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Ned. R. K. VOLKSBOND, 
onder patronaat van St. Willibrordus. 
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1 October 1896 tot 30 ·September 1897. 

" 



Ned. R. K. VOLKSBOND, 
Afdeeling HOORN. 

VER1SLAG 
van 1 October 1896 tot 30 September 1897. 



EERE-LEDEN: 

Z.Eerw. Heer C. B. SCIIEIBERLING, Pastoor te Vogelenzang. 

de Heer J. W. SMrT, Amsterdam. 

WelEenv. Heer A. J. CLARIJS, kapelaan te Delft. 

WelEd. Heer FERD. WmRDELS, Amsterdam. 

WelEd. Heer B. G. BROM, Hoorn. 

WelEerw. Heer A. G. v. D. BERG, kapelaan te Schiedam. 

Z.Eerw. Heer G. W. KONINGS, Pastoor te Amsterdam. 

Z.Eerw. Heer A. H. W. KAAG, Pastoor te Duivendrecht. 

LID VAN VERDIENSTE: 

ZeerEerw. Heer R. J. G. BEDDINK, Pastoor te Tholen. 

GEESTELIJK ADVISEUR: 

ZeerEerw. Heer J. H. SMEELE, Deken en Pastoor. 



AFDEELINGSBESTUUR: 
H. STARMANS, Voorzitter. 
A. BIERLAAGH, Vice-Voorzitter. 
II. KWAAD, Secretaris, Noorderstraat 40. 
H. BLlssE, 2e Secretaris, Groote Noord 1M. 
J. H. HACKMANN, Penningmeester. 

2e Penningmeester. 1) 

M. LIESHOUT, 1 
A. KLEINTJES, Commissarissen. 
J. A. RENCKENS, 

CENTRALE RAADSLEDEN: 

A. BIERLAAGII, 1 
W. HAVERDUS_, aftreding in 1898. 
H. STARMANS' 

BESTUREN DER ONDER-AFDEELINGEN: 

Comité "Hulp in Nood", 
onder besche1·ming van St. Jozef. 

T. RUITER, Voorzitter. 
C. BAKKER, Secretaris, Spoorstraat 2. 
B. NANNINGS, Penningmeester. 

"Ondersteuningsfonds", 
onder bescherming van St. Antonius van Padua. 

G. J. KöNIG, Voorzitter. 
H. STARl\IANS, Secretaris, Nieuwsteeg 20. 
2) . Penningmeester. 
J. TEMiVIE 1 . . 
2) •••• '. I Comm1ssanssen. 

1) Vacant wegens het bedanken van den heer B. LuGER. 

2)' Vacant wegens het bedanken van de heeren G. Hon Az. en Tn. MEIJSSEN: 



"St. Barbara-Vereeniging". 
J. H. S:.vIEELE, Deken, Eere-Voorzitter. 
A. BIERLAAGII, Voorzitter. 
J. ScrrnrcKx, Secretaris, Breedstraat 3. 
S. VAN BERKUM, Penningmeester. 
J. ÜUDEJANS, 1 C . . 
A J D 

( omm1ssanssen. 
. . IRKSEN, l 

Rederijkerskamer, 
onder bescherining van St. Joachim. 

IJ. YAN DER VEEN, Regisseur. 
C. VAN DEN BERG, Voorzitter. 
H. KROES, Secretaris, Buurtje 5. 
II. GusBRECHTS, Penningmeester. 

Orkest-Vereeniging, 
onder bescherming van St. Gregorius. 

J. ScHRICKX, Directeur. 
J. B. l\IESCIIER, Voorzitter. 

. Secretaris. 1) 
C. BAKKER, Penningmeester. 

Orde-Commissarissen, 
onder bescherming van St. Martinus. 

J. KROES, Voorzitter. 
S. VAN B1~RKUM, Secretaris, Nieuwsteeg 23. 
Jon. VA'.\T BlmKUl\I, Penningmeester. 

Gecombineerde Bouwvak-Vereeniging, 
onder bescherining van St. Jozef. 

D. MunRE'.\T, Voorzitter. 
'vV. DE WAAL, Vice-Voorzitter. 
J. KnoEs, Secretaris, Buurtje 5. 
W. HA vEnrius, 2e Secretaris, Modderbakken 20. 
A. ÜOMS, Penningmeester. 
W. VELTHUIS, l c . . omm1ssanssen. 
Jor-I. VAN BERKUM, 

1) Vacant wegens vertrek naar elders van den heer P. J. DE RIE. 

• 



Verslag 1896-1897. 

Mijne IIeeren ! 

Wederom is het tijdstip daar, dat ik, volgens art. 10 
van ons huishoudelijk reglement, het jaarverslag onzer 
afdeeling moet uitbrengen. 

