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1.

Ontslaan van werknemers

De directeur-generaal van de Arbeid vestigt de aandacht op het volgende:
Bij zijn beschikking van 21 Mei j.l., welke
l Juni in werking is getreden, wordt met
ingang van deze datum zijn vergunning van
l Juli 1940 (zogenaamde drieweken-vergunning) ingetrokken. Hiermee komt de aan de
werkgevers opgelegde verplichting om bij
ontslag van tijdelijk personeel aan het bevoegde districtshoofd der arbeidsinspectie
een kennisgeving in tweevoud te zenden, te
vervallen.
Een van deze kennisgevingen werd door
bedoeld districtshoofd gezonden aan de gemeent esecretarie van de gemeente, waarin
de arbeider zijn woonplaats heeft Na ontvangst hiervan kon het gemeentebestuur
den werklozen arbeider zo nodig in de steunregeling opnemen
Nu deze gedragslijn niet meer kan worden
gevolgd, moet de uit tijdelijke dienst ontslagen werknemer een ontslagbewijs overleggen, om eventueel voor steunuitkering in
aanmerking te kunnen komen.
In verband hiermee wordt zowel werkgevers als werknemers gewezen op het bepaalde bij artikel 1638 aa van het burgerlijk
wetboek, waarbij o.a aan den werkgever de
verplichting wordt opgelegd, bij het eindigen
der dienstbetrekking den arbeider op diens
verlangen een getuigschrift uit te reiken
Dit getuigschrift moet onder andere de duur
der dienstbetrekking bevatten.
Met dit getuigschrift kan de arbeider zich
melden bij het betreffende arbeidsbureau
waar hij dan als werkloze wordt ingeschre
ven, waarna hij tegen overlegging van dit
getuigschrift bij het gemeentebestuur eventueel voor steun in aanmerking kan komen
Ter voorkoming van misverstand word*
nog opgemerkt, dat het overleggen van een
ontslagbewijs ten behoeve van de opneming
in de steunregeling en voor de inschrijving
bij de arbeidsbemiddeling slechts noodza
kelijk is voor ontslagen personeel uit tij
delijke dienst in industrie- en handelsbe
drijven en in landbouwbedrijven.
Afgezien van bovengenoemde verplichting
tot het uitreiken van een ontslagbewijs aan
ontslagen arbeiders, behoren de werkeevers
in de akkerbouw- en
veehouderijbedrijven
voor elk ontslag voorlopig vergunning
hebben van de arbeidsinspectie Voor deze
bedrijven .zal echter een nadere regeling
worden getroffen.

veilig stellen en dit zou dan worden bereikt
door toepassing van de ongunstiger dagloontabel.
Op grond van verscheidene argumenten
moet deze zienswijze echter als 'n volstrekt
onjuiste toepassing van het besluit op de
loonbelasting 1940 worden beschouwd. Daar
de kwestie voor vele arbeiders van direct
practisch belang was, heeft het bestuur van
't R. K. Werkliedenverbond 'n schrijven gericht tot den waarnemend secretaris-generaal van het departement van Financiën,
waarin het zijn bezwaren uiteenzette en om
een beslissing in deze aangelegenheid verzocht.
Op dit schrijven is een antwoord ontvangen, waaruit blijkt, dat de opvatting van den
inspecteur inderdaad onjuist is. Indien een
tegen werkloosheid verzekerde arbeider tengevolge van geringe werkgelegenheid' bij zijn
werkgever enige dagen in de week niet kan
werken, en gedurende deze dagen uitkering
uit zijn kas ontvangt, moet zijn loonbelasting, evenals voor zijn niet-verzekerde collega's, gewoon volgens de weektabel worden
berekend.

4.

De brandstof f envoorziening voor
aanstaande winter

Op een verzoek van het R. K. Werkliedenverbond in Nederland om zoveel mogelijk te
bevorderen, dat reeds in de zomermaanden
brandstoffen voor de komende winter zouden kunnen worden opgedaan — mede om
daardoor aan de moeilijkheden van trgnsport
e.d.g in de winter te ontkomen — heeft de
secretaris-generaal van Handel, Nijverheid
en Scheepvaart als volgt geantwoord:
„Het ligt inderdaad in het voornemen reeds
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binnenkort met de distributie van vaste
brandstoffen voor het a.s. winterseizoen een
aanvang te maken. Te dien einde worden
dan ook thans reeds maatregelen getroffen
om tot een spoedige uitreiking van de nieuwe brandstoffenkaarten te kunnen overgaan.
Tenzij deze plannen door een ongunstig
verloop van de kolenpositie niet tot uitvoering zouden kunnen komen, mag er derhalve
op worden gerekend, dat het publiek bij de
aanvang van het nieuwe stookseizoen over
een beperkte wintervoorraad de beschikking
zal hebben."

5. Het persoonsbewijs en de werkverruiming
De directie van de rijksdienst voor de
werkverruiming heeft zich met onderstaand
schrijven tot de gemeentebesturen gewend:
Nu binnenkort iedere Nederlander in het
bezit moet zijn van een persoonsbewijs, is
het nodig, dat ook de bij een werkverruimingsobject te werk gestelde personen in de
gelegenheid worden gesteld zulk een bewijs
te verkrijgen.
Wij keuren daarom goed, dat de betrokkenen voor het genoemde doel een redelijke
tijd verzuimen en dat hun over de tijd van
verzuim een vergoeding verstrekt wordt,
berekend naar het basisuurloon.
Wij zouden het zeer op prijs stellen, indien
door medewerking van de gemeentebesturen bereikt kon worden, dat de tijd van verzuim voor diegenen, die op grote afstand
van hun woonplaats werkzaam zijn en voor
diegenen, die in kampen zijn gehuisvest of
bij particulieren ingekwartierd, zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarom mogen wij u verzoeken de kamparbeiders en de ingekwartierden op een werkdag, dat zij met verlof
in hun woonplaats vertoeven, in de gelegenheid te stellen een persoonsbewijs te verkrijgen. Hiermee zal tevens extra-vervoer kunnen worden voorkomen Wellicht zal de uitreiking van een persoonsbewijs in gevallen,
waarin anders een gehele dag verzuimd moet
worden, kunnen geschieden op Zaterdag.
De rijksinspectie voor de bevolkingsregisters heeft tegen deze regeling geen be-

GOD EN WIJ

Het is ons geluk, dat wij mensen zo onschuldige getroffen wordt door zo'n
klein en dom zijn.
bom."
Want anders!
Wat is dat nu weer? O, de engelen schaHoe zwaar zouden wij gestraft moeten men zich om zulke taal. Mag dan een onworden.
schuldige wel sterven aan een kankerWat durven wij toch allemaal zeggen en gezwel of een hersenontsteking en niet
2. Nederlandse arbeiders in Noorddenken en doen tegenover den Eindeloze. aan een oorlogswond? Waarom niet? MoeFrankrjik
Niet te meten en zonder einde is de af- ten we niet allen eenmaal de doodstraf
Blijkens een besluit van den secretaris- stand tussen Hem en ons.
dragen? En is God de schuld, dat de
generaal van Sociale Zaken worden de ir
Er is geen verhouding.
oorlog er is en wonden maakt? En wie is
Nederland gevestigde werkgevers, die werMillioenen jaren bestaat Hij; millioenen onschuldig? Een kind, ja. Maar in Adam
ken uitvoeren in het bezette Franse gebied
ten aanzien van het gehele complex dier jaren lacht Hij Zijn onbegrijpelijke glim- is ook elk kind gevallen. En is het miswerkzaamheden geacht een verzekerings- lach van: „Zo is het goed."
schien niet juist barmhartigheid van God,
plichtig bedrijf uit te oefenen, dat is inge
Millioenen jaren beaamt Hij Zijn eigen dat het kind vroeg sterft? Is God wreed,
deeld in gevarenklasse 35. met toewijzing
wezen: „Zo zij het en zo is het."
als het kind verpletterd wordt onder een
van gevarencijfer 40.
In afwijking van het bepaalde in de OnEn wij?
invsllend huis, dat niet God op hem
gevallenwet 1921 is risico-overdracht
ten Wij bestaan meer niet dan wél.
neerstortte en niet als het wegaanzien van deze werken uitgesloten.
Een vleugje van adem, een schaduwtje kwijnt aan tuberculose? Of zou het niet
De werkgevers zijn verplicht de loonlijsten
zijn, dat God in beide gevallen, in alle gewelke zij ter plaatse waar de werkzaam- van leven.
heden worden verricht, aanhouden voor
Een klein weinigje van „zijn" deelt God vallen, onbeschrijfelijk mild en goed is,
de Duitse weermacht, of een afschrift daar ons mee.
liefdevol, barmhartig, zegenend en vadervan. toe te zenden aan of ter beschikking te
Voor een eeuwtje hoogstens lopen wij lijk goed? Zó is het.
stellen van de Raad van Arbeid te 's-Gravenhage. Deze Raad van Arbeid is belas' rond op deze aarde.
Want Zijn Wezen is liefde. Het is liefde,
met de vaststelling en de inning der premie
En
daarna,
zoals
daarvoor,
draait
die
dat
wij bestaan. Het is liefde, dat wij er
Het dagloon voor berekening der premie?
wordt voor alle werklieden, werkzaam in aarde zonder ons: even goed, even regel- zijn, dat wij kunnen ademen en denken.
bovenbedoeld gedeelte der ondernemingen matig, even onbewogen door wie of wat Wij kwamen van de liefde en wij gaan
vastgesteld op ƒ 8, de Zondagen inbegrepen er op leeft.
naar de liefde. Wij danken ons leven aan
indien on Zondag gewerkt wordt
Wat
is
een
mensenkind?
een
liefde-wil van God. En eeuwig moet
In afwijking van de desbetreffende bepa
Het is hulpelozer dan elk dierenjong.
Hij gezegend zijn.
lingen der Ongevallenwet 1921 bedraagt dp
tijdelijke uitkering voor arbeiders, werkzaam
Zijn moeder hoeft maar een paar keer
Maar daar begint de mens weer, dat
bij de bedoelde werken, wier uurloon 60 cent vergeten hem te voeden: en het leven is verfoeilijk creatuurtje, dat bekrompen
of meer. doch minder dan 70 cent bedraagt
cirkel-dingetje. En het spreekt weer
ƒ5 per dag, voor arbeiders, wier uurloon al weg.
70 cent of meer bedraagt, ƒ6 ner dae. de En als het opgroeit: één keer een koorts kwaad van God. Daar is een huisvader geZondagen daarbij inbegrenen indien op Zon
en het leven l*an voorbij zijn; eenmaal een storven — vader van een groot gezin. En
dag gewerkt wordt, en voor arbeiders met
een vast week- of mp^ndloon 80 percent van giftig plantje en geveld ligt de jonge reus. de mens begint weer: „Dat God zo iets
Wat is eenjmens — wat is een mens bij nu toelaten kan. Nee, zo'n God, daar kan
het vaste loon in guldens
Aan bouwvakarbeiders, die op uurloon God vergeleken!
ik niet aan geloven. Als gewoon mens zie
werkzaam: zijn, wordt gedxirende de eerste
Zie, daar heerst Hij in zijn souvereine je toch al, dat je dien vader bij die kindezes weken ook een vergoeding voor vacanren had moeten laten."
tiebons verstrekt over volle kalenderweken majesteit.
waarover tijdelijke uitkering wordt geVolkeren komen en gaan; eeuwen trekWee ons!
geven.
ken
voorbij;
sterren
ontspringen
en
spatJa,
als „gewoon mens" kunnen .wij al
Deze vergoeding wordt bii een uurloon van
60—70 cent ƒ 1.12 per kalenderweek, bij een ten uiteen; lichtjaren en lichteeuwen pas- zien, dat het voor veel kinderen beter is
uurloon van 70 cent of meer ƒ 1,16 per ka
seren.
geen vader te hebben, dan degene die
lerderweek
Zijn drie-ene Wezen blijft hetzelfde: God hun vader is. En als „gewoon mens" kunDeze verordening wordt eeacht on l Jais Hij, de Alwijze.
nen wij al constateren, dat het voor veel
nuari 1941 in werking te zijn getreden.
En dan spreekt er een mens; zo'n nietig kinderen een zegen is hun vader verloren
schepsel-dingetje: zo een aarde-kind, waar te hebben. Maar als „gewoon schepsel" (en
3. Loonbelasting en gedeeltelijke
een ziele-vonkje in gloeit. En dan spreekt nu spreekt nog niemand over „gewoon
werkloosheid
zo een wezentje: „Dat moet God toch niet christen") kan ieder al bedenken, dat God
In een der belasting-inspecties hadden toelaten. Dat bijvoorbeeld nou zo'n oorlog niet verplicht is alle ouders te laten leven,
enige fabrikanten vanwege de belasting-ad- bestaat. Nee, zo'n God, dat kan niet goed totdat hun jongste zoon volwassen is. En
ministratie de opdracht gekregen, bij geals „gewoon schepsel" kan ieder al begrijdeeltelijke werkloosheid voor de inhouding wezen."
der loonbelasting onderscheid te maken tusZo spreekt zulk een mens, ergens in een pen, dat Gods wijsheid en majesteit souvesen de arbeiders, die wél en die. welke niet straatje in een mensenstad. Dat zegt hij rein is, en niet tot verantwoording geroebij een werklozenkas zijn aangesloten. Bij de
laatsten ka.n voor die berekening de week- zo tussen zijn eerste en tweede boterham. pen mag worden door zijn creaturen. God
Ach, ach!
zij geloofd om onze domheid. Want anders
tabe) worden toegepast, bij de eerste moest
evenwel belasting worden ingehouden overVerwacht hij dan, die mens, dat God zijn kwam er geen eind aan de straffen, die
eenkomstig de dagloontabel, welke voor de
arbeiders ongunstiger uitkomsten geeft. De engelen stuurt om elke bom op te vangen, ons tot rede zouden moeten brengen.
O, hoe fel schreef ik! Maar zou ik niet
nadelige verschillen gingen in de practijk die mensen op mensen richten? Meent hij
tot f 0.45 per week.
dan, dat God een wonder zal doen, tel- hartstochtelijk worden, als ik schrijf: pro
Deze handelwijze werd door den betreffenden inspecteur hierdoor gemotiveerd, dat de kens als wij mensen elkaar een granaat Deo, voor mijn God? Niemand ter wereld
bij een werklozenkas aangesloten arbeider toegooien? Denkt hij dan, dat engelen- wordt zó belasterd als God het wordt!
bij gedeeltelijke werkloosheid recht op uit- handen de splinters zullen wegvangen, Over niemand ter wereld wordt zoveel
kering uit deze kas kan hebben, welke uit- opdat zij ons niet zouden treffen?
kwaad gesproken als over God.
kering door de inspectie als loon werd beO, als wjj toch niet zo grenzeloos dom
En toch is Hij de liefste, de enig-liefste,
schouwd. Deze uitkering geschiedt echter
door de vakbond en derhalve is het juiste en klein waren, wat zouden we mateloze de Liefde; mijn Liefde en ons aller Liefde:
bedrag aan den werkgever niet bekend. Deze straf verdienen om zulke woorden!
die alles d>enkt en doet uit liefde.
kan dus geen loonbelasting inhouden over
En de mens gaat door: „.Dat moest to.eh
het werkelijk uitg_ekeerde bedrag. Hij moest
p. P. P.
zich volgens den inspecteur op andere wijze niet. Dat God nou niet voorkomt, dat een

Hef oederf
van vlees
De practijk leert ons — aldus lezen wij
in de R. K. Slagersgezel — dat vlees
slechts een korte tijd vers bewaard kan
worden. Er zijn echter wel verschillende
vormen van conserveren, zoals zouten,
roken, drogen, steriliseren, doch hiermede
verliest het de eigenschap van vers vlees.
Het is echter van belang, dat na slachting de verse toestand zo lang mogelijk
behouden blijft, immers ons gehele menu
is er op ingesteld, vers vlees bij de maaltijden, vooral bij het middagmaal, te bereiden.
Wat veroorzaakt nu het bederf van het
vlees? Dit bederf wordt veroorzaakt door
micro-organismen, waarbij rottingsbacteriën de voornaamste rol vervullen. Ook
bacteriën hebben bepaalde voorwaarden
nodig om te kunnen leven, ofschoon dezelfde voorwaarden niet voor alle groepen
gelden. Om zich te kunnen ontwikkelen
is in "iet algemeen nodig: warmte, vocht
en lucht. Dit is dan ook de reden waarom
verschillende levensmiddelen zodanig bewaard worden, dat een of meer van deze
bovengenoemde bronnen ontbreken. Invriezen is een zeer goed voorbeeld om te
kunnen constateren, dat ingevroren vlees
niet bederft. De oorzaak is hier niet gelegen in het feit, dat de op het vlees of in
de lucht zich bevindende bacteriën, door
de koude temperatuur worden gedood,
doch de mogelijkheid om zich te ontwikkelen is in een koude omgeving van l tot
10 graden onder nul, zo zeer beperkt
dat bederf vrijwel is uitgesloten. Zo gauw
echter de temperatuur weer tot boven het
vriespunt stijgt, ontwikkelen de bacteriën zich weer als voorheen en treedt na
korte of langere tijd bederf op.
Drogen is ook een vorm van conserveren; gedroogde vruchten, appelen, peren
en ook gedroogd vlees, zoals men dit in
Zuid-Amerika nog wel doet, is eveneens
een voorbeeld, dat door gebrek aan vocht,
bacteriëngroei of bederf gestremd wordt.
Luchtdicht afsluiten is vooral de laatste tien jaren bij zovele huisvrouwen in
de vorm van wecken in gebruik, dat niemand wel meer twijfelt dat door het ontbreken van verse lucht, de werking. van
rottingsbacteriën is uitgeschakeld.
Bij de behandeling van vlees moet dus
bijzonder worden gelet, dat het vlees niet
onnodig war,m wordt, dus bij slachting,
vervoer, het klaarmaken en toebereiden,
zo min mogelijk met de handen aanraken,
daar de warmte van de hand op het vlees
wordt overgedragen, behalve dan nog het
overbrengen van bacteriën via de handen.
Als men weet, dat wanneer men met
gewassen handen een voedingsbodem aanraakt en men plaatst deze voedingsbodem
in een broedstoof, dan kan men binnen
betrekkelijk korte tijd een flinke bacteriëngroei waarnemen.
Een voedingsbodem is een samengestelde bouillonmassa, waarin bacteriën gemakkelijk groeien. Een broedstoof is een
apparaat, waarin de temperatuur op ongeveer 37 graden Celsius wordt gehouden,
als zijnde de meest gunstige temperatuur
om bacteriën tot ontwikkeling te brengen.
Men begrijpt dus wel hoeveel bacteriën
men met ongewassen handen op het vlees
brengt. Een hygiënische behandeling is
dus uit het oogpunt van bederf een eerste
vereiste.
De slager zal om het vlees langer goed
te houden, dit zoveel mogelijk bij een lagere temperatuur in koelcel of kast bewaren. Daarom ook is het onnodig in en
uit de kast halen niet aan te bevelen,
evenmin de kast onnodig open en dicht te
maken.
Vocht moet eveneens van het vlees geweerd worden. Reeds bij het slachten
moet niet te veel water worden gebruikt.
Het is bekend, dat juist die delen, zoals
hals en vang, die bij slachting het meest
nat en vochtig worden, het eerst tot bederf komen. Daarom blijft het vlees in een
automatische koelcel beter dan in een
ijskast, omdat bü gebruik van ijs meer
vocht in de kast, dus ook op het vlees
wordt gebracht.
Vers vlees van lucht af te sluiten is in
de practijk niet door te voeren. Om vlees
lang goed te houden is een zekere mate
van frisse lucht zelfs nodig. Muffe en
vunzige lucht bevordert het bederf. Daarom moet een behoorlijke luchtcirculatie
zowel in de koelkast, als ook in de winkel
steeds onze volle aandacht hebben.
Behalve bederf door rottingsbacteriën,
die we in de vorm van klef worden en afwijkende geur het eerst kunnen waarnemen, is ook nog bederf van vlees door
schimmels mogelijk. Schimmelvorming
treedt het eerst op vochtige delen op,
daarom is voor alles nodig: vlees droog
en luchtig te bewaren!
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beste, temeer toen bleek, dat de samenwerking met de Rijksverzekeringsbank
de vorm zou krijgen van een erkend geneeskundige dienst. Dit brengt mede, dat
onze artsen een controlerende functie op
de behandeling van ongevallen hebben te
vervullen en door nu deze artsen contrac- ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD
tueel aan ons te binden hebben onze eigen
artsen tevens de gelegenheid ten opzichte
van de behandeling van zieken een contro- Uitgave van het R. K. Werkliedenverbond
lerende taak te vervullen.
in Nederland
**'

