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HERSTEL: ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD

HET BUITENLAND
onder de loupe

Z^nuwenoorlog1

Andermaal moesten in ons
land, in België en in de Scandi-
navische landen bijzondere vei-
ligheidsmaatregelen worden ge-
troffen. Langs de grenzen wer-
den Duitse troepen verplaatst en
gevaarlijk opgesteld. Duitse
vliegtuigen verschenen boven
Luik. Een werd neergeschoten
en men vond, zo wordt gezegd,
bij een inzittend officier docu-
menten, die wezen op verdachte
krijgsplannen. Tegelijk werd
door Rusland druk uitgeoefend
op Zweden en Noorwegen. Deze
landen ontvingen van de Sovjet-
unie een protest, wegens het
zenden van vrijwilligers en wa-
pens naar Finland. Tegelijk wer-
den op Zweeds gebied uit Rus-
sische vliegtuigen bommen ge-
worpen. De zenuwenoorlog!
Merkwaardig dat de Duitsers
zelve die verplaatsing en opstel-
ling van troepen hadden vermeld.
Zulke maatregelen worden an-
ders zorgvuldig geheim gehou-
den. Wat wilden men bereiken
met publicatie? Frankrijk en
Engeland uitlokken tot onvoor-
zichtige stappen? Onrust wekken
in neutrale landen? Tracht Rus-
land, even bedreven in de zenu
wen-oorlog, Zweden en Noorwe-

gen door angstaanjaging tot
oorlogsdaden te brengen? Wie
met het systeem bekend is, kan
niet twijfelen. Maar de neutrale
landen laten evenmin twijfel aan
hun vastberadenheid. Door on
middellijke maatregelen bewezen
zij gereed te zijn voor de verde-
diging hunner onafhankelijkheid.
In Nederland werden de perio-
dieke verloven aan militairen
voorlopig uitgesteld, uitstel, dat
echter Woensdag j.l. is geëin-
digd. België breidde zijn mobi-
lisatie uit en Zweden en Noor-
wegen gaven een krachtig ant-
woord aan Rusland. Zij verbor
gen hun natuurlijke sympathie
voor Finland niet, maar wezen
erop, dat de hulp, tot nu toe aan
de Finnen verleend, niet van
staatswege geschiedde, maar
door particulieren en organisa-
ties, aan wie de vrijheid hiertoe
niet kan worden ontzegd. Rus-
land is over dit antwoord niet
tevreden. Dat kan men begrij
pen! Wij hopen, dat de neutrale
staten hun zenuwen de baas blij-
ven; want hun laatste beproe-
ving hebben zij nog lang niet
doorstaan!

Grote moeilijkheden in Zweden

Zweden met zijn rijk ertsenge-
bied heeft, geprofiteerd van de
oorlogsvoorbereiding in Europa
Dit land heeft het minst door de
crisis geleden. Zijn financiële toe-
stand was gezond. Dit is nu snel
veranderd. De valuta-reserve bij
de Rijks'bank is in weinige maan-
den teruggelopen van 751 tot
234, dus met niet minder dan
517 millioen kronen. Economische
storing, vasthouden van kapitaal

en kapitaalvlucht, in verband
met de oorlogsdreiging, zijn de
oorzaken. Hierbij komen politieke
moeilijkheden. De staat wil ab-
soluut neutraal blijven, al bete-
kent een eventuele nederlaag van
Finland, dat ook Zweden door
het bolsjewisme wordt bedreigd
Maar het Zweedse volk staat met
zijn sympathie onvoorwaardelijk
aan de zijde der Finnen. Reeds
10.000 Zweden lieten zich inschrij-
'ven, om als vrijwilligers te die-
nen in Finland. Meer dan zestig
millioen kronen werden ingeza-
meld voor de Finse strijd. Het
socialistische Zweedse vakver
bond, dat in 1918, toen de Finnen
ook tegen de bolsjewieken stre-
den, nog „onzijdig" bleef, maar
aan Rusland morele steun gaf
staat nu met overtuiging aan de
zijde der Finnen. De missie van
de beruchte mevrouw Kolontay,
gezante van Rusland in Zweden,
die de aanvankelijk vrij sterke
invloed van de bolsjewieken in
Zweden moest bevorderen, is
mislukt. Alle Scandinavische vol-
keren zijn nu anti-bolsjewistisch.
De onlangs afgetreden sociaal-
democratische minister Sandler,
die zeer populair is, heeft in het
parlement en in grote openbare
vergaderingen met algemene in
stemming zelfs gepleit voor deel-
neming van Zweden aan de Finse
oorlog. De vraag is of de Zweed-
se regering een in kracht toene-
mende volksopinie zal kunnen*
weerstaan.

De minderwaardigheid der
bolsjewieken

De Russen moeten in Finland
nog altijd wijken. Met hun ge-
weldige overmacht van soldaten
en materia&l vluchten zij overal
waar zij met de Finnen slaags
geraken. Zelfs bij Salla, hun (van
nature) sterkste stelling, trok
ken zij 45 kilometer terug. Zij
moesten zich reeds in ïoopgra-
ven verschansen. Hun snelle aan-
val met motoren en tanks, naar
het voorbeeld der Duitsers in
Polen, is volslagen mislukt. Nu
reeds meer dan 200 vliegtuigen
en 7 a 800 tanks werden door
de Finnen buitgemaakt. Boven-
dien ongeveer 1200 levende paar-
den en ontzaglijke voorraden
ammunitde. De bolsjewieken wre-

ken zich, zoals een lafaard en
één duivel zich wreekt. Soms
met 400 vliegtuigen tegelijk bom-
barderen zij Finse plaatsen ach-
ter het front en trachten zelfs
vluchtelingen, meestal vrouwen
en kinderen, want de mannen
staan aan het front, te doden
Zij gebruiken hiervoor brand-
bommen. Om het onbetekenende
Guernioa, dat in Spanje door het
leger van Franco moest worden
verwoest, brachten de commu
nisten heel de wereld in rep en
roer. Zelf hebben zij nu tal van
Finse plaatsen totaal verwoest.
Moreel en intellectueel - of
schoon materieel beschikkend
over een geweldige overmacht —
zijn zij niet in staat de Finnen
eronder te krijgen. Nu proberen
zij het op die manier. Is het won-
der, dat dit heel de beschaafde
wereld met afkeer en walging
vervult ?

Meesters in demagogie

Bewijizien de bolsjewieken thans
hun minderwaardigheid tegen
over de moreel en intellectueel
veel hoger staande Finnen, in de
sluwheid om de mensen te mis-
leiden, zijn zij meesters. Dit is
herhaaldelijk gebleken. Over de
revoluties in Hongarije en Span-
je bijvoorbeeld wisten zij precies
het omgekeerde van de waarheid
te doen geloven. Thans blijkt in
Finland hoe zij het Russische
volk in de waan hebben gebracht,
dat —• al wordt in Rusland on-
beschrijfelijke armoede geleden
— de toestand im alle andere
landen nog veel erger is en daar
bovendien de „kapitalistische"
vqanden erop uit zijn, om (iet
volk van. „vadertje Stalin" te
verdelgen. De ontelbare Russi
sche krijgsgevangenen in Finland
bleken ervan overtuigd te zijn,
dat zij door de Finnen zouden
worden vermoord. Dat zij nu het
tegendeel ondervinden; dat zij un
Finland een voor hen ongekende
welvaart zien en, na grondig ge-
reinigd te zijn, van behoorlijke
kleding en beter voedsel worden
voorzien, zal de stakkers met
verbazing doen bemerken, hoe zij
door hun leiders bedrogen zijn
De verschrikkelijke oorlog in Fin
land zal althans dit voordeel heb-
ben, dat de ban van zulke de
magogie verbroken wordt. Het

geloof aan de communistische
propaganda gaat overal snel ver-
dwijnen.

Voortgaande zuivering

De wet tegen de commundsti-
sche vertegenwoordigers in open-
bare lichamen, niet alleen in de
Kamer en de Senaat, maar ook
in gemeentelijke en gewestelijke
colleges, is in Frankrijk met gro-
te meerderheid (in de Senaat
zelfs eenstemmig) aangenomen.
Een der afgevaardigden in de
Franse Kamer stelde de logische
vraag, waarom nu ook geen ein-
de wordt gemaakt aan het spion-
nage- en propaganda-centrum
der Russische ambassade in
Parijs. Maar dit betreft hogere
politiek met geheel andere logica!
In België zijn alle communisti-
sche en enige nationaal-socialis-
tische bladen verboden. Uitge-
vers en redacteuren zullen wor-
den vervolgd. Ook in Zweden en
Noorwegen zijn gelijke maatre-
gelen getroffen. In andere lan-
den, nog verward in valse vrij-
heidsbeginselen, hebben deze
vijanden onder eigen volk, ge-
vaarlijker dan alle bedreiging
van buiten, nog vrij spel. Hoe-
lang moet dit duren?

Van koers veranderd

De schok van de oorlog, die
in Frankrijk tot een geestelijke
omwenteling heeft geleid, bracht
ook een totale ommekeer in de
Franse socialistische vakbewe-
ging. Nadat deze radioaal met
de communisten gebroken heeft,
gaat zij nu de weg op van het
solidarisme. Zij wil mede naar
aanleiding ener verklaring van
de rechtse democratische volks-
partij die met de christelijke vak-
beweging de regering steunt in
haar pogen tot herstel van de
sociale vrede, „een nieuwe so-
ciaal-economische orde scheppen"
door geregelde samenwerking
met de werkgevers. Een harer
leiders, René Belin, schreef, dat,
om hiertoe te geraken, zowel het
liberalisme van bepaalde onder-
nemers als de klassenstrijdgeest
van vele arbeiders moet worden
overwonnen. Dit gaat in de goe-
de richting van de christelijke
vakbeweging. H. H.

PIJN
Wat een wereld van ellende ligt achter

dit woord!
Wat kan er al niet omgaan in een men-

senlichaam! Wat kan het er schrijnen en
steken en krampen en krimpen. Wat kan
het er bonzen en spannen en wringen en
scheuren.

En dat is nog maar het gewone!
Dan is nog niets gezegd over wat van

buiten komt: van verwondingen en dok-
ters-ingrepen: van branden en snijden, wat
die dokters doen kunnen.

Dan is nog niets gezegd over het wrede
mysterie der gebgorte.

En dan is nog helemaal niet gesproken
over de duivelse uitvindingen, die expres
bedoeld zijn om pijn te doen: over gra-
naten en gifgassen en bommen en mijnen.
En nog niet over de practijken van con-
centratie-kampen.

Pijn: gewone, ongevaarlijke pijn: wat
kan het martelen, wat kan het zeer doen,
wat kan het bedroefd maken.

Want het put ons zo uit, die pijn.
Wij zijn geen heiligen; wij kunnen met

pijn niet overweg.
We worden er soms ongedurig en ang-

stig van, wij worden er dan zo bang van
en zo klein.

En ja ook: we worden er wel wanhopig
van en opstandig.

Ons gedachtenleven raakt er door van
streek. We zitten dan al te bedenken, dat
het met de dood niet eens ophoudt, die
pjjn, want dan begint het vagevuur al-

licht: en dat moet nog erger zijn De
gewone spreekwoorden als „na regen
komt zonneschijn" en „na lijden komt ver-
blijden" maken ons woedend. Troostwoor-
den verbitteren ons. Zo eenvoudige gezeg-
den als: „Misschien is dit je vagevuur en
ga je recht naar de hemel" durven we
niet geloven.

We worden hard en ontoegankelijk.
Pijn maakt soms onsociaal en egoïs-

tisch.
Ach, we kunnen niet omgaan met licha-

melijke smarten.

Daarbij: het vernedert ons ook zo.
Nu hebben we toch een onsterfelijke

ziel: een ziel met een verstand en met een
wil. Ons gééstelijk-z\jn verheft ons ver
boven heel de overige schepping. „Weinig
minder dan de engelen hebt Gij ons ge-
maakt" bidden we David na. Door een
onsterfelijk levensbeginsel ontstijgen we
al de rangen van de puur stoffelijke
schepping En die ziel is dan nog
in de bovennatuur verheven; geadeld zijn
we tot een kindschap Gods!

Maar daar komt die pijn.
En we kunnen nauwelijks een gedachte

meer vormen. i
De ondeugden, die we allang overwon-

nen waanden, komen weer naar boven:
onbeheerstheid, gulzigheid, - drift, zelfbe-
klag, eigenzinnigheid.

Het ellendige schepsel Gods, dat pijn
heet, kunnen we niet aan.

En dat vernedert ons.

Trouwens, alles aan pijn vinden we ver-
nederend: het hulpeloze, dat over ons
komt; het ontdekken van de noodzaak
van spijs en drank (vroeger vonden we
het enigszins een vergissing van den
Schepper, dat wjj zo dikwijls eten moes-
ten); het afhankelijk-zijn, dat de ziekte
meebrengt; het beklaagd worden of veu-
wend; 'het be-handeld worden.

Neen, nogmaals, we kunnen met pijn
niet overweg.

En kwam die pijn nu maar alleen voor
ons zelf!

Maar de wezens, die ons zo lief zijn op
aarde — en och: eigenlijk zijn ze allen
ons zo lief — hebben nog veel ergere
dingen.

En hoe dan ook daarmee nog weg we-
ten: met die pijn van anderen

Dat is dus de vraag: hoe om te gaan
met pijn.

Nu: pün is geen zonde. Dus is het geen
kwaad. Alleen zonde is het eigenlijke
kwaad.

Dan kan pün aanvaard worden uit Gods
Hand.

En al wat komt uit Gods Hand is
weldaad:

„al wat ons God te dragen biedt
* is weldaad, al begrijpt men 't niet."

Zie dat verzoent al met het ergste van
de pijn; Gods goede Vaderhart geeft zijn
kind geen boze dingen.

Laten we dan verder denken: wat gaf
Hu aan die Hem het liefste was?

Aan Jezus, Zijn Zoon? Veel verdriet.
Veel leed. En ook veel pijn.

En als zo het Hoofd leed, moeten

dan ook niet de ledematen lijden?
En mogen wij zo niet, in plaatsvervan-

gende pjjn, weldaden van de hemel neer-
trekken over zovelen die nog buiten de
Kerk staan?

Bovendien: niemand wordt boven zijn
kracht beproefd.

En voor wie God lief hebben werkt alles
ten goede.

We behoeven het maar van Zijn liefde
te aanvaarden.

En als vanzelf herinneren we ons weer
de eenvoudige dingen, die we leerden als
kind thuis en op school en in iedere
retraite: „een zuivere mening maken,"
„een goede intentie maken."

Wie dat doet — het is zo gemakkelijk
af en toe eens te zeggen „voor U Heer
deze pijn" of „Uw H. Wil geschiede" —•
die haalt uit de kostbare uren van pijn,
wat' er aan gunst en genade in zit. Hij
zal rijk en groot worden en in staat om
anderen te troosten. .Hij zal dingen leren
en ervaren, die hem zonder, pijn onbekend
zouden zijn gebleven. Er zullen in hem.
mogelijkheden verwerkelijkt worden, die
anders nooit .gerealiseerd zouden zijn. Het
zal kunnen gebeuren, dat de lichamelijke
pijn, die 's mensen stoffelijkheid zo op de
voorgrond brengt, nog meer zijn geeste-
lijkheid ontwikkelt en verdiept. Grenze-
loze ziele-zegen kan het gevolg zijn van de
meest vernederende lichamelijke misère.
Is,, het niet vaak te lezen in de wijze ogen
en om de milde mond van mensen, die
veel geleden hebben?

God weet, wat Hij ons geeft, als Hij
ons pijn zendt. Mits wij het maar aan-
vaarden, is het ons ten heil.

p. p. P.
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KRONIEK EN KRITIEK
Jan Smit ̂

Een der oudste, misschien wel de
oudste veteraan van de Katholieke
Arbeidersbeweging, is met den Am-
sterdammer Jan Smit heengegaan.

Hij kwam in „de beweging" in 1888,
dat wil zeggen, toen „Rerum Nova-
rum" nog niet verschenen was, meer
dan een halve eeuw geleden!

Hij -was spoedig lid van de Volks-
bond, was er de tweede voorzitter van
in 1900 en bleef van 1908 tot 1922
centraal praeses.

De toen zeventigjarige bleef nog
tweede voorzitter van het centraal
bestuur van de Volksbond, zoals hij
tot 1923 penningmeester van de Fe-
deratie was. Daarmee is zijn staat
van dienst reeds getekend.

Smit was een eenvoudig, diep gelo-
vig, maar geestdriftig man. Als arbei-
der op de Marinewerl kende hij de
,,Eilanden", maar hij kwam in letter-
lijke zin „over de brug" en speelde zijn
rol te Amsterdam, waar hij reeds in
1903 in de Raad zat

Stille Omgang en retraite vonden
hem evengoed onder de stuwers als
kiesvereniging en sociale organisatie.
Duizenden hebben hem gekend; dui-
zenden hebben hem vertrouwd; dui-
zenden heeft hij geleid en in geestelijk
en stoffelijk opzicht gediend. Terecht
schreef voorzitter v. d. Akker in zijn
fijngevoeld afscheidswoord in „De
Volkskrant": „Grote dank zijn wij
hem verschuldigd. Wij Volksbonders,
wij van het Werkliedenverbond. Die
dank kan alleen nog zijn een gebed
voor zijn ziel."

Terecht gingen de Verbondsvoorzit-
ter en Verbondssecretaris ook zelf
mee in de stoet, die de laatste eer
bewees aan Jan Smit.

Zijn naam zullen de Nederlandse
katholieke arbeiders, in het bijzonder
die uit het Haarlemse, nimmer ver-
geten. Moge God den zo levenskrach-
tigen grijsaard, die 18 Januari j.l. als
88-jarige overleed, reeds hebben op-
genomen in zijn eeuwige rust.

l

In verband met de bezoldiging van
officieren e*j onderofficieren en de
soldij van de manschappen in het Bel-
gisch leger heerst vaak verwarring,
welke dient opgehelderd, aldus lazen
wij m het Brussels dagblad „Het
Laatste Nieuws" van 11 Januari.

Zo is het onjuist, dat een gemobili-
seerd soldaat slechts l frank soldij
ontvangt.

Een gemobiliseerd soldaat, gehuwd
en vader van één kind en wiens in-
komsten niet net belastbaar mini-
mumbedrag overtreffen, ontvangt
per dag l frank soldij, benevens 5
frank voor het kind en 10 tot 12 frank
gezinsvergoeding, zijnde 16 tot 18
frank.

Het feit, dat meergegoede gemobi-
liseerden de gezinsvergoeding niet
ontvangen, wordt door velen — en
terecht — beknibbeld. Dat een gezin
met 16 tot 18 frank per dag in deze
dure tijd niet rond kan komen, is on-
betwistbaar.

Beroepsonderofficieren ontvangen
een bezoldiging; de militie- en gemo-
biliseerde onderofficieren krijgen een
soldij van 2,70 frank plus, voor
de gehuwden, de kinder- en gezinsbe-
lasting, in cijfers uitgedrukt: 17,70
tot 19,70 frank per dag, in de ver-
onderstelling, dat het gezin één kind
telt en de inkomsten van het gezin
niet het belastbaar minimumbedrag
overtreffen.

