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1. Het kinderbijslagfonds
De waarnemend secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van Sociale Zaken, heeft in verband met artikel 60
der Kinderbijslagwet en de Verordening
no 3/1940 van den Rijkscommissaris voor
het bezette Nederlandse gebied het volgende
bepaald.
Het Rijkskinderbijslagfonds wordt beheerd
door het bestuur der Rijksverzekeringsbank
De inning van de premiën voor het Rijkskinderbijslagfonds geschiedt door de Raden
van Arbeid, met inachtneming van de betreffende wettelijke bepalingen.
Omtrent de wijze van inning der premiën
kan het bestuur van het Rijkskinderbijslagfonds.' na overleg met de Raden van Arbeid
nadere uitvoeringsvoorschriften vaststellen.
De vaststelling en de toekenning van de
kinderbijslagen, die ten laste van het Rijkskinderbijslagfonds komen, geschieden door
de Raden van Arbeid.
Omtrent de wijze van uitbetaling der.kinderbijslagen kan het bestuur van het Rijkskinderbijslagfonds, na overleg met de Raden van Arbeid, nadere uitvoeringsvoorschriften vaststellen.

2. Gunstige werkgelegenheid in
Duitsland
De rijksdienst der arbeidsbemiddeling
meldt ons:
Voor zuivelbereiders en melkfabrieksarbeiders bestaat thans een zeer ruime en gunstige werkgelegenheid in Duitsland. Boteren kaasmakers, machinisten voor de bediening der zuivelbereidingsmachines en hulparbeiders kunnen tegen hoge lonen worden
geplaatst in Neder-Saksen, Westfalen, Rijnland en andere streken van Duitsland. Voor
zuivelbereiders en hulparbeiders, die hier
te lande geen of onvoldoende werk hebben
en voor hen, die in dit vak elders meer ervaring zouden willen opdoen, ligt hier een
gunstige werkgelegenheid.
Het loon bedraagt 80 tot 130 mark per
maand, boven vrije kost en inwoning. Zoals bekend is kan het volle overgespaarde
loon naar Nederland worden overgemaakt
tegen een koers van 73 cent per mark.
Wat de werkgelegenheid in land- en tuinbouw betreft. melkknechtA en paardeknechten kunnen tegen hogB lonen op grote boerderijen worden geplaatst.
Voor bloemisten, groentenkwekers, zowel
als voor boomkwekers zijn zeer goede
plaatsen beschikbaar.
Gunstige resultaten werden ook verkregen
met de plaatsing van zogenaamde melkersgezinnen op het weidebedrijf met vrije woning, vuur en voeding boven het loon van
gemiddeld 5 mark per koe per maand.
Voor da, provincies Utrecht, Gelderland
en Overijsel kunnen omtrent genoemde
werkgelegenheden alle gewenste inlichtingen betreffende de beschikbare plaatsen,
voorwaarden, regeling van ver„voer enz. kosteloos en geheel vrij worden gegeven door
den vakkundig ambtenaar van de rijksdienst
der arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering voor genoemde provincie, gevestigd
te Arnhpm. Laan van Klarenbeek 59, telefoon 21792.
De aanmelding kan geschieden bij de arbeidsbeurzen en agentschappen der arbeidsbemiddeling in de woonplaats.

3. Nederlandse arbeiders in Duitsland
Naar de Tel. verneemt is het aantal naar
Duitsland vertrokken Nederlandse arbeiders de 50.000 reeds gepasseerd Op 14 September j.l. waren bet er 29.973 plus 19.119
zogenaamde grensgangers. Sindsdien vindt
nog steeds wekelijks het sedert enige tijd
gebruikelijke transport van 2500 a 3000 man
plaats.
Het werklozencijfer op 14 September bedroeg
193.989 (tegen rond 225.000 op
3 Augustus j.l.). Hiervan waren er 46.152 in
de werkverschaffing
werkzaam,
terwijl
54.919 personen steun ontvingen.

4. Pensioenen voor oorlogsweduwen
Naar aanleiding van vragen voor hoe lang
de voorschotten strekken, welke aan oorlogsweduwen op hef hun toe te kennen
pensioen worden gegeven, kan de N. R. Ct
meedelen, dat deze voorschotten in de plaats
zijn getreden van de kostwinnersvergoedingen en voor gelijke termijnen gelden als deze
vergoedingen.
De toekenning van de definitieve pensioenen zal niet lang meer op zich laten
wachten. De desbetreffende beschikkingen
liggen gereed en zullen spoedig aan de betrokkenen worden toegezonden. Dan zullen
de pensioenen vanaf de dag van het overlijden van den militair worden uitbetaald.

5. De ontslagverordening in de landbouw
De ondervinding opgedaan met de pntslagverordening in de agrarische bedrijven
is voor het centraal secretariaat voor landen tuinbouw aanleiding gewees* naar een
regeling te zoeken, welke enerzijds voor de
landbouwers de vele en grote moeilijkheden
tot een minimum terugbrengt en anderzijds
voor vele landarbeiders het voordeel betekent van een vergrote en langere tewerkstelling, en wel door vergroting van de kern
vaste en losvaste arbeiders, niet alleen in
de zomer-, maar vooral ook in de wintermaanden.
Na vele besprekingen, ook met de vertegenwoordigers van landbouworganisaties en
landarbeidersbonden
in alle delen des
lands is het secretariaat thans met een regeling gereed gekomen.
De normen, welke de landbouwers bij de
tewerkstelling van het aantal werkkrachten in acht moeten nemen, willen zij voor
het overige personeel vallen buiten de ontslagverordening, zijn de volgende:
1. voor het weidebedrijf gedurende het
gehele jaar één arbeider per 10 ha;
2. voor het akkerbedrijf gedurende de
zomerperiode één arbeider per 8 ha; uitgezonderd de Wieringermeer en de Veenkoloniën, waarvoor zal gelden één arbeider per
10 ha;
3. voor het akkerbouwbedrijf gedurende
de winterperiode één arbeider per
12 ha;
uitgezonderd Wieringmeer en Veenkoloniën
één arbeider per 15 ha;
4. voor gemengde bedrijven vinden de
normen voor weide- en akkerbouwbedrijven
verhoudingsgewijze toepassing.
Voor het gehele land, zowel voor weideals akkerbouwbedrijven van alle grootten,
wordt voor de arbeid van den ondernemer
een aftrek toegepast van 10 ha.
Van de meewerkende inwonende zoons
geldt een zoon van 21 jaar als een volledige
arbeidskracht en bedraagt de aftrek eveneens 10 ha. Voor jongere zoons is de aftrek
van 20 jaar 9 ha, 19 jaar 8 ha enz. tot een
leeftijd van 14 jaar 3 ha.
De winterperiode is gesteld op 4, dé" zomerperiode op 8 maanden. Aangenomen
wordt dat de zomer als regel begint half
Maart en eindigt half November. Van deze
indeling kan ook worden afgeweken, in die
zin, dat de landbouwers vergunning kunnen
vragen om de zomerperiode twee weken
langer te laten voortduren.
Naar men ons meldt, heeft de directeurgeneraal van de arbeid aan bovenstaande
regeling, welke algemene normen stelt voor
het gehele land, reeds zijn goedkeuring gehecht. Voor de toepassing van de regeling,
ook in verband met mogelijke afwijkingen,
zullen vermoedelijk provinciale adviescommissies worden ingesteld. Verder wordt ook
gewerkt aan een regeling voor de tewerkstelling van een minimum aantal arbeiders
in het tuinbouwbedrijf.

6. Winterkledinghulp
De secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, maakt het volgende
bekend:
ledere houder of houdster van een textielkaart kan tegen inlevering van een herencostuum, een wollen deken, een wintermantel of een winterjas (dames-, heren- of kinder-) bij een daarvoor ter plaatse aan te
wijzen kleding-comité onder overgave van
bon A der textielkaart een bewijs in ontvangst nemen, waarop de winkelier gerechtigd is een winterjas, wintermantel of de stof
daarvoor bestemd af te leveren, terwijl de
winkelier bij deze levering behalve het inleveringsbewijs tevens de bon van de textielkaart in ontvangst moet nemen. De inlevering van de genoemde textielgoederen dient
te geschieden vóór 13 October a.s.
Het in te leveren kledingstuk moet in goede staat verkeren ter beoordeling van 't kledingcomité, hetwelk de eis kan stellen, dat
het kledingstuk chemisch gereinigd is. Verscheidene bedrijven zijn bereid gevonden
deze bewerking tot dit doel tegen speciale
tarieven uit te voeren. Bovenbedoeld coaiitó
zal onverwijld worden benoemd door den leider van de plaatselijke distributiedienst,
eventueel in overleg met het gemeentebestuur. Van dit comité zullen een of meer
textielhandelaren lid moeten zijn om deskundig advies te geven.
In de grotere plaatsen kan de leider van
de plaatselijke distributiedienst in overleg
met den burgemeester 'n vereniging, stichting of comité aanwijzen, welke voor dit
werk het meest geschikt is.
Wanneer de goederen bij het kledingcomité ter plaatse ingeleverd zijn, kan dit
comité de beschikbare kleding gratis uitreiken na 13 Octpber a.s. aan dat deel der bevolking, dat hieraan de meeste behoefte
heeft. Degene, die een gebruikt kledingstuk
ontvangt, moet daarvoor de bonnen A en AA
van de textielkaart inleveren bij dit comité,
terwijl de gehele regeling onder controle
staat van den leider van de plaatselijke distributiedienst, die van het centraal distributiekantoor hierover nog nadere Instructies heeft ontvangen.

ernmomeferactie 7. Het aanschaffen van brandstof
voor gezinnen van leden Opbouwdienst
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In verband met de kolendistributieregeling is bepaald, dat men vóór l October 20
percent van de hoeveelheid kolen, waarover men de vorige winter heeft beschikt,
kan inkopen.
In afwachting van een nader te ontwerpen
regeling inzake de verstrekking van een
brandstoffenbijslag in de komende wintermaanden heeft het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van defensie aan fle burgemeesters meegedeeld,

dat voor kostwinners bijzondere voorzieningen moeten worden getroffen.
Deze voorzieningen houden in, dat de
verwanten van de dienstplichtigen, ook voor
zover ze bij de Opbouwdienst zijn geplaatst,
te wier aanzien
kostwinnersvergoeding
wordt toegekend en die ten tijde van hun
opkomst steun genoten of in werkverruiming geplaatst waren, in de gelegenheid
worden gesteld 20 percent van hun kolenverbruik in de winter 1939/1940 in te slaan.
Te dien einde kan aan de verwanten van
de bovenbedoelde dienstplichtigen voor zover deze als gezinshoofd worden aangemerkt, een voorschot op de kostwinnersvergoeding worden verstrekt ten bedrage van
ƒ 5,75. Dit bedrag beloopt ongeveer het vijfde
gedeelte van het totaalbedrag, waarmede gedurende de winter 1939/1940 terzake van het
gemis van brandstoffenbijslag de kostwinnersvergoeding is verhoogd.

Beter dan
een hoop zakdoeken
Ie verslijten Is het, 'n opkomende
kou den kop in te drukken. Dat
bereikt U door tijdig Aspirin in
te nemen. Aspirin is onschadelijk
voor de maag.

8. Organisatie van de Rijksdienst
voor werkverruiming
Er is een verordening van den secretarisgeneraal van Sociale Zaken, betreffende de
organisatie van de rijksdienst voor de werkverruiming, gepubliceerd. Krachtens de
nieuwe regeling zal de directie van deze
dienst uit ten hoogste
drie personen bestaan. Een hunner zal zich bezig houden
met het beheer, de algemene leiding en
financiering van de dienst.
De beide anderen zullen hun zorgen wijden
aan de arbeid van cultuur-technische en van
civiel-technische aard.

9. Opbouwdienst en Rijksdienst voor
werkverruiming
In aansluiting op de persberichten, waarin
melding werd gemaakt van de nauwe samenwerking tussen de Opbouwdienst en de
Rijksdienst voor de werkverruiming
kan
thans worden gemeld, dat het in het voornemen ligt, om ten burele van de hoofden
van de inspecties van de rijksdienst voor de
werkverruiming in de provincies voor onbepaalde tijd een officier te werk te stellen.
De taak van dezen officier zal o.a. zijn
volgens aanwijzing van het hoofd van de
inspectie een actief aandeel te nemen in de
voorbereidingen, enz. van werkobjecten,
welke voor de Opbouwdienst in aanmerking
komen en door het verstrekken van gegevens en het houden van voordrachten, de
belangstelling van het personeel van de Opbouwdienst te wekken voor de grote belanggen van een intensieve beoefening van landbouw, tuinbouw, landaanwinning, ontwatering, kortom alle arbeid, welke erop is gericht om de baten van de grond zo hoog
mogelijk op te voeren.

10. Vergoeding evacuatie-kosten
De Personeelraad der Nederlandse Spoorwegen heeft aan de directie verzocht, aan
de la.gere ambtenaren en beambten, die in
de maand Mei 1940 naar Den Haag geëvacueerd zijn geweest, een vergoeding wegens
gemaakte onkosten te willen toekennen.
De Personeelraad heeft daarop een gunstige beslissing ontvangen. Aan de bedoelde
ambtenaren en beambten (beneden loonschaal 13) zullen de tijdens de evacutie gedane werkelijke uitgaven worden vergoed
tot een bedrag van ten hoogste ƒ 2,50 per
persoon.

11. De aardappelvoorziening
Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd deelt het volgende mee:
Gebleken is, dat ondanks de herhaalde geruststellende mededelingen door de overheid inzake de aardappelvoorziening gedaan,
er toch weer steeds opnieuw ongerustheid bij
de bevolking ontstaat. Er wordt daarom
nogmaals met nadruk verklaard, d a t d e
overheid
v o l s t r e k t geen
plannen heeft tot distributie van
a a r d a p p e l e n o v e r t e gaan.
Inmiddels heeft deze ongerustheid belangrijke nadelen ten gevolge. Door de grote
vraag van het publiek wordt . de handel
ernstig ontwricht en kan af en toe in sommige plaatsen niet dagelijks voldoende aan
de vraag worden voldaan. Dit heeft dan
weer toenemende ongerustheid bij de bevolking ten gevolge. Verder worden op het
ogenblik door particulieren op onoordeeldeelkundi^e wijze en op volstrekt ongeschikte plaatsen aardappelen opgeslagen. Het gevaar is zeer groot, dat een groot deel van deze voorraden zal bederven. Hierdoor worden
niet alleen de eigenaren van deze aardappelen benadeeld, maar bovendien zou op de
lange duur de aardappelpositie ten gevolge
hiervan veel ongunstiger kunnen worden.
Het publiek wordt daarom'nogmaals m e t n a d r u k v e r z o c h t , n i e t
m e e r a a r d a p p e l e n op t e d o e n dan
v o o r g e r e g e l d g e b r u i k n o d i g Is.
Inmiddels worden door de overheid maatregelen voorbereid om een bij voortduring
goede aardappelvoorziening te waarborgen.
Het afleveren van aardappelen door de telers en het verhandelen van aardappelen
wordt onder toezicht gesteld van de Nederlandse Akkerbouwcentrale en de provinciale voedselcommissarissen. Dit toezicht
dient om onder alle omstandigheden, ook
bij eventuele grote vervoermoeilijkheden het
gehele land voortdurend tegen redelijke prijzen van de nodige aardappelen te kunnen
voorzien. Daarom ook worden de voorraden
in de buurt van de grote steden vastgelegd.
In afwachting van deze regeling, welke
zeer binnenkort in werking zal treden, is
inmiddels door de Nederlandse Akkerbouwcentrale bepaald, dat met ingang van heden
o.a. het afleveren door telers van alle soorten aardappelen uit de Haarlemmermeerpolder, de IJpolders, de
Wijkermeer-,
Spaarndammer- en Houtrakpolders, van het
eiland IJsselmonde en het vasteland van
Zuid-Holland is verboden.
Deze maatregel is uitsluitend
genomen
om een einde te maken aan de wilde jacht
naar aardappelen, welke de inwoners van
Amsterdam en Rotterdam sinds enkele dagen in de omgeving van die steden hielden.
Inmiddels zal voortdurend gezorgd worden
voor ruime aanvoer van aardappelen van
elders naar de grote steden. De overheid vertrouwt, dat het publiek zo verstandig zal

ASPIRIN
zijn, de aankopen tot normale omvang te
beperken. Mocht dit niet het geval blijken
te zijn, dan zal de aflevering aan particulieren noodgedwongen worden beperkt, t e rwijl d e s n o o d s d e v o o r r a d e n v a n
particulieren in beslag zullen
worden genomen.