L/e

sociale verzekering voor

iYeaerlanase

arbeiders in •

(H.J.K.). In het „Contact-orgaan",
uitgave van de Bedrijfsvereniging
voor ziekengeld- en kinderbijslagverzekering „De Centrale Onderlinge"
No. 9 van Mei 1941, troffen wij van
de hand van den heer Bruning, directeur dezer Bedrijfsvereniging, een
uiteenzetting aan over de sociale verzekering voor Nederlandse arbeiders
in Frankrijk.
Aangezien er thans pi.m. 25.000
Nederlandse arbeiders in (Noord) Frankrijk werken, en daaronder uiteraard ook vele leden zijn van onze
katholieke arbeidersbeweging —
meest bouwvakarbeiders — achten
wij het nuttig de gezinnen en familieleden dezer arbeiders met deze uiteenzetting in kennis te stellen.
Wij spreken de hoop uit dat het ook
mag gelukken voor deze arbeiders een
meer doeltreffende regeling tot stand
te brengen voor hun godsdienstigzedelijke verzorging. Wij gaan daarop
thans niet verder in en laten hier de
uiteenzetting van den heer Bruning
volgen:
In het vorige nummer van ons orgaan
hebben wij medegedeeld, dat wij erin geslaagd waren een regeling te treffen ten
aanzien van de ziekengeldverzekering voor
Nederlandse arbeiders in Frankrijk. Tevens hebben wij toen meegedeeld hoe deze
regeling in grote trekken was.
In den beginne zijn wij daarbij op vele
moeilijkheden gestuit, moeilijkheden ten
aanzien van papieren, postverbinding, rijvergunningen, enz. enz.
Thans echter is een beter contact tot
stand gekomen met de Duitse overheidsinstanties, zodat verwacht mag worden,
dat geleidelijk een steeds vlottere gang
van zaken kan worden bereikt. Wel kunnen zich natuurlijk van dag tot dag
nieuwe moeilijkheden voordoen, doch
thans reeds kan gezegd worden, dat voor
de arbeiders in Frankrijk op sociaal terrein een belangrijk resultaat is bereikt.
Terwijl wij aanvankelijk meenden, dat
wij zouden kunnen volstaan met het plaatsen van een tweetal administratieve
krachten in Lille, spoedig bleek het al, dat
uitbreiding nodig was, zodat thans een
vijftal ambtenaren, verdeeld over Lille,
Amiëns, Laon en Beauvais, werkzaam zijn.
De werkzaamheden konden namelijk niet
beperkt blijven tot de uitvoering der ziekengeldverzekering.
Spoedig bleek het al, dat vele uitgezonden arbeiders in het geheel niet geschikt
waren voor het werk of het verblijf in
Frankrijk. Wjj troffen onder de arbeiders
vele maagpatiënten, epileptici,, ischiaslijders, stokdoven, kortom allerlei mensen,
die volkomen ongeschikt waren. Na een
bespreking met de betrokken autoriteiten
werd — eveneens in overleg met de werkgevers — besloten dat alle arbeiders vóór
uitzending door de C.O. zouden worden
gekeurd. Met het Rijksbureau voor arbeidsbemiddeling werd daartoe een regeling getroffen en binnen een paar weken
waren reeds ruim 2000 keuringen verricht, waarbij bleek, dat 283 arbeiders
moesten worden afgekeurd, wel een bewijs, dat een dergejijke keuring niet
overbodig was.
Inmiddels echter ontvingen wij bericht
van het Reichskommissariat, dat de arbeiders voortaan zouden worden gekeurd
door de bij de arbeidsbeurzen aangestelde
doktoren, zodat wij onze bemoeienissen
terzake weer konden staken.

de bepalingen der Nederlandse Kinderbijslagwet.
Voor de Kinderbijslagregeling in Frankrijk kan echter geen verrekening plaats
hebben met het Vereveningsfonds, zodat
daarvoor de regeling moest worden ge.troffen, dat bij gelijke premie als in Nederland wordt beta.ald, de hoogte der uitkeringen afhankelijk zal zijn van het aantal toeslaggerechtigden.
Ingevolge de bepalingen • der Nederlandse Ongevallenwet zijn de arbeiders
ook bij verblijf in het buitenland krachtens deze wet verzekerd, indien zij althans
in dienst zijn van een Nederlandsen werkgever. Voorzover dit laatste het geval is,
werd de Rijksverzekeringsbank bereid gevonden met de C.O. een regeling te treffen teneinde een goede uitvoering der ongevallenverzekering te waarborgen.
Overeengekomen werd, dat de C.O. door
de R.V.B, zal worden beschouwd als een
„erkend geneeskundige dienst", als bedoeld in hoofdstuk VII der Ongevallenwet.
De voorkomende ongevallen zullen geheel
door de C.O. worden behandeld voor zolang de verzekerden in Frankrijk verblijven, terwijl bij terugkeer naar Nederland het geval door de R.V.B, wordt overgenomen.
De kosten der geneeskundige behandeling en van de tijdelijke uitkering (zes
weken) komen voor rekening van de C.O.
Voor het treffen van deze regeling was
een speciale verordening nodig, terwijl
daarnaast tussen R.V.B, en C.O. een overkomst werd gesloten, waarbij allerlei
détails nader werden geregeld.
Speciaal het medische toezicht en de
medische organisatie eisten onze bijzondere aandacht, waaromtrent wij nog het
een en ander willen mededelen.
Terwijl het aanvankelijk in onze bedoeling lag in Frankrijk slechts een tweetal
artsen aan te stellen, die zich voornamelijk bezig zouden houden met het hygiënisch toezicht op de arbeiders en op hun
verblijven, bleek al spoedig dat bemoeienis met de geneeskundige behandeling
niet kon worden gemist.
Toen daarenboven bleek, dat onze artsen
toezicht zouden moeten houden op de
ongevalspatiënten, was een wijziging en
uitbreiding van het oorspronkelijke plan
noodzakelijk. Besloten werd een vijftal
artsen in dienst te nemen en de plaatselijke leiding aan één hunner op te dragen.
*

*

*

Het terrein waarover het werk zich uitstrekt, beslaat een oppervlakte, ongeveer
zo groot als Nederland; de arbeiders zijn
ondergebracht in allerlei soorten verblijven, waarvan sommige aan behoorlijke
eisen voldoen, andere daarentegen uiterst
primitief en allerminst hygiënisch zijn.
Deze verblijven liggen zeer ver uit elkaar;
hier en daar moeten de arbeiders voor en
na hun dagtaak wel een uur lopen om hun
kwartieren te bereiken. Zij zijn dan moe en
hongerig, zodat zij dan in de eerste plaats
behoefte hebben aan een frisse omgeving
en een goede verzorging. Onze artsen
staan de werkgevers met raad en daad
bij, wanneer de arbeidersverblijven moeten worden ingericht of wanneer deze verbetering behoeven. Het is dus nodig, dat
onze artsen, die daar de taak van „geneeskundig-inspecteur" vervullen, regelmatig
bezoeken aan de kwartieren brengen en
ter plaatse met de werkgevers of hun vertegenwoordigers overleg plegen.
Naast het bezoek aan de kwartieren
hebben de artsen tot taak de kwartierzieken te bezoeken en na te gaan of hun
behandeling — die is opgedragen aan
Franse, soms ook Duitse artsen — aanleiding geeft om met deze geneeskundigen
overleg te plegen. Wij sluiten contracten
af met de artsen ter plaatse voor de geneeskundige behandeling, zodat de artsen,
Ook voor de kindertoeslag werd een voorzover dat althans mogelijk is, in onze
regeling gemaakt, vrijwel analoog aan dienst werken. Deze methode waa de

Het spreekt wel vanzelf, dat wij bij de
verhoudingen en toestanden in Frankrijk
moeten roeien met de riemen die we hebben. Dit neemt echter niet weg, dat de
ingestelde werkwijze grote verbeteringen
zal kunnen brengen en reeds heeft gebracht in de geneeskundige verzorging
van de Nederlandse arbeiders. De Franse
doktoren bleken het af en toe niet al te
nauw te nemen met de hygiënische regelen, doch toen door het afsluiten van contracten bleek, dat wij in deze een zekere
zeggenschap hadden en toen onzerzijds
aanmerkingen werden gemaakt, bleek het
ook wel anders te kunnen.
Juist de verzorging van' ongevallen eist
een bijzondere attentie; dit is een der
redenen, waarom wij een leidraad hebben
opgesteld, bestemd voor de in ieder kamp
door onze bemoeienis aangestelde ziekenverzorgers. Deze mensen waren meest
onder de arbeiders wel te vinden, doch
uit de aard der zaak hebben zij leiding
nod*g, waartoe o.m. de leidraad dient.
In korte woorden zijn lessen in hygiëne
vervat. Nu de zomer nadert zijn deze voorschriften nog"*ineer nodig; men denke
slechts aan 't vliegengevaar, waardoor besmetting van levensmiddelen zo licht
wordt veroorzaakt.
De ziekenverzorgers moeten de schriftelijke .en mondelinge voorschriften onzer
artsen met de grootste nauwgezetheid opvolgen; zij zien erop toe dat de zieke arbeiders zich ook werkelijk ziek melden en
zich gedragen naar de voorschriften der
artsen; de behandelende artsen staan zij
in alles bij, zo bijvoorbeeld bij hun ziekenbezoek aan de kampen. Ieder kamp heeft
een ziekenverblijf, waar de kwartierzieken
worden verpleegd. Daar het hier gewoonlijk lichtere gevallen betreft, is het duidelijk, dat een streng toezicht nodig is, anders treden er maar al te vaak uitwassen
op, die niet bevorderlijk zijn voor een
snelle genezing.
In de ziekenverblijven heeft de ziekenverzorger voorts een register, waarin alle
meldingen van ongeschiktheid moeten
worden ingeschreven; speciaal bij ongevallen moeten tevens zo veel mogelijk bijzonderheden opgenomen worden omtrent de
toedracht van het ongeval. Deze registers
zullen later in Holland een controlemiddel
voor de Rijksverzekeringsbank vormen.
De ziekenverzorgers behoren voorts te
letten op alle gezondheidsmaatregelen in
de kampen en dat is nogal zo het een en
ander. Het is alles bevorderen van de reinheid wat de klok slaat. Hoe eenvoudig dit
ons hier mag schijnen, zo moeilijk is het
dit alles door te voeren in een vreemd
land onder de buitengewone .omstandigheden, die zich daar voordoen.
Ten einde de arbeiders nog eens te
doordringen van de noodzakelijkheid om
scherp te letten op de gezondheidsverzorging, hebben wij een wandtekst ontworpen, die overal zal worden opgehangen.
Natuurlijk bereikt men op deze wijze allereerst de goedwillenden, voor wie ze eigenlijk niet nodig zijn; deze goed willenden
hebben er echter steun aan om hun meer
nonchalante mede-arbeiders zo nodig tot
de orde te roepen.
Een apart woord is nog vereist over de
verhouding tot de Duitse artsen. Deze zijn
altijd militaire artsen, dus volledig in
dienst van de Wehrmacht en als zodanige
verlenen zij dikwijls — zonder afzonderlijke betaling - - hun medische hulp en
bijstand. Ook in de ziekenhuizen doen zij
dat.
De hulp, welke deze Duitse artsen verlenen is meestal beter dan die van hun
Franse collega's, doch een bezwaar is dat
zij telkens overgeplaatst worden en met
hen dus geen vaste afspraken kunnen
worden gemaakt. Naar een oplossing hiervoor wordt inmiddels gezocht. Een enkele
maal werd door genoemde artsen betaling
geëist, waartegen onzerzijds natuurlijk
geen enkel bezwaar bestond. Het is ons
echter gebleken, dat bij de Duitse overheid
hiertegen wél bezwaren bestonden, zodat
daarmede niet kon worden voortgegaan.
Ook de verpleging in de ziekenhuizen
hebben wij voor onze rekening genomen
en derhalve moesten ook met deze inrichtingen overeenkomsten worden afgesloten,
opdat wü niet zouden komen te staan
tegenover onaangename verrassingen in
de vorm van hoge rekeningen van ziekenhuizen en van de daar werkende specia-
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listen. Dit klemt temeer bij de ongevalspatiënten, omdat de verpleging daarvan
gewoonlijk duurder is dan die van gewone
zieken, ten gevolge van de grotere verpleeghulp, die gewonden meestal nodig
hebben en de hulp van chirurg en röntgenoloog.
De artsen kunnen verder bij hun werk
natuurlijk geheel rekenen op de steun en
de hulp van onze aanwezige administratieve ambtenaren. Uit alles moge blijken,
dat er in Frankrijk voor de daar werkende
Nederlandse arbeiders veel kan worden
gedaan en dat onze ambtenaren en doktoren daar een moeilijke, veelomvattende
doch dankbare taak hebben.

v
Met al de hierboven genoemde werkzaamheden waren wij echter langzamerhand gekomen tot een zodanige uitbreiding onzer werkzaamheden, dat wij vér
buiten het terrein van een Bedrijfsvereniging ter uitvoering der Ziektewet waren
geraakt, immers, naast deze taak werd de
uitvoering der Ongevallenwet gedeeltelijk
overgenomen, hebben wij ons belast met
de organisatie, regeling en financiering
der geneeskundige behandeling en hebben
wij ons belast met het hygiënisch toezicht
in de verblijven der arbeiders.
Terecht besloot daarom het bestuur van
de C.O., in overleg met de betrokken werkgevers, om de verzekering van de Nederlandse arbeiders in Noord-Frankrijk financieel los te maken van de C.O. en
daarvoor een aparte organisatie in het
leven te roepen, de C.O. Noord-Frankrijk,
een wederkerige verzekeringsmaatschappij, waarvan de administratie aan de C.O.
werd opgedragen. Op deze wijze werd bereikt, dat de C.O. voor haar bedrijf in
Nederland geen financiële risico's loopt,
welke buiten haar gewone werk vallen,
terwijl aan de andere kant toch kon worden bereikt, dat voor de Nederlandse arbeiders in Frankrijk een belangrijke
sociale taak kon worden ondernomen,
waarbij de ambtenaren van de C.O. — ook
voor de uitvoering van andere takken van
verzekering — een rijke ervaring kunnen
opdoen.
Administratief was het voor ons gemakkelijk, dat de werkgevers, die in
Frankrijk werken gingen uitvoeren, zich
verenigden tot een combinatie, de Arbeitsgemeinschaft Hollandischer Bauunternehmer, zodat wij voor de behandeling der
zaken slechts met één instantie te maken
hebben.
Spoedig bleek echter ook, dat er nog
vele Nederlandse arbeiders in Frankrijk
werkzaam waren, die niet in dienst waren
van een der bij de combinatie aangesloten
werkgevers. Zo zijn er bijvoorbeeeld de
Nederlandse chauffeurs, in dienst bij de
Duitse organisatie N.S.K.K. en de Nederlandse arbeiders, in dienst van de Duitse
Organisation Todt. Met beide lichamen
werden soortgelijke regelingen getroffen
als hierboven genoemd voor de Hollandse
aannemers, zodat thans bijna 25.000 arbeiders ervan verzekerd zijn, dat voor hen
de Nederlandse sociale verzekeringswetten van toepassing zijn.
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ROND DE BEWEGING
De propaganda-actie in onze verschillende vak- en diocesane bonden wordt nog
geregeld onverzwakt, we mogen zelfs zeggen intenser, voortgezet. Prachtige resultaten werden reeds bereikt en ook ditmaal
mogen we in deze rubriek weer zeer mooie
cijfers vermelden. Toch is nog niet overal
de propaganda-ijver losgeslagen. Er zijn
nog afdelingen, waar de leden en propagandisten blijkbaar nog hun winterslaap
doen. En dat in Juni! De zomer is in het
land. Zegt het voort, propagandisten en
trekt aan de slag!
*
De Katholieke Bouwvakarbeidersbond
telde in de week van 25 tot 31 Mei 110 inschrijvingen van nieuwe leden. De afdeling Nymegen heeft in die week het derde
tiental vol gemaakt. Breda bereikte de 20
leden, Bergen op Zoom en Tilburg maakten beide het eerste tiental vol.
*
Op Pinkster-Zaterdag is in Arnhem het
stoffelijk overschot van een der pioniers
van de plaatselijke afdeling van de R. K.
Bouwvakarbeidersbond, wijlen J. H. van
Tuil aan de schoot der aarde toevertrouwd. Hij was op 12 Mei 1897 lid geworden van de toen bestaande R. K. Kalk- en
Steenbewerkersbond, afdeling Arnhem en
is die beweging in al die jaren trouw gebleven. Hij is echter niet alleen de katholieke arbeidersbeweging trouw gebleven,
hij heeft deze ook in alle opzichten gediend. Op 71-jarige leeftijd, waarvan hij
44 jaren heeft doorgebracht in de katholieke arbeidersbeweging, heeft hij zijn ziel
aan den Schepper teruggegeven.
Hij ruste in vrede.
*
De R. K. Fabrieksarbeidersbond streeft
er naar zo spoedig mogelijk 25 duizend
leden te tellen en blijkens 'n mededeling in
het orgaan van de bond, vindt deze organisatie dit nog maar een zeer bescheiden
wens. In de maand April j.l. boekte de
bond een winst van 191 nieuwe leden. Nu
de propaganda ook hier maar stevig ter
hand nemen, dan zal het volgende winstcijfer zeker de 200 gepasseerd zijn.
#
Het lid C. Duineveld van de afdeling
Velsen van de R. K. Fabrieksarbeidersbond, die jarenlang penningmeester van
die afdeling is geweest, was 29 Mei j.l. 40
Jaar in dienst bij de Verenigde Koninklijke
Papierfabrieken Van Gelder en Zonen.
Een hartelijk proficiat aan den jubilaris!
*
De R. K. Grafische Bond telde op l Januari 5607 leden. In de eerste vijf maanden van dit jaar was er een vooruitgang
van 323 leden, zodat de stand op l Juni
luidde: 5930 leden.
Nog een kleine sprong, en de 6000 zijn
bereikt!
*
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
ver'engd.
*
Gelukkig is de penningmeester van de
R. K. Bond van Handels-, Kantoor- en
Winkelbedienden, de heer A. de Graaff, in
zoverre van zijn ernstige ziekte hersteld,
dat hij op 3 Juni j.l. zijn werkzaamheden
op het bondskantoor heeft hervat. We
wensen hem proficiat met zijn herstel.
Ook het bondsbestuurslid, mej. A. Vleugel uit Hilversum, heeft het ziekenhuis
verlaten en is nu voor verder herstel van
krachten thuis. Onze beste wensen daarvoor ook aan haar.
*
Met de 10.000 actie van de R. K. Bond
van H.K.W.-bedienden gaat het uitstekend. Zaterdag 31 Mei waren sedert de
laatste opgave weer ongeveer 150 aanmeldingsformulieren binnengekomen. En in
feite is het zó, dat de bond de 10.000 al gepasseerd is. De ledenstaaf van 30 Juni a.s.
zal in verband met eventuele afvoeringen
eerst definitief uitwijzen, dat de bond zijn
doel bereikt heeft. In zekere zin althans,
maar de organisatie streeft er naar min-

stens 50 percent van de katholieke bedienden, werkzaam in onderneming en bedrijf,
in haar rijen te hebben. Daartoe voert de
bond slag. 't Gaat dus om de 50 percent.
Wie zijn tijd verstaat, helpe daartoe mee!
De R. K. Bond van hotel-, café- en restaurant-geëmployeerden heeft een speciaal propaganda-nummer uitgegeven, met
bijdragen van Verbondsvoorzitter De
Bruijn, dr. Kortenhorst, bondsadviseur
pastoor Koelman en anderen. Een goed en
fraai nummer.
De propaganda-leus is: Naar de 2000.
Verheugend is, dat thans ook de meisjes
meedoen aan de actie.
*

