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PRIVATE 
door J. W. 

Toen ik verleden jaar achrecf 
over Private Schools in Canada, 
werd er op^emerkt, “Jammer dat 
je dat niet in 't Hollands geschrc- 
ven hebt” Nu, dan no^ maar eens 
over deze scholen in onze moeder- 
taal. 

De scholen die wij nu bezig zijn 
op te richten zijn helemaal niet 
lets nieuws in dit wcrelddeel. Het 
zijn haast dezelfde scholen zoals 
die oorspronkelijk opgericht wer- 
den door de cerste Europeanen die 
zich in Noord-Amerika neerzetten. 
En, -»as op! het zijn ook de scholen 
waaruit de public school zich lang- 
zamerhand ontwikkeld hceft. De 
private school is dus het “origi- 
nele” instituut; de public school is 
het “nieuwe”. 

Waarom kijken Canadezen dan 
zo vreemd op als ze horen dat een 
groepje hollandse immigranten 
weer van plan zijn een “Christe- 
lijke School” te openen? De Cana- 
dees heeft daar zijn reden voor en 
wij zullen proberen het gcval met 
zijn ogen te bezien en met zijn 
verstand te beoordelen. 

In de eerste plaats vindt de Ca- 
nadees het vreemd dat “gewone” 
mensen nu nog een eigen school 
willen hebben. Dat is toch v661 te 
duur! Voor “gewone” mensen, wol 
te verstaan, Canadezen hebben die 
huge kosten toch heel netjes om- 
zeild door het Onderwijs op te 
dragen aan de regering. Zo is het 
onderwijs geworden tot massa- 

roductie en dat is heel wat gocd- 
oper. En nu komen die “vreem- 

delingen” hier en boginnen weer 
met het veel te dure private school 
systeem? Daar kunnen ze niet bij. 
Daar moet wel wat achter zitten. 
En dun is vanzelf de eerste ge- 
dachtc: Huitcnlanders! Immigran¬ 
ten! Niet-Canadezen! Gewone 
mensen, die om lotsverbetering 
naar Canada gckomen zijn, en de 
taal des lands nog niet eens ^ed 
kunnen gebruiken! Hun eigen 
scholen! Dus niet tevree met de 
public school! Wat willen die 
vreemdelingon? En dan vinden ze 
heel gemakkelijk het antwoord, 
“DUTCH!” Die Hollanders willen 
Dutch bliiven; willen niet Cana- 
dees wordon! 

Vanuit Canadees oogpunt bezien 

SCHOLEN 
F. Uitviugt 

is die redcnering nog zo gek niet. 
Dan beginnen zc te vragen: “Waar¬ 
om?” En dan krijgcn ze tot ant¬ 
woord: “Wij willen Christelijk on¬ 
derwijs en daarom gaan wij Chris- 
telijke scholen bouwen.” Ja, d&n 
hob je de olie in ’t vuur. Veront- 
waardigd komt dan het weder- 
woord: “Dus je wilt beweren dat 
onze public school g66n Christe- 
lijke school is! ONZE school is 
dan zeker een Heidense school!” 

J. W. F. Uitviugt 

Het antwoord dat vele Canadezen 
daarop gekregen hebben, vooral in 
de voorbije jaren, heeft hun liefde 
en respect vor de Hollandse immi¬ 
granten niet vergroot. De "gewone 
Canadees” heeft het heel moeilijk 
kunnen. slikken dat die “gras- 
groene immigranten” die zich niet 
eens behoorlijk in de landstaal 
kunnen uitdrukken, zo maar klaar 
stonden om de public school te 
veroordelen als on-christelijk. 

Do oudste private scholen in 
Canada waren per s6 Ch^istelijke 
scholen. Net zoals de mensen die 
ze oprichtten per s6 Christenen 
waren. Die oude pioniers waren 
voor ’t inerendeel Anglicaans, 

Presbyteriaans en Weslyaans Me¬ 
thodist. Die muakten emst met hun 
geloof en het waren juist die 
Christenen die het eerst en het 
sterkst de behoefte gevoelden dat 
hun kinderen onderwezen zoudcn 
worden. Dddr ligt de oorsprong 
van de Canadese private school. 
En het spreekt vanzelf dat de 
scholen die er opgericht werden 
“Christelijke” scholen waren. En 
de onderwijzers die onderwijs ga- 
ven moesten Christenen zijn. En 
dus het oaderwijs dat gegeven 
werd was Christelijk onderwijs. 
Dat was allemaal zo vanzelfspre- 
kend, zo natuurlijk dat men er 
niet eens aan dacht om te zeggen: 
“Dit is nu een Christelijke School, 
en hier geven we Christelijk On¬ 
derwijs.” De bijnaam “Christelijk” 
was in die tijd totaal overbodig. 
Is het vroeger in Nederland niet 
precies zo geweest? De naam 
“Christelijke” school kwam pas in 
gebruik toen de openbare school 
zich ontwikkelde tot een niet-chris- 
telijke school. 

Nu beleven we het in deze dagen 
dat er weer vurig gedebatteerd 
wordt over godsdienstonderwijs op 
de openbare scholen. Veel Cana¬ 
dezen zijn overtuigd dat het er 
niet zonder kan. Veel anderen zijn 
even sterk van mening dat er voor 
godsdienst en onderwiis daarin freen plaats is in de openbare scho- 
fii. Ik ga daarop nu niet in. Ik 

geloof dat we het op dat punt wel 
tamelijk eens zijn. Dit stukje gaat 
over de private scholen in dit land 
en daar willen we ons dus bij be- 
palen. 

De private school heeft dus het 
oudste bestaansrecht en heeft dat 
nog niet verloren. Zoals gezegd 
werden ze opgericht door groepen 
kerk-mensen. Het doel was duide- 
lijk omsrhrevrn, nl. om jonge nten- 
sen op te voeden en op te leiden 
tot intelligente lidmaten van staat 
en kerk; tot Christen burgers. Nu 
is dat in grote lijnen nog het 
hoofddoel van die private scholen. 
Toch is er verandering gekomen. 

De private scholen adverteren. 
Ze bieden hun waren aan. In die 
advertenties wordt gewoonlijk op 
de voorgrond gesteld dat de school 
op een hoog academisch peil staat, 
en dat karakter-ontwikkeling sterk 
de klemtoon heeft Dit zijn geen 
ijdele beweringen. Dit is inderdaad 
het streven van de private scholen, 
elk up zijn eigen manicr. Het is 

dan ook niet te verwonderen dat 
veel van de leidende figfuren in 
Canada hun opieiding aan zulke 
scholen genoten hebben, 

Nu is het zo dat deze scholen 
nogal exclusief zijn. Ze nemen 
maar niet iedereen als student. In 
de eerste plaats kost het een aar- 
dig sommetje om je zoon of doch- 
ter naar zo’n school te sturen. Ge¬ 
woonlijk zijn het kostscholen voor 
jungeiui van de hogere stand. 
Maar geld alleen opent de deur 
niet tot toelating. De meeste pri¬ 
vate scholen beginnen met de 4de 
of de 7de klas. De leerlingen die 
toegelaten worden moeten bewijs 
kunnen overleggen dat zc verstan- 

In Juni a.s. zal het Canadese 
volk een voorlopige indruk krijgen 
van de populariteit van zijn re¬ 
gering. Verwacht wordt dat in die 
maand verkiezingen zullen worden 
gehouden voor de vier vacatures 
in het House of Commons. Momen- 
teel telt het Huis 266 leden, n.l. 
202 Conservatieven, 50 Liberalen, 
8 leden van de C.C.F. en 1 lid van 
de “New Party”, plus dan de vier 
vacatures. Deze vacante plaatsen 
waren voorheen bezet door de Con¬ 
servatieven, maar nu moet worden 
afgewacht of opnieuw conservatie¬ 
ven hiervoor gekozen zullen wor¬ 
den. 

Men mag verwachten dat zowel 
de Conservatieven als de Liberalen 
de verkiezingen in Juni zullen ge¬ 
bruiken als een tost voor de eerst- 
komende federale verkiezingen, die 
in het einde van het volgend jaar 
of in begin 1063 verwacht worden. 

De minister President heeft te 
kennen gegeven dat de volgende 
verkiezingen zich voornamelljk 
zullen toespitsen op de vraag of 
de klezers de voorkeur geven aan 
het vrije initiatief of aan verdere 
socialisering. 

Mr. Diefenbaker was zo voor- 
zichtig om geen aanduiding te 
geven omtrent de datum voor de 
volfiTcnde verkiezingen, doch zijn 
“officieren” hebben in de Conser¬ 
vative Party rally duidelijk laten 
blijken, dat deze niet lang meer 
kan uitblijven en dat de Conserva- 
tieve organisatie spoedig op voile 

delijk goed bedeeld zijn. De klas- 
sen zijn klein, vergeleken bij de 
openbare school; 10, tot hoogstens 
20 leerlingen per klas. Hoe kleincr 
de klas, hoe duurder het onder¬ 
wijs, vanzelf. Maar ook, hoe beter, 
want daar hceft de onderwijjzer ge- 
legenheid om met elk van zijn leer¬ 
lingen individueel te werken. Daar 
is gelegenheid tot scherp toezicht 
en handhaving van goede orde. De 
leerling die “tegenvalt” kan er 
gewoon niet blijven. Wat een 
schande als je van zo’n school 
naar huis gestuurd wordt met de 
boodschap: “We willen je missen.” 

Daar is elke dag ruimschoots 
(Vervolg op pag. 2) 

kracht zal werken, klaar voor de 
test. 

Andere punten op het Conserva- 
tieve verkiezingsprogram zijn: 

(1) Bescherming van de lichte 
industriale bedrijven en een “Buy 
Canadian”, in tegenstelling tot het 
Liberale ideaal van vrije handel en 
het voorstel van een Atlantische 
Vrije Handelsgemeenschap. 

(2) Canadese bevordering van 
ontwupening en tegelijkertijd aan- 
vaarding van nuclear wapenen voor 
defensie, indien ontwapening niet 
mogelijk blijkt, alsmede ononder- 
broken deelname aan NATO en 
NORAD. 

(3) Stcun voor het be^otings- 
tekort zolang als dit nodlg is om 
de recessie het hoofd te bieden 
en meer werkgelegenheid te schep- 
pen. 

(4) Bevordering van zioktever- 
zokering en een nanvullende pen* 
siuenregeling. 

(6) Een bescherming van de 
rechten van de mens zoals de Mi¬ 
nister President daarvan uiting 
gaf in de Commonwealth kwestie 
met Zuid-Afrika en in zijn “Bill 
of Rights”. 

(6) Weerlegging van de C.C.F. 
en de Liberal Party in hun hoo¬ 
ding tegenover de Conservatieven. 

De Minister President heeft 
vooral de tegenstelling van vrij 
initiatief en socialisme beklem- 
toond. Hij beweerde dat de Libe¬ 
rals in hun laatste rally in Janu- 
ari zover naar links zijn overge- 
held, dat velen van hun eigen kie- 
zers het niet meer begrijpen kon- 
den. Hij meende dat de zwenking 
naar links do strijd heeft gericht 
op de vraag of Canada bij het 
svsteem van het vrije initiatief zal 
blijven. 

Zowel de Liberale leider, Mr. L. 
B. Pearson, als die van de C.C.F., 
Mr. Hazen Argue, zijn blijkbaar 
bereid om de Conservatieven van 
antwoord te dienen op deze punten. 
Mr. Pearson heeft reeds verklaard 
dat de leider der Conservatieven 
blijkbaar sterk veranderd is sinds 
October 1969, toen Mr. Diefen¬ 
baker de banken in Canada aan- 
viel en hen de schuld gaf voor de 
geldschaarste. 

Mr. Argue meende dat de Minis¬ 
ter President tracht de aandacht 
van het publiek af te leiden van 
het falen der regering om het 
werkloosheidsprobleem op to les¬ 
sen. (MacDuff Ottawa Report) 

GEE8TUIJK VOCHT IN HET 
PARLEMENT 

Naar wij vernemen is de ernst 
in het parlement onlangs verbro- 
ken toen een aantal leden van de 
Conservatleve Partij een glas “wa¬ 
ter” lieten brengen naar een spre- 
ker van de Oppositie. In plaats 
van water was het glas echter met 
jenever gevuld. 

De spreker, natuurlijk in de waan 
dat het water was, waardeerde dit 
g«baar en nam een grote teug, die 
net glas half ledigde, tot gnroot 
vermaak natuurlijk van de uitvin- 
ders van deze grap. Maar het ge- 
volg was lets anders dan ver¬ 
wacht werd. De Conservatieven 
meenden, dat de spreker so ont- 
hutst sou zijn, dat hij zijn speech 
wel zou afbreken. Maar deze was 
zeer “liberaal”: met een beetje su¬ 
re glimlach ging hij onverstoord 
door en sprak nog twintig minu- 
ten Unger! 

DE LEDEN VAN CANADA’S NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIi., een onlangs opgerichte groep, die plannen sal 
upstellen om te trachten de productiviteit in de Canadese industrie op te vot*ren dour nauwere samenwerking tussen 
directie en arbeidera, vergaderden voor de eerste keer in Ottawa om het toekomstige programma van de Council vast 
te stellen. De Council heeft 25 leden van alle takken van de (Canadese industrie. Onlangs kwamen deze leden van de 
Ck>uncil aamen met ministers van de federale regering te Ottawa om de problemen van directie en arbeidera te bespreken. 
Van links naar rechts ziet men: EL I*. Taylor, president van de Argus Corp. van Toronto; N. R. Crump, president van 
de Canadian Pacific Railway; Hon. George Hees, Minister van Handel en Nijverheid; George De Young, president van 
Atlas Steels Ltd., die de voorzitter van de Council is; Hon. Michael Starr, Minister von Arbeid; Claude Joduin, president 
van het Canadian Labour (k>ngress. (CP Wirephoto) 

EEN VERKIEZINQS - VOORPROEFJE 



Een Nieuw Hoofdstuk 
VOOR DE CHRISTIAN REF. CHURCHES VAN GROOT-EOMONTON 

OP PASEN 19fil — da^, waar- dio do*o vijand overwon. Dood is 
op de chriatcnhoid over heel de dood, maar Jezua leefti Allen, die 
wereld de Rloriouzo overwinning in Hem gelovcn, hebben de taak 
van haar Heer op de dood viert — om d«e tijding uit te dragon aU 
begon voor de Christian Reformed herauten en getiiigen van hun 
Churches van groot-Edmonton een Heer. 
nieuw hoofdstuk. Zij aloegen eon Voor de dienst in het Jubilee- 
bladzijde om in hun historie: een Auditorium werden ca. 200 ultno- 
specinle evBngtt‘lisatie-fpre<likant digingen voraonden naar buiten- 
werd geinstalleerd om In de toe- kerkolijke geiinnen. Medewerking 
komst de verbreiding van deze word verleend door het Hnllelu- 
blijde boodschap met meer kracht jah-koor cn een gehouden beker- 
ter hand te kunnen nemen. collecte was geheel boatemd voor 

De avond van Paas-zondag zag hot evangelisatie-werk. 
de vijf kerken “eendrachtiglijk • • * 
bijeen ’ tijdena een gecombineerde De Komst van Mr. Vrieze Mte- 
dienst in het mooie Jubilee-Audito- kent — om met Rev. Nederlof te 
rium. Rev. Marten Vrieze, overge- gpreken — “de kroon op Jaren van 
komen van Calgary, werd dnar voorbereiding". Wei hadden in de 
bevestigd in een ceremonie, waar- achterliggendo jaren de kerken 
aan alle predikanten van Edmon- reeds pogingen gedaan om naar 
ton deelnamen. De leiding van het buiten uit te treden. Er bestonden 
oorsto gedeslte van de dienst be- enkelc evangelisatieMcommissics, 
riistte bij Rev. B. Nederlof, die die voor de verspreiding van trac- 
ook de eigenlijke installatie ver- taten zorgden en af en toe de hw- 
richtte. pitalen bezochten. Voorts werden 

Rov. L. Tamminga ging voor in ’a aomcra Vacation Bible School 
gcbocl. Rev. Van Kooten, in zljn georganiseerd en werden, met au^ 
introductie van de niouwe predi- cea, een paar 
Itant, legde er do nadruk op, dot gerlcht voor buitenkerkelijlce lorn 
ovangoliaeren is: bet brengen van dcren. Maar oyer geheel ^ 
een goode tijding. "We mogen ona men, hep '’e‘ 
licht nict veratoppen onder een ko- atroef door gebrek nan centralo 
renmaat. ” Rov. Boelkina gnf de leiding en goedo voorlichting. 
predikant de rnad om bij zijn ^ Pm 

Come to the Annual 

C.LA.C. 
CONVENTION 

Saturday, April 22 

SNELGROVE, ONTARIO 

Morning and afternoon sessions at “Snelgrove 
Community Hall”. Just North of Brampton on 

. — Highway 10. 
Mr. BERNARD ZIJLSTRA, at present studying Law at the University 
of Michigan, will be our guest speaker: 

“PRINCIPLE and PRACTICE” 
A warm welcome is extended to everyone interested in the cause of the 

Christian Labour movement. 
DO NOT MISS THIS DAY OF INSPIRATION AND 

CHRSTIAN FELLOWSHIP 

Een Zuid-Afrikaanse Calvinist 

over de Ccmnnonwealth-Zaak 

luiTig «ii idwcio Tv/vr. waarop hij hen zal benaderen, 
predikant de rnad om bij zijn De Maranntha-kerk van Beverly wordt geheel aan zijn eigen in- 
moeilijk werk nict zozeer to zoe- nam toen bet initiatief en ver- jicht overgelat^n. Hij krijgt de al- 
ken do goedkeuring der mensen, aocht Classis Noord Alberts om py^mene leiding van het werk en 
maar bovennl de goedkeuring van gteun bii do aanvrage voor een hooft do vrije hand. Hem wacht 
God. En Rev. Nonnekes, in zijn Home Missionary. Door do Synod© een intoressante, uiterst AfrlVAunno andiffheid van ander volke sowel 
opdracht aan de gemeente, herin- 1980 werd dit verroek goedgekeurd j„are taak, die hem welllcht per- De I?®fj* „f'’®a, ^ en/of 
nerde eraan, dat de Here Jezua en een aubaidle toegezegd, (aflo- soonlljk vele (oleur^ ingm, «1 Caly^^nlstiache Bewegmg Prof ^ bUnk ^a^^^ 

met ontferming bewogen wai bij pend over do jaren) te beginnen bezorgen en die hij slochta kan J. ^ . ireformuleerd essensiecl vir ay roepingsvervnl- 
bet zicn van de achare. "Ontvangt met »6000.— voor het eorate jaar. uitvoeren met in zijn hart bet heeft rMvialSterin UnTSou ^ 
Rev. Vrieze ala ieniand, die u zal De vijf kerken bcaloten, dat Third beeld van zijn Meeater, de grote op de yraag hoe do ^Iviniaten n ling beskou. 
uitzenden ala arbeiders in de oogal Church voor het beroepawerk zou Evangelist. rL^^weaVrzIen I..i7. 
van onze Heerl" zorgdragen cn nl bij hot tweede . . . land uit de Commonwealth zien. ynende eer ken. En van hulle is 

beroep kreeg men een bevestigend Marfnn VriPTP is U alien Volgons African Expresn zei wat die offi- 