12. Baksteen-industrie en de vet- en
broodrantsoenen
De bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering in de Nederl. Baksteenindustrie
heeft zich met een schrijven gewend tot het
centraal Distributiekantoor.
Zij verzocht
daarin verhoging van het broodrantsoen wegens de zware en zelfs zeer zware arbeid die
door vele groepen van arbeiders op Baksteenfabrieken wordt verricht.
Arnhem, 16 September 1940.
B. V. Nederl. Steenïndustrie
Arnhem.
Aan het Centraal Distributiekantoor
betreffende Brood- en Vetdistributie,
p.a. Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,
Bezuidenhoutseweg 144 's-Gravenhage.
Betr.: Distributie
van levensmiddelen.
Mijne Heren,
In de dezer dagen gehouden.algemene ledenvergadering van de Bedrijfsvereniging
voor Ziekengeldverzekering in de Baksteenindustrie werd ernstige aandacht geschonken aan de ziekte-fréquentie in de baksteenindustrie.
Ofschoon tot op dit ogenblik geen onrustbarende stijging van het aantal ziektegevallen is te constateren, maakt men zich desniettemin in de kringen van werkgevers, zowel als werknemers in genoemde industrie,
zeer bezorgd over de gevolgen van de rantsoenering van brood en vet, in het bijzonder
voor de arbeiders in de baksteenindustrie.
Weliswaar betuigde enerzijds genoemde
vergadering instemming met de reeds toegepaste verhoging van de rantsoenen brood
en vet voor sommige groepen steenfabrieksarbeiders
doch anderzijds betreurde men,
dat in een aantal gevallen het verhoogde
rantsoen weer is verlaagd, door de z.g. toeslag van 100 tot 50 pet. te verminderen.
Men was algemeen van oordeel, dat er
klemmende redenen zijn, dat op veel bredere
schaal en niet 50 doch de volle 100 pet.
rantsoen-toeslag behoorde te worden toegepast.
Men kan zonder tegenspraak de campagne-arbeiders (steenmakers)
rangschikken
onder de groep arbeiders, die voortdurend
zware lichamelijke arbeid verricht, terwijl de
groep uitkruiers en inbrengers (oven-arbeiders) als regel voortdurend zware lichamelijke arbeid onder bezwaarlijke omstandigheden verricht.
Onder deze omstandigheden meent de' algemene vergadering van bovengenoemde bedrijfsvereniging uit een oogpunt van prophylaxe zich tot uw bureau te moeten wenden en er ernstig op aan te dringen, dat
overeenkomstig bovengenoemde overwegingen onverwijld aan meer genoemde arbeiders 100 pet. toeslag op hun brood- en vetrantsoen wordt verstrekt.
In het vertrouwen, dat u het bijzonder karakter der werkzaamheden zult willen er«
kennen en derhalve aan ruimere rantsoenering zult willen medewerken, tekenen wij
Hoogachtend,
Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering i/d Ned. Steen-Industrie.

13. De huisslachtingen
Zoals men weet, bestaat er op het ogen.
blik een slachtverbod, ten gevolge waarvan
geen huisslachtingen mogen plaats hebben.
Het Z. Lb. bid. vernam echter, dat deze
maatregel een tijdelijk karakter heeft. Zodra de slachttijd aanbreekt, zal een regeling
worden bekend gemaakt, behelzende de
voorwaarden, waaronder aan huis zal mogen
worden geslacht.
Voor hen, die een varken houden om dat
mettertijd voor eigen gebruik te slachten,
is dit ongetwijfeld een verheugend bericht.
Het is bekend, dat enkele opkopers van de
onzekerheid, welke tot nu toe omtrent de
huisslachtingen heerste, misbruik hebben
gemaakt door kleine varkenshouders er toe
te bewegen, ontijdig hun varken op te ruimen.
Of de huisslachtingen dit Jaar op even
ruime schaal zullen worden toegestaan als
het vorige jaar, is niet bekend. Men doet
echter verstandig zijn varken aan te houden,
totdat een nadere regeling in de pers zal zijn
gepubliceerd.
XOns Platteland;,
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(de B.) „Scheiden doet wee"
wordt gezongen.
Nu wij dezer dagen in de Verbondsvergadering afscheid moeten nemen
van een zestal oudere vrienden, namelijk van Gommers, Hermans, De
Koning, Kuiper, Roestenberg en Visser, kan een gevoel van weemoed kwalijk worden onderdrukt. Dat geldt
voor „de zes", dat geldt in het bijzonder voor Hermans en Kuiper, met wie
wij de laatste 15 jaar dagelijks hebben mogen samenwerken en die vóór
die tijd reeds op een prachtige staat
van sociale en culturele dienst konden
wijzen- Zonder anderen in waardering
te kort te doen, mag men zeggen, dat
zij, elk op eigen wijze, een zeer belangrijk aandeel hebben gehad in de
vormgeving en de opbouw der katholieke Arbeidersbeweging.
Hebben wij grote waardering voor
hetgeen zij presteerden voor de Beweging en daardoor voor Land en
Volk, onze dankbaarheid gaat vooral
naar hen uit voor de wijze waarop zij
gewerkt hebben, waarbij wij vooral
denken aan de sfeer van kameraadschap welke zij wisten te scheppen
en in stand te houden, aan de vreugde waarmede zij, zich zelven vergetend, jongeren aanmoedigden, hielpen, verdedigden en lieten vóórgaan.
Ook thans is het bijzonder te respecteren motief van hun vertrek:
plaatsmaken voor jongeren in het belang der Beweging.
Het is alsof, met het heengaan van
die beiden, een periode der katholieke
Arbeidersbeweging wordt afgesloten,
of we, minder rijk aan geestelijke
waarden, verder moeten marcheren,
hetgeen vooral in een tijd waarin het
„marcheren" niet zonder hindernissen geschieden kan, niet zonder betekenis is.
Hun zal het bij hun vertrek deugd
doen te weten, dat zij een -wel besteed
organisatie-leven achter zich hebben,
te weten dat hun werk en hun persoon grote waardering ondervonden,
deugd doen ook te weten, dat zij die
achterblijven de door hen aangelegde
weg zullen volgen en vervolmaken.
„De zes" verlaten de beweging in
een tijd waarin, momenteel althans,
veel wankelt en valt. Wij hopen en

vertrouwen, dat de beginselen die
hen leidden en sterkten bij hun zegenrijke arbeid, ook ons mogen schragen
en doen zegevieren.
Mogen de scheidende vrienden ook
na hun vertrek alle voldoening kunnen vinden in het leven en streven
der katholieke Arbeidersbeweging.
Moge het hun in elk opzicht goed
.?aan!
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(Sch.) 't Behoeft deze week niet,
zoals de vorige week, een definitief
aitluiden te zijn.
Toen gold het 't plotseling sterven
van een der verdienstelijke voormannen van onze katholieke arbeidersbeweging, onzen vriend v. d. Linden.
Zo erg is het nu niet: het afscheid
is niet zo plotseling en de banden worden niet zo grondig verbroken als
toen, maar de gevoelens, die ook een
jevvoon scheiden bij ons opwekt, zijn
toch van dezelfde soort. De Fransman zegt daarom, natuurlijk in 't
Frans: vertrekken is 'n beetje sterven en de Duitser maakt het niet zo
erg, maar zegt: Scheiden tut weh!,
wat wij in 't Nederlands weergeven
door te zeggen: scheiden doet pijn!
Zo is 't met ons, nu de vrienden
Hermans en Kuiper, twee der verdienstelijkste mannen van onze katholieke
arbeidersbeweging, twee der grootste
voortrekkers en strijders, de wapens
strekken in deze zin, dat zij wegens
het overschrijden van de fatale drempel, dat zij de 65-jarige leeftijd hebben bereikt, heengaan.
Wanneer dit nummer van ons weekblad onze lezers onder 't oog komt,
heeft het afscheid reeds plaats gehad. In de Verbondsvergadering, die
op Vrijdag 4 dezer gehouden wordt,
zal de voorzitter namens onze gehele
katholieke arbeidersbeweging hun
het afscheidswoord toespreken en
hun het „kruis van verdiensten" overreiken.
Het zou niet worden verstaan, wanneer aan. dit afscheid in ons orgaan

a-caiKJ

niet enkele woorden weraen gewijd.
Het betreft hier toch twee mannen,
die eik op eigen wijze hun rijke gaven
van verstand en gemoed tientallen
jaren met grote toewijding hebben gebruikt voor de grootmaking
van onze katholieke arbeidersbeweging en het geestelijk en stoffelijk
welzijn van onze arbeiders.
Wanneer wij hier uitsluitend wijzen
op hetgeen zij deden voor de arbeiders en voor onze beweging, dan wil
dit niet zeggen, dat hun verdiensten
zich daartoe hebben beperkt: ook de
algemene katholieke zaak en de zaak
van ons gehele volk, met andere
woorden: het algemeen belang had
hun daadwerkelijke belangstelling,
zodat zij zich ook ten opzichte van de
gemeenschap grote verdiensten hebben verworven. Het ligt evenwel niet
op onze weg daarover te spreken en
bovendien is daarvoor de tijd, naar
wij om verschillende redenen hopen,
ook nog niet gekomen.
Maar wat onze zaak, de zaak der
arbeiders en van onze katholieke arbeidersbeweging in 't bijzonder betreft, wensen wij bij dit afscheid onze
hartgrondige dank tegenover deze
beide collega's uit te spreken.
Beiden zijn voor onze beweging
krachten geweest van buitengewoon
formaat, die sporen achterlaten.
Wij gaan dit niet in den brede memoreren, omdat het min of meer beneden de waardigheid van Hermans
en Kuiper zou zijn. Hun werk toch
is zo algemeen bekend, zij hebben zo
aan de weg getimmerd, dat iedereen,
die ook maar de minste belangstelling voor maatschappelijke dingen
heeft, dat werk heeft aanschouwd en
er waarschijnlijk zelfs de invloed van
heeft ondervonden.
Bovendien zijn in de Volkskrant
dezer dagen verslagen van interviews
met beiden verschenen die 'n schat
van gegevens bevatten.
Wij memoreren ten opzichte van
Hermans alleen, dat hij in de tijd,
toen de weg nog moest worden gezocht, zijn Handboek voor de Vakbeweging schreef, een 'boek, dat vele
bestuurders in den beginne als richtsnoer heeft gediend.
Hermans is wel eens eenzijdigheid
verweten, maar het herinneren aan
dit handboek alleen is reeds voldoende om te bewijzen, dat het verwijt
totaal ongegrond was.
Daarnaast had ook onze stands-

organisatie zijn voiiC daadwerkelijke
belangstelling en wanneer hij daarop
m zijn bestuurdersperiode meer de
nadruk heeft gelegd en er zich voor
heeft ingespannen, dan was dat naar
onze wijze van zien alleen, omdat er
een tijd is geweest, waarin hij deze
voor de arbeiders en voor de maatschappij in 't algemeen zo belangrijke
organisatie in gevaar achtte.
Ook voor de standsörganisatie
schreef hij een handboek, hetwelk
zijn ontstaan te danken heeft aan een
polemiek, destijds door hem over dit
onderwerp gevoerd. In die polemiek
verdedigde hij meesterlijk de standsorganisatie en wij menen geen al te
gewaagde veronderstelling uit te
spreken, wanneer wij zeggen, dat die
beslissend is geweest voor de richting, waarin de katholieke arbeidersbeweging zich zou ontwikkelen.
Hermans die zowel beschikt over
de gave van het woord als over een
uitstekende pen en een heldere, logische betoogtrant, heeft verder in
dag- en week- en maandblad en op
het spreekgestoelte zijn rijke richtinggevende gedachten in zo ruime
mate geopenbaard en op die manier
leiding gegeven, dat het water naar
de zee dragen zou zijn daar verder
hier veel van te zeggen.
En met Kuiper was het niet anders. De omstandigheden waarin hij
was geplaatst, hebben er toe geleid,
dat zijn werk meer op de vakbeweging was gericht, maar dit wil ook bij
Kuiper weer niet zeggen, dat hij eenzijdig was: ook de algemene organisatie, de algemene arbeidersbelangen hadden zijn warme belangstelling.
(Zie vervolg pagina 5)
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Datum

Leden
Vakbonden

DE SCHOK GOED DOORSTAAN
(Sch-) Eindelijk zijn wij in staat
de ledencijfers te publiceren over het
oorlogskwartaal en wij zijn gelukkig
reeds onmiddellijk te kunnen mededelen, dat onze beweging de ontzettende schok van de oorlog, welke in
Mei over ons arme vaderland kwam,
goed heeft doorstaan.
Het spreekt vanzelf, dat er bij de
verwarring, die het verschrikkelijk
gebeuren teweeg bracht, van vooruitgang in het algemeen geen sprake
was, ofschoon zelfs in het kwartaal,
dat achter ons ligt, nog enkele vakbonden een kleine winst mochten

boeken. Wanneer we echter de omstandigheden in aanmerking nemen
en er rekening mee houden, dat tengevolge van de schok hier het bestuur, daar de hele vereniging uit elkaar was geslagen, dat de meest verwarrende geruchten in ruime mate
de ronde deden, en zelfs stelselmatig
werden verspreid, dan valt het resultaat buitengewoon mee en heeft het
afgelopen kwartaal bewezen, dat
onze beweging tegen een forse stoot
kan.
Ziehier de cijfers van de aangesloten vakbonden:

Leden dioc.
bonden
niet tevens
lid van een
vakbond

V erlnofjiiMj van
Totaal

l Jan. 1940

191.507

18.451 209.958

l April 1940

193.903

20.624 214.527

l Juli 1940

191.651

19.930 211.581

Juurletoeslafj

Je

gevraagd

Ons Verbondsbestuur heeft zich in
een schrijven gewend tot den waarnemend secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van
Sociale Zaken, er op wijzende, dat als
gevolg van de stijging van de kosten
voor noodzakelijk levensonderhoud
de toestand voor grote groepen arbeiders in de werkverruiming, vooral
in de gemeenten met zeer lage basisuurlonen, steeds-moeilijker is geworden, ondanks de in December j.l. toegekende 5 pet. duurtetoeslagHet bestuur verzoekt den waarnemend secretaris-generaal voornoemd
daarom te willen bevorderen, dat de
reeds toegekende 5 pet. duurtetoeslag
wordt verhoogd tot 10 pet., om daarmede tegemoet te komen aan de financiële moeilijkheden, die voor bedoelde arbeiders en hun gezinnen uit
de prijsstijging voortvloeien, moeilijkheden, welke zij niet kunnen dragen.
Voor zover de werkloze arbeiders
niet bij de werkverruiming worden
geplaatst en ook niet voor plaatsing
in Duitsland in aanmerking komen,
zodat zij dus aangewezen blijven op
de steunregeling, verzoekt het Verbondsbestuur den waarnemend secretaris-generaal te willen bevorderen
eenzelfde verhoging van de duurtetoeslag op de steunuitkeringen.