Bij het college van rijksbemiddelaars is
ingediend een verzoek tot het bindend
vaststellen van een regeling betreffende
lonen, salarissen en andere arbeidsvoorwaarden voor het hotel-, restaurant-, cafécafé-restaurant- en cafetariabedrijf.
Het ontwerp dezer regeling is vastgesteld door de besturen van de Nederlandse
bond van werkgevers in hotel-, restartrantcafé- en aanverwante bedrijven „Horecaf"
te 's-Gravenhage, de Ned. Bond van hotel-,
café en restaurantpersoneel- te Amsterdam en de Ned. R. K. Bond van hotel-,
café- en restaurant-geëmployeerden „Sint
Antonius" te 's-Gravenhage.
Alvorens te voldoen aan het verzoek
van de besturen van genoemde organisaties en de tot stand gekomen regeling voor
het gehele bedrijf bindend vast te stellen,
worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld voor of op 28 Juni a.s. bezwa-
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ren tegen deze regeling in te dienen bij het
college van rijksbemiddelaars, Bezuidenhout 87, 's-Gravenhage. Het ontwerp ligt
voor belanghebbenden ter inzage op de
burelen van de districtshoofden der arbeidsinspectie te Amsterdam, Haarlem,
's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht, Breda, Maastricht, Arnhem, Deventer en Groningen, terwijl voorts op verzoek exemplaren verkrijgbaar zijn bij het rijksbureau
voor het hotel-, café-, restaurant- en pensionbedrijf, Raamweg 14, 's-Gravenhage.
*
De R. K. Mijnwerkersbond heeft over
Mei niet minder dan 280 inschrijvingen te
boeken. Blijft dit tempo aanhouden, dan
zal voor het einde van dit jaar een ledencijfer van 13.000 zijn bereikt.
#
Boekte de R. K. Bond van Overheidspersoneel in April 109 nieuwe leden, in Mei
heeft de bond 114 nieuwe leden ingeschreven. Eind van de thans lopende maand
sluit de bond de kwartaal-staat af en „St.
Paulus" wil 'n behoorlijk figuur maken.
We zijn van deze kant dus nog wat te
wachten.
*
Een gouden arbeidsjubileum in overheidsdienst behoort tot de grote zeldzaamheden. Die zeldzaamheid was het lid van
de R. K. Bond van Overheidspersoneel J.
B. Huisman te Hilversum beschoren.
Het was n.m. op l Juni, Pinksterzondag
50 jaar geleden, dat hij als jeugdig werkman, (maar toen werd gewoon van „de
jongen" gesproken!) bij Openbare Werken
in dienst trad. Thans heeft hij daar de
functie van voorman eerste klas.
Hij heeft zijn bestuurscapaciteiten op
bijzondere wijze aan de standsorganisatie
geschonken, waarvan hij nu al 25 jaar bestuurslid is en 15 jaar penningmeester.
Hij gaat nu weldra de dienst met pensioen verlaten, maar de gouden jubilaris is
nog volkomen fit en opgewekt. En dit
laatste betekent, dat de Katholieke Arbeidersbeweging in Hilversum op zijn werkkracht kan blijven rekenen.

jonfferen

Van 25 April tot 30 Mei leverde de propaganda-actie van de R. K. Transportarbeidersbond in totaal • 111 nieuwe leden.
Een mooi succes!

De diocesane bond in het bisdom Roermond is van plan aan de afdelingen en
propagandaclubs, die zich reeds verdienstelijk hebben gemaakt of zich nog verdienstelijk zullen maken in de Rerum Novarum-actie een kunstzinnig uitgevoerde
herdenkingsplaat te schenken. Ofschoon
tal van afdelingen en clubs voor deze herdenkingsplaat in aanmerking komen wegens hun buitengewone verdiensten in de
propagandaslag voor de eexste duizend
nieuwe leden, zal met de uitreiking worden gewacht op de afloop van de tweede,
thans in volle gang zijnde, propagandaslag, waarvan het einde tegen begin September wordt verwacht.
Moge dit voor alle afdelingen en clubs
een hernieuwde aansporing zijn met inzet
van alle krachten de Rerum Novarum-actie stevig aan te pakken én door te zetten.
Bij deze herdenkingsplaat wil de bond
het niet laten.
Ook voor de individuele propagandisten
zal de bond in dit herdenkingsjaar iets
aparts doen. Aan alle bestuurders, propagandisten en leden, kortom aan alle werkers, die zich persoonlijk verdienstelijk
hebben gemaakt of nog maken in deze
Rerurr Novarum-actie, zal een onderscheidingsteken worden uitgereikt, namelijk
een gedenkpenning met de beeltenis van
Paus Leo XIII z.g. Deze gedenkpenning
zal, evenals ie gedenkplaat, eerst op het
einde van de tweede propagandaslag —
begin September — worden uitgereikt.
Welke werker van onze katholieke arbeidersbeweging wil dit bijzondere onderscheidingsteken niet dragen?
Welnu ieder heeft de kans door deelneming aan de Rerum Novarum-actie!
De Rerum Novarum-actie in het diocees
Breda heeft over de maanden April en Mei
309 nieuwe leden opgeleverd. Dat is het
resultaat van de arbeid van 34 afdelingen.
Nu zijn er nog 58 andere afdelingen, w.o.
zich ook diverse grote afdelingen bevinden. Als die nu ook eens allemaal aan de
slag gaan, wat zullen er dan een cijfers
los komen.

(INGEZONDEN)
Arnhem, 4 Juni 1941.
'Mijnheer de redacteur.
Gaarne zag ik onderstaande regels in
het mooie weekblad Herstel opgenomen.
Het is, terwijl ik dit schrijf, al weer
een veertien dagen geleden dat de uitvaardiging der encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno (respectievelijk vóór 50 en 10 jaar) herdacht werd.
Bij deze herdenking bleef vanzelfsprekend
Herstel niet achter. Een extra nummer
met tal van bijdragen van sociologen en
vooraanstaanden uit de Nederlandse R- K.
werkgevers- en werknemerskringen bewijst dit wel duidelijk. Het bewijst ook
dat de oproep van het Vaticaan weerklank gevonden heeft bij het katholieke
Nederlandse volksdeel. Wie echter nu,.na
50 jaren, mocht menen dat het „arbeiders
verenigt u" van Paus Leo XIII alleen bedoeld was voor de werkers van toen, vergist zich deerlijk. Voornamelijk doel ik
hiermee op de jongeren. Want al is sindsdien enorm veel op stoffelijk en geestelijk
terrein verbeterd (wij, jongeren, kunnen
ons zo moeilijk realiseren hoe de doorsnee-arbeider 50 jaren terug leven moest
en geheel rechteloos en machteloos gebukt ging onder het oppermachtige liberalisme), het valt toch niet te ontkennen
dat er nog een groot terrein braak ligt.
En behalve een plicht van dankbaarheid
jegens de ouderen en vooral de pioniers
onder hen, die ons voorgegaan zijn op weg
naar een christelijke samenleving, volgens
de' richtlijnen door Leo XIII aangegeven
- dankbaarheid, zich uitend in het overnemen van hun taak, waardoor onze waardering voor hun moeizaam streven zich
in daden omzet -- is er nog een reden
waarom wij jongeren geen genoegen mogen nemen met rustig toekijken en oogsten van hetgeen anderen voor ons gezaaid hebben.
Had Leo XIII voornamelijk en scherp
de heersende liberale mentaliteit, waardoor de arbeidende klasse in een ellendige toestand van pauperisme verkeerde,
in Rerum Novarum veroordeeld en het
aldus voor de arbeiders opgenomen, Pius
XI schrijft in Quadragesimo Anno dat de
gehele samenleving opnieuw gekerstend

Bij de succesvolle activiteit die de diocesane bonden en vakbonden der ouderen
ontwikkelen om de katholieke arbeidersbeweging te versterken door uitbreiding
en de sociale orde hersteld moet worden. van het ledental, is het verheugend, dat
De middelen daartoe geeft de H. Vader onze jongeren hierbij niet achterblijven.
aan, onder andere door verbetering der
Ook onze Jonge Werkman mag zich in
zeden en door het instellen van beroeps- een gezonde groei verheugen.
standen. Hij roept ons op tot krachtige
Stond het ledental op l Januari 1941 op
medewerking om dit doel te verwezenlij- 283 afdelingen en 9240 leden, door een in
ken. Willen wij dus zijn trouwe zonen (en de afgelopen maanden flink aangepakte
dochters) genoemd worden, dan dienen actie werd op l Juni het ledental van
wij jongeren te beginnen met de gelede- 10.000 overschreden en boekte het Natioren te sluiten, ons principieel te organi- naal Verbond 285 afdelingen en 10.077
seren dus.
leden.
Als wij hierbij in aanmerking nemen,
Te veel schijnt onder de jongeren
dat de J. W. slechts leden omvat van plm.
de mening te heersen, dat vak- en
17 tot 22 jaar dus ongeveer 6 jaarklassen
standsorganisatie
uitsluitend been op 22-jarige leeftijd jaarlijks een zesde
stemd is voor de ouderen, daarbij vervan haar leden overgaat naar de organigetend, dat deze na verloop van tijd
satie der ouderen, dan is deze groei van
plaats zullen moeten maken voor
837 leden een bijzonder succes.
jonge, frisse krachten. Of men redeImmers, het is een vrij algemeen geneert: „Och, vader is georganiseerd
bruik, dat rond het feest van de Arbeid
en dat is voldoende". Dit standpunt
de overschrijving plaats heeft, zodat moet
is absoluut fout. Juist het feit, dat
worden aangenomen, dat in deze ledenvader reeds eerder het nut en de noodwinst, de overschrijving naar de beweging
zakelijkheid hiervan inzag, moet voor
der ouderen voor een groot deel reeds
ons een aansporing zijn om nu reeds
verdisconteerd is.
toe te treden en niet te wachten totBovendien is sedert enkele weken een
dat men volwassen is.
propaganda-actie door het Nationaal Verbond ingeluid, onder de titel van „huisbeEen krachtige eensgezinde samenwer- zoek-actie". Deze actie is niet alleen geking van alle katholieken (dus niet alleen richt op ledenwerving voor eigen organide gezinshoofden) is voor ons vaderland satie maar tevens voor de katholieke vakthans meer dan ooit nodig. Het is ook de beweging.
uitdrukkelijke wens van uw Paus en bisEen zeer bruikbare „handleiding voor
schoppen.
huisbezoekers" is reeds in de afdelingen
Jongeren, aarzelt dus niet langer, maar verspreid, terwijl door diverse propagansluit u aan bij uw R. K. Stands- en Vak- damiddelen de actie ondersteund wordt.
organisaties, waardoor gij mee helpt bouPlaatselijke besturen van werkliedenwen aan een Nieuwe Gemeenschap in verenigingen en vakafdelingen zullen aan
christelijke geest.
de actie van de J.W. zeker hun volle medeU, mijnheer de redacteur, dankend, werking willen verlenen.
tekent,
Het zal de lezers van Herstel zeker
Hoogachtend,
goed doen uit het kamp van onze jongeren
H. W. A. BRUGMAN. deze blijken van succesvol medeleven met
onze volwassenen-organisaties te vernemen.
l Jan. '41
l April '41
l Juni '41 Vooruitgang
Bisdom
afd. leden afd. leden afd. leden afd. leden
3240
3 516
Utrecht
108
2724 110
2969
111
3062
l
113
Den Bosch
55
2949
55
3018
56
1142 —
67
47
1075
47
1142
47
Breda
2633 —2
141
Roermond
73
2492
71
2633
71
283

9240 283

9762

285 10.077

2
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OP 31 MAART jl
(Sch.)- Bij de kwartaalstaat per 31
December van het vorig jaar meenden wij op grond van de toen geproduceerde cijfers en in verband met
hetgeen toen bekend was omtrent de
gang van zaken in de beweging te
kunnen schrijven, dat het ergste
achter de rug scheen; de cijfers over
het eerste kwartaal van dit jaar bevestigen, dat deze veronderstelling
juist was. Dit wil niet zeggen, dat het

afgelopen kwartaal reeds winst opleverde, maar wel dat de resultaten
veel minder slecht waren. Niet alleen
is het verlies belangrijk minder groot,
maar vooral is van betekenis, dat
reeds 12 vakbonden hun ledental wisten te vergroten, zodat nog maar 12
aan de verkeerde kant van de lijn behoeven te staan.
De cijfers zijn aldus:

Ledental vakbonden
1 Jan. 1941

Bakkers
Landarbeiders
H.K.W.-bedienden
Ho telgeëmplo veerden
Houtbewerkers
Kappersbedienden .
Overheidspersoneel
P.T.T.-personeel
Spoor- en Tramwegpers.
Technic'
Transportarbeiders
Werkmeesters
Bouwvakarbeiders
Diamantbewerkers
Fabrieksarbeiders
Grafische Bond
Metaalbewerkers
Mijnwerkers
Kleermakers
Slagers
Tabaksbewerkers
Textielarbeiders
Handelsreizigers
Apoth.-assist.
Totaal

3.028
16.213
9.675
832

1 April 1941

871

4.852

6.423
. 46. «0
9.808

6.393
4.491
9.942

869

877

7.933
3.397
26.545

19.598
5.607
20.880
11.489
1.609
1.885
8.537
11.256
1.804

18.986
5.709
20.181
12.044
1.653
1.861
8.539
11.054
1.836

61

57

177.729

175.595

27

Verlies
86
722

60
39

23
5
30

178

8.325
2.779
27.506

28

Ook bij de Diocesane bonden was
de gang van zaken beter dan in het
laatste kwartaal van 1940. Een der
bonden — de Limburgse — mocht
zelfs de niet onaanzienlijke winst van
191 leden constateren. De vier andere
bonden hadden nog een totaal verlies
van 1911 leden, zodat een achteruitgang van het totaal met 1720 leden of
ruim 1.12 % moest worden geboekt.
In het vorig kwartaal bedroeg het
verlies op dit front nog 1.4%, zodat
we ook hier weer de goede kant op
gaan.

[i'VVüi'frïia .

Winst

2.942
15.491
9.735

4.875

183

Ic

het uitblijven van cijfers erop, dat
deze centrale de ernstige crisis, waarin zij gewikkeld is, nog -niet heeft
overwonnen.
Wat de vakbeweging betreft, zien
wij dus met goede moed de volgende
kwartaal-staat tegemoet: wij hopen
dan weer met een batig saldo te kunnen uitkomen.

31
134
8

392

618

961

1

612

102

699
555

44

24

2
202
32
4

Bij deze gang van zaken spreekt het
vanzelf, dat ook het totale ledental
van het Verbond nog achteruitging,
maar, door de bekende verhoudingen
in onze bewegng was het verlies hier
het minste, zoals blijkt uit het volgende staatje.
Het totale ledental van het Verbond daalde van 197.809 tot 195.936
of met 1873 wat betekent bijna 0.95%.
Alles bijeen genomen staan wij er
dus weer goed voor: onze beweging
is, menselijkerwijze gesproken, de
crisis te boven. Wanneer er geen buitengewone dingen meer gebeuren mag
worden verwacht, dat de volgende
kwartaal-staat vooruitgang zal registreren.

3.760

1.626

Ledental Verbond

Mooie cijfers hebben opgeleverd St.
Baphaël, de Grafische Bond en de
Mijnwerkers en relatief ook de Hotelgeëmployeerden en de Kleermakers.
Hieraan moeten wij toevoegen, dat
de Mijnwerkers, ondanks het feit,
dat ze 555 nieuwe leden konden
noteren, min of meer teleurstellen. De resultaten van de propaganda
in aanmerking genomen — deze spraken immers van ruim 1200, toen wij
ons vorig overzicht schreven — hadden wij onze verwachtingen hoger
gesteld, maar het blijkt, dat ondanks
de propagandistische geest, die over
deze organisatie vaardig is, nog grote
fluctuatie plaats heeft.
De Werkmeesters maken naar de
cijfers het schitterendste figuur van
allen, maar hier hebben wij te doen
met een winst die nagenoeg geheel
verkregen werd door de fusie met een
tot dan toe bestaan hebbende bond
van katholieke Werkmeesters en bazen
die zijn aanhang vooral in Tilburg
had, de bond St. Andreas.
Al hebben wij hier dus niet te doen
met winst in de gewone zin van het
woord, dit betekent niet, dat wij ons
over deze vermeerdering van ons totale ledental niet van harte zouden
verheugen. Deze vrienden, die zo lang
van het grote geheel afgescheiden
hebben geleefd, hebben — zeer waarschijnlijk tengevolge van de huidige
omstandigheden -— de weg naar het
vaderhuis weer gevonden. Zij hebben
eindelijk begrepen, dat wij vooral in
deze tijd elkaar hard nodig hebben en
dat zij uit die overtuiging royaal de
consequentie hebben getrokken, verheugt ons zeer. Wij hopen en vertrouwen, dat zij zich spoedig in onze
rijke katholieke arbeidersbeweging
goed thuis zullen voelen en dat wij
met hen veel zullen kunnen doen tot
verheffing van de arbeiders in het
algemeen belang, maar niet minder in
het belang van deze groep zelf, die zolang in het isolement haar kracht
heeft gezocht.
Zoals men ziet werden totaal door
de winnende bonden netto 1626 leden
gewonnen. Dit wil zeggen, dat veel

meer nieuwe leden tot onze bonden
moesten worden gebracht en dat dus
de werfkracht van onze beweging
weer goed op peil komt. De berichten,
die men in de vakbladen en ook in
Herstel thans regelmatig aantreft,
wettigen de veronderstelling, dat de
geest nog levendiger geworden is, zodat in het thans lopende kwartaal
wéér betere resultaten mogen worden
verwacht.
Want jammer genoeg leverden in
het eerste kwartaal de verliezende
bonden nog een totale achteruitgang
op van 3760, zodat niet alleen de winst
der andere twaalf werd ongedaan ger
maakt, maar deze bovendien met 2134
overtroffen. Door deze gang van
zaken was er nog een verlies van
ruim 1.2 pet., wat tegenover de bijna
3.14 pet. van het vorige kwartaal op
een enorme verbetering wijst.
Bij onze zustercentrale het C.N.V.
was het verlies in het afgelopen kwartaal 1469 leden, hetwelk bij een aanvangsledental van 113.967 betekent
1.28 pet. De gang van zaken was hier
in het eerste kwartaal ,net als bij ons.
Wat het N.V.V. betreft, dit laat ons
nog altijd in het duister tasten. We
moeten ons hier met geruchten tevreden stellen, doch deze bieden geen
vaste basis van vergelijking. Wel wijst

Leden dioc.
bonden
Leden
met tevens
vakbonden h d van een

Totaal

vakbond

1 Jan. 1941

177.729

20.080

197.809

1 April 1941

175.595

20.341

195.936

Dit is voorzeker het gevolg van het
grote vertrouwen, dat onze leden in
de beweging stellen, van de goede
geest, die steeds in onze beweging
heeft geheerst. Deze mogen door gebeurtenissen, als wij het vorig jaar
beleefden, even versagen, hij leeft
spoedig weder op en uit zich dan in
een reactie van bruisende activiteit.
Moge deze activiteit nu weer geruime tijd vaardig blijven en heerlijke resultaten opleveren. Vooreerst in de
vorm van een krachtige uitbouw onzer beweging en indirect in een versterking van onze invloed op het
maatschappelijk gebeuren.
Tot heil van degenen, die aan ons
hun belangen toevertrouwen.
Tot heil ook van ons gehele volk.
Dat geve God!

Ledental diocesane bonden
Totaal aantal leden
Dioc. bonden

Ie

kwartaal

1 April 1941
teTevens lid Niet
lid
van een vens
een
aangesl. van
vakbond aangesl.
vakbond

1 Jan.
1941

1 April
1941

Utrechtse bond

29.383

28.730

653

25.732

2.998

Ned. Kath. Volksb.

