voorzitter
en secretaris bezochten de drukbezochte bondsraadsvergadering
op Donderdag 15 Mei in Den
Haag.
TT aar

men

ver-wacht

woroi
BENNEBROEK. Zondag 1ste
Pinksterdag zal er ter herdenking der encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno
des morgens zeven uur een heilige Mis worden opgedragen.
Het bestuur roept alle leden op
deze H. Mis bij te wonen en ter
H. Tafel te gaan.
Vrienden, geeft blijk van dankbaarheid en medeleven over deze
encyclieken door a.s. Zondag
allen zonder uitzondering present
te zijn.
ZOETERW.-LEIDERDORP.
Algemene geloofsbelijdenis. Onze
geestelijke adviseur heeft een
Pinksterbelijdenis
voorbereid
voor de gehele parochie van Maria Onbevlekt Ontvangenis. Nu
heeft de geestelijke adviseur in
de bestuursvergadering er ons
speciaal op gewezen, dat de afdeling van de R. K. Volksbond
alhier niet achterwege mag blijven. Hierbij spreekt het bestuur
de wens- uit, dat alle leden aan
deze Pinksterbelijdenis zullen
deelnemen. Het bestuur stelt het
dus zeer op prijs dat alle leden
present zijn.

r
H E R S T E L : A L G E M E E N K A T H O L I E K WCBBfcBSAD,
Coöp. Levensverzekering» Mi)

CONCORDIA
U.A.

Instelling v.h. R.K. Werkliedenverbond
OUDENOORD

UTRECHT
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Concurrentie tarieven
Billijke

voorwaarden

Aandeel in de winst
9

Vraagt prospectus en voorwaarden

Gebruikt bij Uw ontbijt steeds

A.H.O.
GLORIAKOEK
Neemt proef met onze ander»
A.H.O.-ABTIKELEN

Zoodra
de tandjes

EMMASTRAAT 35 - TILBURG

— borstelen met
PASTOL. Dat is de eerste goede
stap op weg naar een gezond,
goed onderhouden gebit. Kinderen
vinden de frissche PASTOL wat
lekker - ze poetsen er graag mee.
Leer Uw kind al op jeugdigen
leeftijd, de tanden dagelijks te
verzorgen met PASTOL.
Pastol voor de heele familie.
BOLDCXQT'S

Uw tanden blank

R K, TEHUIS VOOR MEISJES
„ONS TEHUIS"
Oudegracht 46 bis Utrecht (voorheen Weerdsingel 34)
Gelegenheid voor logies met of zonder pension
voor korter of langer tijd tegen billijk tarief
VRAAGT PRIJSOPGAAF BIJ DE DIRECTRICE

OUDEGRACHT 46 BIS

EDFJL KANARIE STAM,
knor, holrol, schokkels,
klockrol, enz., diepe toeren.
Vraagt gratis prgs
Gele Seifert Kweekerij
Spoorstr. 54, Valkenswaard

DENOBELPRIJS

Aan>ó cwlfuuh,

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS

TELEFOON 16934
COLLECTIE ZOMEKWEELDE.
5 Begoniaplanteh, 5 Stek Dahlia's, 25 Anemonen, 25 Struisvederasters, 25 Afrikaantjes, 25
Chrysanten, 25 Goudsbloemen,
25 Lobelia's, 25 Leeuwenbekjes,
25 Petunia's en 25 Dahliabloemige Zinnia's plus l pot Hortensia voor de kamer gratis
voor slechts f 2,—. Postrek.
313672. — WALBAVEN-DEN
DEKKER, Hillegom.
VOOR
LITERATUUR
KREEG

AFGEHARDE BEGONIAPLANTEN GEREED VOOB
DE PERKEN per 10 stuks f 1,per 25 stuks f 2,—. Dahlia's per
10 stuks f l,—. Salvia's per 10
stuks f. 1,25. Zaadplanten. Asters, Afrikaantjes, Chrysanten,
Goudsbloemen, Leeuwenbekjes
of Zinnia's per 25 stuks f 0,35,
per 100 stuks f l,—. Zendingen
vanaf f 3,— franco. Postgiro
311306. P. WALRAVEN Jr„
Brouwerlaan, Hillegom.
ZANGKANARIES
Saksische zangers f 3,90.
Seyfertmannen, diep in holrol,
klockrollen en fluiten uit kampioen f 4,75; alle dag- en
avond-zangers; duizenden dankbetuigingen. Kanarie kweekpopjes f 0,70. Teelbare parkieten f 2,25 per paar. Zingende
manvinken f 0,60. Gemengde
vogelzaden f 0,50 per K.G. Het
bekende kanarieopfokvoer f 0,70
per ï kg.
Fijnkwekerij
NICO BOBNEMAN
Merelstraat 35 • Telef. 13617
UTRECHT