neer dus op deze wijze ook deze leden
voelen, dat de katholieke arbeidersbeweging ook in hun omstandigheden nog van direct nut is, zal dit ook
de winst brengen van groter stabiliteit.
Bovendien dreigt het gevaar, dat
allerlei gevolgen van de oorlog —
verkorting van werktijd, werkloosheid, prijsstijging enz. — de lusteloosheid onder de arbeiders zullen
doen
toenemen, hetwelk blijkens de erLEDENTAL VAKBONDEN PER l 'UL' 1940.
varing de gang van het ledental ongunstig pleegt te beoefenen.
2e kwartaal
J April
l Jan.
i Juli
Al deze redenen van negatieve
1940
1940
1940
Verlies
Winst
aard moeten ons aansporen onze propagandistische activiteit te verster3.235
3.273
Bakkers
3
ken. Door de bijzondere omstandighe322
Landarbeiders
17.89117.872
17.568
9.467
9.791
H.-, K.- en W. -bedienden
141
9.932
den, waaronder wij thans leven, moe63
98r,
958
Hotel-geëmpioyeerden
923
ten daarbij min of meer geruchtma72
5.325
5.332
Houtbewerkers
5.253
kende middelen vermeden worden en
12
232
225
Kjppersbedienden
213
117
zal met name het oude soliede mid6.607
6.721
6.604
Overheidspersoneel
4.447
4.348
4.490
43
P.T.T.-personeei
del van het huisbezoek moeten wor182
10.159
9.989
9.977
Spoor- en tramwegpersonee)
den aangewend.
884
872
887
3
TechniC'
Wij rekenen erop, dat de vinding147
9.607
9.46'
9.566
Transportarbeiders
rijkheid van onze plaatselijke ijveraars
2.841
2.788
2.733
53
Werkmeesters
50
30.237
30.354
30.187
Bouwvakarbeiders
ook in deze tijd de juiste middelen zal
M
29
29
Diamantbewerkers
doen kiezen.
880
23.182
23.440
22.302
Fabrieksarbeiders
Dat is vooral nodig, omdat naast verband houdt met wat zich na de
10
5.643
5.63?
5.561
Grafische Bond
de redenen van min of meer negatieve oorlog in de Nederlandse arbeiders59
23.194
23.135
22.798
Metaalbewerkers
176
12.496
12.672
11.592
aard vooral de positieve redenen tot beweging heeft voorgedaan.
Mijnwerkers
45
1.654
1.690
1.719
Kleermakers
De veronderstelling is namelijk gegrote propagandistische activiteit no52
2.143
2.065
2.221
pen.
opperd,
dat een en ander de onzen
166
8.999
8.833
8.702
Tnhaksbe werkers
zou
hebben
aangespoord te ijveren
Wij
leven
thans
in
een
voor
onze
158
11.964
12.122
12.004
Textielarbeiders
1.832
onder de katholieken van-huis-uit, die
39
beweging zeer gewichtige tijd1.871
1.821
Handelsreizigers.
3
58
55
Anorhekers-assistenten.
Idealen, waarvoor wij tientallen bij andere bewegingen waren aangejaren gestreden hebben, zijn veel sloten, om dezen voor onze beweging
korter bij gekomen. Hierop is na de te winnen.
2.511
285
191.651
193.903
191.507
Totaal
oorlog in ons blad reeds zo menigDit zou niet zijn in de geest van de
maal gewezen, dat wij ons ontslagen leiding der katholieke arbeidersbewekunnen achten van de verplichting ging, die op „bekeerden" onder zo beZoals uit de staat blijkt, hadden de vrij groot aantal leden afschrijven. een en ander nader aan te duiden.
denkelijke omstandigheden niet geHet totale verlies bedroeg slechts
Bakkersgezellen, de Bedienden, de
steld
is.
Wij
rekenen
op
de
beproefde
trouw
Postmannen, de Technici, de Werk- 2226 leden of nog niet ten volle en activiteit van alle plaatselijke werDe cijfers, die wij hier mededeelmeesters, de Handelsreizigers en de 1-15 pet.
kers.
den, tonen aan — en wij zijn daar
Het totale ledental der vakbonden
Apothekers-assistenten nog winst en
voor onze beweging blij om — dat de
onder deze de H.K.W.-ers, de Werk- bedroeg op l Juli alzo 191-651.
Wij achten het gewenst ten slotte veronderstelling op niet al te soliede
meesters en de mannen van St. Chrisnog een opmerking te maken, die gronden berust.
toffel nog een aardig winstje en was
Bij de Dioc. Bonden deed zich vrijhet verlies over het algemeen over wel hetzelfde verschijnsel voor.
de overige bonden verdeeld en dus
De Utrechtse bond kon nog een
vrijwel nergens verontrustend. Al- kleine vooruitgang boeken, maar verr
leen de Fabrieksarbeiders en de Land- der was er over de hele linie achterp voor lief Icof liolieli® Ie
Ie
arbeiders — vooral de eerste — val- uitgang, zoals uit het volgende staatlen uit de toon en zij moesten een je blijkt:

O

Er is in de laatste jaren van katholieke
zijde een werk tot stand gebracht van
grote en maatschappelijke waarde, dat alTotaal aantal leden
2e kwanaa' 1940
l Juli 1940
ler steun verdient.
Zeven jongens- en vijf meisjeskampen
Niet
letevens ld
werden
opgericht en tot grote bloei gevens
lid
Dioc. bonden
Vervan een
l Jan.
l April
l Juli
bracht.
Wins
van een
1940
1940
lies
ianaesl
1940
Duizenden jongens en meisjes vinden
aanaes!.
vakbond
vakhond
hier jaarlijks gedurende enige maanden
gedegen vorming, zinvolle arbeid en geUtrechtse Bond
30.021
21
30.222
30.243
27.198
3.045 paste ontspanning.
ledere dag opnieuw wordt er naar ge218
Ned. R K. Voiksb
32.704
36.224
35.893
3.189 streefd om hen in alle opzichten, gods36.111
dienstig, sociaal en cultureel, op een ho1.36!
39.062
Bossche Bond
7.150 ger plan te brengen en hen te richten op
47.135 47.572
46.212
306
Bredase Bond
16.776
449 het ware, goede en schone.
18.246
17.225
17.531
Zij leren hun persoonlijk leven bouwen
548
22.924
Limburgse Bond
29.569
29.022
29.021
6.09 op de leer der Kerk en worden bezield met
de drang om ook het maatschappelijk leven naar deze leer te helpen hervormen,
Totalen
2.432
160.648 161.005 158.594
138.664
21
19.930 juist in deze tijd.
Hun arbeidsvreugde wordt verhoogd
doordat zij leren inzien de waarde en de
Het totale verlies bedroeg
op dit ijverig werden gecolporteerd, waren betekenis van hun arbeid, terwijl door
]
front 2411 of nog geen l /2 pet.', waar- in staat de trouw van onze leden aan het actief deelnemen aan de levens- en
werkgemeenschap van het kamp de gedoor het totale ledental daalde tot 't wankelen te brengen..
meenschapsgedachte in hen versterkt
158.594.
. Constateren wij dit met vreugde wordt.
en
grote
dankbaarheid,
wij
mogen
Zij die sedert het verlaten der lagere
Tengevolge van een en ander ging
niet biind zijn voor de gevaren, die school veelal geen verdere ontwikkeling
het totale ledental van het Verbond ons
alsnog bedreigen.
mochten genieten, worden weer verachteruit met 2946 of ruim iy2 pet.
Een
groot
aantal
van
onze
leden
trouwd gemaakt met het verleden van
en kwam zodoende op 211.581.
tengevolge van de oorlog in het Nederlandse volk, met zijn ontwikkeZie het hierop betrekking hebben- moest
gaan werken, zodat de ling als christenvolk en als cultuurvolk,
de staatje in de derde kolom boven- Duitsland
band
met
deze
leden veel losser is ge- met de taak die het in de toekomst heeft
aan.
worden. Het zal zaak zijn, dat de te vervullen.
Zij leren kennen en waarderen de NeDe cijfers tonen — wij constateren plaatselijke besturen en propagandisdat nogmaals met vreugde — dat ten alles doen, wat zij kunnen, om de derlandse cultuur in al haar uitingen, in
letterkunde en schilderkunst, in haar
onze katholieke arbeidersbeweging band met deze leden te handhaven haar
muziek- en toneelkunst.
in het afgelopen kwartaal haar so- en te versterken. Wanneer zij ten opZij leren kennen en bewonderen, hetliditeit bewezen heeft. Noch de schok zichte van deze leden hun plicht doen geen het Nederlandse volk tot stand heeft
van de oorlog, noch de geruchten, die en zich vooral ook dienstbaar maken gebracht op het gebied van akkerbouw,
erop volgden, noch de praatjes, die aan de achtergebleven gezinnen, wan- nijverheid en scheepvaart, van volkshuisLEDENTAL DIOCESANE BONDEN PER 1 TULI 1940

vesting en verkeerswezen, van ontginning
en drooglegging.
Zij leren beseffen, wat het Nederlandse
volk als koloniserende mogendheid heeft
gedaan tot geestelijk en stoffelijk heil van
mi'lioenen Indiërs.
In hen wordt opgewekt het verlangen
en de geestdrift, om aan de verdere uitbouw van dit werk mede te werken en in
zich zelf de krachten te ontwikkelen die
voor dit doel moeten worden ingezet.
Ook in nog andere opzichten staat het
kampwerk in dienst van ons volk.
Dagelijks geven onze jongens hun arbeid aan werken ten bate der gemeenschap; aan de heropbouw van de abdij van
Egmond, het historisch monument van de
graven van Holland, aan de Stichting van
het Katholiek Gemeenschapsoord
te
Baarn, dat bestemd is te worden een centrum van katholiek cultuurleven, aan de
oprichting van verschillende jeugdcentra,
zoals O. L. Vrouw ter Duinen te Ossendrecht en de Witte Bergen te Oirschot.
In de meisjeskampen worden jaarlijks
honderden meisjes opgeleid tot dienstbode of hulp in de huishouding, waardoor
zij in staat worden gesteld een nuttige
maatschappelijke functie te vervullen, hetgeen er tevens toe leidt, dat er in het bedrijfsleven meer plaatsen vrrj blijven voor
de jongens.
Katholiek Nederland moge voor dit
werk zijn volle sympathie en daadwerkelijke belangstelling tonen.
Dit kan het doen door de loterij-actie,
die ten bate van dit werk is opgezet te
doen slagen. .
Laat de besturen van onze stands- en
jeugdorganisaties hun krachtige medewerking daartoe geven.
De trekking der loterij is vastgesteld op
31 December. De tijd dringt tot snel beraad en levendige actie!
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„en persoon
green
fscheid

Mijn besluit, om een herbenoeming tot bestuurslid van
ons Werkliedenverbond niet meer te aanvaarden, is geen
besluit van bijzondere betekenis. Het is een levenswet,
dat de ouderen moeten heengaan, om door jongeren te
worden opgevolgd.
Onze arbeidersbeweging zou geen beweging zijn,
maar tot stilstand en verstarring zijn gekomen, wanneer
zij deze levenswet niet zou kunnen of willen eerbiedigen.
Dat zij dit kan en ook wil, mag voor de anderen, wel
verre van onaangenaam, een ware voldoening zijn. Het
"bewijst immers, dat zij niet vergeefs hebben gewerkt; dat
zij niet zonder volgelingen gebleven zijn, en dat hun
werken en streven van zodanige waarde worden geacht,
dat men dit wil overnemen en voortzetten in de toekomst
Het zijn thans vele tientallen van duizenden, die, door
dit te willen, een volksbeweging vormen, die naast haar
"beginselen en idealen voor geen -macht ter wereld wijken.
zal.
Vrij van enige aanmatiging, maar gedreven door de
liefde voor ons levenswerk, betuig ik hiervoor aan de
jongeren mijn oprechte dank.
Ik mag de jongeren benijden. Zij hebben het voorrecht,
voor onze idealen te kunnen werken en strijden in een
even bewogen als veel belovende nieuwe tijd.
Het nieuwe, dat werkelijk tot welzijn van ons volk kan
strekken, zal voor ons geen verrassing zijn. Voorgelicht
door het heilzaam leergezag der Kerk en vertrouwend op
het onfeilbaar kompas van onze beginselen, hielpen wij
dit, toen het nog fel bestreden werd, ontwikkelen en
voorbereiden.
Onder dat nieuwe zal onze beweging, die gelukkig een
eenheid van stands- en vakorganisatie
^is, niets van haar kracht verliezen. Integendeel! Wanneer
door een nieuw arbeidsrecht de vakorganisatie haar doel
heeft bereikt en van karakter verandert, blijft onveranderd noodzakelijk het cultuurwerk van onze standsorganisatie, omdat de arbeider niet slechts juridisch en economisch, maar vooral geestelijk en zedelijk en, ook buiten
het gebied van het bedrijfsleven, stoffelijk uit het proletariaat moet worden verlost en ten allen tijde, om waarlijk
gelukkig te zijn en anderen gelukkig te kunnen maken,
moet leven en streven als een christen mens.
Dit is het oude, het eeuwige en onvergankelijke, dat
moet blijven voortleven, om het nieuwe te maken tot
een zegen voor de maatschappij.
Om voor de waarheid te strijden, om onze vruchtbare
sociale actie voort te zetten, om goede sociale instellingen
te behouden of tot stand te brengen en te verzekeren door
sociale mensen te vormen, zullen ook nu weer de
jongeren het vaandel overnemen van de ouderen.
Ik hoop, met Gods hulp, nog enige jaren, maar dan
"belangstellend toeschouwer van dit werk te zijn. Mijn
"heengaan als bestuurder is geen afscheid van onze beweging. Waar dit mogelijk en wenselijk is, hetzij met het
gesproken of geschreven woord, zal ik die beweging en
de zaak der arbeiders blijven dienen.
Ons vaandel draagt het kruis. In dit teken zullen wij
overwinnen. In Christus' naam vooruit!
•

HENRI

(Vervolg van pagina 3)

Evenals Hermans beschikt Kuiper
over een uitstekende pen en hij heeft
de beweging dan ook in de loop der
jaren verrijkt met artikelen in dagen week- en maandblad, zo overvloedig en grondig, dat ook hij als leidinggevende figuur algemene bekendheid en grote waardering geniet. Ook
als spreker heeft hij vooral vroeger
bij de arbeiders voor onze idealen
geestdrift weten té wekken, maar als
zodanig is hij in de latere jaren meer
op de achtergrond geraakt. In de
laatste jaren voelde hij zich meer
thuis in de rustige werkkamer achter
zijn bureau met z'n boeken en tijdschriften dan in het bruisende sociale leven in 't openbaar.
Zijn grote werk is hef door Mgr.
dr. Nolens hoog geprezen boek „Uit
het Rijk van de Arbeid", waarmee
Kuiper zichzelf een monument van
blijvende waarde heeft opgericht.

HERMANS.

Daar is een tijd van komen, en... er is een tijd van
gaan!
Op dit ondermaanse is dat de voor ieder en alles geldende wet; geen sterveling ontkomt er aan.
Het wekt soms tragische verwikkelingen, want de tijd
van gaan is niet altijd bij vrije keuze te bepalen.
Nog de voor-laatste week hebben we dit ondervonden
bij 't plotseling sterfgeval van onzen onvergetelijken vriend
A. G. van der Linden. Werkzaam van nature, wilde hij
van rust niet horen, ondanks zijn 67-jarige
leeftijd.
Echter... zijn gaan benadrukte scherp de wet waaraan
al het aardse onderhevig is.
Minder, véél minder tragisch, is het afstand doen vnn
een bestuursfunctie; zelfs als dit geldt de functie die
collega Hermans en ik deze week verlaten.
Overbodig te zeggen, dat wij aan deze functie gehecht
zijn, en ik voor mij beken gaarne, dat het mij leed doet
haar te moeten neerleggen.
De vrije keuze van het tijdstip van gaan is meer formeel
dan wezenlijk, want de eigenlijke oorzaken van leeftijd en
bijzondere omstandigheden hebben de keuze bepaald.
Het is dan ook onder zekere weemoed, dat ik er mijn
bestuurslidmaatschap van het Werkliedenverbond aan
geven moet.
Aan deze openlijke bekentenis is echter toe te voegen,
dat deze weemoed vergezeld is van dankbaarheid en van
voldoening.
Allereerst gevoelens van dankbaarheid tot God, voor de
bijzondere genade mij geschonken, om het grootste deel
van mijn leven de katholieke arbeidersbeweging te mogen
dienen. Dit levenswerk schonk levensvoldoening, en dit
temeer naarmate de worsteling voor de goede zaak zwaarder was.
Op de tweede plaats ook gevoelens van dankbaarheid
voor het genoten vertrouwen, en jegens de vele oprechte
kameraden, waarmede ik een kleine 40 jaren heb mogen
samenwerken. Met vereende krachten hebben we onder
Gods zegen een katholieke arbeider sbewging opgbouwd
die er zijn mag. Dit geeft voldoening, hoe het ook in de
toekomst verder moge gaan.
Daar is in het verleden hard gewerkt, dikwijls ook onder
moeilijke omstandigheden, en dat zal wel niet veranderen.
Vandaag is'het althans zeker niet minder moeilijk.
Des te verdienstelijker is het echter alles wat wij kunnen, te geven voor onze mooie katholieke arbeidersbeweging.
Voor ons persoonlijk komt er nog wat bij. Het neerleggen van onze bestuursfunctie wil gelukkig niet zeggen,
dat alle banden aanstonds verbroken worden.
Wij ruimen onze plaats voor een jongere kracht, doch
dit niet zonder hoop en vertrouwen dat we nog enige, zo
mogelijk nog geruime tijd, zullen kunnen en mogen medewerken.
Wél staan we vooreen nieuw tijdperk, dat geheel andere
eisen zal stellen dan het verleden deed, maar het kunnen
voor ons geen vreemde eisen zijn.
Voor wat nu komen gaat, hebben we jarenlang welbewust het voorbereidende werk gedaan.
In de tijd die komende is, zullen we stellig geen van
allen met twee linkse handen staan.
Onze katholieke arbeidersbeweging deed in het verleden
wat de dag te doen gaf, maar stuurde doelbewust n aar,
en leefde met haar idealen reeds i n een méér en béter
georganiseerde maatschappij.
De goede God schenke mij de kracht, daaraan ook in de
nieuwe tijd nog te kunnen medewerken.
Dit zou een passend slot kunnen zijn.
C. J. KUIPER.