34.175

33.865

310

30.942

2.923

Bossche bond

45.070

44.598

472

36.895

7.703

Bredase bond

16.977

16.501

47b

15.984

517

Limburgse bond

27.314

27.505

191

21.305

6.200

152.919

151.199

191

130.858

20.341

Winst

Verlies

1.911

In onze laatste vergadering — de
agenda was afgewerkt — kregen we,
zoals gewoonlijk, nog een zak vol raadgevingen van den voorzitter mee naar
huis. Waar die goeie man het soms
vandaan haalt snap je niet, maar hij
weet altijd wat.
Het valt niet mee om dat allemaal
zo precies weer te geven, maar het
kwam zo ongeveer hierop neer: een
goed verenigingsman moet niet alleen
het grote doel van onze katholieke
arbeidersbeweging kunnen verdedigen
en bespreken, maar hij moet daarover
ook kunnen schrijven. Eerst als je er
goed over kunt schrijven zit het er
vast in.
Nu wil ik wel verklappen, dat ïk
aanvankelijk maar heel weinig voor
zijn redenering gevoelde, te minder
omdat mij niet bekend is, dat hij ooit
iets voor of over onze vereniging
schrijft, behoudens dan die paar grote
krulachtige letters, die hij onder de
notulen neerkrast.
Toen ik echter over zijn woorden nog
eens goed nadacht, leek mij zijn bewering toch niet zo gek. Ik zocht dus een
oude pen op en wat inkt — beide nog
verkrijgbaar zonder bon en uit dien
hoofde vallend buiten de controle van
moeder de vrouw — en zette mij aan
de arbeid.
Maar dat karweitje is nu hoegenaamd niet meegevallen. Met veel inspanning had ik tenslotte enige „onderwerpen" uit mijn hoofd geperst, maar
toen ik enige nummers van Herstel
nasloeg bemerkte ik, dat anderen mij
allang voor geweest waren. Het ^ is
overigens juist een kant van mijn karakter dat, als ik eenmaal wat in mijn
hoofd heb, ik het ook niet zo gemakkelijk weer loslaat; maar het belabberde
was nu, dat ik blijkbaar niets in mijn
hoofd had; althans ik bemerkte er niets
van.
Na lang peinzen meende ik eindelijk
een passend onderwerp te hebben gevonden en; nadat ik heel wat papier
e.d. vermorst had was ik al zover gevorderd, dat ik 'n mooi begin had.
Ik verheugde mij al over mijn eerste
succes en toen
toen gebeurde het.
Ik beschik namelijk niet over een bureau en moest dus mijn schrijverstalent
gewoon aan de huistafel botvieren.
Juist toen ik mijn goed geslaagde aanhef nog eens bewonderde, stootte onze
kleine Jaap een kom koffie — pure
koffie van gebrande erwten — over
mijn zo moeizaam verworven geestesproduct. 't Was eenvoudig onleesbaar
geworden en ik heb dat ding — dat
papier bedoel ik — met 'n nijdige armzwaai in het fornuis gedeponeerd.
Achteraf beschouwd weer 'n domme
streek, want nu weet ik niet meer met
welk onderwerp ik begonnen was.
Ziedaar het resultaat van mijn eerste
poging op aanraden van onzen voorzitter ondernomen. Maar ik geef de moed
niet op en ga weer op 'n onderwerp zitten „broeien". Wie wéét wat er dan
uitkomt.
Ik zeg maar zo: schrijven is hoegenaamd geen kunst, als je maar weet
wat en hoe je schrijven moet. (O. P.)

PUROL
^u"u.i'E*M zuivert:, verzacht, geneest
^HUia^
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TATEN EN
VOLKEREN

KijLjes cl oor een

In onze tijd, waarin de hele wereld en zeker Europa een grote,
brouwketel lijkt, en staten verschijnen en verdwijnen, gaat meer
dan ooit de belangstelling uit naar de geschiedenis, de rijke, maar
vaak ook harde leerschool der mensheid. Het ligt in de bedoeling in een reeks artikelen een beknopt overzicht te geven van
de opkomst en ontwikkeling der voornaamste staten in en buiten Europa. De volgorde is volkomen willekeurig.

psychologiascne nril
1. Menselijke zwakheden.
Velen bezitten de neiging om zich tegenover anderen anders voor te doen dan ze
zajn om zodoende een betere indruk te
maken. Daar heeft u de bakvis, die
vreselijk deftig spreekt. Onbewust heeft
2ich in haar het denkbeeld vastgezet, dat
men haar zodoende beter zal waarderen,
dat men haar knal zal vinden. Daar heeft
u den opgeschoten jongeling, die te veel
cowboy-boeken leest. Hij loopt met zijn
handen diep in de zakken, spuwt en vloekt
en meent, dat men hem nu wel geweldig
vindt.
Dat deze neiging niet alleen bij het
opgroeiend geslacht voorkomt, is algemeen bekend. Om maar iets te noemen:
opschepperij komt bij elke leeftijd voor.
De opschepper tracht zich aan zijn omgeving voor te stellen door een vergrootglas. Ook hij wil dus anders lijken dan
hij is.
Mensen, die zich anders voordoen dan
ze zijn, worden nooit sympathiek gevonden als hun pogingen er te dik op liggen.
Maar zelfs al is dit laatste niet het geval,
dan doen ze toch altijd min of meer onnatuurlijk aan. Ze zijn zelden geheel ongedwongen, behalve als ze zich volkomen
op hun gemak voelen. Maar dat gebeurt
niet vaak, omdat ze zich onbewust minder
voelen dan een ander. En hiermede raken
we de kern van de zaak.
Laten we nog eens den opschepper als
voorbeeld nemen.
Zoals reeds gezegd,
poogt hij zich aan zijn omgeving voor te
stellen door een vergrootglas. Waarom
doet hij dat? Alleen omdat zijn gevoel
hem zegt, dat de mensen hem anders minderwaardig zullen vinden. Hij voelt zich
dus te klein. Precies dus het tegenovergestelde van wat de mensen denken. Want
die beschouwen hem als iemand met een
lichte graad hoogmoedswaanzin.
Zo Is het ook met de bakvis, die zo
deftig spreekt. Haar omgeving zegt: „Ze
heeft het een beetje hoog in haar hoofd,
maar dat gaat wel over". Dat het „over"
gaat, is wel mogelijk. Maar dat ze het
„hoog" in haar hoofd heeft, is bepaald
onjuist. Ze voelt zich minder dan een
ander en dat moet door haar spreken
weer goed gemaakt worden.
Nu moet men hierbij voor ogen houden,
dat in deze gevallen niet het verstand
maar het gevoel de overhand heeft. De
opschepper voelt zich minder, maar beredeneert dat niet. Zodra hij er wél over
gaat redeneren met zichzelf, is hij al een
heel eind op weg naar de verbetering.
De drie voorbeelden, die hierboven gegeven werden, komen dagelijks voor en
vallen iedereen op. Daarnaast zijn er echter nog vele van dergelijke afwijkingen,
die niet zo opvallend zijn. In principe
komen ze echter met de vorige overeen:
de neiging om zich anders voor te doen
dan men is, speelt hier de hoofdrol.
De vraag bij deze afwijkingen is: hoe
komt iemand er toe, zich minder te voelen
dan anderen en zich daarom anders voor
te doen dan hij is? Met deze vraag hangt
samen het probleem der persoonlijkheid,
waarover het laatste woord nog niet gesproken is. Daarover echter in een volgend
artikel.
Wat de eigenlijke vraag betreft: Iemand
gaat zich minder voelen dan anderen doordat hy verkeerd reageert op voor hem
onprettige ervaringen. Meestal zijn dit
jeugdervaringen, waarbij de persoon in
kwestie op pijnlijke wijze de ontdekking
doet, dat hij op een bepaald gebied minder
of althans anders is dan de mensen in
zijn omgeving. Deze ontdekking is hem
zó onaangenaam, dat hij gaat proberen
om zijn minderwaardigheid voor de buitenwereld te verbergen. Op deze wijze
groeit in hem onbewust een schijn-ideaal,
een bepaald beeld van hoe hij zich zal
moeten voordoen, om door de omgeving
geaccepteerd te worden. Bij de bakvis
was dit schijn-ideaal een deftiger meisje
dan zij zelf. Bij den jongeling een veel onverschilliger en geweldiger type dan hy.
En bij den opschepper een in alle opzichten groter mens.
De grote fout, die deze mensen maken,
is, dat zij zichzelf te gewichtig vinden, te
veel het middelpunt van het heelal. Ze
denken, dat iedereen hen belangrijk vindt
en steeds op hen let. Daarom trachten ze
elk anders- en minderzyn te camoufleren.
En juist daardoor bereiken ze het tegen-

I. Zwitserland
In de tijd van Christus' geboorte weven, o.a. de sage van Wilhelm Teil. derste boven zette. Ook Zwitserland
De strenge Habsburgse landvoogd Gesz- werd meegesleept in die revolutiewas Zwitserland onder de naam Raetia een provincie van het Romeinse ier had op de markt van Altdorf een hoed en oorlogsverwarring, en evenals ons
die de Zwitsers ten teken van
wereldrijk, dat echter in de storm der opgericht,
eerbiedige onderdanigheid aan hun heer- land onder de naam Bataafse RepuGrote Volksverhuizing ten gronde sers,
moesten groeten. De beroemde boog bliek werd Zwitserland als Helvetiging (476 n. Chr.).
schutter Wilhelm Teil had dit eens in 'n sche republiek een vazalstaat van
Dp de puinhopen van dit laatste achteloosheid verzuimd en werd daarom Frankrijk. Uit die vazaliteit werd het
wereldrijk der oudheid verrezen nieu- veroordeeld een appel van het hoofd van in 1913 bij de val van Napoleon weer
we Germaanse staten, waarvan de zijn kind te schieten. Toen Teil de appel bevrijd, maar de Aufklarungsideeën
Frankische weldra de voornaamste met een pijl doorboord had, merkte Gesz- van democratie en centralisatie waren
was. Ook het grondgebied van het ier, dat de boogschutter nog een tweede ook in 't land der Zwitsers sterker
huidige Zwitserland werd opgenomen pijl had, en op de vraag, waarvoor die verbreid, en deden zelfs in 1847 een
in het uitgestrekte rijk van Karel diende, antwoordde Teil, dat deze be- ernstige crisis ontstaan, die tevens
stemd was voor den landvoogd, als hij een godsdienstoorlog was en waarbij
den Groten (808). De zeer heterogene zijn
kind ongelukkigerwijze getroffen zou
staat van dezen machtigen keizer viel hebben.
Teil werd gevangen genomen en het verdere voortbestaan der repuechter weer uiteen; ook Zwitserland naar 't kasteel van den landvoogd in Küss- bliek in geva'ar kwam.
verbrokkelde in verschillende stuk- nacht overgebracht. Tijdens de overtocht
De „Sonderbunds-oorlog" eindigde
ken, die in aparte rijkjes terecht kwa- over 't Vierwoudste-denmeer stak er een met de overwinning van democratie
men.
storm op, die het Geszier geraden deed en centralisatie, waardoor ZwitserDe voornaamste brokken lagen voorkomen, het besturen der boot aan land de grondwet kreeg, die het tot
binnen het Arelatische koninkrijk; Teil over te geven. Deze stuurde op een op heden met kleine wijzigingen bedit werd in 1033 opgenomen in het landtong aan en sprong uit de boot, die houden heeft. De democratie is er niet,
Duitse rijk, dat door het verdelings- hij daarna terug stiet. Teil vluchtte in het zoals in vele andere landen, door misverdrag van Verdun in 843 als Oost- gebergte, verschool zich langs de weg bruiken en uitwassen overwoekerd;
Küssnacht, en wist later den landFrancië ontstaan was. Omstreeks naar
de Zwitsers hebben het gezonde bemet zijn tweede pijl te doden.
1300 was Zwitserland verdeeld in een voogd
Een andere sage betreft de genoemde ginsel, dat er aan ten grondslag ligt,
menigte kleine gebieden: vrije steden, slag van Sempach, waar de Oostenrijkse weten te waarderen en voor bederf te
abdijen, bisdommen en heerlijkheden. ridders in een verdedigende houding op- behoeden.
In 't Zuiden staken de graven van gesteld waren, schild aan schild, niet er
Het nationaliteiten-beginsel heeft
Savoye, in 't Noorden de Habsbur- boven uit stekende speren. Arnold von tot op heden de eenheid van Zwitserger in macht en bezit boven andere Winkelried sprong toen naar voren, onder land niet bedreigd, hoewel het volheersers uit. De kantons Uri, Schwyz de uitroep: „Broeders, ik zal voor u een kenkundig heterogeen samengesteld
en Unterwalden-beriepen zich op hun weg banen; zorgt voor mijn vrouw en is: 72 pet der bevolking spreekt
„reichs-ummittelbarkeit," ze wilden kinderen." Hij omvatte daarna met beide Duits, 20.5 pet. Frans en 6 pet. Itasperen als hij kon, drukte
slechts keizer en rijk boven zich er- armendiezoveel
in de borst, en daar de speer- liaans.
kennen, en onder geen beding onder zich
dragers hun wapens niet loslieten, veroor't rechtstreekse gezag der Habsbur- zaakte het gewicht van het vallende
gers komen.
lichaam een bres in de vijandelijke linie,
Om sterker te staan, sloten deze waardoor de Zwitsers binnendrongen.
drie kantons in 1291 het Zwitserse
eedgenootschap, de kern van 't heIn 1476 werd de Zwitserse onafdendaagse Zwitserland. De Habsbur- hankelijkheid bedreigd door Karel
gers lieten zich niet zonder strijd uit den Stouten, den zo bekenden hertog
hun machtspositie verdringen; in in onze vaderlandse geschiedenis. De
3315 rukte een Habsburgs ridderle- nederlagen van den overmoedigen
ger de Zwitserse dalen binnen, maar Bourgondiër bij Granson en Mürten
in de enge bergpas van Morgarten deden het gevaar voor Zwitserland
leed het een .smadelijke nederlaag. weer wijken.
Daarmee was de .onafhankelijkheid . Jammer genoeg heeft de ramp der
der woudkantons bezegeld. J)e macht Hervorming ook Zwitserland getrofder Habsburgers werd allengs' min- fen, toen Zwingli, pastoor te Zurich,
der, en steeds meer gebieden sloten in, 1522 als heftig bestrijder van de
zich bij het eedgenootschap aan b.v. misbruiken in de Kerk, zich ten
Lüzern (1332), Zurich (1351), Gla- slotte ook van de oude leer afwendrus en Zug (1352) en Bern (1353). de. Enige jaren later maakte Calvijn
Samen vormden ze de bond der 8 Genève tot het calvinistische Rome.
oude landen. Een tweede aanval der
Godsdienstoorlogen waren het geHabsburgers werd in 1386 afgesla- volg; Zwitserland werd gesplitst in
gen bij Sempach. Nieuwe landstreken een katholieke en een protestante
door de vrijheidsgeest aangetrokken, helft. De hoogvlakte-kantons zijn
lieten zich opnemen in de bond, die protestant geworden, terwijl de Alin 1513 tot dertien kantons geste- penkantons katholiek bleven. (Thans
gen was. Sedert dien zijn de grenzen is pl.m. 41 pet. der totale bevolking
van Zwitserland niet veel meer ge- katholiek, pl.m. 57 pet. protestant).
wijzigd.
Dat niettemin de godsdienstige
tegenstellingen niet zo'n heftige beDe Zwitserse overlevering heeft de op- roeringen veroorzaakten als in ankomst van Zwitserland met sagen om- dere landen, ligt in de sterke decentralisatie der Zwitserse bondsrepubliek, waardoor kantons en gemeen- Zwart-witteekenlng van Wladimir Bielkine
ten een zo groot mogelijke zelfstan- «It t boek „Kain"' door Rogier van Aerda
overgestelde van wat ze wensen. Terwijl digheid hadden.
ze de omgeving het in hun ogen ideale
Theoretisch waren de Zwitserse Rogienvan Aerde's aangrijpend boek
beeld van zichzelf voor ogen houden, vindt
kantons, even goed als de Nederlan- orer de 4evenstragiek van het eerste
de omgeving hen helemaal niet ideaal.
Het zou van psychologisch standpunt den, blijven behoren tot het Duitse
kind der eerste menschen
echter absoluut fout zijn om dergelijke Rijk, maar bij de Westfaalse vrede
van
1648,
die
een
einde
maakte
aan
mensen te adviseren, maar gewoon te
Van katholieke en niet-katholieke tijde
doen. Daarmede bereikt men niets. Lang- de voor Duitsland zo rampzalige 30schitterend beoordeeld
zaam en met veel tact moeten zij over hun jarige oorlog, werden alle banden
verkeerde levensinstelling worden inge- met het Rijk verbroken, en werd
Prijs f3,50 ing.; f4,50 geb.
licht. Want men moet niet vergeten, dat Zwitserland ook theoretisch volkohun schijn-ideaal onbewust is. Iets dus, men onafhankelijk.
Verkrijgbaar in den boekhandel en bij
waarvan zij zich geen rekenschap geven;
Geen grote gebeurtenissen hebben
een zuivere gevoelskwestie. En die is nooit
URBI ET ORBI
door logisch redeneren weg te krijgen, de geschiedenis van' Zwitserland in
maar alleen door veel geduld en psycho- de volgende eeuwen gekenmerkt.
Ondiep 6 — Utrecht
In 1789 brak echter de grote Franlogisch inzicht.
HAE|\
se revolutie uit, die heel Europa ongiro 315927

KAÏN

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

M

Koenen

l.
Bijna was zij reeds een voortijdige, historische figuur geworden, met een constante faam, die, naarmate de jaren opschoven, telkens een beetje moest laten
vallen voor nieuwere namen; en ook wat
van haar hart nog vers naar het papier
gevloeid was? werd aan die historische gestalte bijgevoegd. „Marie Koenen is een
schrijfster, die lange tijd een behoorlijke
reputatie genoot om haar landelijke en
historische romans en wier legenden en
sproken meer verdienen geprezen dan gelezen te worden. Vooral bij de katholieke
vromen heeft men met haar gedweept,
doch als deze mensen heden nog bestaan,
dan hebben zij zeker ook andere namen
gevonden of misschien lezen zij niet meer."
Is dit niet ongeveer het beeld, dat door
bepaalde zogenaamde kenners en propagandisten voor de Nederlandse literatuur
in beperkte kring maar ook al meer openlijk over de belangrijke, katholieke schrijfster Marie Koenen werd opgehangen?
Het is een geheel onbillijk, ach, een schrijnend-onrechtvaardig beeld, dat hoogstens
geldt voor een paar werkjes van een
schrijfster, die groot genoeg was van
talent om in ieder nieuw werk dat zij
onder handen nam weer nieuwe accenten
te vinden in haar weergave van een vervuld katholiek leven. En die op gevorderde leeftijd, als eens Arthur van Schendel
deed, toen hy onverwachts op gevorderde leeftijd verraste met een geheel nieuwe zijde van zijn talent in „Het Fregatschip Johanna Maria", nog een nieuw en
sterk werk weet te schrijven met een
kracht en werkelijkheidszin zoals men die
van iema^Ö op haar leeftijd zeker niet behoeft te verwachten.
Marie Koenen is twee-en-zestig én daar
moet men nu en dan toch eens met bewondering aan denken, wanneer men
haar twee nieuwe boeken vol ontroering
in de handen houdt, de Limburgse roman
„De korrel in de voor" en dat nieuwe
werkje over het land waar Marie Koenen
vroeger al zulke prachtige, frisse, rijke
met een goudgele glans doorlichte legenden over geschreven heeft, Breiz-Izel of
Bretagne. Ofschoon haar naam en haar
werk toch nog bij heel velen levend is gebleven en haar roem nooit geheel tot die
historische verstarring terugging, welke
we hierboven weergaven als de mening
van enkele literaire kringen, waar men
alleen de kliek dient en de actualiteit —
alsof kunst niet van alle tijden is! — lijkt
het ons toch niet ondienstig, voordat we
aan dit nieuwe werk toekomen, nog eens
over de andere werken van deze schrijfster te spreken. Want al zijn deze ook tot
de literatuur-historie gaan behoren, ze
zijn ook van een historische actualiteit.
„De moeder" en „De andere", „De wilde
jager" en „Het hofke", boeken, waarvan
de eerste twee de eer der Duitse vertaling te beurt viel en waarvan de laatste
nog steeds herdrukt en herlezen worden,
waren in een tijd, dat de katholieke Nederlandse roman nog moest geschreven
worden, monumenten van een gaaf en
edel kunstenaarsschap, dat zijn inspiratie
geheel putte uit het katholieke gevoelsleven. Het waren met de boeken van
Kees Meekel en Albertine SteenhoffSmulders — die ook nog verdienen gelezen te worden — en de cultuur-philosopische werken van Feber de eerste romantische getuigenissen van het. rijpen
der katholieke emancipatie en de wegbereiders voor de katholieke auteurs van
latere jaren die de meest gerenommeerde
romanschrijvers van het land zouden worden. „De korrel in de voor", haar onlangs
gepubliceerde ro'man, droeg Marie Koenen op aan Maria Viola, ook een schrijfster wier bekwame kunstcritieken thans
grotendeels vergeten zijn, 'hoewel ze een
niet onbelangrijk deel hebben bijgedragen
aan de vorming van de goede smaak bij
de katholiek-gelovigen, welke smaak vroeger wansmakelijk was van sentimentaliteit maar thans modern is en van invloed
op de smaak van andersdenkende landgenoten. Deze opdracht lijkt meer te zeggen, dan er eigenlijk staat. Ze zegt niet
andere woorden: eenmaal waren andere
schrijvers en schrijfsters bezig een literatuur en een katholieke literatuur te
scheppen, die er toen nog niet was, ze is
door hun werken gekomen en die na deze
generatie gekomen zijn, hebben wel van
hun werk geprofiteerd maar in stee van
dat ze hun dankbaarheid toonden over
het werk hunner voorgangers, hebben ze
zichzelf en hun werk in de belangstelling
van het publiek geplaatst. Het ontroerende, sterke boek, dat na die opdracht volgt,
gaf haar zeker het recht zo te spreken.
Het zijn de romans geweest op de eerste plaats, die Marie Koeitóh tenminste