Terecht wordt gevraagd ook de ge-
mobiliseerde onderofficieren te bezol-
digen, vermits zij met de beroepson-
derofficieren dezelfde verantwoorde-
lijkheden te dragen hebben.

Soldaten en onder-officieren wor-
den door het leger gevoed. De ouders
van de ongehuwde gemobiliseerden
ontvangen de gezinsvergoeding.

Wat de bezoldiging van de reserve-
officieren betreft is de toestand als
volgt:

De burgerlijke ambtenaren en be-
ambten-reserve-officieren ontvangen
slechts 15 procent of 50 procent van
hun burgerwedde en geen officieren-
wedde; zij die 15 procent van hun
vroegere wedde ontvangen, hebben
recht op de gezinsvergoeding.

Zo zijn er heel wat reserveofficie-
ren die — als wedde — minder ont-
vangen dan een beroepsadjudant.

Er wordt aan de officieren een bij-
zondere bijslag uitbetaald. De officie-
ren van alle rang — dus ook een on-
derluitenant met zijn karige wedde
— moeten hun maaltijden, uniform,
bewapening, uitrusting slaapgelegen-
heid enz. uit eigen zak bekostigen.
Van hen worden heel wat zaken ver-
eist, welke een uitgebreide kennis,
een buitengewone toewijding, zelf-
tucht, plichtsbetrachting en een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel vorde-
ren.

Jarenlang hebben velen onder hen,
niet altijd zonder stoffelijke schade,
bijzondere leergangen gevolgd en aan
manoeuvres en andere militaire
oefeningen deelgenomen. Velen zou-
den niet meer dienstplichtig zijn, als
zij ontslag hadden ingediend. In het
uur van het gevaar zullen alle ogen
op de officieren gericht zijn, ook op
de onder-officieren.

Men kan niet genoeg voor de stof-

felijke welvaart van onze jongens en
hun gezin zorgen. De weg is gebaand;
men ga verder, zo ver de geldelijke
toestand van het land het moge toe-
laten. Men vermijde echter alle onge-
zonde critiek en men late zich niet
beïnvloeden door ophitsers- in de
dienst van vreemden.

Tot zover het Vlaamse blad.
De soldij van den Nederlandsen sol-

daat bedraagt 30 cent, dus ongeveer
vijfmaal zoveel als van den Vlaming.
Daarnaast staat dan de gezinsvergoe-
dinb.

Een Nederlands sergeant verdient
veeJ meer dan een Belgische luite-
nant, maar ook de schadeloosstellin-
gen zijn in België veel en veel lager.

De verschillen vallen op en er wor-
den veel verklaringen voor gezocht.
Maar heel zeker is. dat de regelin-
gen hier, verhoudingsgewijs, behoor-
lijk zijn. En dat is gelukkig ook.

OorFor o«j en /\roeifJ

(C. J. K.) In nog grotere omvang
dan in ons land, zijn in andere landen
de dienstplichtigen aan hun gewone
arbeid onttrokken. Zo zijn bijvoor-
beeld méér dan de helft der leden van
het Franse Christelijk Vakverbond
onder de wapenen, terwijl dit met de
leden van onze katholieke arbeiders-
beweging voor 10 a 12 percent het
geval is.

Dit is toch wel reeds een beduidend'

aantal, maar vergeleken met Frank-
rijk mogen wij niet klagen. Ook in
België zal het percentage wel bedui-
dend hoger zijn, want op een bevol-
king van bijna een half milhoén min-
der, is het aantal gemobiliseerden on-
geveer de helft groter dan m ons land.

Uit deze feiten zou logischerwijze
moeten volgen, dat het in genoemde
landen met de werkloosheid beter ge-
steld moet zijn dan in Nederland.

Dat is echter n i e t het geval.
Het daaromtrent verschenen inter-

nationaal overzicht van het Arbeids-
bureau te Genève deelt namelijk mee,
dat sedert midden Augustus het aan-
tal werklozen op half October in
Frankrijk 14.000 h o g e r was, en in
België 45.000.

In ons land was het toen 3400
l a g e r .

In Engeland was het aantal werk-
lozen met rond 200.000 gestegen. In
Denemarken liep het percentage
werklozen omhoog van 9,5 tot 21.5 en
in Noorwegen van 18 tot 30 op het
einde van de maand November

Stond dus in Augustus het werk-
loosheidspercentage van deze Scan-
dinavische landen beduidend beneden
het onze, einde November was het een
heel stuk boven onze 18.3 percent ge-
stegen. Daarbij moet worden aange-
tekend, dat de werkloosheid in de
land- en tuinbouw in ons percentage
buiten beschouwing is gebleven.

Dit verandert echter mets aan net
feit, dat onze werkloosheidspositie
internationaal bezien, 'n relatief gun-
stige is, en onze Nederlandse volks-
huishouding de economische schok
der mobilisatie klaarblijkelijk beter
heeft doorstaan dan elders veelal het
geval is geweest.

Met ons land heeft alleen Zwitser-
land geen verhoging van werkloos-
heidscijfers en de Verenigde Staten
van Amerika en Canada tonen een
vermindering.

VACAMTIEWET
(d.B.) De minister van Sociale Za-

ken heeft bij de Hoge Raad van Ar-
beid aanhangig gemaakt een Voor-
ontwerp van wet, betreffende het ge-
ven van vacantie met behoud van
loon. Aan een commissie uit deze
Raad zal worden opgedragen omtrent
het voorontwerp een concept-advies
samen te stellen.

Het was te voorzien, dat minister
Van c' n Tempel zou trachten de tot-
standkoming van een wettelijke va-
cantie-regeling te bevorderen. Met een
regeling van de werkloosheid is ook
een vacantieregeling het sociale ob-
ject, hetwelk zich thans — gegeven
de tijdsomstandigheden — tot een
wettelijke basis leent.

Dat ook de arbeiders — werkne-
mers — vacantie toekomt, wordt
thans — let wel: thans — nauwelijks
meer bestreden; ook de werkgevers
oordelen zulks redelijk. De laatste ja-
ren met name gaven belangrijke groe-
pen groot-werkgevers to> aan het ver-
langen der arbeidersbeweging en be-
rustten zij in de aanvankelijk veelal
nog zeer beperkte „vacantie met be-
houd van loon".

Toch kan niet worden gezegd, dat
de werknemers in het genot van va-
cartie zijn gesteld; duizenden werken
zonder onderbreking jaar in, jaar uit.
Welnu, van het ogenblik af, dat het m
meer dan één opzicht redelijk, ver-
standig, goed kan worden genoemd,
dat de werkers, éér s per jaar, de ar-
beid enige tijd onderbreken, van dat
ogenblik af is de rechtsgrond voor een
wettelijke regeling onzes inziens aan-
nemelijk.

De minister heeft thans een voor-
ontwerp van wet bij de Hoge Raad
var Arbeid aanhangig gemaakt.

Wij betuigen daarmede gaarne on-
ze instemming in het vertrouwen, dat
het voorontwerp niet al te veel tegen-
stand zal ondervinden.

Het is een eenvoudig, overzichte-
lijk voor-ontwerp; het telt slechts 17
artikelen; ook de toelichting is sober.

De inhoud komt hierop neer: aan
een arbeider in dienst van een werk-
gever in fabriek, werkplaats, winkel
of kantoor, wordt voor elke 30 dagen
dienst-verband, een halve dag vacan-
tie gegeven met behoud van loon.
(Zes dagen per jaar.)

Van belang is te letten op: fabriek,
werkplaats, winkel, kantoor. Het be-
treffende artikel zegt daarbij: daar
moet onder worden verstaan, hetgeen
de Arbeidswet daaronder verstaat.
Dat betekent dus, dat er onder andere
niet onder vallen de arbeiders werk-
zaam in het land- en tuinbouw-bedrijf,
in het hotel-, café- en restaurant-be-
drijf, ook niet de grote groep huisper-
soneel.

Er is plaats voor de vraag waarom
de minister die groepen uitsluit, te
meer, omdat Zijne Excellentie zonder
enige motivering opmerkt, dat hij
„heeft gemeend deze regeling voor-
alsnog te moeten beperken tot arbei-
ders, werkzaam in fabrieken of werk-
plaatsen, winkels en kantoren". Naar
het antwoord op de vraag waarom de
minister zulks gemeend hcsft, moet
men raden. Waarom moet het hotel-,
2afé- en^restaurant-personeel voorals-
nor worden uitgeschakeld; waarom
moeten de landarbeiders en moet het
huispersoneel nu wederom worden
achtergesteld bij de overige arbei-
ders? Wij zien daarvoor vooralsnog
geen steekhoudende reden. Zeker, ar-
tikel 3 van het voorontwerp maakt
het mogelijk, dat de Kroon de vacan-
tiebepalingen ook van toepassing ver-
klaart ten aanzien van arbeiders,
werkzaam buiten fabrieken, werk-
plaatsen, winkels of kantoren, —
doch men moet maar afwachten of,
en, zo ja, wanneer zulks gebeurt.

Ons bevreemdt het enigermate, dat
minister Van den Tempel met ge-
noemde uitsluiting komt, nademaal 't
juist de sociaal-democraten waren, die
de uitsluiting van bedoelde groepen
van de sociale wetgeving bestreden.
Het is mogelijk, dat de minister wel-

bewust de Tweede Kamer gelegenheid
heeft willen laten ter zake het initia-
tief te nemen.

Er is door een liberaal blad op-
gemerkt, dat zes dagen per jaar eigen-
lijk te weinig is. Men kan het daar
mede eens zijn; men kan van oordeel
zijn, dat het aantal vacantie-dagen,
tot een oepaald maximum moet stij-
gen naar mate men meer dienstjaren
heeft en toch van oordeel zijn. dat
de minister verstandig .deed met. ais
maximum, zes dagen per jaar voor
te stellen. Vrij grote groepen ar-
beiders hebben nog geen vacantie,
anderen hebben slechts enkele dagen
vacantie; indien, om te beginnen, de
wet zich nu op zes dagen instelt, dan
is dat stellig te verdedigen.

Zullen ondernemers, die thans
meer toestaan dan zes dagen, zich
niet bij de wettelijke 6 dagen aanslui-
ten? Daarvoor behoeft o.i. geen vrees
te bestaan. De Nederlandse werkge-
vers zijn, over het algemeen, verstan-
dige mensen en derhalve geen kren-
ten-wegers; verschillenden doen liever
méér dan minder dan de wet voor-
schrijft. Zij weten zeer wel, dat de
wet een minimum-regeling bevat Hoe
zal verder de gang van zaken zijn ?

Het is nu einde Januari. Indien in
Nederland alles vrij normaal verloopt,
dan kan de Hoge Raad zijn advies in
Maart—April gereed hebben. Wan-
neer het wetsontwerp dan in Mei de
Tweede Kamer bereikt, dan is het
zeer wel mogelijk, dat het dit jaar
nog de beide Kamers passeert Mo-
gelijk is het, zo bezien, dat in 1941 de
„Vacantie-wet" in werking treedt.

Misschien is dan de katholieke ar-
beidersbeweging juist gereed met
haar eerste, modern ingericht en wel-
gelegen vacantie-oord!

Ruwe
handen
genezen vlug met

PUROL
boos30-60ct. Bij Apoth.en Drogisten
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R O N D DE
BEWEGING

29 Februari 1920 is de fusie tot stand ge-
komen tussen de organisaties in het meubi-
leriugs- en houtbedrijf. Op die datum
zal de Katholieke Bond van Houtbewerkers
dus twintig jaar lang als één organisatie
hebben bestaan.

De bond sloot dit jaar naast de 500 con-
tracten voor het meubilerings- en houtbe-
drijf nog een 15-tal collectieve arbeidsover-
eenkomsten af.

***
Eind November telde de Katholieke JAe-

taalbewerkersbond 22710 leden; van l tot
13 Januari werden ingeschreven ver over
de 100 nieuwe leden. Geen wonder dat „St.
Eloy" van mening is, dat krachtige propa-
ganda gemakkelijk de 25000 leden doet ha-
len.

*.•

Alhoewel de toeneming van het ledental
niet evenredig is aan het vele •werk, dat is
verricht, mogen wij toch constateren,, aldus
het orgaan van de Katholieke Naaisters- en
Kleermakersbond, dat er vooruitgang is te
boeken. Op l Januari 1939 telde de Bond.
1600 leden en op 31 December 1939 waren
wij de 1750 bijna genaderd.

***
In de eerste weken van Januari had de

Katholieke Mijnwerkersbond reeds 186
nieuwe leden, verleden jaar werden gedu-
rende Januari 229 leden ingeschreven.

Met ingang van l Februari zullen de pro-
pagandisten Mulders, Goebbels en Dohmen
elke week des Dinsdagsvoormiddags van 9
tot 12 uur zitting houden in het Verenigings-
gebouw te Hoensbroek, in het Volkshuls te
Kerkrade en in het St. Jozefgebouw te Sit-
tarr i . Bestuursleden en leden kunnen dan de
verschillende zaken, welke nodig geregeld
moeten worden, met hen bespreken.

***
Het ledental van de Katholieke Bond van

Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden
•was einde December 9467: daarvan waren
8104 mannelijke en 13G3 vrouwelijke leden.

In het orgaan van de Bond komt een
stevige opwekking voor om te zorgen, dat er
l Juli 10.000 leden zullen zijn.

***

Maandag 5 Februari hoopt de heer A. J.
Tl. Gommers, tweede voorzitter va.n de
Katholieke Bouwvakarbeidersbond, de pen-
sioengerechtigde leefti jd te bereiken.

Het bestuur van. de Bond houdt op ge-
noemde datum om 3 uur een bijeenkomst in
de grote zaal van hotel "..Noord-Brabant"
aan het Vredenburg te Utrecht, waar gele-
genheid zal bestaan van den heer Gommers
afscheid te nemen. ,

***
De bond van Hotel-, Café- en Restaurant-

geëmployeerden ..Sint Antonius" zal in aan-
s 'u i r ing op de algemene propaganda-actie.
die het Verbond inzet, in alle afdelingen
e?n krachtige actie voor ledenwerving
voeren.

In verband met de vele klachten betref-
fende de overtreding van de 10-urige nacht-
rust, werd besloten bij bevoegde instanties
sterk aan te dringen op scherper controle.

Het orgaan van de Algemene Katholieke
Ambtenarenvereniging is met het eerste
nummer van de 'n ieuwe jaargang in een
nieuw kleed verschenen; het blad wil als
katholiek orgaan allereerst eigen leden maar
ook buitenstaanders voorlichten.

* * * '

Op 30 December waren bij de arbeids-
beurzen ingeschreven 329.505 werkzoekende
mannen. Hiervan waren 58.734 personen te
•werk gesteld bij cultuur-technische en admi-
nistratief daarmee gelijkgestelde werken.
Het werkloosheidspercentage was 26.5, pre-
cies zo hoog als het vorig jaar.

In 1939 ontvingen de werklozenkassen van
5S5.000 leden aan bijdragen ƒ 7.700.000. Van 't
rijk en de gemeenten ontvingen de kassen
ƒ 10.200.000 subsidie.

Aan hun werkloze leden keerden de kas-
sen in totaal uit ƒ 13.200.000. De som der
reserves van de werklozenkassen, die op
het einde van 1939 ƒ 14.800.000 bedroeg, steeg
tot ƒ 20.000.000 op het einde van 1939.

***
Maandagochtend is de overleden nestor

van de Katholieke Arbeidersbeweging wijlen
Jan Smit, op het St. Barbarakerkhof te
Amsterdam begraven. Tal van Volksbond-
leden woonden met den Verbondsvoorzitter,
den Verbondssecretaris, het Centraal Be-
stuur van de Haarlemse Volksbond en vele
leiders uit de stands- en vakorganisaties de
Requiemmis bij. Aan de groeve zong het
St. Caeciliakoor waarvan Jan Smit lid was.

BRIEFWISSELING

T. H. Doorgezonden aan Verbondsbe-
stuur, dat deze vraagstukken heel bijzonder
in het oog houdt.

A. V. te P. Doorgezonden aan Verbonds-
bestuur. Deze zaken moeten alle nog gere-
geld worden.

J. P. te B. Veel goeds in uw vers, maar
te zwak voor ons blad. Veel en vooral lang-
zaam lezen, waarbij u zich goed rekenschap
geeft van vorm en inhoud, zal voor u veel
gemakkelijker zijn dan voor veel anderen
en op de duur eigen werk zeer ten goede
komen.

VRIJHEID, OF. .?
(P. S.) Te Leiden is een vergade-

ring van „liberale jongeren" gehou-
den, welke werd gepresideerd door
den voorzitter der liberale Staatspar-
tij, prof. Telders, en waar een andere
hoogleraar, mr. A. N. Molenaar, voor
de jongelui een uiteenzetting gaf van
de door hen te vervullen taak.

Wij zullen niet in bijzonderheden
op deze uiteenzetting ingaan. Voor het
gehoor was zij ongetwijfeld van meer
belang dan voor den buitenstaander,
al bevatte zij ook enkele passages,
welke in hun algemeenheid evenzeer
door niet-liberalen kunnen worden
onderschreven als door oudere en jon-
gere liberalen. Niemand zal bijvoor-
beeld tegenspreken, dat voor de jon-
gere generatie een grote taak is weg-
gelegd, en dat het parlementaire stel-
sel voor ons volk onmisbaar is.

Dat er evenwel een groot verschil,
een ware scheidingslijn bestaat tussen
de liberalen en ons, kwam iri de rede
van prof. Molenaar met onmiskenbare
duidelijkheid uit. Hij maakte er trou-
wens zelf geen geheim van. Gewa-
gende van de katholieke staatsleer,
welke spreekt van solidariteit, stelde
hij de vraag: Is zij iets anders, dan
onze eis van rechtvaardigheid jegens
alle volksgroepen ? Zijn antwoord
luidde: Neen. Maar toch — vervolgde
hij - - is er een groot verschil in de
te volgen weg. Bij de rooms-katho-
lieken zijn de formele zaken te veel
van belang. En in dit verband wees
hij - - naar wij in het verslag der
N. R. Ct. lezen — op de bedrijfsraden
en op de stelselmatige bevordering
van de corporatieve gedachte. Tegen
dit alles stelt het liberalisme, naar
hij verzekerde, het zelf doen, „daar-
'mede het ganse volk dienend".

Het is niet eerst heden ten dage,
dat van de zijde der liberalen een der-
gelijk geluid vernomen wordt. Het
past volkomen in het systeem van
het „laisser faire", dat steeds in naam
der vrijheid werd aangeprezen, maar
ten slotte op de grootste onvrijheid
uitliep en in werkelijkheid dus het
tegenovergestelde gaf van wat het
beloofde. De in de loop der jaren ge-
houden enquêtes laten daaromtrent
geen twijfel over.

