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schieden door de zorg van den onmiddellijken commandant van den belanghebbende,
en wel volgens nader te stellen regelen.

3. Nieuwe bijslagregeling in de textielindustrie
De textielarbeidersbonden en een achttal
werkgeversorganisaties hebben zich 21 Maart
j.l. tot het college van rijksbemiddelaars gewend met het verzoek, in afwachting van
het tot stand komen ener collectieve arbeidsovereenkomst, de bestaande, in "de tweede
helft van 1939 ingevoerde duurtetoeslagregelingen op te heffen en een bijslagregeling in
te voeren, die aan alle arbeiders eri arbeidsters wekelijks een van de werktijd onafhankelijke vaste uitkering toekent, waarvan de
grootte, naargelang de leeftijd, de burgerlijke stand en de gezinsomstandigheden van
den betrokken arbeider, varieert van 75 cent
tot drie gulden.
Tevens werd door de werknemers- en
werkgeversorganisaties een dringende beroep op het college gedaan om er bij den
waarnemend secretaris-generaal van Sociale
Zaken op aan te dringen, dat deze bijslagen noch geheel, noch ten dele zouden worden gekort op de werkloosheids- of steunuitkeringen.
Als gevolg hiervan mochten dezer dagen
de werkgeversorganisaties van het college
van rijksbemiddelaars het bericht ontvangen, dat op hun verzoek gunstig was beschikt, terwijl hun tevens werd meegedeeld,
dat bij den waarnemend secretaris-generaal
van Sociale Zaken reeds stappen waren ondernomen, om toestemming te verkrijgen,
dat. de voorgestelde bijslagen niet m mindering behoeven te worden gebracht op dé
werkloosheids- of steunuitkeringen.
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Artikel 10. 1. Alle leden van de Nederlandse Arbeidsdienst genieten in geval van
in Nederland
ziekte en ongeval vrije geneeskundige beHet jongst verschenen Verordeningenblad handeling, verpleging en verzorging. Ombevat een verordening van den rijkscom- trent de sociale en verdere verzorging van
Huis van de Arbeid, Utrecht
missaris betreffende de Nederlandse Arbeids- gewezen leden van de Nederlandse Arbeidsdienst (Arbeidsdienstverordening). Ze luidt dienst of van hun nagelaten betrekkingen
als volgt:
worden, voor zover nodig, nadere voorAdministratie: Ondiep 6, Utrecht
Artikel 1. 1. Alle jonge Nederlanders van schriften gegeven.
2. Alle leden van de Nederlandse Arbeiderlei kunne, die in het bezette Nederlandse gebied wonen of verblijf houden, zijn beidsdienst zijn onderworpen aan een voor
verplicht hun volk in. de Nederlandse Ar- hen allen gelijk tuchtreglement.
Hoofdredactie: J. H. E. Asberg
beidsdienst te dienen.
Artikel 11. De leden van de Nederlandse
2. Zij die tot de Nederlandse Arbeids- Arbeidsdienst,
met
uitzondering
van
het
bedienst behoren, vervullen een ereplicht je- roepspersoneel, genieten vrij inwoning, kost
gens het Nederlandse volk. Het is de taak
van de Nederlandse Arbeidsdienst, werkend en dienstkleding. Zij hebben aanspraak op
in de geest ener ware volksgemeenschap, de kostwinnersvergoeding volgens nader vast
Nederlandse jeugd te doordringen van de te stellen regelen.
Van verscheidene zijden bereikte mij de
ethische waarde van de arbeid in het algeklacht, dat personen, die zijn ingedeeld bij
Artikel 12. 1. Het beroepspersoneel gemeen en hs.ar in het bijzonder de vereiste
de vaste kern van de luchtbeschermingsbezoldiging.
waardering voor de handenarbeid bij te niet
dienst en des nachts 10 uren dienst doen,
2. Tot het beroepspersoneel van de _Nebrengen.
overdag
bij particulieren werkzaamheden
3. Tot het bereiken van zijn doel verricht derlandse Arbeidsdienst kan niet behoren
verrichten in loondienst.
de Nederlandse Arbeidsdienst werkzaamhe- hij die hetzij zelf uit ten minste één volDeze handelwijze komt mij niet geheel
joodse grootouder stamt, hetzij met een
den, welke tot algemeen nut strekken.
juist voor. Indien toch het personeel pverpersoon is gehuwd, die uit ten minste één
dag een volle dagtaak verricht, kan het des
Artikel 2. 1. De Nederlandse Arbeids- vol-joodse grootouder stamt.
nachts niet voldoende capabel zijn om zijn
Het vierde lid van artikel 6 is van toepasdienst ressorteert onder den secretaris-genetaak naar behoren te volbrengen.
raal van het departement van Algemene sing.
Afgescheiden hiervan kunnen de hierbe3. Het beroepspersoneel kan vrije inwoZaken.
doelde personen niet meer als werkloze kost2. De commandant van de Nederlandse ning, kost en dienstkleding genieten.
winners worden aangemerkt.
4. De gezinsleden van het beroepspersoArbeidsdienst staat rechtstreeks onder den
In verband hiermee wordt door mij besecretaris-generaal. Hij voert het bevel, be- neel kunnen in geval van ziekte en ongeval
paalt de organisatie en regelt de wijze, vrije geneeskundige behandeling, verpleging 4. De leden van de luchtbescher- paald, dat bovenbedoeld personeel overdag
geen
arbeid in loondienst mag verrichten
waarop de arbeidskrachten worden aange- en verzorging genieten.
mingsdienst
bij particulieren.
wend. Tevens leidt hij de opleiding en de
Ik moge u verzoeken het personeel ter
Artikel 13. 1. De secretaris-generaal van
opvoeding.
het departement van Algemene Zaken vaarDe secretaris-generaal van Binnenlandse zake in te lichten en tevens mee te delen,
Artikel 3. 1. De dienstplicht in de Neder- digt, zo nodig in overeenstemming met den Zaken heeft aan de burgemeesters geschre- dat bij overtreding ontslag uit de luchtbelandse Arbeidsdienst begint op zijn vroegst secretaris-generaal van het desbetreffende
schermingsdienst zal moeten volgen.
bij het bereiken van de leeftijd van achttien departement, de ter uitvoering en aanvuljaar en eindigt op zijn laatst bij het berei- ling van dit besluit noodzakelijke voorschrifken van de leeftijd van vijf en twintig jaar. ten uit.
2. Zij die de leeftijd van zeventien jaar
2. Krachtens de artikelen IV, X en XII
hebben bereikt, kunnen zich als vrijwilliger uit te vaardigen rechtsvoorschriften moeten
aanmelden.
in de Nederlandse Staatscourant worden af3. De diensttijd bedraagt een half jaar. gekondigd.
Deze moet in de regel in het negentiende
levensjaar vallen.
Artikel 14. De secretaris-generaal van Al4. Hij die overeenkomstig het tweede lid gemene Zaken kan gedurende de tijd, waarals vrijwilliger dienst verricht, is in zoverre in de Nederlandse Arbeidsdienst zich nog in
vrijgesteld van de vervulling zijner Arbeids- een stadium van opbouw bevindt, uitsluitend
dienstplicht.
of in de eerste plaats degenen oproepen, die
zich vrijwillig voor de Arbeidsdienst aanArtikel 4. 1. De secretaris-generaal van melden.
het departement van Algemene Zaken bepaalt :
Artikel 15. 1. Deze verordening treedt in
Zoals velen van onze mannen die bij de terwijl bovendien, wat de hoeveelheid der
1. tot welk aantal dienstplichtigen wor- werking op de dag harer afkondiging met
den opgeroepen, en
werkverruimingsobjecten
werken weten, in de maaltijden verwerkte grondstoffen
terugwerkende kracht tot l Januari 1941.
2. tegen welk tijdstip zij worden opge2. Zij wordt aangehaald als „Arbeids- is de directie van de Rijksdienst voor de betreft, een zekere „overslag" wordt geroepen.
dienstverordening".
Werkverruiming er enige maanden gele- geven.
2. De dienstplichtigen worden door reNiettegenstaande deze feiten is de deelcruteringsbureaux van de Nederlandse Arden toe overgegaan bij bepaalde objecten
beidsdienst in overleg met de bevoegde
neming der arbeiders op basis van de vrijaan
arbeiders,
die
dit
wensten
éénmaal
plaatselijke autoriteiten opgeroepen en ge- 2. De gezinsvergoeding bij de Arper dag een warme maaltijd te verstrek- willigheid belangrijk teruggelopen en
keurd.
ken tegen betaling van 13 cents per maal- heeft zich nu het volgende merkwaardige
beidsdienst
3. De secretaris-generaal van het deparconflict ontwikkeld.
tement van Algemene Zaken kan, zo nodig
tyd (l liter-portie).
in overeenstemming met den secretaris-geDe desbetreffende arbeiders krijgen
De secretaris-generaal van Algemene ZaDe'directie
heeft
daartoe
destijds
besloneraal van het desbetreffende departement, ken heeft aan de regeringscommissarissen
bepalen, dat het vervuld hebben van een en aan de burgemeesters het volgende mee- ten zonder voorafgaand overleg met ons extra-bonnen voor extra-rantsoenen lediensttijd van een half jaar bij de NederVerbond. Wij nemen echter zonder enige vensmiddelen omdat zij het zware werk bij
landse Arbeidsdienst voorwaarde is voor de gedeeld:
de cultuurtechnische werken der werkvertoelating tot bepaalde werkzaamheden.
Aan alle zakgeldgenietenden, die bij de aarzeling aan, dat de directie met die ver- ruimirig moeten verrichten, terwijl van de
strekking van warm voedsel allereerst het
Nederlandse
Arbeidsdienst
zijn
ingedeeld
of
Artikel 5. Van dienstneming bij de Neder- anders dan op arbeidsovereenkomst naar
andere kant niet de zekerheid bestaat dat
landse Arbeidsdienst, als zijnde daartoe on- burgerlijk recht zijn te werk gesteld en die welzijn der desbetreffende arbeiders be- de verstrekte extra-rantsoenen ook inderoogde.
waardig, is uitgesloten:
op 17 Februari 1941 waren gehuwd, wordt
1. Hij die krachtens onherroepelijke rech- van de datum van indeling of tewerkstelVoor enige dagen heeft de directie ons daad aan de arbeiders zelf — die het zwaterlijke uitspraak is veroordeeld tot een ge- ling af en, voor zover deze datum ligt voor medegedeeld, dat de deelneming van de re werk moeten verrichten — ten goede
vangenisstraf van meer dan zes maanden.
3 Maart 1941, van 3 Maart 1941 af, een verkomen.
2. Hij, die krachtens onherroepelijke rech- goeding toegekend — in den vervolge ge- arbeiders aan de verstrekking van warm
De directie heeft daarom gemeend voor
terlijke uitspraak is ontzet van een der in zinsvergoeding te noemen — van f 3 per voedsel stelselmatig terugloopt en dat de
artikel 28 van het wetboek van strafrecht dag, vermeerderd met f 0,30 per dag voor arbeiders er de voorkeur aan geven in de bepaalde werkobjecten de deelneming aan
genoemde rechten, tijdens de duur dier ont- ieder wettig of gewettigd kind van hen
kring van het eigen huisgezin de warme de verstrekking van warm voedsel verzetting.
of van hun echtgenote en voor ieder pleegplichtend te moeten stellen.
maaltijd te gebruiken.
Artikel 6. 1. Joden worden tot de Neder- kind, voor zover deze kinderen de leeftijd
Zij heeft daarvoor het volgende arguvan
18
jaar
nog
niet
hebben
bereikt.
Naast
het
zoveel
mogelijk
in
stand
houlandse Arbeidsdienst niet toegelaten
In gevallen waarin reeds kostwinnersver- den van de goede gezinsbanden — een ka- ment!
2. Jood is een ieder die uit ten' minste
De overheid is in de huidige oorlogsomdrie naar ras voljoodse grootouders stamt. goeding werd genoten, treedt de gezinsver- raktertrek die ons christelijke Nederlandse
3. Als jood wordt ook aangemerkt hij dié goeding in de plaats van de kostwinnersstandigheden gedwongen voor de gehele
vergoeding
en
wordt
deze
kpstwinnersvervolk
in
zeer
sterke
mate
eigen
is
—
schijnt
uit twee voljoodse grootouders stamt en
goeding met de gezinsvergoeding verrekend. daarbij ook de omstandigheid te gelden bevolking de levensmiddelen te distribue1. hetzij zelf op de negende Mei 1940 tot Indien
bedrag van de kostwinnersverren. Diezelfde overheid verstrekt extrade joods kerkelijke gemeenschap heeft be- goedinghet
het bedrag van de gezinsvergoeding dat de desbetreffende gezinnen de levens- rantsoenen aan de arbeiders die in de
hoord of na die datum daarin wordt opgete boven gaat, zal het tot en met l Mei middelenbonnen niet kunnen missen.
nomen,
werkverruiming werken, op grond van het
2. hetzij op de negende Mei 1940 met een 1941 meer genotene aan kostwinnersvergoeDe directie heeft ons de stellige verze- zware werk dat daarbij moet worden verding
niet behoeven te worden terugbetaald.
Jood was gehuwd of na die datum met een
Tot en met 31 Mei a.s. zal de vergoeding kering gegeven dat het niet kan liggen richt. Als nu de arbeiders te ver verwijJood in het huwelijk treedt.
4. Een grootouder wordt zonder meer aan de echtgenote van den belanghebbende aan de kwaliteit en de hoeveelheid van het derd wonen van het object waar zij werworden uitbetaald door de zorg van den verstrekte voedsel, want, zo deelde de dials voljoods aangemerkt, wanneer deze tot burgemeester
ken, zodat zij niet naar huis kunnen voor
van de gemeente waarin die
de joods-kerkelijke gemeenschap heeft be- echtgenote woonachtig
rectie mede, de menu's worden samenge- het gebruiken van het middagmaal, dan
is.
hoord.
Van l Juni 1941 af zal de uitbetaling ge- steld op advies van de gezondheidsraad, moeten de mensen de gehele dag op zoArtikel 7. Personen, die lichamelijk ongenaamde broodkost werken, hetgeen
geschikt zijn voor het vervullen van de
voor het te verrichten zware werk uiterdienst of van wie kan worden verwacht,
dat ten aanzien van hun persoon het opaard zijn grote bezwaren heeft, vooral in
voedkundig doel, dat in de Nederlandse Arde huidige omstandigheden. Hierbij komt'
beidsdienst is gesteld, niet kan worden bedat niet de zekerheid bestaat, dat de menreikt, worden voor het vervullen van de
dienst niet aangenomen.
sen — wanneer zij des avonds betrek-

1. De verplichte arbeidsdienst

W armvoedselver strekking in
de werkverruiming

Artikel 8. 1. In geval van twijfel omtrent
de vraag, ten aanzien van welke personen
zich een der gevallen, als bedoeld in de artikelen 5 tot en met 7, voordoet, beslist de
commandant van de Nederlandse Arbeidsdienst volgens richtlijnen, welke de secretaris-generaal van het departement van Algemene Zaken geeft.
2. De betrokkene heeft het recht, in beroep te komen bij den secretaris-generaal
van het departement van Algemene Zaken.
Artikel 9. 1. De dienstbetrekking van de
leden van de Nederlandse Arbeidsdienst is
een publiekrechtelijke.
2. Onder leden van de Nederlandse Arbeidsdienst worden begrepen:
1. het beroepspersoneel,
2. degenen die hun dienstplicht in de
Arbeidsdienst met inbegrip van hen, die
vrijwillig een verlengde diensttijd doormaken.
3. Voor het verrichten van bepaalde
dienst kunnen personen in dienst worden genomen op privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Zodanige personen worden niet
als leden van de Nederlandse Arbeidsdienst
beschouwd.