in bepaalde degelijke kringen een goede
naam hebben gegeven en wel in het bijzonder de romans over het Limburgse
land. Daar spelen „de Moeder" en „De
andere" (in de omgeving van Valkenburg), en „Het hofke" en „De toren van
Neekum" en nu ook weer „De korrel in
de voor". Over dit Limburgse van deze
romans, dat men in andere gewesten
spoedig wil zien als de juiste neerslag
van het leven op het Limburgse land, is
men het in Limburg zelf nog niet eens.
Is dit wel echt het Limburgse leven, zo
vraagt men zich vooral naar aanleiding
van Marie Koenen's vroegere romans af.
Is dit het Limburgse leven, uitgebeeld
zoals Stijn Streuvels duidelijk het WestVlaamse leven uitbeeldde, zoals Coolen de
Peelmensen tot in hun intiemste gedachten tekende, zoals Herman de Man het
boerenleven van een Hollands polder-

landschap beschreven heeft? Is dit Limburg niet te zeer anecdotisch gezien, te
primitief? Als Limburger kunnen we niet.
anders zeggen dan dat zeker de vroegere
boeken van Marie Koenen'het Limburgse
leven, ook en vooral het Limburgse boeren-leven, niet volledig hebben uitgebeeld,
niet zo werkelijk, zo zwaar en zo licht, zo
donker en zo diep als het is. De Limburgers uit Marie Koenen's eerste boeken
zijn niet voltooid, er ontbrak hun iets. Nu
Marie Koenen in „De korrel in de voor"
een werk geschreven heeft, waarin zij
harder en werkelijker over Limburg en
het leven in Limburg heeft geschreven,
kunnen we het ook beter zeggen: de mensen .van Marie Koenen's eerste boeken
zijn te veel de vrome, maar ook vaak onwerkelijke mensen? die in haar sproken
en legenden leven kunnen, hét leven der
mensen is te zeer een romantisch leven,
waarin de verbinding met de werkelijkheid vaak zoek is. De sproken en legenden van Marie Koenen zijn prachtig en al
is het zelden gelukkig twee ongelijke zaken met elkaar te vergelijken, naar onze
smaak zyn de sproken en legenden vooral de „Bretonse legenden" en „Sproken en Legenden" Marie Koenen's beste
werk. Verdroomd en onwerkelijk, ja zeker,
maar met een warme, innige, eigen sfeer.
De sfeer dezer sproken hebben onze dromen geraakt zoals niet veel proza ons
ontroerd heeft, en naar het proza van de
Bretonse zangers te luisteren was voor ons
als het luisteren naar verre muziek met
woudgeruis er in en klokkenklank. In
haar sproken heeft Marie Koenen een
sfeer geschapen, die er vóór haar nog niet
was, een weemoedig-vroom verlangen
naar geluk en betovering. Marie Koenen's
romans-konden in de aanvang vooral wat
langdradig zijn, haar legenden en sproken zijn reeds in de aanvang aparte werelden, waar het proza omfloerst is van
droom en stilte. In die sproken is dit
haast altijd goed, bij de romans doet het
wat te mooi-schijnend, te onwerkelijk aan.
Dat haar nieuwe roman aan dit gebrek
niet lijdt, dat geeft een verheugenis, waarover we de volgende keer zullen schrijven.
-1 *TTL HAIMON.

(Foto archief Herstel)

Welopgevoede mensen zal je zelden
of nooit in tegenwoordigheid van anderen horen hoesten of niezen. Met
alle wilskracht beheersen ze die prikkelingen. En mocht er beslist niet aan
te ontkomen zijn, dan hoesten en niezen ze zo zacht mogelijk in hun zakdoek, om anderen niet onaangenaam
te zijn.
Neemt ge deze laatste mensen tot
voorbeeld, dan wordt ge zelf op dit
punt ook weer een voorbeeld van beschaving. We treffen wel eens jonge
meisjes aan, nog kinderachtig genoeg om zich gedurende de congregatie-oefeningen te vervelen. Dan pogen ze door gichelen zich interessant
te maken en hinderen daardoor haar
medeleden. Tref je zulke gevallen,
laat die meisjes dan maar merken,
dat je haar onbeleefde gedrag afkeurt.
Mocht je bij het uitgaan van een of
andere godsdienstoefening in het gedrang raken, dring dan niet mee.
Volg de mensen, die zo stiekum met
hun ellebogen werken niet na. Een
pittig meisje weet zich te beheersen.
Ze komt liever een paar minuten ktter
thuis, dan zich lomp en zelfzuchtig
te gedragen.
Ik wil wedden, dat ge, wanneer ge
langs het huis van je boezemvriendin
gaat, even gluurt, of je geen tip van
haar kunt bespeuren. Ontdek je haar,
of een van haar huisgenoten voor de
ramen, dan zal je, als er geen gelegenheid toe is om even binnen te wippen, in het voorbijgaan minstens toch
hartelijk groeten.
Maar waarom zou je dan de kerk,
het huis van den Beste der vrienden
voorbijgaan zonder tenminste stil Bij
jezelf als groet even een schietgebedje te zeggen?
Is God dan niet meer liefde en aandacht waard dan honderd beste kennissen en vriendinnen?
Geeft aeïit!

VOOR DE JEUGD!

faaatt het
actiën
Lach

Kniesoren en zuurpruimen zijn vervelen luitjes voor de samenleving.
Door hun gedrukte humeur en hun
strakke gezicht bederven ze vaak de
blijde stemming en de vreugde van
anderen. Ze kunnen er uit zien, alsof
ze een regenwolk hebben ingeslikt.
Of ze' letterlijk rondzwemmen in verdriet en moeilijkheden.
Minstens even vervelend als de
kniesoren zijn de lachebekjes, die, die
heel de dag om allerlei onbenulligheden het uitproesten van het lachen.
Hun lach heeft weinig waarde. Je
mag gerust goedlachs zijn, als je
maar onderscheid weet te maken tussen de soorten van lachen!
Een ongedwongen lach is iets feestelijks, iets moois, omdat hij natuurlijk is. Hij is de uiting van een vredèvolle ziel. Daarbij goud waard voor
ons gestel. Want hij frist de bloedsomloop op, en bevordert zo van zelf
de gezondheid. Daarom vinden wij het
prettig als jonge mensen een opgewekt humeur vertonen en hartelijk
weten te lachen.
Maar het uitbundige schateren om
niets stoot af, omdat er iets aanstellerigs in opgesloten ligt en het een gemis aan zelfbeheersing verraadt. Je
voelt zelf wel, of je lachen oprecht
is, en je niet overdrijft, bijvoorbeeld
om de aandacht op je persoontje te
trekken.
Vergeet ook niet, dat alles z'n "eigen
tijd heeft. Lachen, wanneer dé omstandigheden ernst en aandacht van
je vragen, staat dom. Soms zelfs ongemanierd. Lach daarom nooit in de
kerk, en op school onder de les. Wanneer in zulke uren koddige invallen
door je hoofd buitelen, of anderen

DOOR
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Wanneer je in de dagen van Onzen Lieven Heer geleefd had, dan zou
je zeker als het ware ademloos van
eerbied en aandacht naar Hem opgekeken en geluisterd hebben. Je zou
niet ontkomen zijn aan de betovering van wijsheid, liefde en goedheid,
welke van Hem uitging.
Al zijn we niet zo gelukkig Hem
te zien ,zoals Zijn tijdgenoten, toch
spreekt Hij voortdurend tot ons en
wel door de H. Evangeliën. Als je
daar meer aan dacht, zou je zeker
heel oplettend en vol eerbied den
priester aanzien, wanneer hij een
stukje uit het evangelie 33 n ons
voorleest.
De beleefdheid eist immers, dat
we iemand aanzien wanneer hij het
woord tot ons richt. Daarom behoren we onder het Evangelie aandachtig naar den voorlezenden priester
op te zien en te luisteren. Hij staat
óók daar als plaatsbekleder van
God. Zou je op je plaats onmogelijk
de voorlezing kunnen verstaan, dan
s het gebruik van je missaaltje ook
voor dat ogenblik aan te raden.
Wees in elk geval zo beleefd jegens God en Zijn dienst je volle belangstelling te tonen.

door hun flauwiteiten je lachlust willen prikkelen, toon dan baas over jezelf te zijn.
Vermaak je niet ten koste van je
medemensen. Lach niet om hun lichamelijke gebreken, of hun onbeholpenheid. Als je verstandig bent, krijg je
al gauw in de gaten, dat vooral de
meisjes, die zelf in weinig of niets
uitblinken, het vlugste er bij zijn om
met anderen te spotten. Ze proberen
daardoor zich kranig voor te doen en
in de geur te komen bij vriendinnetjes. Maar op de lange duur verliezen ze toch de achting en de vriendschap van iedereen.
Wie echter op natuurlijke wijze kan
lachen, en zonder iemand te hinderen,
Oolc Jan beleefd
is een graag geziene mens.
Onder de preek moet je aandachtig
luisteren, ook al zou hij je niet
Kumoer en nog iets
bevallen. Een verstandig meisje dat
Wanneer we soms Zondags in de goed oplet, zal er toch dikwijls ieta
kerk zoveel mensen horen hoesten in vinden, wat ze best kan gebruiken.
en niezen dan denk ik aan hanen en In elk geval zou het onbeleefd zijn
honden. Het is je misschien op de onder de preek tekenen van vervebuiten ook wel eens opgevallen: Be- ling te geven, of met kerkboek, tasje,
gint ergens een haan te kraaien, nagels, of wat dan ook bezig te zijn.
dan zal er gauw in de omtrek eentje De priester heeft voor allen, die in
antwoorden, 't Kan zelfs gebeuren, de kerk zijn, dus ook voor jou, meisdat al gauw alle hanen uit de buurt kelief, de moeite gedaan zijn preek
zich opeens laten horen. Zo gaat het te maken en te leren. Toon dat op
prijs te stellen door oplettend te zijn.
ook dikwijls met hondengeblaf.
Als jij iemand goed wilt doen, zou
Met het hoesten en niezen in de
kerk is het niet beter gesteld. Zodra je het toch ook allesbehalve prettig
een paar mensen beginnen, merken vinden, wanneer hij dan niet eens beopeens vele anderen, dat ze ook last leefd naar je luisterde.
Toon bij elk kerkbezoek dat ge in
hebben van kriebel in de neus of in
de keel. En het wordt een concert van alle opzichten een fijn beschaafd
meisje bent.
afschuwelijke klanken.
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De tijdsomstandigheden zijn van die
aard, dat we onze dubbeltjes eerst eens
omdraaien alvorens ze uit te geven; 't is
in elk geval wijs dit te doen, want voor
niet volstrekt nodige uitgaven is het thans
geen tijd.
Tot deze categorie zullen voor velen de
uitgaven behoren voor zomerhoeden. Wanneer onze ijdelheid er ons niet toe brengt,
voor de verzorging van ons haar hetzelfde
of meer geld uit te geven dan ons vroeger de verschillende hoofddeksels kostten,
dan heeft de tegenwoordige mode van
blootshoofd lopen althans dit goede, dat
ze voordeel oplevert.
Wie over enige handigheid beschikt,
kan haar zomerhoedje van het vorige jaar
in vele gevallen ook voor het nieuwe seizoen weer een -zeer presentabel aanzien
geven. Vooral van hoedjes van vilt en van
pluche is meestal nog veel te maken. Algemene zuinigheid wordt ook in deze
weer beloond, want de best onderhouden
hoedjes komen uit deze behandeling ook
weer het best te voorschijn.
We beginnen altijd met de versiering
(band, bloemen enz.) te verwijderen.
Daarna als eerste werk het afborstelen
van de hoed; steeds in de richting van het
haar, omdat tegen de draad-in geborsteld
vilt moeilijk meer glad te krijgen is. Hebben we met een lang gedragen exemplaar
te doen, dat nogal aan de vuile kant is,
dan is een borstel vaak niet voldoende om
er grond aan te krijgen. We nemen dan
schuurpapier, geen schuurlinnen, maar
papier, en wel de fijnste kwaliteit, no. 00.
We kunnen dit desnoods over de rug van
de borstel spannen, en strijken daarna ook
voortdurend weer met het haar mee. Het
is verwonderlijk hoe zeer een hoed daar
dikwijls al van opknapt.
Zitten er vlekken in 'de hoed, dan komen die nu aan de beurt. We gebruiken
er twee delen spiritus voor op één deel
water. We stippen daar een doekje in en
wrijven daarmee de vlek, ook weer in de
richting van het haar. We mogen maar
weinig vloeistof gebruiken en moeten de
plek direct met een schone doek droog
wrijven. Bij gebruik van te veel vloeistof
ontstaan namelijk kringen in de stof, die
heel moeilijk weer weg te werken zijn.
Nu volgt een algemene behandeling
van de hoed met tetrachloorkoolstof, een
vloeistof die men bij den drogist krijgt. Ze
heeft dezelfde nuttige werking als benzine, maar mist het ontploffingsgevaar
ervan.
De witte hoed, waarbij we niet bezorgd
behoeven te zijn voor de kleur, maar waar
echter het vuil het sterkst in het oog valt,
kan daarbij het krachtigst worden aangepakt. We gebruiken daarvoor een borsteltje van kort, vrij stevig haar, een nagelborsteltje byvoorbeeld; dit wordt in de
tetra gedoopt, vlug drooggeslagen om
niet door overtollig vocht kringen te doen
ontstaan, en we strijken dan over bol en
rand, steeds in de richting van het haar,
telkens opnieuw het borsteltje in de tetra
dopende en weer uitslaand. Wie een voorwerp heeft waarover de bol gespannen
kan worden, werkt gemakkelijk en vlug,
en de vorm van de hoed lijdt dan het
minst; de rand van de hoed kan op de
tafel steun vinden.
Terwijl de witte hoed nog vochtig is,
wordt hij geheel met droog gipspoeder
bestrooid, dat direct daarna met een. stevige, vowraf schoongemaakte borstel
weer verwijderd wordt. Vervolgens hangt
men de hoed weg tot hij geheel droog is;
zijn we zover, na een half uur bijvoorbeeld, dan kloppen we, tegen de binnenkant tikkend, de nog achtergebleven gipsresten van de hoed. Na een laatste afborsteling met een schone, zachte borstel of
een wollen doek is de behandeling afgelopen.
Voor een gekleurde hoed nemen we
liever geen borsteltje; voor de bewerking
met tetrachloor, maar een schoon doekje.
Ook gips wordt, er vanzelfsprekend niet
voor gebruikt, maar overigens blijft alles
gelijk.
Pluche hoeden ondergaan dezelfde behandeling als vilten hoeden. Om de kleur
ervan wat levendiger te krijgen, wor-

HYGIËNISCH KOKEN....

is koken met Jozo of Nezo, het sneeuwwitte, kristalzuivere keukenzout uit
eigen bodem.

Dr. Jos. de Boer schreef een pittige
brochure: Het gezin, de kern van de
volksgemeenschap. Het is meer dan
een propagandageschrift voor de
kath. Bond van het Gezin. Het ware
te wensen, dat ze in handen kwam van
alle ouders „de aangewezen beschermers van het gezin", doch dat tevens
de overheid er kennis van nam. Immers deze „draagt ook verantwoording voor het nationale en eeuwige leven, dat hi de gezinnen ontkiemt en
tot wasdom komt". Bij een enkele uitlating van den schrijver hebben we
onze vrouwelijke wenkbrauwen moeten fronsen. Daar, waar hij op blz.
4, na de slordigheid in het moderne leven gegispt te hebben, zegt: „De vaders moeten zich herstellen in hun
hoog goddelijk gezag. De moeders
haar waardigheid mede ontlenen aan
de hoogheid van vaders autoriteit...
Moeder tekent het kruis over het
brood, maar vader gaat voor in het
gebed, vader vertegenwoordigt God.
Hij prijst en berispt, beloont en straft"Dr. De Boer berijdt hier blijkbaar een
stokpaardje. Niet lang geleden klaagde hij over de verzwakking der vaderlijke macht als een der bijna onmerkbare gevolgen van het feminisme, ook
in het katholieke kamp. Kom, als de
vaderlijke macht werkelijk een macht
is (geen domheidsmacht, geen dikkewoordengezag) zou moeders invloed
die dan zo licht verzwakken? Ik geloof er niets van. Altijd zijn er gezinnen geweest waar niet de man, maar
de vrouw de baas was. (Zie de ouderwetse familieportretten er maar eens
op na!) Doch dat was dan meestal
niet de schuld van de vrouw, maar
van meneer zelf. Want altijd waren er
mannen — en ze zijn er nog — bij wie
het eigen gezin — de eerste plicht —
— pas op de tweede plaats kwam. En
tegenover de vele zwakke moeders
plaats ik graag de sterke vrouwen
van de — let wel - - overmatig rokende kaartende, hengelende, kroeglopende, bulderbassende mannen,. Dat
de vaders zich gaan herstellen in hun
hoog goddelijke gezag, laat ze dat gerust proberen. Aan sommigen zal dit
gelukken; in de gezinnen, waar de
moeder de meerdere is in verstand en

den ze als ze droog zijn nog eens nageborsteld met een zachte borstel die in een
vloeistof gedoopt is, bestaande uit twee
delen spiritus en één deel azijn.
Ten slotte houden we de pluche hoed
voor een krachtige straal stoom uit een
fel kokende waterketel, daarbij steeds
met een zachte borstel met het haar meestrijkend. We moeten daarbij voorkomen
dat de hoed werkelijk nat wordt.
Hoedenlinten, die vaak nogal vochtig
zijn, laten we eerst enige tijd weken in
een vet sopje, waarna we ze wassen en
goed spoelen. Ten slotte strijken we ze,
om glimmen te voorkomen, aan de verkeerde kant.
Bloemen, die slap geworden zijn en hun
vorm verloren hebben, knappen we weer
als volgt op. Een blaadje witte gelatine
wordt in koud water geweekt, met de
hand uitgeknepen en in heel weinig kokend water opgelost. Me tbehulp van een
penseeltje bestrijken we de achterkant
van bloem en blad met gelatine en laten
ze vlug weer opdrogen, daarbij met de
hand de gewenste vorm weer aanbrengend.
Wie bij de hoedeninspectie de eerlijke
overtuiging krijgt, dat er geen baat meer
is voor het oudje, heeft daarmee nog niet
het recht het in de de voddenmand te deponeren. Pluche en vilten hoeden laten zich
namelijk met goed gevolg omtoveren in
pantof f eitjes voor het jonge volkje; ze
voorkomen dan veel kousengestop en besparen ons daarmee veel tijd en veel textielpunten.
WILMA MUNCH.