De katholieken, en anderen met
hen, zijn dan ook opgekomen voor
sociale wetgeving, ten einde aan de
misbruiken en wantoestanden een

einde te maken. Maar naast deze re-
pressie-maatregelen achten zij het
tevens nodig opbouwend werk te ver-
richten door een ordening, welke op
een betere toekomst, een nieuwe ge-
meenschap met hechtere grondslagen
is gericht, en waarbij het werkelijk
niet enkel en niet allereerst en aller-
meest om „formele zaken" te doen is,
zoals de Leidse hoogleraar schijnt te
menen.

Wij vrezen, dat prof. Molenaar zich
een onvolledige en daardoor een on-
juiste voorstelling heeft gemaakt van
de leer en het hervormend streven der
katholieken. Hij is trouwens niet de
enige liberaal bij wien deze misvat-
ting wordt aangetroffen. En wel zeer
typerend voor zijn opvatting is, dat
hij de ordeningsgedachte meent te
kunnen bestrijden met de ietwat zon-
derlinge vraag, of daar, waar de
Staat geen regelen stelt, dan wan-
orde is ?

Zou de hoogleraar de stelling aan-
durven, dat daar, waar de Staat géén
regelen stelt, alles in orde is! ?

Het schijnt, dat hij aan 't eind van
zijn betoog katholieken en sociaal-
democraten op één lijn heeft gesteld,
althans in één adem heeft genoemd
en bestreden'. Volgens het verslag
richtte hij zich tegen hen gezamenlijk
en wel aldus: Laten R.K. en S.D.A.P.
nog maar enige tijd hun stempel op
onze wetgevende administratie druk-
ken; er komt een tijd, dat om bevrij-
ding wordt geschreeuwd.

Bedoelt de heer Molenaar met deze
profetie de eis naar herstel van de
toepassing der oude liberale leer m
onze wetgeving? Het zou interessant
zijn, dit eens te vernemen. En ook, of
hij geen wezenlijk verschil ziet tussen
R.K. en S.D.A.P. en daarom, zonder
onderscheid, van „uun stempel op
onze wetgevende administratie"
spreekt ?

Wat meer precisering zou in de rede
van den hoogleraar niet overtollig zijn
geweest. Thans moet men — althans
naar het verslag te oordelen — her-
haaldelijk naar zijn bedoeling raden.

Duidelijk is alleen, dat, volgens zijn
oordeel, „vrijheid" en „bevrijding" in
het openbare en sociale leven slechts
van het liberalisme te verwachten
zijn.

De ervaring der laatste eeuw leert
het anders.

B
Een gevaar voor arbeiders

In het Tijdschrift van de Rijksverzeke-
ringsbank vertelt dr. L. Smit, dat in de
winter van het vorige jaar 1832 gevallen
van bevriezing voor de Ongevallenwet
werden aangegeven; men kan vermoeden,
dat er nog een belangrijk aantal bevrie-
zingen waren, die niet onder de Ongeval-
lenwet vielen; die bevriezing is dus iets,
waarvoor men ter dege op zijn hoede moet
zijn. Aldus de Amsterdamsche arts dr. Th.
Schlichting in „De Tijd", die dan aldus
vervolgt:

Algemene bevriezing is iets geheel an-
ders dan plaatselijke bevriezing. De eer-
ste lijkt merkwaardigerwijze veel "op dron-
kenschap en het is dan ook voorgekomen,
dat bijna bevroren mensen voor dronk-
aards werden, gehouden. In 't begin wordt
de betroffen persoon koud en voelt zich
ook koud en is dan ook bleek, maar wel-
dra wordt de huid rood en de koude wordt
niet meer gevoeld. De gang wordt wan-
kelend en er is een zeer sterke neiging
tot slapen: wanneer de mens in zulk een
geval werkelijk inslaapt, is hij natuurlijk
spoedig zo sterk afgekoeld, dat hij sterft.
Daarbij komt dan nog, dat gezicht en ge-
hoor doffer worden, de waarneming in 't

Wintersche kwalen? Dan Mijnhardtjes halen!
Bij üriep, Koorts, Kou, Rheumatische pijnen, Spit, Pijnlijke ledematen, Ziek en hangerig gevoel.
De echte zijn niet rond, maar hartvormig. 12 stuks 50 et., 2 st. 10 et. Bij Apoth. en Drogisten.

algemeen verflauwt. Wanneer nu de pa-
tiënt, hijgend en strompelend en dronken
van de koude, zo wordt gevonden, dan kan
hij nog behouden worden.

De beyriezingsdood bedreigt vooral hen,
die te veel sterke drank gebruikt hebben,
omdat zij toch al slecht opletten en vooral
omdat zij de koude niet voelen.

Dood door bevriezing komt in ons land
weinig voor. Veel vaker komt — zoals ge-
zegd — plaatselijke bevriezing voor. Zeer
opmerkelijk is het, dat onder de patiën-
ten van de Rijksverzekeringsbank er ver-
schillende waren, die ondanks dreigende
en reeds voortgeschreden bevriezing door-
werkten, zodat de bevriezing haar einde
bereikte, n.l. het afsterven van de betrok-
ken lichaamsdelen. Dat zijn uiteraard voor-
al de oren, vingers, tenen en onderbenen.

Zoals ieder weet, wordt de eerste in-
werking van plaatselijke koude gevoeld
als tintelend en brandend gevoel, maar
weldra wordt het getroffen lichaamsdeel,
ongevoelig. De huid wordt wit. Is er nu*
toch door de felle koude een begin van
bevriezing geweest, dat wil zeggen zijn
de weefsels tot op zekere diepte door de
koude ernstig beschadigd, dan ontstaan
er blaren, die meestal donkerrood van uit-
zicht en ook donker van inhoud zijn. De
huid boven de blaar is dood en dus ge-
voelloos; het weefsel onder de blaar is
echter uitermate gevoelig. Soms gaat het
versterf iets dieper, zodat een gedeelte
van de gehele huid afsterft.

Is de bevriezing nog erger geweest, dan
is het versterf dieper en treft spieren, pe-
zen en beenderen, juist als by een brand-
wond. Komt er geen infectie bij, dan wordt
het dode weefsel langzaam afgestoten; is
een der ledematen bevroren, dan gaat dit
vaak tot 'aan het gewricht verloren.

Maar evenals by brandwonden, treedt

A M E R I C A N B L E N D

dikwijls infectie op en dat is uit de aard
der zaak zeer onwelkom en slechts lang-
zaam te genezen, omdat het omliggende
weefsel, zo diep door de koude getroffen,
weinig geneeskracht bezit.'

Van de ruim 1800 gevallen waren er
negen, die na acht maanden nog niet ge-
heel genezen waren. Verschillende van
deze patiënten bleven ondanks Je bevrie-
zing doorwerken.- (De zuinigheid bedriegt
de.wijsheid). Maar het gebeurde ook, dat
de betroffen persoon eerst later merkte
dat zijn vingers of tenen bevroren waren:
omdat zij namelijk ongevoelig waren ge-
worden. Maar ook al merkten ze dat, ze
werkten soms toch door; zo was er een,
die doorwerkte, totdat het vel en de na-
gels van zijn vingers afvielen. Het nood-
zakelijk gevolg is dan, dat vingers of ge-
deelten van vingers moeten worden geam-
puteerd, want zou men dit niet doen, dan
tart men het gevaar van infectie in de
bevroren en afgestorven delen.

Het is dus zaak er op te letten, eerst
of de vingers tintelen en branden, of ze
wit worden, daarna of ze ongevoelig wor-
den. Dan is het tijd, om zich aan de koude
te onttrekken en zorg te dragen, dat de
bloedsomloop in de bevroren delen * wordt
hersteld en dat ze tijd krijgen om te ge-
nezen.

Diverse malen bemerkten de getroffe-
nen, dat de vingertoppen of tenen zwart
waren: dan is het in de regel te laat en
zijn enkele delen hopeloos verloren. Zo
ver moet men het dus niet laten komen.

Uiteraard gebeuren de meeste on-
gelukken door het hanteren van koude
voorwerpen, zoals metalen, steenkolen,
stenen; maar ook door de inwerking van
ijskoud water of vriezende wind.

Men mene niet, dat het juist moet vrie-
zen, om te kunnen bevriezen; in de vorige
oorlog is het gebleken, dat er ook voeten
bevroren zijn, die lang in koud water, in
de loopgraven gestaan hadden; de kans
op bevriezing werd groter, wanneer de
beenwindsels zeer nauw toegesnoerd wa-
ren.

Wat de behandeling betreft, is het van
doorslaggevend belang te weten, dat
bevroren mensen en ook bevroren
lichaamsdelen niet plotseling en ook niet
snel verwarmd mogen worden. Men moet
dus bevroren vingers, tenen of oren niet
in warm water steken of met warme ver-
banden bedekken. De bedoeling van de
behandeling is namelijk niet het verwar-
men dier lichaamsdelen, maar het herstel
van de bloedsomloop en dit moet lang-
zaam geschieden. De gewone methode is:
voorzichtig wrijven met sneeuw, of be-
dekken met natte omslagen en heel, heel
langzaam, dat wil zeggen in enkele uren,
de temperatuur opdrijven tot de gewone
lichaamstemperatuur.

Hetzelfde geldt voor mensen, die geheel
bevroren zijn; brengt men deze in een
warm vertrek, dan kunnen ze plotseling
sterven. De behandeling bestaat in het
wrijven met sneeuw; later in het bad van
kamertemperatuur, dat dan in de loop
van enkele uren tot lichaamstemperatuur
gebracht wordt. Daarbij komt dan nog de
toepassing van kunstmatige ademhaling,
indien nodig en de toediening van hart-
middelen.

Natuurlijk is de een gevoeliger voor
koude dan de ander. Magere mensen kun-
nen veel minder koude verdragen dan
dikke'. Bloedarme, ondervoede mensen,
kinderen en grijsaards kunnen in het al-
gemeen de koude niet goed verduren; hos-
wel men somtijds oude mensen ziet, die
er verbazend goed tegen kunnen.

Ten laatste wil ik nog even wijzen op
twee aandoeningen, die eveneens door de
koude veroorzaakt worden, namelijk win-
tervoeten en -handen, en anderzijds de
blauwachtig-rode zwelling van de onder-
benen, die vooral bij vrouwen met kunst-
zijden kousen voorkomt. De beste behan-
deling daarvan bestaat in betere kleding
en verder vooral in de wisselbaden; vijf è.
tien seconden afwisselend in heet en koud
water, een keer of vijftien achtereen, te
beginnen met koud en te eindigen met
koud. Daarna goed afdrogen. En zo naar
bed.
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Wij en de internationale toestand
1. Loonsverhogingen en loonacties

De firma Vroom en Dreesmann heeft
aan het gehele ruim 10.000 man sterke
personeel een gratificatie toegekend van
een halve maand salaris of twee weken
loon.

Door de samenwerkende arbeidersorga-
nisaties en de Nederlandse Vereniging van
Werkgevers in het Herenkledingbedrijf is
overeenstemming bereikt over een duurte-
clausule in de C.A.O, De bestaande over-
eenkomst van 1938 wordt daardoor overi-
gens weer verlengd tot 15 Februari 1941
en geldt voor de maat- annex confectie-
zaken.

De clausule luidt als volgt:

1. Ingeval de kosten van levensonder-
houd dusdanig stijgen of dalen, dat dien-
tengevolge een verhoging of verlaging
van de duurtebijslag, ingegaan 23 October
1939 en vastgesteld op de grondslag der
lonen, geldende volgens de collectieve ar-
beidsovereenkomst 1939, redelijkerwijze
kan worden gevorderd en in zoverre te-
vens de bedrijfstoestand zulks gedoogt,
verplichten de Nederlandse Vereniging
van Werkgevers in het Herenkledingber
drijf en de samenwerkende bonden zich
daartoe in gezamenlijk overleg mede te
werken.

2. Het overleg als bedoeld in punt l zal
als regel slechts op 2 tijdstippen plaats
vinden en wel omstreeks 15 Februari en
15 September.

Wanneer omstreeks genoemde data een
verhoging of verlaging van de duurtetoe-
slag zal zijn overeengekomen, wordt deze
voor het eerst uitbetaald bij de eerste
loonbetaling in de maand Maart en Oc-
tober.

3. Ingeval na de laatste vaststelling van
de duurtetoeslag, doch ten minste l
maand voor het tijdstip, waarop opnieuw
overleg gepleegd kan worden, de stijging
of daling van de kosten van het levens-
onderhoud 7 punten of meer bedraagt,
verklaren de Nederlandse Vereniging van
Werkgevers in het Herenkledingbedrijf en
de samenwerkende bonden zich bereid
mede te werken aan een tussentijdse ver-
hoging c.q. verlaging op dezelfde grond-
slag als in de punten l en 2 genoemd.

4. Voor het vaststellen of een verhoging
of verlaging van de duurtebijslag redelij-
kerwijze nodig is, worden de gegevens
van het Bureau voor 9e Statistiek der
gemeente Amsterdam en de officiële sta-
tistische gegevens, die tijdens het overleg
bekend zijn en betrekking hebben op het
tijdvak waarover het overleg loopt, als
maatstaf genomen.

5. In het overleg, bedoeld in de punten
l, 2 en 3 kan ook betrokken worden de
vraag of verhoging dan wel verlaging van
de vergoeding voor bedrijfsonkosten ge-
noemd in artikel 6 van de collectieve ar-
beidsovereenkomst redelijkerwijze nodig
is.

6. Mocht het overleg tussen de partijen
niet tot overeenstemming leiden, dan zal
de vraag of de stijging of daling der kos-
ten van levensonderhoud redelijkerwijze
een verhoging of verlaging van de duur-
tebijslag wettigt, worden onderworpen
aan den onpartijdigen voorzitter der ge-
schillencommissie, bedoeld in artikel 23
der collectieve arbeidsovereenkomst,
wiens uitspraak door beide partijen als
bindend advies zal worden aanvaard.

Deze clausule zal als bijlage aan de col-
lectieve arbeidsovereenkomst worden toe-
gevoegd.

De commissie van landbouwwerkg«vers
te Thesinge en omgeving heeft naar aan-
leiding van een verzoek van de landarbei-
dersbonden besloten tot l Mei a.s. en met
terugwerkende kracht van 20 November
1.1. af een duurtebijslag op de bestaande
lonen te verstrekken van J. J cent per uur.

De Algemene Nederlandse Metaalbe-
werkersbond heeft het bestuur van de
Nederlandse Bioscoopbond verzocht, een
duurtetoeslag aan het personeel te ver-
strekken. De Bioscoopbond heeft daarop
geantwoord, dat hij vooralsnog hierop
niet wenst in te gaan. Het bestuur meent,
dat hiertoe pas moet worden overgegaan,
indien rijk en gemeenten zijn voorgegaan.

Bovendien, aldus werd in de brief van
de Bioscoopbond meegedeeld, zijn de
lonen van het bioscooppersoneel niet
direct op de behoefte ingesteld. Het be-
stuur verklaarde zich bereid, te zijner tijd
op deze kwestie terug te komen.

De Metaalbewerkersbond meent echter,
dat bij een stijging van 7 punten boven
het indexcijfer van Augustus een loons-
verhoging behoort te worden gegeven en
zal de zaak dus opnieuw aan de orde
stellen.

«De N.V. Draadindustrie voorheen
Klomp-Bueters te Veghel heeft het loon
van het lagere personeel met 10 en dat
van het hogere met 5 percent verhoogd.

De N.V. Nederlandse Aannemingsmaat-
schappij v. h. Boersma te Den Haag,
werkt onder de bepalingen van de lande-
lijke collectieve contracten van het bouw-
bedrijf. De onderneming heeft echter ook
een aantal metaalbewerkers in dienst en
voor deze groep personeelsleden hebben de
samenwerkende vakbonden van metaal-
bewerkers een actie gevoerd tot verkrij-
ging van een duurtebijslag.

De leiding der vennootschap heeft thans
meegedeeld, dat zowel de loodgieters als
de smeden een bijslag van vijf percent op
het loon ontvangen.

Op 9 Januari j.l. heeft een vergadering
plaats gehad van het Centraal Overleg
ingevolge de gemeenschappelijke regeling
ter behandeling van gemeentelijke per-
soneelsaangelegenheden, waarin de ver-
tegenwoordigers der centrales gelegen-
heid vonden zich uit te spreken over de
kwestie van salarissen en lonen van ge-
meentepersoneel in verband met de stij-
ging van de kosten van levensonderhoud.

Er werd op gewezen, dat deze kwestie
de aandacht der regering heeft en het
werd wenselijk geoordeeld, dat het Cen-
traal Orgaan in het stadium van voor-
bereiding van eventuele maatregelen ten
gunste van het rijkspersoneel, aanraking
met de regering zoekt ten einde te be-
vorderen, dat tijdig aan de totstandko-
ming van overeenkomstige maatregelen
voor het gemeentepersoneel aandacht
wordt geschonken.

Het Centraal Orgaan heeft zich na
kennisneming van deze wens der centra-
les zeer wel in hun zienswijze kunnen ver-
plaatsen, zij het, dat het orgaan in dit
stadium der zaak — nu ook overleg met
de bij de gemeenschappelijke regeling
aangesloten gemeenten nog niet heeft
plaats gehad — zich uiteraard heeft moe-
ten beperken tot de bereidverklaring den
minister van Binnenlandse Zaken te ver-
zoeken overleg tussen het departement en
het Centraal Orgaan te doen plaats heb-
ben, ten einde deze aangelegenheid onder
ogen te zien.

Aan voorgaand officieel persbericht
wensen de vier in het interlokaal overleg
vertegenwoordigde centrales van over-
heidspersoneel het volgende bijschrift toe
te voegen:

Aldus luidt het officieel communiqué,
ter publicatie in de bondsbladen der bij
de centrales aangesloten organisaties
verstrekt door het bureau van het Cen-
traal Orgaan der samenwerkende gfcrneen-
ten.

De centrales zijn zeer erkentelijk voor
de toezending ervan, aangezien de aan-
gesloten organisaties er precies uit kun-
nen opmaken, in welk stadium het vraag-
stuk van aanpassing van het inkomen
van het gemeentepersoneel aan de stij-
gende kosten van levensonderhoud ver-
keert.

Dat het' Centraal Orgaan volle belang-
stelling heeft voor het vraagstuk, daaraan
hadden de centrales niet getwijfeld en
het wordt vanzelfsprekend door hen ge-
waardeerd. Daarnevens willen zij hun vol-
doening er over uitspreken, dat het Cen-
traal Orgaan bereid werd gevonden, zich
tot den minister van Binnenlandse Zaken
te wenden ter bespreking met dezen be-
windsman van de onderwerpelijke aange-
legenheid.

Hiermede wordt ongetwijfeld een stap
gedaan, welke — zodra de regering in
zake tegemoetkoming aan het rijksperso-
neel en de onderwijzers tot een voor de
betrokkenen gunstig besluit zal zijn ge-
komen - - mede voor de gemeenten de
weg zal effenen naar aanpassing van
lonen en salarissen van het gemeenteper-
soneel aan de stijgende kosten van le-
vensonderhoud.