In X. besloten de vrouwen:
de vrijwilligers willen wij hou'en
de liefde en de zon,
komen niet op de bon
en H. L. kan daarop vertrouwen

kelijk laat thuis komen — de verleende
extra-rantsoenen zelf nog zullen of kunnen nuttigen. Op grond daarvan heeft de
directie besloten de extra-rantsoenen
voortaan niet meer in de vorm van extrabonnen te verstrekken, maar in natura,
tegen de inderdaad niet hoge prijs van
13 cent per liter-portie.
Wij menen, dat aan de overheid de bevoegdheid toekomt maatregelen te treffen
waardoor de extra-rantsoenen — die verleend worden op grond van het zware
werk, dat door de arbeiders moet worden
verricht — ook inderdaad aan die arbeiders zelf ten goede komen. Op grond van
deze overweging sporen wij onze mannen
aan zich in de getroffen maatregel te
schikken, natuurlijk in het stellige vertrouwen, dat de kwaliteit zowel als de
hoeveelheid van het te verstrekken warme
voedsel beide goed en voldoende genoemd
kunnen worden.
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(Sch.) Al volgen in de laatste jaren
zeer belangrijke gebeurtenissen, gebeurtenissen die van grote invloed
zullen blijken voor de wereldgeschiedenis, in een ontstellend tempo elkaar
op, al dreigen daardoor gebeurtenissen en feiten, die in dat raam gezien,
van minder betekenis zijn, aan de aandacht te ontsnappen of spoedig te zijn
vergeten, wij herinneren ons ongetwijfeld nog levendig, dat in de loop
van het vorig jaar de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging haar
zilveren jubilé vierde en dat daaraan
in ons orgaan „Herstel" de aandacht
werd geschonken, welke dit feit zeker
verdiende.
De oprichting van deze werkgeversvereniging toch is voor de ontwikkeling van de sociale verhoudingen in de
goede richting en daardoor ook voor
ons, arbeiders, en voor onze katholieke arbeidersbeweging, van zeer grote
betekenis geweest. Deze betekenis
werd in „Herstel" bij gelegenheid van
het jubilé der A.K.W.V. belicht.
Nog geen jaar na dit jubilé werd in
dezelfde kring van ons katholiek sociaal leven weer 'n jubileum gevierd
en wel omdat de Katholieke Jonge
Werkgeververeniging 25 jaar bestond.
Dit feit verdient nog meer onze
aandacht dan het eerste.
De oprichting toch van de K.J.W.V.
was voer de sociale verhoudingen van
nog groter betekenis.
Om dit duidelijk te maken is het
voldoende een stukje aan te halen uit
de bijdrage, welke de oud-secretaris
der K.J.W.V., Mr. G. Mutsaerts,
schreef voor het gedenkboek, dat bij
gelegenheid van het zilveren jubileum
is uitgegeven.
De bijdrage is gewijd aan den geestelijken vader zowel van de A.K.W.V.
als van de K.J.W.V., prof. Van Aken
z.g. In die bijdrage schildert Mr. Mutsaerts de toestand van weleer en de
tactiek van prof. v. Aken als volgt:
De omwenteling der geesten van het
liberalisme naar het socialisme en het solidarisme was in de rijen der Nederlandse
arbeiders reeds voor een goed deel voltrokken, toen professor Van Aken zijn
pionierswerk voor de sociale revolutie bij
de katholieke werkgevers aanving.
Niet alleen de neutrale maar ook de
katholieke werkgevers stonden in de jaren
1914, 1915 nog in grote meerderheid op
het standpunt, dat het economisch liberalisme het monopolie bezat om leiding te
geven aan het doen en laten van don
zakenman.
Het toetreden tot een katholieke werkgeversstandsorganisatie, welke niet het
eigen belang maar het gemeenschapsbelang op de voorgrond stelde, was de
werkgevers even vreemd als het optreien
van een socialen priester, die de verhevenheid van geloof en Kerk in gevaar bracht,
door deze heilige zaken te misbruiken
voor wereldse zaken als die var. de sociaal ecorr.-nWhe verhoudingen tussan
patroon en werkman.
Professor Van Aken had het hard te
verduren: Ondanks zijn vele voortreffelijke gaven als bescheidenheid, gedegen
kennis, de beschikking over een weiversneden pen, over aangeboren redenaarstalenten, over fijne, diplomatieke eigenschappen, bracht hij het niet verder dan
tot een bescheiden groepje medestrijders.
Vooral de grotere, de invloedrijke industriëlen bleven niet alleen afzijdig, maar
bestreden met de hun ten dienste staarde
middelen de verwerkelijking van professor
Van Aken's sociale idealen en van die zijner medewerkers.
Professor Van Aken neemt een kloek
besluit en gröpt naar de jeugd. Hij wil
door de zonen de vaders winnen en de zonen behouden.
Door deze strategie wordt de stry'd,

welke professor Van Aken heeft te voeren, in de aanvang nog heviger en vinniger. Het succes, dat hij bij het jongere
werkgeversgeslacht behaalt, is overweldigend.
De door hem geestdriftig gemaakte
jonge revolutionnairen laten van zich
spreken! Zy vergaderen en richten over
het gehele land studie^ en propagandaclubs op, zij stichten een eigen orgaan
eigen congregaties, eigen retraites en
eigen feesten!
Na een tweetal jaren was er welhaast
geen katholieke werkgever van enige betekenis meer of op zijn kantoor of in zijn
e;g,en omgeving werkte een jonge werkgever aan de idealen van professor Van
Aken.

Wanneer wij nu, na 25 jaar, de situatie overzien, dan blijkt er veel veranderd. De geest van de A.K.W.V.
was reeds vóór de oorlog beslist sociaal. Daarmee bedoelen wij natuurlijk niet ,te zeggen, dat er niets meer
te wensen overbleef, dat er bijvoorbeeld bij een of ander lid van de A. K.
W. V. niets van de oude liberale zuurdesem zou zijn overgebleven, maar
wel bedoelen wij, dat het verschil tussen toen — vóór 25 jaar — en nu zeer
groot is.
Dit schrijven wij voor 'n zeer groot
deel toe aan het mooie opvoedende
werk door de K.J.W.V. in de loop der
voorbije 25 jaren gepresteerd.
De opeenvolgende besturen der
vereniging van jonge werkgevers hebben steeds blijk gegeven van 'n frisse
geest, zij hebben uitstekend de tekenen des tijds verstaan en waren er
niet afkerig van de consequenties van
onze christelijke beginselen op maatschappelijk gebied te trekken zoveel
de situatie in het bedrijfsleven dit
maar even toeliet.
Het spreekt vanzelf, dat vroegere
leden der K.J.W.V. de bij hen gekweekte geest hebben meegenomen
naar de vereniging der ouderen, waartoe zij op hun tijd overgaan, en dat
daardoor de geest der A.K.W.V. in
gunstige zin sterk beïnvloed is en
wordt.
Wij hebben daarom de K.J.W.V.
steeds beschouwd als een der belangrijkste sociale organisaties en beschouwen haar nog zo.
Het behoeft dus geen betoog, dat
wij van harte hebben gedeeld in de
feestvreugde, die deze tijd toelaat.
Wanneer de omstandigheden niet zo
bedroevend waren, zou er alle aanleiding geweest zijn om met een groots
jubileum-feest de bereikte mooie resultaten te vieren.
Wij bieden — ook op deze plaats —
aan de jubilerende vereniging onze
hartelijke gelukwensen aan en hopen,
dat het haar gegeven moge zijn — onder Gods zegen — haar prachtig werk
voort te blijven zetten.
Tot heil van allen, die in het bedrijfsleven samenwerken.
Tot heil van Kerk en Vaderland.

J\. J.

er

(H. J. K.) De in onze arbeidersbeweging alom bekende A. J. Loerakker
heeft op grond van zijn leeftijd ontslag gevraagd en verkregen als voorzitter van onze katholieke Landarbeidersbond.
De redactie van „Herstel" heeft ons
gevraagd aan dit heengaan als voorzitter van een van onze belangrijkste
katholieke vakbonden enkele woorden te willen wijden. Wij voldoen, om
allerlei redenen, zeer gaarne aan dit
verzoek.
A, J. Loerakker is op 26 Augustus

1873 te Heemstede geboren en is
thans bijna 68 jaar oud.
In Maart 1913, dus toen hij bijna 4C
jaar oud was, werd hij in de algemene
vergadering van het toenmalig bestaande „Secretariaat van de Katholieke Bloemist- en Tuinarbeiders" tot
zogenaamde vrijgestelde gekozen.
Hij was toen een zeer deskundig
bloemistknecht in het bloembollenbedrijf en had in dat bedrijf als meesterknecht niet alleen een goede naam,
maar ook — uiteraard relatief gesproken — een goede positie.
Het „secretariaat" van de Bloemist- en Tuinarbeiders bestond in die
dagen uit nog geen tien plaatselijke
verenigingen van Bloemist- en Tuinarbeiders met in totaal ongeveer 600
leden en een contributie van zegge en
schrijve twee cents per week.
Toch heeft A. J. Loerakker- — ondanks deze omstandigheden en ondanks het feit dat hij een gezin had
met negen kleine kinderen — niet
lang geaarzeld zijn nieuwe functie te
aanvaarden, omdat hij een groot geloof had in de woorden van Paus Leo
XÏII neergeschreven in de encycliek
Rerum Nbvarum; de encycliek waarvan wij dezer dagen het 50-jarig bestaan herdenken.

Begonnen met een ledental van ongeveer 600 mannen en met een zeer
lage wekelijkse contributie, heeft hij
met grote wilskracht, taai doorzettingsvermogen en vooral begaafd met
een breed organisatorisch en strategisch inzicht, de katholieke Landarbeidersbond steen voor steen, dat wil
zeggen afdeling voor afdeling opgebouwd en daarbij ontzettend veel
weerstanden moeten overwinnen
Ja, zeer veel weerstanden moeten
overwinnen!
Het bestek van „de paar woorden"
die wij aan het heengaan van A. J.
Loerakker wijden, laat niet toe daarop thans dieper in te gaan, maar wij
willen wel aan A. J. Loerakker van
deze plaats af vragen: Als ge er tijd
en gelegenheid voor hebt in de jaren
die nu voor u gaan komen, verrijk
dan de literatuur van onze mooie katholieke arbeidersbeweging met de
door u zelf volop beleefde en voor een
zeer groot deel zelfgemaakte geschiedenis van onze katholieke Landarbeidersbond te boek te stellen.
Ja, te boek te stellen! Wis en
waarachtig; daar is een mooi, een zeer
mooi boek over te schrijven.
Een boek vol boeiende episoden en
conflicten.
Een boek vol van het rijke, zedelijk
goede en gave sterke en stoere landvolk, van onze geliefde landarbeiders,
materieel in, menig opzicht de „Assepoetsters" in de samenleving,
maar godsdienstig-zedelijk en ook cultureel een der sterkste en mooiste, zo
niet de sterkste en mooiste kern van
ons Nederlandse volk.
Een boek schrijven over de geschiedenis van de katholieke Landarbeidersbond; al was het alleen maar
om bij alle Nederlanders de legende
uit de wereld te helpen dat de katholieke vakbeweging een kerkelijke or•anisatie zou zijn begunstigd door
pastoors en andere geestelijken om de
arbeiders „zoet" te houden en ze van
de „ware" vakbeweging af te houden.
Als één vakbond, dwars tegen de
tegenwerking van vele geestelijken

in, is moeten groeien, en ook inderdaad gegroeid is, dan is het de katholieke Landarbeidersbond.
Als er één bestuurder in onze katholieke arbeidersbeweging is die in
het eerste tiental jaren van zijn optreden is uitgemaakt voor opruier, anarchist, socialist, demagoog etc., dan
is het de eerste gesalarieerde bestuurder, de eerste „vrijgestelde" van de
katholieke Landarbeidersbond, A. J.
Loerakker. Wij weten dat voor een
deel nog uit eigen droeve, maar toch
ook rijke ervaring.
Dit alles moet vooral daaruit worden verklaard dat de katholieke Landarbeidersbond 'n geheel eigen en aparte plaats inneemt in het sociale leven
van onze katholieke arbeidersbeweging en ook een aparte plaats in het
gemeenschapsleven, het dorpsleven,
waar hij zijn afdelingen en zijn leden
heeft.
Wij kennen geen enkele andere vakbond, uitgezonderd wellicht onze Mijnwerkersbond, die in zo sterke mate in
dit geval het dorpsleven beïnvloedt,
als de Landarbeidersbond. De andere
vakbonden hebben hun afdelingen als
regel in grotere mensengemeenschappen, in de steden en in de industriële
centra; en gaan daar weer op in het
grotere geheel; de Landarbeidersbond
heeft ze op onze dorpen in de Bloembollenstreek, het Westland, West-Brabant, Z.-Vlaanderen, in de Tuinbouwgebieden en de grote landbouwpolders
van Noord-Holland, in het Veengebied van Zuid-Oost Drente, in Friesland etc. En op die dorpen, uiteraard
het sterkst op de katholieke dorpen,
maar die zijn er in Nederland zeer
veel, beheerst hij met zijn afdelingen
de arbeidersbevolking en greep en
grijpt daardoor relatief zeer diep in
in de verhoudingen der dorpsgemeenschappen.
Het is geen wonder dat daar zeer
vele en zeer grote weerstanden overwonnen moeten worden en A. J.
Loerakker heeft ze overwonnen en
we mogen zonder enige overdrijving
zeggen: glansrijk overwonnen.
Hij heeft daarbij zeer veel steun
ondervonden van zijn kloeke brave,
door en door godsdienstige vrouw en
in de latere tijd uiteraard ook van zijn
collega's-bestuurders. Maar dit alles
neemt niet weg dat hij de uitgesproken en geboren leider en stuwer was,
„de priep", zoals we dat in onze landarbeiderstaai zeggen.
Dat hij de bedoelde weerstanden
glansrijk heeft overwonnen blijkt niet
alleen uit het feit dat de katholieke
Landarbeidersbond nu een der grootste en sterkste en ook innerlijk gaafste katholieke vakbonden is, maar dat
is ook in velerlei ander opzicht gebleken.
Dat is b.v. tot uiting gekomen op
godsdienstig gebied waar Paus en bisschop hem hebben erkend en gewaardeerd met de onderscheidingen van
St. Sylvester en Pro Ecclesia.
Dat is ook tot uiting gekomen in
de grote waardering die hij in latere
jaren allerwegen bij de werkgevers,
vooral bij de leidende figuren in de
agrarische werkgeverswereld, heeft
mogen ondervinden.
Maar het mooist en het sterkst is
dat al de jaren door gebleken in het
ongeschoktr en sterke vertrouwen dat
de katholieke landarbeiders, zijn landarbeiders, altijd in hem hebben gehad
en bewaard.
Zijn werk is zichtbaar door God gezegend en wij mogen gerust zeggen
dat duizenden landarbeiders en hun
;ezinnen door zijn werk en voorbeeld
ook in godsdienstig opzicht omhoog
zijn getrokken.
Het zal voor zijn opvolger geen gemakkelijke taak zijn hem te vervangen, maar met Gods hulp zal ook dat
weer slagen.
Wij hopen van harte dat hem nog
een zeer lange en gelukkige levensavond zal worden gegeven en we zeggen hem gaarne vanaf deze plaats
openlijk en hartelijk dank voor het
zeer vele wat hij ook voor ons persoonlijk in de zeventien jaren dat we
dagelijks met hem mochten samenwerken, is geweest, al hebben wij
uiteraard ook wel eens „gesteggeld".
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dustrie werd meegedeeld, zouden deze
Limburg denkt er niet aan 't bij de
hun leden adviseren, in de -week vóór winst van 1000 nieuwe leden te laten. De
Pinksteren aan alle arbeiders een uitke- feestklanken van de Rerum Novarum
ring te verstrekken, variërend voor de herdenking sterven langzaam uit, maar
mannelijke arbeiders van f 1,50 tot f 6 't vuur van 't enthousiasme, waarmee de
en voor de vrouwelijke arbeiders van f 1,50 Rerum Novarum-actie is ingezet, laait nog
tot f 3.
steeds op. We vernemen tenminste alweer,
Dit besluit is genomen omdat men ten dat 7 afdelingen, die nog niet aan de proopzichte van de doorberekening van de pagandaslag hadden deelgenomen, 84
Daarna volgt de plattelandsplaats Mill vaste toeslag in de kosten der prijzen nog nieuwe leden hebben aangebracht. En nu
met 13 leden. En daarop Helmond, waar geen zekerheid had gekregen en men die zyn er nog 100 afdelingen, wier propagande actie 11 leden won. Huisbezoek is ook zekerheid moest hebben alvorens tot een da-ijver en actie nog niet zijn ingezet. Die
daar het beproefde middel geweest.
vaste bijslagverhoging over te gaan.
kunnen nu prachtig meewerken om 't
Propagandisten, houdt u daarvan overtweede duizendtal nieuwe leden vol te matuigd!
ken. We zijn ervan overtuigd dat 't gebeu*
De bond moet 6000 leden tellen voor dit
De R. K. Textielarbeidersbond wil zijn ren zal ook.
jaar ten einde is.
• propaganda-actie zo intensief voeren, dat
Er staat veel, er staat alles op het spel! 't ledental dicht de 13.000 zal naderen.
Een sterke katholieke vakbond is de Over de eerste vier weken van Mei beBij beschikking van den waarnemend
beste waarborg der gezins- en algemene droeg de ledenwinst slechts 89. Dat is secretaris-generaal van Sociale Zaken zijn
belangen!
geen groot cijfer voor vier weken tijds. Er bevorderd tot rijksinspecteur voor de
*
zal met meer cijfers moeten worden ge- werkverruiming in tijdelijke dienst ir. W.
De R. K. Bond van hotel-, café- en res- schreven, wil de bond zijn doel bereikt H. van Eek, ir. C. S. Hekma Wierda en
taurant-geëmloyeerden was op 24 Mei j.l. zien. Kortweg gezegd dus aanpakken, ir. A. S. Tuinman, allen voordien tijdelijk
met "zijn nieuwe inschrijvingen sinds l textielarbeiders en arbeidsters, mede in adjunct-rijksinspecteur voor de werkverruiming.
Januari j.l. de 200 gepasseerd, 't Gaat uw eigen belang.
ook daar in de goede richting!