Beginnende bij het Bestuur, zij bemerkt, dat bij de 
periodieke verkiezing van 5 bestuursleden, welke plaats 
had in de jaarl. algemeene vergarlering van 15 November 
1896, de aftredende leden werden herkozen, zijnde de 
heeren J. H. Hackmann, M. Lieshout en A. Kleintjes, terwijl 
in de plaats van de heeren G. IIoff Az. en H. van der 
Veen, die niet weder in aanmerking wenschten te komen, 
gekozen werden de heeren A. Bierlaagh en I-I. Büsse. 

Tusschentijdsche vacatures ontstonden gedurende dit 
jaar niet. 

In de bestuursvergadering van 25 November werd de 
heer .T. II. Hackmann opnieuw benoemd tot penningmeester, 
terwijl de heer A. Bierlaagh tot vice-voorzitter en de heer 
H. Büsse tot vice-secretaris werd verkozen. 

Volgens het reglement deed de penningmeester rekening 
en verantwoording in bovengenoemde jaarvergadering, 
en werd door eene commissie, bestaande uit de heeren 
C. Bakker, S. van Berkum en P. Renckcns, accoord be
vonden en bij monde van laatstgenoemde hiervan verslag 
uitgebracht. 
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Moest uwe verslaggever ten vorigen jare melding maken, 
dat onze geestel. adviseur, de ·weleerw. Heer A. G. v.d. 
Berg, was overgeplaatst naar Amsterdam, ook dit jaar 
vertrok -vveder uit ons midden onze geestel. adviseur, de 
Weleerw. Heer Beddink, wegens zijne benoeming tot 
Pastoor te Tholen. 

Met leede oogen zagen v.'ij hem heengaan, want ieder
een zal zeker beamen, dat wij in Z.Eerw. een adviseur 
verloren, die de rechte man op de rechte plaats was. 

Toen dan ook het bestuur in de vergadering van 28 
Maart den leden voorstelde, om Pastoor Beddink het lid
maatschap van verdiensten aan te bieden, werd dit met 
luid applaus beantwoord. Met deze onderscheiding was 
Z.ZeerEerw. ten zeerste ingenomen, hetgeen h\j deed uit
komen in een schrijven, d.d. 10 April, aan het bestuur, 
daarin de verzekering gevende, dat hij steeds de werk
zaamheden van de afd. in de Volksbanier zal volgen. 

Het behaagde Z. D. H. den Bisschop, in zijne plaats als 
adviseur te benoemen den Z.Eerw. heer Deken en Pastoor, 
die in dezelfde vergadering van 28 Maart door den voor
zitter werd geïnstalleerd. Moge het Z.Z.Eerw. gegeven 
zijn vele jaren ons aller raadsman te zijn. 

Van verschillende zijden werd het bestuur de vraag 
gedaan, waarom we niet, evenals in zoovele andere af
deelingen, een zangnummer in onze feestvergaderingen 
ten beste hoorden. 

Naar aanleiding dezer \raag wendde het bestuur zich 
tot het zangkoor ))St. Caecilia", teneinde maatregelen te 
beramen in hoeverre een zangnummer op deze vergade
ringen zou kunnen worden gegeven, waarop uw bestuur 
van genoemd koor een schrijven ontving, dat het zich 
hiervoor beschikbaar wilde s1 ellen tegen eene j aarlij ksche 
vergoeding van f 50,- en vrijen toegang voor de leden 
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met ééne dame op de fcc:;tyergaderingen. Volgens deze 
voorwaarden zou het koor 6 maal per jaar in den Bond 
optreden. Met deze voorwaarden kon het bestuur zich 
echter niet vereenigen, doch stelde a~m het zangkoor voor 
om, wanneer het hare medewerking aan den Bond ver
leende, hiervoor f 7,50 per vergadering uit te keeren; 
welk voorstel toen door het zangkoor ·werd aangenomen. 

Het St. Willibrordus-feest had plaats op 22 November, 
waarop voor de eerste maal het zangkoor JJSt. Caecilici", 
optrad; onze rederijkerskamer ))St. Joachim" en orkest
vereerngmg ))St. Gregorius" verleenden voorts hunne 
rnede1verking tot het welslagen van dit feest. -was dit 
voor beide onderafdeelingen inderdaad een inspannende 
taak, een woord van warmen dank mag hun dan zeker 
hier niet worden onthouden, voor hunne belangelooze 
medewerking om den leden en hunne vrouwen eenige 
gezellige uren te verschafien. 

Ook in het jaarfeest, hetwelk gevierd werd op Zondag 
21 Februari, traden bovengenoemde vereenigingen op 
met een op dezelfde wijze geformuleerd programma. 

Voorts verleende de orkestvereeniging hare wel willende 
medewerking nog in de vergadering van '16 Mei. 