2. Vergadering der arbeiders-
vakcentralen

Dezer dagen heeft wederom een ver-
gadering der arbeidersvakcentralen plaats
gevonde.ii, waarin een aantal urgente za-
ken, verband houdende met de huidige
tijdsomstandigheden, zijn besproken.

Met voldoening werd vastgesteld, dat
de opperbevelhebber van land-- en zee-
macht in zijn verordening — op grond
waarvan inwoners van elke gemeente des
rijks kunnen worden opgeroepen of aan-
gewezen tot het verrichten van persoon-
lijke diensten voor hulp bij militaire werk-
zaamheden -- wel heeft willen bepalen,
dat voor de beloning van deze werkzaam-
heden zullen gelden de loonnormen, welke
voor overeenkomstige arbeid ter plaatse
gangbaar zijn.

Onderzocht zal worden, of geen nadere
(wettelijke) voorzieningen moeten worden
getroffen voor z.g. mobilisatie-slachtoffers

Verslag werd uitgebracht van een ge-
houden bespreking; op 't departement van
Defensie inzake de kostwinnersvergöeding
van hen, die op het tijdstip van hun op-
roeping onder de wapenen in de werk-
verschaffing waren te werk gesteld.

Voor deze mensen is bepleit bij de vast-
stelling van de kostwinnersvergoeding als-

nog rekening te willen houden met de
verstrekking van goedkoper levensmidde-
len en brandstoffentoeslag, gelijk zulks
reeds geschiedt bij hen, die in de steun-
regeling waren opgenomen ten tijde van
hun oproeping.

Voorts is bepleit voor de bouwvakarbei-
ders pp een of andere wijze rekening te
willen houden met de vacantie- en feest-
dagenbonnen, die aan deze arbeiders in
't bedrijfsleven worden verstrekt als loon-
reservering voor de feestdagen en de va-
cantieweek Hn het bouwbedrijf.

Reeds is verkregen, dat de vijf percent
duurtetoeslag, die aan de gesteunden is
toegekend, ook zal gelden voor de ge-
steunde werklozen, die thans gemobili-
seerd zijn. Zulks is ook verkregen voor de
zogenaamde Kerstgave.

Over een regeling van vergoeding voor
ongehuwde militairen is nog overleg met
het departement van Defensie gaande.

Kennis werd genomen van een brief van
den minister van Economische Zaken,
waarin deze bewindsman in antwoord op
een adres der vakcentralen meedeelt, dat
hij aanleiding heeft gevonden geen be-
zwaar te moeten maken tegen een ver-
hoging van de prijs van Walesanthraciet
met 25 cent per hl en van Belgische an-
thraciet met 10 cent per hl op grond van
de enigermate gestegen kostprijs voor de
detailhandelaren. In verband met een tot
den minister gericht verzoek ook de prijs
van Nederlandse anthraciet met 10 cent
te verhogen wordt een uitgebreid accoun-*
tantsonderzoek ingesteld.

Besloten werd bij de aangesloten vak-
bonden te informeren of er in de resp.
bedrijfstakken aanleiding bestaat tot het
bevorderen van het op groter schaal in-
stellen van wachtgeldregelingen voor ar-
beiders, die tengevolge van de huidige bij-
zondere omstandigheden tijdelijk werkloos
worden. Het is bekend, dat de overheid
bereid is deze wachtgeldregelingen in
belangrijke mate te subsidiëren.

Een studie-commissie uit de vakcentra-
len is ingesteld ter bestudering van de
vraag, wat er dient te geschieden om
stagnatie in de volkswoningbouw in mo-
bilisatietijd zoveel mogelijk te voorkomen.

3. Het menagegeld

Een nieuwe regeling voor de ménage-
gelden is thans afgekondigd. De vergoe-
ding bedraagt f 0,50 per man per dag.

In de hierop betrekking hebbende le-
gerprder staat, dat de soldij genietende
militairen (soldaten, korporaals en onder-
officieren die niet op jaarwedde zijn ge-
steld) gedurende alle dagen van hun pe-
riodiek verlof vergoeding zullen ontvan-
gen wegens gemis van levensmiddelen.
BÜ ziek thuis achterblijven van dit ver-
lof krijgen zij de vergoeding eveneens
uitgekeerd, uitgezonderd over de eerste
vier dagen na het verstrijken van het
verleende periodieke verlof.

Jaarwedde genietende militairen nemen
voor rekening van het rijk deel aan de
soldatenmenage. Heeft de commandant
van het legeronderdeel bepaald, dat een
jaarwedde genietende militair niet aan de
soldatenmenage deelneemt, dan ontvangt
hij vergoeding wegens gemis van levens-
middelen.

Een en ander geldt uitsluitend voor de
jaarwedde genietende militairen, die ver-
plicht zijn buften de woonplaats te over-
nachten, en voor hen, die in de woon-
plaats de oorlogsopstelling hebben inge-
nomen, daarbij verplicht zijnde de maal-
tijden buiten het gezin te nuttigen. Jaar-
wedde genietende militairen (gehuwde
en ongehuwde), die in hun woonplaats, in
de woning (kazerne, enz.) verblijven en
aan de soldatenmenage deelnemen, be-
talen de kostprijs van een rantsoen le-
vensmiddelen, namelijk 50 cent.

In alle gevallen bedraagt de vergoeding
wegens gemis van levensmiddelen f 0,50
per man en per dag.

4. Duurtebijslag ook voor
werkfonds-werken

De samenwerkende bonden van bouw-
vakarbeiders zijn met de werkgevers
overeen gekomen, dat met ingang van l
Januari 1.1. een duurtebijslag op de lonen
zal worden verstrekt?

Daarna hebben deze organisaties zich
gericht tot de Rijkscommissie voor de
werkverruiming met het verzoek te wil-
len bepalen, dat deze duurtebyslag ook
zal gelden voor de werken, die onder de
auspiciën van het Werkfonds worden uit-
gevoerd.

Deze regeringsmaatregel is namelijk
nodig, omdat in verband met de besteks-
bepalingen de werkgevers, die dergelijke
werken uitvoeren, anders de duurteby-
slag niet zouden mogen verstrekken.

Vorige week is de beslissing van het
Departement van Sociale Zaken afgeko-
men, waarbij is bepaald, dat met ingang
van l Januari 1.1. ook op WerkfondSwer-
ken de duurtebijslag, zoals die tussen de
werkgevers- en werknemersorganisaties
is overeengekomen, zal worden uitbe-
taald.

5. Brood- en meelvoorziening

Door de samenwerkende arbeiders-
organisaties in het bakkersbedrijf is aan
den secretaris-generaal van Economische
Zaken het volgende schrijven "gezonden,
met betrekking tot de brood- en meel-
voorziening:

Naar wij vernemen ligt het in de be-
doeling, de Nederlandse Bakkerij-Stich-
ting te betrekken in het overleg omtrent
de brood- en meelvoorziening, prijsrege-
ling e.d.

Het Rijksbureau Voedselvoorziening in
Oorlogstijd zou op deze wijze „volledig"
contact hebben met het bedrijf.

Wij mogen er op wijzen, dat de Neder-
landse Bakkerij-Stichting er een is van
de werkgeversorganisaties ter bevorde-
ring van de sanering, het tot stand komen
van ondernemersovereenkomsten e.d.

Het betrekken van deze stichting in de
„voedselvoorziening in oorlogstijd" zonder
opneming van vertegenwoordigers der
gezellenorganisaties zou allerminst be-
antwoorden aan de eis van pariteit, welke
voor de samenstelling van een commissie
als deze mag worden gesteld.

Reden waarom de besturen van boven-
vermelde bonden verzoeken, in bedoelde
commissie te worden opgenomen.

Amsterdam, December 1939.

Voor de besturen:
Volgt ondertekening.

6. Het bouwbedrijf gedurende
oorlogstoestand

de

De commissie van samenwerking uit de
bedrijfsraden voor het bouwbedrijf, stu-
cadoorsbedrijf en kunststeen, en hqntgra-
nietbedrijf, heeft zich terzake van de
toestand in het bouwbedrijf met een
adres gewend tot de ministerraad.

In dit adres wordt verwezen naar de
passage voorkomende in de memorie van
antwoord op hoofdstuk I van de rijks-
begroting 1940, waarin de regering over-
weegt maatregelen te nemen, welke door
de tijdsomstandigheden worden geboden.

In verband hiermee wordt de regering
verzocht de volgende maatregelen te
overwegen:

a. een scherp toezicht uit te oefenen
op de prijsbeweging van de materialen;

b. de moeilijkheden, welke ontstaan
door de invoermoeilijkheden, waar moge-
Irjk, te helpen verminderen;

c. maatregelen, waardoor de nu reeds
bestaande credietmoeilijkheden kunnen
afnemen;

d. de betalingstermijnen in de bestek-
ken der door de rijksoverheid uit te ge-
ven werken te doen aanpassen aan de
moeilijkheden, verband houdende met
deze tijd.

Ten slotte geven adressanten de rege-
ring in overweging een oproep te richten
tot de burgerij, opdat deze tot uitvoering
van werken, welke redelijk verantwoord
zijn, zal overgaan.

7. Arbeiderswoningbouw in
mobilisatietijd

De vier samenwerkende werknemers-
vakcentralen hebben een commissie in het
leven geroepen, die bedoelt de arbeiders-
woningbouw in mobilisatietijd te helpen
bevorderen.

De moeilijkheden, die zich op dit gebied
in de oorlogsjaren 1914—1918 hebben
voorgedaan, dienen, voor zover dat mo-
gelijk is, te worden voorkomen.

De commissie wordt gevormd door een
achttal vertegenwoordigers dezer vakcen-
tralen en staat onder leiding van den
heer W. J. Andriessen, lid van de Tweede
Kamer en voorzitter van de R. K. Bouw- •
vakarbeidersbond.

Het secretariaat wordt waargenomen
door den heer J. Schipper, secretaris van
het C.N.V. Het correspondentieadres is
gevestigd Stadhouderslaan 43—45,
Utrecht.

9. Van losse in vaste dienst met de
daaraan verbonden voordelen.

De directie der Nederlandse kabelfa-
briek te Delft heeft besloten alle losse ar-
beiders, die minstens drie jaar in haar
dienst werkzaam zijn, een vaste aanstel-
ling te geven en hen in het genot te stel-
len van de daaraan verbonden • voordelen
als premievrij pensioen en een week va-
cantie per jaar.

8. Arbeid in de textielfabrieken

Beschikkende op verzoeken van de Ver-
eniging van Tilburgse fabrikanten van
wollen stoffen, de Nederlandse R. K. ver-
eniging van werkgevers in de textielnij-
verheid en de arbeidersorganisaties heeft
de minister van Sociale Zaken vergun-
ning verleend, dat in de textielfabrieken
van aangesloten werkgevers arbeid mag
worden verricht in afwijking van het be-
paalde in artikel 24 der Arbeidswet en wel
in het tijdvak van l Januari tot en met
31 December 1940, met dien verstande
echter dat dit niet geldt met betrekking
tot gehuwde vrouwen, noch ten aanzien
van arbeiders die in twee of meer ploegen
werken.



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

VAN TAAL EN TALEN

Daar de Redakteur van Herstel zich in
Den Haag „thuis" gevoelt, zal hij me
gaarne toestaan vandaag over iets te
spreken, dat vooral de medebewoners van
de stad zijner inwoning naar het hart zal
zyn.

In het gemeentelijk taai-geschenk, waar
wij reeds een steelse blik in mochten wer-
pen — Hagenaars zullen dat met een
steelsenen blik doen, en geheel Nederland
die blik steelsgewijze naar de plaats zij-
ner bestemming dirigeren — in dat taai-
werk staat blz. 6 ook een oefening, om
het afgestudeerden wier moedertaalon-
derwijs van de naamvals-n gespeend
bleef, achteraf mogelijk te maken die
leemte aan taalweflevendheid nog aan te
vullen; of, wil men het meer naar hun
toekomstige levensnoden formuleren: om

.de klove van de haagse schoolwetenschap
naar de Haagse levenswerkelijkheid te
overbruggen. (De wisseling haagse:
Haagse is geen drukfout).

De schrijver van het u reeds bekende
werk begint (blz. 6) zijn moetende(n)-aan-
gevuld-worden o.m. op het hart te bin-
den, zich bij de toepassing van hun bui-
gings-n (lees: naamvals-n) onverdroten
bij elk naamwoord in hun woordenboek te
vergewissen, of er achter zijn substantief
een m. staat, wat de zich vergewissende
onfeilbare zekerheid bezorgt, dat de -n pa-
raat moet staan, aangezien zo'n woord
tot de mannelijke klasse behoort. Letter-
lijk luidt die raad aldus (met de vette let-
ters erbij): „Maar ook moet in al deze ge-
vallen het woordenboek worden geraad-
pleegd, zoolang tot men zich herinnert,
dat een woord als mannelijk wordt be-
schouwd." Wie dus in een haagse tram
of in het Haagse bos iemand een boek
ziet raadplegen, weet nu hoe laat het dan
is. De samensteller van die hofstedelijke
taalkennistekortaanvullingskursus laat
het evenwel niet bij die aanmaning, hij
doet meer: trouwens elke docent van den
bloede zou in zijn omstandigheden meer
gedaan hebben.

De auteur geeft ook voorbeelden „van
het gebruik der buigings-n". Is het mis-
schien geen oude vaderlandse wijsheid die
zegt: Woorden wekken, voorbeelden trek-
ken? Om echter zijn les niet al te ingewik-
keld te maken, heeft hij „opzettelijk....
mannelijke woorden gekozen" — wat na-
tuurlijk voor de raad-gever van zo pas een
klein kunstje was, nademaal hij zelf ook
als hagenaar het woordenboek kon raad-
plegen, voor zover zijn herinneringsver-
mogen nog tekort schoot. Intussen zijn
woorden nog maar woorden. Om van
woorden zinnen te maken, is er meer no-
dig dan een blik in het woordenboek, die
naar de al-of-niet-aanwezigheid van de ge-
ruststellende m. speurt — met welke
laatste opmerking ik mij geenszins ver-
beeld een onbekende waarheid aan het
licht te hebben gebracht.

Inmiddels durf ik er iets onder te ver-
wedden, dat de leergierige lezer en de
weetgierige lezeres al zit te springen:
schiet toch op; laat ons de zinnen zien;
na de poëzie van de laatste keer, willen
wij ook weer eens haags proza onder de
ogen krijgen. Ik begrijp dat ongeduld, en
maak mijn verontschuldiging voor deze
helaas té lange inleiding. Daar intussen
proza geen Muze tot patrones heeft, ver-
trouw ik het maar toe aan Melpomene, de
Muze van het treurspel; of als men zulks
te treurig vindt, wil ik Melpomene (met
de klemtoon op de o) wel door Thalia
vervangen (met de klemtoon op de i),
de Muze van het blijspel. En zo is dan
het ogenblik genaderd, waarop ik kan
overgaan tot de voorbeelden, waarin de
handleiding voor alle voorzichtigheid en
ter sprekender aanschouwelijkheid al de
-n's, waar het om te doen was, vet liet
drukken. Ik volg dat voorbeeld:

„Den appel, dien ik gisteren kreeg, gaf
Ik weg. Wij noemen dat een grooten mis-
slag."

Mochten er soms niet-al-te-slimmen, an-
ders gezegd: veel-te-slimmen onder mijn
lezers zijn, dan moeten dezulken er zich
diep van doordringen, dat het allerminst
in de bedoeling van de schrijver des zo
juist aangehaalden proza's lag, in die
tweede zin een ethische of moralizerende
verklaring te geven van de daad, waarvan
het gebeurd-zijn ons in de eerste zin werd
ter kennis gebracht. Beide zinnen, om het
eens wijsgerig uit te drukken, staan on-
derling niet in kausaal verband; of om
het onwijsgerig te formuleren: beide zin-
nen hebben niets met elkaar uit te staan
— behalve natuurlijk de taalwetenschap-
pelijke omstandigheid, dat in beide ge-

vallen de Hagenaar vanwege de -n het
woordenboek moet raadplegen. Wan-t dat
moet!

Stel eens het geval, het geenszins en-
kel denkbeeldige geval, dat een mede-
menslievende inwoner der hofstad met
eindexamen Mulo of H.B.S., niet een ap-
pel maar een peer had gekregen; en dat
hij deze laatste ten spijt van derzelver
minder goede bewaarmogelijkheid ook
pas na een etmaal weg zoude schenken,
dan hadde de zin waarin die'onbaatzuch-
tige transaktie aan de vergetelheid werd
ontrukt, het zonder de -n moeten stellen:
„De peer, die ik gisteren kreeg, gaf ik
weg". We menen dan ook het spoor der
waarheid niet bijster te geraken, wanneer
wij de onderstelling wagen, dat het ter in-
oefening van de -n haagser is eenen appel
weg te geven, dan enige andere vrucht
die in het woordenboek niet met m. ge-
kontrasigneerd is. Mocht iemand in aan-
sluiting hierbij „dat een groote fout"
noemen, dan zou „grooten" hier al even-
min passen, als „den peer" in de daaraan
voorafgaande zin.

En zeg nu niet, kittelorige lezeres, dat
geen Haagse het iri haar hoofd zal halen
van „den peer" te spreken; want dan zou-
de ik uwe beslistheid niet kunnen delen.
Ik zou u daar meer voorbeelden van kun-
den geven, maar ik zal me tot één geval

beperken van Jan Lrigthart, bij wie prin-
ses Juliana nog is schoolgegaan. Deze
pedagoog was zelfs zo welwillend ons
geen kans te geven, het drukfoutenduivel-
tje ervoor aansprakelijk te stellen, toen
hij in zijn „Jeugdherinneringen" (8ste
druk, volksuitgave uit den jare 1922, blz.
186) het vrouwtje van de „warme, lek-
kere perehiet" aldus in aktie bracht:

„De kooper legde zijn cent neer. Dan
tilde zij met den mageren rechterarm —
de linker bleef onder den doek — het hou-
ten deksel op, zette dit schuin ter zij,
nam de stalen vork, prikte in het dampen-
de water, haalde een peer naar boven en
reikte dien den kooper toe, die een hee-
len toer had om te genieten van den hee-
ten peer zonder zich te branden. Gewoon-
lijk pakte hij den peer bij den steel beet
en liet hem meteen op de linkerhand lig-
gen om te voorkomen dat hij weer in 't
water viel Meermalen heb ik ook zelf
een cent of een halve cent bij haar ge-
noten, en nog voel ik den strijd van de
drieledige keus: den heeten peer in de
hand houden, in den mond, of in de
maag."

Wij kunnen en moeten „bij dezen heten
peer" in alle kristelijkheid als verzach-
tende omstandigheid laten gelden, dat
Ligthart dit schreef lang voordat van
Haagsen-gemeenteraadswege de kostbare
raad werd verstrekt, het woordenboek te
raadplegen. En schrijver dezes mag het
wel op rekening van „den heeten peer"
brengen, dat de lezer maar twee zinnen
te aanschouwen kreeg, terwijl er toch nog
meer en mooiere op volgden. Ik beloof
erop terug te komen.

P. GERLACH ROYEN O.F.M.

LJenriedf!