ROND DE BEWEGING
De grote actie, door het R. K. Werkliedenverbond ingezet, om niet alleen een
kleine daling in te halen, maar eerder om
duizenden andere katholieke arbeiders In
de gelederen van de R. K. Arbeidersbeweging te brengen, davert door het land.
En met succes!
De vakbonden, die de ledenwerfactie
hebben overgenomen, boeken schier wekelijks getallen van drie cijfers.
Het kan ook niet anders, nu het Werkliedenverbond staat als een rots in de
branding.
*
De week van 18 tot 24 Mei heeft voor
de R. K. Bouwvakarbeidersbond tot resultaat gehad, dat in plaats van de verwachte 100 99 nieuwe leden konden worden ingeschreven. De afdeling Utrecht
heeft in de kwartaal-mars het derde tiental vol gemaakt, Vinkeveen het eerste
tiental.
In deze week overtrof het aantal inschrijvingen de uitschrijvingen, en wel met
16 leden. De bond groeit dus weer in ledental.
*
April is bovendien een beste maand geweest voor het toetreden van jeugdleden
tot de R. K. Bouwvakarbeidersbond. In
die maand traden 94 nieuwe jeugdleden
tot de bond toe. Er is alle reden te verwachten, dat in de eerstvolgende maanden de aanwinst per maand geregeld met
drie cijfers zal worden geschreven. Niet
één organisatie in ons hele land heeft dit
de bouwvakarbeiders nagedaan. Daarvoor
respect en ...... ons petje af! Bravo. Bouwvakbond!
*
De bedrijfsraad voor het bouwbedrijf
deelt mede, dat het adres van den secretaris van de regionale commissie 24 is verplaatst van Van Gaelstraat 2 naar Koninginneweg 87 te Haarlem.
*

Tussen de besturen van de werkgeversen arbeidersorganisaties is overeenstemming verkregen over een landelijk collectief contract voor de arbeiders, werkzaam
in stoomtimmerfabrieken.
Zoals bekend, golden daarvoor tot nog
toe een viertal provinciale contracten.
Op deze regeling is de goedkeuring van
het Verbond gevraagd, terwijl dat eveneens zal geschieden bij het college van
rijksbemiddelaars.
Het algemeen sociaal fonds voor het
grafisch bedrijf, dat de uitkeringen regelt
aan technische werknemers in dit bedrijf,
indien hun werktijd wordt verkort, is door
het college van rijksbemiddelaars aan de
ongeorganiseerde werkgevers in dit bedrijf opgelegd.
Dit college vestigt er thans de aandacht
op, dat deze beschikking uiteraard ook
van kracht blijft, nu dit algemeen sociaal
fonds, dat oorspronkelijk tot 31 Mei 1941
was ingesteld, bij beschikking van den
secretaris-generaal van Sociale Zaken is
verlengd.
#
In de ouderdom van 74 jaren is overleden de heer M. H. Binger. Hiermede
werd een werkzaam leven afgesloten,
waarvan de grafische bedrijven in ruime
mate een deel hebben gehad. De heer Binger heeft vele jaren in de boekdrukkerswereld een voorname plaats ingenomen
en ook de bedrijfsgemeenschap van zijn
grote gaven doen profiteren.
Maar met vooruitziende blik vreesde hij
de mechanisatie niet; hij was de eerste
die de Linotype-zetmachine in zjjn bedrijf
opnam en de vertegenwoordiging daarvan
op zich nam.
In het organisatieleven nam de overledene vele jaren een vooraanstaande
plaats in. Hij was lid van het algemeen
hoofdbestuur der Federatie, lid van de
onderhandelingscommissie, secretaris van
de prijstariefcommissie en bestuurslid van
het Pensioenfonds voor de Grafische Vakken.
De overledene heeft zich in onze grafische bedrijven beijverd het belang van
allen te dienen.
Hij ruste in vrede.

Het comité van het Kanunnik-VanDe propogandatocht van de R. K. Naai- Sehaikfonds heeft reeds zijn vijfde verantsters- Kleermakersbond heeft sinds 18 woording gepubliceerd en daarbij meegeMaart j.l. weer 75 nieuwe leden opgele- deeld, dat in totaal thans ruim 40 duizend
verd. In 6 maanden tijds schreef deze bond gulden is ontvangen uit de geledigde therreeds 263 nieuwe leden in.
mometers. Er zijn nog plaatselijke comité's, welke nog geen afrekening of gelden stuurden, terwijl andere comité's hun
*
De afdeling Venlo van de R. K. Bond geld nog slechts ten dele hebben overgevan Overheidspersoneel heeft 2e Pink- maakt. De totale uitslag zal derhalve nog
sterdag haar 25-jarig bestaansfeest ge- wel enige tijd op zich laten wachten.
vierd.
Vrijwel alle spaarders hebben toegeAan de zilveren jubilaresse in 't zuiden zegd ook het lopende actie- jaar de .theronze gelukwensen.
mometer te zullen* „verzorgen".
*
Uit de laatst ingekomen mutaties
blijkt, dat de R. K. Bond van Spoor- en
Tramwegpersoneel met 't aanwerven van
nieuwe leden tot en met April even over
de 400 is gekomen. Dat betekent, ondanks
allerlei moeilijke omstandigheden, een
ledenwinst van ruim 100wper maand. Mei
zal dus ongetwijfeld de eerste 500 nieuwe
leden vol maken. En de bond hoopt er
vóór de a.s. winter 1000 nieuwe leden bij
te hebben. Daartoe mede te werken is een
erezaak. Spoor- en trammannen, de remmen los, 'n schepje er op en met verhoogZaterdag 24 Mei hield de Coöperatieve
de activiteit naar de 1000!
Levensverzekering-Maatschappij Concordia de algemene ledenvergadering in het
Op 10 Juni a.s. hoopt „St. Raphaël" het Huis van de Arbeid te Utrecht.
Vertegenwoordigd waren 389 stemmen.
slot „Hillenraedt" officieel als herstellingsDe voorzitter van de raad van commisoord in gebruik te kunnen nemen, waarna
op 12 Juni a.s. de eerste patiënten zullen sarissen, de heer J. A. Schutte, releveerde
in zijn openingswoord de voornaamste geworden opgenomen.
beurtenissen van het afgelopen jaar en
constateerde met voldoening, dat ConcorZaterdag 7 Juni hebben in de grote dia trots grote moeilijkheden haar proRaphaël-familie weer twee priesterwijdin- ductie op peil heeft weten te houden en
gen plaats gevonden. Een zoon van den haar positie aanmerkelijk wist te verheer P. G. van Zijp, bestuurslid van de sterken.
De balans en verlies- en winstrekening
afdeling Rotterdam, ontving de H. Priesterwijding uit de handen van Z. H. Exc. over het afgelopen jaar, sluitende met
Mgr. J. P. Huibers, bisschop van Haar- een voordelig saldo van f 305.370,04i,
lem en een zoon van den heer J. A. Soons, werden met algemene stemmen goedgelen halte-chef te Heeze-Leende, ontving de keurd. .
Aan deze stukken ontlenen wij de volH. Wijding uit de handen van ~Z. H. Exc.
Mgr. A. F. Diepen in de kathedrale kerk gende belangrijke cijfers.
Aan
premiën
werd
ontvangen
van St. Jan in Den Bosch.
Aan de beide neomisten, maar ook aan f 1.212.514,13Ï. Het verzekerde kapitaal
hun ouders, leden van „St. Raphaël", onze steeg met f 2.266.586,71 tot f 43.451.859,18
tegen f 41.185.272,47 op einde 1939.
hartelijke gelukwensen.
De premiereserve bedraagt einde 1940
#
f 7.157.450,87 tegen f 6.735.151,83 einde
Naar aan het Hoog-Ambacht van de 1939. Deze premiereserve is geheel berezijde der werkgeversverenigingen in de kend volgens de netto-methode op een
brei- en tricotage-, kousen- en sokken-in- rentevoet van

schappij „Concordia" u.a. Utrecht
De beleggingen
beeld:

geven

het

Vaste eigendommen na afschrijving van f 26.959,77
Hypotheken
Effecten
Leningen aan publiekrechtelijke lichamen
Polisbeleningen

-1.003.540,54
- 332.316,34
f 8.086.149,55

Het gemiddeld rendement van al de beleggingen bedroeg 4.37%, gevende op de
berekende rentevoet der premiereserve ad
3.5% een marge van 0.87%.
De balans vermeldt als vrije reserves:
Extra reserve, na toevoeging
van f 67.269,53 uit de
winst
Reserve geldbelegging
Reserve gebouwde eigendommen
Reserve uitbreidingskosten
Reserve voor Oorlogsrisico,
na
toevoeging
van
f 84.609,25 uit de winst
Reserve ondersterfte
Ijjfrenteniers

f 602.500,—
- 250.000.—
•
-

4.500,—•

DE V E R H E V E N SCHOONHEID
VAN HET PRIESTERSCHAP

tegen f 1.019.230,47 einde 1939.

INGENAAID ƒ 3,05

In dit boek wordt de verheven schoonheid van het priesterschap
zo treffend en aangrijpend uiteengezet, dat de priester ons in zgn
volle glorie en wondere macht, in een geheel nieuw en klaar licht,
tegenstraalt. Niet minder dan 50 Franse bisschoppen hebben dit
boek met klem aanbevolen, het is geprezen als een der schoonste
en beste werken ooit over priesterroeping en priesterschap gepubliceerd.
WAARDIGE EN VOORNAME UITVOERING

U R B I T ET O R B I

-

GIRO 315927

UTRECHT

24.500,—
15.000,—

- 250.000,—

Totaal vrije reserves

GEBONDEN ƒ 4,10

volgende

f 1.090.250,—
-4.139.587,67
-1.520.455,—

Q U I L L A R D-B R U I N E M A N:

Verkrijgbaar in de boekhandel en bij
De R. K. Houtbewerkersbond, welke
stevig meedoet aan de propaganda-actie,
heeft in April j.l. 89 nieuwe leden ingeschreven.
Maastricht heeft zich van de goede kant
getoond en boekte 20 leden,

In ons blad van 23 Mei j.l. hebben we
medegedeeld, dat de Bond van werkmeesters, technici en opzichthoudend
personeel een contract zou hebben afgesloten voor de uitvoerders, bazen en
voorwerkers met de Heidemij.
en
Grontmij. Dit is echter niet geheel juist.
Voornoemd contract is niet met voornoemde organisatie aangegaan,
maar
met de drie organisaties van Werkmeesters, derhalve mede met de Ned. R. K.
Bond van Werkmeesters „St. Joannes de
Doper" en de Ned. Christelijke Werkmeestersbond, beide te Utrecht.

f 1.146.500,—

Het waarborgkapitaal bleef ongewijzigd
op f 108.360.
De Voorzorgkas — het fonds waaruit
de vrijstelling van premiebetaling bij
ziekte en de uitkering van f 5 bij gezinsvermeerdering, indien het gehele gezin bij
Concordia is verzekerd, gefinancierd
wordt — werd versterkt met f 37.184,085,
conform het bedrag dat in 1940 ten laste
van dit fonds aan voren vermelde uitkeringen werd besteed.
Als winstaandeel voor verzekerden ter
verhoging van uitkeringen werd een bedrag ad f 35.637,46 aan de premiereserve
toegevoegd.
De heer A. P. Romsom uit Breda werd
als commissaris herkozen, terwijl in de
vacature wegens het bedanken van den
heer H. Hermans te Den Haag werd gekozen de heer H. J. Kuiper te Maartensdijk.
Over het aandelenkapitaal zal 5% rente
worden uitgekeerd.
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Jan H. teknout
EN ZIJN TIJL U I L E N S P I E G E L
De schrijver Jan H. Eekhout is een te
weinig bekend schrijver. Dit zeggen allen
die zijn werk kennen en dit houdt geen
geringe waardering in voor dezen auteur.
Het wil zeggen, dat hij bekend moest zijn
zoals grote auteurs bekend moeten zijn.
Want Jan H. Eekhout is om vele redenen
en in verschillende letterkundige genres
een talent. Niet alleen schreef hij vele gedichten die vooral zijn cosmisch en religieus besef in expressieve klanken vertolkten, maar hij schreef ook vertellingen
over het Christus-leven die ware gedichten
van toon, verhaal en visie zijn. En hij
schreef niet alleen legenden maar vertaalde het eerst het grote Oosterse Gilgamesjepos in het Nederlands. In de Ujd van de
oorlog tussen Finland en Rusland verscheen van hem ook een vertaling van het
grote Finse Epos, het Kalewala-lied, dat
hij in Nederlandse verzen tot ons bracht.
Ook vertaalde Eekhout met grote trefzekerheid een bundel Negerliedjes, die een
goed onthaal vonden. Met A. J. D. van
Oosten stelde hij de mooie bundel „Moderne Religieuse Lyriek" samen, waarvan
inmiddels ook een vervolg verschenen is
„Moderne Vlaamse Religieuze Lyriek",
een boek dat de Nederlandse Vlaming
opent met een gedicht voor koning Leopold den derde, aan wien het werd opgedragen, en waarvan de laatste terzinen
een groot en tragisch moment uit 1940
vasthouden:
De bitterste der nachten gaat voorbij
En eenmaal straalt de kim van
[morgenlicht
En bloeit een nieuw geluk ons in de borst.
Veel zal vergeten zijn, maar niet hoe gij
In d'ure van 't ontzaggelijk gericht
Als Vorst een Mens waart en als
[Mens een Vorst.
In samenwerking met den protëstantsen dichter Gerrit Kamphuis verzamelde
Jan H. Eekhout een bundel in het Nederlands vertaalde gedichten van den Oostenrijksen dichter Rainer Maria Rilke, die
zoveel invloed heeft uitgeoefend op de
hele West-Europese cultuur. Het was de
dichter Jan H. Eekhout die als een andere
Browning verzen schreef aan zijn geliefde
vrouw, de dichteres Elisabeth Reitsma en
van deze innige veezen terugkreeg, zoals
eens Robert Browning ze kreeg van de
grote Elisabeth Barret-Browning, toen
die naar onsterfelijke liefdessonnetten
dichtte: „Sonnetten van een Portugese".
De gedichten der gelieven Eekhout en
Reitsma zijn verzameld in een bundeltje
„In aedibus amoris". Wanneer het enkel
dit werk, dat we hier opnoemden geweest
was, dat de schrijver Jan H. Eekhout op
zijn n?am had staan, was er reden genoeg
voor dp officiële instanties, die de Nederlandse cultuur moeten bevorderen om
hem zelfs met eerbewijzen te gedenken
doch Eekhout heeft nog meer op zijn literaire credit. En dan denken we het eerst
aan zijn romans, de noodlots-tragedies
,Aarde en Brood", „de Boer zonder God",
en „Patriciërs", alle zich afspelend op het
Zeeuws-Vlaamse land, maar we denken
ook aan die innige hymne op het leven,
aan die pastorale bij het Schorre aan het
Zwin, aan het innige, rijke boek „Warden
een Koning". Door dit laatste boek te
schrijven heeft Eekhout zich weer een
groot talent getoond.
In „Warden een Koning" is Eekhout
waarlijk scheppend aan het werk geweest.
Dit boek, dat ook in het Duits is vertaald
door den katholieken priester Georg von
Poppel en door Herder is uitgegeven,
heeft wel de aandacht getrokken van de
literaire wereld. In het jaar, dat S. Vestdijk om zijn roman „het vijfde zegel" werd
bekroond, is het genoemd als tweede
boek, dat voor een bekroning in aanmerking zou komen. Het is een echt mooi
boek, een innig boek, het boek van een
dichter. De innigheid speelt om handen,
leden en ogen der mensen, zfj doorgloeit
de gesprekken die maar enkele liefdewoorden rijk zijn, zij bouwt de sfeer, die
als een goedheid om de mensen heen ligt
De harten van de mensen worden geopend en daar staat een klein gezin van
volkse mensen, die hun ogen naar God
richten en met hun voeten, hun adem,
hun borst de aarde drukken en liefkozen.
Deze mensen leven. Zij leven van de liefde.
Zij zijn een innige liefde-wereld, zfl zijn
wijzen.
En na dit innige boek, dat als een prozagedicht is, toont Eekhout ons nog eens
een andere zijde van ztyn talent: hfl

schrijft een geestig boek en dat of hy het
altijd gedaan heeft, of hij nooit een noodlotstragedie verwerkte. Eekhout herschiep
met zijn eigen materiaal en in zijn verbeelding de legendarische figuur van Tijl
Uilenspiegel in Vlaanderen. In dit boek
van bijna vierhonderd bladzijden toont
Eekhout de graad van zijn kunnen. Dit
boek kan het werk alleen zijn van een rasecht, een groot schrijver.
De opgave, die Eekhout zich stelde toen
hij de figuur van Uilenspiegel opnieuw
wilde verbeelden, was geen geringe. Terwijl over het bestaan van een historischen
Tijl Uilenspiegel zekere twijfels aanwezig
zijn, is deze figuur door het beroemde
boek van den Fransen Vlaming Charles
de Coster toch zo historisch gewoi-den,
dat men er algemeen een enige vast-omIn'nde voorstelling over heeft. Ofschoon
niet in het Nederlands geschreven was
dit boek toch wel duidelijk het product
van een Nederlandsen mens, Eekhout was
het daarom zeer moeilijk om oorspronkelijk te blijven. Groot vakmanschap, een
lenige verbeelding vooral moesten nodig
zijn om zulk een opgaaf te voltooien. Het
is hetzelfde grote kunstenaarschap dat
gevraagd wordt van de herscheppers van
een bijbelverhaal, waar immers ook de
stof, het gegeven reeds door profeterende
dichters en dichtende profeten is verbeeld,
sober soms maar haast altijd groots. Een
verrassing als Kain kon een werk van
Eekhout wel moeilijk meer worden, daar-