5^- -”1 XTeter”" 'ri‘'';rrt.Edm:r„ werken‘:i'‘rr';u; aiukelen' in Prof.^an Rooy: ^ ^1. ho"nl"rao« wn'rkenie 
' ^ o-pVoTidpn Calvinist-Contact. Hij vertelde **Eer8tens dan is ons oortwff dat Eerstens wanrdeer ons die optrede ( gevonatn. (ondanks zijn ®e«*h»ed- ^ Eerste Minister sy aarv- van danrdio simpatieke minderheid 

IBl In doze stad zijn ajjeen J'* • waardige kaal hoofd) pas 38 jaar voortgesette lidmaatskap onder die vergaderde Eerste Mi- 
4000 personen van Nederlandse J955 ^et vrouw en Stateband met ’n voile 6e- nigters .self. Tweedens besef ons 

.. ... 

iv/vw -- , , oua IS en in mci vtw«TT ^an dte siateoona moi n vmie ue- nisters .self, rweedens oesei ons 
oorsprong, die niot tot een KorK Canada emigre^erde. sy groot verantwoordelih- die Knnadese Eerste Minister 
behoren. Dit felt is wel n et ^ijn eerste gemeente was Oshawa namens sy volk gaan doen acker nie deur sy otrede die gevoe- 
voornaamste red®". ««« Ontario, zijn tweede Calgary, Suid^AfHka is nie blind vir jens van alio soksies van die be- 
Chr. Reformed Churches hier c y^yj 3 pyestaan heeft. ^oordele wat veral in die hui- volking van Knnada vertolk het 
evangelisatie-predikant "eroepen Nederland had hij twee jaar tydsgevrrig aan so 'n bondge- nie. Ook wcet ons dat Nederland, 
hebben, want zij willen ]"® " dienst gedaan nls legerpredikant ^ootskap van volke verbind is nie. Vlaandero, Frankrijk, Wes-Duita- 
vun alle nationalitettcjn en dat heeft er ongetwljfeld toe nooit die isolasio y^nd en ander westerse lande me- 
kon Echter licht U y^yj^jedragen, dat zijn belangate - „«>. nige vriend van Suid-Afrika bo- 
grijpen dat zij bij het ling zich toespitste in con bepaal- . . .^^aaderina vat. Boweal vertrou ona dat ons 
werk hebben uitgezien naar icmand, jp richting. Teenoor S.A.hct die verg^emng p , , . - medeffelowiires oor 
die tweetalig was, daar zij de ver- , , • x ji van d\e Eerste Ministers die kou^ ^ in LinrHip fvHscpp 
nntwoordelljkheid voor diie groep Dit kwam ook uit In de studie, reghank aangenoem fl>e hole wftrold 
SteT^rd stork vcilen. die hii koos: verleden zomer ^r- Eerste MirSstcr Verwaerd in wrjg geen haastigo ojy«unBtiee 

... , bleef hij drie maanden in Neder- hesknldiging gestel oordeel oor Suld-Afrika gaan vorm 
De tank van Rev Vneze is een y^yj y^ October aan de ^ gjcJd erken en me: maar liewer annynar het deur 

tweeledige: 1) De leden der kerk y^yj^ Universiteit te Amsterdam ^grbet^ng belowe, anders .... in die Suidpunt van stormgeteiater- 
tot Rctiviteit te wekken, te door- ^Q^to^aal examen in (sociale) Et- \jens kan wel vra wat van die do Afrika n holder liggie nan e 
dringen van de noodzaak van y^y^j^ y^^y. ^^g op zijn proof- ^oeere vnje assosiasie van vrye brand gehou word. I" J'® vasje 
evan^hsatie, en hen, die zich be- y^ y^,j bijzonder geinteres- geword het. oortuiging dat die liggie alle 
schikbaar stellen, daarvoor op te y^ diverse groepen immi- ^ j storms sal weerstaan omdat dit 
leiden. 2) Hij zal trachten buiten- —^nten in Canada en hun Integra- Tcenoor die fello en aanhoud^ van Bo gegee la, sfi die Afrikaanse 

w M Vninwn korkelljken te bereiken met alle tie-raoeilijkheden. Reeds heeft hij de aanvalle van sy kollegas het volk aaam met sy groot Afnkaan- 
Rev. M. Vneze middelen, die hem ten dienste e^n^tudie gemaakt van de Japan- Dr. Verwoerd n waardige houdmg se digter — Totius: 

staan, assisteren bij het Back to Zuid-Alberta en richt nu aangeneem. Hy kon dit doen want ^ r o^r r pEF 
Nadnt hem was toegezongen het God Hour opvolgwerk, aan hen, .. a^ndacht op de Oekrainische hy het in daardie gernengde gcael- EK LEEF EN SAL LEEF, 

gcznng “Far and near the fields die geTntoresseerd zijn, c^echetiach _^ ^ *"®^ n^ goeie^aaak^en n reine MY 1 
t op de ueKrainiscne ••j' e.—•—•o— 

skap met 'n goeie aaak en 'n reine 
(Vorvolg op pag. 11) gewete verskyn. Hy hot geen gun- 

ste gaan vra nie en daar was geen 
goeie rede waarom hy horn aan goeie rcae waarom ny nuiu nuu 

een of andere reden belang stel- voorwaardea moea gaan onder- 
len in het welzijn van de school en werp nie. Hij het die enigste weg 
die belangrijke sommen bijdragen. g^^Qig wat hy met eerhaarheid 
Dan zijn er zekere ondernemingen volg, nl. om namens Suid- 

Vtonrlal on/rtf InHnnt.riP die er a t-i.- j: 

Priv/ate Scholen 
len, dat heeft God (Vervolg van pag. 1) Dan zijn er zeKere onaernemmKtJn ^ om namens i’Mtd- 
Hem liefhebben.” ..y, lichamelijke oefeningen, in handel en/of industne a>e er die aansoek om voortgeset- 

, die geheel «fp=. ‘‘j** “onir scherp foe- L‘"da^'lirn er “de “zgn"* ••oid '® '•‘"-"•''“P 
et feost van Pnsen, j,ycht. Er is een zekere penode per E„ ^ ,v„H.lpprHncren die SnlH-Afrilcn Hnn vanaf 31 

gcznng • r nr ana near um: Aicmo die geTntoresseerd zijn, catechetiach 
are teeming with the waves of ri- onderwijs geven etc. De wijze, 
pened grain”, deed Rev. Vrieze _ 
zijn intrede met een preek over 1 

Cor. 2:9, “Wat het oog nlet heeft 
gezien en het oor niet heeft ge- 
hoord en in het hart van de mens 
niet is opgckomen, dat heeft God 
bereid voor wie Hem liefhebben.” 

In zijn preek, die geheel afg 

s^md «’®® ®P j^®* ™“,f““®^ zicht EVie een zekere Pf™>d? P" g®„ys";"ofUweT'oud‘-leerirngen die go sal Suid-Afrika dan vanaf 31 
stelde de predil^nt aan ^ dag voor vrije ""tspanning. In de Hefde terugdenken aan hun Mai a.s. 'n Republiek buite die 
boor de yrang: ® avond is er we®r een paar i^ur studenten wa- statebond wees. Dit aanvaar die 
veranderd door de opstanding van studie onder het wakende en lei- eoede posities Afrikaner-Calvinis as 'n beskik- 
Jezus? Voor wie slechts naar de dende oog van leraren. ^®.®” en welgesteld, de school gedenken king van God Hy glo vas, nou ster- 
buitenkant kijkt, niets, want het der dat deze scholen een uitstek^- o-iften en leeaten ooif h’o* Jif AVrikaan 
lijkt of nog immer de dood re- de reputatie hebben verworven. En legaten. ^er as ooit, dat die Suid-Aknkaan- 
goert. De zondeval liet een vrese- hun best doen die te houden. Nu, wat gaat ons dit alles adn? s® n^®** i- j:. 
lijke leegte na in het bestaan van jyet schoolgeld dat de leerlingen Nogal wat, dunkt mij. ?vaie?iie"in D^ker Afrfka te ver- 

de zonde van het paradijs steeds op- het uit verschillende bjonnen komt richten naar het model van _____ 
nieuw to herhalen. Zo te zien is Om te beginnen stond de Kerk er i", ^Hv“hoTem 
koning Dood dus nog oppermach- achter om het zaakjo aan de gang contact moeten zoeken met 
tig. Maar daar is de geweldige te krijgen Ik denk dat vele echo- private scholen en dat wij 
verrassing, die geen mens had len nog financieel «®b®JP®” van hun geschiedenis kunnen leren. 
kunnen bedenken, ons door God den door zekere kerken. Verder y^y^ ^yy financjgie steun nodig helv- 
bereid: Hij zond Zijn eigen Zoon, zijn er njke mensen die om de y^^^ moeten we die niet zoe- 
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Alle verhuizers zijn NIET 
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ken te krijgen van de regerlng, 
die al moeite genoeg heeft geld 
bij elkaar te trommelen voor de 
staatsscholen. Wij moeten onze 
hulp verwachten van hen die er 
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Wij vrczcn dat nict allc puntcn 
^1 I C I I mA# E mAf 11 nM in Mr. Van Vliet’s brief hicr bc- 
■ ^ ww k wW it# sproken kunnen wordon, hoe in- 

tere88ant deze overigens ook zijn. 
I E I I lAf E \l A I E Munr 6^n punt willen wo niet laton 
I E ww E W I t I w liggen on dot is de vraag: “Do 

you mean that there is no cultural 
Hoe zou het komcn, dat onder chrislenen de opdracht tot , Christianity or 
nuL ^uu ilUL r.iiKiiiir' that the Christian’s cultural man- 

evangolievorkondiging vrij stoik Icoft, maar dat de cultuur- mandate 

oixiracht nog steeds geen vaste vomn of omschrijving heeft of the rest of mankind?’’ 
kunnon vindon? ^ W»t Mr. Van Vlict hier op onze 

tafel legt, is voorwaar geon klei- 
Dat was de vraag waarin wij in heid op te nomen. Dat ik met mijn nigheid. Daar zou hij eigenlijk mee 

ons vorig nummer zijn blijven ste- mede-gelovigen weer mag en moet moeten gaan naar eon christen- 
ken. Wij moenden dat cultuur vaak zijn: kroon en onderkoning van de filosoof. Maar wij erkennen, dat 
ten onrechte wordt gezien als ieta gehele schepping onder ons Hoofd wij tot doze vraag aanleiding heb- 
dat loa staat van onze redding in Jezus Christus, en dat ik daarmee ben gegeven en in ons vorig num- 
de Heiland, terwijl hot ons inziens vandaag bezig moet zijn (cultuur). mer hebben wij beloofd ons nu 
juist cen gevolg van onze verlos- En het is daarom zo moeilijk, eens niet op anderen te beroepen, 
sing moet zijn. De Heiland heeft omdat de strijd tussen de oude en teneinde de gedachte aan copiSring 
ons gewaarschuwd toen Hij ons de nieuwe mens zo hevig is. Want weg to nemen. Wij moeten deze 
liet voorbeeld gaf van de nieuwe wat we zien als onze roeping, wat handschoen* dus wol opnemen. 
lap op hot oude kleed. Dat houdt we zo graag zouden willen als Allercerst geloven wij niet aan 
niet, maar dat gaat scheuren. nieuw-geborenen, het goede wat tweeSrlei^ lYiandaat, evenmin als 
(Dhristeiijke cultuur kan alleen we willen, dat doen we niet^ maar aan tweeftrlei moraal. Er is niet 
maar voortkomen uit een chrlste- hot kwade wat wij niet willen. een mandaat voor de Christen en 
lijk leven. Als men nieuwe wijn Zou dit de oorzaak kunnen zijn een ander mandaat voor de rest 
heeft, dan moet men nieuwe lode- dat we nog zo weinig van die van de mensheid. 
ren zakken hebben. christelijke cultuur zien? In mijn Er is daarom voor ons besef 

Daarmee is echter nog geen ant- culturole work moet God het cen- maar' 66n culturele opdracht. Be- 
woord gegeven op de vraag, waar- trum zijn (maar ik wil dat alles tekent dit nu dat een niet-gelovige 
om de cultuur-opdracht zo weinig oni mezelf draait) en moet ik een geen cultuur kan beoefenen? In- 
gestalte voor ons heeft gekregen. sterke liefde hebben voor mijn dien wij antwoorden zouden: inder- 
Mr. Van Vliet, wiens brief wij in medemensen (maar ik houd zoveel daad, een niet-gelovige kan geen 
ons vorig nummer afdrukten, houdt van mezelf, ik ben zo ego- cultuur beoefenen, dan klinkt dat 
de deur open voor de mogelijk- centrisch). natuurlijk verbazend arrogant en 
heid, dat de Heilige Geest niet Vergeving van zonden willen we in strijd met de werkelijkheid die 
wonst dat de gelovigen een af- wel ontvangen, graag zelfs. In de wij om ons been zien. Men moet 
zonderlijke cultuur zouden ontwik- gedachte dat mijn zonden mij ver- ons nu echter niet misverstaan. 
kelen in deze wereld. geven zijn kan ik nog aardig Wij spreken bij voorbeeld ook over 

In ons vorig artikel hebben wij egoistisch zijn. En de belofte om de ware-religfe in tegenstelling 
reeds gezegd, dat wij dit moei- naar de hemel te gaan, wil ik met de vele religies, die met de 
lijk kunnen aannemen. Van allc wel geloven, want ook daarin kan dienst aan de drie-enige God niets 
streken der wereld verzamelt eigen lijfsbehoud een rol spelen. gemeen hebben. In die zin zouden 
Christus Zijn Kerk, die Hij als Maar alias, alles geven en wijden wij eveneens willen spreken van 
nieuwe mensheid gered heeft en nan en ontwikkelen voor God, ont- de ware-cultuur. Er wordt cultuur 
als wedergeborenen weer doel en neemt mij alle zelfzucht beoefend door niet-gelovigen. Het 
bestemming geeft in God. Dat is Wij geloven niet dat we het te zou dwaasheid zijn dit te ontken- 
iets wat wij iedere Zondag op- aterk zeggen, wanneer wij bewe- nen. Maar in de eerste plaats is 
nieuw horen prediken, maar het ren dat christelijke cultuur het deze cultuur alleen mogelijk door 
kan misschien toch geen kwaad moeilijkste is, wat hier op aarde het werk van onze Heiland, of deze 
dat wij ons weer eens opnieuw bestaat Maar dat mag ons niet mensen dit nu erkennen of niet. 
rekenschap geven van de inhoud verhinderen er naar te blijven Maar verder wil beoefening van 
van deze woorden. streven en elkaar daarbij te hel- cultuur nog niet zeggen, dat de 

Als wij or goed bij nadenken, pen. mensen die dit doen, God daarin be- 
is het al moeilijk om te geloven, Het vreemde is dat de mensen, doelen. Dat doet een niet-gelovige 
dat nl onze zonden ons vergeven die het nieuwe leven in Christus zeker niet. Wij zouden niet eens 
zijn en dat wij voor eeuwig gered niet kennen, er zich over verbazen, durven boweren, dat een christen 
zijn. Als ik zie wat ik nog dage- dat er van die christelijke cultuur dat ultijd doet. Maar dit is nu 
lijKs doe, als ik cerlijk naga waar niets gezien wordt. Sterker, dat juist het wezen van de zonde, dat 
mijn verlangens naar uitgaan, als er zelfs van een christelijke in- wij de gaven en mogelijkheden die 
ik al mijn aspiratics tot op dc vlood op de cultuur niet eens ge- God ons gegeven heeft, niet aan- 
bodem onderzoek, als ik al mijn sproken kan worden. Wanneer dit wenden voor God maar voor ons- 
woorden en gedachten ontleed, dan openlijk wordt geschreven, mag zelf. Wij zijn verkeerd gericht 
durf ik haast niet te geloven, dat ons dit toch wel tot nadenken Wij gebruiken van nature al Gods 
dit allemaal vergeven, verzoend is. stemmen. Do wereld ycrwacht ieta gaven in precies de tegenoverge- 
Het is erg moeilijk om dit altiid van ons, maar ze ziet niets van stelde richting, ala waarvtK)r God 
cn onder alle omstandighodon echt ons! En als Mr. Van Vliet zegt, ze bedoeld heeft Bekering is dan 
te greloven. Maar toch moet het. dat “it is more than a question ook om-kerin^, zodat ons leven en 

Nog moeilijker is het te geloven, of getting some unrest with the onze levensuitingen weer op God 
dat in dit nieuwe leven alles voor fact of lacking impact in the cul- j^ericht zijn. 
God is. Dat Hij mij nu gered tural field’’, dan zijn wij geneigd Zo zien wij tevens de cultuur. 
heeft om Hem te dlenen. Dat ik U* zeggen: waren we met z’n alien Vrucht van Christus werk is dat 
met mijn mede-gelovigen geroepen maar zover, dat er “unrest” to wij onze cultuur weer op God kun- 
ben de taak van do nieuwe mens- bespeuren viel! nen richten (en willen richten) en 
_willen dienen. 