deugd, zullen ze — hopen wij — falen, de kinderen ten zegen.
Dat is zeker: in een huwelijk, waar
man en vrouw goede kameraden zijn,
komt de gezagskwestie niet aan de
orde!
Anton van Duinkerken schreef ook
over het huwelijk. In het Maartnummer van de Gemeenschap onder de
titel: Normen en Ideaal. Is dit betoog
zoveel aangenamer lectuur, wijl hier
de dichter aan het woord is? Mag ik
citeren:
„Er zijn talrijke redenen, waarom het
huwelijk bestaat, maar de voornaamste
reden blijft, dat het huwelijk iets goeds
is en dat het, door goed te zijn, de mensen beter maakt."
„Dufheid en saaiheid zijn geen deugden, maar gebreken, ook in een gezin. Hun
opvoedkundige waarde wordt tegenwoordig aanzienlijk overschat, wel te verstaan
door brave mensen, die alleen maar braaf
zijn, omdat iedere andere hoedanigheid
meer moeite kost en groter moeilijkheden
meebrengt. Wanneer zij bij gebrek aan
fantasie hun eigen huwelijk niet verknoeien door hun bekrompenheid en
ijdele zielloosheid, dan bederven ze tenminste de gelukskansen van illusierijke
jonge mensen, voor wie hun vervelende
braafheid afschrikwekkend is."
„Veel dingen heb ik in mijn leven horen vertellen, die zeker niet waar zijn,
maar het verschrikkelijkste van deze dingen heb ik altijd de leugen gevonden, dat
op de duur alle gevoelens zouden verzwakken. Pijn gaat over, als ze niet heviger wordt en droefheid slijt, zolang er
nog ergens plezier is, doch juist daarom
houd ik het met de volksdeun, die belijdt,
dat roosjes verdorren en scheepjes vegaan, maar trouwe liefde blijft altijd bestaan."
„Het kind is daar om het geluk te verhogen in het gezin, zodra het er is, en de
vader, die hard moet werken om dit geluk mogelijk te maken, zal naderhand aan
dit kind, zoal geen erfenis, dan een voorbeeld hebben gegeven: het hangt van de
waardering af, welk dezer goederen men
het hoogst aanslaat, maar wie zich aan
de dichterlijke zijde van het levensgeluk
stelt, zal stemmen voor het laatste."
„Een vrouw, die nooit een boek inkijkt,
is geen voorbeeldige vrouw, maar iemand
die haar verbeelding niet genoeg voedt,
zodat ze vervelend wordt en een man,
die geen tijd heeft om te lezen, is een man,
die zichzelf oversehat door zich wijs te
maken, dat al zijn drukte nuttig is. Een
goed verhaal zou deze mensen fris houden en stof geven om over te praten: bedenkt, dat zij misschien nog dertig of
veertig jaar met elkaar praten moeten,
terwijl ze nu al, als ze waarlijk van elkaar
houden, in staat zijn elkanders gedachten
te raden."
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wel roerende speeches ove» de eenheid van het gezin houden, maar het
zou niet goed zijn, als de practijk het
natuurlijke leeftijdsverschil met het
daaraan gepaard gaande verschil in
ontwikkeling en belangstelling negeerde".
Een waar woord. De kleintjes hebben recht op eun-deun-dip, op dewolf-met-de-zeven-geitjes en ik sluit
mijn oogjes, ik vouw mijn handjes. De
groten behalve op het eigen verhaal
en het eigen lied, bovenal op het dieper gaande gesprek. Verzuimen wij
niet daartoe gelegenheid te geven.
Dan moet het desnoods maar eens
half twaalf, twaalf uur worden!
, Een boom tegen middernacht kan
vaak een hoge boom zijn en een, die
vele vruchten draagt
Nu er een kampeerverbod bestaat
is de A.N.W.B. op zoek gegaan naar
schuren, stallen, delen, zolders, loodsen, vergaderzalen, kippenhokken,
leegstaande fabrieken, kortom naar
alle ruimten, die aan water- en landzwervers een solied onderdak kunnen
bieden. De overnachtingsprijzen variëren van 5-50 et.
Onze eigen R. K. Vacantiecentrale
is door allerlei maatregelen ook sterk
in haar activiteit geremd. Zouden
thans verschillende kostscholen, verenigingslokalen e.d. niet een goede
daad kunnen stellen en voor katholieke kampeerders (sters) hun deuren
openzetten om hun goedkoop logies
te verschaffen? En is het tevens niet
het geschikte ogenblik om het jeugdherbergvraagstukk nog eens in overweging te nemen, tegen dat de tijden
weer normaal zullen zijn? Hoe prachtig vacantiehuizen ook mogen zijn,
voor tal van jeugdige trekkers hebben ze teveel van een pension; er is
teveel comfort! Een jeugdherberg
heeft een heel aparte bekoring

Enfin, er staat ook nog iets in over
ossenlapjes en rodekool, over kapot
speelgoed repareren
Al lezende
wordt het u warm om het hart, een
glimlacht plooit zich om de lippen, de
ogen worden vochtig, van louter innigheid.
Nu we toch.aan het trouwen zijn:
de Spelewei gaf een kostelijk feest,nummer uit met allerlei nuttige wenken voor de bruiloft. Er zijn van die
patriarchale families, die jaar op jaar
C. BOUDENS-VAN HEEL.
een trouwfeest hebben (immers van
bruiloft komt bruiloft). Hun zij dit
De Spelewei f 0,60. Uitg. Ons Leachtste nummer van de Spelewei met
de vele, waardevolle aanwijzingen kenspel, Bussum.
voor zang, dans en toneel van harte
aanbevolen.
In de Tweede Toren geeft W. H. een
interessante beschouwing over katholieke gezinsgebruiken. Waar zij
het heeft over „samen lezen en zuigen" pleit zij voor onderscheid tussen
de groten en de kleintjes: „Men kan
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HET BEGRIJPEND ZIEN VAN KUNSTWERKEN
Al zou een tentoonstelling van portretschilderijen vanaf laten we zeggen het
jaar 1200 tot heden een vrij volledig overzicht geven van de klederdracht in de
loop van die jaren, niemand zou eraan
denken te beweren, dat het de taak was
en is van de schilderkunst om een historisch mode-album aan te leggen. De historische, uiterlijke verschijningsvormen
van 't leven weer te geven is voor den kunstenaar dan ook maar een bijkomstigheid en het constateren daarvan is een
bijkomstigheid voor den beschouwer. Een
bijzaak, die weliswaar zeer interessant
kan zijn, maar die bijzaak blijft. Liever
gezegd: blijven moet, hetgeen niet alttjd
het geval is.
Als we in de aankondiging van een boekenreeks lezen, dat de hedendaagse mens
er tezeer aan gewoon is geraakt om de
beeldende kunst enkele historisch en aesthetisoh (dat is uit het oogpunt van
schoonheid) te beschouwen als een schone
spiegel van v e r v l o g e n tijden, dan is
dat een constatering welke even waar als
bedenkelijk is. Het belang van een oud
meesterwerk steekt als zodanig niet in
het feit, dat het ons iets laat zien dat
voorbij is en dus niet meer bestaat (oude
bloemstukken zouden er dan ongelukkig
aan toe zijn) en de waarde van kunst van
heden ligt evenmin in het feit, dat ze
actueel is. Er is namelijk niets zo kortstondig als de actualiteit en ware kunst
.is altijd-ig, dat wil zeggen: ze staat naar
inhoud en vorm boven de wisselende
mode van de tijd.
Met de hierboven genoemde boekenreeks bedoelen we de serie „De kunst in
het leven", samengesteld door dr. Heinrich Lützeler en verschenen bjj de grote
katholieke uitgeverij Herder en Co. te
Freiburg im Breisgau. Behalve in het
Duits verschijnen de boekjes ook in een
Nederlandse vertaling van dr. W. J. A.
Visser, directeur van het Van Abbe-museum te Eindhoven.
De bedoeling van dr. Lützeler is om
door deze boekjes — welke bestaan uit
een 25-tal platen met een inleidende tekst
— niet zozeer te wijzen op de historische
en artistieke kwaliteiten van de besproken schilderijen; hij wil er vooral de zedelijke waarde en betekenis van aantonen
en begrijpelijk maken voor den leek, die
toch gaarne van de kunst geniet.

scheppingskracht en voor de geschapen
schoonheid als afstraling van het goddelijke. De Nederlandse meesters zijn ruim
vertegenwoordigd.
Ze alle afzonderlijk bespreken gaat buiten het bestek van deze rubriek; wij volstaan daarom met een algemene aanbeveling. Alleen zouden we nog dit willen
opmerken: Dr. Lützeler koos zijn voorbeelden uit verschillende eeuwen, maar
ging in het algemeen niet verder dan de
negentiende eeuw. In de werkjes, welke
aan uitgesproken religieuse kunst gewijd
zijn bleef de keuze der voorbeelden vrijwel
beperkt tot de Middeleeuwen, waarmee
dr. Lützeler wellicht onopzettelijk de nadruk legde op het tragische feit, dat met
de opkomst der Hervorming een noodlottige breuk kwam in de verhouding tussen
kunst en christelijke cultuur.
AD BEVERS.

beschaving is en dat dus de vrucht daarvan
een christelijke kunst is. Dat dit waar is,
bewijzen de Middeleeuwen en dat ook het
omgekeerde waar is bewijst
de tivintigste eeuw.'
Nu kan een religieus kunstproduct een prul
Hoe is de aanwezigheid van profane kunst zijn en een profaan doek een meestemverk.
Ook
kan iemands, persoonlijke smaak een
te rijmen met de ideale, en duf eigenlijk
voor ieder geldende levensopvatting, dat landschap prefereren boven bijv. een Kruiswegstatie. Doch met zulke redenering gaan
alle mensenwerk God moet loven f Dus ook we
op een zijpaadje, waar we onherroepelijk
het kunstwerk! Het antwoord op die vraag vastlopen.
We stellen voorop, dat hetgeen
is eenvoudig. Dat iemand zonde doet met in het geding
is die bepaalde graad van
bijv. een stilleven te schilderen, daaraan
schoonheid
heeft, dat het werkelijk kunst
denkt niemand en bovendien weten we, dat
voor alle menselijke daden een naaste en mag heten. En dan moeten we concluderen,
wat aesthetisch op gelijke hoogte
een laatste doel kan gelden. De man die dat van
het meesf waardevolle dat is, wat
u Herstel thuis bezorgt kan dit doen mot staat,
zedelijk
het
is. En dan gaat
als naaste doel zijn bezorgloon te verdienen, de religieuse belangrijkste
kunst boven de profane. terwijl zijn laatste doel kan zijn onze
Om dezelfde reden nu waarom de indiarbeidersbeiveging te dienen. Het kan ook viduele
niet verplicht is louter
precies omgekeerd zijn, maar daar gaat het religieusekunstenaar
te scheppen, past binnen
hier niet om. Nu kan een kunstenaar ook het kader kunst
van
een
christelijke
cultuur ook
schilderen om bijv. zijn kost te verdienen,
kunst. (Denk aan de portretkunst
of omdat hij een bepaald ding mooi vindt. profane
der Middeleeuwen).
In beide gevallen doet de man zedelijk goed,
Kan echter de individuele kunstenaar zijn
riat wil zeggen geoorloofd werk, maar de eindbestemming
als mens toch bereiken al
zedelijke -waarde van zijn arbeid wordt maakt hij niets dan profaan werk, de
groter als hij het werk „in laatste instantie" christelijke beschaving schiet tekort bij
doet ter ere Gods. De beschouiver op zijn afwezigheid van christelijke kunst. De bebeurt kan, behalve den schilder ook God schaving als zodanig kan daar niet voor
dankbaar zijn, omdat Hij aan den mens een zorgen, want beschaving is „maar" een
vaardigheid gaf die de dieren missen.
verworvenheid; echter de verworvenheid
Hiermee wil bewezen worden, dat men van een levend wezen, namelijk van de geeen ideeële, een hoge zedelijke opvatting kan meenschap, de menselijke samenleving. En
hebben, zonder te eisen, dat ieder kunst- hier wordt dan duidelijk de verhouding
product religieus zou moeten zijn. Een pro- tussen kunstenaar en gemeenschap. Het
fane kunst, welke op gezonde wijze onze zijn de leiders en leidende instituten van
zinnen en zintuigen streelt, is onder de die gemeenschap, die door het geven van
mensen volkomen op haar plaats.
opdrachten aan den persoonlijken kunsteMaar wie het leven ziet in zijn volkomen- naar de kunst der christelijke beschaving
heid, dus verbonden met en als voorberei- moeten bevorderen.
ding op het eeuwig hiernamaals, moet beDe Kerk, als bron van de christelijke beamen, dat de ideale kunst gods-dienstig is schaving, heeft — onder méér — door het
en uit dien hoofde ook de mensen dienstig. geven van opdrachten de kunst in de loop
Een vaststaand beginsel is, dat de kunst der eeuwen sterk bevorderd en bq consede vrucht is van de beschaving. De rede- quentie moest zij dit ook doen.
nering klopt dan als we vervolgens zeggen,
dat de ideale beschaving de christelijke
THEO RETICUS.

Bij, de

jfetterfenndiée monumenten

„Ese te ha dado la vida."
te wijden om tot de kennis van den waren
(„Deze heeft U het leven gegeven.")
God te geraken. Satan in de gedaante
xvn
van een verdwaald reiziger komt hem
Het toneel verandert dan in de rechtsDeze titel draagt, zoals we vorige maal storen en begint met hem een dispuut zaal van den gouverneur van Antiochië.
over
het
Godsbestaan,
dat
hij
glansrijk
reeds vertelden, het toneelstuk van CalAlle christenen zijn gevangen genomen,
derón, dat ongeveer dezelfde stof behan- verliest. Hij gaat weg en zweert wraak. ook Justina en Lisandro. Cipriano komt
Even later storen Florio en Lelio den binnenstormen, vertelt zijn wedervaren
delt als Goethe's Faust, echter op geheel
jongen wijsgeer; zij willen duelleren om en
andere leest geschoeid.
belijdt zijn geloof in den énen waren
Calderón (= koperen ketel, dus de Justina, Lisandro's gewaande dochter. od. Hij valt bewusteloos neer en wordt
naam was nu eens géén voorspelling) is Cipriano komt tussenbeiden en belooft in een vertrek gelegd, waar men even
slechts een bijnaam die een beroemd naar Justina te gaan om te vragen wien daarna ook Justina opsluit. Beiden voevoorvader verwierf. De volledige naam zij verkiest. Het volgende toneel brengt ren een gesprek, waarin Cipriano zijn
luidt: Pedro Calderón de la Barca Barreda een gesprek tussen Justina en Lisandro, zorg uitspreekt over zijn zondigheid.
Henao y Rianjo, dus nogal een mondje die haar vertelt dat zij een vondelinge is. „God vergeeft alle zonden," antwoordt
vol. En in zijn schild voerde hij de spreuk: Cipriano komt binnen als Lisandro juist Justina:
Por la f e moriré (= Voor het geloof weg is, omdat schuldeisers hem kwamen
„Zoveel sterren heeft niet de hemel
sterven). Hij was ten dele nog van Neder- lastig vallen. Hij biedt zijn hulp aan en
Zoveel zandkorrels niet de zee
landse afkomst, zijn moeder donja Maria deelt het doel van zijn komst mee.
Zoveel
vonken niet de vuurgloed
Justina
echter
wil
noch
Florio
noch
Lelio.
de Henao y Rianjo stamde uit Bergen Ln
Zoveel stof danst niet in 't licht
Cipriano
raakt
onder
haar
bekoring,
Te zeer, heet het in de aankondiging, zijn Henegouwen.
Zoveel veren waait de wind niet
wij er aan gewoon geraakt, de beeldende
Als Hij zonden kan vergeven."
Met Dante en Shakespeare is deze maar krijgt van de christinne eveneens
kunst enkel historisch en aesthetisch te beeen weigering.
schouwen als een schone spiegel van ver- grote der groten uit de wereldlitteratuur
Justina en Cipriano worden op het
Des nachts klimt Satan langs een
vlogen tijden. Met enige goede wil echter op één üjn te stellen, hoewel zijn w,erk in
kunnen wij er ook een blijvend heden van ons land niet altijd rechtvaardige beoor- ladder van Justina's balcon om haar zo schavot ter dood gebracht. Satan, gemaken. En wel als wij de kunstwerken weer deling en waardering vond.
verdacht te maken, en verzinkt in de dwongen, komt rijdend op een draak v*n
direct tot ons laten spreken door hun boven
De bron waaruit Calderón het gegeven grond. Florio en Lelio wanen de een den Justina's onschuld getuigen:
alle tijden staande, voor altijd geldende inander gezien te hebben, krijgen twist en
houd.
Esta es la verdad, y yo
Natuurlijk mogen bij de toelichting noch
willen niets meer van Justina weten.
La digo, porque Dios mesmo
de historische ontwikkeling, noch de aestheDaarin
acht
Cipriano,
die
ook
aanwezig
Me fuerza d que yo la diga,
tische middelen worden uitgeschakeld: meer
Tan poco ensenado d hacerlo.
was, zijn kans gelegen.
echter dan op alle verschillen, die tijdgeest,
(Dit is de waarheid en ik zeg haar, omdat
volk en landaard vanzelf reeds meebrengen,
De volgende morgen verkleedt hij zich God
zelf mij dwingt haar te zeggen, hoe
komt net vooral aan op de persoonlijkheid
en dost zich uit. Weer doet hij bij Justina weinig ik ook geneigd ben dat te doen).
van den kunstenaar en op hetgeen hij in zijn
een poging, maar ontvangt weer een
werk heeft gelegd. Spreekt eenmaal de
Hij verklaart voorts het contract door
vierkante weigering. Langs het strand
kunst rechtstreeks tot ons, dan resulteert
uit de talloze afbeelingen van alle tijden en
Cipriano's bloed uitgewist. Michael tenwandelend
vecht
hij
in
zijn
binnenste
een
van alle volkeren het grote, overweldigende
strijd uit, maar, zonder de hulp der ge- slotte verschijnt en doet Satan met zijn
beeld van den mens en het menselijk leven
nade, verliest hij en zegt: „Dan wil ik bliksems ter helle varen.
in al zijn mogelijkheden. Het hier en het
hiernamaals, alle smart en alle geluk, diet
mijn ziel voor Justina geven." „Aangeonpersoonlijke en het intieme, vriendschap
Als we in het kort dit verhaal overnomen," klinkt achter hem de stem van
en vijandschap, het gewone leven en gewichde duivel. Een storm steekt op; na de schouwen, moeten we de figuur van
tige gebeurtenissen hebben in die ene grote
storm ligt een schipbreukeling aan het Justina boven die van Gretchen verkiebeeltenis hun eigen plaats en taal. En wij,
die dat alles aandachtig gadeslaan, komen
strand, Satan, maar Cipriano weet dit zen, die ook heel anders en materialisvaak op verrassende wijze tot het besef, hoe
niet en helpt hem. De vreemdeling ver- tischer verleid werd. En Cipriano staat
Pedro Calderón de la Barca
onmiddellijk de kunst in ons leven staat.
telt onder meer dat hij de hogere tover- hoger dan Faust, die te gemakkelijk en
Maar om kunst te verstaan moeten wij (Archief Herstel)
vóór alles in den kunstenaar, en meer nog in
kunst volledig beheerst en Cipriano, die welbewust zich overgeeft, hoewel bekend
zijn werk, iets herkennen van onszelf en ge- voor zijn wereldberoemd toneelstuk putte, daarmee tegenover Justina zijn voordeel met de. waarheid. Cipriano daarentegen
troffen, ontroerd, verrukt met hem mee- is geenszins dezelfde als waaraan Goethe
denkt te doen, nodigt Satan uit bij hem is heiden en komt pas later tot Godsvoelen.
stond. Hij steunde op het Romeinse bre- te verblijven. Satan ziet dan kans Justina begrip. Hij heeft ook geen moment met
De opsomming van de titels dezer werk- vier, waarin op 26 September, feestdag weer verdacht te maken' tegenover Lelio Satan willen samenspannen; zo gauw
deze zich bekend maakte, wendde Ciprijes geeft een goed beeld van hun inhoud. van de H.H. Cyprianius en, Justina, te en haar beschermer Lisandro.
Die titels zijn: De Gestalte van Christus, lezen is:
In Cipriano's huis bemerkt Satan wat ano zich van hem af.
En ook het slot is verhevener. Cipriano
„Toen Cyprianus, eerst tovenaar, later er bij zijn gastheer aan schort en biedt
De heilige Geboorte, Vredig Sterven, Blij- martelaar,
de christelijke maagd Justina, aan hem te helpen. Cipriano geeft een gaat met zijn geliefde, die hij geen leed
vende Vreugde, Jonge Meisjes, Levenska- die een zekere
jongeling vurig beminde,
meraden, Het Kind, De Jongeling, Het door tovenarij en begoocheling tot zich wonderschone beschrijving van zijn ge- gedaan heeft, in de dood; Faust laat
poogde
over
te
halen,
raadpleegde hij de liefde. Voor de prijs van zijn ziel zal Gretchen sterven en poogt zich te rechtDier en de Mens, Het Leven van Maria,
hoe hij dat toch kon bereiken.
Satan hem helpen. En als het contract vaardigen met goede werken.
Opstanding en Discipelen en . Apostelen. duivel,
En de duivel antwoordde hem, dat geen
Beide toneelstukken moet men echter
De beschouwingswijze van dr. Lützeler kunstgrepen
baten tegen hen die Christus getekend is, moet Cipriano eerst een jaar
is er inderdaad op berekend om voor zijn werkelijk vereren. Derhalve verliet Cypria- in een bos vertoeven om Satan's tover- in hun omgeving houden en dan zijn zij
beide te waarderen, ofschoon van geheel
lezers de kunst werkelijk iets te doen be- nus de zwarte kunsten en bekeerde zich kunsten te leren.
tot het geloof in Christus, den Heer.
ander standpunt. Bij Faust speelt de
Als
hij
volleerd
is,
is
het
eerste
werk
tekenen in het leven. Wie zich die be- geheel
Daarom werd hij tegelijk met de maagd
schouwingswijze eigen maakt volstaat Justina gegrepen en beiden, spoedig in de Justina's geest te bezoedelen en haar voor zwakke menselijkheid de grote rol, by
niet meer met een kunstwerk mooi of kerker geworpen, vonden daar, zoals men het kwade ontvankelijk te maken. Justi- Calderón verlicht de kracht der genade
na's wil is echter vrij en zij weerstaat. de zwakheid van de menselijke natuur
lelijk te vinden, het aldus enkel te be- verhaalt, tenslotte rust."
oordelen naar zijn smaak, waarvan wel
Elke alinea hiervan vormt de grond- Cipriano probeert al zijn kunsten, maar en steunt haar.
Nederlandse vertalingen bestaan er,
zij mislukken en hij geraakt in twist met
gezegd wordt dat er niet over valt te slag van een bedrijf in het toneelspel.
twisten, maar waarover intussen toch
Is Goethe's toneelspel sterk naar het Satan, dien hij in het nauw drijft. De maar zijn om meer dan een reden niet
. maar voortdurend getwist wordt. De ma- aardse geniegd, in Calderón's werk be- duivel, die zioh daarna bekend maakt, goed te genieten. Ook al om de tussennier waarop dr. Lützeler de kunst leert speuren we dadelijk een veel meer gees- moet erkennen, dat de God der christenen tonelen, zotternjjen, die in Spanje wel bezien geeft inzicht in de betekenis en gees- telijke ondergrond, hetgeen al direct na hier in het spel ig en hem verhindert zijn grepen werden maar Nederlanders licht
taak te volbrengen. Cipriano wil dien aanleiding tot misverstand geven en de
telijke waarde van een kunst, welke voor het begin blijkt.
alle tijden geldt.
Cipriano stuurt zijn knechten weg en God leren kennen en wanneer Satan hem waardigheid van het geheel in hun ogen
De boekjes leggen getuigenis af voor de blijft alleen in een bos nabjj Antiochië aanvalt, roept hij God te hulp, die hem ontsieren. Ze doen trouwens weinig
terzake.
aan den mens verleende nascheppende achter om zich eens rustig aan de studie redt, zoals Satan erkent:

„DE WONDERBARE TOVENAAR"
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Mat in 2 zetten
Ter oplossing probleem No. 326. Inzendingen tot 20 Juni. (Ook de oplossing van
probleem 323 kan nog tot die datum worden ingezonden.)
Siciliaaiise partij

Onderstaande partij werd gespeeld in
de Olympiade-wedstrijd te München, 1936.
Wit: Dr. Rödl (Duitsland).
Zwart: Ormond (Zwitserland).
1. e2—e4, c7—c5. 2. Pgl—f3, Pb8—c6.
3. d2—d4, c5Xd4. 4. Pf3xd4, Pg8—f6. Verzuimt zwart deze zet, dan speelt wit c2—c4
en verhindert zo de bevrijdingszet d5;
Zwarts stelling wordt dan zeer gedrukt.
5. Pbl—c3, d7—d6. 6. Lel—g5. Hiermee
voorkomt wit de z.g. Draken variant (g7—
g6 en Lg7). Op g6 zou nl. thans Lf6: volgen, waardoor zwart's pionnenstelling
slecht wordt. 6 ... e7—e6. 7. Ddl—d2. Vaak
speelt men hier ook 7. Pc6:, bc6:. 8. e5,
de5:. 9. Df3, waarbij het de vraag is, of
wit's stellingvoordeel opweegt tegen de
geofferde pion. De bedoeling van Dd2 is
lang te rocheren om daarna op c6 af te
ruilen en pion d6 te bedreigen. 7. ... h7—
h6? Deze zet betekent tempoverlies en
lost dus het probleem, waarvoor zwart
zich ziet geplaatst, niet op. 8. Lg-5Xf6!,
g7Xf6. Op Df6? volgt 9. Pdb5, Dd8 (anders Pc7f). 10. O—O—O met verovering
van pion d6. 9. Lfl—e2, a7—a6. 10. Le2—
h5! Deze zet, die ietwat buiten het kader
van de gewone openingszetten valt, is
zeer sterk. Doordat de pion van g7 verdienen is, hoeft de loper niet bang te
zijn met g7—g6 te worden teruggejaagd.
10. ... Lf8—e7. 11. f2—f4, Dd8—a5. 12.
8:2—sr4!, Lc8—d7 (zie diagram No. 327).
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ouJe boek

Wij .allen hebben op school reeds geleerd, dat de boekdrukkunst omstreeks
1440 is uitgevonden, hetzij door Laurens
Janszoon Coster te Haarlem, hetzij door
Johann Gutenberg (te Mainz?). Vóór die
tijd lazen de mensen, die tenminste lezen
konden, dus alleen handschriften. Mis!
Enige eeuwen vóór Coster en Gutenberg
wisten de „domme" Chinezen reeds boeken te drukken, die men thans nog bewonderen kan in het British Museum te
Londen en het Louvre te Parijs. En tegen
het einde der veertiende eeuw verstonden de Europeanen, die vaak achterop komen bij de volkeren van het Oosten, ook
de kunst om boeken en zelfs platen te
drukken. Maar, zult gij vragen, wat betekent dan de uitvinding van Coster of Gutenberg, waarvan zoveel ophef wordt gemaakt? Wij zullen het u uitleggen. Mogelijk heeft zelfs een of andere letterzetter
geen juist begrip van die uitvinding.
In plankjes of blokken hard hout sneden de drukkers van 500 en meer jaren
geleden letters en figuren in spiegelbeeld,
streken er inkt over, legden het papier
erop en wreven daarover met een borstel,
opdat de letters en figuren gelijkmatig op
het gehele papier zouden verschijnen. Aldus is menige plaat en menig boek gedrukt. Ik herinner mij nog b.v. een boek
in blokdruk, zoals de technische term
luidt, ik meen het beroemde werk van
S. Augustinus, De Civitate Dei (Over de
Stad Göds), dat er prachtig uitzag en
door een deskundige gemakkelijk te lezen
was, heel wat gemakkelijker dan vele
handschriften van het einde der zestiende
en van de zeventiende eeuw. Veel aftreK
vonden in ons land de zogenaamde Armenbijbel en de Spieghel der menscheliker
behoudenisse, die op de aangegeven manier gedrukt zijn. Van het laatste boek
kent men vier, van de Armenbijbel zelfs
zeven uitgaven in blokdruk.
Men begrijpt evenwel, dat het drukken
op die manier duur uitkwam. Er moesten
heel wat letters en figuren in het hout
gesneden worden, wat veel tijd en geduld
vorderde. Bovendien was voor ieder blad
een nieuw plankje of blok nodig, omdat
de letters natuurlijk niet verplaatsbaar
waren, waarbij nog kwam, dat het hout,
ettelijke malen gebruikt, vrij spoedig afsleet, zodat de letters mismaakt of helemaal niet op het papier verschenen. Dan
was het blok voor den drukker waardeloos en moest pr »PTI ni*»uw vervaardigd
worden.
Na dit beknopt overzicht zullen de
lezers de grote betekenis van de eigenlijke boekdrukkunst begrijpen.
Gutenberg had een blokdrukkerij, maar
zat voortdurend in geldelijke zorgen. Hij
poogde in verschillende plaatsen -zijn
brood te verdienen en zou dan ook te
Haarlem gewerkt hebben, wat echter nog
altijd niet uitgemaakt is. Hier drukte
Coster, die eveneens als uitvinder van
de boekdrukkunst wordt genoemd. Hoe
het zij, Gutenberg beproefde reeds lange
tijd om met losse typen te drukken, want
hij wilde zijn bedrijf enigszins winstgevend maken. Wie ze dan ook gevonden
heeft, omstreeks 1440 kwamen de losse,
uit metaal gegoten letters voor de dag
en werd het drukkersbedrijf lonend. Weg
met de blokken! Nu kon men een en dezelfde lettertype van metaal, veel en veel
duurzamer dan hout, voortdurend gebruiken, zat men niet meer in zak en as, wanneer een onbeholpen of verstrooide werkman de letters verkeerd in het hout gesneden had, werd het een kleinigheid zetfouten te verbeteren, wat vroeger onmogelijk was, en hoefde men geen platen
en boeken meer te drukken, die wegens
de slijtage van het hout hier en daar witte
plekken vertoonden. Aldus heeft het gieten van metalen lettertypen een grote

Jtelllng na 12. _... Ld7
13. f4—f5! Zwart wordt steeds verder
ingesnoerd; er dreigt thans f5Xe6 (Le6:?,
Pe6:). 13. ... Pc6Xd4. 14. Dd2Xd4, Da5—
e5. 15. Dd4—f2. Natuurlijk vermijdt wit
de aangeboden dameruil, daar anders de
kracht van zijn aanval sterk zou afnemen. 15. ... Ta8—c8. 16. O O O, b7—b5.
'n Tegenaanval die niet veel om 't lijf heeft
Maar ook de korte rochade was voor
zwart erg gevaarlijk. 17. f5Xe6, Le7Xf6.
18. Pc3—d5! Het paard staat hier zo
sterk, dat zwart er verstandig aan doet
zijn loper voor dit stuk te geven: 18. ...
Le6 X d5.19. e4 X d5. Hierdoor komt de e lijn
open en daarom is deze zet beter dan
Td5:. 1.9 ... Tc8—c5? Zwart wil een pion
buitmaken, maar dat is bijna steeds een
verkeerde verdedigingstactiek. Beter was
wel 19. ... Dg5t. 20. Kbl, 0—0, eventueel

gevolgd door f5. Ook dan heeft zwart het
nog hard te verduren, maar er blijft toch
nog steeds kans op gelijk spel. Nu niet!
20. Thl—el, De5—g5t. 21. Kcl—bl, Tc5X
d5? Wit kan nu direct winnen met 22.
Td5:, Dd5:. 23. Df6: gevolgd óf door De7:,
óf door Dh8:. De witspeler wilde het nog
wat fraaier doen: 22. TelXe7t, Ke8Xc7. 23
D.f2Xa7t, Ke7—d8 (22
Kf8? 23. Df7
mat). 24. Da7—b8t (Da8t gaat vlugger,
maar wit wil de andere toren niet te veel
bewegingsvrijheid geven) Kd8—d7. 25.
Db8—b7t, Kd7—d8. 26. TdlXd5, Dg5—f4.
Er dreigt nu mat op de onderste lijn, maar
dat redt de situatie niet. 27. Td5—dl,
Xh8—e8. 28. Db7—c6 en zwart gaf het op;
pion d6 gaat ook nog verloren. (28. ... Ke7.
29. Telt en 30. De8: of 28, ... Te6, 29. Lf7:
enz.).

omkeer gebracht in het primitieve drukkersbedrijf.
Fust en Schoeffer te Mainz zijn een
der oudste, zo niet de oudste drukkers,
die de blokken opruimden en zich van
de losse metalen lettertypen bedienden.
Gutenberg drukte ook, maar woonde dan
hier, dan daar en bleef onder geldzorgen
gebukt gaan, zodat hij, weer te Mainz
teruggekeerd, 800 goudguldens van Fust
moest lenen .en als onderpand zijn inventaris moest afstaan. Het baatte weinig,
want na enige tijd eiste Fust zijn geld
terug en werd de drukkerij eigendom van
hem en Schoeffer, die intussen zijn schoonzoon was geworden. Volgens sommigen is
Gutenberg tot armoede vervallen, terwijl
het Fust en Schoeffer steeds meer voor
de wind ging.
Tot 1500 zijn de lettertypen algemeen
een navolging van de gotische schrijfwijze, vol afkortingen. Onder deze boeken, die men incunabels of wiegedrukken
noemt, zijn hoogst zeldzame exemplaren.
De H. Schrift is het boek, dat in die tijd
verreweg het meest ter perse is gelegd
(Tussen haakjes: De Bijbel lag vóór de
Hervorming niet aan de ketting). Van
1500 tot ongeveer 1550 heeft men de postincunabels, waarna de gotische lettertype
geheel door de romeinse verdrongen was,
die wij nu nog hebben.
Ik heb Schoeffer genoemd, die met
Christina Fust was getrouwd. Hun zoon
Jan trouwde met Anna Bottermans en
werd de stamvader van het Nederlandse
geslacht Scheffer of Scheffers, waaruit
voorname drukkers in 's Hertogenbosch
zjjn voortgekomen. Zij hebben ons niet
alleen katholieke boeken in de tijd der
Contra-Reformatie geschonken, maar ook
menig kind voor de geestelijke stand opgevoed, o.a. Jan en Michiel, die Premon-

In ons vorig artikel gaven we een korte
indruk van de temperaturen die op de
sterren heersen. We zagen dat er zijn met
hogere en lagere temperaturen en waren
bij deze opsomming gekomen bij de „blauwe" sterren die tot temperaturen van ongeveer 25.000 graden komen.
Is hiermee nu het hoogste punt bereikt?.
Het heeft er een tijdlang de schijn van
gehad totdat vooral de studies1 van onzen
landgenoot dr. H. Zandstra op dit gebied
nieuwe perspectieven openden door 't onderzoek te verleggen naar de zogenaamde
nevels of liever gezegd naar de centrale
sterren van die nevels.
We zullen later nog wel eens gelegenheid krijgen op die zogenaamde „nevels"
wat dieper in te gaan. Voor het ogenblik
volstaan we met er in het kort dit van
te zeggen:
Als we in de sterrenhemel een beetje de
weg weten en het sterrenbeeld „De Lier"
weten te vinden, zullen we daar ook een
z.g. nevelvlek ontdekken, een kleine mist,
waarin we geen sterren ontdekken maar
die zich toch lichtend voordoet. In werkelijkheid is het een grote, groeiende verspreide gasmassa, waarin we met het
blote oog en zelfs met een grote kijker
geen ster zien, maar waarin zich toch
wel degelijk een ster bevindt, zoals een
fotografische opname dat aan het licht
brengt.
Hoe komt het nu, dat zelfs een grote,
moderne kijker deze centrale ster niet kan
ontdekken, terwijl de fotografische plaat
dat wel kan. Dat komt hier vandaan, dat
een dergelijke ster weliswaar licht uitstraalt, maar licht van een bepaald soort,
nl. de zogenaamde ultraviolette stralen,
die ons allen wel bekend zijn uit de bestralingen met hoogtezon. Die ultraviolette stralen nu zijn voor ons oog niet te
zien, maar worden door de fotografische
plaat wel degelijk vastgelegd. En nu is
het feit dat zo'n ster vrijwel uitsluitend
ultraviolette stralen uitzendt een aanwijzing dat er op zo'n ster een ontzettend hoge temperatuur moet heersen hetgeen

ZOO HOORT
HET
WELLEVENDHEID AJ.S UITING
VAN INNERLIJKE BESCHAVING
EN LIEFDE TOT DEN
EVENMENS

DOOR TOOS POST
Voorwoord van Mag.
Dr. S. Stokman, O.F.M.
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stratenser werden, Jacobus,. die in de
Minderbroedersorde trad, en een andere
Jan, die pastoor te Baarle-Hertog is geweest.
Andere voorname drukkers in de Nederlanden waren Plantijn te Antwerpen
en de Elseviers, die eerst te Leiden en
van 1580 tot 1660 te Amsterdam werkten.
In de vijftiende eeuw waren de' Nederlanden trouwens reeds vermaard om hun
moderne drukkerijen .te Utrecht, Deventer, Leuven, Kuilenburg, Aalst, Gouda,
Brugge, Delft enz. enz., terwijl verscheidene Nederlandse meesters - zich toen
reeds in het buitenland hadden gevestigd.
Ziedaar enige aantekeningen over een
brokje vaderlandse cultuur.
VAN DEURNE.

dan ook het geval is. Zo kwam dr. Zanstra bijvoorbeeld bij de centraaister van de
zogenaamde Crabnevel tot een temperatuur van niet minder dan
100.000
graden. Dit ziyn temperaturen dié bijna
ongelooflijk zijm en er is dan ook een tijdlang twijfel geweest of de vindingen van
dergelijke temperaturen wel op werkelijkheid zouden berust. Ook langs andere wegen heeft men daarom dit vraagstuk ook
weten te benaderen doch er was tenslotte
geen ontkomen meer aan: men moest het
bestaan van dergelijke ongelooflijke temperaturen aanvaarden.
Met dat al zat men met die zogenaamde
centraalsterren, met die hoge temperatur->n, figuurlijk gesproken althans, wel
eeji beetje in z'n maag. Ze vielen, met die
ontzettende temperaturen, zo geheel buiten de maat. Merkwaardigerwijs echter is
het feit, dat men met de centraalsterren
eigenlijk geen weg wist, oorzaak geworden van nieuwe theorieën die de wetenschap der sterrenkunde nog heel veel
vooruit hebben gebracht.
Een feit is namelijk dat er geregeld
nog nieuwe sterren ontstaan, sterren
waaraan men de naam „Novae" heeft gegeven. Nieuw zijn ze in deze zin, dat ze
op een gegeven moment voor kijker of
oog zichtbaar worden, terwijl dat voordien niet het geval was. En nu legde men
verband tussen deze zogenaamde novae
en de centraalsterren der nevels waarover we zoeven spraken, een verband dat
wel enigszins voor de hand lag omdat de
aard van het licht, de ultraviolette stralen, bü beide soorten sterren gelijk zijn.
JOHN BOYLE.

. Pijn - Pijn - Pijn
Door hun uitdrijvende- en pijnstillende
werking helpt hierbjj altijd veilig en
vlug als geen ander een poeder of cachet
van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk
S et. Dooi 46 et. Cachets, genaamd „Mqnhardtje»" Doos 10 en 50 et.