EEN SYMPATHIEK JONG SCHRIJVER

Een beschaving, die telkens weer nie-
we krachtige talenten voortbrengt, be-
wijst daardoor ook dat ze gezond is, en
het mag daarom wel tot verheugenis van
de Nederlandse katholieken stemmen,
wanneer ze onder de jongere schrijvers
de geloofsgenoten hoe langer hoe ster-
ker zien worden. Vergelijkt men hun
werk met dat van andersdenkende tijdge-
noten dan mag men met vertrouwen de
tijd tegemoet zien van 'n algemene eman-
cipatie.

Onder de jongste talenten zijn de ka-
tholieken niet alleen het talrijkst maar
met Hoornik, Vlemminx, De Bourbon, Val-
kenier, Robert Franquinet zijn voor
Noord-Nederland ook wel de sterkste
jonge talenten genoemd, terwijl de katho-
lieken in Vlaanderen nog beter blijken te
zijn dan deze. Van deze jonge Vlaamse
schrijvers, die ook in Nederlandse tijd-
schriften geregeld publiceren en die in
Nederland liefst ook hun uitgever zoeken,
is de dichter en romanschrijver André De-
medts een der beste-en sympathiekste.

Demedts werd te St. Baafs-Vijve in
West-Vlaanderen geboren * in 1906. Hij
stamt dus uit een streek, waaruit Gezelle
kwam, Rodenbach en Cyriel Verschaeve.
Met het werk van geen dezer drie grote
geestelijke figuren heeft Demedts' poë-
zie vormelijk veel gemeen, maar in de
diepste wezenstrekken komt hij met hen
bijzonder overeen. Krachtig is zijn werk
als dat van Rodenbach en Verschaeve en
lyrisch-verstild en diep als dat van Ge-
zelle. Deze jonge schrijver is vreemd aan'
het leven der stad. Hij werkt midden in
het wijde landschap van Vlaanderen, dat
ook Stijn Streuvels nodig had om tot
zijn groot werk te komen en het is mis-
schien daardoor, dat ons zijn werk zo
aangrijpt en goed doet, dat het zo mild
is en nooit versagend, al vlieden ook
alle illusies.

Zoals de meeste schrijvers begon An-
dré Demedts zijn letterkundige ontwik-
keling met het schrijven van gedichten.
Al aanstonds kon men uit deze verzen
dat eerlijik en open zielsideaKsme lezen,
een diepe hunkering naar goedheid en
overgave van het eigen goede aan an-
deren, dat het hart zo aangrijpt en ont-
roert. De gedichten van Demedts maken,
zonder dat er enige strekking met opzet
is ingebracht, den lezer tot een beter
mens. Zij werken, direct in op de ziel.
Hy maakt niet op de eerste plaats scho-

ne verzen, hij schrijft slechts gave verzen
met eenvoudige woorden. Dat Dennedts
doordaar een expressionist is, kan waar
zijn. En sommige beoordelaars zullen hun
werk reeds gedaan menen met te bewij-
zen dat hij dit is. Ons lijkt dit woord nog
steeds te algemeen en te vreemd dan dat
we er veel aan zullen hebben voor een
karakteristiek over een persoon. Door
enkele treffende gedichten van dezen
dichter te beschouwen, menen we hem
voor onze lezers meer in zijn sympathie-
ke aard te kunnen voorstellen, waftt
niet ieder expressionist verdient zo zeer
onze sympathie als André Demedts.

Het is niet alleen omdat nu de tijd er
naar is, dat we beginnen met te wijzen
op een gedicht voor een gesneuveld sol-
daat, dat Demedts' schreef als „Requiem"
aan zijn vriend Gerard Lytton, gevallen
in Mei 1916 aan de IJzer, het is vooral
ook omdat dit eenvoudige, grote gedicht
tot een der beste gedichten behoort, die
de laatste vijf jaren geschreven zijn. Het
gedicht, dat in het tijdschrift „Roeping"
verscheen, opent beschrijvend. „De wind
woei zacht. Er bloedden witte bloemen..."
maar gaat van zelf tot die diepte, waartoe
ieder mens komt, die vlak voor de dood
staat. De dichter ziet zijn vriend sneu-
velen, niet geheel als die held, zoals ze
in de boeken beschreven staan. Hij werd
geen Rofoin Hood en Winnetou; Winne-
tou's en Robin Hood's bestaan niet en zy
hebben het nooit gedaan, want dit weet
de dichter, dat de laatste ogenblikken
voor de dood, vooral dan als deze onont-
koombaar is, gepaard gaan met een grote
angst. De dichter ziet zijn vriend sneu-
velen, eerlijk, op zijn post, maar toch
met vrees in zijn ziel. Over het graf heen
spreekt hij dan zijn vriend toe in dit
diep-menselijk afscheidslied, dat in De-
medts' donker rhythme nog meer doet
voelen dan er te lezen staat:

Wees blij, dat gij alzo gestorven zijt,
zo hulpeloos dat God het beeft aanschouwd
en uwaarts boog in zijn rechtvaardigheid.
Hij heeft voor u 't wreed geheim ontvouwd,
Hij nam u op in 't onbekend gebied
waarnaar mijn heimziek hart verlangend

(smacht.
Toen gij uw lichaam weerloos sterven liet,
en radeloos, vol angst, nog even dacht:
bestaat er niets en niemand die mij richt,
is 't na mijn dood voorgoed met mij gedaan?
toen klaarde wonderschoon Zijn aangezicht,
toen nam Hij uwe ziel voor eeuwig aan.

Geen valse dichterlijkheid versiert deze
verzen, geen dweperij, maar alleen
kostbare werkelijkheid van het leven.
Demedts kent zijn vriend en hij weet, hoe
hij gedacht zal hebben aan het volgende!
bedrü'f, dat na zijn dood, aan gene zijde
van het soldaten graf. Hoe wondermooi
zijn die twee regels: toen klaarde won-
derschoon Gods aangezicht enz. op de
vraag van den soldaat, die geloofd heeft
in een rechter, die over de daden der
mensen oordeelt. Demedts gelooft in
God en hij gelooft bewust en diep, hij
gelooft ook in 't eeuwige leven van zijn
vriend: ..Bid God voor mij als ik voor U",
roept hij zijn vriend ten afscheid toe.

De verhouding van dezen dichter tot
het leven blijkt nog beter misschien daan
uit dit gedicht, uit zijn gedicht „De paar-
den". Hij schildert deze paarden niet zo-
als ze staan in het landschap, in hun
kleuren en edele vormen. Dit is het werk
van den schilder. Hij heeft de paarden
lief, de paarden zeggen hem iets van
het leven. Het is een " krachtig gedicht
vastgeklonken in een sterk rhythme.

Gij zijt mijn paarden, en»ik heb u lief, on-
(uitgesproken,

lijk al wat ruig en sterk is, en gemeend.
Gij hebt mij lief, het heeft mij lang

(ontbroken
aan het gevoel, dat hart en hart vereent,
wat ik zo lang verwachtte van mijn harts-

(beminden,
hebt gij van zelf aan mij verleend.

Om voor te dragen zijn de verzen van
Demedts in hun eenvoudige begrijpelijke
taal en hun brede rhythme bijzonder ge-
schikt. Men kan zijn verzen vinden in zijn
dichtbundel „Jasmijmen" en in enkele
bloemlezingen. In „Declamatorium I"
staat van hem een mooi Kerstgedicht
„Broertje heeft gebeden".

Evenveel als Demedts in zijn gedichten
geeft, gaf hij in zijn romans en hieruit
kan men misschien nog meer de eerlijk-
heid, waarmee deze schrijver de dingen
des levens wil zien, begrijpen. Wie thans,
nu toch niemand zich meer hoeft te ver-
velen daar het bibliotheekwezen zo uit-
gebreid is en boeken gemakkelijk binnen
ieders bereik komen, naar mooie goeds
boeken zoekt, hij mag van André Demedts
de roman „Afrekening" eens lezen, of
zijn eerste grote boek „Het leven drijft".
Bij de eerste roman is de inleiding te
lang en aanvankelijk heeft men neiging
het boek ongelezen weg te leggen, maar
na die inleiding begint het onze sympa-
thie te winnen en dat duurt en neemt
toe tot het laatst^ woord. Men leeft daar-
in, verdiept zijn menselijkheid en zijn
ziel, en is vol sympathie voor de hoofd-
figuur, die zo veel goeds wilde bereiken,
ondanks alle tegenwerking. Jammer voor
Demedts' proza is, dat hij zo vaak geheel
uit het Frans overgezette zinswendingen
gebruikt. Daardoor kan zijn proza bij een
ninnaar van goed Nederlands wel eens he-
vige ergernis verwekken. Doch om
de adel van zijn werk zij een Vlaams
schrijver dit vergeven. Al vertrouwen we,
dat Demedts door correctie hiervan, zijn
•boeken nog tot hogere schoonheid zal
opvoeren.

PAUL HAIMON.

HET VERLOSSENDE
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DRAKENBURG
E E N J A A R J E U G D W E R K G E M E E N S C H A P

n (siot r
In „De Groene Amsterdammer"

werd kort geleden een artikel over
jeugdwerkkampen gepubliceerd,
waarin de schrijver als hoogste wijs-
heid te kennen geeft, dat men zich
om de culturele vorming en het ont-
wikkelingswerk maar niet te druk
moet maken, aangezien de werkloze
jonge arbeiders daarvoor toch geen
belangstelling hebben. Het is buiten-
gewoon gemakkelijk om zich op deze
luchthartige manier van de kwestie
af te maken.

Verantwoordelijk is deze houding zeker
niet en bovendien is ze in strijd met de
feiten. Dit blijkt ten duidelijkste uit de
belangstelling voor het breed opgezette
ontwikkelingswerk op „Drakenburg".

Dit ontwikkelingswerk werd bewust in-
gesteld op de verrijking en verdieping van
den gehelen mens. Daarom werd getracht
zowel de kennis te verhogen als de smaak
te veredelen en eventuele talenten tot ont-
plooiing te brengen. Methodisch is het
ontwikkelingswerk in twee delen gesplitst
namelijk het eursuswerk, dat zich ba-
seert op de deelneming van een groep
vrijwillige cursisten en in de voor alle
kampdeelnemers geldende lessen en voor-
drachten. Dit voerde tot de volgende cur-
sussen en lessen:

CURSUSSEN.

A. Elementaire scholing;.

Nederlandse Taal aan de hand van de
I.V.I.O. lessen, gedoceerd door Ten Korte-
naar. Lestijd driemaal één uur per week.
Aantal leerlingen gemiddeld 30.

B. Vakkundige scholing.
Naast de practische scholing in de vak-

groepen onder een vakkundig voorwerker,
had avondonderwijs plaats en wel in:

Materialenleer, gedoceerd door Th. Loer-
akker. Lestijd twee uur per week. Aantal
cursisten gemiddeld 12.

P.B.N.A. Lessen in acht verschillende vak-
ken. Schriftelijke cursussen onder con-
trole van het instituut en onder toezicht
van Th. Loerakker. Studietijd per persoon,
6 uur per week. Aantal leerlingen gemid-
deld 15.

Land- en Tuinbouw, 3 lesavonden door
Neyenhuis. Leraad Landbouwonderwijs.
Aantal deelnemers 25.

C. Algemene ontwikkeling-.
Maatschappijleer, docent drs. Schuurman.

Lestijd tweemaal l uur per week. Aantal
cursisten gemiddeld 30.

Litteratuur, declamatie etc. leider J. Bee-
rends. Lestijd twee uur per week. Aantal
cursisten gemiddeld 15.

E.H.B.O., docent Th. Loerakker. Twee-
maal l uur per week. Aantal deelnemers ge-
middeld 30.

D. Kunstnijverheid, zang1, toneel.
Schilderen, tekenen, boetseren, docent A.

P. Stokhof de Jong. Lestijd twee uur per
week. Aantal deelnemers gemiddeld 25.

Leerbewerking, metaalarbeid, lestijd 2 uur
per week. Docent Th. Cassander. Aantal
deelnemers gemiddeld 10.

Meubelontwerpen, lestijd twee uur per
week. Docent Th. Loerakker. Aantal deel-
nemers gemiddeld 5.

Schola en kerkkoor, oefentijd 3 uur per
week. Leider rector Went. Aantal deelne-
mers gemiddeld 10.

Toneelclub, leider J. Beerends, leden ge-
middeld 6. Oefentijd een a twee uur per
week.

Wanneer men het aantal vrijwillige cur-
sisten nagaat, zal men tot de conclusie
komen, dat vrijwel geen enkele kampdeel-
nemer zich niet eigener beweging bij een
cursus aansloot. Velen volgden zelfs ver-
schillende cursussen. Daarnaast vonden
voor alle kampbewoners een aantal alge-
mene lessen en voordrachten plaats. Zo
werd gegeven:

Algemene lessen en voordrachten.
Liturgie, docent rector A. Went. Lestijd

één uur per week.
Vragenuurtje, leider rector Went. Duur

ongeveer l uur per week.
Zang, leider dr. Jop. Pollman. Duur 1.30

uur per 14 dagen.
Lezingen, iedere Vrijdagavond van 8 tot

10 uur werd voor de kampdeelnemers een
onderwerp ingeleid en besproken.

Wij vinden zowel beschouwingen van
sociale strekking, als lezingen over volks-
kunst, muziek, architectuur enz. In totaal

werden .door verschillende docenten 28
lezingen gegeven, waarna een gedachten-
wisseling plaats vond.

Dat deze avonden inderdaad gewaar-
deerd werden, blijkt onder andere uit het
feit, dat oud-kampdeelnemers uit de om-
liggende gemeenten de voordrachtavon-
den bleven bezoeken. Deze algemene
avonden werden ook benut voor het geven
van toneelvoorstellingen, muziekuitvoe-
ringen of filmvertoningen. Zo trad de le-
kenspelgroep van Anton Sweers enkele
malen op, alsmede de „Warrekam" uit
Laren, waarnaast de Filmcentrale van het
Verbond enkele filmavonden verzorgde.
In enkele gevallen werd het op een voor-
drachtavond besprokene verduidelijkt
door een expositie.

Ook werd veel aandacht besteed aan

het goede boek. Dank zij de medewerking
van de katholieke openbare leeszalen te
Laren en Hilversum .kon steeds een be-
hoorlijk aantal goede werken aanwezig
zijn.

Ob de gezinssfeer zo dicht mogelijk te
naderen, werden alle kerkelijke feesten
ook huiselijk gevierd. Wij denken hier aan
het feest van Christus' Koningschap, aan
de Kersttijd, aan de Vormingsweek, aan
het Sint Nicolaasfeest enz. enz.

Het zou na dit alles te veel ruimte in
beslag nemen om uitvoerig stil te staan
bij de lichamelijke opvoeding en bij de
daarmede verband houdende vormen van
sport en spel. Wij mogen volstaan met de
mededeling, dat dit onderdeel zeer bewust
in de gehele kampmethode is ingescha-
keld. Gelijk ook de loutere ontspannings-
vormen, dammen, schaken, tafeltennis
etc. in het geheel werden opgenomen.

De ervaring van een jaar Jeugdwerkge-
meenschap geeft de moed om langs de
getrokken richtlijnen voort te gaan ter
bereiking van het gestelde ideaal.

* JAN BEERENDS.

et mee blijven doorloopen.
beitrijden met het

geneetmiddel

„£rt mede iti
(Strofe uit ons Strijdlied)

TIENDUIZENDEN ADRESKAARTEN IN ZEE!

En daarmede is het startschot gelost!

Gaven we de vorige week in grote
trekken de opzet van het grote propa-
ganda-plan, in de komende weken zullen
enkele onderdelen besproken en wat na-
der onder de loupe genomen worden.
Daar is op de eerste plaats de zorg voor
een flinke hoeveelheid adressenmateriaal.
Een grote hoeveelheid adressenmate-
riaal, adressen van niet of verkeerd ge-
organiseerden, is in deze grootscheepse
propaganda-campagne natuurlijk een on-
misbaar iets. Want daar is deze actie mede
op gericht!

Vandaar dat de Centrale Propaganda-
Dienst begonnen is met uniforme adres-
kaarten voor de aangesloten bonden be-
schikbaar te stellen, dubbele kaarten met
op de eerste het verzoek aan de leden
om adressen van niet of verkeerd geor-
ganiseerden in te vullen; op de tweede
— aangehechte kaart — is plaats voor zes
adressen.

Deze kaarten zijn in een groot aantal
reeds besteld en hierbij doen de kleine
voor de grote bonden niet onder. Op 't
ogenblik dat we dit schrijven zijn reeds
75.100, zegge vijf en zeventigduizend een
honderd kaarten besteld en door de bon-
den verzonden, hetzij rechtstreeks aan hun
leden, hetzij via de afdelingsbesturen, die
ze dan ter plaatse distribueren.

Het lijstje van de bestelde kaarten ziet
er in volgorde van de ingekomen bestel-
lingen, tot op heden als volgt uit:

St. Raphaël 7000 stuks
Ned. R. K. Metaalbewerkersbond 23000 stuks
Ned. R. K. Houtbewerkersbond 5000 stuks
Ned. R. K. Kappersbond 300 stuks
Ned. R. K. Kleermakersbond 500 stuks
Ned. R. K. Bakkersgezellenbond 3200 stuks
Ned. R. K. Textielarbeidersbond 12000 stuks
Ned. R. K. Apothekers-ass.bond 100 stuks
H.K.W.
R. K. Bouwvakarbeidersbond
St. Joris
St. Christoffel

10.000 stuks
10.000 stuks
' 1000 stuks

3000 stuks

75.100 stuks

Ruim vijf en zeventigduizend kaarten!
Laten we nou eens 'n berekening ma-

ken! Gesteld, dat er van iedere 10 kaar-
ten 2 terugkomen, dan betekent dat circa
15000 teruggezonden en ingevulde kaar-
ten. En laten we dan eens niet zes, maar
gemiddeld 2 adressen daarbij aannemen,
dat worden er dan 30.000. En als er nu eens
van die 30 duizend te bewerken leden
gemiddeld 1/10 lid wordt, dan zou dat
drie duizend nieuwe leden zijn. Voor de
ras-echte propagandisten om te water-
tanden!

Fantasie?
3a, zullen sommigen zeggen: die bereke-

ning is veel te optimistisch!
Anderen menen misschien dat we goed

gemikt hebban!
St. Raphaël bijvoorbeeld berichtte ons,

dat men op deze wijze in 2 weken tijds

Een exemplaar van de kaart, zoals duizenden leden die hebben ontvangen!

reeds meer dan 1100 adressen had opgei
kregen, terwijl de helft, waarbij de grot .•••
afdelingen, nog niet binnen was. En alle
bonden hebben hun bestellingen óók nog
niet ingezonden!

Wat er van zij, wij hebben er grote
verwachtingen van. Want we denken
hierbij ook aan de intensieve propaganda-
acties die er op 't ogenblik door de bon-
den zelf gevoerd worden en die warempel
niet kinderachtig zijn. Deze campagnes, ge-
combineerd met en ondersteund door
deze actie, waarmee we straks naar bui-
ten komen, doet ons hopen, dat het eerste
kwartaal van 1940 — kwantitatief — voor
onze Katholieke Arbeidersbeweging straks
gunstig zal zijn. En de morele winst, die
er geboekt wordt door verfrissing en ver-
nieuwing van de geest, door de activiteit,
die overal wordt losgeslagen, mag zeker
ook niet over het hoofd worden gezien,
integendeel, zij is zeker zo belangrijk.