' Maar nu die cultuur van niet- 
- I if-% 1 s / A V/ Savior’s life is so shocking to us. ehristenen. Wij geven dadelijk toe, 

ON YOU K VA/AY appears to dat het niet altijd gemakkelijk te 
^ be completely out of context in zien is, dat heel hot leven, ook do 

SUFFERING FOR CHRIST modern life. I lay particular stress niet-christelijke cultuur, vrucht is 
/pun o . iA\ on one part of the text. Listen; van Christus’ verlossingswerk. 
' * * “All I care for is . . . to share Maar daarom is het wel zo! Men- 

Easter is past 'The season of His sufferings . . .” (New Eng- sen, die niet in de Heiland ge- 
Lent is over for another year. Now lish Bible). The spirit of our day loven, leven daarom wel van do 
we can get back to normal. No is quite the opposite. It tells me genade van de Heiland. Hoe zou- 
more daily meditations in the daily that I should seek the job that den zo anders kunnen leven? 
paper and over the radio. Our offers the most for me, the gov- Het is vaak beschamend wan- 
world seems to feel a bit of relief ernment that gives mo the most neer wij zien, dat niet gelovigen 
when all this talk about the suffer- with others paying for it, schools meer aandacht aan cultuur beste- 
ing Savior is over. It is embarrass- that serve me and my children, den dan Chrlstenen. We zouden 
ing talk if we don’t understand it labor unions that serve me and bijna zeggen, dat niet-gelovigen 

We live in a world which is al- my financial status, etc. vaak cultuur-mogelijkheden beter 
ways looking for relief from suf- No matter how well our Re- benutten dan ehristenen. Maar dit 
fering. That is why the suffering fonned community is versed in betekent niet, dat de cultuur op- 

her doctrine and organized against dracht of het cultuur mandaat voor 
secularism, we cannot live in a een ongelovige anders is dan voor 
vacuum. This spirit of our age een christeiL 
presses itself upon us. Let us stop is het niet erg, dat Christus 
to think. How many of us choose door Zijn lijden en opstanding col¬ 
our jobs, governments, schools, tuur weer mogelijk heeft gemaakt 
labor unions, etc. because they en dat niettemin die cultuur niet 
serve us? How many of us have aan God wordt opgedragen? Ja, 
consciously sought the path of suf- dat is erg. Maar is het niet nog 
fering in order to be of service to erger, dat Christenen, mensen dus 
the kingdom of God? How many die geloven, niet meer christelijk, 
of us have come to this country dat is “God-centered” denken, wan- 
because we saw a great oppor- neer het over cultuur gaat? Wij 
tumty to serve God, build the king- spreken in het algemeen en adres- 
dom? (Or was the reason rather seren ons nu even niet tot Mr. 
to better the financial status of Van Vliet. Wij zeggen niet dat 
yourself or your children?) The ©nze correspondent zo denkt, maar 
answers to these questions will wij doelen op de meer algemene 
tell us how far we have drifted gedachtengang, ook in calvinisti- 
along with the spirit of our day. sche kringen. Maar is het daarom 

I^ent and Easter are past. We niet een dringende taak voor ons 
have heard the message of the alien, dat wij elkaar helpen in de 
Savior suffering for us and the uitvoering van onze culturele op- 
power which He manifested in the dracht? 
resurrection. Now the call comes Soms zijn we inderdaad bang, 
to live in the power of the resur- dat wij trachten een nieuwe lap 
rection. The call comes to give our op het oude kleed te zetten. Wij 
lives in services to Christ’s king- nemen veelal het leven zoals het 
dom. Seek to do that which will is cn trachten daaraan wat chris- 
help others for time and eternity, telijkheid toe te voegen. Maar la- 
Seek to do those things for others ten wij goed weten wat te doen. 
which will even cause you a bit Nict alleen dat dit niet werkt, 
of hardship. Seek where you may maar de scheur wordt groter. In- 
be of service and not where you plaats van verbeteren maken we 
may be served. Yes, even go to net slechter. Nieuwe wijn, ze^ 
the factory and office in that Jezus, moet je niet weer in oude 
spirit In that spirit you will see lederen zakken doen, maar als je 
yourself paddling against the nieuwe wijn hebt, dan moet je die 
stream of our time. in nieuwe zakken doen. 

Now as we go ON OUR WAY, Mr. Van Vliet behoeft niet be- 
may the testimony of St Paul be vreesd te zijn dat Calvinist-Contact 
our daily prayer and desire of our zou schromen daarin dienstbaar te 
life: “All I care for is to know zijn. Ons blad kan maar een zeer 
Christ, to experience the power kleine rol spelen, maar het zou 
of His resurrection, and to share reden geven voor veel dankbaar- 
His sufferings, in growing con- heid indien het daarin enigszins 
formity with His death.” (New tot hulp zou kunnen blijken te 
Ebigiish Bible). zijn. 

Henry Bouma. D. F. 

ONS NIEUWE 
FEUILLETON 

Met het nummer van deze 
week beginnen we ons nieu¬ 
we feuilleton, “Zijn dat Uw 
kinderen?” 

Het is geschreven in een 
tijd, toen de vaders en moe- 
ders van vandaag nog jonge 
mensen waren. Jonge nien- 
sen, die optornden tegen tra- 
dities en conventie en tegen 
een generatie van ouderen, 
die hen niet begreep. Zo had- 
den critiek op de levensstijl 
van hun ouders. Ze namen 
de dingen van het christelijk 
geloof niet als vanzelfspre- 
kend aan, ze wilden leven, 
niet zoals “men” vindt dat 
het hoort, maar zoals ze zelf 
wilden. 

Mies en Jan, de twee 
hoofdpersonen in het boek, 
gaan samen een leven begin¬ 
nen, heel verschillend van dat 
van hun ouders. En toch. 
gaandeweg wordt het hun al 
duidolijker, dat er toch een 
grote overeenkomst is ... het 
geloof, hetzelfde geloof als 
van hun ouders. 

De ouders van nu zullen 
door dit feuilleton over hun 
ieugd hun eigen kinderen 
beter gaan begrijpen en 
waarderen. 

Wij prijzen ons erg go- 
lukkig, dat wij dit feuilleton, 
dat door niemand minder dan 
de bekende Nederlandse 
schrijver, D. van der Steep, 
werd geschreven, onze lezers 
kunnen aanbieden. Red. 

■ i # 

Hoc de l>eziff9 handen van de drukke jangene zich vrij kunnen 

ontplooien en bekwamen. 

HET DOEL VAN HET 

CALVINIST CAPET CORPS 

Uit mijn laatste gemeente in 
Nederland herinner ik me een 
panr jongens, die op een avond na 
de 'Catechisatie bij mij kwamen 
klaarblijkelijk met de bedoeling 
iets te vragen dat voor hen van 
groot gewicht was. “Wel,” zei ik, 
“wat is er aan de hand? Vertel 
het me maar.” “We wouden u eens 
vragen of we niet naar het Evan- 
gelisatieclubje mogen”, luidde het 
antwoord. 

Wat was de reden van dit ver- 
zoek? We hudden, zo moet u we¬ 
ten, een knapenvergadering — een 
tamelijk goede — maar ook het 
evafigelisatie clubwerk met een 
program voor jongens in de 
teens and early-tocns, jongens van 
10 — 16 jaar. Het ouderwetse 
woord “knapenvergadering” moet 
indertijd wel met zorg gekozon 
zijn. Het geeft de bedoeling van 
die beweging namelijk goed weer. 
Het zijn de ouders, die door mid- 
del van een aantal leiders, de 
knapen vergaderon en hen bezig 
houden met inleidingen en enkele 
anderc activiteiten om hen op deze 
wijze op te leiden tot het lid- 
maatschap van eon J.'V’. Er is op 
zichzelf veel goeds te zeggen van 
de oude knapenvergadering. Er 
was de visie op het grote leven in 
de beweging van geboren uit het 
vorlangen de jongens beter het 
Woord Gods en do geschiedenis 
van de kerk zowel als van hot va- 
derland te loren kennen. Of de bo- 
weging in alle opzichten aan het 
doel beantwoordde, hing veel van 
de plantselijke situatie en met 
name van de leiders af. Maar er 
was den bezwaar, dat zowel door 
de leiders ala door de jongens tel- 
kens weer werd gevoeld. De bowo- 
ging was eenzijdlg ingesteld op de 
intelloctuele vorming van de jon- 
geren. Er was geen activiteit voor 
de handen en dat is een groot ge- 
mis voor jongens, die op die leef- 
tijd met nun overlopendo energie 
verlegen zitten. Mede daardoor 
kwam het misschien ook, dat op 
vele plaatsen de knapenvergade- 
ringen niet altijd een zeer ordelijk 
verloop hadden en dat voor veel 
leiders dit een moeilijk uur was, 
omdat zij niet opgewassen blekcn 
tegen de baldadigheid van onze tot 
lichamelijke volwaH.senheid rijpen- 
de jongens. Hierniee hing een 
tweede bezwaar nauw samen, na¬ 
melijk, dat de vergadoring de jon- 
geiis to veel passief “vergaderde 
eu leiddo”. Do jongens zelf hadden 
zo niet hot gevoel, dat deze club 
iets van henzelf wa.s. Er was eon 
gebrek aan symboliek in do bewe¬ 
ging en daarom was er ook een ge- 
ringe verantwoordelijkheid. Zo 
kwam het, dat het uurtje van de 
knapenvergadering veel leek op 
een ander uur van instructie niet 
te zeer verschillend van een les- 
uur op school of op de catechisatie. 
Nu moet hierbij vermeld worden, 
dat het blad dat aan de knapen 
gegeven werd als hun eigen blad, 
hoewel vrijwel uitsluitend door 
ouderen geschreven, vele uitsteken- 
de kwaliteit bezat. Ook de schet- 
sen voor inleidingen waren dik- 
wijls zeer verantwoord. 

Maar naarmate het Evangellsa- 
tiewerk zich ontwlkkelde kwamen 
er meer en meer gemeenten waar 
men ook een vorm van jeugdwerk 
voor bultenkerkelljken organi- 
seerde, dat veel sterker sprak tot 
do verbeelding van de jongens en 
meisjes. In Rotterdam was er het 
werk met als symbolen de rivler- 
schepen in verschlllendo groottes, 
zoals de jollen en de sleepboten, 
speciaal voor de massa-jeugd, in 
Amsterdam begon men met “Zon- 
nebloem-clubs”, in Rotterdam- 
Delfshaven met “Klimopclubs” 
voor meisjes en mot “Krulsrlddors” 
voor jon^ns. Deze vormen van 
jeugdwerk hebben een heel sys- 
teem van symboliek en ceremonies. 
Halsdoekjes warden gedragen, na- 

Een Counselor ' 
leidt de dagsluiiing 

dat men ze eerst “verdiend” heeft, 
men klimt op door verschillende 
prestaties, de opening geschiedt 
volgens een bepaald rltueel, men 
noemt elkaar en de leiders met 
symbolischo namen, de installatie 
van een clublid is een gebeurtenis 
die eon folicitatie waard is, de 
club-wet heeft groot gezag en 
dient te worden nageleefd als een 
min of meer geheime code, er is 
een aantal activiteiten, die niet 
direct tot het onderwijs in de Bij- 
belse geschiedenis zijn terug te 
voeren, maar waarin de bezige 
handen van do drukke jongoren 
zich vrij kunnen ontplooien en be- 
kwamen, zoals handenarbeid, bloe- 
menkweken, tafeldekken en baby- 
verzorging (voor meisjes), E.H. 
B.O.-werk, kamperen en natuur- 
onderzoek. 

U bogrijpt nu wel, waarom die 
jongens uit Den Hang met hun 
verzoek kwamen om naar de 
ovangolisatie-club te mogen in 
plants van naar de knapenverga¬ 
dering. We kwamen in Nederland 
op eon gegeven tljdstip tot het 
punt waarop het blcek dat ons 
werk voor de “eigen” jeugd niet 
meer kon concurreren met dat voor 
de buitenkerkelijke jongens en 
meisjes. Voor zover ik weet, heeft 
men thnns in Nederland de schade 
weer ingehaald. 

Maar uit het bovenstaande kan 
het ons ook in Canada duidolljk 
zijn geworden, dat er bij onze jon¬ 
gens en meisjes van 10 tot 10 jaar 
een sterke behoefte bestaat aan een 
vorm van jeugdwerk, die niet al¬ 
leen eon beroep doet oj) hun ver- 
standelijke vermogens, maar hen 
ook zinrijk aan het werk zot en 
hen inspireert met de verantwoor¬ 
delijkheid voor hun eigen club, 
waarin zij zich gedragen volgens 
de strakke regels van een bepaald 
groepspatroon. Droomt niet iedere 
jongen van de Indianen, die met 
nun hoofdman alle mooilijkheden 
de baas worden. Dat, schijnt mij, 
is het geheim geweest van bet suc- 
ces van de hoeken van Karl May. 
Nu tracht het Calvinist Cadet 
Corps zich in dit opzicht nauw bij 
de verlangens van de jongonsziel 
aan te sluiten en het goede daarin 
op Christelljk-verantwoorde wijze 
nader tot ontwikkellng te brengen. 

R. Kooistra 

WILLEM G. POOLMAN 
advocaat 

nutarla 
meeeter In de rechten 

330 Hay St.. Toronto 1, Ont. 
(hoek Bay/Adelaide St.) 

tel.; EM 8-1334 
’s avonds HU 1-8283 

NEDERLANDSE EN 
CANADESE 
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Ready for more ? 
by J. W. F. UITVLUGT 

Hero’s that man with RETORTCARDS again; quick, 
slam the door! 

Just too late; I’ve got my foot in and I mean to tell you 
a few things more about this business. I warned you right 
from the start that I could write books about this subject. 
One thousand words isn’t even enough to get started. Are 
you ready? 

cricy to bin other Rin*? What will 
you Rive him on thi« teat? 

A day later, or Roveral days 
later, you may find that Sam had 
an awful toothache, or tummyache, 
or headache, or that ho wai quite 
upaet because there had been se¬ 
rious trouble at borne, or that he 
had just fallen in love with Susie. 

What would you jfive Sam for 
this test? 

Did I tell you about that Teat 
that was made to check the value 
of tests? It won’t hurt to remind 
you. One hundred and sixteen 
Grade 9 Math, teachers were asked 

In those 3 articles earlier in the understand that thinga must to mark the test that a Grade 9 
year I have tried to make you un- change. In the hours, and days student had written. Only 4 of the 
derstand how difficult it is to that follow you see very clearly teachers gave marks that were 
“grade” a pupils’s work. Most that the little fellow is fighting fftirly close together; between 80 
parents, and pupils, seem to be hard to follow the advice you have *nd 90. The marks given by the 
quite sure that it is easy to make given him. You know that night other differed so widely; the low- 
tests, to give them, and to mark after night he is struggling in ®st being 26 and the highest 92. 
them. At least, for a teacher that prayer to overcome his weakness. What do you think of this? And 
should be quits easy. I have dis- And o, how happy you are when Math., being an “exact” science, 
covered that even those “with a you can see the difference in his l>y most considered to be one of 
lot of education” have no idea of work! It*a improving; why, it's i-k® easiest subjects to grade cor- 
the difficulties involved in making, goodl You feel confident that the rectlyl And you may be sure that 
giving, and marking testa. I’ve next test will be Sam’s master- ^^®, teacher who gave 26 could ex- 
come to the conclusion that only piece. plain and defend his opinion just 
the well-educated, conscientious, w®!! the one who gave 92. 
and experienced teacher has any 
real knowledge on this subject, ^ agreement; the others 
Such a teachef knows how hard it “reasonable” disagree- 
is to make a good test. .confident, some squirming ^ent With which of them would 

. j ♦ • 4 * iu f f 1 groaninj^ y<m agree? If Sam was your son? 
A good test IS a test that fol- see Sam and you are surprised. It Or if Sam was the nolirhbmir’. 

lows after a certain amount of is clear that he Is in trouble. He -nd the black sheen vour 
subject-material has been proper- chews his pencil he seems to try community? Or just “a W wLm 
ly taught; after a certain number to think hard, he gets something yo^ don't know?” 
of exercises have been completed; on paper but tbe next moment he Pother Mother Ho von Imow 

In short a good teat i. given when i. rubbing it out again. You hear .nnj, do ^u know him “at 
the teacher feels sure that the pu- him sigh ,nnd he looks pale. You home’” Do vou know him “On tho 

pils have had sufficient opportu- wonder, “Is he back to his old self Btreet’’’ Do vou know him “With 

nity to learn and to practise. The again?” You wiggle your nose but his pals?” Do vou know him “At 
teacher knows what the pupils no, you don’t notice the old ‘smell.’’ jchoolT’’ If you^, can you "give 
should know. The teacher should “Trouble Sam?” hjj„ ^ Report Card?” 

ask. The teacher should know how yoi^\an”tTn7er^et, and*^*^with'“a to?earr“and"HOW MUCH oTe^ch 

•'» “J "O"'* subirin-^a^h rrtre^a"h grrd'ef should know whether answers are „ ” “ ^bject in each part of each grade? 
completely satisfactory, or partly When you come to Sam's paper Can you, by asking him a few 
so, and what part of each answer to be as bad as it ever questions now and then, figure 
is correct. worse. Has Sam fooled out just where, about, he “stands?” 

you? Has he only pretended to be A “talk with Sam's teacher is 
The easiest ‘ grading' is when struggling? Has he added Hypo- worth more than a “rcportcard.” 

all answers are completely correct. 
Only, remember that it is quite 
natural for teachers to disagree —^ •. ✓ ■ ^ 
on many “correct” answers PREDIKANTEN CONFERENTIE 
whether they deserve full credit * **. ^ i 
(100%) or whether some few %% in Woston, Ontario 
should bo deducted for a variety 
of reasons, such ns “neatness,” or Voor nog vele jaren zal het schrijven over de invloed van 
“correct statement” or such mat- de emigratie con geliefkoosd onderwerp blijven. A1 naar ge- 
ters. There could easily be a dif- begaafdhoid van de scribent zal (mo- 
ference of opinion of 20%, and it ^ r j • x* i • j 
is not unusual that even a comple- veimoeicns loe) de emigratie bezien worden van- 
tely correct answer cannot be uit het theologisch, sociologisch en psychologisch aspect. 

given any credit. emigratie Ge denkt juist nu eindelijk de 
If this is the case with good nns- j^roto en diep ingrijpende gevol- hand te schudden van Dr. Schro- 

wers, what, do you think, can bo jjen heeft, kon een loder duidelijk tenboer (welk een eer) en go be- 
expected when answers are only worden, die een korter of langcr merkt, dat go het handje omklemt 
partially correct? And what does kijkje had kunnen nomen in Wes- van een laatsto-lichting afgestu- 
a teacher do with a paper which ton’s Chr. Ref. Church, gedurende deerd net-begonnen-domineetje. En 
“shouts all over” that the student de “All Ontario” predikanten con- vicohversa. Ge staat verwonderd 
who wrote it didn't give a rip what ferentie in de week na Pasen. on met ontr.ag naar een nauselijko 
he put on so that even his correct onveranderlijke xat er in: f>firuur en vermoedt allerlei grieze- 
answers show his insolence? Well, Nederland al meer *>8^ geleerde dingen in dat grijze 
you may have the answers ^ thou. ^^oonte word om deze week i^oofd en denkt aan Grand Rapids, 
sands of such questions, but the predikanten-oonferentiq-week of een gast uit het buitenland, tot 
fact is that the conscientious verklaren. Zodat de weleerwaar- ontdekt to doen te hebben met 
teacher IB swallowing in a sea of j verschillende kerkforma- Hanenburg uit Canada’s groen- 
difficulties and uncertainties. drommen optrokkon om ge- tentuin: de Holland March. Gte 