Voor alles wat zij deden, spreken
wij ook op deze plaats nogmaals onze
hartgrondige dank uit en wij hopen
dat zij, ofschoon niet meer als collega's bestuurders, hun gaven ook
in de toekomst nog ten bate van onze
beweging en de zaak der arbeiders,
die hun dierbaar is, zullen aanwenden.

MARTIKA
A.

TH.

door
TERWINDT

O. P.
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Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgeefster
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tnkel
C. J. KUIPER
De heer C. J. Kuiper, afkomstig uit een
gezin van zes kinderen, is geboren 3 Mei
1875 te Baambrugge. Hij was nog heel
jong- toen zijn vader als ploegbaas bij
weg en werken der Spoorwegen naar Loenersloot verhuisde. Daarna is Kuiper's
vader nog eens verplaatst, nl. naar Abcoude. Als 12-jarige jongen ging C. J.
Kuiper in het smidsvak. Na gedurende
zeven jaar te Ouderkerk aan den Amstel
te hebben gewerkt, trad hij op 24-jarige
leeftijd bij de firma Beijnes te Haarlem
in dienst.
Aanvankelijk lid van de neutrale (socialistische) metaalbewerkersbond, en secretaris der Haarlemse afdeling, trad
Kuiper in October 1903 toe als lid van
de op 21 April 1903 opgerichte landelijke
organisatie der R. K. Metaalbewerkers en
werd zeer spoedig bestuurslid en tweede
voorzitter van de Haarlemse afdeling,
waarvan de vader van Jos. v. Seggelen
voorzitter was. Nog in hetzelfde jaar
dioeg deze laatste vrijwillig het voorzitterschap aan Kuiper over.
In Mei 1905 volgde Kuiper's benoeming
tot bestuurslid van de landelijke organisatie der katholieke metaalbewerkers; in
Juli 1906 werd hij secretaris, op l Sept.
1907 gesalarieerd propagandist, welke
functie in Juli 1910 werd omgezet in die
van gesalarieerd bestuurder (voorzitter).
Hij bleef dit — met een korte onderbreking — tot 23 Juni 1917. Van November
1914 tot midden 1915 was Kuiper nl. geen
voorzitter in verband met zijn functie als
penningmeester van het R. K. Vakbureau;
hij behield deze laatste taak tot 1918 en
nam sedert midden 1915 tevens het voorzitterschap van de R. K. Metaalbewerkersbond op zich. Na 1918 bleef hij als
bestuurslid — van het R. K. Vakbureau
en sedert 1925 van het toen gestichte
R. K. Werkliedenverbond, de arbeidersbeweging dienen.
In 1918 deed Kuiper zijn intrede in de
Tweede Kamer, waarin hij tot nu toe onafgebroken zitting had.
Van 1916—1926 was hij redacteur van
het tijdschrift de R. K. Vakbeweging, en
maakte voorts deel uit van de redactie
der Volkskrant en van Lering en Leiding.
Van zijn hand verscheen o.a. het standaardwerk „Uit het Rijk van de Arbeid."
De heer Kuiper is ridder in de orde
van de Nederlandse Leeuw en officier
m de orde van Oranje Nassau.

Wij hopen en bidden hun toe, dat
HENRI HERMANS
zij nog vele jaren, zij 't op wat kalmer
wijze, hun leven mogen voortzetten.
Henri Hermans werd 14 Aug. 1874 te
Daarna komt de ten volle verdiende Blitterswij'k (Limburg) geboren, waar zijn
beloning pas, die alleen de goede God vader onderwijzer was.
In 1890 als typograaf in Boxmeer werkhun kan geven!
zaam, tevens redacteur van Boxmeer's
Het ga hun verder wel!

weekblad zijnde, werd hij medeoprichter
van de plaatselijke vakbond aldaar. Op
18 Nov. 1900 werd hij in het hoofdbestuur
van de R. K. Typografenbond gekozen, op
15 Sept. 1901 to tvoorzitter, welke funcEen bijzonder woord van dank metie hij in 1904 verwisselde voor die van
nen wij ook te moeten spreken voor
secretaris van de Arbeid te Maastricht.
de wijze waarop zij zich als collega's
Hier was hij ook redacteur van de Volksen vrienden ten opzichte van ons albode, waarin later „De Katholieke Werklen hebben gedragen. Zij waren trouman" werd opgenomen en waaruit de
we vrienden, op wie men bouwen
Volkskrant is voortgesproten. Bij zijn inkan, mannen waarmee men vanzelf
trede in de Tweede Kamer in 1918 trad hij
andere banden krijgt dan die der saaf als secretaris van de Arbeid.
Hermans' journalistieke arbeid omvat
menwerking voor een bepaald doel
talloze artikelen in kranten en tijdschrifalleen. De daaruit ontstane vriendten, met name in die waarvan hij reschapsverhouding heeft ook voor het
dacteur was, zoals Het Roer, in 1925 omwerk zijn grote betekenis, waarom
gezet in "Lering en Leiding, en de Volkswij menen er hier over te mogen
krant. Van zijn hand verscheen het „Handspreken.
boek der moderne vakbeweging".
Een bekende figuur is Hermans ook in
de drankbestrjjding; hij vervulde vele jaren het secretariaat van Sobriëtas.
Hermans is ridder In de Nederlandse
Leeuw en officier in de orde van Oranjeverdwijnen door de huidzuiverende, huidvoedende en huidverfraaiende Purol. Doos 30, 60 et. Tube 45 et. Bij Apothekers en Drogisten. Nassau.

Huldonzuivertieden,

, pukkelsen uitslag
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tie in het sociaal-economische leven.
Inzegening en
ingebruikneming 4 O et. a.s. Het eenvoudige adres: „Drift 10",

nadert dan de dag, het uur,
waarop het nieuwe gebouw door Z.
H. Exc. Mgr. dr. J. de Jong, Aartsbisschop van Utrecht, plechtig zal
worden ingezegend. Vrijdag 4 October
des middags om 3 uur heeft de plechtigheid plaats.
Op het ogenblik waarop wij dit
schrijven is de „verhuizing" in volle
gang. Nóg is het officiële adres
thans: Drift 10. Vrijdag zal zulks
liet meer het geval zijn ......
Het is met weemoed dat wij afscheid nemen van 't oude, vertrouwde adres: Drift 10, met zijn uitgesleten drempel, zijn uitgesleten brievenbus, zijn uitgesleten trappen, met zijn
eenvoudige, rustige werkkamers.
Hier klopte het hart der Katholieke
Arbeidersbeweging. Hier kwam de
katholieke arbeidersbeweging ten
volle op dreef, bevocht zij haar posi-

werd een symbool: achter dit
„adres" stonden, men wist het, tweehonderdduizend arbeiders, saamgebonden door hun beginselen, schouder aan schouder om én de katholieke arbeidersbeweging én het landsbelang te dienen. Hoe menig maal
werd hier een beroep op „Drift 10"
gedaan, en waarachtig niet alleen
voor de zaak der katholieke arbeiders
alléén.
Nu gaan wij „Drift 10" verlaten.
Maar al is „Drift 10" voortaan niet
meer de centrale zetel der katholieke
*
arbeidersbeweging,
het adres blijft
in de familie: de R. K. Bouwvakarbeidersbond gaat er haar kantoren
vestigen.
Vanuit ons oude vertrouwde oord
„Drift 10" trekken wij naar ons nieuwe oord, dat
Oudenoord heet.
Want het nieuwe gebouw ligt aan een
nieuwe verkeersweg die Oudenoord
genoemd is.

In alle eenvoud staat het daar, zonder architektonische opsmuk, zorf5
der pracht of praal. Noch paleis, noch
modern flatgebouw is het, maar in
werkelijkheid een huis, al is het dan
ook een groot huis. Want de afmetingen zijn niet minder dan 48 meter
(gevelbreedte) bij 36 meter diepte.
Het gebouw bestaat uit een voorstuk
en twee zijvleugels, binnen welke een
ruime binnenplaats geprojecteerd is.
Deze zijvleugels harmoniëren thans
nog niet met het hoofdgebouw. Want
men moet er rekening mede houden,
dat deze zijvleugels ruimte voor uitbreiding in houden; eigenlijk moet er
nog etn etage op en dan komt, ook op
deze zijvleugels, het dak, dat dan aansluit bij het dak van 't hoofdgebouw.
De foto op deze pagina links boven
biedt alleen een vooraanzicht; van de
zijvleugels is niets te zien.

tweehonderdduizend gulden. En de
strenge winer van 1940 én
de oorlog brachten aanzienlijke stagnatie,
zodat de opleveringsdatum van Mei
1941 niet kon worden aangehouden.
Maar dat ondanks de tijdsomstandigheden de bouw thans reeds geree,d is,
mag als een prestatie worden beschouwd.
Wie het gebouw daar op het ogenblik in zijn „eentje" ziet staan, moet
er rekening mede houden, dat de on-

De bouw kwam, ondanks de stagnatie, toch nog betrekkelijk vlot tot
stand. In December '37 nam de Verbondsvergadering het besluit tot aankoop van de gronden. Er werd een
besloten prijsvraag uitgeschreven;
drie architecten werden uitgenodigd.
l
De keuze viel op de ontwerpen van
Doorzicht door een der yangen
de heren ir. E. H. Kraayvanger, civiel
ingenieur en H. M. Kraayvanger, architekt B.N.A.
middellijke omgeving, nl. de te bebouwen
grond naast het gebouw, ook
In Mei 1939 kon met de bouw een
aanvang worden gemaakt. Aanne- in handen der katholieke arbeidersmer was M. v. d. Voorn te Utrecht. beweging is en dat de architektuur
De aannemingssom liep tegen de eerst dan haar volle relief krijgt,

uic domui
Vrede zij dit huis!
Met deze wens betreden wij de nieuwe woning:, welke het K. K. Werkliedenverbond zich te Utrecht heeft gebouwd.
De bede om vrede stijgt thans vuriger dan ooit uit onze harten op.
Vrede in de grote wereld om ons heen, vrede in die kleine wereld van
ons eigen hart, maar vrede ook in alles wat daar tussen ligt, vrede in
ons vaderland, vrede in ons huisgezin, vrede in onze verenigingen en
bonden.
Vrede is de rust der orde, heeft Sint Augustimis gezegd. De diepe zin
van dit woord is, dat vrede berust op evenwicht.
Wij moeten steeds de zuivere intentie hebben alles te doen tot meer
eer en glorie van God. Dan zal er innerlijke vrede zijn in onszelf,
maar ook dan alleen zullen wij vrede hebben met onze medemensen.
Zo mogen boven de ingangspoort van dit nieuwe bondsgebouw de
verzen gebeiteld staan van Vondel:
Dit palais groeit in pais en in vrede,
Geen tweedraght hoort men hier.
Dan zal er zijn vrede in dit huis, en zal er in wijde omtrek vrede van
Uitgaan.
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wanneer ook de belendende gebouwen mettertijd volgens het inzicht
van den architekt en in harmonie
met het Verbondsgebouw zijn opgetrokken.
De entree van het hoofdgebouw is
wat men noemt: een joyeuse entree:
ruim en licht en breed. Het witte,
grijs geaderde marmer — een prachtig geschenk van de instelling van het
Verbond, de Levensverzekeringsmaatschappij Concordia, wier directeur helaas zo héél kort van zijn geschenk heeft kunnen genieten —
vangt den bezoeker als het ware in
een stilte, welke een zo noodzakelijke
voorwaarde is voor een gebouw,
waar gewerkt wordt.
Recht voor de ingang breekt een
zonnig, kleurrijk, glas-in-lood — raam
van Karel Trautwein uit Haarlem —
een geschenk van de bonden en instellingen — de werkelijk serene
rust der hall: de arbeid, de vreugdebrengster, treedt hier, van zonlicht
doorglansd, in al haar schakeringen
naar voren. Een afbeelding van dit
raam vindt men op de voorgaande
bladzijde, terwijl wij eveneens een
détailfoto ervan reproduceren. De afmeting van dit raam is niet minder
dan 4 bij 6 meter.
Prachtige smeedijzeren kronen ontworpen door den edelsmid Gellings uit Rotterdam -- doorvlochten
met arbeidsmotieven en het symbool
van het Verbond, geven, mét het
smeedwerk der trap van Nico Witteman, een bijzonder verfijnd artistiek
en edel cachet aan dit „voorportaal"
van het gebouw.
Links en rechts van de hoofdingang vindt men ruime en lichte zalen, die resp. door Concordia en de
Centrale Volksbank en Arbeidersbank in beslag worden genomen. Hier
is de versieringskunst een halt toegeroepen. Hier treedt men voor 100
procent in de sfeer van de arbeid.
Hier moet worden gewerkt en alles
is er ingesteld om de ruimten zo goed
mogelijk aan hun doel te doen beantwoorden. Hier heeft de architect zich
de „beperking" opgelegd 't s c h o n e
tot uitdrukking te brengen in ruimte,
in zuivere en harmonische proporties
en in licht. Waar men verder in het

Het uitzicht vanuit de voorzitterskamer.
Een typisch H o l l a n d s landschap
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fries vbas-re.ielt van den oee.dhouwer A. Termuie doven de hooldinjaii ,. van nei geoouv»

gebouw komt, steeds wordt men door
hetzelfde princiep getroffen: schoonheid en eenvoud. Het doorzicht van
een gang bijvoorbeeld, niets dan een
eenvoudige gang, doet ons even stilstaan. Niets dan witte, even gebroken
muren: een prachtig, ongekunsteld
perspectief. Wij beelden hierbij een
der gangen af. Helaas komt zo'n foto
met zulke tere lichteffecten maar
slecht uit op krantenpapier.
Ook de werkvertrekken •— er zijn
er in totaal 75, behalve dan nog de
4 zalen van 12 bij 20 meter — munten
uit door eenvoud en licht, op welke
verdieping men ook komt. Wel zéér
goed hebben de architecten de sfeer,
waarin de vertrouwensmannen der
katholieke arbeiders willen werken,
aangevoeld.