voor had dit talent reeds te vele proeven
afgelegd, doch van Eekhout is het wel de
enige verrassing, die van hem mogelijk
scheen. In de verzen, de noodlotsromans,
de pastoralen was veel dichterlijkheid,
veel kennis van de taal van het ZeeuwsVlaamse land (soms te veel) maar er was
nooit zo die harmonie van verhaal en
taal, van ernst gekoppeld aan geestigheid
en vooral van schelmse geestigheid doorstraald van een innerlijke ernst, zo die
zwier en tierelantijnen van het koddige
bonte boeren-leven van vroeger, er was
nooit zo de harmonie van het >geheie
volkse leven, die het nieuwste werk van
Jan H. Eekhout tot een der beste boeken
van het laatste halfjaar maakt.
Het is een geestig boek vooral en als
Eekhout niet ook de. schrijver van andere
ernstige boeken was, zou hij in onze artikelen over humoristische schrijvers een
der eerste plaatsen hebben gehad. Deze
Tij] Uilenspiegel is bijwijlen zo zot en komisch, dat men de wellevendheid overboord wil werpen om, waar men ook is,
het uit te gieren in. wilde uitbundigheid.
Met de zotskap op zo staat Tijl getekend
op de omslag van Eekhout's boek en zo is
de verbeelde figuur ook: een goede Vlaming over wien de pastoor zegt: „Tijl,
waar gij verschijnt, zal gelachen worden"
En als dit boek niet tevens alle andere
schrijverskwaliteiten van Eekhout bezat,
dan nog zou het gelezen moeten worden,
omdat, waar men het leest, zal gelachen
worden. En, zegt de wijze pastoor
Voghels in Eekhout's boek: „Is de lach
niet het leven van de wereld?" Uitgevers
maatschappij Holland te Amsterdam gaf
deze Tijl uit zoals ze ook deed met de
meeste andere werken van dezen dicnter,
die nog te weinig gewaardeerd wordt.
PAUL HAIMON.
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Heb je ooit horen vertellen over de
windhoos, die jaren geleden Borculo
teisterde, en in weinige ogenblikken
grote schade heeft aangericht? Sommige onbeheerste meisjes doen aan
zo'n windhoos denken, wanneer ze losgebroken uit school naar buiten stormen. In rijen van drie, vier of zelfs
meer rennen ze per fiets of per be:
nenwagen naar huis.
Luidruchtig nemen ze heel de straat
in beslag, alsof zij alleen belasting betalen en de rest van het mensdom
niet meetelt. In razende vaart slingeren ze zich onbesuisd tussen voetgangers en fietsers door. Geen duimbreed wijken ze voor ouderen, meerderen of dames uit. In hun overmoed
grinneken ze nog tegenover andere
voetgangers, die verschrikt of ontstemd zich moeten bergen.
Thuis aangeland drukken ze de bel
bijna stuk, en rameien ongeduldig de
deur, als deze niet terstond voor hen
openvliegt. Aan voeten vegen wordt
niet gedacht, zelfs niet bij vuile straten, en al heeft iemand pas bij het
gangboenen een warme rug gehaald.
Och, ze menen het niet zo kwaad.
Ook al lopen ze in hun onstuimigheid
de huisgenoten bijna omver en lijkt
hun groet maar op een onverstaanbaar gemompel. Want als ze goed nadachten, zouden ze niet zo'n windhoos
willen zijn die anderen met schrik
vervult.
Mogelijk hebben zij wel eens ge
hoord of gelezen, dat „de toekomst"
aan de jeugd is! En dat maakte hen
overmoedig. Maar zulke wildzangen
mogen niet vergeten, dat het „heden"
dan toch aan de volwassen mensen
behoort. Voor de toekomst dienen zij
zichzelf eerst degelijk voor te bereiden!
Mocht zo'n onstuimig vriendinnetje
je in haar vaart willen meeslepen, laat
je dan niet overbluffen. Het is begrijpelijk, dat je je levenslust eens wilt
uitvieren, vooral zodra de school uit
is. De boog kan niet altijd gespannen
blijven. Ontspanning is je niet enkel
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van harte gegund, maar zelfs broodnodig voor je om pittig te worden. En
pittig en fris moet je zijn. Want suffers brengen het meestal niet ver in
de wereld.
Maar daarom behoef je je toch niet
als een windhoos van wildheid en
ruwheid te gedragen! Het is de kunst
flink, en daarbij voor iedereen als een
zonnestraal van beschaving te wezen.

Dankbaarheid

Jaren geleden vond ik in een roman
de ontroerende uitbeelding van een
eenvoudigen, dankbaren man. Een
schets, welke nooit uit mijn herinnering is weggewist. Hier volgt een korte weergave van het bekoorlijke tafereel :
„Juffrouw Dona een schilderes, beklom een berg
Er was een blinde
man, die bij de kromming van de weg,
op een zelfgemaakt fluitje, melodietjes zat te spelen. Zo nu en dan zong
hij erbij met een gebroken stem, die
vroeger zeker mooi was geweest. Nu
eens was het een meeslepend wijsje,
dan het liedje, dat sinds eeuwen de
schaapherders op het eiland spelen,
als ze op het Kerstfeest 's morgens
naar de kerk gaan, om het Christuskind te begroeten.
Juffrouw Dona ging naast hem
zitten
Niet gemakkelijk," zei ze,
„om het te moeten dragen."
„Als de signora mijn blindheid bedoelt," antwoordde de man, „dan
moet ze bedenken, dat ik vijf en zestig
jaar heb kunnen zien als een adelaar
nu dat telt mee, zou ik denken,
daar kan je dankbaar voor
zijn!
En dan hebben we de zon
waar ik van geniet, de bloemengeur,
en dan de muziek van binnen
dat
is toch ook wat, als je dat hebt."
Juffrouw Dona zat een tijdlang te
luisteren. Ais een stralen-krans was

om dien man heen zijn blijmoedigheid
en tevredenheid
„Heb je familie?"
„Nou de signora zal wel begrijpen,
dat het niet veel meer is
Als je
oud wordt, ben je als een boom, die
zijn blaren kwijt raakt. Maar ik heb
ze toch allemaal gehad... mijn vrouw
en negen kinderen
dat is toch
wat!
Ik ben nu in een huis voor
ouden van dagen
's avonds dan
altijd! Ik heb te veel muziek in me,
dan dat ze me binnen kunnen hebben.
Als er hier geen vreemdelingen zijn,
welnu dan speel ik voor een gehoor
dat ik in mijn gedachten voor me zie.
De vogels hebben toch immers ook
geen toehoorders! Het is toch een
heerlijke gave, die je in je hebt."
Juffrouw Dona betaalde voor die
levensles met een zilverstuk.
Werkelijk, zo'n wijze les is eigenlijk
goud waard! Wat een heerlijk mens,
die in z'n armoede en zijn blijheid nog
kan spelen en zingen met een dankbaar hart, om wat hij eens hééft gehad!
Zo'n mens die niet jammert, nu hij
dat alles kwijt is, maar God blijft loven, om het weinig geluk, dat hij nog
ontdekt in zijn versleten leven, is een
heerlijk voorbeeld voor ons. Zo'n
dankbare ziel is zelf gelukkig, en
maakt door zijn tevredenheid ook anieren blij. Trek uit zo'n voorbeeld
voor je zelf ook de kostbare les, en
vergeet ze nooit. Toon je dankbaar
voor het goede dat je van God kreeg.
Het is veel! Als je maar rustig nadenkt, zult je dat moeten beamen.
Wat een gunsten en genaden!: „Het
Leven!!"
Dat is: de kans om voor eeuwig in
de hemel het grootste geluk te smaken! Het geloof met zijn kracht en z'n
vreugden! Gezondheid!
Ouders,
die veel van je houden, en alles voor
je over hebben!
En dan die honderden kleine vreugden: een zonnedag, natuurschoonheid, het spel...!"
Weet O. L. Heer daarvoor vaak te
bedanken. Hij is er zo gevoelig voor!
Herinner je maar, hoe teleurgesteld
Christus was, toen van de tien melaatsen, die Hij genezen had, er maar
één terug kwam om Hem te bedanken! „Waar zijn de negen anderen,"
heeft Hij erevraasrd.
Weet ook dankbaar te zijn tegenover je ouders. Laat hen zo eens merken, dat ge al hun zorgen waardeert...... Zeg eens eerlijk, als je zelf
goed voor iemand bent, dan heb je
toch graag, dat hij erkentelijkheid bewijst !
• Toon je daarom dankbaar jegens
iedereen, die je een pleziertje aandoet, of in het een of ander opzicht je
een dienst bewijst Vooral ook tegenover de zusters op school en andere
onderwijzeressen, die zich uitsloven
om je van alles te leren, wat je later
van pas komt. Wees dankbaar tegenover de priesters, die zich helemaal
?even voor onze belangen. Voor ons
de H. Mis opdragen, ons de H. Sacramenten toedienen, ons onderrichten
en vermanen. Vooral op geestelijk gebied ons zo vaak raden en bestaan.
Menig meisje vergeet op tijd en
stond na genoten pretjes het hartelijke dankwoord te spreken. Laat fa-v
milie of kennissen, waar je mocht logeren, ondervinden, dat je het waardeert. Schrijf, zodra je weer terug
bent, een briefje, dat je goed aankwam. En bedank onderwijl nog eens
voor de heerlijke dagen en weken.
Ware dankbaarheid bestaat niet
enkel uit woorden. Men moet ook
kunnen zien, dat we op onze beurt
wat over hebben voor allen, die goed
zijn voor ons. Een gul aangeboden
dienst, een verrassinkje kunnen bewijzen van waardering zijn.
Wie een ondankbaar karakter
heeft, is zelden tevreden en gelukkig.
Zo iemand bezorgt ook anderen vaak
verdriet door z'n zure levensopvatting. Maar met dankbare mensen
heeft men graag te doen. Dat zul je
dan tot je vreugde ondervinden.

Erg Nerveus?
stillen en sterken de zenuwen. Buisje75ct.
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ONZE SECRETARIATEN VAN
EN ONZE RECHTSKUNDIGE

Jtatftolie&e

ewegin# een raciaal
de Ceden en Hun gezinnen

Reeds meer dan vier maanden verschijnt nu deze rubriek. En iedere week opnieuw
hebben we een sector belicht van het rijk geschakeerde arbeidsveld van onze beweging.
Nog zijn we niet aan het einde.
En dat is op zichzelf reeds een bewijs voor haar veelomvattende, zegenrijke arbeid.
Dat zij intussen een machtige stut en steun is voor de katholieke arbeiders en voor hun
gezinnen, dat blijkt ook nog weer eens temeer uit de sociale werkzaamheid van onze goed
geoutilleerde Secretariaten van de Arbeid en onze Rechtskundige Bureaux.
Hoeveel onrecht is hier gekeerd?
Hoeveel leed is hier verzacht?
Hoe dikwijls zijn hier de meest elementaire mensenrechten van onze leden en hun huisgenoten verdedigd en beschermd moeten worden?
Het loont voorzeker de moeite deze sociale werkzaamheid nog eens speciaal voor het
voetlicht te brengen.

Hoe zijn deze bureaux feitelijk tot stand gekomen?
De historie daarvan blijkt niet precies na te gaan.
Brouwer en Van Rijen — twee bekende klanken uit
de beweging — waren de eerste secretarissen van de
Arbeid en hadden in die functie tot taak de leden in
allerlei moeilijkheden te helpen. Langzamerhand zijn
in onze vijf bisdommen de rechtskundige bureaux,
respectievelijk secretariaten van de Arbeid ontstaan
die, naarmate zij in omvang en betekenis toenamen,
een rechtskundigen adviseur aan zich hebben verbonden en nu al jaren lang heel veel en heel goed werk
verrichten.

Wanneer we nagaan, hetgeen daaromtrent in de
verslagen der diocesane bonden vermeld staat, dan
kunnen we constateren, dat de te behandelen gevallen
zowel in aantal als in verscheidenheid zeer groot zijn.

Met wat voor kwesties krijgen deze bureaux zoal
te maken?

Tijdens het zittingsuur: Alle bijzonderheden worden
nauwkeurig genoteerd!

Te onderscheiden zijn allereerst die gevallen, waarin
het geldelijke aanspraken betreft, op grond waarvan
dan een vordering wordt ingesteld, dan wel naar een
minnelijke schikking wordt gestreefd. Zeer veel van
deze gevallen houden verband met bepalingen uit de
sociale wetgeving, andere — en ook deze zijn zeer
talrijk — bewegen zich op het gebied van het arbeids-

recht. Een groot aantal gevallen betreft voorts civiele
vorderingen voortvloeiende uit het verbintenissenrecht, zoals huurkwesties, schadevergoedingen, enz.
Ook het hoofdstuk „Van Zaken" uit het Burgerlijk
Wetboek moet nogal eens worden nageslagen voor
erfeniskwesties, erfscheidingsgevallen, hypotheekkwesties, enz. die aan de bureaux worden voorgelegd.
De bureaux fungeren tevens als bemiddelingsinstantie met name bij gemeentelijke en parochiële armbesturen in die gevallen, waarin hulp dringend nodig
is. En tenslotte komt het ook heel veel voor, dat alleen
maar advies wordt gegeven aan de leden, hoe zij in
een bepaald geval moeten handelen. Hieronder ressorteren vooral ook de gezinsmoeilijkheden die aan de
bestuurders zeer vaak worden voorgelegd.

Er zyn vanzelfsprekend belangrijke en onbelangrijke
kwesties. Uit een onderhoud, dat wy hierover met den
heer J. Zwanikken, den secretaris van de Utrechtse
Diocesane Bond, hadden, bleek dat gevallen, waarin
de leden door bemiddeling van het rechtskundig
bureau van de bond een loonvordering van soms tweehonderd gulden en meer toegewezen kregen, geen
zeldzaamheid zijn. De erfeniskwestie, waarin het ging
om een stoel als erfstuk, was daarentegen een typisch
voorbeeld van de grote verscheidenheid en somtijds
betrekkelijke belangrijkheid van de gevallen, die de
bureaux te behandelen krijgen!
Heeft de oorlog en hebben de verschillende verordeningen ook hun invloed doen gelden op de werkzaamheid dezer bureaux, vroegen wij aan den heer Zwanikken.
Bepaalde verordeningen bleken het aantal te behandelen kwesties ofwel verminderd of de behandeling ervan te hebben vergemakkelijkt, terwijl anderzijds ook weer verschillende kwesties juist uit de
nieuwe verordeningen zijn voortgesproten en dus
moeten worden afgehandeld.
Een tweetal gevallen ter illustratie.
Een patroon had van de Arbeidsinspectie verlof
gekregen om één van zijn personeelleden te ontslaan.
Hij mocht de minst bekwame kracht ontslaan en had
de keuze tussen iemand, vader van een groot gezin,
die reeds gedurende 18 jaar bij hem in dienst was en
een jonge, ongehuwde kracht, die pas 1% jaar bij hem
werkte. Eerstgenoemde werd het slachtoffer, doch
riep de hulp in van het rechtskundig bureau, dat erin
slaagde deze a-sociale daad ongedaan te maken.
De huurverordening verbiedt het opdrijven van de
huren. Sommige huiseigenaren hebben ook daar wat
op gevonden, door wel niet de huur te verhog'en, maar
bijvoorbeeld de kosten van waterleiding etc. voor
rekening van den huurder te brengen. Ook in dit
soort gevallen moest reeds meermalen voor de leden
worden opgetreden.
En tenslotte hebben de demobilisatie en de z/genaamde oorlogszieken tal van kwesties opgeworpen,
waarin de bureaux zich met het afwikkelingsbureau
van het departement van Defensie en met andere
instanties hebben moeten verstaan, om diverse gevallen naar recht en billijkheid afgewikkeld te krijgen.

Hoe komen onze rechtskundige bureaux al deze
moeilijkheden te weten?
Onze leden kennen natuurlijk, ieder in hun eigen
diocees, het rechtskundig adviesbureau, respectievelijk
het secretariaat van de arbeid en maken daar zeer
veel kwesties schriftelijk aanhangig. Vervolgens wordt
in elk bisdom, in het Utrechtse bijvoorbeeld op een
18-tal plaatsen, regelmatig zitting gehouden. Zwanikken vertelde ons nog — om maar weer enkele
voorbeelden te noemen — hoe op het wekelijkse zittingsuur te Utrecht, gemiddeld 12—15 mensen verschijnen met de meest uiteenlopende moeilijkheden.
Op het bondskantoor van de Bredase Diocesane Werkliedenbond wordt iedere morgen en bovendien nog
's Woensdagsavonds van 6—8 uur zitting gehouden
en het bezoek is daar van die aard, dat onafgebroken
de bel gaat, zo schreef ons de voorzitter van de
Bredase Bond. Ook op andere plaatsen in het Bredase
en uiteraard evenzeer in de andere bisdommen, wordt
regelmatig op vastgestelde tijden zitting gehouden.

(Foto's archief Centrale Propaganda Dienst)

DE ARBEID
IGE BUREAUX
Plaatsgebrek noodzaakt ons tot beperking, maar
een enkel cijfer inzake behaalde resultaten, in geld
uitgedrukt, moeten we toch publiceren. De Bredase
bond zond ons namelijk een overzicht hiervan vanaf^
de jaren 1930 t.m. 1939 en daaruit blijkt, dat in die*
periode het aantal acties en adviezen de 47000 overschrijdt en dat het totaal bereikte resultaat voor de
leden, in geld uitgedrukt, ruim ƒ 128.000 bedraagt.
En in de andere bisdommen is het al niet anders,
waaruit meer dan voldoende blijkt, van hoe grote
betekenis ook deze instellingen zijn waar het geldt
de verdediging en bescherming van de rechten van
den katholieken arbeider en zijn gezin!
Instanties, waarmede de rechtskundige bureaux en
de secretariaten van de arbeid uiteraard veel te maken hebben, zijn de Rijksverzekeringsbank, de Raden
van Beroep, de Centrale Raad van Beroep en vooral
ook het kantongerecht. In het hierbovengenoemde
onderhoud wees Zwanikken er nog met nadruk op,
dat met name de Rijksverzekeringsbank geen bevroren instituut is, maar een instelling die een open
oog heeft voor de moeilijkheden en noden van de
arbeiders, «terwijl de ervaring heeft uitgewezen, dat
ook met instanties als Raden van Beroep en Centrale
Raad van Beroep op prettige wijze is samen te
werken.
Ook de griffies van de kantongerechten zijn voor
serieus werkende bureaux, vlotte instanties voor
samenwerking.