Hoe dan ook: het startschot is nu ge-
lost!

En tot de lezers van deze rubriek zeg-
gen we tot besluit: helpt uw hoofdbestuur
aan adressen!

Adressen, adressen en nog ' eens
adressen!

Duizenden moeten nu onze rijen komen
versterken!

L. B.

NIEUWE UITGAVEN
Naar de Nieuwe Gemeenschap

Het orgaan van het comité voor de actie
Naar de nieuwe Gemeenschap heeft zijn
eerste jaargang voltooid met de December-
aflevering. Deze wordt geopend met een
beknopt overzicht van de ontplooide activi-
teit. Daarin deelt de heer L.. Beumer o.a.
mee, dat 1.700.00 exemplaren van 't manifest
verspreid werden, dat 21 radiohalfuurtjes
werden verzorgd, dat het propagandaorgaan
in 1250 exemplaren wordt verspreid, dat 2
minioen exemplaren van het bekende gebed,
verspreid werden en 75 filmavonden werden
verzorgd.

„Resumerend geloven wij te mogen zeg-
gen, dat het eerste jaar van de actie niet
zonder resultaat is gebleven, dat er veel en
goed werk kon worden gedaan, dank zij de
de actieve medewerking van velen, ofschoon,
wij herhalen het, dit resultaat moeilijk naar
iets tastbaars kan worden afgemeten," be-
sluit de Schrijver.

Pater dr. Stokman spreekt terecht de
wens uit, dat velen zich geroepen zullen
achten een antwoord te zoeken op de door
de Willem de Zwijgerstichting uitgesproken
sociaal-economische prijsvraag.

De aflevering besluit met persstemmen.

J. W.-ZAKBOEKJE

Als uitgave van „De Jonge Werkman",
Drift 10—12, Utrecht, verscheen het
J.W.-Zakboekje.

Dit is ons negende zakboekje, schrijft
Jos. Veldman.

„Het is voor onze J.W.ers, voor de J.W.-
beweging onmisbaar geworden.

Van jaar tot jaar leren wij het meer
waarderen. De inhoud werd steeds 'beter.
Doelmatiger. Aantrekkelijker.

Wetenswaardigheden, die jonge mensen
interesseren, vindt ge volop»

Daarbij houdt ons J. W.-zakboekje het
jaarprogram, 't gezinsprogram, het gehele
jaar levendig. Het wordt niet alleen ge-
bruikt voor notities voor vergaderingen en
cursussen. Ook de aansporingen en op-
wekkingen hebben op velen onzer jonge-
ren een prachtige uitwerking.

J.W.-ers, plaatst de oplage weer in bre-
der kring."
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apteme en net

cyenrui ervan

Onder de levensmiddelen die deze week
op bons tegen verlaagde prijs beschik-
baar gesteld worden aan ondersteunden
behoort ook l liter taptemelk.

Taptemelk is melk waaraan het vet voor
het grootste deel onttrokken is. Als ge-
volg daarvan is de kleur veranderd en
ook de smaak en deze omstandigheden
doen velen besluiten dat er in taptemelk,
ook wel ondermelk genoemd, „niets meer
zit".

Dat is volkomen onjuist, want bij het
ontromen van de melk blijft van de 3.2
pet. vet, die de consumptiemelk gemid-
deld bevat, altijd nog 0.2 tot l pet. in de
taptemelk achter, terwijl het eiwit (de
kaasstof), de melksuiker en de voedings-
zouten (o.a. kalk en phosphor voor de
beendervorming) in hun gehele oorspron-
kelijke hoeveelheid aanwezig blijven.

Ze blijft dus altijd een voedzame en ge-
zonde drank, ook voor kinderen; alleen
zal, .vooral 's winters, wat levertraan moe-
ten zorgen voor de vervanging van het
aan de verdwenen room gebonden Vi-
tamine D, om Engelse ziekte te voorko-
men, terwijl de ijzerzouten, welke in volle
zomin als in taptemelk voldoende voor-
komen en die toch oud en jong, maar voor-
al kinderen, voor de bloedvorming nodig
hebben, m het lichaam gebracht kunnen
worden door bladgroenten te eten.

Warme dranken van taptemelk verkrij-
gen we door ze te koken met salieblaren
(wie heeft ze in zijn tuintje?), anijszaad,
saffraan of chocola. Een minder bekende
drank, maar heel smakelijk maken we
b.v. op een dag, dat we appelmoes of ge-
stoofde appels of hete bliksem eten, op
de volgende wijze. We koken twee handen
appelschillen en klokhuizen (die aldus
ook nog tot hun recht komen) in l liter
water zachtjes gaar, waarna we ze door
een paardenharen zeef wrijven. Daarna
voegen we ï liter taptemelk eraan toe,
drie eetlepels bessensap of ander vruch-
tensap en naar verkiezing wat suiker of
zoetstof. Deze drank is smakelijk niet al-
leen, maar heeft ook voedingswaarde, is
goedkoop bovendien, o.a. omdat de grond-
stof ervoor, de afval van de appels, nog
tot haar recht komt.

De meest voorkomende gebruiksme-
thode van taptemelk echter is, er pap
van te koken. Ofschoon zulke pap als na-
gerecht gegeven kan worden is ze ook
heel geschikt om als avondmaal te ge-
bruiken. Vooral in dit koude seizoen komt
zo'n warm avondmaal heel goed gelegen
en nu de kachel in de huiskamer toch
op volle capaciteit moet branden, behoeft
zo'n warme hap niet ééns extra brandstof
te kosten.

Tarwebloem, boekweitgrutjes, rijst en
gort worden het meest als grondstof voor
de taptemelk gebruikt. Ze vormen waar-
devol voedsel en ze zijn heel best om ze
om beurten te gebruiken, want hoe meer
afwisseling we in onze maaltijden bren-
gen hoe beter, maar een veelvuldig ge-
bruik van haver in één of andere vorm.
vooral havermout, verdient warme aanbe-
veling.

By het koken van melk in het algemeen
moeten we er aan denken, dat de melk
suiker erin heel licht aanbrandt, wat bij
taptemelk misschien nog eerder gebeurt
door het geringe vetpercentage.

Met inachtneming van enkele eenvou-
dige voorzorgsmaatregelen kunnen we dit
echter voorkomen. Zo moeten we voor
melk koken liefst altyd dezelfde, aparte
pan gebruiken, waarvan we den bodem
altijd goed schoonmaken, nu en dan met
soda water; het zijn meestal de op de bo-
dem achtergebleven en aangedroogde res-
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Men neme een kist en mikke daar-
in: lege lucifersdoosjes, dito gareu-
klosjes, kurken, poederdoosjes; voorts
verzamele men oude kousen, restjes
wol, aanzichtkaarten; men geve acht
op kartonnen dozen, blokjes hout. die
ik-en-weet-niet-waarvan als afval
overblijven, op kleurig papier, bonte
reclameprenten enz. enz.

Wanneer het dan Paasvacantie is,
of een vrije Woensdagmiddag zonder
ijs, met regen, of een Zondag, dan kan
er van dit zogenaamd waardeloos ma-
teriaal allerlei „speelgoed" gemaakt
worden.

Een gezin met jonge kinderen
moest eigenlijk op deze tijden nooit
visite krijgen ('s avonds na achten is
het wat anders! Welkom!).

We zouden nog eens een kijkje gaan
nemen in het Museum voor Ouders en
Opvoeders; en beginnen bij de afde-
ling „speelgoed".

't Is een hele geschiedenis met dat
speelgoed. Zo eenvoudig als sommi-
gen het zien: Je loopt de eerste de
beste winkel binnen ... Juffrouw,
mag ik dat autootje var. een

kwartje ? ... Japie is er büj mee .. .
een dag later is het stuk . .. Moet je
ook maar niet zo wild zijn ...

Neen, zo eenvoudig is het niet. Van
dusdanig belang is speelgoed in het le-
ven van een kind, dat geleerden met
prof. en dr. voor hun naam er diep-
gaande studie van hebben gemaakt.

Herinneren we slechts aan de na-
men Fröbel, Montessori, Charlotte
Bühler. De resultaten van hun onder-
zoekingen zijn best de moeite waard
om in eer afzonderlijk artikel bespro-
ken te worden, vooral ten behoeve van
die jonge moeders — ik prijs hen luid
- die alles graag verschrikkelijk goed

willen doen. Vandaag beperken we
ons tot de zaal met „zelfgemaakt"
speelgoed.

Vliegmachientjes, samengesteld uit
wasknijpers, met een hangar, die in
een vroeger leven schoendoos was:

ten van een vorige maal, waarmee het
aanbranden begint en de vaste stoffen uit
de melk volgen dan vanzelf. Voor het
verwijderen van stof en om het contact
van de vaste stoffen uit de melk met de
bodem der pan zo gering mogelijk te ma-
ken spoelen we, vóór het ingieten van de
melk, de pan goed om met schoon, koud
water. Het invetten van de bodem der
part met boterpapier of met een stuk
spekzwoerd is ook heel nuttig. Door de
taptemelk na het inkopen lang te laten
staan zakt een deel der vaste stoffen
naar de bodem, wat aanbranden verge-
makkelijkt; kook ze dus direct. Hoe fel-
ler vuur onder de pan, hoe heter de pan-
bodem wordt en hoe groter kans op aan-
branden; gebruik dus een matige vlam,
wat bovendien nog voordelig stoken is en
leg desnoods een asbestplaatje onder de
pan. Tenslotte: roer gedurende het koken
de melk dikwijls om; vooral bij het koken
van pap moet dit bij voortduring geschie-

WILMA MÜNCH.

een kegelspel van op elkaar gelijmde
garenklosjes; een trein van lucifers-
doosjes, met kralen als wielen (een
verf je doet overal wonderen bij). Een
ark van Noë van uït-dik-hout-gezaag-
de-beesten. Mooie modellen, door een
kunstenaar ontworpen, maar ik maak
me sterk, dat menige vader ze even
mooi weet te fabrieken! Een kind, dat

er aanleg voor heeft, kan uren achter-
een zoet zijn met die beesten te ver-
zetten, te voeren, in gefantaseerde
stallen onder te brengen, weer vrij te
laten, enz. Prachtig soliede speelgoed,
waar de maker eer en vreugde aan be-
leven kan. In de handel zijn die dingen
schreeuwend duur. Ruim drie gulden
vragen ze voor een z.g. boerderijdoos,
een kleintje nog maar. O, de vaders
zijn zo knap. (Ik meen het!). Ze ne-
men afvalplankjes, latten, blokken en
toveren daarvan: poppenledikantjes,
poppenschommels, karretjes, pakhui-
zen, enfin wat je maar wilt. Dan
groeit zo'n vader in de ogen van zijn
kroost. Dan zegt een kleine jongen
tegen zijn vriend: „Mijn vader kan
alles!" Fijn is dat.

De vaardige handen van moeder en
dochter komen te pas bij het poppen
naaien. Zolang er kleine meisjes zijn,
zal er me* poppen gespeeld worden.
En het is geen gebazel maar zuivsre
waarheid, dat de sjofele poppenkinde-
ren het in durende aantrekkings-

kracht altijd winnen van hun opge-
dirkte zusters. Onze Hermien prutste
nog pas een pop van lappen, met echt
haar van bruine wol, zo echt, dat je
er twee ouderwetse vlechten in kimt
breien. Marleentje staat met deze ^ijs
op en gaat er mee naar bed, terwijl het
snoezige verjaardagspopje van peet-
tante in de kast blijft.

Oude kousen lenen zich prachtig
voor poppenlijven. Zo'n kousenfiet is
in een middag gemaakt, met een paar
stekjes voor neus, mond en ogen, en
ze laat aandoenlijk met zich sollen.

Ook dieren naaien of oreien is geen
heksentoer. Modélletje tekenen op pa-
pier, naknippen van stof, dichtstik-
ken, opvullen, klaar is kees. Prettige
sjouwdingen voor de l V-r en 2-jari-
gen. De eend van badhanddoekstof ge-
vuld met stukgeknipte spons kan zelfs
mee in het bad!

Voor de zieke kinderen, beter ge-
zegd voor de herstellende, die in bed
mogen spelen, is het handig een tas
of zak van creton te maken en daar

Honger!!
Ja, ja, je moet dat
stel hooren, als ze
van 't ij s thuiskomen.
Ze rammelen letter-
lijk van den honger.
Maar daar is op
gerekend hoor. Er staat stevige
kost op tafel. Stamppot met de
echte, Geldersche rookworst
van Stegeman. Wat zullen ze
smullen] Want die fijne ge-
kruide worst van Stegeman,
met de pikante, zachte rook-
smaak, wordt door jong en
oud bijzonder gewaardeerd*
Als U weer rookworst koopt,
let dan op het loodje van
Stegeman's echte Geldersche.

In winkels
met ons raambiljet.

allerlei heerlijkheden in te stoppen 3
potlood, stuf, schaartje, blocnootje, li-
niaal, legstokjes, legpuzzles enz.

Voor cadeautjes met de verjaardag
komen, behalve de traditionele ook
in aanmerking: een pak vouwblaadjes,
vellen sitspapier, een prikpen, een
schaartje, kleurige lapjes, houtsnij-
mesjes, potje gluton, kleurkrijt, kra-
len.

Hoe u van een poeder doos je (een
van den apotheker!) een molen kunt
wrochten of een hangklok, die heus
kan tikken, geef ik hier tot slot als
raadsel of. Trouwens heel Herstel
zou nodig zijn om al het speelgoed op
te sommen', dat met geringe kosten
zelf gemaakt kan worden. Ook hier is
de liefde vindingrijk.

En nu is 't Zondagmiddag.
Vorige keren deden we zo gewich-

tig over het gezag (ik ril er nog van),
we maken er nu liever een gezellige
boel van. De kinderen zijn bezig, va-
der en moeder bemoedigen, bewonde-
ren, steken zo nodig een handje toe.
Zo'n kamer, waarin gekleurd, geknipt,

geplakt, genaaid, gebouwd, geverfd
wordt, zo'n kamer, waarin wezenlijk
wordt geleefd, is — een rommelige
boel meent u? — maar ik zeg u, dat
het een klein heiligdom is.

C. BCJDENS-VAN HEEL.

Hoe een kunstenaar zijn spelend kind
ziet, is te lezen in dat aardige Prutske van
S tij n Streuvels.

't Zou zo gek niet zijn, als in de paro-
chie- of moederbibliotheken ook wat hand-
leidingen aanwezig waren voor knutsel-
werk en handenarbeid. Er bestaan er aeer
vele en goede.
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentie-adres: drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag.

De tweekamp Aljechin-Bogoljubow
in 1934.

Aljechin, die in 1927 de titel „Wereld-
kampioen schaken" na hardnekkige strijd
veroVerde op den Cubaan Capablanca,
verdedigde deze titel vóór hij hem in 1935
aan dr. Euwe moest afstaan slechts twee-
maal en wel beide malen tegen Bogol-
jubow. Evenals Aljechin is Bogoljubow
van geboorte een Rus. Beiden zijn na de
revolutie van 1917 uit hun vaderland
moeten wijken; Aljechin is genaturali-
seerd als Fransman, Bogoljubow als
Duitser.

De eerste match vond plaats in 1929.
Deze omvatte 30 partijen. Nadat evenwel
Aljechin met 11 gewonnen tegen 5 verlo-
ren en 9 remise partijen 15è punt had
behaald en dus niet meer in te halen was,
werd er niet verder gespeeld. De revan-
chematch in 1934 was precies één partij
langer, doch vertoonde meer remises. Ook
deze werd door Aljechin met flinke cijfers
gewonnen nl. met 8 tegen 3 benevens 15
remisepartijen.

De matches om het wereldkampioen-
schap worden door geen enkel officieel
schaaklichaam georganiseerd en de titel
is feitelijk zuiver persoonlijk eigendom
van den houder. De pogingen om hierin
verandering te brengen zijn tot nu toe
op niets uitgelopen. Heel erg is dat in-
tussen niet. Als men ziet, hoe vaak er in
de sportwereld geharrewar is over het
organiseren van % internationale wedstTfl-
den, dan kan men het regelmatig (b.v.
jaarlijks) spelen om het wereldkampioen-
schap bezwaarlijk als een ideaal be-
schouwen.

Echter, ook de toestand, zoals deze nu
is, heeft zijn bezwaren. Practisch maakt
Aljechin alleen uit, tegen wie hij al of
niet zal spelen. Dat hij daarbij zjjn eisen,
ook op financieel gebiel, stelt, is niet
meer dan billijk; dat hij echter die edsen
voor Capablanca, die nog altijd een on-
geschreven recht op een' revanchematch
heeft, onredelijk hoog stelt, is nu Juist
niet zeer sportief. Intussen is Capablanca
reeds over de 50 jaar geworden en zal
vermoedelijk de titel wel nooit «neer te-
rugwinnen; de ernstigste concurrenten
zijn op 't ogenblik naast dr. Euwe de jon-
gere spelers Fine (Amerikaan) en Keres
(Estlander), waarvan de laatste ao juist
een match tegen dr. Euwe won, zo het
dan ook met een zeer geringe voor-
sprong.

Een der fraaiste partijen uit de tweede
match Aljechin-Bogoljubow volgt hier-
onder.

Wit: dr. A. Aljechin.
Zwart: E. Bogoljubow.
1. d2—d4, Pg8—f6. 2. c2—c4, c7—06. S.

Pbl—c3, d7—do. 4. e2—e3, e7—e6. 6. L£l
—d3, Pb8—d7. 6. Pgl—f3, d5Xc4.

Met deze zet wacht zwart steeds tot
wit zon loper reeds van fl weg heeft ge-
speeld om te voorkomen, dat met LflXc4
een tempo zou worden gewonnen. 7. LdS
Xc4, b7—b5.

Zwart, die in het damegambiet altijd
een ietwat gedrukt spel krijgt, tracht
met deze methode zijn damevleugel ge-
makkelijker te ontwikkelen. Men noemt
dit de Meraner-variant; zij werd het eerst
toegepast door Rubinstein in een tour-
nooi te Meran. 8. Lc4—d3, a7—a6. Hier-
door wordt de dekking van pion b5 over-
genomen, zodat direct c5 gespeeld kan
worden. De beste kansen krijgt wit, wan-
neer bij met e3—e4 in het centrum op-
rukt, maar het spel kan dan zeer inge-
wikkeld worden. 9. O—O, 06—c5.10. a2—a4,
b.5—b4. 11. Pc3—e4, Lc8—b7. 12. Pe4—d2,
L.Ï8—e7? Beter was a6—a5 geweest, waar-

No. 217.
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F A B R I E K S M E I S J E S

Zo op het eerste gezicht lijkt het nogal
mal, als ik in deze rubriek de aandacht
vraag voor een boekje — noem het vopr
myn part brochuurtje — dat blijkens de
titel voor „ouders" bedoeld is: „De daad
is aan de ouders van fabrieksmeisjes",
door mr. J. Verbeek.