Détai uit het grote gebranuscni ciertie
raam van Karei Trautwein

Wij vergaten nog iets te zeggen
over de voorgevel. Vlak boven de
hoofdingang is een fries ingemetseld
van den beeldhouwer A. Termote. Wij
reproduceren die eveneens op deze
bladzijde. Voorts ziet men een viertal gevelstenen van v. d. Plas, uitbeeldende: de arbeid, het sparen, de
zorg (levensverzekering) en Herwonnen Levenskracht.
*

*

Zeker, men had zich andere omstandigheden kunnen, indenken dan
die, waaronder nu het gebouw in gebruik genomen wordt
De toekomst der katholieke arbeidersbeweging is niet zonder zorgen. Maar was
zij het 25,.50 jaar geleden? Wij moeten O. L. Heer dankbaar zijn, dat wij
deze dag mogen beleven: de toekomst
heeft Hij in Zijn hand. En wij staan
onder de machtige bescherming van
St. Josepk, den patroon der arbeiders. Het nieuwe gebouw wordt door
Z. H. Exc. den Aartsbisschop ingewijd; meer dan een formaliteit weten
wij dat: Gods zegen wordt dan nadrukkelijk afgeroepen over dit nieuwe gebouw en over de arbeid die hier
verricht gaat worden. Afgeroepen?
Of zou zij in de huidige omstandigheden soms worden afgesmeekt? Wij

vermoeden van wel, wij weten het dat Gods zegen ons zonder ophouden
bijna zeker.
geschonken wordt?
En in een onverwoestbaar vertrouIs het teveel gevraagd aan alle
aangeslotenen bij de katholieke arbei- wen op God gaan wij voort. Vanuit
dersbeweging, en aan hun huisgeno- dit nieuwe gebouw in deze oude, woeten, als wij ze verzoeken allen, zon- lige wereld, gaan wij onverpoosd en
der uitzondering, in de geest bij de in- onverschrokken voort aan de bouw
wijding tegenwoordig te zijn en God van de Nieuwe Gemeenschap!
te vragen, mét den Aartsbisschop.
A.

d e nieuwe

esle

Kort nadat de centrale organisatie der katholieke werkgevers haar
ruimere fraaie -behuizing betrokken heeft, gaat nu ook de katholieke
arbeidersbeweging haar nieuw Verbondsgebouw in gebruik nemen. Als
gebeurtenis op zichzelf kan men het moeilijk belangrijk noemen, maar
als getuigenis van levenskracht en levenswil is het wel van betekenis.
Want met die levenskracht en die levenswil is, meer dan ooit, een groot
landsbelang gebaat. Het landsbelang van volkseenheid op christelijke
grondslag.
Wat is de rechtvaardigingsgrond voor wat heet „confessioneel" verenigingsleven op economisch-sociaal gebied? Uit het oogpunt der gemeenschap beschouwd, moet het antwoord luiden: h e t
algemeen
welzijn
i n zijn
dringende behoefte
aan
v e r c h r i s t e l i j k i n g van
de e c o n o m i s c h-s o c i a I e
h a n d e l
en w a n d e l . De onderwerping, in het recht van de
Staat en in de zeden der maatschappelijke samenleving, van het stoffelijke belang aan normen van hoger plan, dat is het diepe verlangen,
dat het afgeleefde individualisme ons heeft overgelaten, en dat nu om
vervulling roept in de leegten en de leemten, welke dat individualisme
in mens en samenleving heeft geslagen. Het gaat om de concretisering,
naar inhoud en naar vorm, van de onderschikking van stoffelijk belang
aan geestelijk beginsel. Dat in dit zedelijke vraagstuk zij, die aan hun
christelijke wereldbeschouwing een zedenleer ontlenen welker nakoming
het volk slechts gelukkig kan maken, tezamen gaan in de bevordering
van de doordringing dier leer in de samenleving, spreekt wel vanzelf;
de christen, die dit nalaat, waar het nodig en mogelijk is, is tegenover
zijn volk in verzuim.
Wordt aldus de christelijke grondslag der samenleving dóór het zogenaamde confessionele verenigingsleven gediend, hetzelfde is het geval
met de zo nodige volkseenheid.
De volkseenheid kan ten onzent, gelijk overal elders, slechts worden
verkregen op de basis van geestelijke vrijheid; zij kan ten onzent, in
tegenstelling tot wat elders soms het geval is, slechts worden bereikt
met inachtneming van geestelijke verscheidenheid. Dat schept een
probleem voor de nationale eenheid. Dit probleem heeft voor zijn oplossing mede nodig de verwezenlijking onzer onderlinge maatschappelijke verbondenheid, de omzetting van onze individualistische klassenmaatschappij in een organische corporatieve samenleving, waarin de
mensen niet verdeeld zijn naar wat ze aan geld of goed h e b b e n of
niet hebben, maar samengebonden worden naar wat ze in en voor de
samenleving z ij n als maatschappelijk functionnerende wezens. De
maatschappeujke g e s c h e' i d e n h e i d, niet verscheidenheid, in ons
volk moet verdwijnen; zij is de splijtzwam welke ons volk, en het onze
niet alléén, bedreigt.
Tegen de macht van het liberalisme en het getal van het marxisme
in, heeft de katholieke en de christelijke vakbeweging zich van meet af
principieel gesteld op het standpunt van de wegwerking dezer maatschappelijke gescheidenheid, van de ombouw onzer samenleving op de
basis van organische samenwerking in de plaats van individualistische
klassen-rstrijd. Die onvergankelijke eer komt haar toe, die doordpsemdheid met dit beginsel is een kracht, welke niet te missen is in de volbrenging bij ons van de noodzakelijke maatschappelijke omwenteling-.
Moge vanuit de nieuwe vesting het landsbelang van volkseenheid op
christelijke grondslag trouw en kloek verder worden gediend!
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In

memoriam

Laten wij in de herfst Marsman gedenken, die het najaar zo diep heeft bemind.
Hij, leidende dichter van het vorig geslacht, hij, die onlangs in een herdenkingsartikel werd genoemd „de grootste der
hedendaagse dichters van Nederland" (in
„Roeping") had de herfst lief met een
donkere hartstocht. In talrijke zijner gedichten, die velen als vlammende spreuken
boven hun leven hielden, leefde iets van
de herfst, iets van de grote weemoed van
het sterven. Een agonie, een duizelingwekkende angst voor de dood heeft hem
dan aangegrepen en die „groots en meesleepend had willen leven", die het vitalisme, de hartstochtelijke levensleer had
gepredikt van de tinnen zijner extatische
verzen, die het volk der lage landen in
honende hartstochtelijke liefde toeriep:

H. M

3n tïfdett aan

In het verdere vervolg van dit gedicht
in alexandrijnen tekent hij haast nauwkeurig de wijze, waarop hij zal sterven:
zijn schip, waarop hij zich met zijn vrouw
tracht veilig te stellen, wordt getorpedeerd en hij verdrinkt.
„Ik voel de waatren stijgen in den nacht,
de angst rijst naar den mond en aan mijn
[lippen staan
vermoeienis en walg, ik heb mijn merg
[verdaan
in slaafsche hoorigheid aan het roofzueh[tig bloed.
Niets rest mij dan mijn val, laat mij te
[pletter slaan
en kermen als een meeuw tusschen het
[zwarte wier
die eens als zon in 't zenith heeft gestaan,
zal bijten in het zand als een krepeerend
[dier.

Moet men niet denken, dat de Dood
Volk, ik ga zinken als mijn lied niet klinkt;
ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt; hem daar hebben wilde, waar hij zich
verzwelg mij, smeek ik — maar zij drinken veilig dacht te stellen; dat hij, terwijl hij
[niet
Wees mijn klankbodem, maar zij klinken niet. de dood trachtte te ontlopen, hem juist
Hij, die maar één wet erkende: „léven",
vluchtte toen de dood andere wapenen
dan het gif der ziekte of het burgerlijk
verkeers-ongeluk had opgenomen. Was de
dood met een voorbode bij Marsman geweest, dat hij hem steeds ontvluchten wilde? Vluchtte hij wel voor iets anders dan
voor het moment, waarop hij niet meer
zou kunnen leven, toen hij de onheilen
van deze oorlog ontvluchten wilde, en hij
de Dood omarmde in de blauwe wateren
van de Oceaan? Had hij, die een Germaanse geest had en evenals vele' Germaanse geesten, van den universelen
Duitser Wolfram von Goethe tot den
hedendaagsen groten beeldhouwer Fritsch
Klinisch toe, er van overtuigd was dat
ook de Gothische Germaanse kunst door
de Helleense vruchtbaar beïnvloed kon
worden, bevreesd te zijn voor de gevolgen, die de nieuwe Europese ordening
met zich mee zou brengen? Zijn doodsagonie dateert van langer dan de tijd van
de ommekeer in Europa en zijn vlucht was
die van zo velen, die de bommen hebben
leren vrezen, van welke zijde die ook komen. Het was of Marsman wist dat hij
vroeg zou sterven; daarom werkte hij
hard. Evenals de vroeg gestorven Jan
Slauerhoff die met hem zeker het mooiste poëtische talent der jongeren-generatie was, schreef hij veel verzen, alsof zij
wisten dat ze er niet lang meer tijd voor
kregen. En hoe wonderlijk hebben deze
beiden hun eigen dood in hun werk voorzegd. Slauerhoff deed het in zijn laatste
bundel „Een eerlijk zeemansgraf", Marsman deed het op verbeten wijze in zijn
laatste verzenboek „Tempel en kruis",
dat verscheen even voordat het bericht
over zijn dood binnenkwam. Het lijkt
haast of hij zijn leven afsloot met deze
strofen, die evenwel nog geheel doorstraald zijn van de huiverende gloed,
welke Marsman aan alle woorden in zijn
verzen wist te geven:
„Ik die bij sterren sliep en 't haar der
[ruimten droeg
als zilveren gewei, en 't stuifmeel der
[planeten
over den melkweg en in de maan gezeten
langs 't grondelooze blauw der zomer[nachten voer,
ik ben beroofd en leeg, mijn schepen zijn
[verbrand,
mijn stem verloor haar gloed
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hielp omdat de dood daar op die kille
plek dicht bij de Franse kust zijn opdracht
moest vervullen? Wie thuis bleven, schijnbaar onder de vuurdoop, bleven ongedeerd, wie de veib'ge vlucht dachten te
nemen, kwamen om. Hoeveel christelijke
waarheid zit niet in deze zaken.
Meer dan om de merkwaardigheid, dat
hij zijn eigen dood in zijn werk getekend
heeft, is de dichter en criticus mr. Hendrik Marsman waard hier genoemd te
worden, want zijp poëzie geldt zeker voor
mee van de meest geladen poëzie van
de laatste twintig jaren, al zal men het
oordeel, dat hij Neerlands grootste hedendaagse dichter was, zeker voorbarig mogen noemen. Zijn werk mist namelijk iets,
een dimensie, waardoor het zelfs voor
sommige mensen als oppervlakkig kan
gelden. Hij is koppig aan het Christendom voorbijgegaan, zonder de diepte er
van te willen peilen. Het is wellicht zinloos te redetwisten (men doet net nochtans) waarom hij niet tot het katholicisme bekeerd is, nadat hij dit toch aan het
sterfbed van den heftigen vurigen Gerard Bruning, zijn vriend, had beloofd,
men kan echter wel met stelligheid aantonen, dat hij, die tot de diepste kernen
van 's werelds grond -wilde komen en die
ook in zijn werk de diepte van het leven
na de dood wilde uitbeelden, door steeds
tussen tempel en kruis te blijven planeren
in zijn lyrische vlucht een diepere bezinning aan zijn werk onthouden heeft. Het
mag zijn, dat Marsman meestal tegenover zichzelf eerlijk is geweest, de lezer
die in zijn werk nog duidelijk de kentekenen van den christelijken cultuurmens
ziet, ervaart thans Marsman's houding
als daadmens als die van een lauwe, en
vele zijner artikelen en verzen voor een
diepere levensbezieling klinken voor hem
als veel te zware ballast. Woorden, woorden, woorden, zo zegt hij dan Shakespeare na.
Indien men dit gebrek in Marsman's
werk niet wil zien, zal men zeker moeten spreken van een dichter, die een toppunt bereikte in de geschiedenis der Nederlandse letteren. Van sinds hij zijn eerste boek „Verzen" uitgaf, is deze dichter in zijn vervoerend, nieuw schuimend
élan de aanvoerder geweest zijner tijdgenoten en zo katholieken als andersdenkenden leefden mee met zijn hevig leven.
Zijn verzen zijn stuk voor stuk geleefd in
hun krachtig snel rhythme, en tot de
laatste bundel „tempel en kruis" toe rijk
door hun weergaloze cosmische beelden,
die zijn poëzie soms toch nog een nieuwe
diepte geven.
Als prozaïst is Marsman zwak gebleven, enkele mooie landschap-beschrijvingen in de kleine roman: „de dood van
Angèle Degroux" herinneren ons alleen
maar aan den dichter van het „O Seine
en Marne, Frans Toscane". Als criticus had hij de gave in enkele korte woorden een werk of een persoon te kunnen
karakteriseren. Om de kracht van zijn
vers te illustreren schrijven we een zijner
herfst-gedichten over, uit zijn bundel
„Witte Vrouwen", dat tot titel draagt
„Herfst*1:
De avonden donkeren al.
dit is het regenende jaargetijde
waarin wij haar eenmaal ten grave droegen;
ook toen sloegen de bladeren en de regen
over de paden en de zwarte wegen
en het woei duister in de donkre groeve,
alleen was het toen vroeger herfst
en droever.
PAUL HATMON.

Het was in het meest onbezorgde
ogenblik van haar onstuimige, oppervlakkige leven, dat Louise Brenner
haar jawoord gaf aan Eduard ten Hage, den charmanten jongeman met wien
ze al geruime tijd zeer vriendschappelijk omging, zonder tot dan toe, niettegenstaande zijn vurige declaraties, de
moed te kunnen vinden zich voor geheel haar verder leven aan hem te verbinden. Met grote handigheid had zij
hem telkens op het beslissende ogenblik weten te ontglippen, totdat zijn geduld was uitgeput en hij haar het alternatief stelde: hem accepteren of de
omgang voorgoed verbreken.
Na een, voor haar aard en mentaliteit hopeloze strijd van slechts enkele
dagen, koos Louise Eduard ten Hage;
zij wist dat zij daarmee al haar schepen achter zich verbrandde, maar
meende dat het ene grote schip vol toekomstgeluk daarvoor ruime compensatie gaf.
De gevolgen lieten zich aanstonds
gelden. Haar ouders, wier enig kind zij

was, verbraken kortweg alle gemeenschapsbanden; hun bezwaren golden
niet de persoon van Eduard ten Hage,
dien zij zeer goed kenden, maar zijn ongodsdienstige levenshouding was voor
hen een Beletsel om naar hun eisen een
goede man te wezen voor hun kind.
Louise Brenner zette niettemin door, al
gevoelde zij in het begin de smart om
de scheiding van haar ouders heel
sterk en voortdurend op zich toedringen. Dit gevoelen zou stellig minder
worden, meende Louise, als er een
poos voorbij zou zijn, te meer daar
Eduard haar beloofd had haar volkomen vrq te laten inzake het vervullen
van haar godsdienstplichten. Aan deze
gelofte hield hij zich in zoverre dat hij
haar niet openlijk hinderde; zijn voortdurende satirische en sarcastische aanvallen op haar Jan-Salie-geloof misten
echter op de duur de gewenste uitwerking niet; haar geloof en godsdienstig
gevoel sleten langzaamaan af als de
slijpsteen onder de voortdurende wrijving met het wettende mes. De grote
uitdaging kwam echter met de geboorte van hun kind. Louise wilde dat het
kind gedoopt werd en Eduard weigerde pertinent. Lijnrecht stonden zij tegenover elkander, maar ook in dit geval had Eduard de grootste troeven in
handen en hij was niet bereid deze af
te staan. Hierdoor was de verhouding
een tijdlang zeer precair om niet slecht
te zeggen; smeken nog dreigen kon
Eduard echter zijn standpunt doen
prijsgeven: als het kind te zijner tijd
behoefte gevoelde aan godsdienst
mocht het zelf kiezen hoe en op welke
wijze het dit verlangen wilde bevredigen. Eduard stelde -het geval zeer
scherp: hij verbood Louise het meisje
te beïnvloeden inzake godsdienstige
overtuigingen, hoe dan ook. Louise
bleef nog enige tijd weerstand bieden,