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Notulen der bondsraadsvergadering

de zware taak van voorzitter op
zijn schouders gelegd. Hij heeft
vooral de overgangsperiode meegemaakt om tot een nieuwe
geest te komen, aanpassende aan
de behoefte van deze tijd. Die
periode was komende toen Van
Rooyen gekozen werd en de overgang heeft hij tot een goed einde gebracht.
De heer Dekker trad niet zozeer op de voorgrond, maar ook
van hém kan gezegd worden dat
hij een goed bestuurslid is geweest en steeds de belangen van
de bond heeft voorgestaan.
Voorzitter dankte de scheidende bestuursleden voor het vele
werk door hen verricht. Wij hopen, aldus de voorzitter, uw
werk te kunnen voortzetten en
dat u nog lange jaren getuige
zult mogen zijn van de vooruitgang van de bond, waarvoor gij
uw beste krachten hebt gegeven.
Met een krachtig applaus werden de woorden van den voorzitter door de vergadering onderstreept.
De heren Mouwens, v. Rooyen
en Dekker dankten voor de sympathieke woorden door den voorzitter gesproken en de vergadering voor haar instemming.
(Wordt vervolgd).

van de Nederlandse Katholieke Volksbond, gehouden in het
gebouw Amicitia, Westeinde 15, 's-Gravenhage,
op Donderdag 15 Mei 1941.
zodp laatstgenoemde met meer(Vervolg)
derheid van stemmen gekozen
BESTUUBS VERKIEZING
was.
Wegens bedanken om leeftijdsDe drie gekozenen, namelijk de
redenen van de bestuursleden heren Hijdra, v. d. Veldt en Witt
Mouwens, Van Rooyen en Dek- namen hun benoeming aan.
ker, moest in drie vacatures worVoorzitter richtte zich tot de
den voorzien.
drie afgetreden bestuursleden
De volgende candidaten zijn en memoreerde dat de heer Mougesteld:
wens 34 jaar onafgebroken lid is
Th. Berlee, te Castricum, door geweest van het Centraal Bede afdeling Castricum;
stuur eerst, later van het bondsD. Haverkorn, te Leiden, door bestuur. Het is niet op voldoende
de afdeling Leiden;
wijze te waarderen wat de heer
A. Th. Hijdra, te Berkel, door Mouwens voor de bond gedaan
de afdelingen Berkel, Bergschen- heeft, vooral in de tijd toen er
hoek en Rotterdam;
zo goed als geen gesalarieerde
P. de Jong, te Velsen, door de bestuurders waren en al het
afdeling Velsen;
werk voor de organisatie geheel
G. Kulsdom, te Dordrecht, door belangeloos werd verricht.
de ^fdeling Dordrecht;
De heer Van Rooyen werd in
H. A. Meeuwenoord, te Heem- 1926 gekozen en hem werd direct
stede, door de afdeling Heemstede;
ADVIESBUREAU ROTTERDAM
M. P. Hijs, te Rotterdam, door
de afdeling Rotterdam;
In verband met de op Zaterdag 14 Juni a.s. te houden BondsA. v. d. Veldt, te Haarlem, bestuurvergadering zal het Adviesbureau die dag geen zitting
door de afdeling Haarlem;
houden.
B. J. -1. WestdijU, te Schiedam,
door de afdeling Schiedam;
J. de Witt, te Amsterdam,
door de afdeling Amsterdam.
elinfyen Ier ore K wam
al ons uii «e a
Van de gelegenheid om candi- MIDDELBURG
der wist het door lotenverkoop,
daten aan te bevelen wordt geKerstplaatjes enz. telkens weer
Bij
een
afscheid
bruik gemaakt door de afgede aandacht te brengen op HerHet was even stil Zaterdag- wonnen
vaardigden uit Haarlem, DorLevenskracht, op haar
avond
bij
het
betalen
der
contridrecht, Schiedam, Velsen, Amgrote
doel:
mensenlevens te redbutie. Toen werd medegedeeld
sterdam
en Leiden.
den van de witte pest. Ook hier
T
dat
onze
vriend
D
Eve,raard
zijn
T — stembureaux worden gekwamen in de loop der jaren vervormd, waarin zitting namen functie ging neerleggen.
Everaard heeft jaren de belan- scheidene aanvragen om plaatvoor het bondsbestuur de heren
gen
van St. Eloy als penning- sing in het sanatorium, waaraan
Spit en Keesen, en vertegenwoormeester
behartigd. En kende in de meeste gevallen, na korte
digers van de afdelingen: Den
of lange wachttijd, kon worden
Haag, Amsterdam, Halfweg en maar al te goed de beslomme- voldaan, want gebrek aan geld
ringen
welke
daaraan
verbonden
Delft.
en sanatoriumruimte speelden
Bij de eerste stemming werden zijn. Hij was de ruggegraat der een grote rol in die eerste jaren,
uitgebracht 30.670 geldige stem- afdeling. Het afdelingsbestuur terwijl de aanvrage overal groot
men. Volstrekte meerderheid zal mij dat ten volle beamen. Als was tengevolge van de vorige
tweeden voorzitter van de Volks15336 stemmen.
oorlog.
De uitslag der eerste stem- bond verliezen wij in hem een
Goddank in 1919 kregen wij de
waardig
bestuurslid,
waarmede
ming was als volgt:
prettig viel samen te werken. beschikking over een eigen sanaTh. Berlee
6850 st. Nu gaat hij ons verlaten. Maar torium in Apeldoorn en ging het
D. Haverkorn
4830 st. niet de bonden. Want Vlissingen met de plaatsing beter, doch de
A. Th. Hijdra
15510 st. krijgt een waar'dig lid.
wachtlijst bleef en werd groter,
P. de Jong
5540 st.
Vriend Everaard, voor het vele andere middelen moesten worG. Kulsdom
9040 st. werk dat je plichtsgetrouw hebt den gezocht, om groter ellende
H. A. Meeuwenoord
3830 st. gedaan, onze hartelijke dank. En te voorkomen, en wel door vrijM. P. Nijs
11820 st. wij hopen van harte dat het u in willige bijdragen van een stuiver
A. v. d. Veldt
12670 st. uw nieuwe woonplaats goed per week, hoe weinig voor velen,
B. J. J. Westdijk
9680 st. moge gaan.
en toch hoeveel mensenlevens
B. S.
J. de Witt
15910 st.
kon men gezamenlijk redden.
Ook hier werd de wekroep geAlzo werden bij eerste stemming UITGEEST
hoord en verstaan, en het was
gekozen verklaard de candida- H.L. in het zilver
ten: A. Th. Hijdra en J. de Witt.
Op 30 April 1916 werd aan C. de propaganda-club die bij haar
Voor de derde vacature werd Molenaar door het bestuur van vierde lustrum op 20 Devember
een tweede vrije stemming ge- de Kath. Volksbond opgedragen 1924 het initiatief nam, om dit
houden tussen de overige acht uit de bestaande vakverenigin- werk op te nemen. Zij nodigde
candidaten. Deze stemming le- gen een plaatselijk comité van hiertoe den heer E. Schaper van
verde het volgende resultaat op: Herwonnen Levenskracht samen Krommenie uit; zijn propagandiswoord sloeg in, een 20-tal
Th. Berlee
2810 st. te stellen. Op 15 Juni d.a.v. was tisch
vrijwilligers traden toe. Doch
D. Haverkorn
2020 st. deze hiermede gereed en werd alle
begin is moeilijk, zo ook hier,
comité opgericht, bestaande
P. de Jong
860 st. het
de verkoop vlotte niet, zoals het
uit
de
heren
A.
v.
d.
Eng,
W.
v.
G. Kulsdom.
2560 st.
gaan moest totdat het bestuur
H. A. Meeuwenoord
510 st. d. Voort, C. Molenaar, secreta- de knoop doorhakte en den bode
ris
en
Jos.
Zonneveld,
penningM. P. Nijs
9490 st.
de R. K. Volksbond, zij het
A. v. d. Veldt
11000 st. meester. De beide laatsten ver- van
ten koste van een financieel
B. J. J. Westdijk
2320 st. vullen nog steeds hun functie, ook
offer het loopwerk opdroeg.
zodat ook zij jubileren.
Aangezien geen volstrekte
In 1917 werd na de oprichting Doch het werk moest uitgebreid
meerderheid was behaald, moest van de R. K. Fabrieksarbeiders- worden, wilde geen verslapping
een herstemming volgen tussen bond ook hier een lid van toege- komen, verschillende filmavonde heren M. P. Nijs uit Rotter- voegd, namelijk J. C. Raekens, den werden gehouden, die het
dam en A. v. d. Veldt uit Haar- welke later werd vervangen door werk van Herwonnen Levenslem.
den heer P. Brandjes, terwijl de kracht te zien gaven en krachtig
Voor deze stemming werden heer A. v. d. Eng bedankte en medewerkten om het aantal vrij24.700 geldige stemmen uitge- hiervoor de heer N. Mors in het willigers op te voeren.
bracht, alzo was de volstrekte comité kwam.
En nu bij ons 25-jarig bestaan,
meerderhpid 12351 stemmen. UitTelken jare verzorgde het co- was het besluit genomen, alle
gebracht werden op:
mité met afwisselend succes zijn leden der standsorganisatie teM. P. Nijs
9580 st. speldjesdagen, welker opbrengst vens stuivervrijwilliger, het hulA. v, d. Veldt
15120 st. varieerde van .ƒ 40 tor ƒ 130. Ver- digingscomité nam deze roep

W,

over en toog met spoed aan het
werk. Of het zal slagen? Het
woord is aan u.
Doch nu, na 25 jaar' past het
ons een woord van dank te brengen voor alles en aan allen die
ons in staat stelden, dit mooie
werk van naastenliefde voort
te zetten. Veel is er geofferd, ook veel leed is er gelenigd, hoewel niet alles. Het zou
mij te ver voeren, dit alles op te
sommen, welke offers gij hebt
gebracht, en daarnaast wat Herwonnen Levenskracht deed aan
uitzending en huisverpleging
enz.
Op 15 Juni zullen wij op passende wijze dit alles herdenken
en vieren, met des morgens een
H. Mis van dankbaarheid tot intentie van leden en weldoeners
van Herwonnen Levenskracht.
's Middags om 3 uur zal er receptie worden gehouden in de
zaal van hotel de Ooievaar, waar
het dubbelmannenkwartet „Voluntati", dir. J. Molenaar, zijn
welwillende medewerking zal verlenen.
Wij nodigen alle vrienden van
Herwonnen Levenskracht uit,
van hun belangstelling blijk te
geven. Een lid van het hoofdbestuur zal een overzicht geven
van ons werk in die jaren, terwijl er tevens gelegenheid zal
zijn om comité en jubilarissen te
feliciteren.
Voor verdere bijzonderheden
ZD3RIKZEE

8 Juni vierde onze afdeling op
bescheiden wijze de herdenking
van de uitvaardiging van Rerum
Novarum. Pastoor Brink, geestelijk adviseur, droeg de H. Mis
op, waaronder de leden ter H.
Tafel naderden. Wij kregen een
schitterende preek over de encycliek zoals w« dat van zijneerwaarde gewoon zijn. Daarna
gezamenlijk ontbijt, waaronder
zowel de secretaris der afdeling
als vriend Fr. Schets, lid' van
het hoofdbestuur, opwekkende
woorden spraken, waarna de leden nog enige tijd gezellig samen bleven. Met het voornemen
verder flink aan te pakken voor
de bond namen wij ten slotte afscheid.
TT aar

men

acnf

wordt

. DORDRECHT. Zoals reeds aan
de leden is medegedeeld zal het
zomerprogramma onzer afdeling
in hoofdzaak bestaan in ontspanning voor de kinderen der leden
en zullen er enige aardige kinderfilmmiddagen worden gehouden,
waarna een groot kinderfeest in
de maand Augustus.
Begonnen wordt dan met een
kinderfilmmiddag op Zondag 15
Juni des middags te 2 uur in ons
Bondsgebouw aan de Doelstraat
waarna te 4.15 uur een tweede
voorstelling zal worden gehouden.
Kaarten kunnen tegen de prijs
van 10 cent per kind worden
afgehaald bij den heer G. Kulsdom Houttuinen 28 en bij den
heer L. Verbeek Eemkerkstraat
39 en Zaterdag 14 Juni van 5 tot
7 uur in het Bondsgebouw.
Omtrent het zomerfeest in de
maand Augustus hopen wij binnenkort nadere mededelingen te
kunnen doen.
GOUDA. De herdenking van
het gouden jubileum der encycliek Rerum Novarum en de herdenking van de encycliek Quadragesimo Anno, nu 10 jaar geleden uitgevaardigd, zal niet op
•22 Juni, maar op Zondag 15 Juni
plaats hebben in de H. Sacramentskerk, Korte Akkeren.

In samenwerking met de Middenstandsvereniging de Hanze,
de R. K. Boerenbond, de Kath,
Volksbond en de Nieuwe Gemeeenschap is het programma
als volgt samengesteld,
verwijzen wij u naar de toegezonden uitnodigingen.
Om 7 uur H. Mis met algemene H. Communie voor de leden
van de Kath. Volksbond en voor
alle katholiek-sociale organisaties. Te 10 uur solemnele Hoogmis.
Des namiddags te half 4 Lof
met feestrede door pater Jac.
Verstappen O.F.M., algemen adviseur.
HAARLEM. Bedevaart naar
Heiloo Zondag 22 Juni a.s. Retraite van 5 tot en met 8 Juli.

Nog een week en katholiek Haarlem trekt op naar Maria's Genadeoord te Heiloo.
De commissie voor de geestelijke belangen van de Kath.
Volksbond nodigt allen uit die
in de gelegenheid zijn, deel te
nemen aan deze schone en mooie
Mariaverering, om daar in haar
genadeoord Maria te bidden en
te smeken vrede voor de wereld,
uitkomst voor eigen moeilijkheden, enz.
De belangstelling is er, maar
wacht nu niet tot de laatste dag
met het halen van uw spoorkaartje, want dan brengt n ons
in moeilijkheden.
Haalt dus nu spoedig uw kaartje en programma bij den heer
G. Scholte, gebouw St. Bavo en
de commissieleden, de heren B.
Reijnders, Zomervaart 134; Th.
Uiterdijk, Leidsestraat 24zwart;
F. A. Puts, Nassaustr. 12rood;
J. Gortzak Bantamstraat 64; M.
G. Doek, Voor duinstraat 40; A.
van Rijn, Nachtegaalstr. 52; G,
Stevens, Merovingerstraat 64.
Zij, die per rijwiel deze bedevaart willen maken, doen dit onder leiding van een der commissieleden en voorzien zich eerst
van een programmaboekje en
misgebeden.
Voor verdere gegevens zie de
raambiljetten in de kerkportalen
en bij de commissieleden.
Mogen velen weer beslutten om
ook eens een retraite te maken
in het Retraitehuis te Bergen.
Besteedt uw vacantie nuttig en
komt eens geestelijke rust zoeken. Maakt uw zieleleven eens
in orde en gij kunt veel beter
de moeilijkheden van deze tijd
doorstaan en gij komt tot Godsvertrouwen.
Geeft u dan op voor 20 Juni
bij een van de bovenstaand»
adressen, waar u tevens alle inlichtingen kunt krijgen over de
kosten der retraite en de reductie welke de Kath. Volksbond
aan zijn leden schenkt.
Neemt spoedig uw besluit en
gaat op retraite!
AFDELING VELSEN. Kring
IJinuiden-Oost. De laatste Zondag van de maand Juni zal da
bedevaart naar Heilo vanwege de
afd. Velsen plaats hebben. Wij
sporen al de leden van de kring
IJmuiden-Oost aan zonder uitzondering daaraan deel te nemen. Wilt die Zondag alleen voor
deze bedevaart bestemmen.
Wij brengen nog eens in herinnering de werkzaamheden van
het afgelopen seizoen, welke ondanks vele moeilijkheden een
groot succes bleken.
Leden die menen aanspraak
te kunnen maken op bijstand
wenden zich tot het dagelijks bestuur. Blijft trouwe leden van
uw organisatie, werkt mede en
wint er een lid bij. Wij doen ons
best, doet gij eveneens, toont dit
door een grote opkomst bij de
a.s. bedevaart.

H E R S T E L : A L G E M E E N K A T IJ O L I E K W E E K B L A D
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2 ONMISBARE BOEKEN

V. D. HEEM N.V. —

IN ELK KATHOLIEK GEZIN

KERKGESCHIEDENIS

van Prof.
W. H. NOLET

Dit boek, helder, frisch en levendig geschreven, is niet alleen bestemd voor
vakmenschen, maar vooral ook voor leekenl Het geeft een breeden, ruimen
kijk op de groote rol, welke de Katholieke Kerk in den loop van de eeuwen
heeft vervuld. Als vakkundige schreef Prof. Nolet een wereldgeschiedenis, hij
schreef een wereldgericht. Het is een meesterlijk verweer tegen de aanvallen
op de Katholieke Kerk en bevestigt de geruststellende zekerheid, dat DE
TOEKOMST IS AAN GOD! DIT KLOEKE BOEKWERK, 650 pagina's groot,
in fraaien praehtband VOOR SLECHTS
ƒ 5.15.

KERKELIJK WOORDENBOEK
Verklaring van woorden en termen uit het
Katholieke leven met inleiding van Dr. J.
B. KORS O. P. Processor aan de R. K.
Universiteit te Nijmegen.
BETER DAN EEN ALGEMEENE ENCYCLOPAEDIE geeft dit prachtwerk, aldus
schreef de Maasbode, van alle onderwerpen,
gebruiken enz. uit het Katholieke
leven de juiste verklaring. Aan byzondere
onderwerpen als Algemeenë Kerkvergaderingen, Bisschopskeuze, Encyclieken, Heiligverklaring, Bestaan der Kerk, Pauskeuze,
Heiligen en hun Attributen. Liturgische gewaden en vaatwerk enz. worden in deze
uitgave uitvoerige artikelen gewijd.
R U I M 700 KOLOM. M E E R DAN 200
ILLUSTRATIES. Dit boek in sterken linnen band met gouddruk kost slechts ƒ 4.70
B E I D E BOEKEN SAMEN slechts ƒ 9.85
desgewenscht in abonnement betaalbaar,
zoodat u reeds

VOOR

SLECHTS EEN GULDEN

of meer per maand in het bezit van deze twee prachtwerken kunt komen.
Franco toezending. Zend onderstaand bestelbiljet nog heden aan N,V. BOEKEN KUNSTHANDEL H. NELISSEN, Prinsengracht 627, Amsterdam-C.
Telef. 31791. Postrek. 60092. Gem. Giro N 2266.

BON

vraagt voor haar gereedschapmakerij een

eerste klas METAALFRAISER
Br. met uitv. inlicht, betr. leeftijd, opleiding en praktijk,
liefst met foto, onder No. 3100 Adv. Bur. Hünd, Groenmarkt 36, Den Haag.

PAU

BDAND ATELIER.KERKr.LUKt KUHST. PB.M&BIAHNELAAN 17*

!
VOORBURG
Z.H. Ml il£ F L If F M fït™"
»
OEOADAttDEERO HANDWERK IT! l ^ f V b k i V bil
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NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar l

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

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

T I L B U R G

Ondergeteekende wenscht te ontvangen

EDEL. KANARIE STAM,
Het verschuldigde ad f

/ de 1e maandelljksche termijn ad

*)
Is door mU verzonden ƒ wordt met 10 ets. extra voor rembours bjj ontvangst
zending door mU betaald. *)
*) Doorslaan wat niet wordt verlangd.

NAAM en BEROEP:
ADRES:

DEN HAAG

knor, holrol, schokkels,
klockrol, enz., diepe toeren.
Vraagt gratis prijs
Gele Seifert Kweekerij
Spoorstr. 54, Valkenswaard

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 dank
betuigingen. Kanarie kweekpopjes f 0,70. Teelbare parkieten f 2,25 per paar. Zingende
manvinken f 0,60. Gemengde
vogelzaden f 0,50 per K.G. Het
bekende kanarieopfokvoer f 0,70
per J kg.
Fijnkwekerij
NICO BORNEMAN
Merelstraat 35 • Telef. 13617
UTRECHT
COLLECTIE ZOMERWEELDE.
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. — WALRAVEN-DEN
DEKKER, Hillegom.
GLAS IN LOODZETTERIJ
Reparaties. Handel in glas. Geslepen legplaten, geslepen deurplaten. Verzilveren van spiegel.
Stratumsedijk hoek Bilderdijklaan, Eindhoven.

Voor het gebit niets beter dan
P ASTOL,
MEVROUW!
Pastol maakt Uw tanden
hagelwit en houdt Uw
gebit gezond en krachtig.
Voor ouderen en
jongeren is Pastol de
ideale tandpasta - niet
het minst om den frisschen smaak. Vandaar,
dat kinderen het poetsen
met Pastol prettig vinden
- en Pastol houdt hun
melktanden, zoowel als
het blijvend gebit in
prima conditie.
Pastol voor de
heele familie.

BoLooxnrs

maakt

Uw f a n d e n

blank

K 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

LEDERWARENFABRIEK
COBRA
GROESBEEKSEDWARSWEG 186 - NIJMEGEN
Levert uitsluitend aan winkeliers prima STUURTASSEN, JASBESCHERMERS
en BAGAGETASSEN