Een sprekend geval is — in telegramstijl — nog het
volgende. Een smid was door vergiftiging ernstig
ziek geworden. De man was door een zenuwstoring
niet in -staat te werken, ook niet nadat de gevolgen
van de opgelopen vergiftiging waren uitgewerkt. Hij
verbeeldde zich maar dat hy niet meer kon werken.
Gedacht werd aanvankelijk aan simulatie, doch steeds
duidelijker bleek het een geval van auto-suggestie te
zijn. Het rechtskundig bureau kon hier met de Rijksverzekeringsbank een regeling treffen, waardoor het
loon van den betrokkene aan het bureau werd uitbetaald, waar men alles in het werk stelde om den man
aan het verstand te brengen, dat hij slachtoffer van
een idee-fixe was geworden. Bij zijn vroegeren patroon
werd hij weer in dienst genomen, het bureau betaalde
hem voorlopig uit en uiteindelijk is alles weer op zgn
pootjes terecht gekomen. De mensen zijn inderdaad
langr niet altijd met een geldelijke uitkering- geholpen,
hier werd méér bereikt, dank zij de medewerking van
de Rijksverzekeringsbank, dank zij vooral ook het
optreden van het rechtskundig bureau, dat den betrokkene weer tot een volwaardig lid van de maatschappij wist te maken en hem de vreugde van de
arbeid heeft kunnen teruggeven.
Nog een enkel woord over de afwikkeling van de
verschillende gevallen. Blijkt duidelijk, dat het betrokken lid het recht aan zijn zijde heeft, dan wordt
een schriftelijke vordering bij den schuldenaar ingediend. Blijft dit zonder resultaat, dan wordt de kwestie
bij den kantonrechter aanhangig, gemaakt. Regelmatig verschijnen de bondsambtenaren dan ook op
de zittingen. Bij kwesties, verband houdende met de
sociale wetgeving, treden de bureaux voor de Raden
van Beroep en in vele gevallen voor de Centrale Raad
van Beroep, terwijl bij zeer ingewikkelde juridische
kwesties, de hulp van den rechtskundigen raadsman
wordt ingeroepen. Deze adviseert ook in alle aangelegenheden, die voor de rechtbank worden gebracht,
omdat daar immers alleen advocaten-procureur mogen verschijnen.
Een der belangrijkste kanten van dit mooie werk
Is, dat de bestuurders onzer beweging.zwakke punten
in de verschillende — vooral sociale — wetten in de
practijk Ieren kennen en zodoende rechtstreeks en
onrechtstreeks invloed ter verbetering kunnen aanwenden. Met name geldt dit wel voor de uitvoering
der sociale wetten. Menig rapport, dat de inleiding
was tot bepaalde verbetering-en, vond z'n oorsprong
in de practische ervaringen onzer bestuurders.
We hebben nog een ogenblik kennis genomen van
het archief van het rechtskundig bureau van de
Utrechtse Bond en ook van de outillage. Want het
De outillage van onze bureaux: wetboeken en' een
uitgebreide literatuur op het gebied van recht, rechtspraak en wetgeving

In de metalen archiefkasten worden de afgehandelde
zaken systematisch en overzichtelijk opgeborgen!
ligt voor de hand, dat men allerlei boeken, wetten,
uitspraken etc. steeds moet kunnen raadplegen, om
de leden met kennis van zaken te kunnen helpen. En
toen stond bij ons dit wel vast: hier en evenzo in de
vier andere bisdommen wordt uitstekend, wordt
prachtig sociaal werk gedaan ten bate van de leden
en hun gezinnen.
En onze laatste vraag luidde:
U ontvangt zeker wel, gezien het vele, omvangrijke
werk, gezien ook de prachtige resultaten, die bereikt
worden, veel bedankbriefjes van de leden?
Toen glimlachte Zwanikken even en merkte op: het
is meestal zo: als je niets hoort, is het goed afgelopen.
Slechts een enkele keer komt er eens iemand persoonlijk bedanken of schrijft hy een briefje. En onwillekeurig gingen onze gedachten toen naar de huiselijke
haard, het (was inmiddels etenstijd geworden) waar
moeder de vrouw immers zo dikwijls de vraag stelt
tijdens of na het eten: Goed gesmaakt?
Als je niks hoort, dan is het goed, vrouw, dat weet
je wel!
Dat is meestal het stereotiepe antwoord van manlief, die echter, al zegt hij dat niet uitdrukkelijk, toch
wel heel erg dit en het vele werk van zijn trouwe ega
waardeert.
En zo zal het ook wel bij het gros van onze leden
zijn. Want dit is toch .ongetwijfeld waar: als we de
jarenlange arbeid op dit sociaal terrein in onze vijf
diocesane bonden overzien, dan rijst ook hier als een
machtig beschermingswapen het beeld van onze mooie
katholieke arbeidersbeweging voor onze ogen op, de
beweging die in het verleden reeds zo enorm veel
heeft gedaan voor de geestelijke en materiële verheffing van den arbeider en zijn gezin.
Laten we haar in ongebroken trouw in deze dagen
vooral heel bijzonder waarderen.
L. B.

DIE GEEN COMMENTAAR BEHOEVEN

Het aantal door de
Secretariaten van de
Arbeid, resp. Rechtskundige Bureaux verstrekte adviezen be, draagt thans jaarlijks
meer dan zeventienduizend. Onderstaande
cijfers spreken in dit
opzicht voor zichzelf.
Jaar
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

Aantal .adviezen

Jaar

Aantal adviezen

5003

1933

17111

8348

1934

15146

9213

1935

17164

8652

1936

18275
17564

10372

1937

12706

1938

17557

15401

1939

17527

17428
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WEEKBLAD

de plechtige communie

brood
roodsmeerse l

Ten aanzien van broodsmeersel heeft
Nederland in verband met de sinds lange
jaren betrekkelijk algemene welvaart vrijwel nooit andere gewoonten gekend dan
het gebruik van een of ander vet, dat door
een uitgebreid veeteeltbedrijf in grote
hoeveelheden voorhanden was.
Het is daarom begrijpelijk dat men, nu
juist voor het artikel vet een hier ongekende schaarste is opgetreden, en ook voor
de belegging van de boterham'de keuze
beperkt is en de hoeveelheid van de daarvoor gebruikelijke artikelen gering, men
het pad bijster raakt en grijpt naar middelen die niet alleen ongewoon, maar soms
zelfs niet ongevaarlijk zijn.
Zo zag ik onlangs iemand in een publieke eetgelegenheid zijn meegebrachte
ongesmeerde boterhammen voorzien van
een flinke laag mosterd en die verder met
behulp van de nodige koffie naar binnen
werken; dit laatste scheen nodig, gezien
de onaangename gewaarwordingen, welke
het straffe gerecht op 's mans gezicht
aftekenden.
Meer dan?
Het schijnt 'n vrij algemeen verbreide
mening, dat de blijkbaar schadelijke, in
elk geval voor het gevoel in de mond onaangename, pijnlijke werking van sommige stoffen die we als voedings- of genotmiddel gebruiken, afgelopen zou zqn
met het hinderlijke goedje maar zo snel
mogelijk door te slokken. Dat is echter een
deerlijke vergissing. Peper, mosterd, kerry
en alle andere specerijen (zout inbegrepen), tabak, alcohol, enz. blijven hun prikkelende invloed op het slijmvlies van
slokdarm, maag, ingewanden en nieren
uitoefenen tot ze het lichaam verlaten
hebben. In uiterst kleine hoeveelheid gebruikt mag de invloed van deze stoffen
op de genoemde organen gering en misschien onschadelijk zijn, maar eerder dan
algemeen aangenomen wordt zijn de genoemde stoffen wel degelijk schadelijk,
terwijl we de werking van alcohol en tabak
op zenuwen en andere belangrijke delen
van ons organisme nog maar buiten beschouwing laten.
Bovendien wordt veel te veel uit het oog
verloren dat, wat door den een zonder nadeel verdragen wordt, voor een mens met
zwakker, gevoeliger slijmvlies nadelig zal
wezen. Daarbij komt dan nog, dat het
„zonder nadeel" voor de z.g. sterken altijd nog maar heel betrekkelijk is en alleen
nog meer betekent: „zonder direct zichtbaar nadeel", want de gevolger van het
regelmatig gebruik van specerijen en dergelijk scherp goedje en van te hete of te
koude spijzen en dranken plegen zich pas
op later leeftijd in de vorm van een maagkwaaltje of iets van die aard te demonstreren.
Naar ik verneem is het besmeren van
het brood met mosterd en ook met een
mengsel van peper en zout tegenwoordig
niet ongewoon en daarom dient daar met
nadruk tegen gewaarschuwd te worden.
Laat men in plaats daarvan jam, vruchten, groenten enz. nemen. Niet ieder zal
misschien over jam beschikken, maar wortelen, zowel winterwortels als jonge zijn
tegen niet te hoge prijs verkrijgbaar.
Rauw geraspt of in plakjes op brood zijn
ze niet alleen smakelijk maar ook voedzaam, en gezond tevens om het zeer hoge
vitaminegehalte. Wie ze kookt met weinig
water en er wat suiker over strooit heeft
een heel smakelijke jam. Verder is het nu
de tijd van de van ouds bekende gewassen om bij brood te eten, de zo gezonde
sterkers en radijs, de laatste goed te wassen en dan het lof voor de helft méé op
te eten.
Gestoofde groenten als bijvoorbeeld spïnazie en raapsteeltjes doen het eveneens
goed op brood, en gewassen, rauwe, iets
fyn gesneden spinazie, één van onze gezondste groenten, met een paar druppels
azijn en Maggi's Aroma en een paar korreltjes zout erop, zal voor menigeen een
meevaller zijn. In elk geval heeft men er
de zekerheid van dat men niet, zoals met
mosterd, enz. zich ermee benadeelt, men
integendeel z^n gezondheid en zijn werkkracht ermee verhoogt.
Het is helaas een feit, dat de gemiddelde
mens maar heel weinig van de samenstelIS UW KEUKEN MODERN?

Dan gebruikt u natuurlijk Jozo of Nezo, het hygiënisch bereide en verpakte
keukenzout TUI Boekelo.

Meisjes van twaalf jaar zijn doorMei en Juni zijn bij uitstek de
maanden, waarin onze kleintjes voor gaans „ouder" dan jongens op dehet eerst ter Communie gaan, waarin zelfde leeftijd. De meeste zijn dan
de groten hun Doopbeloften her-juist in die periode van het leven
nieuwen en, zoals dat genoemd aangeland, waarin ze hun moeder
wordt, hun Plechtige Communie beurtelings tot wanhoop drijven en
vertederen. Het ene moment brutaal,
doen.
De groten? Wat zijn het nog voor dwars, stug-gesloten, zijn ze het volgende ogenblik lief, openhartig, aankinderen!
Twaalf, dertien jaar. Maar toch, hankelijk.
wanneer wij, ouders, ze zo zien gaan,
De dag der Plechtige Communie is,
valt het op, hoe er naast de echte
kindjes anderen zijn, aan wier hou- zoals andere hoogtijdagen, een mijlding, gebaar, aan wier ogen vooral paal. En vurig hopen we, dat onze
het duidelijk te zien is, dat ze „kin- meisjes én jongens het zo bezien als
derland" reeds verlaten hebben en wij; dat déze H. Communie de opop weg zijn naar de volwassenheid. bloei bewerkt van hun eucharistisch
Die weg, hoe zullen ze hem afleggen? leven; dat de vernieuwing der doopbelpften, de opdracht aan Maria, de
vermanende woorden van den pastoor wel zoveel indruk gemaakt hebben, dat wij daar tenminste iets van
zullen merken.
Het valt weleris tegen. Zo goed als
er juist in die tijd van 12—20 jaar
roepingen geboren worden, zo zeker
is het ook, dat vele opgroeiende kinderen lauw, onverschillig zijn in het
godsdienstige.
Moeten wij ze naar de kerk
„jagen"? Onze houding in deze zal
zeer kies moeten zijn, ons vertrouwen
groot, ons geduld grenzeloos.
Met donders en bliksems komen
we niet veel verder, met gepreek
evenmin. Vroomdoenerigheid en
huilerige braafheid maakt hen dol.
Zo ze al weinig van de grote Theresia
afweten, ze beminnen haar om dat
ene durvende schietgebed: „Van
heiligen met een zuur gezicht, verlos
ons Heer!" Wij, hun arme moeders,
zullen goed doen ons dat woord van
St. Franciscus van Sales te herinneren: „Met een lepel honing vangt
men meer vliegen dan met honderd
vaten azijn".
Dat een voortreffelijk paedagoog
als Don Bosco zegt: „Men moet de
Tekening v. Houwelingen jonge mensen nooit dwingen veel de
H.H. Sacramenten te ontvangen. Hen
alleen aanmoedigen en hen daartoe
in
de gelegenheid stellen", mag ons
't Is de vraag, die brandt en aandringt op hoogtijdagen méér dan tot nadenken stemmen. Overigens is
anders; in abnormale tijden als die, daar nog het oude, beproefde recept:
welke wij nu beleven, méér dan in Godsdienstig opvoeden is zelf godsdienstig leven. Het goede voorbeeld
gewone omstandigheden.
mist
nooit zijn uitwerking, vroeg ...
Men behoeft waarlijk geen pessimist te zijn om toe te geven, dat de of laat. Dat wil niet zeggen, dat we
gevaren thans zeer vele zijn. Daartoe niet al het mogelijke zullen beproeven
is het voldoende op Zaterdagvond om onze . kinderen veilig door de
jaren heen te loodsen en
bijv. de flirt- en paradestraten eens moeilijke
dankbaar
alle hulpmiddelen zullen
door te lopen; men behoeft slechts
die ons ten dienste staan.
de ernstige bezorgdheid te peilen van gebruiken,
Een
dier
hulpmiddelen is een goed
priester, dominee, jeugdleider; men
moet het teken verstaan, dat er kerkboek. Omdat een goed kerkboek
bidden. Het gebed is nog steeds
schuilt in de waarschuwingen van leert
een
bron
van kracht!
armenraad hier en kinderrechter
Overal
in
den lande zijn thans de
ginder.
moeders in de weer, opdat hun
meiskes en jongens knap voor de dag
zullen'komen bij hun plechtige Communie — vooral niet minder dan een
ling van zijn lichaam afweet en daardoor ander! En ze breken zich het hoofd
ook niet steeds duidelijk voor ogen ziet, over een aardig geschenkje, een paswat werkelijk nuttig of nadelig voor zijn sende herinnering.
gezondheid kan zijn. In tijden van welLaat het géén horloge zijn; géén
vaart brengt dit mee, dat menigeen van armband; laat het voor de dochter
overigens gezonde stoffen (vet en vlees
bijvoorbeeld) veel te veel gebruikt, en in een kruisje wezen. Of voor meisje
omstandigheden als de huidige is gebrek en jongen beiden: „De Mis", van pasaan kennis van gezondheidsleer en voe- toor Van Beukering, of „In de kerk"
dingsleer weer de oorzaak dat men zijn van denzelfden eerwaarden (geestigezondheid en werkkracht ondermijnt door gen, boeienden!) schrijver. Deze boehet gebruik van ondeugdelijk goedje, ter- ken hebben 't grote voordeel, dat het
wijl men, onwetend, goedkope maar waar- hele gezin er wat aan heeft. Wat zal
devolle stoffen als fruit en groenten b.v. vader er in grasduinen; hoe wijd zulover het hoofd ziet.
De Voedingsraad, half regeringsorgaan, len moeders ogen opengaan van verdoet door publicatie van artikelen over wondering over zoveel onvermoede
voeding in de dagbladen veel om deze schoonheid! Of — en daar wil ik met
nadruk op wijzen — geeft haar: „In
achterstand bij te werken.
De moeders, die door hun taak als ver- Christus", hem „Met Christus".
zorgsters van de voeding van het gezin, Beide kerkboeken, samengesteld door
op de gezondheid van de familie grote in- pater Felmer, zijn geheel afgestemd
vloed uitoefenen, kunnen zich voor zover op het grote meisje, den groten
nodig voor die taak meer bekwamen door
het bezoeken van kostscholen of -cursus- jongen, zijn geschreven in hun taal,
sen; voor hun dochters, de moeders van spreken rechtstreeks tot hun jonge
de toekomst, is dit zelfs een onafwijsbare hart. Reeds het inleidend woord
toont aan, dat pater Heimer zijn
eis.
WILMA MÜNCH. pappenheimers kent.