Wanneer ik er nu toch op wijs, doe ik
het in de stellige hoop, dat de ouders wel
eens in dit kolommetje neuzen, maar voor-
al, omdat ik meen, dat het boekje ook de
meisjes zelf wel iets te zeggen heeft.

't Is zo'n fijn, overduidelijk, hartelijk
woordje; recht uit een gemoed, dat warm
voelt met den evennaaste; als je het leest,
merk je dat onmiddellijk.

De schrijfster is het er niet om te doen
ieder fabriekmidden te verketteren en elk
meisje dienstbode te laten worden, al is
het niet twijfelachtig hoe zij — kate-
chiste van Bouvigne — over dit laatste
vak flenkt.

Neen, „vaders en moeders, uw kind kan
op de fabriek een heilige worden: Marga-
retha Sinclair is er het bewijs van", lezen
we. Echter eerst dan, wanneer in een pak-
kend voorbeeld gewezen is op de grote
gevaren, die het fabrieksmeisje bedrei-
gen.

Mr. J. Verbeek werkte zelf gedurende
enige tijd in een fabriek en vertelt van
een 14-jarig meisje, met wien ze samen-
werkte :

„Mien, die achter op de fiets van een
oudere vriendin meekwam uit een van
de omliggende dorpen naar de fabriek.

Mien met haar gladde haar, haar korte
schooljurk, helemaal vreemd in de nieuwe
omgeving. Wat heb ik ze in een paar we-
ken zien veranderen. Mien, die voelde aan
de oudere meisjes, dat ze niet voor „vol"
werd aangezien.

Mien, die met de groten „groot" wou
zijn, omdat ze nu toch ook op de fabriek
werkte en daarom uit de gesprekken om

haar heen al heel gauw merkte, dat haar
twee dingen ontbraken: „een jongen" en
„permanent "

Schrijfster bezweert de ouders, de kin-
deren toch vooral niet te jong naar de fa-
briek te laten gaan; ze houdt een krachtig
pleidooi voor toetreden tot de jeugdorga-
nisatie, voor deelneming aan een kamp
tot persoonlijkheidsvorming; ze geeft be-
hartigenswaardige wenken over de „keuze
van de fabriek".

Bijzonder mooi is het hoofdstukje: In
het licht van het geloof. Vooral dit beveel
ik de meisjes van Wij zijn jong ter lezing
dringend aan.

.. i . . „Ik kan niet zeggen, hoe gelukkig
ik was, toen ik eenmaal het ideaal gevon-
den had en elke dag opnieuw in de fa-
briek mijn werk opdroeg aan O. L. Heer.

Toen je heel de dag je bewust was, dat
je daar vol apostolisch werkte. Toen je,
als je slechte taal hoorde spreken, daar-
tegenover dadelijk eerherstel bracht aan
God "

Ik hoop van ganser harte, dat het boek-
je druk gekocht wordt. Voor een kwartje
is het bij de boekhandel te krijgen. In
sommige streken van ons land zou de
Vrouwenbond een prachtig werk doen
door het onder de leden te verspreiden.
Apostolaat!

Maria Borm

De daad is aan de ouders van fabrieks-
meiljes, door mr. J. Verbeek.

In de serie ,,daad"-brochures, verschenen
in „Ouder-reeks" onder redactie van pater
H. Heimer C.s.s.R. bij Paul Brand te Bus-
sum, kwamen verder uit; Fr. Edw. Petersen,
De daad is aan de ouders van de M.U.L.O.
Jongens; C. v. d. Broek, M.O. Jongens; C. A.
Derksen, Leerlingen Huishoud- en Ind. On-
derwijs; Theo van Steen, Werkloze Jeugd;
Mej. Bel. J. M. J., Kostschoolmeisjes; Zr.
Elisia, M.O. Meisjes; Miariam, U.L.O. Meis-
jes; Pastoor Helmer, Dienstmeisjes.

Deze brochures kosten 25 of 30 cent.

EVEM UIZELEN

De zogenaamde zonnevlekken hebben
het mensdom al heel wat te doen gegeven.
't Is daarmee gegaan als met vele andere
raadsels, waarvan men het fijne niet wist
en waaraan men juist daarom dikwijls al-
lerlei boze gevolgen toeschreef; was dan
later het raadsel opgelost, dan bleken dik-
wtfls de toegeschreven gevolgen helemaal
niet zo erg geweest te zijn als het zich in
den beginne liet aanzien.

De gebrekkige observatie van de zonne-
,vlekken, zoals men die een paar eeuwen
geleden wist te doen, was toch al aanlei-
ding geworden tot 'n opmerkelijke vondst.
Men constateerde n.l. dat die zonnevlekken
niet steeds dezelfde plaats op de zon inna-
men maar elke dag een stukje opschoven
en na ongeveer 13 dagen aan de westelijke
'kant verdwenen om dan na een dag of
dertien weer aan de oosteüjke kant te ver-
schijnen. Daardoor kreeg men eigenlijk
voor het eerst de zekerheid, dat ook de zon
niet stilstaat doch evenals de aarde om
haar as draait. Ze doet er alleen wat lan-
ger over. Terwijl de aarde n.l. in 24 uur
om haar as draait heeft de zon voor één
asomwenteling ongeveer 26 dagen nodig.

Maar met het constateren hiervan was
men ten aanzien van de zonnevlekken zelf
toch nog niet veel wijzer geworden. Men
heeft vroeger natuurlijk wel gepoogd om
verklaringen voor die vreemdsoortige
vlekken te vinden, maar deze waren erg
primitief en weinig wetenschappelijk. Zo

door zwart op de damevleugel een sterke
pionnenstelling had verkregen. (Zie dia-
gram no. 217).

13. a4—a5\ Hiermede behaalt wit ver-
schillende voordelen; hij krijgt op b6 een
steunpunt voor een paard, dat daar later
eventueel naar toe kan; de zwarte pion op
b4 kan niet meer gesteund worden en de
pion op a6 vormt thans voor zwart een
„sta in de weg". 13 , 0—0, 14. Pd2—
c4. Zodra, nu Pd7 weggaat, kan er Pe4—
b6 volgen: 14 , Dd8—c7.

(Wordt vervolgd).

dacht men zich eigenlijk dat de zon een
grote gloeiende bol was, bestaande dus uit
een vaste b.v. metaalmassa in gloeiende
toestand. En op deze voorstelling voort-
redenerend veronderstelde men dat de
zonnevlekken dan wel massa's zouden zijn
<ii.e als het ware gestold en uitgegloeid
waren. Dus wat wij in het klein in de
kachel de „slakken" zouden noemen.

Dit was wel aardig gevonden, maar
daarom was het nog niet waar.

Afgezien van het feit, dat er dan ver-
houdingsgewijze nog al grote slakken zou-
den zijn (er zijn zonnevlekken van duize-
den kilometers doorsnee) vergat men (of
eigenlijk wist men niet) de ontzaglijke
temperaturen op de zon. Deze bedragen
n.l. aan de buitenkant ongeveer 6000 gr.
C., terwijl deze temperatuur stijgt naar-
mate men meer binnen in de zonnebal
komt, zodat daar zelfs temperaturen van
millioenen graden voorkomen.

Nu is het een feit dat er geen stoffen
bestaan die bij dergelijke temperaturen
niet 'in dampvorm, in gasvorm, zouden
overgaan en op grond daarvan is er maar
één conclusie mogelijk ten aanzien van de
aard van de zon: de zon is een gasbol.
En er kan van „slakvorming" dan ook
geen sprake zijn zodat we ten aanzien van
de aard der zonnevlekken weer even ver
zijn. Ze zijn minder licht dan hun omge-
ving omdat hun temperatuur een paar dui-
zend graden lager is dan die van de ge-
wone zon. Maar daarom zijn ook de vlek-
ken nog buitengewoon hoog in tempera-
tuur en stralen ook zij dus licht uit.

Meer inzicht in het weaen der zonne-
vlekken kwam er eerst toen de mod.erne
wetenschap'Vniddelen vond om over de zon
zelf, die geweldige vuurzee, meer te weten
te komen, en wel vooral door het reeds in
het vorig artikel genoemde instrument, de
spectrohelioscoop. Hierdoor immers werd
het mogelijk te constateren. uit wat voor
gassoorten de zonnebol eigenlijk bestaat
en deze dus uiteen te rafelen in verschil-
lende gaszonnen zoals b.v. de calciumeson,
de waterstofzon enz.

JOHN BOYIJE.

tr wordt een

meisje vermist

Vijf en twintig jaar oud.
Ze wordt al weken door vader gezocht.
Wie helpt haar terecht?
Zo'n drama trekt de aandacht en ieder-

een, die meent enigszins te kunnen helpen,
zal het doen.

Welnu, 't is veel erger
nog!

En daar u 'n gelovig
mens bent, zal ik het
u voorleggen.

Honderden en honder-
den vrouwen en meisjes
in Nederland, die geen
dak boven hun hoofd
hebben.

Jaar in, jaar uit zwer-
ven ze van de ene plaats
naar de andere, met al

de gevaren daaraan verbonden.
U wijst hen niet met de vinger na, zoals

tallozen wel doen.
U weet, wat O. L. Heer tegen Maria

Magdalena heeft gezegd.
Ons aller Vader in de hemel wacht op

iedere mensenziel.
En Hij vraagt u mee te helpen zoeken.
Welnu, helpt mee!
In Utrecht staat het eerste katholieke

nationale tehuis voor dakloze vrouwen en
meisjes.

Dat huis heet „Meisjesstad".
Iedereen die daar aanbelt is welkom.
Nooit wordt er gevraagd: „Wat is je

verleden? Wat is je godsdienstige gezind-
heid? Wat kun je betalen?"

Daar wordt gezorgd voor een warr^
onderdak en, ik zeg niets te veel, daar
wordt gezorgd voor een warm meevoelend
hart.

De zusters Augustinessen van St. Mo-
nica leiden en verzorgen dut werk.

Het apostolaatswerk van deze zusters
is ook heel bizonder op de missionnering
in ons eigen vaderland ingesteld; de ves-
tiging en de verbreiding van geloofskennis
en geloofsbeleving in het algemeen, het
onderricht voor andersdenkenden, de
hulpverlening aan huishoudens, waar
moeder ziek is.

De zusters gaan, zonder ooit te vragen
of er iets voor betaald kan worden, helpen
zoveel ze kunnen.

Nu hebben zij ook sinds enige maanden
„Meisjesstad" geopend.

Eenvoudig, mooi, warm is het ingericht.
Van verschillende kanten uit het land

2Ójn ze al gekomen.
Een man zonder dak boven het hoofd

is erg.
Veel erger is het voor een vrouw, voor

een meisje.
Er heeft zich een comité gevormd, dat

deze zusters financieel wil helpen.
En dat comité heeft een loterij opgezet
Voor een kwartje hebt u een kans.
De hoofdprijs is een huis ter waarde van

vijfduizend gulden.
Het is mijn bedoeling niet op verschil-

lende van de duizend prijzen in te gaan.
U vindt de weg voor de kans, die u

krijgt in de bijlage, die u in dit nummer
vindt ingesloten.

Ik mag u wel zeggen, het is de moeite
waard er een paar kansen op te zetten.

En ik schrijf dit aanbevelend woord
graag, omdat het werk van dé zusters
Augustinessen van St. Monaca het volop
verdient.

Ik vraag u met heel mijn hart, kijk de
bijlage eens heel goed in: „Wat hoorde ik
over de mogelijkheid van een eigen huis"
en maak meteen uw kans klaar.

Fijn, als u het wint.
Fijn, als u meehelpt de vermisten te

brengen op het pad naar ons aller Vader
in ons aller Hemelhuis.

Pastcor S. VAN NUENEN
O.E.S.A.

NIEUWE UITGAVEN
PRACTICA

Het Januari-nummer van Practica, uitga-
ve ten behoeve van het katholiek Onderwijs
en de katholieke, Jeugdbeweging van Urbi
et Órbi, te Utrecht, vangt aan met een arti-
kel „Uit de dagen der eerste Christenheid".
Aan het feit van Driekoningen wordi ruim
aandacht besteed, alsmede aan de Interna-
tionale Bidweek van 18 tot 25 Januari. Onder
de actualiteiten vinden wij levensbeschrij-
vingen van Galilei en Benjamin Franklin en
een artikel over de groei van het Britse rijk
en over Rusland. De verschillende typen van
schepen van onze zeemacht worden bespro-
ken, alsmede de suikerbereiding en de groei
van paddenstoelen.



VOLKSBOND, afdeling 'sGravenhage
19 graden vorst

Menigeen, die anders nooit op
een barometer kijkt, neeft in
deze dagen een levendige belang-
stelling voor dit nuttige instru-
ment.

Maar menigeen ziet met zorg
de brandstoffenvoorraad minde-
ren en de. huismoeders - - die
toch al zulk een zware tijd mee-
maken m verband met de stijgen-
de huishoudkosten moeten
passen en meten om de warmte
in huis te houden.

Spaarzaamheid, de onderafde-
ling die zorg draagt dat elk lid
voor de minste koscen het groot-
ste voordeel krijgt, staat in deze
dagen in het teken van de be-
langstelling.

Per telefoon, per post, komen
de bestellingen binnen en
worden stip tuitgevoerd.

Raakt uw voorraad uitgeput,
wacht niet tot het laatste, maar
bestel tijdig, dan voorkomt men
last en ongemak.

Juist in deze dagen, van vorst
en sneeuw, genieten de leden
van Spaarzaamheid toch wel een
buitengewoon voordeel van be-
diening en service.

En daaibij ontvangt u elke
H.L. goedkoper dan elders.

Bestel dus al uw bestellingen
bij Spaarzaamheid.

Of de bestelling groot of klein
worden stipt uitgevoerd.

U behceft niet speciaal de
straat op om in de omgeving één
H.L. te bestellen of anderszins.
Eer. telefoontje 33.52.29 of een
briefkaartje aan J. Duijndam,
Marktweg 167 en u ontvangt op
tijd uw bestelling.

Bestel bij
Spaarzaamheid
Het concert van het
R. K. Residentiekoor
Op Zondag 28 Januari

Vorige week kondigden wij een
concert aan van het R .K. Resi-
dentiekoor in samenwerking met
het Residentie-orkest, met een
keur van solisten.

Juist vandaag kregen wij de
recensies onder de ogen van de
uitvoeringen van „Les Beatitu-
des" van César Franck. Amster-
dam en Rotterdam gaven giste-
ren een schitterende uitvoering
en, op de recensies afgaande,
moet het een lust voor het ge-
hoor worden, om dit concert te
gaan horen.

Het Mengelberg orkest te Am-
sterdam en het Philharmonisch
orkest in Rotterdam met een
staf van solisten, gaven .het
beste van het beste en dit moge
mij een aansporing wezen, om
dit concert aan te bevelen.

Wij, die toch altijd bezig zijn
aan onze arbeid, moeten oot
eens aan een fijne verpozing den
ken en dit is u gegeven van de
eerste rang.

Het R.K. Residentiekoor, het
Residentie-orkest en een keur
van solisten.

In Amsterdam werd het zo su-
bliem uitgevoerd, dat van eer-

1 foliem uitgevoerd, dat voor eer
rakter van 't stuk, applaudise
ring achterwege bleef.

Laten wij hier in Den Haag
eveneo doen.

L. v. 't H.

Schoeiseldienst
Haags Crisiscomité

In verband met het steeds gro
ter wordende aantal paren schoe-
nen, dat gewoonlijk op Woens-
dagv bij de afd. Schoeiseldienst
van 't Haags Crisiscomité wordt
aangeboden (de laatste Woens-
dag 930 paren) raadt het Comité
dringend aan in den vervolge
schoenen ook op Maandag in te
leveren. Anders bestaat kans dat

. men 's Woensdags wegens over-
grote drukte moet worden terug-

pv Van het l f

rropagandarront

Al tempert de kou,
het blijft gloeien

TROT5 ALL€$,

Finse temperaturen
leersen er in onze lage landen en ook onze
vredige hofstad krijgt er ruimschoots haar
deel in.

Ijskoude winden, vergezeld van fijne
jachtsneeuw doen ieder met hoog opgela-
jen kraag haastig zijn woning opzoeken
om bij de brandende haard of kachel — ge-
stookt met kolen van Spaarzaamheid — de
felle winteravond genoegelijk door te
brengen.

Daarom wordt het tempo
wat ingehouden

want niemand kan verlangen, dat met zulk
koud weer, men 's avonds op propaganda
gaat door sneeuw of ijswater.

Er zijn er wel, die zich niet laten af-
schrikken en 't zo aanleggen, dat zij in de
buurt toch binnen komen en in een ver-
warmde kamer hun speciale opdracht vol-
brengen.

Niet erg....
al wordt gedurende enkele weken onze actie
wat ingehouden. Niemand zal zo onmense-
lijk zijn om volle activiteit te verlangen.

Maar uitstel is geen afstel. Het vuur
wordt niet afgedekt, maar het blijft gloeien.
Zo ook bij ons, totdat "de stijging der tem-
peratuur ons aankondigt dat wij wederom
de draad opnemen.

Goede voorbereidingstijd
Daar we nu niet veelvuldig op stap gaan

kunnen de leiders en propagandisten die
tijd goed besteden om te overleggen, hoe
en op welke wijze zij de zaait van propa-
gandaverspreiding het best kunnen regelen
3n zich bovendien van medewerkers kunnen
voorzien.

Ondanks de winter
hebben wij de vorige week weer goed suc-
ces gehad. Daar we feitelijk pas na Nieuw-
jaar begonnen zijn en gehandicapt door de
plotseling ingevallen vorst, zijn we niet
ontevreden, als wij zeggen, dat we reeds
20 nieuwe leden voor de vakbonden en 18
voor onze diverse onderafdelingen of in-
stellingen hebben ingeschreven.

En als grootste succes van de vorige
week, dat wij 16 aspirantleden hebben in-
geschreven.

De vakbondafdelingen
zullen handenvol werk hebben, indien de
actie goed losslaat. Laten we hopen, dat de
vorst spoedig wijkt. Dan zullen de propa-
gandisten van de vakbonden meer dan
genoeg werk hebben om alle toegezonden
adressen te bewerken. Maar laten we be-
denken, dat het gaat om de grootmaking
van onze beweging. We moeten vooruit.

Daarmee wensen wij hun nu reeds goed
succes toe.

Vrienden, bereidt u goed voor.
En daarna aan de slag. L. v. 't H.

gewezen. In ieder geval zal geen
groter aantal paren aangenomen
worden dan verwerkt kunnen
worden.

Aan de leden die voor
het gouden feest hun
bijdrage schenken

In verband met de vroeg in het
jaar vallende datum van Pasen
is het niet doenlijk om tussen 2
Februari a.s. (de datum der 50-
jarige stichtingsherdenlcing), en
7 Februari (begin van de H. Vas-
tentijd) het zo groots voorbereide
en lang verbeide feest af te wer-
ken.

