
ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD
UITGAVE VAN HET R. K. W E R K L I E DE N VER BON O IN N E D E R L A N D

21e Jrg.9FEBR. No.6 1940
HOOFDREDACTEUR

Dr. P. K A S T E E L

REDACTIE-ADRES: DRIFT 10 - UTRECHT ABONNEMENT FRANCO PER POST F 3,00 PER JAAR ADMINISTRATIE: ONDIEP 6 - UTRECHT

JEUÜDWERKLOOSHEID5ZORÓ

ROMME.

WETÓONTWE

«DAT LIJKT OP ELKAAR"
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HET BUITENLAND
onder de loupe

lm Westen nichts neues.

De bekende roman van Re-
marque „lm Westen nichts
neues" zou met een nieuw hoofd-
stuk kunnen worden aangevuld.
Vijf maanden lang was er aan
het geweldige Westfront geen
nieuws. De millioenenlegers
staan er vrijwel onbewegelijk
tegenover elkander, wachtend op
het sein voor de grote aanval.
Intussen worden door de staats-
lieden van beide partijen mond-
gevechten gevoerd. Deze houden
grote-iredevoeringen, maar ver-
tellen ook geen nieuws. Hitler
schold op Chamberlain zoals hij
dit vroeger deed op Benesj. Het
is geen vooruitgang, wanneer
een staatshoofd zo optreedt te-
gen regeringsleiders van andere
staten. Zeker, men kan Enge-
land verwijten, dat het de laat-
ste eeuwen een baatzuchtige po-
litiek heeft gevoerd, om op fi-
nancieel en economisch gebied de
eerste viool te spelen, maar zulk
verwijt maakt geen indruk, wan-
neer het gedaan wordt door
iemand, dié tegelijk „levensruim-
te" opeist ten koste van anderen,
Hitler heeft opnieuw gedreigd.
Hij zeide dat nu de tweede phase
van de oorlog gaat beginnen en
dat Duitsland hiervoor ontzag-
lijke voorzorgsmaatregelen ge-
troffen heeft. Merkwaardig was
deze sarcastische opmerking van

Hitler: „De bijbellezende en
bybelstuderende Chamberlain
trachtte met den godloochenaar
Stalin tot een bondgenootschap
te komen. Dat is hem niet ge-
lukt. Ik begrijp, dat men er in
Engeland wild over is, dat wat
Chamberlain niet gelukt is, mij
wel is gelukt. Ik begrijp dat wat
bij Chamberlain een Gode. wel-
gevallig werk was, bij my geen
Gode welgevallig werk is." Dit
sarccasme doet pijn en wij ge-
loven, dat er ook nog altijd vele
oprechte Duitsers zijn, die met
ontzetting constateren hoe Hitler
zich beroemt op een samenwer-
king met de bolsjewieken, die hij
tot vóór korte tijd met recht de
grootste vijanden van onze be-
schaving heeft genoemd. Dat ook
Engeland naar zulk verbond
heeft gestreefd, is even afschu-
welijk en bewijst, hoever Europa
is afgedwaald, maar nog afschu-
welijker is, dat men met de god-
lozen samenspant en dan spot-
tend spreekt van een Gode wel-
gevallig werk. Dit schreit om
wraak ten hemel! — Ook Cham-
berlain hield weer een redevoe-
ring. Wat Churchill bedierf,
trachtte hij goed te maken. Hij
sprak vriendelijker over de neu-
trale staten. Deze hebben natuur-
lijk het onbetwiste recht, om
buiten het conflict te blijven,
maar, zo zeide Chamberlain, „zij
moeten er rekening mee houden,
dat, hoewel wij bij de uitoefening
van ons recht van oorlogvoeren-
den zouden kunnen optreden op
een wijze, welke hun ongemak-
ken of zelfs verliezen bezorgt, wij
in geen geval ooit neutrale sche-
pen hebben tot zinken gebracht
en nimmer bewust een enkel
neutraal leven in gevaar hebben
gebracht."

Chamberlain gaf op zijn beurt

— met geen woord gewag ma-
kend van hetgeen Hitler daags
te voren zeide — een indrukwek-
kend overzicht van de geweldige
maatregelen, welke Engeland en
Frankrijk hebben voorbereid
voor de grote slag. Overigens:
„lm Westen nichts neues". In
beide redevoeringen, die bJj lan-
ge niet het peil bereikten van de
rede, die onlangs onze minister
Van Kleffens hield, werd eenvou-
dig herhaald, wat reeds vroeger
was gezegd. Hitler en Chamber-
lain zouden met'vrucht nog eens
kunnen overwegen, wat Van
Kleffens heeft gezegd.

De Russen in Finland.

De geweldige legermacht' der
bolsjewieken moet nog altijd wij-
ken voor het kleine keurkorps
van de Finnen. De Russen vech-
ten nog steeds bij Kuhmo, waar
zij nu op breder front hun oud
plan, om Finland in twee delen
te scheiden, trachten uit te voe-
ren. Maar zij staan nog verder
af van de Botnische Golf en moe-
ten blijven wijken voor de Fin-
nen, terwijl aan de overige fron-
ten hun aanvalsplannen ofschoon
zij nu hun beste troepen in het
vuur hebben gebracht, een voor
een zijn mislukt. Intussen gaan
de bolsjewieken voort met hun
terreur achter het front. Weer
vele onbeschermde steden en
dorpen hebben zij gebombar-
deerd en hierbij opzettelijk vele
vrouwen en kinderen gedood.
Sedert het begin van de oorlog
hebben zij reeds 20373 bommen
op de Finse burgerbevolking
neergeworpen en 377 mensen ge-
dood. Het Zweedse Rode Kruis
heeft een internationaal onder-
zoek gevraagd van de vele ge-
vallen, waarin de bolsjewieken
klaarblijkelijk met opzet zieken-
huizen hebben beschoten.