maar niet lang, daarvoor ontbrak haar
de wil, de moed en het doorzettingsvermogen. Langzaamaan taande haar kortelings opgelaaide godsdienstigheid tot
het laagste niveau en na enige jaren
was zij er niet alleen mee verzoend
dat haar kind ongodsdienstig opgroeide, maar zij zelve schoot eveneens ernstig te kort in het vervullen van haar
plichten. Voor de dagelijkse omgang
was dit echter goed, moeilijkheden werden hierdoor te voren uit de weg geruimd, er heerste rust en vrede in hun
huis.
In die dagen gebeurde er iets bijzonders. Eduard ten Hage, die een bekwaam werktuigkundige was, werd
door zijn firma uitgezonden om in
Amerika een studie te gaan maken omtrent enige nieuwe machines waarvan
de firma de alleenverkoop voor dit
land zou worden opgedragen. Welgemoed vertrok hij met de gedachte na
enkele maanden weer bij zijn vrouw en
kind terug te zijn. IJdele hoop, de oorlog, die dit land was binnengedrongen
ontnam hem de gelegenheid daartoe.
Louise wachtte met haar kind in haar
huis niet vermoedend hoe zij reeds na
enkele dagen zou verdreven worden
daar het oorlogsgeweld de streek waar
zij woonde doortrok waarbij haar huis
vernield werd. Dagenlang leed zij hevig
onder een ernstige zenuwcrisis nadat
zij in allerijl gevlucht was naar het
dorp waar haar ouders woonden. Deze
zonden haar niet weg, maar namen de
van alles beroofde hartelijk en liefdevol
in hun huis op. Door de goede verzorging en de graag gegunde rust herstelde Louise spoedig van de psychische
instorting. Zij bleef bij haar ouders en
omdat zij hen niet wilde beledigen en
bedroeven vatte zij het vervullen van
haar godsdienstplichten weer op. Over
het kind sprak zij niet, maar het meisje
dat de parochieschool, de enige school
van het dorp, thans bezocht werd met
de dag stiller en ernstiger. Het schelden van sommige kinderen, die wreed
en dom haar najauwden had minder
haar aandacht dan het woord van den
ouden pastoor, die de kinderen godsdienstonderricht kwam geven. Zij hunkerde ernaar als hij kwam, in het geheim bedelde zij haar grootmoeder om
geld om ook een catechismus te mogen
kopen, zoals de andere kinderen er een
hadden. De oude priester zag het hunkeren van het stille meisje en op een
avond kwam hij haar moeder een bezoek brengen. Louise vertelde hem zonder omwegen welk standpunt haar
man innam waarop hij antwoordde:
„Gij weet niet hoe het met uw man
gesteld is, wellicht komt hij nooit weer
terug. Thans zijt gij alleen verantwoordelijk, denk daar eens goed over na."
Reeds een week later belde Louise
bij de pastorie aan, om den pastoor te
vragen haar kind tot de doop voor te
bereiden.
De pastoor liet het meisje wachten
toen de godsdienstles was afgelopen en
vertelde haar hetgeen haar moeder
hem gezegd had. Met glanzende ogen
luisterde zjj toe en schreide daarna
van ontroering. Toen vatte de priester
haar hand en zei: „Je bent erg schrander, ik zal jou niet lang laten wachten.
Nu moet je iedere dag goed nadenken
over het geschenk dat je Jesus vragen
moogt op de dag dat je gedoopt
wordt." Het kind bad elke dag: Lieve
Jesus, ik zal u vragen mijn vader te
zegenen en hem behouden terug te voeren. Mag dat, Lieve Jesus?
Enige tijd later kreeg Louise via het
het Rode Kruis bericht van haar man:
„Tijdens de terugtocht is ons schip
op een mijn gelopen en eerst thans ben
ik buiten gevaar van de opgelopen verwondingen. Ik heb in deze korte tijd
veel geleerd, ik heb God teruggevonden, ik heb gebiecht. Leer ons kind bidden, Louise."
WALTER.
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Op de kamer van de zusjes hangt
:en kalender. De vader maakte het
schild het vorig jaar zelf. Tegen Sin.erklaas. Hij kleurde het in tere tinMaak er het beste van,
;en, schreef er een gulden spreuk op,
• Het kan iets heel goeds zijn! waar meisjes hun voordeel mee kunnen doen. Voorts verluchtte hij het
We moeten de distributie en daarbij be- met de brandende lamp, om zijn dochhorende maatregelen
niet altijd en alleen van haar onaangename kant bekij- ters er aan te herinneren, dat ze
ken en vooral ook zijn grote nut voor ons moeten zijn als de Wijze Maagden, en
allen niet uit het oog verliezen. Het is nu met een Mariamonogram, omdat ze
eenmaal een feit, dat de overzeese aan- Mariakinderen moeten wezen. Een
voer van het onontbeerlijke voedsel voor salenderblokje met elke dag een
de in onze levensruimte en buitengewoon goudkorrel voltooide het geheel. Sint
dicht opeen gehoopte massa mensen en Nücolaas was er tevreden over. Die
dieren stop staat en we dus uitsluitend loudt trouwens van vaders, die zelf
zijn aangewezen op wat hier zelf verbouwd iets maken en daardoor zijn zorgen
wordt en op onze voorraden. Een ongeluk enigszins verlichten!
daarmee, misoogst bijvoorbeeld, zou ernKleine meisjes hebben het 's morstige moeilijkheden doen ontstaan; vandaar, dat een voor ieder gelijke rantsoe- gens voor achten te druk om óók rog
nering, zoals ook steeds ieder mens met en kalenderblaadje af te scheuren.
beperkte middelen in eigen kring toepast, Dus doet moeder het meestal, tegede beste en billijkste regeling is met de ijk met stof afnemen. Gisteren was
minste zorg voor de toekomst.
:r niemand minder dan de oude
Voor zover de distributie een verminde- Jriekse wijsgeer Democritus, die ons
ring betekent van de hoeveelheid voedsel, voorhield: Een leven zonder feesten
die ons tot nu voor elke maaltijd ter be- is als een lange weg zonder pleisterschikking stond, noopt ze ons tot een zuiniger en vooral tot een beter, een nuttiger Dlaatsen. Mogen wij er, o grote filogebruik van wat voorhanden is, want soof, in het kader van deze tijd van
daaraan heeft- het menigeen ontbroken. maken: Een donkere winter zonder
Velen dachten tot nu en denken nog, als feesten is als een lange weg zonder
het over voeding en zijn bereiding gaat, pleisterplaatsen? Anderen zijn ons
alleen of in de eerste plaats aan iets lek- reeds voor geweest en handelen hierkers; anderen leggen zich toe op het naar! Want, naar men vertelt, zijn er
steeds weer bereiden van machtige maal thans lieden, die in de verboden uren,
tijden, spijzen die „staan in de maag": tussen 10 en 4, gaan fuiven, omdat ze
waarop gewerkt kan worden. Dit is in elk
geval bewijs van de aanwezigheid van het er niet buiten kunnen. Terwijl de
besef dat we eten om te leven en te wer- krant afdrukt: „Thé dansant, een
gezellig borreluur en een gesoigneerd
ken, en niet omgekeerd.
Het oorspronkelijke doel van onze voe- diner bij twinkelend kaarslicht en
ding is, ons lichaam gezond te houden in zachte muziek. Dat heeft u nodig!"
de eerste plaats en verder het gezonde
Zo erg is 't bij ons nog niet! Maar
lichaam tot arbeid in staat te stellen.
als we in de verte turen, dan zien we
Aan dit dubbele doel is matigheid be- daar de schemering van een gouden
vorderlijk en kan, zoals de ervaring leert, herdenkingsdag, waarover we tot nu
een niet te ver doorgevoerde rantsoenering dus slechts nut stichten. Ter wille toe slechts schuw en zachtjes durfvan de gezondheid is het nodig, dat we den spreken: Passen feesten wel in
veel meer gebruik maken van groente en deze tijd?
Met het overwegen van die eeuwenallerlei vruchten. Deze grotendeels goedkope natuurproducten — en het moeter oude levenswijsheid op het kalendervolstrekt niet de dure uit warme bak of blaadje is opeens onze aarzeling verkas wezen — zijn de dragers van allerlei dwenen. We zeggen tegen elkaar:
soorten zouten en vitaminen, die voor het 't Is toch eigenlijk zo.... en waarom
gezond blijven van ons lichaam beslist on- zouden we niet?
en als twee menmisbaar zijn. De ene soort is nodig voor
sen
het
verdienen
om
eens in de glode goede, gezonde werking van het ene
orgaan, een andere soort weer voor een ria gezet te worden, dan zijn zij het....
ander belangrijk onderdeel van ons orga- en hoe zal de wintertijd bekort wornisme. Geef daarom niet steeds maar al- den door het plezierige voorbereiden.
leen zware, voedzame kost als meelspijzen,
Géén praten meer tegen; we zitten
broodmaaltijden, peulvruchten, maar wis- midden in het plannen maken voor
sel ze af en vul ze vooral aan met veel het aanstaande feest. En wijl het er
groenten en fruit en liefst in zo groot mo- een van goud zal zijn, moeten wij, om
gelijke verscheidenheid; vandaag dit, morgen dat. Geef ook bij ontbijt en avond- er het juiste cachet aan te geven, teeten groenten en fruit; en juist deze maal- ruggrijpen naar vijftig, zestig jaar
tijden lenen zich zo goed voor het geven geleden. We gaan snuffelen naar gevan rauwe groenten.
Maak ook meer gebruik van kruiden,
niet de specerijen als peper enz., maar de
kruiden die onze eigen tuin oplevert, zo- prachtig middel om slappe sausen of eenals dille, kervel, majoraam, peterselie, sel- voudig vet bij het middagmaal een betere
derie, uien, knoflook, enz. De meeste er smaak te geven en de voedingswaarde te
van zijn rijk aan vitaminen of hebben door vergroten. In haché zijn ze een hoofdbeandere eigenschappen een gezonde wer- standdeel en voorts eet men ze als hoofdking op onze organen, maar bovendien groente
gestoofd. Rauw zijn ze vooral
maken ze de spijzen smakelijker, zodat door allerlei saladen te mengen en bij
een door omstandigheden minder ge- peulvruchten en stokvis zijn ze feitelijk
slaagd of minder gewaardeerd gerecht onmisbaar. Ze geven ook een verzadigd
met hun hulp er beter in gaat. Men kan ze gevoel.
in veel meer gerechten aanwenden dan de
Minder nog dan uien en chalotten wordt
meeste huisvrouwen denken. Peterselie
bijvoorbeeld wordt doorgaans alleen maar knoflook gewaardeerd; de meeste mensen
gebruikt op worteltjes of doperwten, kennen het niet uit eigen ervaring, maat
maar in boter- en andere sausen, op sla- wat er van gezegd wordt is hun meer dan
boontjes, tuinbonen, in kropsla en toma genoeg om er nooit naar om te zien. Het
tensla, aardappelsla, in allerlei soepen zo- heeft inderdaad een zeer sterke, doordrinals erwtensoep, bruine- en witte-bonen- gende geur. Wie echter knoflook met
soep en in de bouillonsoepen en in tal van mate aanwendt zal zien, dat deze geur
andere gevallen verbetert ze op wonder- niet alleen in geen enkel opzicht hinder
baarlijke wijze de smaak van het gerecht. lijk behoeft te zijn, maar dat hij de smaak
Maar ze mag nooit meekoken, men strooit der spijzen sterk verbetert. Bij het braden
ze, fijngehakt, pas even voor het opdienen van vlees en spek, het klaarmaken van jus
zonder vlees enz. kan het meebraden van
op de spijzen.
Ook uien, niet hard en zwart geschroeid knoflook (een heel of een half teen tje
maar zacht en gaar gebakken, zijn zo'n maar) slechts goede resultaten geven en
van den eerlijken beoordeelaar waardering oogsten. De fout van velen is, dat
van kruiden een te ruim gebruik gemaakt
HEEL NEDERLAND
wordt, zodat hun smaak die van de spijgebruikt èf Jozo of Nezo. De enthouzen verre overheerst.
siaste opmerkingen luiden over het alKnoflook heeft bovendien gunstige ingemeen: Blank als sneeuw! Volkomen vloed
op de bloedvaten, wat voor oudere
droog! Hygiënische verpakking! Hoogmensen
vaak van nut is.
ste zuiverheid! Gegarandeerde kwaliteit! Zout uit eigen bodem!
\VILMA MÜNCH.
ten
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dichtjes, die grootmoeder in haar
dnderjaren opzei, naar liedjes, die
'amiliebezit waren in grootvaders
jongelingstijd:
„Jantje zag eens pruimen hangen,
O, als eieren zo groot!..."
„Cornelis had een glas gebroken
Voor aan de straat,
Schoon hij de stukken had
(verstoken,
Hij -vist geen raad "
„O! Mietje, Mietje, pas toch op,
Wat doet ge met een mes?
Speel liever met uw mooie pop
Of brei, of leer uw les! "
Verwonderlijk is het, hoe gauw de
deintjes zo'n vers van buiten kennen,
daarbij de juiste toon treffend. Redeneren wij tegenwoordig misschien te
veel óver de kinderen, terwijl de mensen van vroeger spontaan het kind
•aven, wat des kinds is?
We zingen weer van:
„Drie schuintamboers, die kwamen
(uit het oosten,
Drie schuintamboers om zich wat
(te vertroosten,
Rom-bom
Straatliedjes — „men moet het leven ook van deze kant benaderen" —
worden critisch gekeurd; er zijn er
meer dan
„Sara, je rok zakt af!
„Moeder, 't is mijn sleep."
die geschikt bevonden worden. Een
goeie mop vinden mijn jongens het
lied van de automobiel:
„Het nieuwste op 't gebied van
(sport
Is wel de automobiel,
Zo'n puffende wagen
Kon mij steeds behagen."
Vooral omdat
verongelukt:

het ding tenslotte

„Terwijl juffrouw Strubbeling
Met haar rok aan het spatbord
(hing"
Wat is de humor toch een kostelijk
goed!
Om voor het „verkleden" juist ingelicht te worden, komen de portretten voor de dag van tantes-die-kapothoeden-droegen (en 'n kruisje!), van
de omes-in-lange-jassen. Wat een allemachtig leuk werk is dat, zo te
grasduinen in de oude tijd! Misschien
waarderen we dit te meer, daar we
tegenwoordig toch zo'n beetje aan de
ouderwetse kant zitten, met onze inmaak in het zout en het stuk spek
aan de zoldering; met onze opnieuw
gewekte belangstelling voor tegels en
poortjes en muren en opschriften en
andere cultuuroverblijfselen, waar we
vroeger smadelijk voorbijliepen.
O, het leven kan nog goed zijn.
Dat vindt de jonge garde ook. En
opeens dansen ze:
„Als m'n vader met m'n moeder
naar de markt toe gaat,
O ja, ja zo!
Dan komen ze niet thuis voor
's avonds laat,
O ja, ja zo!"
Terwijl ik ze gade sla, stel ik bij me
zelf vast, dat dit blijde spel van jonge
mensen toch heel wat aantrekkelijker
is dan het quasi krijgshaftig gedoe
van de allernieuwste jeugdbewegingen met hun sterke inslag van namaak militairisme. Of kan het er ooit
mee samen gaan ? 't Wil er bij mij nog
zo moeilijk in!
C. BOUDENS-VAN HEEL.
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„Opvoeden is een kwestie vanj
liefde en geduld."
(Ligthart).
Katholieke moeders, die dit lezen,
;en kort woordje vandaag tot u! Eert
woordje van een jongenman.
Elke Zaterdag, als „Herstel" komt,
zoek ik daarin de rubriek voor de
moeders, verzorgd door C. Boudensvan Heel. Al eerder heb ik over deze
rubriek een woordje van lof willen
zeggen. Daarom zeg ik u al op de
voorgrond: Slaat deze rubriek nooit
over!
Hebt u wel eens een betere schrijfster ontmoet, die u na zes lange,
saaie werkdagen elke Zondag zo'n
heerlijk bordje geestelijke kost voorzet?
Ze schrijft zó keurig, zó recht-opden-man af, zó echt-vrouwelijk, zó
opmonterend, dat wij haar als het
ware vóór ons zien tussen haar grotö
en kleine kinderen!
Ze gaat met ons op stap de wijde,
schone natuur in, wij ademen denneucht en ruiken rozengeur, wij bewonderen de planten, de bomen, de dieren! Ze wijst ons de weg, vooral ia
moeilijke dagen als welke wij thans
beleven, naar de plaats, naar het
heerlijke oord, waar we rust vinden
en kostbare troost!
Je voelt, dat zij de ganse week brj
u is, met u is tussen uw bengels varï
jongens en spinnen van meisjes.
C. Boudens-van Heel wordt veeï
gelezen : een voorzitter van een R. K.
Werkliedenvereniging in mijn omge-<
ving vertelde me, dat hij de rubriek
nooit oversloeg! Een getrouwe vriend
van me, zei, dat de schrijfster de talrijke zorgvolle moeders opheft, beter
maakt, troost schenkt!
De schrijfster geeft wijze lessen in
een kort, pittig, strak artikel! Er zit
in één artikel soms méér dan in een
moeilijk zielkunde-boek !
Ondergetekende heeft — helaas —
ook vele dorre, saaie, met vreemde
woorden doorspekte psychologieboeken door moeten worstelen. Maar:
of hij daardoor dichter bij het Leven
kwam?
Dat is een open vraag.
Katholieke moeders, begrijnt de
ernst van de tijd! Paus Pius XI r.g.
heeft eens gezegd: „Geef mij goede
moeders en ik zal de wereld redden!"
Nu, met C. Boudens-van Heel bent
u in goed gezelschap. Zij kent het
grote boek, dat Leven heet, zij kent
uw zorgen, zij weet, wat uw groter
wordenden jongen bezielt. Zij weet
ook wat u nodig heeft: geestelijke
verheffing, innerlijke ernst!
Juist in deze tijd moeten we ons
eens — een kwartiertje — bezinnen!;
„Herstel" geeft daartoe aanleiding.
Zij geeft in haar artikelen: moed!
vertrouwen! hoop!
Tussen de regels door bemerken
we haar rein optimisme naast de ware
zin van den realist. Zij is en blijft:
werkelijkheidsmens met een eerlijke
blik op de romantiek van het leven.
Fris zijn haar artikelen, rijk aan
inhoud en vol schone gedachten.
Moeders van Nederland, bouwt op!
Doet mee aan de heropbouw van uw
ziel, uw gezin, uw omgeving! Profiteert en geniet van uw blad: „Herstel!"
En aan C. Boudens-van Heel: hopelijk vindt u dit artikel te veel voor
u in uw bescheidenheid, maar uw artikelen zijn het dubbel waard.
Tenslotte: Ga voort! Excelsior! Ik
ben u dankbaar.
JAMALONE.