Om de resterende tijd nu zo
productief mogelijk te maken, zal
de propagandist (e) u nog enige
tijd komen bezoeken, n.l. tot Pa-
sen, tensinde u het bekende bon-
netje, vergezeld van onze beste
wensen, aan te bieden.

Hét kan daarbij voorkomen,
dat u, indien u gewend zijt regel-
matig een 10-cts bon te kopen,
binnenkort 2 van 5 et. of 5 van
2" et. zult ontvangen. Dit komt,
omdat de gele bons op zijn. Ter
geruststelling wordt meegedeeld,
dat niet de kleur of de soort,
doch de waarde der verkochte
bons in aanmerking komt voor
de verloting der Rome-reizen.

Intussen bedanken wij u voor
uw zeer gewaardeerde medewer-
king.

Namens het feestbestuur:
H. J. STREUR, secretaris.

Afdeling niet'
vakbondsleden

Ons bestuurslid Moeskops
houdt iedere Woensdagmiddag
van 3 tot 4 uur zitting voor
bovengenoemde leden in ons ge-
bouw, Houtmarkt 10.

Vrouwen van gemobiliseerde leden, hebt u
moeilijkheden ?

WENDT U TOT ONS / 1
Spreekuur: Woensdagsavonds van 7 tot 9.30 uur.

Kantoor Houtmarkt 10

Bestuursraadsvergadering
op DINSDAG 30 JANUARI a.s.

Rector J. VAN DAEL, aalmoezenier van het R. K.
Jeugdkamp zal spreken over „Het kampwerk voor
jeugdige werklozen" terwijl verder die avond „De

propaganda-actie zal besproken worden.
We verwachten alle bestuurders in deze belangrijke

vergadering.

Het a.s. gouden feest en de propaganda-actie
Het gouden feest komt nu in zicht.
Wat zijn propagandisten soms rare snaken.
Er wordt door hen veel werk verricht
Om van het feest flink wat te maken.
De feestcommissie hoopt op 5000 gulden;
De propagandacommissie op 5000 leden.
't Zijn wensen die beide reeds lang vervulden.
Met deze cadeaux is de jubilerende afdeling zeker tevreden.

„Den arme gegeven is Gode
geleend"

Gaaf t gij reeds iets van u zelf
voor onze Lourcles-zieken ? ?

De bedevaart heeft plaats
10 Juni a.s.

Secr. Vierhoutenstraat 117

Lourdes-comité afd. Den Haag
v. h. R.K. Werkliedenverbond

STEUNT
HERWONNEN

Uit d

H. AGNES.

Op Donderdag l Februari des
avonds 8 uur zal in café Bmma,
Regentesseplein 19, de jaarver-
gadering worden gehouden van
kring Agnes. Vrieden, het be-
stuur doet een beroep op uw
medewerking deze vergadering
niet te verzuimen. Houdt die
avond vrij. Aftredend is vriend
v. d. Spek, welke zich bereid ver-
klaard heeft opnieuw zitting in
het bestuur te nemen, terwijl er
een vacature is ontstaan door het'
bedanken van de vrienden L.
Gerretsen, penningmeester en J.
v. Calsteren, secretaris. Namen
van candidaten worden schrifte-
lijk ingewacht aan het secreta-
riaat. Mogen wij nog even her-
inneren aan de H. Mis op Zondag
28 Januari a. s. des morgens half
8 in de parochiekerk Beeklaan.
Allen present!

H.H. ENGELBEWAARDERS
H. TERESIA VAN LISIEUX.

Trots de ernst der tijden hebben
de besturen toch gemeend, de
leden te moeten uitnodigen tot
het bijwonen van een gepast
Vastenavondf eest en wei op Zon-
dag 4 Februari te 8 uur in de
tu inzaai gebouw Amicitia, West-
einde.

Dit feest zal besloten worden
met een gezellig samenzijn tot
circa 3 uur. In dit programma
zullen optreden voor de pauze De
Hof stad-Koorknapen, (Matrozen-
koor), duo Wierike van Schendei,
afgewisseld door plastische dan-
sen van mej. Rie van Os. Na de
pauze komisch duo H. Vötel en
Hennis. In de pauze attracties.
Alles zal opgeluisterd worden
door het muziek-ensemble Ami-
citia Boys. Programma's ver-
krijgbaar aan onderstaande
adressen a f 0.25 per persoon
voor leden en introducé's, werk-
loze leden f 0.15 per persoon tot
een aantal van 2 stuks per gezin.
Deze twee kringen tellen ruim
1000 leden, dus voorziet u tijdig
van kaarten, daar er maar 500
uitgereikt kunnen worden. Wij
rekenen op uw aller opkomst en
medewerking tot het welslagen
van deze avond.

Namens de gez. besturen
Secretarissen

Bunschotensestraat 35 en
Kritzingerstraat 146.

KRING H. SACRAMENT EN
H.H. MARTELAREN VAN
GORCUM

Donderdag l Februari a.s.
houdt bovengenoemde kring een
speciale avond voor de vrouwen.

Spreekster is mej. Reintjes uit
Tilburg, voorzitster van de Ka-
tholieke Arbeidersvrouwenorga-
nisatie van de Bossche Diocesane
Werkliedenbond, met als onder-
werp: De vrouw en de standsor-
ganisatie. Deze avond wordt ge-
houden in het St. Josephgebouw,
Bevelandsestraat 42, te 8 uur
precies.

Vrouwen, komt in groten ge-
tale naar deze lezing opdat de
vrouw goed doordrongen wordt
van het nut der organisatie.

H. WILLD3RORDUS.

Donderdag l Februari 1940 is
er voor onze leden een feestavond
in het gebouw Amicitia, West-
einde 15, met medewerking van
ons bondskoor St. Caecilia, direc-
teur de heer A. v. d. Meer.

In het programma dat u deze
week is toegezonden vindt u ver-
dere bizonderheden. Op deze
avond verwachten wij alle leden
met hun vrouwen en oudere kin-
deren. Neemt u er vooral nota
van dat kinderen beneden 14 jaar
zonder ouders geen toegang heb-
ben. Het belooft een heel mooie
avond te worden, dus allen pre-
sent!

Opening der zaal 7.30 uur, aan-
vang 8 uur.
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Jat i£ 'f 'm!

Blank...
prachtig
blank !
Zoo'n handig, ovaal doosje
Pastol van 10 cent is een
beste schoonheids- én ge-
zondheidskuur voor Uw
gebit

Blank, prachtig blank wor-
den de tanden en 't lee-
rtjke gevaarlijke tandsteen
wordt grondig, vlug en
veilig verwijderd l

In iuben van 15,25 en 40 cf.

^̂ ^ BOLJÖOOT s „

Pastei
NE D ER L AND SCH F A B R I K A A T

ZANGKANARIES
Prima Seyfert kanarieman-

nen uit kampioenen, diep in
knor, holrol, kloekrollen, hol-
klingel, fluiten f 2,50—f 3,00.
Popjes f 0,50. Saksische mannen
f 2,00. Harzer zangmannen
f 1,50—f 1,75. Popjes f 0,25.
Dag- en avondzangers. Reeds
duizenden dankbetuigingen.
Bruine, BlaXrwe, Witte, Zilver en
Oranje kanariemannen op zang
f 2,50—f 3,50. Popjes f 1,00.
Puttermannen f 1,10. Vinkman-
nen f 0,25. Prachtparkieten
f 0,50 paar. Kanarie-, parkieten-
en volièrezaad p. 25 pond f 3,00,
per 10 pon-d f 1,40, gehael franco

Fijnkwekerij
NICO BORNEMAN

Merelstraat 31 b - Tel. 13617
Utrecht

Gebruik 3 x daags
van de beroemde

Worte lboer 's
K ru iden

Jacoba Maria Wortelboer
op Water, wijn, cognac,
jenever of brfendewijn.
't Is een goed medicijn.

U eet veel beter.
Het eten smaakt beter.

Spijsvertering w&.-kt beter.
Uw maag werkt beter.

Uw ontlasting wordt beter.

Gal en lever
werken beter.

Bloedsomloop wordt beter.
U gevoelt zich prettiger.

Zestig cent per pakje.
Overal verkrijgbaar.

Jacoba Maria Wortelbo«r.
Chem Pharm Industrie.

Oude-Pekela (Gron.).

Nu zijn uw belangen als
verbruiker in gevaar!

DAAROM NU
lid geworden van de

verbruikseoöperatie

Prima bediening!
Eerste klas kwaliteit! en ...
de belangen van de leden
OP DE EERSTE PLAATS!

K. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER i,a,
Kruisstr. 54 • L. Vrouweplein l

T I L B U R G

Studeert schriftelijk
Fransch, Duitsch, Engelsen, Ned. Taal met Rekenen, Boekh.,
Schoonsclir., Steno, Alg. Ontwikkeling:. Elk vak pl.m. 65 et. p. mnd.
Vraagt gratis proefles en inl. aan CURSUS ZELFONTWIKKELING
Bosboom Toussaintstraat 46 C, Amsterdam W.

G. M U L D E R S
Oostrum-Venray L.

TELEF. 75 X bij het Station
Speciale fabriek van de bekende
MULDERS SPAARKOOKKETEL.
Een prachtige buitenmantel, gefa-
briceerd uit een speciaal soort vuur-
vast beton, buitenom mooi glad af-
gewerkt, met een granietkleurig
beton-emaille. Een prachtige oer-
sterke ketel met een even degelij-
ken binnenketel, uit rood koper ver-

tind prima plaatijzer of aluminium. MULDERS SPAARKÖOK-
KETELS branden niet door, roesten niet en besparen 60% aan
brandstof. Leverbaar als wasch-, veevoeder- en slagerskookketels.
— Ook speciaal voor militaire keukens. Reeds vele geleverd. —

VRAAGT PRIJS

In ieder huis
Droste Verpleegster Cacao.
De zonnige zijde van de lange koude wintermaanden
is de echt-Hollandsche, gezellige huiselijkheid.
Verhoogt deze met Droste Verpleegster Cacao .
„Altijd Welkom"; voedzaam, lekker en voordeelig.

ALTIJD W E L K O M !
Spaart plaatjes voor het nteuuie album „Het Water op!"

TONEELLIEFHEBBERS
Zo juist verschenen: Ridders

zonder vrees of blaam, een vro-
lijk spel in één bedrijf voor 7
heren, b-een costuumkosten.
Prijs 75 cent. Uitgave Toneel-
fonds „VARIA" Heerenweg 66,
Utrecht. Giro 347954. Vraagt
zichtzending. Verder verkrijg-
baar: De Soldatendochter, vro-
lijke militaire schets in één be-
drijf voor l dame en drie heren.
Prijs 75 cent. De Haarkuur,
klucht in één bedrijf voor 4 he-
ren of l dame en 3 heren. Prijs
75 cent.

DE H O O P

VERHUIZINGEN
voorheen

NIEUWE GRACHT 62 A
thans

LANGE NIEUW-
STRAAT 55 bis
Telefoon 17089 - UTRECHT

Gebruikt bij Uw ontbjjt steeds

A.H.O.
G L O R I A K O E K
Neemt proef met onze andere

A.H.O.-ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
TILBURG

ONZE KINDEREN
MAANDSCHRIFT VOOR R. K. OUDERa EN OPVOEDERa

XXII IAARGANG

HOEVEEL KINDERTRANEN,

HOEVEEL KINDERLEED,

hun taak zouden hebben
Hoe menige levenslijn ware misschien om-

hoeveel onbegrepen oudersmart, zou voorkomen zijn,
wanneer de ouders, naast hun goede bedoelingen, met
wat meer kennis van zaken
vervuld
hoog gegaan ... Abonneert U op ONZE KINDEKEN,
Maandschrift voor R. K. Ouders en Opvoeders, ƒ5,—
per jaar franco per post. (De goedkope editie zonder
kinderbijlage kost slechts ƒ2,50). Verkrijgbaar in den
Boekhandel en bij de Administratie van ONZE KIN-
DEREN - Langestraat 70 - Tilbftrg Giro 31583.
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Gezelschapsvaandels en Insignes, Proeessievaandels en
Magazijn van a l l e Kerkbenoodigdheden
Het oudste en beste adres - Eigen atelier - Groote
voorraad • Hoogste tentoonstellingsbekroningen

F I R M A J A N S S E N & Co.
Stationstraat 4 — Telefoon No. 813 — Tilburg
VRAAGT TEEKENINGEN OF ZICHTZENDING

Desverlangd komt een onzer ter bespreking der zaken over

Coöp. Levensverzekering Mij

DRIFT 8 Instelling van het
R. K. Werkliedenverbond UTRECHT

Concurreerende tarieven.-Billijke
voorwaarden. - Aandeel in de
winst. - Vrijstelling van premie-
betaling bij ziekte, werkloosheid,

werkstaking en uitsluiting.
*

VRAAGT PROSPECTUS EN VOORWAARDEN

Smeva - Va lkenswaa rd
M. SMETS-CLAASSEN - TELEFOON 11
Het goedkoopste Nederlandsche adres voor café-
inrichtingen. Heeren bestuurders van R.K.W.V.

vraagt offerte
PRIMA WAKEN SPOTPRIJZEN

Prima Kanaries
uit kampioene
1936-'37-38. Sei-
fert mannen diep
in knor, holrol,
glockrolten, hol-

klingel en fluiten f u,- en f 4,-.
Popjes f l,—. Goudgele Saksi-
sche mannen f 3,50 en f 3,—.
Popjes f 0,75. Bonte mannen
f 3,—. Popjes f 0,50. Dag- en
avondzangers. 8 dagen proef.
Zend remb. vr. v. r. k. bij:

I. C. de Kinderen
Eerste klas Kanarie Kwekerjj

Hazestraat 62
VALKENSWAARD

Firma de Waal
Speciaal adres voor

AANGEMAAKTE VERF,

Drogerijen, Chemicaliën, enz.
Herderinnestr. 16 - Den Haag

Telefoon 114034

Bij batterijen opgelet:
Kiest WlTTJü KAT op 't

etiketl

En betere waar

En 10 procent

S.S.O
Instituut voor GOEDKOOP

BRIEFONDERWIJS.
Dir. J. v. d. Bij, Hoofdonderwijzer

Nieuwe Plein 31, bij het Station
Arnhem.

A-CTJESUSSEN: voor heren: midden-
standsdiploma politie-diploma, marechaus-

see, politietroepen, leerling-verpleger, be-
steller, hulpkeurmeester (voor slagers),

keurmeester van waren, manufacturenbrevet,
kruideniersdiploma, warenkennis, etaleur, rei-

ziger, administrateur, notarisklerk, makelaar-
taxateur, effectenvak, inspecteur verzekeringsmij,

directeur van een woning- en assurantiebureau.
Voor dames: middenstandsdiploma, leerling-ver-

pleegster, manufacturenbrevet, kruideniersdiploma,
warenkennis, etaleuse, cassière, reizigster, privé-

secretaresse, kinderverzorgster, kinderjuffrouw, as-
sistente by een dokter of tandarts, fröbelonderwjjzeres,

fröbelen.
B-CURSUSSEN: voor dames en heren: algemene ontwik-

keling (zeer uitgebreide cursus voor iedereen), praktijk-
diploma boekhouden (dubbelboekhouden), hand els kennis,
handelsrecht, statistiek, handelsrekenen, boekhpuddiploma's
„Mercurius" en „Vereniging van Leraren", landbouwboek-
houden, landbouwkundig bedr;jfsleider-zetboer, Nederlandse
taal, Frans, Duits, Engels, Nederlandse, Franse, Duitse en
Engelse handelscorrespondentie, stenografie (systeem
„Groote"), spreken In het openbaar, rekenen, meetkunde,
algebra, wiskunde, belastingconsulent, handschriftver-
betering, beschavingsleer (goede omgangsvormen).
C-CUKSUSSEN: auto-monteur, auto-techniek, garagehouder-
vestigingswet, motor- en rijwielhersteller, auto-expert (voor
verzekeringsinspecteur en taxateur), theorie rijbewijs, auto-
dieselmonteur, electriciën, electrotechniek, diploma sterk-
stroommonteur V.E V., diploma zwakstroommonteur V.E.V.,
lijnwerker-telegrafist, radiomonteur, radiotechniek, radio-
centrale-monteur, lasser, lastechniek, machinist voor stoom-
bedrijf, voor motorbedrijf, voor electrisch bedrijf, voor de
officiële diploma's land-, scheeps- en zuivelmachinist, koel-
techniek, vliegtuigmecaniciën, vliegtuigtechniek, verwar-
mingsmonteur, verwarmingsinstallateur, metaalbewerking
(smid-, machine-, constructiebankwerker, draaier, enz.),
machinemonteur-fabrieksmonteur, loodgieter, erkend gas-
fitter, erkend waterfitter, V.V.A.-diploma's gezel en mees-
ter voor timmeren voor metselen, voor lood- en zink-
werken, voor smid-bankwerken, voor machine-bankwerken,
voor auto-monteur, electrotechnisch tekenen, machineteke-
nen, bouwkundig tekenen, meubeltekenen, scheepsbouw-
kundig tekenen,

m o d e - t e k e n e n , )
r e c l a m e - t e k e n e n > Ook voor Dames!
en o n t w e r p e n , )

adsplrant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter,
betonbouw, wegenbouw, filmoperateur, bedrijfsleider-
werkmeester, gezel en meester-kleermaker, enz.

Lessen voor hen, die lager onderwijs genoten en voor ge-
vorderden, voor jong en oud, voor dames en heren, voor
gehuwden en ongehuwden. Elke week een leszending.
Correctie van gemaakt werk. Bekwame leraren. Laag
maandelijks lesgeld. Alle boeken, woordenboeken, atlassen,
tekenbenodigdheden, (tekenbord, tekenhaak, passerdoos,
driehoeken, enz.) geheel gratis. Na goede afloop diploma en
hulp bij sollicitatie. Zend onderstaande bon, duidelijk inge-
vuld, in gesloten enveloppe te frankeren met postzegel van
5 cent aan ons, of schrijf ons een brief en wij sturen U
gratis alle inlichtingen.
DOE HET HEDEN!

•:BON:
Ik verzoek zonder enige verplichting Inlichtingen omtrent
de cursus voor:

Naam: Ouderdom:

Straat en No.:

Woonplaats Vkr.

„MILITAIREN. Cursussen voor militairen kunnen ook
door familieleden en andere burgers worden aangevraagd
en besteld."

STICHTING: VEREENIGDE HAAGSCHE SPELERS
KATHOLIEK GEORIËNTEERD BEROEPSTOONEEL

Deze voorstelling 'n bijzonder geschikt voor Uw leden

3iet
van

Regie: Jules Vsrstraete_

mag dezen winter

niet op uw programma

ontbreken!

•

Het alleenopvoerings-

recht berust bij:

De Vereenigde Haagsche Spelers
Vraagt nog heden aan, voor U teleurgesteld wordt ! !

VOORZITTER; Dr. H. DUURKENS S. J.
DIRECTEUR: PIERRE BALLEDUX

Adelheidstraat 191 - Den H a a g - Telefoon 771771