Behalve bovengenoemde feestvergaderingen droeg de 
vergadering van 20 December ook een feestelijk aanzien, 
toen namelijk door den Eerw. geestel. adviseur het aan
ge-kochte borstbeeld van Z. D. H. den bisschop van Haar
lem op plechtige wijze werd onthuld. 

Op uitnoodiging van het centr. bestuur had op Zondag 
16 Mei eene 

Buitengewone Bijeenkomst 
plaats ter herinnering aan de uitvaardiging van de wereld
beroemde Encykliek ))Rerurn Novarurn", waarin als spre-
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ker optrad onze voormalige stadgenoot de ZeerEenv. 
Heer A. H. W. Kaag, pastoor te Duivendrecht, met het 
onderwerp »de opkomst van den vierden stan.d". 

Spreker mocht het genoegen smaken voor een goed 
bezette zaal zijn onderwerp te behandelen. 

Voorts traden nog als sprekers op in onze vergaderin
gen: in die van 20 December 1896, de WelEerw. Heer 
A. G. v. d. Derg, kapelaan te Schiedam, met het onder
werp )) De beteekenis van het Kerstfeest" ; 31 Januari '97 
de Zeer Eerw. Heer G. W. Konings, geestel. adviseur van 
het Centr. Bestuur, over ))de aansluiting aan de vakver
eenigingen"; 28 Maart de vVelEd. Heer Ed. Brom, over 
))de adel van den arbeid" en H Juli, de WelEerw. Heer 
F. \!Vierdels, geestel. adviseur der afd. Haarlem, met 
eene lezing ))de reis naar Lourdes, het door de H. Maagd 
bevoorrechte gedeelte van Frankrijk". 

Van de verschillende sprekers werd aan drie het eere
lidmaatschap geschonken, nl. aan de Z.Eenv. I-Ieeren G. 
Vv. Konings en A. H. W. Kaag, en aan den WelEerw. 
Heer A. G. van den Berg. 

Als onderwerp van beraadslaging in onze vergaderin
gen werd in de eerste plaats behandeld het opnieuw zen
den van een request aan de commissie voor de gemeen
telijke gasfabriek, inhoudende het verzoek, op het terrein 
dier fabriek een loods te bouwen tot berging van cokes 
en deze in den \vinter aan den arbeidenden stand niet 
duurder te verkoopen dan in den zomer. 

Dit adres is echter, even als ons vorige gesteund door 
de vVerkmansvereeniging ))Door Eendracht Sterk", alhier, 
gewezen van de hand, ofschoon het voor iedereen die· 
den loop der zaken heeft gevolgd niet zonder uitwerking 
is gebleven, daar de zaak, door de heeren Schermer, Bos 
en Van Dijk bij den Gemeenteraad in den geest van 
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ons request ingediend, weliswaar werd verworpen met 5 
tegen 7 stemmen, maar waardoor toch bleek dat de ziens
wijze van de afd. ook buiten den Bond gedeeld werd. 

Zeer zeker zal het den arbeiders aangenaam g8\veest 
zijn, dat de prijs der cokes in den vorigen winter niet 
is verhoogd. 

Wij willen hopen, dat de ophanden zijnde verbouwing 
nog meer in 't belang der burgerij in 't algemeen en 
der arbeidende klasse in 't bijzonder zal blijken. 

Ook werd nog behandeld een voorstel van den heer 
G. Temme c.s., nl. om tot de kroning van H.M. de 
Koningin de contributie met één cent per week te ver
hoogen, welke verhoogde contributie dan zou moeten zijn 
aangewend om deze gebemtenis feestelijk in den Bond 
te doen vieren. 

Dit voorstel vond echter geen voldoenden steun en werd 
in de vergadering van 20 December met nagenoeg alge
meene stem men verworpen. 

Voor de uitgesloten leden der diamantbewerkersver
eeniging ))St Eclu'ardus'', onderafd. van de afd. Amster
dam, werd, op uitnoodiging van het Centraal Bestuur, in 
de vergadering van Zondag 28 Maart eene collecte ge
houden, welke collecte de niet onbelangrijke som opbracht 
van f 15,57. Deze som ·werd aan het Centr. Bestuur af
gedragen en in De Volksbanier verantwoord. 

De vergaderingen werden steeds gehouden in het ))Park.
hotel", van welks pachter, den heer G. J. Wonder, wij 
steeds de meeste wel willend heid mochten ondervinden. 

Ten einde op de Centrale Raadsvergadering de agenda 
met de noodige kalmte, hiervoor vereischt, te behande
len, 'Wijl deze juist gehouden zou worden in het drnkste 
van den verkiezingstijd, deed het Centraal Bestuur aan 
de afgevaardigden het rnorstel om deze vergadering uit 
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te stellen, tot de gewone rust weder in het land zou zijn 
teruggekeerd. 

Dit voorstel vond niet de minste tegenkanting bij de 
afgevaardigden, \\'eshalve de Centrale Raadsvergadering 
werd uitgesteld tot Zondag '12 September. 