HERSTEL:
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Oplossing probleem No. 267 (Goethart)

Wit: Kh2, Dg2, Th6, Lc8, Pf5 en g4
pionnen e3, t'2 en f6.
Zwart: Kg5, Ta4 en c4, Lc7, pion e5.
Bij bestudering van de stelling valt op,
dat zwart met e5—e4 open schaak kan
geven; daarbij wordt echter de 4de lijn
voor Tc4 afgesloten, zodat wit dit
schaak met P g-i—e5 mat kan beantwoorden. Men is derhalve geneigd de batterijopstelling Dg2, Pg4 ongewijzigd te laten,
maar slaagt er zo niet in een oplossing
te vinden. De sleutelzet is dan ook: 1. Dg2
—do; (dreigt 2. Dd5^g8) en nu wordt
l
, e6—eöi beantwoord met 2. Pf5—
d6 mat (niet 2. Pg3, Le5). Verder keert
na l
, Kg5X.g4 de dame weer op
haar schreden terug: 2. Dd5—g2 mat.
Oplossing' prooleem No. 269 (Maszmann)
Wit: Kd5, Tb7 en g8, Lg7, pion f2.
Zwart: Kc2.
Wit moet met zijn torens op de 2de en
1ste resp. 3de lijn matzetten. Stond de
loper de g-toren niet in de weg, dan ging
dat al direct: 1. Tb2t en 2. Tgl resp. Tg3
mat. Beginnen wij met een zet van de loper (of mat Th&) dan speelt zwart listig
Kc2—d3 orn na Tb2 pat te staan. Dit kan
nu voorkomen worden door 1. I.,g7—al!,
Kc2—d3. 2. Tb7—b2 en zwart heeft nog
het veld c3 ter beschikking: 2
, Kd3
—c3. 3. Tg8—g3 mat.
Wit heeft zijn ioper over het veld b2
heen gespeeld teneinde met de 2de zet
die loper door de toren af te'sluiteri en zo
een vlucheveld voor den zwarten koning
vrij te maken. Dit is het Indische thema,
aldus genoemd naar den Brits-Indiër Loveday, die het eerst (in 1845) zo'n soort
probleem maakte.
Goede oplossingen: Beide problemen:
R. Bosma, Sneek; L. Habets, Maastricht;
J. P. Kleijnenbreugel, Goirle; G. Marges,
Rotterdam en G. J. C. van Trijp, Utrecht.
Alleen No. 287: Th. v. d. Heijden, öss;
P. M. Maes, Heerlen en P. L. M. Pomp,
Rotterdam.

Van den compagniestimmerman ergens in Nederland kwam de vraag, en
hier is eindelijk het antwoord.
Het kruis. Het voetstuk is 21 cm in het
vierkant en 4 cm hoog. Het kan op twee
manieren worden gemaakt. Ten eerste
door een strook te schaven van de halve
breedte van het voetstuk, dus 10 V« cm wordt een klein vierkant van 2 X 2 cm wordt verder van vierkant cp achtkant
breed, en dit in 4 stukken in verstek te gestoken dat 6 mm hoog is. De steel gebracht zoals de tekening aangeeft, en
van boven afgeschuind.
Nu nog de schaal. Deze is 13 X 13 cm,
ook weer uit een stuk, met een mooie
ojief-vorm gestoken, en van boven volgens
een cirkel een kommetje gestoken ter
diepte van ongeveer l cm. Dan wordt de
schaal op de steel geschroefd en een ijzeren kaarsenpen in het midden geplaatst.
Die ijzeren pen kan men zelf van een 3
duims spijker best vijlen. Evenals bij het
kruis worden onder het voetstuk ook 4
bolletjes bevestigd.
«•i
Als de stukken gereed zijn dan blank
laten en alteen even in de boenwas zet.
ten. Wil men een corpus aan het kruis
hechten dan is het mooiste een bronzen,
ook een uit hout gesneden zou prachtig
zijn
maar ja
en toch van gips, ik
V O O IL IC A tl T
i y K. k n r
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houd m'n hart vast, want ik moet eerlijk
zagen en te lijmen en verbinden. De tweezijn, veel moois is daar niet in.
de manier, en deze vind ik veel zuiverder,
Ik mag er nog wel even bijvoegen dat
nl. het voetstuk uit één stuk steken; het
ik respect heb voor den Nederlandsen solzal wat meer arbeid kosten, maar schenkt
daat, die in z'n vrije tijd zich met zulke
zeker meer voldoening.
schone,dingen bezig wilde houden.
JS"
'3
Het voetstuk wordt op 4 bolletjes geEn voorbeelden trekken, vooral de goeplaatst.
de. Ik hoop dat de vraagsteller in goede
Dan volgt het eigenlijke kruis. De staanwelstand is teruggekeerd en dan uit dankde balk is 36 cm lang plus nog 3 cm voor
baarheid dit werkstuk .maakt.
een pen. De dikte van de balk is 3 cm terwijl de grootste breedte, dat is bovenaan,
JfA ffDl L AAK.
ARCHITEKT.
5V4 cm is. Onderaan is de staande balk 4
cm en verbreedt dan tot de dwarsbalk tot
5 cm en wordt aan de kop even uitgehaald tot 5 Va cm. De kop zelf wordt ojiefvormig afgewerkt.
De dwarsbalk is lang 22 cm, 3 cm dik en

l

l
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Ter oplossing No. 272

No. 272
E. Holm
Tidshrift för Schack, 1910
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Wit begint en wint.
Ter afwisseling ditmaal eens een eindspel
ter oplossing. Als regel zijn eindspelen
wel moeilijker dan problemen, maar zo
erg lastig is deze opgave toch ook weer
niet. Om den lezer een klein beetje op
weg te helpen, zij vermeld, dat T,g5: niet
tot het doel voert; zwart speelt dan Ke4!
en pion g2 haalt dame; 't gaat er juist
om de promotie van die pion te voorkomen; wit kan dan steeds met zijn pion b6
winnen.
Oplossingen vóór 17 October. Blijkt er
veel belangstolling voor eindspelen te bestaan, dan volgen er later wel meer van
die opgaven.
In probleem No. 273 moet wit de diagonaal voor Lb8 open maken, zodat de dame op t'4 mat kan zetten.
Sleutelzet: 1. Peö—d7, dreigt 2. Kc6 en 3. Df4. Niet 2. Kc5 of Ke7 wegens
Kg4! met open schaak door toren of loper aan den witten koning.
Zwart pareert door pion f 7 op te spelen, waardoor na Ke6 Ld5|- zou kunnen
volgen. Echter verspert die pion telkens
een lijn, zodat bovengenoemd open
schaak niet meer opgaat: l
f7—f6.
2. Kd6—e7 en 3. Dfl—f4 en l
f7—f5. 2. KrtO—ca! en 3. Dfl—f4.
Op l
, Kg5—g4 volgt 2. Lg2—h3t,
Kg4—go. 3. Dfl—f6 mat.

de grootste breedte wederom 5V4 cm. De
beide balken worden halfhout in elkaar
gelast zodanig dat de beide armen, en
het bovenstuk van de staande balk gelijk
zijn. Men moet er op letten dat de dwarsbalk van achter wordt ingelaten, dus zó
dat de staande balk aan de voorzijde doorloopt.
Nu de kandelaar. Het voetstuk is gelijk
aan dat van het kruis, alleen wat kleiner
nl. 15 X 15 cm. De steel van de kandelaar
is zonder pen 13 cm lang en 5 cm in het
vierkant. Van onder is de steel 3 cm in het
vierkant. Aan de onderkant wordt een pen
gemaakt, waarmede hij vast in het voetstuk kan worden gelijmd en'van boven

No. 273
H. H. Kamstra
Tijdschrift K.N.S.B. 1927
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Mat in 3 zetten.
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Op 21 Mei 1860 werd ik in Semarang (N.O.IJ geboren. Ik studeerde
aan de universiteit van Utrecht en
na beëindiging mijner studies werd
ik hoogleraar aan de universiteit
van Leiden. Mijn voornaamste vinding was het,, electro-cardiogram",
de registratie der hartwerking,
waarvoor ik in 192Jf de Nobelprijs
ontving. Wie ben ik?

Het is uiteraard met niet weinig trots
dat we in de rij van Nobelprijswinnaars
dit keer plaats geven aan een Nederlander, overigens niet de enige die in de
elite-reeks der wetenschap is opgenomen.
Integendeel-, en het kan geen kwaad dit
eens te vermelden, ook in de wereld .dei
wetenschap slaat Nederland een goed figuur.
Willem Einthoven -- dit is het antwoord op bovenstaande in vragende vorm
gestelde biografie — had zich ten doel
gesteld een oplossing te zoeken voor de
moeilijkheden die zich voordoen (voordeden) bij het onderzoek van het menselijk hart. Dat dit een voornaam iets is,
behoeft geen nader betoog, want het hart
is immers wel het allervoornaamste bestanddeel van het menselijk lichaam, het
is de motor.
Nu was hartonderzoek natuurlijk ook
vóór Einthoven's vinding mogelijk, maar
het was toch vrij gebrekkig. Grootte en
vorm van het hart waren door betasten,
en later door Röntgenonderzoek wel mogelijk; verder kon men door het beluisteren der harttonen wel tot bepaalde conclusies ten aanzien van de gezondheidstoestand van deze „motor" komen. Maar
het allervoornaamste, de toestand van het
ingewikkelde spierstelsel van het onafgebroken, jaren lang werkende hart, dat
allervoornaamste bleef toch aan een direct onderzoek onttrokken. En op de oplossing van dit probleem heeft professor
Einthoven zich geworpen en heeft het tot
een goed einde gebracht.
Bekend was, dat in de spieren bij hun
samentrekking heel kleine electrische
stroompjes ontstaan. Die stromen zijn
overigens zo miniem (bij het hart b.v. het

duizendste deel van een volt) dat ze
slechts zeer moeilijk meetbaar en nog veel
moeilijker registreerbaar zijn, waarbij
nog komt dat bij de hartspieren de wisseling der stroompjes zeer snel gaat (men
moet hier rekenen met honderdste delen
van een seconde), zodat men kan begrijpen wat een moeilijkheden zich hier opeenstapelen om tot een registratie van de
werking van hartspieren te komen.
Het eerste grote werk van prof. Einthoven was een instrument te construeren
dat ten eerste in staat was die kleine
stroompjes te meten en vervolgens die
stroompjes kon registreren, d.w.z. zichtbaar voorstellen. Hij slaagde daarin door
op het principe van de zogenaamde galvanometer van Deprez-d'Arsonval verbeteringen aan te brengen door de zich
daarin bevindende spoel te vervangen
door een heel fijn glasdraadje dat, om
geleidbaar te zijn, met zilver overtrokken
werd. Dit lijkt nu allemaal niet zo geweldig maar men moet maar op het idee komen en het geduld en de capaciteit hebben om zo iets tot stand te brengen. Inderdaad bleken met zijn toestel de
stroompjes, voortgebracht door de hartspieren, meetbaar te zijn. Bovendien wist
hij aan dit toestel een instrument aan te
brengen waardoor het mogelijk werd de
fijne trillingen van het draadje,' die met
het blote oog niet zijn te constateren,
langs fotografische weg op een langs het
draadje glijdende lichtgevoelige papierstrook vast te leggen. En zo kreeg hij
de mogelijkheid, om zoals een barometer
de weertoestand aangeeft en eventueel
voor enkele dagen vastlegt, ook de fijn
genuanceerde werking van het hart in
een statistiek vast te leggen. En zo werd
het mogelijk deze hartsstatistieken te beoordelen naar een standaardstatistiek en
fouten en gebreken in de functionnering
van het hart door middel van het „electrocardiogram (zo heet de hartstatistiek)
af te lezen.
De grootheid van Einthoven's vinding
springt te zeer in het oog, dan dat hierover nog veel behoeft te worden gezegd.
Er is dan ook geen twijfel aan, dat zijn
verkiezing voor de Nobelprijs 1924 een
alleszins verdiende was. En dat Einthoven minutieus had gewerkt blijkt wel
hieruit, dat ook her'en zijn vinding en
instrumenten nog vrijwel onveranderd in
gebruik zijn.

REDACTIE-ADRES:
BERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Wintercampagne

Ergernis

Dezer dagen werd aan de afdelingen een circulaire gezonden
met de volgende inhoud:
Wij staan thans wederom voor
een wintercampagne en wij zijn
in onze organisatie gewend
een program op te stellen, hetwelk wij in de komende wintermaanden zullen uitvoeren.
De vraag hierbij was ditmaal
vooral in'hoeverre wy zouden
mogen vergaderen. Wij hebben
ons met die vraag gewend tot
het parket van den procureurgeneraal en ons werd medegedeeld: U moogt zoveel vergaderen als u wilt, mits u maar in
acht neemt de bepaling dat van
vergaderingen met meer dan 20
personen minstens 7 dagen tevoren aan den procureur-generaal wordt kennis gegeven en er
in die vergaderingen geen politieke onderwerpen behandeld
worden.

De zedelijke val en het zedelijke verval van een enkele is
voor al de anderen een verschrikking en beschaming en vertraagt
de gang van velen op de weg
der deugd. Ja „wee den mens,
door wien de ergernis komt!"
Wie moedwillig ergernis geeft,
is waard, even veel keer de dood
te ondergaan als hij verderf en
dood over een ziel heeft gebracht. De zonden der ouderen
en overheden zijn even zovele
prikkels tot navolging in de zielen der minderen, die even gemakkelijk het goede navolgen.
De macht van het kwade voorbeeld is zoveel sterker dan die
van het goede voorbeeld, omdat
gene de natuur zelf tot bondgenoot heeft. Weinigen vechten
met succes tegen die twee:
slecht voorbeeld met eigen verdorvenheid. Een hamer kan in
een enkel uur meer vernielen
dan in honderd uren opbouwen.
Indien het voorbeeld van hen,
die vooraan staan, verkeerd is,
zal het heel wat meer schade
doen dan 't ergerlijke leven van
den gewonen man. Slechte voorbeelden van ouders en opvoeders
nemen van het kwade schaamte
en schande weg en maken het
zondige aanlokkelijk en aanvaardbaar. De jongeren, de
dienstbaren, onderdanen gaan
menen dat ook voor hen alles
geoorloofd is wat zij zien doen
door de hogeren, die alles zoveel
beter weten en hun ter navolging gegeven zijn. Indien de waterbronnen waaruit allen drinken, vergiftigd zijn, hoe groot
moet dan niet het verspreide verderf worden: bij den een groter
dan bij den ander, maar ongedeerd blijft niemand. Even groot
zal de zedelijke ellende in huis
en land en wereld zijn, wanneer
zij, die het kwade beletten moesten, zelf door het kwaad verdorven werden.
. N.H.C. TH. J. v. NOORD, pr.