Look at this paper written by leerde, Zeergelecrde en IToogge- staat tegenover het gemoedelijk, ja 
Sammy. Now you may remember leerde heron te horen redekavelen zelfs wat kwajongens-grijn^nde 
that Sammy is a “stinker”. God over actuele en tegelijk ook (al Rezicht van een dominoe in wie ge 
has equipped him with a good, naar gelang van de trap der ge- ®®u P®* uit Holland geemigreerde 
normal brain. If Sammy would leordheid) diepzinnige onderwer- oollcga vermoedt en ge wordt uit 
only pay attention when lessons pen. de droom ^hol^n: de nieuwste 
are taught, and when explanations Maar hiermee (en mogelijk al r" allernieuwste) 
about how to do the exercises are eerder) stopt dan ook elke verge- Cau®*}®®® a«uwinst: P. Y. de Jong 
given, he could be a “good, aver- lijkingsmogelijkheid. Trokken ze X®" Rauulton. En zo gaat dat ver- 
age” student. Many times the daar op in stemmige kledij, om in 
teacher has talked to Sammy about een niet minder stemmig en zelfs fif® Q®®** u®^ wat verlegen 
his daydreaming, about his body deftig hotel-restaurant, zich in de j®u^ige slanke mannetje, wiens 
being in school but his mind being garderobe door witgestrikte en ff®zicht (en soms ook z'n manier 
“absent” (perhaps he was playing -geschorte dames van hun uiterste '^®® spreken) z’n aanwezigheid te- 
ball, or fishing, or skating, or pelsen te laten ontdoen, om daar- u^idden van zulk geleerd (hoe een- 
chasing rabbits, or teasing girls), na een rood gepluuchte zaal (ze- voudig ook voor het oog) gezel- 
You may make a remark about his tels inbegrepen) te betreden, van 8cl>®P schijnt te excuseren? Laat 
absentmindedness in class, but dit alles was niets in Weston’s ^ niet in de luren leggen, want 
you don’t want to make it too church gebleven. ®*8 I'D spreken gaat, nadat De 
strong, you don’t want to make ,1, , , „ , spreker en vele andere sprekertjes 
him blush, or cry, or feel bad be- . kwamen ze van alle kan- geaproken hebben, dan wordt het 
fore his pals. So you have taken ^®® in hun Plymouth, M^ ademloos stil en de sprekers haas- 
him to the office for a private ^®®'’» Chev. en een enkele in zelfs over de kuif te 
conference and in a friendly heart- P®*- *u®er luxe vervoermiddel. Al- atrijken (figuurlijk dan) voor dat 
to- heart talk you have made him u®®wel anderen arriveerden in xe een min of meer geslaagd ant- 

Mn Bimpel Volkswagentje moge- ^oord proberen te geven, of zij 
lijk vanwege protest tegen deze verklaren zich a priori eens met 
vermatenalisering”. Een andere hem, alhoewel ze (en daarom 

roden is , moeilijk aanwijsbaar, waarschijnlijk) niets van zijn 
aangezien noodlijdcnd ’ of met - vraag begrepen hebben. Of omdat 
practisch alle kerkeraden hun door zijn vraag zich volkomen 
dienaren op hetzelfde niveau hou- van hun stuk gebracht gevoelen. U 
den (geldelijk bezien, wel te yer- ^oet hem leren kennen die vrien- 
staan). Maar eenmaal buiten hun delijke Vriend, maar liever niet 
vervoermiddel ^ in de kerk, ziet aig Uw tegenstander in debat over 
^ een volmaakte vervulling van geleerde of zeer geleerde onder- 
de regels van een democratie en werpen. 
van die van de United Nations 
ten aanzien van gelijke rechten 
van de mens. Geen opamuk in de ^ rr«nd 
biovitn» '’®u Grand Rapids, President van 

AllenTnvoJdigfmin?en’’"dirnn wPdan^Dr'^ShX' rni.fePvan 
eenvoudige zaal binnentreden, zich f?"'" i" 
op eenvoudige (het Chr. Ref. ata- 
len buizen system zou U het kun- 
nen noemcn) stoolen nederzetten. Met veel genoegon en groeiend 
Met geen mogelijkheld kunt ge ge- over dit probleem niet alleen ge- 
lijk in het oud vaderlands verleden luisterd naar de president van hun 
aan houding, kleding, gelaatsex- College. Van alle kanten belichtte 
pressie of spraak onderscheiden hij voor hen de mogelijkheld van 
wie de man is van die gemeente een Calvinistic University op het 
met 250 gezinnen en wie het man- Amerikaanse halfrond. Als man 
netje, die slechts over een kudde van de practijk en als “Educator”, 
van 30 of nog minder gezinnen de Het zou teveel rulmte elsen om 
herderstaf zwaait. diep op al het gezegde in te gaan. 

Hebt U een 
bruiloft in 

*t vooruitzicht? 
KOOP DAN 

“Vrolijke Lees- en 
Voordrachtstukken” 

bijeengebracht door Arie 
Post. 7 verschillende deel- 
tjes verkrijgbaar. Reeds 9e 
druk. Per deel ongeveer 100 
bladzijden. 85f 
Ook weer verkrijgbaar: 

“Sweat en Tears” 
'n Kostelijk boek met 
Yankee-Duteh poems. $ 3.00 

WOUDSTRA’S 
BOOK HOUSE 

9330 JASPER AVENUE 
EDMONTON. ALTA, 

Massed Choir 

Concert 
375 Voices 

Monday, April 17, 1961 

METROPOLITAN UNITED CHURCH 

Wellington St. & Dufferin Ave. 

LONDON. ONT. 

Time: 8:00 P.M. Admission $1.00 

Programme includes works by: 

BACH, BEETHOVEN, TSCHAIKOWSKY 

Under Auspices of the Royal Canadian College 

of Organists, London, Ont. 

in cooperation with the Kiwanis Music Festival. 

Maar dit is genoeg; duidelijk, 
block, dat en in de States en in| 
(Canada in de (Thr. Ref. Church j 
over dit probleem niet alleen ge-! 
dacht wordt maar dat er, zij het 
ook nog achter de achormen, ook 
wordt gewerkt. Twee struikelblok- 
ken kwamen voorul naar voren: 
geld en bevoegde krachten. Laten 
de jongemensen studeren, stude- 
ren want we hebben ze brood- en 
br9(^nodig. En laat intussen de 
“prihcipiele vorming” niet verge- 
ten worden. Mogelijk was het be- 
ter goweest dat voor de avond nog 
een andere spreker was uitgeno- 
digd. 

De bespreking word nu wat lang 
gerokt. Maar bloef toch interes- 
sant, niet het minst door de grote 
gaven van Dr. Spoelhof als docent 
en deskundige. Een hartelijk ap- 
plaus was zijn deel. 

Minder gelukkig wa.s de spreker, 
uitgenodigd voor de tweede dag. 
Dr. Slade sprak voor zijn Chr. Ref. 
collega’s over “Ecumenicity in Ca¬ 
nada.” Voorbljgaande aan alle 
werkelijke problemen van de ge- 
scheurdheid en verdeeldheid der 
kerk, waar tegen de Wereldraad 
van Kerken de strijd heeft aango- 
bonden, voerdc Dr. Slade een vu- 
rig pleidooi voor de T.C.C.C. Daar- 
bij wljzend op de drie grote geva- 
ren, die de wereld via de Wereld¬ 
raad bedreigen: Communisme, R. 
Katholicisme en Modernisme. 

De bezwaren tegen zijn betoog 
ingebracht kwamen niet zo zeer 
op uit sympathic voor de W.C.C. 
als wel uit een gevoel van onbeha- 
gen over het volkomen buiten be- 
schouwing laten van de werkelijke 
problemen der oecumeniciteit der 
kerken. Sterk kwam in discussie 
naar voren de schuld van de Evan- 
gelische kerken in Canada voor 
het ontstaan van het modernisme 
door hun sterk subjectivistische en 
individualistische houding in het 
leven. 

Besloten werd in 1962 weer een 
dergelijke conferentie te belcggen. 

En zo trokken ze huiswaarts, al- 
Icmaal van die gewone mannetjes, 
in hun respectievelijke carren en 
carretjes. Nog heel wat woorden 
zullen ze er in de veilige afgeslo- 

FIVE ROSES 
BLOEM 
VOORGEZEEFD 
DOOR ZIJDE 

Spaart tijd uit! Geen zeven 
nodig voor broden en gist- 
deeg. Zeeft slechts 6enmaal 
voordat U gaat uitmeten voor 
cakes en gebak. 

tenheid van al deze vervoermidde- 
len gesproken zijn. En ook veel ge- 
dneht over de grote roeping in dit 
grote land “of ours”, niet het minst 
voor kerken en christenen, die al- 
thans pogen te leven uit de werke¬ 
lijke bronnen der Reformatie. 

Bronnen, die inzicht geven en 
uitzicht. Inzicht over de eigen ziel 
in zijn verhouding tegenover (jrod, 
maar ook uitzicht over heel de 
breedte van het leven. Waar Chris- 
tus Hcer IS en als zodanig beleden 
en verkondigd wil worden. 

J. Gouzebroek 

Bockbespreking 
De laatste passagler (Rumoer 
om Kwikkie), door Jef van 
der Heyden. Uitgave: G. P. 
Callenback N.V., Nijkerk. 

Een kostelijk verhaal, geschre- 
ven naar de gelijkmatige film van 
de Chrlstelijke Filmactie in Ne¬ 
derland. 

Kwikkie is de leuke bond van 
Peter van Rhijn, een jongen uit 
het Friese Beetsterzwaag. Eigen- 
lijk hoort Kwikkie ook een beotje 

H. KREEFT 
Certified Public Accountant 
Licensed Municipal Auditor 

968 Exmouth Street, 
ED 7-8669 

SARNIA, ONTARIO 

toe aan Peter’s buurmeisje, Maar- 
tje, en met z’n driedn hebben ze 
al vele avonturen beleefd. Maar 
nu gaat daar een eind aan komen, 
want Peter en zijn ouders gaan 
emigreren naar Australia. Tot 
g^root verdriet van het halve dorp 
en van Kwikkie, die niet mee mag. 

We maken kennis met vorschei- 
dene dorpsbewoners, w.o. de mees- 
ter, de vrachtrijder, de slager, de 
politie en niet te vergeten de 
nieuwbakken baron. De laatste 
heeft een schaduwachtige connectie 
met een geheimzinnige zeeman, die 
op do raarste momenten opduikt 
en de omgeving in beroering 
brengt. Kwikkie speelt bij alle 
meer en minder spannende gebeur- 
tenissen een hoofdrol en doet zelfs 
vrijwillig dienst als politiehond. 

Hier is eon vlot geschreven en 
gezellig boek, waaiwan jong en oud 
zal smullen. Kourig uitgevoerd 
komt hot in een plastic band, met 
mini 20 foto’s uit de Cefu-film. 
Van harte oanbevolen! 

Tlnl V. A. 

CALVINIST-CONTACT APRIL 14ih, 1961 PAGE 4 



Menscn op onze weg 

Zonder voel enthousiasmo liep 
ik de viiilo en havciozo trap op 
nnnr het npnrloment van de fa- 
milie 1). In mijn uctctas zaten 
twee anonieme brieven waarin met 
kemachtiffo uitdrukkincon beschre- 
von word, hoe flchromelijke de drio 
kleine D. kindoren door nun oudera 
vcnvaarloosd werdcn. Ze waren al- 
tijd vuil, half gckleed en uitife- 
honjrerd. De 4-jarijre Cathy had 
de tfcwoonte opi elke morgen in 
een winkel to komen klagen dat 
ze zo'n hongor had. Mr. D. bracht 
zijn tijd en loon grotendeels in de 
krocg door, terwijl Mrs. D. de 
kinderbijslag altijd gebruikte voor 
make-up en parfum. Bovondien 
was dit paar niet getrouwd. Ge- 
wapcnd met deze mededelingen, 
guf ik resoluut, doch beschelden 
een klopje op de deur van het 
apartement Ik wist uit ervaring 
precies wat me te wachten stond: 
Een daverendo sc6ne! 

Do deur word geopend door een 
magere vrouw. Haar mond was 
felrood aangezet en gaf aan het 
bleke gezicht iets bloederigs en 
wreeds. Maar haar groto bruine 
ogen waren zacht en wat schuw. 

“Are you a sales grirl?”, vroeg 
ze wat achterdochtig toen ze mijn 
actetas zag. “I have no money, I 
can't buy anything_” verduide- 
lijkte ze me. 

Ik schudde het hoofd. En nog 
voor ik wat zeggen kon, zuchtte 
ze gelaten: “Then you must be a 
bill-collector 

“I am a social worker from the 
children's aid Society, “hielp ik de 
vrouw uit de brand of misschien 
beter gezegd er in .... 

“Well, that's nice,” zei de vrouw 
zichtbaar opgelucht “Please, come 
in, my sister adopted a cute baby- 
girl from the Children's aid.” 

Wat onbehaaglijk over deze 
goedbedoelde en hartelijke ont- 
vangst, volgde ik de vrouw naar 
de kamor-keukerL Het was er in 
d6n woord een smerige bende. De 
vrouw verontschuldigde zich door 
te zeggen dat ze ziek geweest was. 
Een baby lag te slapen in de box 
onder wat oude lappen en vodden. 
Een ander kind zat in een kindcr- 
stoel en had alleen een broekjo 
aan. 't Was vuil, maar eerder mol- 
lig dan ondervocd. De 4-jarige 
Cathy, die ofschoon half gekleed, 
er tamolijk schoon en zeker gezond 
uit zag, kwam metecn met haar 
pop naar me toe. 

Ik ging zitten en toen moest 
het hoge woord emit! 

De vrouw luisterde zwijgend toe, 
terwijl ik de beschuldigingen voor 
las. Er kwam plotseiing een boze 
blik in haar ogen en haar handen 
mot do rood goverfde nagels bal¬ 
den zich tot vuisten. Opeens stond 
ze op en liep naar een deur toe, 
die kennelijk van een slaapkamer 
was. Een halve minuut later ver- 
Bcheen er een grote, forse kerel 
in do deuropening: Mr. D.! Even- 
als zijn zoontje, had ook hij alleen 
een pantalon aan. Zijn sterk be- 

door Ineke Parlevliet 

haard bovenlijf deed me aan Tar- 
zan denken. 

Dreigend kwam hij op mo af en 
vroeg op eon toon, die nadorend 
onheil voorspelde: “My wife tells 
me you have two anonymous let¬ 
ters with a lot of balony. I want 
these letters.” 

Ik Weigerde, bang dat hij ze zou 
verscheuren. De man kwam dich- 
torbij: “Give them to me.” 

“I will read them first, then you 
can see them,” stelde ik diploma- 
tiek voor. Grommend gaf Mr. D. 
toe. 

Ik begon opnieuw to lezen. Elk 
ogenblik verwachtte ik dat Mr. D. 
zou ontploffen, maar hij hield zich 
in tot dat ik de brief uit had. 

Maar toen brak het onweer dan 
ook los! De man griste de brieven 
uit mijn hand en kneed ze tot een 
bal. “And those people don't even 
dare to sign these letters!” gilde 
hij buiten zichzelf van woede. 
“You should not pay any notice to 
letters, which are not simed,” 
beet hij me toe. “But I will find 
out who wrote them.... I kill 
them!”, voegde hij er wraaklustig 
aan toe. 

Ik probeerde Mr. D. uit te leg- 
gen dat ik evenmin een anonieme 
klacht kon waarderen, maar dat 
het evengoed mijn plicht was om 
dergelijke klachten te onderzoeken. 
Maar het mocht niet baten. Mr. D. 
raasde, vloekte, schimpte, schold 
dat de brokken er even later af 
vlogen, “You have no right to come 
into my house, unless I call you!”, 
brulde hij. Ofschoon ik me verre 
van behaaglijk voelde, maakte ik 
toch geen aanstalten om op te 
stappen. Plotseiing kwam Mr. D. 
naar me toe lopen met gebalde 
vuisten, maar hij passeerde me en 
begon ineens als een bezetene op 
de muur achter mij te timmeren. 

Onwillekeurig ^reep ik naar 
mijn hoofd, want ik voelde opper- 
best dat niet die onschuldige muur, 
doch ik zelf het object van Mr. 
D.'s hysterische woede aanval was. 

Een dof gekraak deed Mrs. D. 
en mij ineens de adem inhouden, 
terwijl do baby begon te krijsen, 
uit haar slaap opgeschrikt Mr. D. 
s^arde wat wezenloos naar een 
diep, donker gat, wat even geleden 
nog een gave muur geweest was ... 
Kalk en cement ploften op de 
grond. 

Zonder een woord te zeggen, 
draaide Mr. D. zich om, wiste zich 
het zweet van zijn voorhoofd en 
viol amechtig op de couch neer. 

Niemand zei iets. 

Ik zat nog steeds met de pop 
van Cathy op schoot en wist me 
werkelijk niet gt)ed een houding te 
geven, terwijl ik grote moeite liad 
om niet hardop te lachen. Het was 
zo'n komische situatie.... 

Mi in oog viel op Cathy, die een 
stuk Icauwgom uit haar mond haal- 
de en dit zorgvuldig ter bewaring 
onder haar schoenzool plakte. Gre- 
tig nam ik deze gelegenheid te 

boat om de dodelijko stilte to 
doorbroken. 

“Cathy,” zei ik paedat^ofpsch, 
bij het zicn van deze onhygienische 
manoeuvre, “don't you think it 
would be better to put the chew¬ 
ing gum in the toilet?” 

Cathy keek me verbluft aan. “Of 
course not!”, antwoorddo ze in 
diepe ernst, “Suppose someone 
flush it....” 

En toen kon ik het echt niet 
meer helpen. Mijn ingehouden lach 
brak los als een wild paard en 
daverde door de kapotte muur naar 
de buren. 

Ik lachto totdat de tranen me 
over het gezicht liepen. Toen ik 
eindclijk wat tot bedaren kwam, 
zag ik dat ook Mr. en Mrs. D. de 
tranen uit hun ogen afveegden. 

“I'll make some tea,” zei Mrs. 
D. nog nalachend en even later 
zaten we alle drie om een grote 
mok zwarte, sterke thee. De thee 
was afgrljselijk bitter, maar ter 
wille van de goede verstandhouding 
spoelde ik de inhoud van deze 
“vredeskop” met grote slokken 
weg. 

En toen kwamen we eindelijk 
ter zake. 

Dat de kinderen niet ondervoed 
waren, zoals er in de brieven be- 
weerd was, zag ik zelf wel. “I 
know that Cathy goes to the ba¬ 
kery every morning,” verklaarde 
Mrs. D. “I tell her not to go, 
but she goes anyhow. And you 
can't blame the child really. All 
she has to say is; I am hungry! 
and then she gets cookies or a 
doughnut. And sometimes she 
sneaks out, while she is not even 

(Vervolg op pag. 7) 

Boekbespreking 
I>e Man in de Jachthut, door 
Anne de Vries. Uitgavo: G. 
F. Callenbach N.V., Nijkerk. 

In dit boek neemt de auteur ons 
opnieuw mee naar het land, dat 
hem zeer na aan het hart ligt: 
Drenthe. Het is biina niet te ge- 
loven, dat er in het uitpuilende 
Nederland nog zo'n wilde en cen- 
zame streek is, als hii hier be- 
schrijft Een land van heide, ven- 
nen en moerassen, waar reetfn en 
vossen hun thuis hebben. 