Onze afdeeling werd, evenals het vorige jaar, aldaar 
vertegenwoordigd door de 118eren A. Bierlaagh, W. Ha
verbus en H. Starmans. 

Volgens besluit van de sectie-vergadering der afdee
lingsbesturen op het in 1893 gehouden 2e vakcongres te 
Amsterdam, dat n.l. telken jare de afdeelingsbesturen met 
elkander zullen vergaderen, werden als afgevaardigden 
naar die in 18!:16 gekozen de heeren H. Starmans en 
H. Kwaad. Deze vergadering, gehouden op Zondag '15 
November, had plaats te Amsterdam, in het Gildehuis. 

In bovengenoemde vergadering kwam de uitbreiding 
van het BondsOJ'gaan, 

HDE VOLKSBANIER", 
ter sprake. Ten einde het blad aan al de leden van de 
Volksbond te àoen toekomen, stelde het Centr. Bestuur 
voor dat ieder afdeelingsbestunr zich zou abonneeren voor 
een aantal exemplaren, als er leden in hunne afdeeling 
zijn. Dit voorstel werd met meerderheid van stemmen 
aangenomen, zoodat met -15 Januari aan al onze leden 
en donateurs, voor rekening der afdeelingskas, het blad 
werd toegezonden. 

De verspreiding (}ezer bladen geschiedt wekelijks door 
een negen-tal leden, die deze taak gratis op zich hebben 
genomen; bi ervoor dan ook onzen hartelijken dank. 

Als antwoord op de tot ons gerichte vraag, waarom 
er geer. volledige verslagen van onze vergaderingen in 
De Volksbanier \YOrden opgenomen, kunnen wij antwoor-
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den, dat de schuld hiervan geheel en al te wijten is aan 
de redactie. Uw bestuur stelt zich dan ook voor het Cen
traal Bestuur hierover te interpelleeren. 

De in het vorige jaar tot stand gekomen nieuwe kies
wet gaf de Eerw. geestel. adviseur, in de vergadering van 
31 Januari, aanleiding een krachtig woord te spreken tot 
die leden, die dit jaar voor de eerste maal tot de stem
bus zouden \Vorden toegelaten, om zich als leden aan te 
sluiten bij de Kath. kiesvereeniging Eensgezindheid alhier. 

Z.Eerw. mocht het genoegen smaken dat niet minder 
dan 62 Bondsleden zich dien avond bij het bestuur op
gaven als leden van genoemde kiesvereeniging. 

In de bestuursvergadering van 30 December werd het 
denkbeeld geopperd tot de burgerij van Hoorn eene op
roeping te richten, om zooveel mogelijk, waar zulks kon, 
aan de werkeloozen werk te verschaffen, en vooral werk
zaamheden, die gemakkelijk in den winter verricht kun
nen worden. Met dit denkbeeld kon het geheele bestuur 
zich zeer goed vereenigen, zoodat in de alhier verschij
nende plaatselijke bladen, namens het bestuur, deze op
roeping tot de burgerij is gericht. 

Ofschoon wij het geenszins geheel en al aan deze op
roeping toeschrijven, een feit is 't dat de werkeloosheid 
gedurende de maanden Januari en Februari in sommige 
vakken aanmerkelijk minder was dan andere jaren. Wij 
willen hopen dat door eendrachtig samenwerken in deze 
richting nog veel voor den arbeider gedaan zal kunnen 
worden. 

Aan de R. JC Militairen werd, op voorstel van een der 
bestuursleden, weder gratis het lidmaatschap van den 
Bond aangeboden 

Royementen weg(ms wangedrag hadden dit jaar 3 plaats. 
Drie leden van den Bond verwisselden het tijdelijke 
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met het eeuwige; voor twee dezer werden twee HH. Mis
sen opgedragen. Dt=~ derde overledene was nog te kort 
ingeschreven, om van deze voorrechten te genieten. 

De H. Mis voor de leden en donateurs onzer afdeeling 
werd opgedragen op Zondag 22 November, 's morgens te 
half elf uur. 