WAT POET U MET ONZE
GEEF 2F LIEVER UW
WINKELIER TERU0. WU
KUNNEN ZE VOOR WAT
BETERS GFBRUI

N.V. TAMINIAU - EIST (OvEj?-BETUWE)

„Met twee dingen hebben de meeste
grote jongens veel moeite: met brieven schrijven en met bidden. Meestal
komt een gewone jongensbrief, ook
naar huis, hierop neer: „Ik maak het
nog heel goed, en ik hoop, dat u het
ook nog goed maakt; meer nieuws
weet ik niet." Alleen als ze wat nodig
hebben, „weten" ze iets meer; maar
daarmee is het dan ook afgelopen en
zijn ze er weer voorlopig van af.
Praten kunnen ze genoeg, te pas en
te onpas, over alles en nog wat, maar
zitten ze voor een velletje postpapier,
dan weten ze geen raad. Dat is natuurlijk zo erg niet, maar het is wel
erg, dat veel jongens net zo tegen
bidden opzien als tegen schrijven; ze
doen het alleen maar als het moet en
brengen er dan nog weinig of niets
van terecht. Toch zouden ze heel wat
te vertellen hebben, maar ze zitten
voor het Tabernakel even onbeholpen als voor een vel papier. Ze hebben in zekere zin te hoge gedachten
van bidden en denken: daarbij mag
je alleen maar deftige woorden gebruiken, en alleen maar vragen om
„braaf te blijven"; hoogstens doen
ze er nog een gebedje bij voor ouders
en om welslagen in een examen of
om werk; daarmee zijn ze dan in een
paar minuten klaar en voor de rest
uitten ze zichzelf — en anderen — te
vervelen, inplaats van te bidden.
— Ja maar, bidden is ook niks
voor jongens!
Waarachtig wel, als 't maar niet
op één lijn gesteld wórdt met briefschrijven!"
Gaarne zou ik nog een en ander
aanhalen, maar
de plaatsruimte
Ik ken een moeder, die „stiekum" het kerkboek voor grote meisjes mee naar het Lof neemt
een
derdejaarsstudent, die bij voorkeur
bidt uit „Met Christus". Dat zegt
toch wel iets; evenwel niet zoveel,
als het feit, dat de jongens en meisjes, voor wie het geschreven werd,
het trouw én graag gebruiken.
Dus, moeders
C. BOUDENS—
VAN HEEL.
In Christus H. Heimer. Uitg. L. C. C.
Malmberg, 's-Hertogenbosch.
Met Christus H. Heimer. Uitg L. C. C.
Malmberg, 's-Hertogenbosch.
Eerste is voor meisjes, tweede voor
jongens. Prijs van beide f 0,90.
In de Kerk, F. C. v. Beukering. Uitgave
De Gemeenschap, Bilthoven. Prijs f 2,25.
De Mis, F. C. v. Beukering. Uitgave De
Gemeenschap, Bilthoven. Prijs f 2,25.
C. B.-v. H.

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

SCH AAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag

WE

MAKEN:

SLEUTELPLAATJES

KAÏN

De match Euwe—Kramer

De sleutel is een kunststukje op zichNadat we scharnieren en handgrepen
hebben behandeld, gaan we nu het „be- zelf. Het is niet nodig een gehele sleutel
Hieronder volgt de zesde partij uit deze slag" van kast, kist e.d. completeren en te maken, men kan ook volstaan met aan
tweekamp.
wel met de. sleutelplaatjes, en nemen dan een bestaande sleutel een nieuwe ring te
maken. De ring zelf (een sleutel bestaat
en passant de sleutel zelf ook mee.
Wit: Kramer. Zwart: dr. Euwe.
Om het sleutelgat, dat onvermijdelijk in uit een ring, een pijp en een baard) wordt
1. e2—e4, e7—e5. 2. f2—f4, e5Xf4. Het
aangenomen koningsgambiet leidt vrijwel
steeds tot interessant spel. Zwart kan
zelfs de veroverde pion handhaven, maar
iemand, die dat met succes wil doen, dient
wel enige studie van deee moeilijke opening te hebben gemaakt. Goed spel krijgt
zwart door met 2. ... Lc5 het gambiet te
weigeren, waarna wit een tijdlang wordt
verhindert te rocheeren. Ook 2
d5
(Falkbeergambiet) is een sterke zet. 3.
Pgl—f3, Lf8—e7. Een weinig gespeelde
zet. 4. Lfl—c4. Vroeger speelde men in
deze variant bijna uitsluitend 4. ..., L/h4t
om wit zo het recht op rochade te doen
verliezen. Daar evenwel na 5. Kfl! zwart
in zijn ontwikkeling wordt belemmerd
(5. ..., Pf6?. 6. Ph4:) is men van de zet
3. ..., Le7 teruggekomen. In deze partij
laat dr. Euwe echter zien, dat die zet zeer
goed te spelen is, mits het schaak op h4
achterwege wordt gelaten. 4. ..., Pg8—f6.
5. e4—e5. Deze zet is slechts schijnbaar
sterk; het paard gaat naar een goed veld,
terwijl in het algemeen de pion op e4 sterker staat dan op e5. In aanmerking komt
5. d3, waarna wit de gambietpion herovert, daar 5. ..., Ph5 wegens 6. Lf7:t,
Kf7:. 7. Pe5t en 8. Dh5: tamelijk riskant
is. Zwart speelt het beste. 5. ..., d5. 6.
4 A T'J '£
ed5:, Pd5:. 7. Ld5:, Dd5:.8. Lf4:, Lg4!; de
DEfJ/S.
partijen staan dan zowat gelijk. 5. ...,
Pf6—g4. 6. d2—d4. Het zwarte paard kan het hout gemaakt moet worden om met uit één stuk gemaakt van een stukje
nu op e3 schaak geven, maar na Le3:, de sleutel het slot te kunnen bereiken, te smeedbaar gietijzer en heeft bij een norfe3: gaat op de duur de ver vooruit ge- beschermen, worden de sleutelplaatjes male sleutel een dikte van 2 a 2J mm. De
schoven pion toch verloren. Ook 6. ..., toegepast. Zij hebben het praktisch nut, figuurtjes worden nu geheel uit het masLh4t. 7. Kfl! (afruil op h4 komt zwart
voorkomen dat het sleutelgat na enig sief gezaagd, geboord en gevijld.
ten goede) Pf2? is niet meer dan een te
gebruik
te groot wordt en de sleutel er in
Het is een werkje dat zeer veel geduld
schijnsucces; wit speelt: 8. Del, Phl:. 9. gaat lodderen.
Daarnaast
wordt
het
plaatvergt,
met 't resultaat zal men teDh4: en daar het paard niet meer kan je versierd, zodat het tevens meewerkt vreden maar
zijn.
ontkomen, krijgt wit twee stukken in ruil het meubel een schoner aanzien te geven.
ARCHITEKT.
voor zijn toren. 6. ..., d7—d5! Hiermede
de oude antieke kasten en kisten
wint zwart een belangrijk tempo. Wel kan zijnOpdaar
schitterende voorbeelden van
wit de pion en passant slaan (e5Xd6) 'bewaard gebleven,
waaraan wij thans nog
maar na Ld6: behoudt zwart zijn pion, het hoge vakmanschap en de kunstzinterwijl Pg4 dan naar f6 terug kan. 7. nige aanleg dier vaklieden kunnen afIx;4—b3? Een dubbele fout; op b3 is de lezen.
loper vrijwel uitgeschakeld, terwijl bovenDe beide sleutelplaatjes worden gedien het vrijwillig vrijmaken van diago- maakt
van bladkoper, dik 0.7 mm, waarnaal fl—a6 zwart een welkome aanvals- van we het schild vervaardigen. Hierbij
kans verschaft. Ld3 was natuurlijk de komt 't er vooral op aan de zuivere vorm
juiste zet geweest. 7. ..., L,e7—h4f. 8. Kei goed uit te zagen of te vijlen. Het sleutel—f l, b7—b6! Dr. Euwe laat zijn kans niet gat zelf krijgt de juiste vorm en grootte
voorbijgaan. 9. JLclXf4, maar Kramer on- die het nodig heeft om de bijpassende
derschat het dreigende gevaar. Door de sleutel door te laten.
vrijmaking van veld g2 met g2—g3 was
De versiering bestaat uit opgebrachte
de partij nog te houden geweest, al blijft krullen
De lezer zal in z'n jeugd zeker wel eens
in twee soorten. Die welke aangezwart dan na fg3: een pion voor. 9...., geven zijn met een dikke lijn worden ge- met grote aandacht gekeken hebben naar
Lc8—a6t. 10. c2—c4 (10. Kgl?, Lf2 mat). maakt van staafjes koper van l mm in het werk van den smid wanneer die bezig
10. ..., d5Xc4. 11. Lb3—a4f. Na 11. Lc2 het vierkant, terwijl de kleinere, die met was 'n ijzeren staaf in het vUur gloeiend
maakt de zwarte pion snel promotie: 11. een dunne lijn zijn getekend, gemaakt te maken. Hoe weet die smid nu wanneer
..., c3t (open schaak). 12. Ld3, cb2: en
het ijzer zó heet is, dat het geschikt is
13. ..., bal:D. 11. ..., b6—b5. Het wordt
om het te verwerken en er de gewenste
nu voor wit gevaarlijk zijn loper weer
vorm aan te geven. Nog al eenvoudig, zult
weg te spelen: 12. Lc2, b4! (verhindert
ge zeggen, dat ziet hij. Inderdaad zo is
Pc3) en het open schaak dreigt weer.
het, en dat is maar goed ook, want proDaarom besluit Kramer een stuk te offeberen zou ongelukken veroorzaken. Hij
ren: 12. Pbl—c3, b5Xa4. 13. DdlXa4t,
ziet het dus. Maar waaraan ziet hij het?
c7—c6 (Pb8 met La6 en de dame Lh4 MijAls hij in het begin de blaasbalg aanzet
ven dekken). 14. h2—h3. Wit is een stuk
komt er langzamerhand kleur in het ijzer
achter, maar zoals het vaak gaat, heeft
en als je er wel eens goed naar gekeken
hij bijna automatisch aanvalskansen gehebt, hebt ge gezien dat die kleur langkregen. Zwart verdedigt zich evenwel uitzamerhand van rossig rood in oranje,
stekend. 14. ..., Pg4—h6. Op 14
Pf2?
daarna in geel, dan in wit en tenslotte
•)l£-t/
V0f> K volgt 15. Ph4; Dh4:. 16. g3 en 17. Kf2:.
zelfs in fel blauw overgaat. En alsmaar
15. d4—d5, Ph6—f5! Het paard neemt de worden van staafjes koper dik 0.7 mm in is de staaf heter geworden. Wat volgt
dekking van Lh4 over, waardoor de dame het vierkant.
daaruit? Daar volgt uit, dat naarmate
meer vrijheid krijgt.
De krullen worden tevoren zuiver ge- de hitte groter wordt, de kleur van rood,
16. Tal—dl, O—0. 17. g2—g4, Dd8—bC! bogen en pas gelegd en gevijld op het over geel en wit naar blauw gaat. Of
Dekt a6 en c6, terwijl tevens mat dreigt schild. Als de krullen en krulletjes alle ge- omgekeerd geredeneerd: uit de kleur van
op f2; de witte aanval is hiermede afge- reed zijn, worden ze van kleine pennetjes een lichtuitstralend voorwerp moet de
slagen. 18. Da4—c2 (zie diagram No. 325). voorzien en in voorafgeboorde gaatjes hitte van het uitstralend lichaam zijn af
te leiden.
vastgeklonken.
En als dat op aarde zo is, waarom zou
No. 325
De scherpe kanten van schildje en krulhet
dan in het hemelruim niet zo zijn?
len heel even weg te vijlen, het geheel
a
b ede
f
g h
schoon te borstelen en met warme blanke Sterren zijn zonnen, grote bollen die uit
gloeiende gassen bestaan. En dus moet
vernis over te strijken.
het mogelijk zijn uit de kleur der sterren
hun warmtegraad af te leiden. Al lijkt
het dan op het eerste gezicht zo, dat de
18. ..., Db6—e3! Een krachtzet, die wit kleur der sterren gelijk is, toch is dat bij
tot afruil van stukken dwingt, waarna nadere beschouwing niet het geval. Er
zwart zonder moeite wint. 19. Lf4Xe3, zijn gele sterren (onze zon b.v.), er zijn
Pf5Xe3f. 20. Kfl—e2, Pe3Xc2. 21. Pf3X witte sterren, er bestaan zelfs blauwe
•&
h4, c6Xdö. 22. TdlXdS? Wit heeft nog sterren al kunnen we er van de laatste
steeds de schrik te pakken van het drei- categorie met het blote oog dan ook geen
gende open schaak door de c-pion en waarnemen.
durft daarom niet met het paard op d5 te
Onze zon is een gele ster, en zoals we
slaan. Thans echter wint zwart er nog in een vorig artikel reeds zagen, is de
een kwaliteit bij: 22. ..., La6—b7. 23. temperatuur van onze zon, althans aan de
Thl—cl, Lb7Xd5. 24. PcSXdö, Pc2—d4r. buitenkant, 6000 graden Celsius. Daaruit
25. Ke2—«3, Pd4—e6. Blijkbaar dacht wit volgt dus dat de temperatuur van alle
thans Pc7 te kunnen spelen, doch zwart's sterren die diezelfde kleur hebben, ook
a b c d e f g h
laatste zet verhindert dit. Daarom gaf ongeveer 6000 graden zal bedragen. Hier
Stelling na 18. Dc2
Wit de hopeloze strjjd hier op.
hebben we dus, door kleurbepaling, een

i«

Zwart-witteekening van Wlactimir Bielkina
uit 't boek „Kaïn"' door Rogier van Aerde

Roeier van Aerde's aangrijpend boej
over de levenstragiek van het eerste
kind der eerste menschen
Van katholieke en niet-katholieke zijde
schitterend beoordeeld

Prijs f 3,50 ing.; f 4,50 geb.
Verkrijgbaar in den boekhandel en bij

U R B I ET ORBI
Ondiep 6 — Utrecht
giro 315927

machtig middel om de temperatuur op de
betreffende ster, althans fofl benadering,
vast te stellen.
Zo zijn er ook sterren die een oranjekleurige tint hebben en andere die er
meer roodachtig uitzien. Als voorbeeld
van de eerste categorie kan b.v. gelden de
ster Arcturus, waarvan de temperatuur
ongeveer 4500° bedraagt (lager dus dan
de gele sterren). Een voorbeeld van de
roodachtige sterren is b.v. de ster Betelgeuze. We zijn deze „Betelgeuze" reeds
vroeger in onze artikelen tegengekomen,
omdat het een voorbeeld is van een reusachtig grote ster. Het is een ster uit het
sterrenbeeld „Orion"; zij is zo reusachtig
van afmeting, dat onze eigen zon er maar
een knikker bij is. Immers „Betelgeuze"
heeft volgens schatting een doorsnede die
460 maal zo groot is als die van onze zon,
zodat de doorsnede van Betelgeuze op een
640 millioen kilometer moet worden geschat.
Er zijn ook witte sterren b.v. de ster
Sirius of de ster Wega. Aangezien zij
wat hun kleur betreft hoger genoteerd
staan dan de gele sterren zoals onze zon,
zal hun temperatuur dus hoger liggen.
Dat is ook zo. Beide genoemde witte sterren hebben een temperatuur van ongeveer
tien a twaalfduizend graden. De blauwe
sterren zijn nog heter, wel tot 25.000 graden. Helaas zijn die, omdat ze zo ver afstaan, met het blote oog niet te zien.
Maar met deze opgesomde reeks hebben we de hoogste temperaturen der sterren toch nog niet bereikt. Daarover 'n volgende keer.
JOHN BOYLE.