De man in de jachthut is de 
schrijver Siein van der Velde, die 
zich na de dood van zijn vrouw in 
deze eenzaamheid teruggetrokken 
heeft als een zwaargewond dier. 
Hij leeft er met zijn hond Balder. 
De jacht, waarin hij met hart en 
ziel kan opgaan. biedt de enige 
weg, waarlangs hij af en toe en- 
kele uren kan ontsnappen aan zijn 
yerdriet. Het zijn dan ook de 
jachttaferelen, die de uitzonderlijke 
achtergrond vormen van dit boek. 
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Anne de Vries is erin geslaagd 
om zijn lexers mee op Jacht te 
nemen, zij proeven de spanning, 
het avontuur en de voldoening. Zij 
voelen ook de verontwaardiging 
van de echte jagor over de wreed- 
heden van stropers en klungelaars- 
met-een-jachtvergunning. 

De fitniren in dit boek worden 
ons als levende mensen voor ogen 
gesteld. Heel fijn is de wijze, waar- 
op het harmonische huwelijk van 
Van der Velde en zijn vrouw be- 
schreven wordt Deze liefde was 
starker dan de dood, zoals hij later 
ontdekt. In de stilte van de jacht¬ 
hut beleeft hij telkens opnieuw 
zijn ^elukkige jaren met 'Trees 
tot hij soms niet meer in staat is 
om de werkeliikheid van de droom 
te scheiden. Hij begint te ontwa- 
ken als hem aan hot verstand ge- 

bracht wordt, dat zijn leven nog 
niet afgelopen is met het heengaan 
van zijn vrouw: zijn zoon, student 
te Amsterdam, geraakt in moei- 
lijkheden en als een goed vader 
snelt hii te hulp. Er moet echter 
nog heel wat gebeuren voordat hij 
zijn schuilplaats opgeeft. We raa- 
ken verder kennis mot do sympa- 
thieke schildercs Nora, met de re¬ 
solute jachtopziener Dehning, met 
jagers, stropers en boeren. Maar 
laat ik niet teveel verklappen over 
de inhoud. Neom en lees! 

Voor de wat rijporo lezer is hier 
een aanwinst voor de boekenkast. 
“Do man in de jachthut” werd een 
boeiend en eerlijk boek, dat de 
naam van zijn vermaarde schrijver 
in alle opzichten eer aandoet 

Tini V. A. 

D. VAN DER STOEP 

Zijn 
dat 

UW 

kinderen? 
(1) 

De wereld is klein on het toeval haalt ei^naardige 
grapjes met de mensen uit Jan van Loon is op weg 
naar zijn niouwe woonplaats, naar zijn zelfstandig be- 
staan, en gedurende hot laatste half uur zit hij in een 
voile 8poorweg-coup4, bij hot raampje, tegenover Mies 
Hibma, die over luttele maanden zijn leven in de lengte 
en in de breedte vullen zal. Men woet niet wat het toeval 
met dit grapje voor heeft, want als straks de trein hun 
bolder pluats van bestemming zal hebben bereikt, zullen 
Jan en Mies zelfs geen oppervlakkige belangstelling 
voor elkaar aan de dag hebben gelegd. 

Wanneer de coup4 niemand had bevat don hen beiden, 
zouden ze er misschien met enige saamhorigheid hebben 
gezeten en 't is zelfs mogelijk, dat ze in dit geval een 
praatje haddon geniaakt, maar de eenzaamheid van het 
individu is nergens groter dan in een voile spoorweg- 
wagen en die eenzaamheid is volslagen als de trein dan 
bovendien nog rijdt door het duister van de nacht Eon 
geheel of gedeeltelijk eender reisdoel brengt tientallen 
mensen samen in een kleine ruimte en strooit ze dicht 
naast elkaar op de banken, pdle-radle en tutti-frutti, maar 
nergens staren de ogen zo lee^ en visachtig door elkaar 
been en norjgrens kan men zich voiliger en met meer 
succes in zijn allenigheid opbergen. 

Mies en Jan zitten stijf in hun hoekje gedrukt en 
kijken in dezelfde houding, als coups op een schoorsteen, 
door het zwarte raam tegen de nacht, waarin slechts af 
en toe een lichtje opduikt van een eenzame woning of 
een groep lichtjes van een schaars verlicht dorp. Een 
decimeter naast het raam, buiten de trein. rijdt hun 
schimmig spiegelbeeld mee. Een enkele maal ontmoeten 
hun ogen elkaar daar buiten het raam, maar dat duurt 
geen seconde, want onmiddellijk glijden hun blikken weer 

langs elkaar been. Als Jan al denkt, dat Mies een aardig 
gezichtje heeft onder de korte voile, die aan haar kleine 
hoedje han^, dan denkt hij dat toch maar in 't voorbij- 
gaan en als Mies het al prettig vindt, dat Jan's ogen 
Seseheiden zijn ten opzichte van haar spiegelbeeld, dan 
geeft ze zich daar toch geen rokenschap van. Het ge- 
dender van de trein legt een sluier over hun gedachten- 
spinsel, dat daaronder ongecontroleerd voortwoekert. 

Er is niemand die aan Mies zegt, dat zij Jan vele jaren 
geleden in zijn toen nog mollige b^ntJes heeft geknepen 
en geboeid is geworden door de vele plooien op de meest 
onverwachte plaatsen in die beentjes, plooien, waamaar 
zij tevergeefs zocht op haar eigen bonestaken. En zo is 
er ook niemand die Jan vertelt, dat hij bij diezelfde 
gcle^nheid met zijn vuisten heeft gewoeld in Mies' blonde 
krulletjes tot hij er stevig houvast aan had en zijn 
slachtoffer vuurrood en wanhopig begon te huilen. 

Ja, er is vroeger al eens een ontmoeting tussen deze 
twee eenzame treinreizigers geweest. Hibma kwam met 
zijn vrouw en zijn dochter een Zondag over logeren op 
de boerderij van Van Loon om oude \^endschapsbanden 
aan te halen, want in hun jeugd waren Jacob van lx)on 
en Hendrik Hibma dikke vrinden geweest. Zes jaar long 
hadden ze samen, een uur ver, in een ander dorp de 
christelijke school bezocht, omdat er op hun eigen dorp 
alleen maar een openbaro was. Samen hadden ze de ge- 
neugten van de eindeloze polder gesmaakt en ze gaven 
elkaar cadeautjes op hun verjaardag. In sentimentele 
jonpnsbuien vergeleken ze zichzelf bij David en Jo¬ 
nathan, van wie de meester altijd beweerde, dat er tussen 
die twee een vriendschap bestond, die door geen ander 
ter wereld wordt gel‘venaard. Jacob van Loon en Hendrik 
Hibma waren geneigd om dit enigszins overdroven te 
vinden. Daarvoor behoefde men slechts naar hen to zlon. 

De eeuwigdurende vriendschap duurde ook na de school- 
tijd nog enkele jaren voort, maar daarna ging Hendrik 
Hibma verhuizen om zich in de veevoederhandel te be- 
kwamen. Hij schreef brieven aan Jacob on Jacob schreef 
brieven terug, maar dat luwde al gauw, want tegen de 
plicht van de briefschrijverij is tenslotto geen enkele 
vriendschap opgewassen. En als Jacob en Hendrik elkaar 
later niets eens toevallig op een weekmarkt waren tegen- 
gekomen, zou nu die ontmoeting tussen do kleine Jan 
en de kleine Mies niet kunnen worden opgehaald. 

Op de weekmarkt sloegen Jacob en Hendrik elkaar ver- 
baasd op de schouder en onder het genot van een bittertje 
verifieerden zij de advertenties uit net gemeenschappelijk 
christelijk dagblod, waarin de familieberichten van hen 
en de hunnen werden bekend gemaakt Hot wks zo! Hun 
vaders w&ren gestorven en zij zelf wkren getrouwd en 
hun vrouwen wkren bevallen, Jacobs vrouw van twee 
zonen, Hendriks vrouw van een dochter. 

Bij dat bittertje spraken ze ook die logeerpartij af. 

De oudste zoon van Jacob was zeven jaar en vond het 
meisje van vier ver beneden zijn stand, maar Mies trok 
zich dat niet aan, daar ze in ^4n volslagen bewondering 
verkeerde voor de dan ook inderdaad verbazingwekkende 
dikte van Jan’s benen en het contrast betreurde, dat haar 
eigen magere onderdanen daartegenover opleverden. 2^ 
probeerde haar vingers in de plooien te doen verdwijnen 
en knuffelde het ventje met kusjes en omhelzingen, waar- 
togen het slachoffer heftig protesteerde. 

Tegen de bewondering op een afstand had het geen 
bezwaar, maar de handtasteliikheden kon het zich niet 
laten welgevallen en met luid krijgsgeschreeuw stortte 
het zich in de blonde krulletjes. De ouders moesten tua- 
senbeido komen en dat moesten zij die Zondag herhaalde- 
lijk; want Mies toonde zich bereid voor het genot van de 
knuffelpartijen enig risico te nemen. 

Hoewel de Van Loons het eens terug moesten komen 
halen is dat nooit g^ebeurd. De vriendschap bleek tenslotta 
bij die van David en Jonathan nog wel enigszins achter 
te komen, al heeft ze er tenslotte toch weer toe mee- 
geholpen om Jan op 't paard te helpen. Jan wachtte met 
geld van een erfenis op een secure kans om zich een 
zelfstandig bestaan te scheppen. Toen dacht zijn vader 
op een gegeven moment weer aan Hendrik Hibma, die een 
kleine maar goed renderende veevoederhandel bezat en 
men werd het er over eens dan Jan daarin zijn geld en 
zijn werkkracht zou steken. 

Hij is nu op weg naar zijn nieuwe werkkring en, Jo, 
het toeval houdt wel van vreemde grapjes, dat het hem, 
nog voor hij zijn reisdoel heeft bereikt, tegenover zijn 
bewonderaarster uit kindse dagen zet Hot abnormaal 
dikke jongetjo van vroeger heeft zijn leden thans om- 
huld met een degelijk pak van Engolse stof uit een te 
goeder naam en faam bekend staand confectie-magazijn 
uit de (voor hot dorp) naburige stad, waar zijn moeder 
met hem zijn Zondagse kleding heeft gekocht vanaf het 
tijdstip, waarop hij zijn eerste matrozenpakje kreeg. 

Behalve dat confectie-magazijn heeft Jan in de stad 
do H.H.S. en de Landbouwschool bezocht om zich voor 
het leven too te rusten. 

En zoals moeder in het confectie-magazijn hechtte aan 
do^lijk goed zonder flodderige versiersels, zo heeft Jan 
zich ook een degelijk kloed van nuttige kennis aange- 
trokken, zonder dat zijn ambitie uitging naar de inte- 
ressuntighedon, die in zijn leertiid overal om de hook 
kwamen kijken. Alleen kan men hem verwijten, dat hij 
zich to buiten ging aan de ijswafels, die in het dorp 
onbekond waren en die hij zo buitensporig lekkor vond, 
dat hij 's zomors zijn drie stuivers voor een glas melk 
in de melksalon, verkwanselde voor drie ijswafels, en zijn 
boterham op een bankje in een plantsoen of al wandelende 
verorberde. 

(Wordt vervolgd.) 
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Onder de 

SCHEMERLAMP 

Beste Lor.ercssen (en Letera), 

Ja, eitfonlijk moeten wo do heron 
or dose manl ook bij halen, want 
de brief, die wo nu onder banden 
nemen, is afkomstijr van twee 
ieden van bet "sterke” gealacbt. 
Zij worstelen met een probleom, 
dat onre aandacht en zo mogelijk 
raad verdient. Dot waarachijnHjk 
nooit holcmaal tot ons doorffc- 
drongren is, om de simpelo reden, 
dat we er peraoonlijk niet door ipe- 
raakt werdon. Nu echter yragen 
deze jonjifelui o.a. om reacties uit 
onze krinff van menaen, die uit 
eipren ervaring: in een bepaalde si- 
tuatie kunnen spreken, (Heb ik U 
al nieuwsiricrif? tfemaakt?) Leest 
U oplettcnd bun brief, die we on- 
vei*taald laten volgren, wat bekort 
vanwogre do plaatsruimte: 

“We fully agrree with your joint 
of view in the article “Homeland'’. 
For years we lived in this coun¬ 
try’s hinterland, but finally de¬ 
cided to leave the backwoods be¬ 
hind us and returned to the more 
civilized world. Since wo have had 
various landladies and found it 
surprising: to not© that none of 
them wanted to become a Cana¬ 
dian citizen or even read a daily 
local newspaper. Yet the children 
of these families were speakinjf 
English fluently and were hardly 
aware of their being: horn abroad. 

“Immigrants to Canada wo 
have to adjust to much that is 
diffei-ent in the Old Country, so 
wo simply have accepted the bet¬ 
ter ways of life hei*e and rejected 
the less desirable aspects. Having: 
found steady work, we want to 
stick with our present employer 
and would like to settle down, but 
found that the (olitrible) g:irl- 
situation is very poor. In the var¬ 
ious churches of our buckgrround 
we visited, there was only 1 
woman ag:ainst some 16 men in 
the marriag:eable ag'e-bracket The 
Bible says “It is not grood that 
the man should be alone’’, but that 
does not seem to go for Canada, 
when you want someone of your 
own stratum of life. 

Statistics tell us that on the N. 
American continent tho averaffo 
ajfe of a man at marriagre is 22 
and of a woman 20. Besides, a 
man still single at 86 is hardly 
considered to marry at all later. 
Be this ns it may, we met a num¬ 
ber of ffirls the past few years 
but always found them 10 to 12 
years youngrer than w© are. Surely 
wo have nothing: ag:ainst this dif¬ 
ference in ajre, but the gnrls do 
object and seem to think we are 
the Humbert-type, (which is not 
so). 

Where do we g:o from here, since 
there are no g:itls in our age g:roup 
available? Turn to another not-so- 
extremc Protestant church? Go 
back to Europe in search for a life 
companion? (We don’t believe a 
shot^n-courtship of a fortnight- 
vacation thavs all the time we 
have will give results, or are 
we “doubting Thomases’’?) Should 
we put an ad in tho Personal- 
column of our local paper? Shall 
we go down under, where the Aus¬ 
tralian government seems to im¬ 
port nubile girls by the shipload 
to overcome the shortage? Accord¬ 
ing to the scientists the Earth will 
be overpopulated anyway about 40 
years from now, so should we 
worry about offspring? 

We would appreciate to learn 
your opinion on tho age-difference 
as well as the (favourable?) ex¬ 
perience of a married woman, 
whose husband is about 10—12 
years her senior, i.e. if there are 
such readers. To sum up our 
problem: we exchanged up North 
for the cities in the South where 
the girls are, but 2 years and 3 
churches later we find that they 
show little interest and apparently 
regard a man in his thirties as 
“off limits’’ and out-of-circulation. 
If ypu are still with us, Saskia, 
we believe that this is one feature 
of our adopted new homeland that 
is not particularly attractive. But 
then, are we maybe too clan- 
minded?’’ 

Wees gerust lui, Saskia is “still 
with you^’. Om de waarheid te zeg- 
gen, ze heeft bij het lezen van 
jullio brief even de ondeugendo ge- 
dachte gchad, dat je do Schemer- 

lamp wilt gebruiken om er straks 
een lieftallige jongedame mee om- 
ver U* knokken. m van: “Zie je 
wel, zij zegt ook, dat....’’ Of, 
misschien, dat je via deze rubriek 
oen huwhare jongedochter wilt op- 
sporen. .Jammer, dat ik van hier 
niet bekijken kan of deze verden- 
kingen gegrond zijn .... 

Uit jo brief, Bob, distilleren we, 
dat jij en je vriend beiden .86 zijn 
en al velc jaren in Canada, waar 
zowel het work als de levenswijze 
jullie uitstekend bevalt Je Hjkt me 
al aardig vercanadeest — wat eon 
woordi - maar dan op de juiste 
manier. Want je schrijH zo nuch- 
ter-weg, dat jo de goede dingen 
hier overgenomen hebt en de slech- 
te links liet liggen. Een fijne uit- 
leg van het woonl “integratie’’. 
Wat betreft je observaties: ik 
moot helaas met je eons zijn, dat 
er nog teveel immigranten zijn, 
die geen moeite doen om zich aan 
tt» passen, waardoor ze onvermij- 
delijk achter komen bij hun kin- 
deren. 

Maar nu jullie eigen moeilijk- 
heden. Dat er in onze kringen een 
groot tekort aan huwbare meisjes 
lx>staat, is een bekend feit. Al wist 
ik niet, dat er zelfs plaatsen zijn 
waar de verhouding 1 : 6 is. (Dat 
is toch zeker wel up North? Wat 
een kans en een keuze heeft een 
meisje daar, zeg!) Verder moet ik 
bekonnen niet te weten wat een 
Humbert-type is. Het klinkt me in 
de oren als een kruising tussen 
Don Juan en Humphrey Bogart. 
Als de dames je daar voor aan- 
zien, dan is hot warempel geen 
wonder, dat ze niet met jullie in 
zee durven! 

I..oat je nu niet wijs maken, dat 
een jongeman van .86 uitgeschakeld 
is op de huwelijksmarkt. Integen- 
deel, hii begint pas te leven. Een 
grijze leraar van me placht be- 
moedigend te zeggen: “’t Verstand 
komt met de jaren, jongolui!’’ Jo 
schrijft helemaal niet over scheu- 
ren in je hart en de zaak lijkt me 
daarom hierop neer te komen: je 
hebt nog steeds geen vrouw ont- 
moet, die bij jou thuishoort. Je 
weet toch wel, dat God je haar 
“als met eigen hand zal toe- 
brengen’’? 

Nu denk je natuurlijk: bah, het- 
zelfde oudbakken en vrome smoes- 
je, dat ik overal te horen krijg! 
Maar luister goed, want ik haal 
deze woorden niet slechts aan, om- 
dat ze in het huwelijksformulier 
voorkomen, maar vooral omdat zo 
zo vaak en zo duidelijk om ons 
been bewaarheid worden. Meerdere 
malen heb ik opgemerkt, dat er 
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EEN VAN DE MEDEDELINGEN BETREFFENDE DE DIENSTEN VAN DE 

ONTARIO REGERING 

Goede Sport 

Heeft Goede 

Buren Nodig 

Vanaf de dagen der pioniers heeft het woord 
buurman de volgende betekonis gehad: vriend- 
schap, samenwerking en hulp in geval van nood. 
In het bijzonder in afgelegen streken heeft dit 
woord meer betekent dan naburigheid. Auto- 
mobielen hebben de buurt uitgebreid, doch een 
landbouwer verwacht dat iedereen die aan zijn 
grond grenst, een goede buur zal zijn. Meer 
vraagt hij niet, doch hij verwacht ook niet 
minder. 

Gelukkig is het voor sportslieden gemakkelijk 
om een goede buurman te zijn. Do naburige 
hengelaar of jager is altijd voorzichtig om geen 
vee te verstoren of eigendom te beschadigen. 
Hij zorgt er voor om een goede buur te zijn 
door de hekken goed te sluiten en slechts over 
de afrastering te klimmen op versterkte punten, 
daarmee het uittrekken van draad voorkomend. 
Het wordt als algemene beleefdheid aangenomen 
dat men zichzelf bij de boerderij gaat introdu- 
ceren en toestemming vraagt om een lijn “nat 
te maken’’ of een schot af te vuren. Zodoende 
begeeft hij zich nooit op verboden terrein van 
vreemdelingen. Hij gaat altijd jagen of vissen 
op het land van vrienden. 