Hiermede genaderd aan het einde onzer algemeene be
schouwingen, wenschen '.Vij nog te vermelden: 

10. dat ter gelegenheid van de inwijding van het Bonds
gebouw in den Helder, uw bestuur het besluit heeft ge
nomen, de afd. Helder, namens de afd. Hoorn, hiermede 
telegrafisch geluk te wenschen; 

20. dat op een adres van de afd. Hoorn van de Ned. 
Bakkersgezellenbond, verzoekende adhaesie te willen schen
ken aan het adres, te richten aan de Regeering, om den 
nachtarbeid bij de bakkers af te schaffen, is geantwoord 
dat het bestuur in beginsel met dit verzoek medegaat, 
doch dat men hiervoor niet de afdeelingen, maar het ge
heele lichaam moest vragen; 

30, dat aan het Centr. Bestuur, op daartoe door hen 
gedaan verzoek, is afgedragen de som van r 10,-, als 
ondersteuning voor eenige leden van de afd. Leiden, die, 
werkeloos geworden door het afbranden van een katoen
fabriek, in grooten nood verkeerden; 

en eindelijk, dat aan de uitnoodiging van het comité 
van besturen van verschillende vereenigingen, tot het 
benoemen van drie · bestuursleden onzer afd. in de com
missie tot het daarstellen van een volksfeest, bij de in
huldiging onzer geëerbiedigde Koningin, gevolg is gege
ven door het benoemen van het Dagel. Bestuur; die uit 
zijn midden heeft benoemd als lid van het hoofdbe
stuur, de heer H. Starmans. 
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Na een overzicht te hebben gegeven over de algemeene 
zaken rest ons nog een woord over de onder-afdeelingen. 

In de eerste plaats noemen wij het comité 

"HULP IN NOOD", 
welks werking steeds in het geheim geschiedt en welks 
doel is: voor onvermogende en werklooze bondsleden 
contributie te betalen. 

Bovendien heeft zij ter gelegenheid van het Kerstfeest 
aan verschillende behoeftige leden eene kerstgave kunnen 
aanbieden, en in den loop des jaars aan eenige zieke 
leden versterkende middelen uitgereikt. 

We behoeven er dus zeker niet op aan te dringen om 
aan het comité een ruimen steun te verleenen, opdat het 
in het nieuwe bondsjaar zijne werkzaamheden naar be
hooren zal kunnen voortzetten. 

De uitgaven bedroegen in het afgeloopen jaar aan 
contributiën in de bondskas f 25,95, en aan verschillende 
andere artikelen f 23,42, totaal f 4,9,37. 

Voor het in ontvangst nemen van giften als anders
zins houdt zich het bestuur, de heeren T. Ruiter, C. 
Bakker en B. Nannings ten zeerste aanbevolen. 

Gaven wij het vorige jaar een beknopt overzicht van 
de nuttige en heilzame werking van het 

,,ONDERSTEUNINGSFONDS'' 
onder bescherming van St. Antonius van Padua, en druk
ten wij daarbij den wensch uit, dat deze nuttige instel
ling meer zou worden gewaardeerd door eene ruimere 
deelname, zoo kunnen wij nog niet al te zeer op grooter 
vooruitgang roemen, daar het ledental niet noemenswaar
dig vermeerderd is. Toch kan het fonds met voldoening 
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op het afgeloopen jaar terugzien, daar het aan al zijne 
verplichtingen heeft kunnen voldoen. 

Tot ultimo Juni ··werd aan ziekengeld uitgekeerd f 151,
en bij bevallingen f 44,-. 

Aan het einde van het boekjaar sloot de rekening met 
een voordeelig saldo van f 273,30. 

Even als het vorige jaar meenen wij nogmaals met 
aandrang op eene ruimere toetreding der Bondsleden tot 
het fonds te moeten aandringen. Als zij, die de goede 
werking hebben ondervonden - want dat zijn toch de 
beste aanbevelers, moeten het tenminste zijn - eens wat 
beter ijverden voor leden-aanwinst, het fonds zou dan 
zeker meer kunnen doen dan thans. 

Een woord van oprechte dank mogen wij de com
missie van uitvoering - de heeren G. J. König, H. Star
mans, G. Hoff Az., J. Temme en Th. Meijssen - niet 
onthouden voor de ondubbelzinnige wijze van sympathie 
het fonds betoond. Mogen zij allen hiervoor gezegend 
worden. 

Eveneens onzen dank aan den heer dr. A. Gieze, voor 
zijne belangelooze adviezen. 

Tot onzen spijt vermelden wij hier tevens, dat de HH. 
G. Hofi Az. en Th. Meijssen als leden van de commissie 
van uitvoering als zoodanig hunne functie hebben neer
gelegd. 

Afstappende van het Ondersteuningsfonds komen wij 
aan de onderafdeeling 

"St. BARBARA," 
die dit jaar hare taak flink heeft voortgezet. Doch laten 
wij don heer J. Schrickx, secretaris dezer onderafdeeling, 
zelf even aan het woord, die in zijn verslag over 1896/97, 
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uitgebracht in de algemeene vergadering van 29 Aug., 
o.m. het volgende mededeelde: 

))Nauwelijks heeft ec in sommige familioën een sterf
JJgeval plaats en heeft de een of an de re huisgenoot het 
JJtijdelijke met het eeuwige verwisseld, of de overblijvende 
JJfamilieleden kan men vinden bij den President of een 
»der andere bestuurders der onderafd. JJSt. Barbara". Dit 
JJis, dunkt mij, een bewijs genoeg dat de vereeniging zeer 
JJgezocht wordt en meer bloeit dan aanvankel~jk werd 
JJvenvacht. Het is dan ook op zulke oogenblikken een 
JJmoeilijke taak voor het bestuur om er over te beslissen 
JJof een dergelijke overledene recht heeft op eene begrafenis 
JJvan de vereeniging. En laat ik hier het bestuur, mis
JJschien wel wat ongepast, een woord van lof niet ont
JJhouden voor die moeitevolle taak, die steeds naar hun 
JJbeste vermogen wordt ten einde gebracht. 