Hoofdpijn en Kiespijn
Veilig en vlug als geen ander helpen
hierbij altijd een poeder of cachet van
Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk
8 et. Doos 45 et. Cachets, genaamd „Mijnhardtjes". Doos 10 en 50 et.
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GOETHE'S „FAUST, EEN TRAGEDIE"

J. H. Weissenbruch: Trekvaart bij Den Hat,
T

TI. (Slotj

De Nederlandse landschapschilderkunst
heeft twee perioden van grote bloei gekend, te weten de zeventiende eeuw en de
(laatste helft van de) negentiende eeuw.
Over de eerste periode schreven we reeds,
nu rest nog de tweede, welke haar hoogtepunt vindt in de voortbrengselen van de
Haagse school.
Vorige week hebben we bevestigend geantwoord op de vraag of er wezenlijk verschil te constateren is in landschappen uit
de zeventiende en de negentiende eeuw en
dat verschil bestaat ongeveer in het volgende. De grote zeventiende eeuwers gaven, zonder zich in detailtekening te verliezen, een nauwkeurig portret van het
Hollandse landschap in zijn vele schakeringen; bij de Haagse school vinden we
het streven om de stemming van het landschap, zoals die zich aan den schilder
openbaart in zijn wisseling van licht en
donker, verlatenheid of rumoer weer te
geven. En daarbij spreekt het vanzelf, dat
niet zozeer de gedetailleerde tekening der
samenstellende delen van het landschap
een grote rol spelen, maar dat de indruk
van het totaalbeeld hoofdzaak was.
Typerend is dan ook de vraag welke dr.
H. E. van Gelder, de vroegere directeur
van het Haagse Gemeentemuseum stelt bij
een vergelijkende beschouwing van werken van J. H. Weissenbruch, een der meesters van de Haagse school. Sprekende over
de drie werken van Weissenbruch die het
Haagse museum bezit, beschouwt dr. Van
Gelder eerst het oudste, voorstellende de
Trekvaart bij Den Haag (1870). Het is een
nogal druk landschap, waarop, parallel
met de linkerkant een weggetje, met enkele figuurtjes, tot halverwege het verschiet loopt, waar een molen boven de horizon steekt. Van rechts oplopend naar het
midden ziet men de Trekvaart met drie
kleiner wordende zeilscheepjes, waardoor
een grote dieptewerking is verkregen. Het
geheel bestaat duidelijk uit drie plans:
voorgrond, midden en horizon en veel van
de middelen waarover een landschapsohilder beschikken kan, zijn toegepast. Het is
eigenlijk geheel samengesteld naar het zeventiende eeuwse schema, zoals we dat
vorige week aangaven.
De vraag, die dr. Van Gelder zich nu
stelt, luidt: zou minder niet méér zijn geweest?
En hij laat de schilder zelf het bevestigend-.-antwoord geven, door te wijzen op
een doek, waarop Weissenbruch 'n strandgezicht heeft gegeven, een wel zeer sober,
met enkele zeilen en minimale figuurtjes,
gestoffeerd geheel, maar een doek dat de
rusteloze eentonigheid en de inderdaad onafzienbare verte en ruimte van strand, en
zee weergeeft. Ook, neen vooral weergeeft
in de blikkering der kleur en de alomtegenwoordigheid van het licht.
Want het strand is niet het door de
Scheveningse pier gebroken waterhorizon
en de zandvlakte, gestoffeerd met badkoetsjes en fotografen, een aanblik die ge
niet ondergaat, zonder u bewust te zijn
dat zich achter u de hotels met hun ru-

Archief Herstel)

moerige terrassen bevinden; het strand is
iet bewogen gebied, waar de aarde zich
raag gewonnen geeft aan de af en aan
glijdende zee en waar bovenal de hemel is.
Het strand is niet een gevalletje, zoals een
nttoreske molen tussen hoge bomen een
gevalletje kan zijn, het is altijd oerbeeld,
waar de onderdelen, voor zover die er al
zijn, ondergaan in het eeuwig worstelend
totaalbeeld.
Een woestijn levert over het algemeen
weinig schilderachtigs op, maar een samenvattend beeld van de Sahara of de
Gobi moet aangrijpend zijn.
Inderdaad is minder bij onze negentiende eeuwse landschapschilders méér; dat
wil zeggen: hoe minder zij hun landschapjen detailleren en stofferen, hoe meer de
nadruk valt op de atmosfeer en de wezenij ke schoonheid.
Er is van Anton Mauve o.m. de schildeminder schilderachtig dan een moeras:
voorstelt. Wat is er, oppervlakkig gezien,
minder schilderachtig dan een moeras:
een eentonige vlakte van een grauwe
kleur. Maar zoals Mauve het gezien en geschilderd heeft, is dit moeras een wonder
van kleurengloed, een fluwelig bruin met
witte en gouden lichtschilfers: een wereld
van verlatenheid, van stervende kleur en
van stilte.
Wordt men bij onze zeventiende eeuwers
geboeid door de levendigheid der tafereien, door hun compositorische schoonheid
en hun magistrale schildering, de grootste
meesterwerken der negentiende eeuw zijn
niet zozeer landschappen als wel natui^rbeelden, met al de sfeer en stilte, tragiek
en eeuwigheidszin welke de natuur bezielt
voor die er zich geheel aan overgeeft. Het
lijkt dan ook niet onjuist, om, als we de
zeventiende eeuwse landschapschilderkunst episch noemen, van de 19e eeuwse
te zeggen, dat ze lyrisch is.
De kunst kent geen aardrijkskundige
grenzen, gelukkig.
De Haagse sehilderschool is ontstaan onder invloed van de Franse landschapschilderkunst zoals die zich ontwikkelde in de school van Barbizon. Maar,
zegt prof. Jozef Muis in zijn zeer lezenswaardig boekje „Schilders van gisteren",
wij mogen niet vergeten dat de nieuwe
Franse natuuraanschouwing beïnvloed
werd door de Engelse schilders Constable
en Bonington, die op hun beurt in de leer
waren geweest bij Gainsborough, die zelf
zijn licht bij Rubens en de Hollandse schilders der 17e eeuw had opgestoken. Zodat
tenslotte de Haagse school, langs de weg
van de Barbizonse school, op eigen nationale traditie werd aangewezen.
Zij had wel de kortere weg kunnen volgen, maar de Hollandse inzinking van de
18e eeuw en het discrediet waarin Rembrandt toen geraakt was, kunnen ons verklaren hoe de vernieuwing van het buitenland moest aanwaaien, om den Hollandsen schilder weer tot het inzicht te'brengen der heerlijkheid van het eigen land en
deze te verbeelden met dat fluwelige realisme, met die schemering vol tederheid,
die de karakteristiek is van de Haagse
School.
A. B.

Koop eerst een andere tandpasta
en liefst de duurste die er ii en probeer daarna Ivorol. Dan neemt U waar hoe Ivorol in
reinigend-, witmakend- en schuimend vermogen alle andere verre overtreft. Tube 60, 40 en 25 et.

Voleindde de op latere leeftijd priester
geworden Spanjaard Calderon (1600—
1681) in 1637 „De wonderbare tovenaar",
schreef de jong gestorven Engelsman
Marlowe (1564—1593) „Faustus", Goethe
(1749—1832) maakte vóór 1790 het eerste
deel van zijn „Faust", dat in 1808 verscheen, en werkte het tweede deel, in
1824 begonnen, in 1830 af.
Deze drie dichters behandelen ongeveer
hetzelfde onderwerp, maar in de opvatting en uitwerking heerst nogal groot
verschil. Hoewel Goethe geen christen
was, is door de taal ons zijn werk het
meest nabij en om die reden willen we zijn
meesterwerk het eerst bespreken.
Van zijn jeugd tot bijna zijn sterven toe
heeft het werk Goethe en Goethe zich met
het werk beziggehouden.. Toen hij het
tweede deel voltooid had, verzegelde hij
het en bepaalde dat het pas na zijn dood
gepubliceerd mocht worden.
Het onderwerp steunt op een in 1587 te
Frankfurt verschenen boek over „De geschiedenis van D. Johan Fausten", een tovenaar en zwarte-kunstenaar, die zich aan
de duivel verkocht had. Zijn bekendheid is
groot, zelfs Luther spreekt over hem in
zijn „tafelredevoeringen". Op een morgen
vond men dr. Fausten dood in zijn laboratorium, 's Nachts had men een geweldige
slag gehoord. Vermoedelijk had de alchimist een of andere gevaarlijke springstof
vervaardigd, maar onder het volk verspreidde zich snel het gerucht, dat de duivel hem de nek had gebroken.
De geschiedenis die het boek van 1587
beschrijft, kreeg snel een grote bekendheid. Ook in Londen verscheen een vertaling, die Marlowe tot zijn werk inspireerde. Eeuwenlang behield het verhaal zijn
aantrekkingskracht.
Als men nu denkt, dat Goethe eenvoudigweg een nieuwe bewerking gaf, staat
men er naast. Het onderwerp is voor hem
uitgangspunt om zijn wijsgerige ideeën
vorm te geven en de twijfels van zijn zoekende geest te uiten.
Reeds in de opdracht spreekt Goethe
over zichzelf:
„Als sprookjes die wij lang vergeten
[achtten i),
Verrijzen d'eerste Liefde en Vriendschap
[weer.
De smart wordt nieuw, ik zwerf in zoete
[klachten
Heel 't labyrinth des levens op en neer,
En noem de naam dier zusterlijke zielen,
Die vroeg gerijpt, te spoedig mij ontvielen."
„En mij verrast een lang-ontwend

[verlangen
Een heimwee naar het stilte geestenryk."

Twee voorspelen leiden de tragedie in.
Het eerste is een samenspraak tussen den
schouwburgdirecteur, den dichter en een
grappenmaker. In het tweede vraagt Satan in de hemel aan God verlof om Faust
te mogen beproeven, hetgeen hem wordt
toegestaan. Daarna begint het spel zelf.Daar Jiij geen bevrediging kan vinden
in de beoefening der wetenschappen, wijsbegeerte en recht, medicijnen, pharmacie
en ook theologie, waarover hij in zijn studeercel een bittere klacht uit, heeft doctor Faust besloten zich aan de toverkunst
te wijden. Hij roept de aardgeest op en
spreekt met hem. Zijn kamerdienaar Wagner komt binnen en zegt, dat hij van het
declameren, dat hij meende gehoord te
hebben, nog wel wat wil leren. Maar
Faust wyst hem terecht:
Hebt gij in ernst iets mee te delen,
Wil niet met holle klanken spelen,
Uw woordenpraal, die schittert en verblindt,
Maar niet één denkbeeld kan verklaren,
Is onverkwiklijk als de najaarswind,
Die ritselt door de dorre blaren.

hem aan zijn jeugd en brengt hem weer
met beide benen op de grond. Hij ziet van
zjjn kwade plan af.
Des namiddags gaat Faust de stad uit,
naar buiten, onder de vrolijke menigte,
die haar vermaak zoekt. Hij wordt allerwegen begroet. Op zijn verdere wandeling
houdt hij een lange samenspraak met zijn
knecht Wagner en klaagt over de twee
zielen in hem, de een wereldsgeneigd en
de andere die naar hoger streeft. Op zijn
tocht huiswaarts neemt hij een zwarte
.hond mee die zijn meester kwijt is.
Teruggekomen zet hij zich aan de vertaling van de H. Schrift en wel het Nieuwe
Testament. Van de tekst „In den beginne
was het Woord" maakt hij: „In den beginne was de Daad". Dan wordt hij afgeleid door janken van de hond, die tot zijn
ontzetting opzwelt. Faust bezweert het
beest met toverspreuken; het verandert in
Mephisto met het uiterlijk van reizend
student. Hetgeen Faust doet uitroepen:
„Das also war des Pudels Kern!"
Faust ondervraagt Mephisto, die weg
wil, maar niet kan, omdat Faust hem niet
vrijlaat. Mephisto vraagt dan of hij den
doctor mag bezighouden. Hij laat hem
door geesten in slaap zingen en verdwijnt.
Niet lang daarna keert Mephisto als
jonker terug en begint Faust te verleiden.
Mephisto wil dat Faust zich verkleedt en
hem volgt, dan zal hij het geluk vinden
,en de duivel zal zijn knecht zijn. Daartegenover moet Faust hem in de andere
wereld dienen. Faust stelt de voorwaarde,
dat de duivel hem zo vér moet brengen
een uur te genieten waarvan hij kan zeggen: „Gij zij t zo schoon, waarom zij t gij
zo kort." De duivel neemt die voorwaarde aan.
Terwijl Faust zich verkleedt, neemt Mephisto de kans waar om, in de toga en
met de baret op van Faust, een student te
misleiden die op bezoek komt. Hetgeen
Goethe uitbuit om de verschillende wetenschappen eens even te hekelen.
Daarna trekken Mephisto en Faust het
eerst naar Auerbach's wijnkelder in Leipzig, waar de duivel enige grappen uithaalt. Het vervolg is een tochtje naar het
verblijf van een heks. Daar wordt voor
Faust een sterke minnedrank klaargemaakt, die onmiddellijk werkt. Want als
Faust buiten komt, klampt hij het eerste
het beste meisje aan, dat Gretchen heet.
Hier begint een nieuw hoofdstuk. Gretchen wil niets van hem weten. Faust
roept Mephisto's hulp in. Die poogt haar
met sieraden te verleiden. Een kistje juwelen plaatst hij in haar kast. Doch haar
moeder geeft de schat, zonder eigenaar
aan de Kerk. Een tweede kistje treft beter
doel. Want Mephisto is bij de buurvrouw
binnengedrongen onder het motief dat
haar man in Padua overleden is. Deze juffrouw Schwertlein raadt Gretchen aan het
tweede kistje te verbergen. Faust komt
's avonds mee om te getuigen dat de man
werkelijk gestorven is. En daarna wandelen Mephisto met vrouw Schwertlein en
Faust met Gretchen in de tuin. Faust
krijgt nog gewetensbezwaren, maar Mephisto hoont die weg. Gretchen komt ten
slotte ten vaL
Een der beste passages volgt nu, waarin Gretchen aan Maria, de Moeder der
Smarten, haar lyden uitzegt en om hulp
vraagt.
Droeve Moeder, hoor mij kermen,
Zie ter neder in ontfermen!
Toon dat gij genadig zijtl. ..

Haar moeder is inmiddels gestorven.
Haar broer, de soldaat Valentijn, komt in
gevecht met Faust en raakt dodelijk gewond. Stervend vervloekt htj Gretchen.
Zijzelf verdrinkt haar kind in een vlaag
van waanzin, komt in de kerker en wordt
ter dood veroordeeld.
Faust wil haar ondanks Mephisto's
tegenstreven redden en dringt met des
duivels hulp in de gevangenis door. Als
Mephisto echter tot spoed komt manen*
herkent Gretchen hem en geeft zich aan
God over, hetgeen haar redding is:
,,'k Ben de uwe Vader. Sta mij bij!
Gtj Engelen, gij heil'ge scharen
Wilt m'onder uw vleugelen bewaren
Faust! u te zien doet huiv'ren mij.

Dit is het einde van het eerste deeL
Het tweede deel is in de opzet dezer artikelen minder belangrijk. Faust wijdt z'ich
aan menslievende en maatschappelijke
werken. Hij laat een moerasgebied droogleggen en ziet in zijn verbeelding hier
reeds een gelukkig millioenenvolk leven.
Dat zou hij willen zien en tot het ogenblik zeggen: Blijf toch, gij zijt zo schoon
„In het voorgevoel van zulk een geluk geniet ik nu het hoogste ogenblik". Dat is
de bekentenis die Mephisto hem moest
ontlokken om zijn ziel te winnen. 'De duivel wil Faust ter helle meenemen, doch
d« engelen ontrukken hem hun prooi en
ook Faust is gered.

Daarna is de doctor weer alleen en wanhoop overvalt hem. Hij besluit zich te zelfmoorden en is op het punt het klaargemaakt gif te drinken, als plotseling de
1) Vertaling J. J. J. L. ten Kate Uitg. Sijtklokken Pasen inluiden. Dat herinnert hoff, Leiden.

REDACTIE-ADRES:
BERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Voor de afdelingen benoorden het IJ
Gezien het zeer grote succes, dat wij verleden jaar, ondanks de
bestaande moeilijkheden, mochten oogsten met de deelneming
aan onze bedevaart naar O. L. Vrouw ter Nood te Heiloo, zijn
wij besloten dit jaar wederom een bedevaart te houden.
Ook de reisgelegenheden zijn nog niet zo dat, evenals voorheen,
er honderden met autobussen .kunnen komen. Het zal nu meer
met de trein en met de fiets moeten geschieden. En verder, ter
plaatse zal men ongetwijfeld vindingrijk genoeg zijn om nog
andere reisgelegenheid te scheppen.
De bedevaart zal plaats hebben op Zondag 20 Juli a.s. De algemene intentie zal zijn voor een blijvende rechtvaardige vrede en
behoud van het geloof. De plechtigheden te Heiloo zullen aanvangen des morgens om tien uur en des middags beëindigd zijn
omstreeks vier uur.
De afdelingsbesturen worden dringend verzocht hiermede
rekening houdend de nodige maatregelen ten spoedigste te
treffen, allereerst uit te zien naar een goede reisgelegenheid en
de leden tot deelneming aan te sporen.
Ongetwijfeld zullen velen in deze dagen van nood extra zich
willen wenden tot Maria, de Koningin van de Vrede. Daarom
op Zondag 20 Juli a.s. naar Heiloo!