Ons u i t s t e k e n d K o f f i e s u r r o g a a t O/L
in a r o m a - b e s c h e r m e n d e verpakking +J\J

JUNI
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500 Zwitsersche Spoorweg Ankerhorloges
•

HET ANKER u,a,

f 3,95

Uitvoering als zakhorloge, als polshorloge of als rond darn.fi*polahorloge. (Voor zoover voorradig). Met radiura wüzerpl. 45 et.
méér; met secondewijzer nog eens 45 et. meer.
Elke uitgeknipte adv., die men ons binnen 8 dagen toezendt,
geeft recht op het koopen van één horloge. Toezending volgt
onder rembours (plus vracht).

y4-rana V_/orwp/crtV \_slniDersef a c/ lorlogerio
H O M E R U S L A A N 83 - P O S T B U S 44 - U T R E C H T

Kruisstr. 54, L. Vrouweplein l

T I L B U R G

SfGRID UNDSET

VOOR HAAR
GROOTSCHEN
ROMANCYCLUS

IIISTII
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Een machtige Noorsche trilogie voor rijpere lezers, welke
een onvergetelijken indruk zal achterlaten en waarnaar
men steeds weer opnieuw met graagte zal grijpen!
1. BRUIDSKRANS
2. VROUW
3. HET KRUIS
Geen roman, kunnen wij welhaast zeggen, kreeg zoo'n
onverdeeld enthousiaste pers als dit meesterlijk epos.
„Wij herinneren ons niet in de Noorsche literatuur ooit
zoolets heerljjks te hebben gelezen." (Msb.) — „Dit zyn
boeken, die je stil maken, die je al het rumoer om je
heen doen vergeten. De schrijfster trekt je mee, onweerstaanbaar! Je merkt tot je verwondering, dat je nog
kunt lezen, als toen je een kind was, zoo vol overgave,
zoo verloren voor al het andere
(Gr. Amst.).
Deze grootsche trilogie kost compleet in
3 FRAAI GEBONDEN DEELEN SLECHTS ƒ 14,70.
Voor dezen prijs leveren wij U de boeken franco thuis,
desgewenscht in abonnement betaalbaar met minstens
ƒ 1,50 per maand.
Onderst bon rechtstreeks in te zenden aan N.V. Boeken Kunsthandel
H. NELISSEN, Prinsengracht 627,
A'dairi — Postrek. 60092. Gem. Giro N 2266. Telef. 31791.

3 ZWARE DEELEN

*)

Ondergeteekende wenscht te ontvangen: de trilogie KRISTIN LAVRANSDOCHTER
in 3 geb. deelen. Het bedrag ad ƒ 14,70 / de Ie maand. bet. ad ƒ
») is door mij verzonden / wordt met 10 et. extra voor remb. bij ontvangst der zending door mij betaald.
Doorslaan wat niet wordt verlangd.

NAAM

EN

BEROEP: .

ADRES: .

. 45

Fijne ankergang:

0 Verchroomde kast
•
Kwaliteit van vóór den oorlog
• Onbreekbaar glas
Door den oorlogstoestand kon de fabriek ons
slechts een deel van onze groote orders leveren.
Binnenkort zullen oofc wij uitverkocht zijn, daar de
voorraad niet kan worden aangevuld
PRIJS NOG TIJDELIJK .

oratie

E. R. Coöperatieve

AANVANC

der goedk. schriftei. lessen in Frahsch, Duitsch, Engelseh, Boekh.,
Taal m. Bekenen, enz. a 70 et. per maand. Ook Steno en Al?,
ontw. Vraagt gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstc.
46 C., Amsterdam-West.

maar ook voor de toekomst
is üoöperatie onmisbaar!

Ver bruiksverenigin g

250gram

DE GRUYTER

NU,

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

cent
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