JJÜmtrent de juistheid en ordelijkheid bij de begrnfe
Jmissen, behoef ik niet ver uit te wijden, de ::u:mtrekke
lllijkheid om van de JJBarbara-Vereeniging" te worden 
JJbegraven, is er een overtuigend bewijs voor, getuige 
JJde aanvragen van niet-leden van den Volksbond. 

JJVijf lijken van volwassen personen werden door de 
JJvereerngmg geheel ten haren laste begraven en daaren
Jlboven nog vijf kinderlijken geheel of gedeeltelijk be
llkostigd. 

»Deze overgroote uitgaven bracht voor e·en oogenblik 
JJde kas in een hopeloozen toestand. Men stond er voor : 
JJkomt er een lijk ten onzen laste, wat moet er dan ge
>Jdaan worden, want wij kunnen het niet begraven ten 
>Jkoste der kas. Bezuinigen wat er te bezuinigen viel en 
JJkon dit niet helpen, dan de steun inroepen van heeren 
JJdonateurs. 't Was wel hard, maar er ·was voor het 
JJOogenblik geen andere weg open. 
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JJDaar doet het geval zich voor : de Barbara-Vereeni
JJging wordt aangezocht om het lijk van Pietersen te be
JJgraven. Geld was er op het oogenblik niet in kas om 
JJde onkosten der begrafenis te dekken, en den donateurs 
JJer om vragen, dit scheen nog al eenig bezwaar in zich 
JJte hebben. Na rijp beraad en in overleg met den geestel. 
Jiadviseur, kwam men tot het besluit om het lijk niet tot 
Jlzich te nemen en het aan de stedelijke kas over te 
JJmoeten laten. Algemeen werd er wel gezegd: JJ't is 
JJjammer !" maar het bestuur kon niet anders handelen. 
ll Het hoopte op betere tijden en als er geld genoeg was 
JJzou het niet meer gebeuren. 

))Met angstige blikken scheen men de toekomst te wil
JJlen doorboren, doch er was voor eenigen tijd stilstand 
llin de sterfgevallen die voor rekening der kas kwamen, 
JJen eenige bijdragen en een paar donaties, ten voordeele 
JJder kas, stelde de Vereeniging weder in staat om bij 
JJeen voorkomend sterfgeval, de begrafenis te kunnen be
llkostigen. 

))Men ziet dus uit deze kleine bemerkingen hoe nood
JJzakelijk het is, om het goede, groote liefdewerk der 
lJBarbara-Vereeniging te steunen. 

))Het is daarom dat het bestuur een beroep doet op U, 
JJI-IH. Donateurs. Steun, en blijf steeds in ruime mate 
Jmw steun verleenen aan de Vereeniging, ja verdubbel 
JJzelfs, zoo dit mogelijk is, uw steun, om te zorgen dat 
JJde toestand der kas niet meer in zoo'n staat gerake als 
JJdezel ve reeds geweest is. Gods beste zegen zal on Yoor
JJwaardelijk rusten op uw goed werk en reeds hier zult 
Jlgij er uwe belooning voor ontvangen. Gedenk steeds dat 
llhet een groot werk van naastenliefde en barmhartig
JJheid is, en dat God zaligheid heeft beloofd aan hen, 
JJdie barmhartigheid bewijzen. 
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>>Behalve bij drie Bondsleden - Gerardus Kragt, Pe
»trus Bot en Lambertus Huitenberg - werd de hulp der 
>nverkende leden nog 16 maal ingeroepen. 

»Had de Vereeniging het tweede jaar van haar be
»staan, door verplaatsing het verlies te betreuren van 
»haren Eere-Voorzitter, ook wederom dit jaar ondervond 
»zij , om dezelfde redenen, het verlies van haren Eere-
» Voorzitter, wegens vertrek van den -welEerw. Heer R. J. 
»G. Beddink. Dank zij de goede zorgen van het bestuur, 
»heeft de Vereeniging in den ZeerEerw. Heer Deken, 
»geestel. adviseur van den Volksbond, eenen nieuwen ' 
»Eere-Voorzitter gevonden." 

De secretaris eindigt zijn verslag met den wensch, »dat 
»Gods beste zegen moge rusten op de Barbara-Vereeni
»ging en hare leden, en dat het goede doel, wat door de 
» Vereeniging wordt beoogd, een krachtigen steun moge 
»vinden bij HH. Donateurs." 