Notulen der bondsraadsvergadering
van de Nederlandse Katholieke Volksbond, gehouden in het
gebouw Amicitia, Westeinde 15, 's-Gravenhage,
op Donderdag 15 Mei 1941.
toch wel enigszins teleurgesteld
(Vervolg)
dat niet meer voorlichting werd
Hierna volgden enige mede- gegeven aan de afdelingen betreffende het invullen van de fordelingen.
mulieren aan den procureur-ge1. De voorbereidingen voor de neraal.
Studiedagen 1941 worden getrofVoorzitter antwoordt dat gefen. De Bisschoppelijke Nijver- poogd is gedaan te krijgen dat
heidsschool te Voorhout wil deel- wij de formulieren voor de afdenemers weer ontvangen.
lingen zouden invullen, wat echniet werd toegestaan. Daarna
2. Het aantal Credo Pugno- ter
een circulaire aan de afdelinclubs groeit langzaam maar ze- is
ker. Nieuwe kernen zijn in op- gen gezonden als toelichting op
richting. Op 23 Maart 1940 werd de invulling.
een eerste vergadering met de
De heer Meeuwenoord is niet
clubs te Leiden gehouden. De op- geheel voldaan en had doelkomst was uitstekend.
treffender inlichtingen gewenst,
ds invulling der betreffende
3. Het contact met Zeeland is vóór
zeer moeilijk te onderhouden. formulieren.
Vriend Schets uit Vlissingen,
De afgevaardigde uit Rijswijk
biedt op prijzenswaardige wijze beklaagt er zich over dat hij bijde behulpzame hand.
lage l pas heden ontvangen
en dat hij op vragen be' 4. De zegening van de arbeid heeft
treffende
Herstel geen antwoord
en gereedschappen wordt in krijgt.
steeds meer afdelingen met luisVoorzitter zal een en ander onter gevierd.
derzoeken.
5. Het Verbondsbestuur heeft
een commissie benoemd die het
contributievraagstuk onder het
oog ziet. Zeer binnenkort is een
rapport te verwachten.
6. Een nadere regeling van de
rechtspositie der gesalarieerde
bestuurders is bij het Verbondsbestuur in voorbereiding. Het
betreft een formele vaststelling
van het dienstverband en wachtgeldregeling bij eervol ontslag
vóór de pensioengerechtigde
leeftijd.
Voorzitter vraagt de goedkeuring van de' bondsraad teneinde
zich bij bedoeld regeling te kunnen aansluiten.
Goen der afgevaardigden voerde hierover het woord en de
bondsraad hechte zijn goedkeuring aah het hierboven genoemde
voorstel.
BESTUURSBELEID

Bij de behandeling van het
Jaarverslag 1940 van den secretaris werd gelegenheid gegeven
tot bespreking van het bestuursbeleid.
De heer Meeuwenoord uit
Heemstede heeft waardering
voor het veelomvattende werk
dat werd verricht, maar was

delingen" ad ƒ 18244,98 en over de
post effecten ad ƒ 13.000 op de
Balans voorkomende.
De penningmeester antwoordt
dat bij het afsluiten van de boeken op het einde van het jaar, de
afdelingen over de maand December nog moeten betalen.
Nu is op ongeveer ƒ 1000 na het
gehele bedrag ingekomen. De afdelingen Den Helder en Rotterdam zijn zwaar getroffen door
de oorlog, waardoor de geraamde post contributie wel niet geheel zal binnenkomen.
Wat de post effecten betreft,
behoeft geen grote bezorgdheid
te bestaan.
Bij monde van het lid van de
commissie van verificatie Van
Zanten uit Alkmaar, rapporteert
deze alles in de beste orde te
hebben bevonden, brengt dank
voor het goede beheer en stelt
voor den penningmeester te dechargeren. Met algemene stemmen wordt het financieel verslag
goedgekeurd en vastgesteld.
Wegens uittreding uit de verificatiecommissie van den heer
B. J. Westdijk uit Schiedam
wordt de afdeling Dordrecht
verzocht een bekwaam persoon
te willen aanwijzen om in de controlecommissie zitting te nemer».
De afgevaardigde uit Dordrecht
zegt dit toe.
BEHANDELING VAN DE
BEGROTING-1941

de betekenis van de sociale organisaties voor de opbouw van
de maatschappelijke structuur,
terwijl tevens sterk benadrukt
wordt, dat een nieuwe en betere
maatschappij niet mogelijk is
zonder geestelijke vernieuwing,
waarbij de sociale organisaties
een belangrijke rol hebben te
vervullen. Begonnen moet worden met de kiem van de maatschappij, dat is het gezin. We
moeten hebben een gezond gezinsleven ter schraging en ondersteuning van het maatschappelijk leven.
Nooit heeft de eerwaarde spreker zo schoon de betekenis van
het gezin geschetst gevonden
als in een Frans boekje, waarin
het gezin genoemd wordt de bron
waar de mens het leven ontvangt, de eerste school waar de
mens leert denken, en de eerste
tempel waar de mens leert bidden. Het gezin is een heiligdom
van God en vader en moeder
zijn de priester en priesteres van
de huiselijke haard. De liturgie
van deze huisgodsdienst bestaat
in het beoefenen van een aantal
vrome gezinsgebruiken, die helaas de laatste jaren in vele gezinnen zijn veronachtzaamd, als
het bidden van de Engel des Heren, het voorlezen uit het Evangelie in de Vastentijd door vader; het geven van de kinderzegen als de kinderen naar bed
gaan; doch het voornaamste is
het gemeenschappelijk gebed in
het gezin. Vooral noemde spr.
van betekenis het gemeenschappelijk bidden van het avondgebed, waarbij vader voorbidt en
een ogenblik gelegenheid geeft
voor gewetensonderzoek. Dat
zijn kleine tekenen, die echter
grote gevolgen hebben voor het
latere leven. Onze roomse gezinsgebruiken zijn de veraanschouwelijking van het goddelijke.
Deze gedachte, geheel liggend in
de lijn van Rerum Novarum, wilde spreker aan de vergadering
medegeven. Moge de zware beproeving van deze tijd ons er
toe brengen de oude gezinsgebruiken te doen herleven als
middel tevens, om de maatschappij te vernieuwen. (Verslag in de
Volkskrant van 16 Mei 1941.)
Met de grootste aandacht
werd het woord van den bondsadviseur door de afgevaardigden gevolgd.

Algemene beschouwingen worden niet gehouden.
Bij de behandeling van de
posten vraagt Meeuwenoord uit
Heemstede wat de oorzaak is
dat de post reis- en verblijfkosten met ƒ 1000 is verlaagd.
De penningmeester antwoordt,
dat in die post voorheen ook
was opgenomen de vergoeding
welke aan hem werd toegekend.
De afgevaardigde uit Zaandam maakt de opmerking dat
de post salarissen met ƒ3000 is
verhoogd, terwijl ook de post
vacantietoeslagen hoger is begroot.
Voorzitter zegt dat de positie
van Steinmetz nu weer geheel
anders is geworden. Hij is weer
geheel in dienst van de bond en
daardoor ook is het volle salaris
opgenomen. Op het einde van
het jaar wordt een deel van zijn
salaris teruggeboekt op de reserverekening. Het zit ook in do
De afgevaardigde uit 's Heeren- veranderde positie van Stein- Waf oo* uil Je afdehoek bracht dank aan bondsbe- metz, dat de post vacantietoe- lingen ter ore Bc
stuurder Schets voor de door slag gewijzigd werd.
hem verrichte werkzaamheden.
ALKMAAR
Voorzitter sloot zich hierbij
De begroting-1941 wordt hiergaarne aan.
op met algemene stemmen vastWanneer er een tijd is, waargesteld met aan inkomsten en in "men tot bezinning en devotie
De afgevaardigde uit Beverwijk uitgaven een bedrag aangeven- wordt gedrongen, dan is het wel
Plas spreekt waardering uit de van ƒ 68.580, waaronder een in deze, waarin wij thans leven,
voor het werk van ons bondsbe- post onvoorzien van ƒ410.
nu de oorlog over geheel Europa
stuur maar ook voor het bestuur
woedt en misschien ook buiten
van het R.K. Werkliedenverbond.
Europa
zal gaan ontbranden.
TOESPRAAK
VAN
DEN
Informeert verder hoever men
De gedachte om een nieuw geal gevorderd is met de samen- BONDSADVISEUR DR. A. A. ordende
maatschappij op te boustelling van het Gedenkboek.
OLIEROOK
wen
heeft
zeer zeker bij eenieder
Voorzitter geeft de gevraagde
De eerwaarde adviseur wees post gevat en zeker niet het minst
inlichting. Er bestaat nog steeds
ons katholiek georganiseerde
een mogelijkheid dat het zal ver- er op dat deze vergadering staat bij
in het teken van Rerum Nova- arbeiders. Daarom is het dan ook
schijnen.
rum. Het treft, dat deze rond- zeer aan te bevelen de middelen
zendbrief na 50 jaren niet is ge- die ons katholiek georganiseerde
FINANCIEEL, VERSLAG
worden
een historisch document, arbeiders worden geboden, aan
Betreffende de Verlies- en,
doch
zijn
voor deze te grijpen en -er aan mede te
Winstrekening vraagt de afge- tijd nog tenbetekenis
werken de nieuwe gemeenschap
volle
heeft
vaardigde van de afdeling Vlaar- We vinden daarin onzebewaard.
op te bouwen in christelijke zin,
kathodingen hoe het verschil te verkla- lieke levensidealen op welspre- waarin de naastenliefde daadren is tussen de begrotingspost kende wijze vertolkt; de waarde werkelijk wordt toegepast en uitvoor Herstel en het daarvoor uitvan de arbeid en de waarde geoefend en de gemeenschappegegeven bedrag.
van
den mens worden daar in lijke samenwerking op elk gebied
De penningmeester Steinmetz
en logische taal uitge- steeds vriendschappelijk en eerzegt dat het verschil hoofdzake- krachtige
beeld.
Niet
alleen schetst de lijk wordt gehandhaafd.
lijk is ontstaan door het groter paus de sociale
Om echter daartoe te komen
aantal benodigde Herstelnum- die toen heersten, wantoestanden
ook gaf is zelfbezinning en geestelijke
mers. Maar hiertegenover staat hij de middelen termaar
verbetering, kracht nodig. Een goed middel
dan ook een hogere ontvangpost. daarbij aangevende de
taak van om deze geestelijke kracht te
De afgev. uit Lisse vraagt in- Kerk en staatsgezag, maar ook verkrijgen is zeer zeker wel het
lichtingen omtrent de post „af- zet de Paus ons duidelijk uiteen, houden van een driedaagse re-

traite. Het Retraitehuis St.
Petrus Canisius te Bergen biedt
hiervoor een bijzonder schone
gelegenheid. De kosten variëren
van ƒ 6,50 tot ƒ 10. Het is echter
zeer aan te bevelen zich aan te
sluiten bij een retraiteclub, die
ook in onze afdeling aanwezig
is, zodat men op een gemakkelijker wijze aan een retraite kan
deelnemen.
Eventuele inlichtingen hieromtrent verstrekt gaarne ons secretariaat: Dr. Schaepmankade
16, alhier.
Daarom vrienden, laat uw gedachten nu eens verfrissen door
een retraite mede te maken,
waardoor u zeer zeker nieuwe
kracht en moed zult verkrijgen
voor de toekomst.
LEIDEN
R. K. Toneelvereniging Vondel

Ten gehore van een stampvolle Stadsgehoorzaal, trad bovengenoemde vereniging voor het
voetlicht met een blijspel in drie
bedrijven „Peper" van Henri
't Sas.
De voorzitter van de R. K.
Volksbond, opende de avond namens „Vondel", en dankte deze
onderafdeling voor de bereidwilligheid de sluitingsavonden van
dit winterseizoen te willen verzorgen. In totaal werden vijf culturele avonden gehouden en
spreker hoopte, dat deze avond
een waardige sluiting zou vormen.
Hierna was het woord aan
Vondel, die er de stemming bij
het publiek direct wist in te
brengen, zo zelfs dat de zaal elk
ogenblik daverde van de lach.
De tonelisten, onder regie van
den heer Mank, hebben zich uitstekend van hun taak gekweten.
't Was een ouderwets gezellig
stuk, in een ouderwetse vrolijke
sfeer, waarin we weer eens
ouderwets gelachen hebben.
Aan de beide meespelende dames werden uit erkentelijkheid
bloemen aangeboden.
De pauzen werden gevuld met
de gezellige muziek van de
Swinging Fellows.
Vr aar

men

verwacnf

wordt

LEIDEN. Alle bestuursleden
van vak- en onderafdelingen worden verwacht in de grote zaal
van het Bondsgebouw, Steenschuur 15, des nam. 7 uur op
Dinsdag 10 Juni a.s. De heer J.
A. Andriessen zal spreken over
de encyclieken Rerum Novarum
en Quadragesimo Anno. Daarna
een aardige attractie. Verzuimt
deze bijeenkomst niet!

GOUDKORREL
De grootste verwarring heerst
er in de geesten der mensen.
Het grote probleem is wel het
geloof in Jesus Christus te bewaren en ons daarin te versterken.
Op onze moeilijke levensweg
moeten wij een wijle uitrusten en
ons moede hoofd neerleggen in
Zijn Handen, ons even neervlijen
aan Zijn Hart, om door niemand
gestoord ons hart uit te storten
en verkwikking en opbeuring te
vinden. Aan het eind van de gesloten retraite zullen wij het geluk smaken en met berusting in
onze ziel huiswaarts keren.

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

12
COLLECTIE ZOMEBWEELDE.
5 Begoniaplanten, 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.

Katholieke
handels-en kantoorbedienden!

ZANGKANARIES
Gele mankanaries ƒ2,50
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 kanarieopf okvoer f 0,70
per 5 kg.
Fijnkwekerij
NICO BOBNEMAN
Merelstraat 35 - Telef. 13617
UTRECHT

In onzen bond is plaats voor lederen bpna fide beroepsgenoot, werkzaam in* on-i
dernemingen op het terrein van handel, industrie en verkeerswezen, w.o. tevens
het geheele winkelbedrijf.
Binnrn het raam onzer landelijke organisatie,
groeien is verdeeld, vindei i alle katholieke handels-

in uitsteke,
ntoorbe

Waarom treedt gij, ongeorganis
Waarom re
t gy, ohgeorgan
van slier positie geschieot op
Waar om zijt ge nog langen de rem op noodzakelijk ei soci
dat voor het waarach ig welz n van U en Uw gezin vordt

Gebruikt bfl Uw ontbijt steeds

A.H.O.
GLORIAKOEK

Uwe werkgevers wille i me
overte

>yerleggen over het afsluiten /van collectieve
'arbeiclsv/oorwaarden pensioenrechten enz.j
filter als offièieelen eisjm gestald, day d
' bediendeV in hetTHesbetreffende be/ïr nf n\oet stijft ge-

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

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
EMMASTRAAT 35 - TILBURG

NU,
Zorgt Gij ervoor, dat ge niet langer behoort tot degenen, die én de maatschappelijke belangen van Uzelf én van die van Uwe collega's in den weg staan.

maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

Coöperatie

WORDT NU LID VAN

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
B. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

DEN NEDERL. R.K.TBOND VAN HANDELS-, KANTOOR- EN WINKELBEDIENDEN

St. lï'ünrisi lis van Issisië
Bondsbureau: Jan Luykenstraat 12 - Amsterdam-Z. — Telefoon

HET ANKER u,a,

92108 en 94769
ALS BRIEF VERZENDEN

Kruisstr. 54, L. Vrouweplein l

T I L B U R G

Aanvraag
FORMULIER

EDEL KANARIE STAM,
knor, holrol, schokkels,
klockrol, enz., diepe toeren.
Vraagt gratis prys

Ondergeteekende (naam en voorletters) .
Adres en woonplaats
'
Leeftijd
Werkzaam b\]
Functie

VOOR NADERE
INLICHTINGEN

Gele Seifert Kweekerij
Spoorstr. 54, Valkenswaard

verzoekt hierbij om nadere inlichtingen inzake het
lidmaatschap van den Ned. R.K. Bond van Handels-,
Kantoor-en Winkelbedienden St.Franciscus van Assisië.

Fa. Wed. G. LEGUE EN ZOON VOOR
BREUKBANDEN
PIETERSTRAAT 5, UTRECHT

Telefoon 11486—20518

BOEKBINDERIJ, KANTOORBOEKENFABRIEK
PAPIERWARENBEDRIJF

en

Coöp. Levensverzekerings Mij
U.A.
INSTELLING VAN HET R. K. WERKLIEDENVERBOND

OUDENOORD

UTRECHT

CONCURRERENDE TARIEVEN
BILLIJKE VOORWAARDEN
AANDEEL IN DE WINST
O
VRAAGT P R O S P E C T U S EN V O O R W A A R D E N

BUIKBANDEN
RECHTHOUDERS
ELASTIEKEN KOUSEN

NAAR
v. d, SOMMEN-E1GEN
VEESTRAAT 14

HELMOND

Leidraad voor Mandolinespelers en orkesten
door JOH. B. KOK.
Volslagen leeken op mandolinegebied geeft deze leidraad
een duidelijk beeld van al wat
met de mandoline, het spel en
het ensemble verband houdt.
Ingewijden zullen in dit werkje,
• naast hetgeen hun reeds bekend
is, vele aanwijzingen en raadgevingen aantreffen die zij met
voordeel zullen kunnen benutten
Prijs slechts 50 cent
franco per post
Toezending geschiedt uitsluitend na ontvangst van het bedrag op giro 16139 van
J. J. LISPET
UITGFVER - HILVERSUM

Handteekeaing:

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
TELEFOON 16934
BIJZONDERE AANBIEDING
Een schat van studiemateriaal, ook voor dezen tijd.
BEBUM NOVARUM-LECTUUR
Berum Novarum, vertaling Lehmkuhl. De staat e.d. sociale
kwestie
f 0.60
Mgr. Aengenent
f 0.20
Sociale kwestie I. 23 voordrachBedrijfsorganisatie. Voordrachten. H, 23 voordrachten f 0.70
ten van Ariëns, Mgr. AengeCollectieve arbeidsovereennent, Kleyntjes
f 1.25
komst. L. v. Aken, KortenPesch-Aalberse,
Liberalisme,
horst
f 1.25
socialisme, katholicisme.
Organische of individualistische
Staat- en maatsch.leer, waarvertegenwoordiging
f 0.60
in: H Vrijheidssysteem of soEngels, Fabrieksmenschen
ciale ordening? III Geschief 0.20
denis der gilden en IV. EigenNolens, Beteekenis arbeidswetdomsrecht, per deel f 1,25 de
geving
f 0.30
3 deelen
f 3.—
Touiolo, Vakorganisatie en
Mgr.
Doutreloux. Het arbeimaatschappelijke hervordersvraagstuk
f 0.60
ming f 0.60
Haring, Kerk en staat
f 0.60
Retzbach, De invloed der vakbeweging op de volkshuisDam, De Kerk en de soeial„
houding
f 0.60
kwestie
f 0.60
Indien ineens besteld de 17 boeken Van ƒ 12.— voor ƒ 5.501
Toezending na giro of postwissel.

Roebert's Boekhandel, Den Haag. Tel. 332882
Giro 69400 - Hobbemastraat 102 - W. de Withstraat 35a
Vraagt onzen cataloog.
Wy leveren elk gewenscht boek