Helaas, voor sportslieden. worden vele landbou- 
wers ge6rgcrd door de nalatigheid en vandalisme 
van doortrekkers met hengel en goweer. In het 

HON. J. W. SPOONER 

verleden lieten deze boosdoeners de boerderij- 
ingangen open staan, daarmede het vee in staat 
stellende om gewassen te vemielen of af to dwa- 
len op publieke wegen; zij hebben omheiningen 
verbroken en gebouwen beschadigd; zij hebben 
bomen beschadigd on gewassen plat gelopen; zij 
hebben picnic afval en ongebluste vuren achter- 
gelaten; en het ergste van alles: zij hebben vee 
gewond en mensenlevens in gevaar gebracht met 
roekeloos afvuren van wapenen. 

Als gevolg van deze vergrijpen brachten de ver- 
bitterde landbouwers waarschuwingen aan op hun 
eigendommen tegen de hengelaars en jagers die 
niet konden begrijpen dat het gebruik van oen 
ander zijn land geen recht doch slechts een g:unst 
is. Bezonnen sportslieden stonden versteld over 
de snelle toename van borden met verboden ter¬ 
rein. Zij vreesden dat binnenkort al het jagen 
en vissen op priv6 terrein verboden zou worden. 
Hengelaars en jagers die hun sport willen blijven 
genieten volgen de leiding van bezielde publieke 
organisaties, die het volgende voor ogen houden: 

(1) behoorlijk gedrag op priv6 land, 

(2) veilig hanteren van vuurwapens, 

(3) inachtneming van do bepalingen voor re- 
servaten. 

Ontorio Department of Lands and Forests 

ONTARIO HONil J. w. SPOONER, Minister P. A. MocDOUOAL, Deputy Minister 

een “leiding” is in de weg, waar- 
langs jonge mensen elkaar ont- 
moeton en van elkaar gnan hou¬ 
den. Soms gaat dat geheel onver- 
wacht en — ik zou haa.st zeggen 
— ondanks hen on in wcerwil van 
wat zij zelf voor logisch houden. 
Zo is jc Saskia b.v. heel gelukkig 
getrouwd met iemand, die geen 
mens in haar vroegere omgeving 
ooit aangcwezen zou hebben, af- 
gaandc op aanleg, karakter etc. 
B'n hoe vaak heb jij zelf paren 
ontmoet, waarvan je ducht: hoe in 
de wereld hebben die twee elkaar 
gevonden? 

Ja, ik geloof in de van God ge- 
geven licfde, die op een onver- 
klaarbare wijze twee, soms totnal 
verschillende, mensen tot elkaar 
leidt en omsmeedt tot een eenheid. 
Sterker: ik geloof in liefde op het 
eerste gezicht. Nee, niet als in een 
stuiversroman, maar simpelweg ala 
een spontaan, reeds bij de eerste 
ontmoeting zich tot elkaar aange- 
trokken voelen, waaruit dan het 
vcrlangen ontstaat tot eon nader 
contact. Nu snap jc misschien al 
waar ik been wif? 

Jij schrijft, dat een trip naar 
Holland van veertien dagen je heus 
geen echtgenote zal opleveren. 
Nee, dat denk ik ook niet, tenmin- 
ste niet in die korte tijd. Maar 
'wie zegt, mijn beste Thomas, dat 
je geen aardig meisje zult ontmoe- 
ten, mot wie je later op je gemak 
nader kunt kennis maken door mid- 
del van een briefwisseling? Jo komt 
uit een stad of dorp daar, waar je 
toch familie en oude vrienden hebt 
wonen. Je belandt weer in hun 
kring en als je dat van tevoren 
afspreekt met een broer of vriend, 
kan er toch wel een manier ge¬ 
vonden worden, waardoor je veel 
met jongelui in aanraking komt 
tljdens je verblijf? 

Een “shotgun-courtship” moet ik 
je ten sterkste afraden. Een huwe- 
lijk is voor het leven en in haast 
loop je gevaar vergissingen te ma¬ 
ken. Maar ik weet ook, dat in de 
subtiele verhoudingen van mensen 
onderling 66n of twee ontmoetin- 
gen soms al voldoende zijn om aan 
te voelen: bij haar of hem bohoor 
ik thuis! Een eerste indruk is. 
natuurlijk niet altijd, maar wel 
dikwijls de beste. Zo ergens, dan 
geldt dat voor het mysterieuze ge- 
bied tussen de beide seksen. 

Nog een manier om met jonge- 
dochters in aanrakint^ te komen, 
is: breng je vacantie in een ander 
gedeclte van Canada (of desnoods 
in de States) door, waar jo weet, 
dat een aantal kerken van je eigen 
richting zijn. Dit heeft het grote 
voordeel, dat het meisje, dat je 
dan misschien ontmoet, in Canada 
geboren is of zelfs al gefimigreerd 
en in zekere mate vercanadeest is. 
Natuurlijk is dit gemakkelijker ge- 
zegd dan gedaan, want hoe kom 
je daar als wildvreemde tussen een 
groep ^onge mensen? Je kunt moei- 
lijk bij de kerkdeur gaan staan en 
een spartelende schone over je 
schouder wegdragen, gelijk die 
stoere mannen uit het holbewo- 
ners-tijdperk de zachtzinnige ge- 
woonte hadden. 

De enige oplossing, die ik hier- 
voor zie, is: plaats een advertentie, 
waarin je correspondentie zoekt 
Nee, niet in je plaatselijk dagblad, 
maar in Calvinist-Contact of een 
ander christelijk blad. Je weet dan, 
dat de antwoorden, die binnenko- 
men, afkomstig zijn van meisjes 
van je eigen richting. Nadat je 
een poosje gecorrespondeerd hebt, 
kun je dan, zoals hierboven ge- 
zegd, je vacanties gebruiken om 
met je briefschrijfster(s) eens na¬ 
der kennis te gaan maken. 

Je hebt al gemerkt, dat ik steeds 
een meisje van je eigen kerk op 
het oog hob. Of in ieder geval van 
een kerk, die daar heel dicht bij 
staat, zodat je — indien zij later 
niet naar jouw kerk zou willen 
overgaan — zelf zonder gowetons- 
bezwaren met haar kunt meegaan. 
Dit doe ik niet omdat ik, zoals jij 
dat noemt, “clan-minded” ben, 
want dat ben ik helemaal niet, in- 
tegendeel. De reden is, dat ik hart- 
grondig overtuigd ben van de 
waarheid van het oude spreek- 
woord: Twee goloven op een kus- 
sen, daar slaapt de duivel tussen. 

Jij bent goon teenager, maar 
een man en christen, die allang 
weet wat er in de wereld te koop 

is. Daarom durf ik in dit speciale 
geval hot boven.stnande neer to 
achrijven, vertrouwend dat je in 
.staat b«mt om to beoordelen, welke 
kerk in Canada God's Woord in 
leer en leven zuiver tracht to 
brengen. Wie een kerkelijk ver- 
deeld huwelijk sluit, vraagt a.h.w. 
om moeilijkheden, want in negen 
van de tien gevallcn komt daar 
niets dan ellcnde en verwatering 
van. Met als onschuldige slacht- 
offers, later, de kinderen. In dit 
verband moet je dus wel degelijk 
rekening houden met je nage- 
slacht! 

Voor de rest echter zou ik me 
nog maar niet druk maken over 
“offsprin'.c” en mogelijke overbe- 
yolking der aarde.... Als je denkt 
in eon ander werelddeel een bruid 
te zullen vinden, wel, dat is jouw 
beslissing en niemand kan jc daar- 
bij raad geven. Echter moet ik je 
crop attent maken, dat die scheeps- 
ladingen huwhare meisjes nog he- 
lemaal niet garanderen, dat jouw 
aanstaande vrouw nu in Australia 
rondwandelt? Voorlopig zou ik het 
dus nog eens hier proberen. En 
trek je er maar niets van aan, dat 
je kennissen het gebruik van ad- 
vertenties veroordelen. Deze spe- 
len in onze tiid een belangrijke rol 
in de samenleving. Waarom zou- 
den we hen wel mogen gebruiken 
om een baan to zocken, maar niet 
om een vriendin op te sporen? 
Beiden kunnen blijken voor het 
leven te zijn! 

Om jullie platgebeukt moreel 
weer wat op te lappen: naar mijn 
mening kan een huwelijk, waarin 
tie man 10 tot 12 jaar ouder is, 
even harmonisch en gelukkig wor- 
don, als een huwelijk van twee 
mensen, die ongeveer oven oud 
Rijn. Een meisje van een jaar of 
S4 is volwassen, haar persoonlijk- 
heid is volgroeid, behoort dat al- 
thans te zijn. Er is dus geen enkele 
reden, waarom zij niet gelukkig 
zou kunnen worden met een oudere 
cchtgenoot 

Er is echter een “maar” aan 
verbonden, waaraan je niet ge- 
dacht hebt. Zolang beide mensen 
nog jong zijn, speelt zo’n verschil 
in leeftijd geen rol, maar bij het 
ouder worden, doet het dat wel 
degelijk, Stel je even voor: jij 
bent 70, gepensionneerd, een oude 
man, wiens plaats in de maat- 
schappij door een ander gevuld 
wordt Je vrouw is echter pas 68, 
nog lang niet toe aan een arm- 
stoel-leven. Op die leeftijd ga je 
het verschil wel voelen, denk je 
ook niet? Een meisje, dat werke- 
lijk veel van je houdt, zal zich 
door deze overweging natuurlijk 
niet laten weerhouden om met je 
in do boot te stappen. Daar je 
haar echter nog niet gevonden 
hebt, lijkt het me wijzer om bij 
voorkeur naar iemand uit to zien. 
die dichter bij je eigen leeftijd 
staat. 

Graag voldoe ik aan je verzoek 
om de lezeressen in onze kring, 
die gehuwd zijn met een 10 tot 12 
jaar oudere man, te vragen ©en 
lettertje naar de Schemerlamp te 
zenden en ons te vertellen van hun 
ervaringen. Ook de lezers zijn van 
harte welkom. (Al moeten dan hun 
jeugdige vrouwen er wel een krab- 
beltje onder zetton, anders weten 
we niet of zc de waarheid vertel¬ 
len en niets dan de waarheid ....) 
Mensen, U steekt deze in de put 
zittende vrienden wel even de hand 
toe? Uw brieven worden hier on¬ 
der een schuilnaam behnndeld, dus 
aarzel niet en klim in Uw ballpoint 
Voor jullie hoop ik, dat ze geen 
verstek laten gaan, zodat ik je bin¬ 
nenkort enkele stemmen uit do 
practijk kan laten horen. Voor 
jullio en alle lezers hartelijke 
groeten van 

SASKIA. 

Horlos^emaker 

J. SNIEDER 
BROCK ST^ SMITHYILLB 
Telephone WAlker 6-7872 

Voor de yerkoop van borlogea, ban¬ 
den, klokken, wekkera, Hollandzo 
zilveren lin^n enz. komen wlj 
gaame bij U aan bole. 

Hamilton TeL nnmmer LI 1-2606. 
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TALKING BUSINESS 
by D. Van Lceuwen, C.P.A. 

“Why bother" 
I would like to say somelhinK 

to our friends in business who 
Uikc the “Why bother” approach 
to everything that has to do with 
administration, and maybe espe¬ 
cially to those who say: “Wbv 
bother to make out a Tax Return? ' 

Of course the Law demands that 
everybody who earns an income 
has to file a return disclosing cer- 
Uiin information, but apparently 
since this does not convince many 
people, I would like to stress the 

> 

record, but these fall outside the 
scope of this particular article. 

Stran^re as it may seem there 
are also some businessmen who 
simply never file a tax return. 
Why bother? They can quote in¬ 
stances where people have not 
filed for seven years. Thi.s is quite 
true, and it is also true that 
nobo<ly will put you in jail for not 
filinf?, or even penalize you for 
not filinjT, unless you should have 
paid tax. Penalties are assessed 
only as a percentaKe of unpaid 
tuxes, and as long: as there are 
no unpaid taxes there are no 
penalties. 

Anybody who has the illusion, 
though, that you can earn income 
and not file tax returns runs a 
serious risk to be caught. 

, , , . • u The income tax department fol- 
r- • ' • f fafiifna Pcoplo who havo a good job or ^ very simple procedure called 
advnntngt‘« of filing tax returns ^ profitable well-running business ^ Worth Investigation. You 

often use their earnings or profits ^jjj requested to list all your 
side-ventures This does not al- say at December 31, 1960 

LOSS CARRY OVER. ways work out, the scheme is ^ 31^ 1955^ jf 
_ abandoned, and the loss absorbed p, oi 1955 assets 

A lot of beginning business men ^ ^ capital. However, one should . aneak of and at Dec 31 1960 
have to invest heavily in initial ^ the loss on such a a cottoge a car 

these rLijfnKS abrupt ete to ’a total 
toe"™ ulf^f tL” opeSna of aa Jries T^ra ’job J^O'OOO.OO it follows that 
♦hn first vpiir or even vears is t VI ^ salaries irom a joo, ^^^g^ earned at least 

ofLn neUive: "his Is where the fuTsame as'toe sala™ wa" j" five years plus 
“Whv hnthpr” nart comes in A same year as tne salary was living cost over this period, 
man will sav ‘'my exSlnses are There has been one such ^ ^2,000 00 per year, altogether 
hiohe7 now toan mv fneome disallowecl, where a bankrupt jgo.ooo.OO in five years. Naturally 
higher now tnan my income, so „_),t to deduct his bankruptcy jy,.’Tax henartment wi 1 
why bother to make an income tax from siihqoniiont salaries even income lax uepartmtnt wiii 
retim? There won't be any tax [holeh threS of ^ ca culation of 
to pay, and consequently no penal- satisfied But in my taxes plus interest. Since the 
tv for not filine* so whv bother'^” "®r;. satisiieo. nut, in my proof is on you, the 
ty lor not iiiing, so wny ootner. opmion, the general rule still ap- not waste too much 

If you are going into business J- ^il i. in,apo fro«, „ business assessors win not wasi« too muen 
nnd von are in these circumstances ‘ losses ironi a Dusiness ^ trying to keep the assess- 
and you are in tnese circumsiAnces, venture can be deducted from . ^ Income Tax Ao- 
take my advice and establish your „„i„Heq or wac-es as lone as they income lax /vp 
initial investment and vour initial wages as long as tney j cage^ dealing with net 
initial investment, ana your imtiai incurred in the same year investio-arions nresent in¬ 
loss firmly. You are not in busi- .Ug waees or salaries were ‘"vestigations, present in 
ness for fun, you hope to make J teresting reading materml of 
money in it, and as soon as you do ‘ people trying to prove tlmt all 
you will have to pay tax. Natural- fONCLUSION income was earned just in the l^t 
fy in those days you are going to ' ‘ ' « , , o** money came from the 
be more careful to keep track of To take advantage of the loss horse races, etc. Quite often they 
all your deductible expenses, but carry over provisions of the in- are allowed in part, but yemr story 
by that time you are also going come tax act, you should cerUinly has to be really good, and it ^r- 
to wish you had established your bother to keep track of expenses tainly is not worth the effort. The 
initial losses, for these losses may even in an unprofitable year. Na- best advice 1 can give is to file 
be curried forward five years and turally there are many other rea- your income tax return correctly 
used to reduce profiU of later sons why you should not take the and every year. It is cheaper that 
years. Establish your loss, and indifferent approach to keeping way. 
establish it as large as you can. 

SPAAR waar meer dan twee miljoen 

('anadezen — nieuw zowel als oud — 

aan hun toekomst bouwen. 

GELD OVERZEE STUREN7 
Gebrulk “B of M WORLDWIDE 
MONEY ORDERS” 

npi 

For example, I would advise 
people that where a loss can be 
established, to claim depreciation 
too, even though it does not seem 
necessary since there is no income 

Mensen op onze weg 
(Vervolg van pag. 5) 

have a ring, you know ....” 
Opeens kreeg ik diep medelijden 

met Mrs. D. en bekeck haar met 
andere ogen. Andere moeders wa- 

tax to pay. To give an example: properly dressed, but that’s not trouwda^ir^ir^ad ^n%a^en^het mid” 
If your loss for 1960 comes to fault. I can’t run after her jgigunt van hot feest ireweest Een 
$1,000.00 before depreciation and the time with the litUe baby JLitt^ Lrk ce^ Vlu^ 
you have a car worth $2,700 00, ^nd Timmy....” Car voor MrJ ‘ D ‘ Xs e? 
vou may as well increa.se your loss indenlaad kon ik de beweeg- noo*ft zo’n dargewlest D^ 

k. onS ZktoL Z lolrforwoo “•i.Z'®",; wZ/kin<l«ve™Sle.wa. noK $810.00 making the loss for 1.60 Zongen mijn broertje en ik geen ..ffigiggi o***troiiwd met een andar 
$1,800.00. If your income for 1961 kerstversjes midden in do zomer y ,. - f,. , kreeir meer kin- 
would be $6,000.00, you will ^ ruil voor een stuk leverworst ^^ren Mi^r 
allowed to reduce this figure by van de slairer? deren. M^r acnier naar rug noor 
l, 810.00 where other^vise you could Maar Mr en Mrs. D. gaven toe Kcfluister van de buren: 
only deduct $1,000.00. Granted, if de kinde^n er thuU onvol- ric”h ”?>Xn on str^t 
you had decided not to c aim capi- doende gekleed en vuil bij liepen verto<mde wist ze uriemende o^en 
tal cost allowance in 1960, you dat de woning hard aan een vertwnde wist ze priemende ogen 
oould havo claimod too full *810.00 n"„krbe^rt too was "P h"*'' voroordoeldon en 
in 190) inatoad of $607.00 (on too -But what oan we do?”, vorde- “H huar neer kokon. ^o was eon 
diminishing basis), but there still digdo Mr. f). s?oh. “All I make is JiZgetrouw^ 
is a not gain of $607.00 on which ub„ut $0.- a day by driving cab kl imm^rs h^a? rini niertoLn? 
you will not have to pay tax. I from ton in the morning till mid- ^ gn ardie ia^en m^st ze hunke- 
niust add that this is an example, night There just is no business, I}« rUo- 
Each case must be considered Yet 1 rather drive taxi than doing Tt hilrCwelij^^ 
separatoly. It never pays to bring nothing. We have no money left reaJUe?t zou wordin En 
your income down below your tx) buy clothing. I know the babv wtriomfantolrik en trots 
exemptions. A person may have an needs a new mattress in her crib j tnomran^iijic en trots 
income of $2,600.00 before depre- need blankets, shoes and t,Zld Uton1ie"n*"“I am'm^iZj 
ciation, nnd exemptions of around ^\\ kind of things, but we don’t ^ married 
the same amount In this case it have the money_” "a- .j 1.1. ii, 
would not be wise to deduct the “What about the Family Allow- 4*^*” mens, arme Pat, dacht ik, 
same $810.00, since it would make ances?”, vroeg ik de vrouw, met afgedwaald zijn 
no diflerence to your lax position. Iiroog'lettoriijk op Mrs. D.-iI rode tlLrijker"'r'dan‘h’lt hu^ 
and it would reduce your de- nagels en mond gericht SiiTltVf ^ ^ ” 
ductible expenses in 1961 by “That has to go for rent,” ant- ... x-? 
$243.00. Inhere are more examples woordde ze. “We have to pay . ^oor om dit Uj- 
and variations to this theme, but | 55.— a month here. “It’s fur- volgend bezoek met haar 
let us consider a different situa- „ighed, you see. We iost ail our j. ^g„u„,d ne 
X, r. 1 “7 Bill,w«s unem. 