In bovengenoemde vergadering werd tot bestuurslid, 
ter vervanging van den heer N. Gala ma, die niet weder 
in aanmerking wenschte te komen, gekozen de heer 
A. J. Dirksen. 

Van de rederijkerskamer "St. Joachim" en orkest
vereeniging "St. Gregorius" kunnen ·wij , evenals het 
vorige jaar, vermelden, dat het ledental dalende is. Wie 
zich derhalve als lid voor deze onder-afdeelingen wenscht 
op te geven. kan zich aanmelden bij een der bestuurs
leden. 

Om de orde zooveel mogelijk op onze feest- en andere 
vergaderingen te handhaven, zorgt steeds onze onder-afd. 

"ORDE-COMMISSARISSEN". 
Altijd op haar p st, wanneer de voorzitter de leden 
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oproept, is het hun niets te veel om zooveel mogelijk 
de Bondsleden te helpen. 

Het aantal commissarissen bedroeg op het einde van 
September 14, benevens 3 bestuursleden; het bestuur 
hoopt echter zoo spoedig mogelijk de drie vacante plaat
sen weder te bezetten. 

Wegens het bedanken van den heer W. A. Dekker, 
als Bondslid, is als hoofd-commissaris gekozen de heer 
J. Kroes. 

Met de VAKVEREENIGINGEN wil het in onze afdee
ling niet zeer vlotten. Van onze gecombineerde Bouw
vakvereeniging "St. Jozef" kunnen wij niets anders 
mededeelen als dat hare kas in gunstige omstandigheden 
verkeert. Het batig saldo bedroeg op 1 October 1896 de 
niet onbelangrijke som van f' 55,50. 

Van onze beide andere vakvereenigingen, de Kleer
makers en Sigarenmakers, moetfm wij tot onzen spijt 
mededeelen, dat beide kinderen, op een zeer jeugdigen 
leeftijd, dezen zomer aan eene slepende ziekte zijn over
leden. 

Dus afgeloopen is dit leven en van hoeveel nut zou 
het toch kunnen zijn, als men zich vereenigde. 
· Doch geven wij den moed niet op, wellicht zal de tijd 
komen, dat de vakgenooten beter het nut van vereenigen 
zullen inzien en begrijpen. 

Tot het oprichten van andere vakvereenigingen en 
onder-afdeelingen vernamen we dit jaar niets en geloo
ven ook niet dat hiertoe stappen zijn gedaan. 

Zie hier, Mijne Heeren, in het kort U weergegeven de 
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werkzaamheden onzer afdP.cling. In het kort zeggen wij , 
want wij zullen de eerste zijn, die erkennen, dat de 
functie, die wij bekleeden, beter, ja veel beter door 
andere leden onzer afdeeling zou kunnen worden ver
richt als door ons. Toch betreuren wij het, dat dezer 
dagen ons openlijk voor de voeten is geworpen dat geen 
onzer bestuursleden geschikt is voor de functie, die hem 
is aangewezen. Op dezulken zouden w~j het spreekwoord 
wel van toepassing kunnen brengen: >)de beste stuurlui 
staan aan wal". 

Doch wij willen hun nog een goeden raad geven: n.l. 
bedankt niet als leden der afdeeling, want wie loopen 
gaat bekend schuld, maar· blijft werken in het belang der 
Bond en kiest mannen als bestuursleden, van wien gij 
kunt verwachten dat zij met hart en ziel de zaken van 
den Bond zullen behartigen, opdat zoodoende de afdee
ling moge groeien en bloeien. Zoo aanstonds staat de 
gelegenheid hiertoe open. Een drietal onzer zullen af
trden en een nieuw lid, ter vervanging van den heer 
B. Luger, moet gekozen worden. 

Wij hopen alzoo dat gij onze raad zult opvolgen, want 
waarlijk, zoodoende maakt gij beter propaganda voor den 
Ned. R. K. Volksbond, dan u uit hare gelederen te ver
wijderen, en op die 1vijze zal het nageslacht er u dank-

. baar voor zijn. 
Ten slotte rest ons nog een woord van dank aan den 

ZeerEerw. geestel. adviseur, voor zijne belangstelling in 
onze afdeeling. Moge het Z.Z.Eerw. gegeven zijn nog lang 
als adviseur het bestuur terzijde te staan; doch ook een 
woord van dank aan hen, die dit jaar hebben getoond, 
al werd alles niet zoo vlug en spoedig tot stand ge
bracht, het bestuur met hunne medewerking. behulpzaam 
te willen zijn. 
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Met vertrouwen daarom weder de toekomst ingegaan, 
en hopende op Gods zegen over den arbeid onzer afdee
Jing, roepen wij U het welkom toe in het nieuwe Bonds
jaar, vertrouwende dat de verslaggever in het volgende 
jaar U meerder werkzaamheden zal kunnen vermelden 
dan wij dit thans konden doen. 