U kunt dus met de leden vergaderen, maar wij willen in dit
verband nog eens uitdrukkelijk
wijzen op de inhoud der ciicu
laire van 27 Juli j.l., JveU<e de
afdelingen van ons bondsbestuur
hebben ontvangen.
U zult het wel met ons eens
zijn, dat onze standsorganisatit;
haar taak moet blijven vervullen
en dat haar arbeid voor deze
tijd zelfs nog bijzondere betekenis heeft gekregen. Gij moogt
dan ook in geen enkei opzicht
in uw activiteit verslappen, doch
met nog meer energif de zaak
aanpakken waar moeilijkheden
zich mochten voordoen.
Een goed op deze nieuwe tijd
ingesteld winterprogram is dus
een gebiedende eis en met kracht
sporen wy u dan ook aan het
samen te stellen en met wilskracht en vasthoudendheid tot
uitvoering te brengen. Laat u
hierbij toch in geen enkel opzicht ontmoedigen door eventuele moeilijkheden.
Voor wat het ontwikkelingswerk aangaat, adviseren wij u.
a. Ook de in rampen gedompelde wereld wordt door Gnds
Voorzienigheid bewaard en bestuurd.
b. -Wationale aaneensluiting
en nationale samenwerking.
c. Veredeling van het ontspanningsleven.
d. Heroriëntering van het sociaal-economisch leven in verband met de gewijzigde verhoudingen.
Vrienden, van de afdelingsbesturen zal het voor een groot
deel afhangen of plaatselijk onze
organisatie aan haar doel beantwoordt. Op u wordt dus ten
volle gerekend.
Uw districtsbestuurder zal u
ten allen tijde behulpzaam willen zijn.
Moge Gods zegen op onze arbeid rusten.

Centraal Adviesbureau Den Haag
Bij deze wordt aan alle belanghebbenden medegedeeld, dat de
zittingen van het Centraal Adviesbureau te Den Haag, in den
vervolge om zeven uur zullen
aanvangen.
Men neme hiervan goede nota.

Ontvankelijk
zegen

voor

God zou ons" uit zichzelf nog
meer genade en zegen schenken,
wanneer onze boze wil zich niet
tegen Zijn weldadigheid verzette.
Wie door de stralen der zon niet
beschenen wordt, wijte dat niet
aan de zon, maar aan zichzelf.
Waarom weert hij door kleine en
grote schermen het vriendelijke
zonnelicht af? De Schepper is
vrijgeviger dan zijn schepsel en-,
meer bereid tot uitstraling van
allerlei zegen, dan de zon klaar
staat voor 't uitbundelen van
haar machtig licht. Door onze onverschilligheid of
slechtheid
blijft onze armoe duren.
Voor het verkrijgen van Gods
begeerlijke gunsten is geen ziel
geschikt, die zichzelf ten boorde
vult met aardse begeerlijkheden,
of zelfs deze nog in zijn ziel toelaat. Een glas vol water kan
geen edel vocht meer bevatten
en deels vol water, bederft het
water aanstonds het edele vocht.
Zo moeten wij afzien van de wereldse begeerlijkheden, om de
vertroostingen des Geestes en
alle geestelijk genot te smaken.
Hoe schaden wij ons zelf door
onze foutieve waardebepaling!
Alle bestrijding der wereld kan
ons niet zoveel nadeel toebrengen, als wij aan ons zelf door zoveel schuldige kortzichtigheid.
Aan de zegeningen des hemels

kan niemand ons onttrekken,
niemand, dan wij aan onszelf.
God is meer bereid tot geven
dan wij tot ontvangen. Wij beledigen Gods mededeelzame goedheid ten zeerste wanneer wij Zijn
wenkende en lokkende gaven
onverschillig voorbijgaan, vo!
van al dat andere, dat oneindig
minder is.
Wat of wie doet ons toch zo
dwaas en noodlottig kiezen.
N.H.C.
Th. J. v. Noord pr.
Vr at ons uit Je «ïdelingen Ier ore
ALKMAAR.

G O U D K O R R E L
Wij bidden gedurig om de vrede over de wereld. Maar
bidden wij ook om vrede in ons hart? Wy schrikken voor
het geweld uit de lucht. Maar zoeken wij de stilte bij God
in de retraite?
Wij spreken over het gejaagde zorgvolle leven.
Maar gaan wij ons laven aan de bron van geluk?
Wij leven in een concentratie van krachten des verderfs.
Maar wij moeten ons stellen onder de hoogtezon waar wij
de kracht vinden voor het eeuwig leven.
De gesloten retraite brengt de oplossing.

kwam

Wanneer wij dan verder onze
instellingen moeten bespreken,
dan is het op de tweede plaats
wel onze Centrale Volksbank.
Deze instelling is zeer zeker een
van de meest noodzakelijke en
nuttige instellingen, welke men
in een katholieke organisatie kan
verwachten. Het is toch een aangenaam iets, wanneer men in
eigen kring zoveel mogelijk van
alle mogelijke .instellingen gebruik kan maken. En dit geldt
ook op het gebied van sparen en
het beleggen van gelden.
Daarvoor is onze Centrale
Volksbank zeer geschikt en tevens ook zeer solied. Trots de
abnormale tijdsomstandigheden
is het aantal spaarders in de
Centrale Volksbank nog toegenomen. Waarom zou men zijn gelden dan ook naar een andere
spaarkas brengen, terwijl men
in eigen kring toch een goedi'
instelling bezit, alwaar de rente
van het bespaarde bedrag zeker
zo hoog is als bij welke andere
spaarkas, terwijl de gespaarde
gelden ten alle tijde kunnen worden teruggevorderd?
Wanneer men dus geheel met
onze organisatie wij medelever
en deze wil steunen, ook in haar
instellingen, dan is deze instelling er wel een die de volle aandacht verdient. Door onzon
vriend H. W. Koopmeiners, administrateur van de Centrale
Volksbank, wordt iedere Zaterdagmiddag, tussen 5 en 6 uur,
zitting gehouden in n<?t Bondsgebouw, Oudegracht 130, alwaar
tevens alle mogelijke verdere inlichtingen zijn te verkrijgen.
We hopen dat vele leden, iie
tot op heden nog niet met deze
instelling op de hoogte waren en
hun gelden in andere spaarkassen hebben belegd, zich zullen
herzien en hun medewerking zallen verlenen aan onze eigen instelling De Centrale Volksbank.
CASTRICUM

Tn samenwerking met de St.
Jozefgezellenvereniging is het
plan om bij voldoende deelneming deze winter te beginnen
met een 3-jarige cursus, uitgaande van het R. K. Werkliedenbond.
Aan enige leden zijn deze week
foldertjes uitgereikt, waarin
vermeld staat in welke vakken
les wordt gegeven. Wij verzoeken deze leden die foldertjes
met aandacht te lezen. Zij zullen dan begrijpen hoe nuttig deze cursus voor de ontwikkeling
van de arbeiders is. Over enkele dagen komen wij die leden bezoeken en zullen hen verder inlichten wat voor onkosten enz.
er aan zijn verbonden.
Leden die geen foldertje hebben ontvangen en animo voor
deze cursus hebben, wordt verzocht dit aan het bestuur te melden, zodat wij hen verder kunnen inlichten.
'T KALF, Dinsdag 8 October

ledenvergadering. Het bestuur
rekent op alfe leden die kunnen.
Komt vrienden, zet nu eens alle
bezwaren opzij en komt ter vergadering. Zo het niet nodig was,
zou het bestuur u niet roepen.
Laat het daarom geen roepen
zijn aan dovemansoren. Er zullen een paar punten ter tafel komen, die zeker ieders belangstelling waard zijn. Dus, komt
allen.

vestigd is in het gemeentegebouw aan de Heidestraat 40,
verplaatst naar de voormalige
fröbelschool aan de Casembrootstraat. Van die datum af is de
dienst te bereiken onder de telefoonnummers: 4337 en 5190.
In hetzelfde gebouw wordt
gevestigd de onder de Arbeidsbeurs ressorterende jeugdregistratie, die haar werkzaamheden Maandag a.s. zal aanvangen. De ingang is CasembrootIJMUIDEN
straat door de poort. De jeugdMet ingang van heden wordt registratie zal telefonisch te bede arbeidsbeurs, die thans ge- reiken zijn onder nummer 5191,

In de schuilplaatsen
Wanneer wij ons des avonds
te ruste begeven, weten wij niet
of een vliegmachine die nacht
zijn verderfelijke last op onze
woning zal laten vallen.
De vijand gaat er trots op,
wanneer een bom als „voltreffer" ergens schade heeft veroorzaakt.
Noch een alarmsirene, noch
het afweergeschut kan ons voor
onheil behoeden en wanneer een
bombardement over ons huis
losbreekt, zoeken wij een veilige
schuilplaats en mogen blij zijn,
als de dood ons niet verrast
heeft.
De waarheid „eenmaal zult ge
sterven, maar gij weet niet wanneer" is voor ieder duidelijker
geworden.
Om ons aardse leven te beschermen voor onheil is een leger van mensen dag en nacht
paraat. Een ieder wordt aangespoord om waakzaam te zijn en
hulp te verlenen waar die nodig
mocht wezen.
Ook hier moet een nieuwe gemeenschapsgedachte tot uiting
komen om onzen evenaaste te
helpen. Als nu dergelijke middelen dringend nodig zijn om ons
lichaam te beschermen, welk een
geestdrift moet dan in ons los
slaan, wanneer onze onsterfelijke
ziel dagelijks aan talrijke gevaren is blootgesteld.
Wij weten niet of wij des morgens nog het leven zullen heb-

ben, want de dood komt als een
dief in de nacht en de duivel
loert op ons om een voltreffer
op onze ziel te storten.
Onze moeder de H. Kerk geeft
ons vele middelen, het gebed, da
Biecht en H. Communie voor afweer van veel kwaad. Maar wjj
hebben uitstekende schuilplaatsen om onze ziel veilig te stellen
en voor onheil te beschutten.
Dat zijn onze retraitehuizen,
waar de leiders ons wijzen op de
gevaren die ons eeuwig leven bedreigen. -In de gesloten retraite
voelen wij ons veilig gedurende
de drie dagen dat wij daar schuil
gaan. Dat middel is niet voor
enkelen bestemd, maar iedere
katholiek wordt aangespoord
deze poging van practisehe zielbescherming niet ongebruikt te
laten.
Daar is een leger van propagandisten gedurig in de weer om
er de weg te wijzen naar het
Vredespaleis. Daarbij zijn onze
priesters actief werkzaam om
dit middel aan te prijzen, als ge*
schikt voor deze tijd. Daar wordt
gevormd eeh nieuwe gemeenschap van mannen, en vrouweiv
die de wereld een ander aanzien
zullen geven, door woord en
voorbeeld.
Daaraan mede te werken moefc
ons doel en streven zijn tot heil
van onze ziel en die van onzen
evennaaste, „Tot meerdere ceö
en glorie aan Goei"

CREDO PUGNO
is de motor van de
plaatselijke afdelingen
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Ook iedere moderne lage schoen is te gebruiken

T O N E E LL I E F H E B B E R S
VRAAGT TER INZAGE:
DE SOLDATENDOCHTER, vrolijk spel in één bedrijf voor
l dame en 3 heren
prijs 75 cent
De HAARKUUR, klucht in één bedrijf voor 4 heren of
l dame en 3 heren
prijs 75 cent
BIDDERS ZONDER VREES OF BLAAM, vrolijk spel in
één bedrijf voor 7 heren
prijs 75 cent
DE PANTOFFELHELD, revueschets in 2 taferelen v*bor
l dame en 2 heren
prijs 75 cent
UITGAVE: T O N E E L F O N D S „ V A R I A "
HEERENWEG 66 — UTRECHT — POSTREKENING 347954
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HIER IS UW ADRES VOOR
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RIDDER1KHOFF & Co.
H O O R N

(N.-H.)

MAGAZIJNEN,

KAASMARKT 9 EN GR. OOST 5
POSTBUS 13 - TELEFOON 220

Costumes voor Optochten,
Openluchtspelen,
Revue's,
Operette's, Carnavals enz.
Mooie, reine en stijlvolle uitvoering. Zeer billijke huurprijzen.
GROOTSTE SOR1EER1NG
VRAAGT PRIJSOPGAAF

AUGUST DE LAAT
de Humorist en Voordracht kunstenaar t»U
uitnemendheid voor B. K. uitvoeringen.
Vraagt conditiën s.v.p voor optreden
alleen. Prijzen In Duo, of Trio, uiterst
billijk. Driemaal vereerd met een Koninklijke dankbetuiging Adres:

Korvelsewes 123 Tilburg - Tel. 8536

H. H. D r u k k e r s en U i t g e v e r s
Zoekt u vooi uw brocheerwerk, speciaal groote oplagen, een
voordeelig adres? Vraagt dan prys bt) de

Fa. Wed. G. LE GUE en Zoon
—

Telefoon 11486

Rotatiedruh 16 ot 32 pag., leveren w\$ 40.000 è 50.000 ex.
per dag geniet en gesneden. Geen order te groot, geen order
te klein

Ook de

ADVERTENTIEPAGINA
is

een

NIEUWSPAGINA

l
Hebt U iets nieuws te vertellen

Plaats een advertentie

CABARETFeesfprogramma's met cachet
HEI adres voor Vroolijke Kleinkunst;
3, 4. 5 o/ 6 Arrrsien

Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte i

Vraagt onze vrije data, orosp. en Programma's

lid

en

R. R, Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER i,a,
Kruisstr. 54

L. Vrouweplein l

T I L B U R G
ZANGKANARIES
Zangmannen ƒ 1,25, Seyfertmannen ƒ. 1,50. De beste zangseyfertmannen f 2. Zang wordt
gegarandeerd.
Kanariepopjes
{ 0,25. Zebravinken, teelbaar
f 2,— per paar. Parkieten teelbaar, f 1,05 per paar. Prima
Gem. Vogelzaden f 1;40 p. 10 p.
Sijsjes, Robijnen, Vinken.
Vraagt Vogel- en zaadprijscouranten.
Fijnkwekerij Nico Borneman,
Merelstr. 31b Utrecht Tel. 13617
Gebruikt bt) Uw ontbijt steeds

— UTRECHT

DUO HOFMANN

moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de wederopbouw.

Blijft ook NU trouw
verbruiker van :

In alle 'e .'Hen van verlammingen en andere voet- en been-lijden, bij alle
been-verkortingen geeft onze gepat. Extension-Aerozuig-Prothese: algeneele verlichting, grootste zekerheid bij het loopen, volkomen onzichtbaarheid van -het lijden!!! GEEN kurkschoen meer. die voet en been
verzwakt! De moderne wetenschap kan een ander mensen van U maken!!
Iedere winkelschoen te gebruiken! Aanbev.doorH.H. doctoren en technici
over de gen. wereld. Voor namaak wordt gewaarschuwd!! Voor lijders
rijkgeïll. brochure no. 32 gratis bij:

Pieterstraat 5

WEEKBLAD

maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

helpen
BEENVERKORTING WORDT
ONZICHTBAAR. ELASTISCHE
GANG, GEMAKKELIJK EN
LrHT 3 Rijksp. 457.390).

KATHOLIEK

A.H.O.
G L O R I A KOEK
Neemt proet met onze andere
A.H.O.-ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
Emmastraat 35
TILBURG

Radioweg 5, Amsterdam (O.), teleï. 5312O

\ x

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

Het voorspellen van de toekomst met behulp van GEWONE speelkaarten door CASS1EU J. SMIT. PRIJS 30 CENT. — Overal waar
mensehen bij elkaar zijn, is iemand die de toekomst kan voorspellen welkom.
„GOOCHELEN DOOR IEDEREEN"
Eenvoudige trucs voor amateur-goochelaars, door CASSIEU
J. SMIT. PRIJS 30 CENT. — Met dit boekje zult u in staat zijn,
een gezelschap eenigen tijd aangenaam bezig te houden! Franco
toezending van beide boekjes volgt direct na ontvangst van 60
cents en 5 cents verzendkosten, totaal 65 cents per postwissel of
op postrekening 21664 van: P. J. W. Jongeneel, speciale voordrachtenhandel, MARKT 41, GOUDA.
lK««K«»ö«*S«aMS^

Voor smakelijk en voedzaam BROOD
betrekt U dit van de

Broodfabriek

„DE V L IJ T"

TONGELRESCHESTRAAT 401 — EINDHOVEN