After a fat year a lean year may ployed lost year.... . kinderen te hestod*»ii en het 
follow. Well, you may say, at least “Don’t think I drink the money,” . . boon te maken terwijl ik 
this year no income lax worries voegile Mr, D-.er aan toe. “Itow „7,jrkant wat^tweeSndl; 
me, and away you go. careless in could I drink if I have to drive ^ j kinderen xou pro- 
keeping a good record of your de- cab all dav and night?” . . bemachtiiren En mis- 
ductible business expenses. Again, Ik bleef het antwoord hierop a„hien later wat meubels zodat 
esUblish your loss firmly, not only schuldig, ofschoon ik er van over- . . . iroedkoDere wo- 
may you carry this loss to years tuigd was dat ook voor dergelijke 0^0^vetoZen 
to come, the Income Ux act also zaken het spreekwoord geldt: ““"n*" verhuizen. 
provides that you may apply your Waar een wil is, is een weg. naar de deur Hep, viel 
loss against the income of the Maar ik hield wijselijk mijn i^er op het gat in de 
immediately preceding year. To mond. Ik zou er toch wel achter P- ^olgde blik. I 
give an example Mr. A. earned komen als het zo was. will find out who has written those 
$12,000.00 in the construction bus- Bruusk stond Mr. D. op, rom- letters, zei hij opnieuw strijdlus- 
iness in 1969. In 1960 the building melde wat in een la en gooide me pK. and they can pay the repaira 
business was not so good and toen een officieel uitziend papier J*?*! the^^wall. Ill send them the 
consequently ho lost money. He toe. “My divorce papers,” ver- *^“1 • • • I 
kept careful track of his expenses klaarde hij. “Now Pat and I can Glimlachend Hep ik naar bene- 
anyway; claimod depreciation, tra- get married. 1 have been waiting den, maar juist toen ik in de auto 
vel expenses, etc. to the maximum for my divorce for years. Now it wilde stappen, zag ik hoe een gor- 
allowed. As a result he was able finally came through.” dijntje aan de overkant even be- 
to show a loss of around $3,000.00 “You are going to get married woog en hoastig verdween er een 
in 1960. This loss was applied to now?” vroeg ik. “When?” gezicht wat had staan te gluren. 
the $12,000.00 profit of 1969, the “As far as I am concerned next Dat is zonder twijfel een van de 
preceding year, and in this case week,” antwoordde Mr. D. “But briefschrijfsters, dacht ik. 
the income tax refund amounted Pat wants a ring first, which I “Je kunt je beter maar gedekt 
to approximately $800.00. cannot afford yet Perhaps this houden,” mompelde ik zachtjes. 

The above dealt with losses car- summer, if things pick up...“Met een man als Mr. D. weet ie 
ried to following years, or carried Mrs. D. keek me wat verlegen nooit wat je boven het hoofd 
back to the preening year. oan en zei schuchter: “A ring with hangt....” 

There is another problem which only a very tiny diamond. You are Toen reed ik weg, op naar het 
I would like to mention briefly. not really married if you don’t volgendo bezoek. 

Vlug, Veilig, Gemakkelipk — de beste service 
voor buitcnlandse betalingen, “B of M World¬ 
wide Money Orders” zijn ideaal voor nld- 
zendingen tot een bedrag van $500 (in U.S.- 
valuta) aan familie, vrienden en zakenrelaties 
in het buitenland. 

Maak gebniik van deze vlotte service bij het 
kantoor van de Bank of Montreal in Uw om- 
geving. U spaart Uzelf tijd en moeite met 
“B of M Worldwide Money Orders”. 

Bank of Montreal 
Canada’s Eerste Bank 

BINDS 1817 WERKEND MET CANADEZEN UIT 
_ALLE VOLKSLAGEN_ 

Een blik op 

PRINCE EDWARD ISLAND 

In aansluiting op hetgeen over 
Prince Edward Island is geschre- 
ven kunnen we ook lets vertellen 
over de Chr. Ref. Church in (Thar- 
lottetown. Onze kleine, maar broe- 
derlijke en eeiisgeziiide gemeente 
is eerst in de vijftiger jaren ont- 
staan en bestaat uit leden die al¬ 
ien na de oorlog uit Nederland zijn 
geemigreerd. 

De kerk is geinstitueerd in 1966 
onder de leiding van Ds. R. Bos die 
Home Missionary was in de Mariti- 
mes. Bovendien is er veel werk ver- 
richt door Ds. A. Haalboom, even- 
eens Home Missionary. Deze beide 
predikanten hebben hier met veel 
ijver en wijsheid gearbeid en veel 
zegen op hun werk ontvangren. Er 
zijn in do eerste jaren velen gegaan 
en gekomen zoals in alle emigran- 
ten gemeenten het geval is maar 
nu is er een vaste kern. Velen zijn 
eigenaar van een farm. De mees- 
ten wonen op het platteland; slechts 
een paar gezinnen wonen in Char¬ 
lottetown. De kerkdiensten worden 
gehouden in de Heartz Hall in 
East Royalty, 8 mijlen van Char¬ 
lottetown. Die wordt gehuurd maar 
er is al een aardig bouwfonds om 

D.V. na verloop van tijd een eigen 
kerk te bouwen. De verst afwonen- 
den blijven meostal tussen de dien- 
sten over in de kerk. De diensten 
worden gehouden om 10 ’s mor- 
gtms en om 2 uur ’s middags. 
Meestal een hollandse en een en- 
gelse dienst. Na de morgendienst 
is er Zoudagsschool en Catechisatie 
voor kimieren van 12 — 16 jaar. 
Dinsdagsnvonds wordt de ene week 
catechisatie gegeven voor de gro- 
teren die dan de volgendo week de 
Young People Society bezoeken. Dit 
wisselt elkaar dus af. Do vrouwen 
vereniging vergadert ook 66n keer 
in do 2 weken. Ds. John Kunst van 
Truro is onze consulent. 

De mensen komen uit verschillen- 
de provincies in Holland en ook uit 
verschillende kerkgenootschappen. 

Er is eensgezind, kerkelijk en 
geestelijk leven. We hopen dat we 
spoedig eon nieuwe Home Mission¬ 
ary zullen krijgen, die zich dan in 
Charlottetown zal vestigen om in 
ons midden te arbeiden. 

Preeklezen komt nog vrij veel 
voor, ook al komen op gcregelde tij- 
den de predikanten uit de classis. 

Goal U naar Holland ? 
Voor al Uw reizen per 
BOOT of per VUEGTUIG 
vraagt vrijblijvend advies 

aan: 

C. STEENHOF 
43 CRANE AVE., WESTON. ONT. 

Telefoon CH 1-0811 

Slager's Furniture and Appliances Ltd* 
is het juiste en voordeligste adres voor Kwaliteits MEUBELEN en Electrische Artikelen. Komt eens vrijblijvend kijken! 

645 BARTON STREET EAST PHONE U 9-9810 H A MI LTO N, O N T A RI O 
PIET KUIPERS U 9-9610 JOOP DE HAAS 

I'AGK 7 (’A L V1NIST-CONT ACT AI>KII. 14lh, 196) 



ONTWEBPVOOR VRACHroNDCRZKBOOT 

(Atoomrwclorl 

Mill 
VRACHTRUIMTE 
4-4-M-4- 

WUvSR-1 
vd^emannlngj 

• 200met«r 

HISTORISCHE PLAATSEN IN CANADA 

De Citadel van Halifax 

VRACHTVERVOER ONDER 
ZEE 

niet minder dan 50.000 ton, de 
lenflrto van de hoot bodraaRt ea. 
200 meter, terwijl de nuttlRo la- 
dinpr 28.000 ton lal hedraRon. Het 
ia do bedoelinR dat dit achip altijd 
onder water blijft en alleen een 
klein deel van bet dek zal boven (Can. Scene) Een fort, dat Ciroot-Brittannia overReRoven had. 
water kunnen komen, om RoIeRen* nooit vordediRd werd en waarvan EnRolae koloniaten van Hrittanni^’a 
held te bieden tot bet loaaen en la- de kanonnen nooit een achot bob- New ^'nRland koIoniOn atroomdea 
den. VoorlopiR denkt men met der- Reloat, ia de 200 jaar oude binnen en de kleinc Remeente llall- 
Relijke onderzeecra olie en ijzcr- (’itndel, die over de vermaarde ha- fax Rroelde Rcdurende de volRende 
erta te kunnen vervoeren. ven van Halifax uitziet. 100 jaren uit tot een atad. Maar 

.u ^etterlijk mlllioe- teRen dat het oorapronkelijkc fort 
VoorlopjR beatnat hot project uit dollara uitReROven om het zo’n klaar was, vormden de Indianen 

een aerie berekeniiiRen en uitRe- yj^,. weer op te bouwen, nadat niet lanRer een bedreiRinR on het 
werkte tekeninRen, alam^e ^et in onbruik en verval waa Re- fort verviel tot een rulne. Ilet zelf- 
Rr(M)t achaalmodel. Maar het ui^ raakt Het oorapronkelijke doel de lot trof een tweede en een derde 
Rewerkte plan ia er en dat ia het fort, Rebouwd bovenop fort, hoofdzakelijk omdat zij nooit 
meeatal hi*t beRin van RTote din- ^en 260 voet hoRe heuvel, was om werkelijk Rebruikt werden. Op- 
Ren. Afwachten dua maar, hoewel do plunderendo Indianen af te nieuw werd het in 197B opRcbouwd 
het noR wel oventjea zal duren, weren, toen Halifax in 1749 Re- door Prina Edward, een eerzuch- 

ten kan bouwen die heel veel meer nieuws Rehoord wordt aticht werd, kort nadat Frankrijk Uro, jonRe bevelhebber van de 
vracht kunnen vervoeren, hcbben over atoomonderzrcboten die ala het merendeel van haar Noord- Britae troepen in Nova Scotia. 
vrachtduikboten ain. Andera zou vrachtachip Raat vnron. 

Sinds de “Nautilus” als eerste on andor bealist veel te duur 
onder het ija van do Noordpool ia uitkomen, veel duurder b.v. dan do 
doorRevaren, ia men paa Roed Raan koaten met een Rewone vrachtvaar- 
boaeffen welke Rrote moRelijkheden der. VoorlopiR ia een vrachtonder- 
de duikboten voor de koopvaardij *<,eboot dan ook bealist Reen winst- 
konden Raan bieden. Via de Noord- gt?vcnd objekt. BelanRrijk ia echter, 
pool,-*ijn de routes naar Azie en dat men betrekkelijk onafhanko- 
Auatralii:, aanzienlijk korter dan ijjjj wordt van de olievoorzieninR, 
lanRs de “normale” route door het met alio voordelen van dien. Bij 
Suez- of Panamakanaal. eon verdere ontwikkelinR van de 

Nu duidelijk Robleken ia, dat de atoomonderzeeeboot zal men uit- 
atoomduikboten Rood voldoen en eindelijk do kostenfactor wel onder 
uitmuntcnde prestatiea kunnen le- de knie krijgen, zodat de machine- 
veren, is de Rodachte aan het Re- installatie t.o.v. de nuttiRe last 
bruik van atoomduikboten voor de van de onderzeeboot, Runstig zal 
koopvaardij, steeds meer Raan le- komen te liRRon. Zo heoft men 
von. Ondorzeeboten hebben n.l. roods berekend dat voor de atoom- 
vele voordelen boven de “normale" vrachtonderzeeboot, slechts 1/3 van 
iichepen. De ondorzeeboten kunnen de machinevermoRen nodig is, dat 
veel lichter Rcbouwd worden, zij bij een dergelijk tonnage voor een 
hebben geen Rolfwceratand, welnig “normaal” vrachtachip nodig zou 
last van storm terwijl zij veel zijn. De II.<onden8e fabriek: Mitchell 
meer vracht kunnen vervoeren in- Engineering, hoeft een plan ge- 
dien zij beechikken over een atoom- maakt voor de bouw van een koop- 
motor. De kosten zijn echter niet vaardij-atoomonderzeeboot. Hot 
mis en all64n als men onderzeebo- plan geeft een onderzeeboot van 

Amerikaans grondgebied 

HOLLAND LIFE 
INSURANCE SOCIETY LIMITED 

HOLLAND LIFE BUILDING 
1130 Bay Street. TORONTO 5 - WA 5-4511 

General Manager: J. C. TUPKER 

GEZIN 
VOLDOENDE 
VERZORGD7 

SPAREN 
IN BUDGET 

OPGENOMEN? 

SPREEK HIEROVER EENS — VRIJBUJVEND — MET 
EEN ONZER AGENTEN OF KOM EENS PRATEN OP 

EEN ONZER KANTOREN IN 

Toronto > HnmlUon - Montronl • Voncourer > Edmonton 

De Tweede Grote 
NEDERLANDSE 

TENTOONSTELLING 
in het Forum te Hamilton 

zal op Maandag 24 April aanstaande 

officieel door de 

Consul-Generaal der Nederlanden 
Dr. D. A. van Hamel 

worden geopend. 

De Nederlandse tentoonstelling is geopend van 24 April tot en met 29 April, 
aanstaande, elke avond van 7 uur tot 11 uur en Zaterdag van 10 uur’s mor¬ 
gens tot 11 uur’s avonds. 

75 Stands van NEDERLANDSE PRODUCTEN EN BEZIENSWAARDIG- 
HEDEN kunt U bewonderen en U laten voorlichten door bekende Nederlandse 
transportbedrijven, ter plaatse aanwezig. 

Ook is er een Nederlands RESTAURANT en BAR aanwezig waar U gezellig 
Nederlands kunt eten en drinken. 

Vele attracties staan op het programma! 

Tientallen deurprijzen zullen worden bescbikbaar gesteld, waaronder kinder- 
fietsen en speelgoed, electrische gebruiksvoorwerpen en vele andere genots- 
middelen. 

Vergeet dus niet een bezoek aan de NEDERLANDSE 
TENTOONSTELLING in HAMILTON te brengen. 

aan Deze Prins was de vader van Ko- 
ningin Victoria en bij noemde de 
herbouwde citadel naar zijn vader 

N Koning George III. Bij het begin 
^ van de Oorlog van 1812 met de 
> Verenigde Staten bcvond het fort 
\ zich wcderom in een deplorabelc 
^ toestand en er word weinig moer 

dan wat opiapwerk gcdaan. 
Toen nam in 1828 de Britae 

Board of Ordinance het werk in 
handen en verving de oude borst- 
weringen van aarde en bout door 
massief graniet, zodat do citadel 
in Halifax ddn van de marine- 
bastions van het Britae Rijk werd 
samen met Gibraltar, Malta en 
Bermuda. Deze vierdc citadel was 
ongeveer dertig jaren in aanbouw, 
maar omstreeks 1886 zag de Britae 
regering zi;h gedwongen te be- 
kennen, dat het fort verouderd 
was. Britse troepen echter bleven 
het bemannen, totdat het in 1905 
overgedragen werd aan de Cana- 
dese regering. 

Tiidens do eerste wereldoorlog 
werd de Citadel gebruikt als een 
strafkump; in de tweede wereld¬ 
oorlog was ze een seinpost, radio¬ 
station en een plaats voor lucht- 
afweergeschut en zoeklichten. Op- 
nieuw kwam ze in onbruik, totdat 
de Massey Commission voor cul- 
tuur hem in 1961 voor restauratie 
aanbeval. Tot op hedcn is er meer 
dan I 1,000,000 aan deze laatste 
restauratie uitgegeven en het werk 
is nog maar ongeveer half voltooid. 
Behalve dat hi^ een voorbeeld is, 
hoe een machtig oorlogsfort van 
vroeger dagen gebouwd werd, huis- 
vcst de Citadel tegenwoordig drie 
musea: twee oorlogsmusea, van het 
leger en de vloot, en een afdeling 
van het Nova Scotia Museum, dat 
vole stadia van voorbije tijden in 
die provincie laat zien. Het is mis- 
schicn als een symbool van ver- 
dedigingskracht, dat dit viermaal 
herbouwdc oude fort meer bezoe- 
kers trekt dan enige andere histo- 
rische plek in Canada. 

■' ' 'I 

Hoge uitgaven 
aan zeep? 

Hier is een idee... 
Ga veel minder aan zeep uitgeven. 
Doe als zoveel andere practische 
menscn. Maatv net eenvoudig 
zelf... voor ongeveer 1 cent per 
stukje. Een enkel buaje GilletVa 
Lye is voldoende om met overge- 
houden etensvetten 8 pond schui- 
mende, goedwerkende zeep te ma- 
ken. Gemakkelijk te volgen aan- 
wiizingon vindt U op ^k busje 
Gillett'fi Kn voor slecnta 26^ zen- 
den wlj een speciale “Scent ‘n’ 
Colour kit”... om 8 pond zeep 
te kleuren en te parfumeren. Keus 
uit Jasmin, Rose Lilac of Laven¬ 
der. Stuur 25^ op, met Uw naam 
en adres en met de geur die U 
kiest aan: Standard Brands Limit¬ 
ed, 660 Sherbrooke St West, Mont¬ 
real, Que. (Adv.) 

De beste pepermunt 
is noj? steeds King! 

Vertegonwoordlgors: 

Peter Miedema Co. 
Ltd. 

LONDON, ONT. 
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Kerknieu\A/s 
CHR. REF. CHURCH 

Bero«‘pon 
Brockville, Ont., Rev. B. r5e- 

derlof van Edmonton. 
Te Iron Springs, Alta. J. Grif- 

fioen van Sunnyaide. 
Te Owen Sound, Ont. G. Ring- 

nalda van Lindsay, Ont. 

Aangcnomcn 
naar Vancouver, B.C. als Homo 

Missionary voor Prince George, 
Rev. G. H. Pollman van Chilli¬ 
wack, B.C. 

Bedankt 
voor Winnipeg, Rev. A. B. C. 

Hofland van Sarnia, Ont; 
voor Iron Springs, Alta., Rev. J 

Griffioen van Sunnyside (Wash.); 
voor Barrhead-Westlock, Alta., 

Rev. H. Ouwinga van Birnam- 
wood (Wise.). 

Voor Lebanon, Iowa, U.S.A. G. 
W. van den Berg van Nobleford, 
Alta. 