Aldus uitgebracht in de Algemeene Vergadering 
van 3 October 1897. 

De Secretaris, 



GRAND JARDIN. 

(("1 Aft ~r ey-AUlR'. &. fMJ ~~~Ar= 11~=~ ~~~ ~~n~t 

DIN ER à toute heure.s à touts prix. 

VOITURE DISPONIBEL 
Situé vis à vis de la station. - Bahnhof gegenüber. 

Opposit the station. 

A. We VAN BER,KEL , 
PROPRIÉTAIRE. 

STALHOUDERIJ 

"DE POSTHOORN." 
Ondernemer 1)an eene naar de laatste 

eisclien des t{jds ingerichte nieurve LIJI(
KO ETS. 

~\lfgi~étseu uaar u~rlii~iiu~. 

TARIEF ZEER BILLIJK. 

Aanbe-v elend, -

JACOB SOUTENDIJK. 
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~ttd~tfütg Jtgra~tttfa~~ntd$ tttro-r ~tdtdattd+ 
Gevestigd te MIDDELHARNIS. 

Zeer lcige tarieven, bilitengewoon voordeelige voorwciarden. 

MAANDELUJ{SCHE Contributie voor eene uitkeering 
bij overlijden, van: · 

jaren . 1 Ct• . \ Cts. \ Cts. 1 Cts. \ Cts 11 jaren. 1 Cts. \ Cts. \ Cts. 1 Cts. \ Cts. 

1- 9 61/2 8 12 18. 24 

1 

44 15 18 29 431/2 58 

10-15 7 s1;, 13 191/, 26 45 16 19 31 46 1/~ 62 

H-17 71/2 9 14 21 28 '16 161/2 HJl/, 32 48 64 

18-20 8 91/2 15 22lh 30 47 17 2011, 33 491/ , 66 

21-23 81/2 10 16 2i 32 48 18 211/, 35 521/2 70 

24-25 9 1011, 17 251/, 34 49 181/2 22 136 54 72 

26-27 911, 111/, 18 27 36 50 19 23 37 55l/" 74 

28-29 10 12 19 281/, 38 51 21) 24 39 581/, 78 

30-31 101/2 121/: 20 30 40 52 211/2 251/2 42 63 84 

32-33 11 13 21 311/2 42 53 22 261/2 43 641/2 86 

34-35 ll1/2 131/. 22 83 44 54 23 271/2 45 671/2 90 

36-37 12 14 23 341/. 46 55 241/, 291/2 48 721/2 96 

121;,J 15 38 24 se 48 56 251/2 301/s 50 75 100 

39 13 151/2 25 37 1/: 50 57 27 321/2 53 791/, 106 

40 131/2 16 26 39 52 58 281/2 34 56 8~ 112 

41 14 161h 27 401/, 54 ii9 30 36 59 881/ 2 ll8 

42-43 1141/2 17 28 42 56 60 31 37 61 911/2 122 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door den Agent 
J. B. MESCHER, K 1 ei n e Noord 41, en den Bode N. 
GALAMA, Geldersche Steeg 15, te HOORN. 
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Kl. Noord, HOORN. 
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TRANSPARANT~AARSEN. 
Deze kaarsen druipen niet af er! geven meer licht dan andere. 

Verkrijgbaar in verschillende grootten. 

KOF f IEBOONEN. 
Probeert de Koffieboonen, die voor 45 Ct. per pond 

verkocht worden; gU blUft die gebruiken. 

Beste SIGAREN, 
van af 85 et. p. kistje van 100 st . 

. PORTORICO, 
GROF- en KRULSNEDE, GEURIG VAN SMAAK, 

25 cent per pond. 

~~ &&SS~R~ 
KL.EINE NOORD ~, KL.EINE NOORD ~, 

HOORNe 

··--····--------------
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o D x- Hr' ~ _ l AMBS" EN _1IND1~R" ~- 1 0 EDEN. 

MANUf ACT UREN. ~ e 
• I~ = BEDDEN en DEKENS. 8 
~ ~ 
~ Bovengenoemd Magazün wordt, wegens ~ · 
~ solide goederen en goedkoope prüzen, bü ~ 
~ een ieder aanbevolen. 1~ 

pq Onder aanbeveling, ~ 
~i :~ 
~I 71Ed. 58w. ;;8,,," ~ 
~ J IJJ[ ll1l ~ rtu' M1 &. f\\f( ~~, ~ 
~ . n. Ar&Jr~ ~!"\.t~!\~~l.~t. t.zj .....-;; ~-~ 

"' ~ tn.1 Nieuwsteeg 53-55, HOORN. ; , 