Cand. Dr. S. Kistemaker, pas uit 
Nederland teruggekeerd, heeft zich 
in Vernon, B.C. gevestigd en dient 
.daar de gemeonte tijdelijk in het 
Home Mission werk voor de 
Ohanagan Valley tot zijn exami- 
natie en beroepbaarstelling in de 
Chr. Ref. Church. 

REFORMED CHURCH 

Aangenomen 
naar Edmonton, Alta., Rev. J. 

Moerman van Galt, Ont 

schouders or onder willon zetten, after the mol'ning service of the 
om zo ook onze bclofto te vcrvul- New Westminster Chrmtian Ro¬ 
len, die we gedaan hebben aaii het formed Church in March 19ol. At 
doopfont, door onze uiter.ste kracht this meeting the following persons 
te geven, om dit moeilijke, maar were voted in office as elders: 
U>ch zo noodzakelijk doel te wil- , ^r J de Jong, vice P'esjdont; 
len en kunnen boreiken. Mr. H. C. J. Spier, clerk (139B3, 

p V. 113 A Ave, N. Surrey); Mr. N. 
Van Dooieweert, treasurer. 

NKW CHR. REF. CHURCH IN wo1.de'1“;. S^Bo^' 
SURREY, B.C. Rev. Hoogland from Langley, 

The Springsession of Classis B.C. installed the elders and 
British Columbia held in Richmond deacons durin^g the gening ser- 
Febr. 28, 1961 granted Surrey, vice in the Surrey CJhurch Hall 
B.C. permission to organize a (in fact, this se^ice was a con- 
Christian Reformed Church. tinuation of the institution of the 

^ VT nr * • Surrey Church by the New West- 
The Church of New Westmin- n^j^gter Church), 

ster was in charge of the organiza- Elder H. Marsman represented 
tion and Rev. van Andel was ap- Westminster Church and 
pointed counsellor. the service extended 

The Surrey Church was intituted congratulations. 

CHR. REF. CHURCH 

NIEUWE GEMEENTEN 
De classis British Columbia heeft 

toestemming verleend voor het or- 
ganiseren van drie nieuwe gemeen- 
ten en wel te Prince George (mid¬ 
den B.C.), Agassis (een deel der 
gemeente Chilliwack) en Surrey 
(een deel der gemeente New West¬ 
minster. De (Hasses B.C. telt dan 
21 gemeenten. 

NAVAN, ONT. 
In de afgelopen winter is in 

Navan een Chr. Schoolvereniging 
opgericht, en we mogen nu reeds 
dankbaar vermelden, dat hlermco 
een goed begin is gemaakt. Onze 
vereniging telt nu 20 leden en we 
sullen trachten om ook in dezo 
nog kleine gemeente te zijner tijd 
het doel te bereiken, namelijk het 
stichten van een Chr. School 
waardoor onze kinderen, die toch 
het zaad der kerk zijn, te kunnen 
laten onderwijzen in de Chr. leer, 
tot verheerlijkiiig van Gods Naam 
en tot opbouw van de Kerk van 
Christus Jezus. 

Dat wij dan als ouders alien de 

ZENDING 
Aangezien de meeste Nederland- 

se zendelingen in Indonesia, wan- 
neer ze met verlof gaan, green vi¬ 
sum krijgen om terug te keren, 
zijn de nog overgeblevenen gering 
in aantal. 

De Geref. Kerken in Nederland 
deden voor enkele jaren een be- 
roep op de Chr. Ref. Church om te 
helpen. Overwegende dat de ker¬ 
ken in Canada door hun vroegere 
connecties van uit Nederland meer 
Interresse hadden in Indonesia 
dan ergens anders werd gepro- 
beerd het zendingswerk in Indone- 
sie op te dragen aan de grezamen- 
lijke Canadese Chr. Ref. Churches. 

Roepende gemeenten zijn Noble¬ 
ford, Alta, en Springdale, Ont. 

Deze gemeenten hebben thans 
tweetallen gresteld en wel te Noble¬ 
ford Rev. B. T. Haan of Everett, 
Wash, en Rev. J. Hekman of Oak 
Harbor, Wash. Te Springdale, 
Ont. Rev. T. E. Hofman of Cal¬ 
gary en Rev. Earl Holkeboer of 
Denver, Colorado. 

Te zijner tijd zal hier een keu- 
ze uit gedaan worden. 

De uit te zenden zendelingen 
moeten greboren Canadezen of 
Amerikanen zijn. 

Bestel ook Uw 
FAMILIEDRUKWERK 

(Geboorta-, Verlovlngt-. Trouw- 
kaarten, enz. in Hollandse en/of 
Engrelse taal) bij ona. 

Wij garanderen keurigra afwerldng 
tegen redelijke prijzen. 

GUARDIAN PUBLISHING 
COMPANY 

Box 84, Station B, 
Hamilton, Ont 

Ingezonden 

Een Nieuw Hoofdstuk 
(Vervolg van pag. 2) September a.s. verscheidene cur- 

sussen — meer gespecialiseerd — 
groep. Ik ben gerust, dat hij ver- f,p te zetten voor helpers in de di- 
tegenwoordigers hier van in waar- verse takken van het werk. Echter 
lijk overweldigende hoeveelheden begint hij al deze week met twee 
zal ontmoeten tijdens zijn verblijf voortereidende cursussen, de een 
te Edmonton. v(X)r Zondagsschool- en jeugdclub- 

Zoals vermeld, staat Rev. Vrieze leiders, de andere voor evangelisa- 
nu in dienst van de vijf kerken en tiewerkers in hot algemeen. Voorta 
de overeenkomst is, dat hij ten- {g hii van plan om zo spoedig mo* 
minste twee Zondagen per jaar in gelijk — in samenwerking met 
elke kerk zal preken. Echter begrint een dokter — een z.g, spreekuur 
hij a.s. Zondag al met drie preek- yoor levensmoeilijkheden te be- 
beurten, dus daar zal in de prao ginnen. De contact-adressen, die 
tijk wel het een en ander bij k(^ jn het bezit waren van de evange- 
men. Lachend gaf hij tew een “uni- lisatiecommissies, werden aan hem 
cum” te zijn, want hij is de eerste overhandigd. En in een open brief 
evangelisatieJpredQcant van de heeft hij zich tot de gemeentele- 
CThristian Reformed Church in den gewend met een verzoek om 
Canada. Laten we hopen, dat er vrijwilligers die liefst meerdere 
spoedig meer volgenl talen spreken en kunnen assisteren 

Zijn komst betekent, dat nu de met de administratie, het vertalen 
kerken van Edmonton hun armen van lectuur, huisbezoeken etc. 
wijd uitbreiden naar alien, die het Het adres van Rev. Vrieze is: 
evangelie nog niet gehoord hebben 10018 — 123 Street, Edmonton, 
of ervau vervreemd zijn. In prin- tel. HU 8-1060. 
cipe deden ze dat natuurlijk al- “Hetgeen gij hoort in het oor, 
tijd al, maar droegen nog teveel predikt dat op de daken!” Dus be- 
het stempel “Hollandse immigran- gon een nieuw hoofdstuk, niet al- 
tenkerk”. In dit verband betwijfel leen voor de Chr. Reformed 
ik of al haar leden reeds voor de Churches van Edmonton, maar ook 
voile 100% de onvermijdelijke con- voor Rev. Marten Vrieze. Dat Go^ 
sequenties van Rev. Vrieze’s in- hem en zijn werk mag zeg^enen, is 
stallatie hebben doorgedacht. de wens van velen. 

Hij heeft het voornemen om m 

DISAGREEMENT WITH 
YOUTH REPORT 

To the Editor of C.C. 

Sir: A report of the Leaders’ 
Conference of the Eastern Ontario 
Y.C. Leagrue in C.C. of March 24 
drew my attention and 1 would 
appreciate if you could place the 
following in your paper. 

A good part of their discussiw passed down to us 
ems to have been on the Y.C. ^ older members who came from 
ible Outlines and this in itself Holland ten or more years ago and 
very important for that type of perhaps that saying could be jus- 

meeting. But I believe they made that time. Since then, 
ab ig mistake by reporting the however, these outlines have un¬ 
outcome of that discussion in a jgrgone a great deal of improve- 
different paper, in this case C.C. and, if used in the proper 
Like any other Y.C. League, the planner, they can be of grreat help 
Eastern Ontario League is ^so a ^ur Y.P.S. now. 
__A —^ ^ ‘\T ^1 ^ 

Tini Van Ameyde. 

part of the Y.C.F. and indirectly 
responsible for its publication. _ By 
<*i*iinninDr Hnnrn” t.hpir OWn Dublica- 1 believe too many of us think 
running down" their o*" P“Wica- the ouOinea a 

couple of times we can write an 
From the Eastern Ont. 

tion in a report to 
paper they can do much harm, in 
my opinion Besides, i^^gue report I must also con- 
criticized theid own elude that they are trying to use 
public, hundreds the Y.C. Outlines instead of Bible 
vinists were out to Commentaries and therein lies the 

th^i-r^Folo^ion HnaneW- thereby 

!raig‘’n^P/roL“hlytrJin^yp; - ‘"troduetion to a 
the wrong kind of propaganda. discussion. 

Their report says: “It was con- 1 think much prejudice has been 
eluded that unless the Y.C. puts used by the Eastern Ont. League 
out different outlines, commen- in their discussions and they 
taries were more useful for a real would do well by asking a Y.C.F. 
Bible discussion.” I agree that the executive, if posidble Mr. Postma 
Y.C. Outlines could perhaps stand himself, to meet with them when 
improvements, but can the mem- they discuss the Y.C. Bible Out- 
bers of the Eastern Ont Iwague lines at thuii- Inter-League Coun- 
In the meantime show me better cil meeting. Thank you for placing 
Bible Outlines in English? The this In your fine paper Mr. Editor. 
common saying that the Y.C. Out¬ 
lines are like Sunday School Les- Mailin Bo(!ym.sma, Guelph. 

DRAAG EEN NARCIS OM HET 
KANKER)-RESEARCH-WERK 

TE ONDERSTEUNEN 
(Can. Scene) — Een millioen 

narcissen zullen door vrijwilligfers 
in de steden en plaatsen in heel 
Canada deze maand April verkocht 
woi^en om het werk van de Ca¬ 
nadian Cancer Society te steunen. 
De Cancer Society bracht 80 per¬ 
cent van de meer dan iin millioen 
dollar bljeen, welke door het Na¬ 
tional CJancer Institute of Canada 
jfegreven werd V(X)r 85 verschillen- 
de kankerresearch-projecten op 19 
universiteiten en instituten voor 
wetenschappelijk onderzoek in dit 
land. 

De grootste som ging naar het 
Ontario Cancer Institute, dat het 
belangrijkste deel van zijn weten¬ 
schappelijk onderzoekwerk in het 
Princess Margaret Hospital in 
Toronto uitvoert. Hier leiden Dr. 
Arthur W. Ham en Dr. Harold E. 
Johns, die wereldbekendheid hebben 
verworven met hun werk op dit 
gebied, groepen weteuschappelijke 
onderzoekers, die het bewija zoe- 
ken, dat kanker bij mensen door 
een virus veroorzaakt wordt. Dr. 
Johns was oorspronkelijk verbon- 
den aan de Universiteit van Sas¬ 
katchewan in Saskatoon, wear de 
eerste kobaltbom voor de behande- 
ling van Kanker onder zijn toe- 
zicht gremaakt werd. 

’< Is anders — ’t is beter! 
U behoeft het slechts eenmaal te proberen en 

ook U zult zeggen: 
VOORTMAN’S IS TOCH BETER ! 

FINEST IN BAKING BURLINGTON, ONT, 
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WATER VOOR DE SAHARA? 

DRINKWATER VAN DE ZON 
VOOR DE SAHARA 

Sinds men weet dat de Sahara 
g^en enorme zandbak is, maar een 
uiterst waardevol dat tal 
van waardevoUe grrondatoffen be- 
vat, is bet oude probleem van land- 
bouw in de Sahara weer zwaar 
gaan wegen. Men kan n.l. de mooi- 
ato ontwikkelingraplannen maken, 
maar ala fer geen water en voedael 
aanwezig ia, kan zelfa het mooiate 
plan reeda bij het begin mialukken. 
Aangezien voedael en water onaf- 
acheidelijk met elkaar verbonden 
rijn, moet er in de eerate plaats 
water komen waar dit noodzake- 
lijk ia. 

Nu ia het gclukkig zo, dat men in 
do Sahara op grote achaal met het 
oppompen van water werkt Er zijn 
echter ook gebieden waar dit on- 

mogelijk ia en waar hot tech drin- 
gend gtjwonat is dat er water 
komt, wat het ook kost. 

Hoe komt men hier echter aan 
water? Heel oenvoudig, zegrt het 
Instituut voor Klimaphyaica in Da¬ 
kar, voer zcowator naar die grebie- 
den! En daarmce komt een plan 
ter tafel dat voorziet in de bouw 
van een groot aantal zonnedeatilla- 
toren. 

Men kan moeilijk zeggen dat dit 
syateem zijn waaide nog moet be- 
wijzen want or werken in Noord- 
Afrika reeda tal van dergeliike 
zonnedistillatoren. Het klinkt dan 
ook heel betrouwbaar to horen dat 
men zeewater door leidingen naar 
die gebieden wil voeren, die daar 
behoefte aan hebben. 2ieewater ia 
echter zout en daarom heeft men 
do zonnedestillatoren nodig, om 
bouwland op de woeatijn te verove- 
ren. De destillatoren bestaan uit 
vordampera die voor de helft uit 
glas bestaan. Deze verdampera 
zijn ca. 60 cm. hoog en 30 meter 
lang. Het zeewater wordt nu in 
deze verdampera gebracht, De zon 
veroorzaakt onder het glas echter 
zo’n warmte, dat het zoute zeewa¬ 
ter verdampt, Het water zet zich 
dan af op het glas en het zout (na- 
triumchloride) blijft op de bodem 
van de verdamper achter. Dit zout 
wordt dan verwijderd en het wa¬ 
ter, dat nu niet meer zout maar 
zoet is greworden, wordt afgevoerd 
naar water reservoirs. Waar het 
dan verder voor allerlei doeleinden 
gebruikt kan worden. 

Een “batterij” van 10 verdam¬ 
pera kan op deze wijze 800 liter 
drinkwater per dag leveren. Een 
groedkoop syateem is het niet di¬ 
rect, maar wat het zwaarat ia, 
moet ook het zwaarste wegren en 
dat is in dit greval zonder twijfel 
water 1 

Ik kook met 
electriciteit 
Het is schoon 

veilig, vlug en 

voordelig 

iONTARIoij^rhydro! 

GENEESKRUIDEN 
in de zon gedroogd, bevatten de 
zuiverate en grootste geneeakracht 
voor alle slepende ziekten. Wij 
leveren al 36 jaren mengsels vol- 
gena recepten van do bekendste 
natuurgeneesk. artaen en specia- 
liaten met de frappantate roaulta- 
ten, ook in achijnbaar hopelozc gfo- 
vallen. 

Voor Canada uitaluitend voile 
kuron (9 mnd.) 4 116.00 biJ 
vooniitltetaling. 

Meldt Uw ziekte en klachten aan 

Kruidenhuis “FLORA” 
Weateraingel 40, Groningen, Ned. 

VAN DELFT’S 
Book & Gift Shop 
Belijdenisgeschenken 
Het adreo voor elk bock 

dat U wenat. 

The New English 
Bible 

(NEW TESTAMENT) 
$4.50 and $1.75 

THE YEARBOOK 
$ 1.25 poatpaid. 

Hollandae Gramofoonplaten 
Populaire en klaaaieke 

muziek. 

Vraogt prijalijat. 

1058 Main St. W., 
HAMILTON, ONT. 

Telephone JA 8-1932. 

Werft abonnees voor 

CALVINIST-CONTACT 

This is one of the many fine 

illustrations in 

The new Christian Youth Magazine 

in the 

English language 

• Inspiring Articlea 

• Intereating Featurea 

• Diacuaaion Personal Probleraa 

Subscription price only $3.00 per year 

Calvinist-Contact subacribera thia year only $1.00 

GUARDIAN PUBLISHING COMPANY LTD. 
Box 34, Station B, 
HAMILTON, ONT. 

DUXBURY 
TRAVEL SERVICE 

Agent: TCA, KLM, Holland- 

America Line, Europe-Canada 

Line 

BRAMPTON, ONT. 
86 Main St. N. Phone CL 1-4280 

Agent Canadian National Railway 

Lambert Huizingh 
Accredited Public 

Accountant and Auditor 
Commisaioner for taking 

Affidavita 
• 

Box 315 
BRADFORD, ONT. 

Telephone: PR 5-2282 
Telephone: KAndolph 8-4741 

• 
51 King Street Eaat 

OSHAWA, ONT. 
Residence: AURORA, ONT. 

PArkview 7-9797 

ABONNEMENTSFORMULIER 

HierbiJ geef ik op ala abonnd van CalvlnlBt-CoxitMt 

Naam ... 

PoeVadrM ...... 

Aangebracht door: 

Naam . 

Poat-adTM 

Aanbrengpremle: ... 

Zendt dit formuller met het abonnementageld ad 
$ 4.00 in cash/money-order/cheque (MJ cheque 16$ 
extra voor hankkoeten) naar **CalTlniet^Contaet*, 
Box 812, Station B, Hamilton, Ont 

Aan: 

Calviniit-Contact, Box 812, Stat B, Hamilton, Ont 

ADRES VERANDERING 

MEUW ADKE8: 

Naam .. 

Poet-adree .. 

OUD ADRES: 

MAAR MEVERLAMD 
Beepreek tijdif Uw paeeagel! Ook voor famiUe overkomend 

nit Nederland. Alle inlichtlngen: 

VAN HERWERDEN TRAVEL SERVICE 
741 King Street E. OSHAWA Telefoon RA 1-4471 

Agenten voor HOLLAND AMERICA UNE en 
EUROPE CANADA LINE 

DeRuyterS 
Muisjes 

KINOf RIN ZUM 11 OOl OP 

P. de Ruyter A Zn. N.V., Baam 
Hofleverancier Ao. 1800 

Imported by: VAN's Imp. ltd., 
P.O. Box 826, HAMILTON, Ont 

Dames Attentie ! ! 
Neemt een abonnenient op: 
Mod.'blad Marion 

per jaar $ 1.60 
Handwerkblad Ariadne Eer jaar $ 2.60 

i:iebreiblad 
per Jaar $ 2.26 

Knutaelblad Na Vijven 
pel jaar $ 1.80 

Proefnummera verkrijgbaar. 
Zend Uw abonnementageld 
(bij cheques 154 extra) naar: 

ESKA Canada 
P.O. Box 242 

WESTON, ONT. 

Gaat U naar Holland? 
Reia per Hullund-Amerika Lija 

Famous for Service 

J. VANDER VLIET 
304 Dundaa St. W. • Telef. 4641 

TRENTON, ONT. 
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