De eerbiedwaardige president
van Finland, Kallio, heeft een in-
drukwekkende rede gehouden .bij
de sluiting der parlementszit-
ting. Hij zeide: „De heersers der
Sovjet-Unie weten zeer weinig
van het Finse volk, als zij den-
ken, dat dit zich zal onderwerpen
aan hun decreten of leerstellin-
gen, wy kunnen niet rekenen op
massale strijdkrachten als steun,
maar voor de ogen van de gehe-
le wereld heeft het Finse volk
zich groot getoond in de geest
van zelfopoffering en in de mo-
rele kracht, waarmee het ajn
rechten heeft verdedigd en te-

vens verhinderd heeft, dat het
bolsjewisme zich verbreidde
naar het Westen." Deze rede was
volkomen vrij van wraak en
bluf. Kallio verklaarde zich nog
altyd bereid tot onderhandeling
over een eervolle vrede. Terecht
roemde hij de zedelijke kracht
van zijn volk, waarvan hijzelf
het voorbeeld geeft. Geheel de
wereld is er vol bewondering
voor. Wat goed. en edel is, wekt
zelfs eerbied bij den slechtsten
mens. Het moge niet bij die be-
wondering, even algemeen als de
verachting voor de bolsjewieken,
blijven, maar zich vooral uiten in
practisch hulpbetoon.

Uitputting.

De Franse minister Reynaud
heeft, enige weken geleden, ver-
klaard, dat door de oorlog de
staat een moloch is geworden,
die alles verslindt. Dit is, zoals
wij in eigen land ondervinden,
zelfs het geval in landen, die
niet in de oorlog betrokken zijn.
Er zijn vele andere voorbeelden.
België rekent op een jaarlijkse
uitgave voor weermachtdoelein-
den van 10 milliard francs.
Het kleine Roemenië onderhoudt
een leger van anderhalf millioen
man. Turkije heeft twee millioen
man onder de wapenen. Het
arme Hongarije benadert met
zijn legermacht die van Roeme-
nië. Zwitserland moest zijn
staatsuitgaven, normaal 600 mil-
lioen frs. met 2000 millioen ver-
hogen. In twee jaren tijds is de
rijksschuld van Duitsland ver-
dubbeld. Zij bedroeg in Sept.
1938 nog „slechts" 17602 millioen
en is trans gestegen tot het fa-
belachtig bedrag van 40 milliard.
De belastingontvangsten, die in
1933 toen de nationaal-socialisten
aan het bewind kwamen, 6.8 mil-
liard mark bedroegen, zijn thans
opgevoerd tot 24 milliard, en
zullen weldra dus verviervou-
digd zijn. Zo gaat het. ook in
Frankrijk en zelfs het schatrijke
Engeland heeft thans zo hoge
uitgaven, dat men inflatie vreest.
Het verbruik wordt reeds overal
sterk gerantsoeneerd. Zo wordt
Europa uitgeput. Ook de econo-
mische gevolgen van deze oorlog
zullen verschrikkelijk zijn.

Arbeidsverhoudingen
oorlogstijd.

in

De Belgische mijnwerkers be-
sloten tegen een loonsverhoging
van slechts 1% percent een half

uur per dag langer te werken.
Zij werken nu weer gemiddeld 8
uur per dag. In Frankrijk kan
in de oorlogsindustrieën tot 60
-uur per week worden gewerkt.
In deze landen, evenals in Enge-
land, is er strijd over het begin-
sel der glijdende loonschaal. De
regeringen willen voorkansen,
dat er een voortdurende wed-
strijd ontstaat tussen prijzen en
lonen. Maar de prijzen zUn reeds
overal aanzienlek gestegen. De
arbeiders verlangen dus, dat hun
koopkracht wordt beschermd. In
Engeland is reeds een mijnwer-
kersstaking, een z.g. sitdown-
staking volgens communistische
methode, voorgekomen. Het
schijnt, dat in Engeland de com-
munisten thans meer invloed uit-
oefenen dan in Franrijk, waar zij
streng worden gecontroleerd. De
beste bestrijding is, dat aan
rechtmatige verlangens wordt
voldaan. In Finland hebben de
werkgevers, zoals ook in Frank-
rijk, besloten nauw samen te
werken met de organisaties der
arbeiders. De z.g. „moderne"
vakbonden geven het klassem-
strijdfoeginsel meer en meer prijs.

Ouderdomspensioen in Amerika.

Eerst in 1936 werd in de Ver.
Staten een wettelijke pensioen-
verzekering ingevoerd. Amerika
was op dit' gebied ver ten achter
bij Europa. Maar het is nu met
één sprong vele andere landen
voorbijgesneld. De grondslag van
zijn wettelijke regeling is, dat
voor een maandelijks inkomen
van meer dan 50 dollar (55 gld.)
van de eerste 50 dollar 40 pet. en
van de rest 10 pet. als pensioen
wordt uitgekeerd, wanneer in
een periode van tien jaren pre-
mie is betaald (l tot 3 pet. van
het loon, zowel door werkge-
vers -als arbeiders te betalen) en
men 65 jaar oud geworden is. De
vrouw ontvangt boyendien nog
50 pet. van het pensioenbedrag,
evenals elk kind tot het 18e le-
vensjaar. Zo kan iemand met
vrouw en één kind, die tien jaren
premie heeft betaald voor een
maandinkomen van 150 dollar
rekenen op een pensioen van 63
dollar per maand. Een over-
gangsbepaling is gemaakt, waar-
door nu reeds 65-jarigen, voor
wie dus nog slechts drie jaren
premie is betaald, een pensioen
van 62 dollar per maand ontvan-
gen. Dit is begonnen op l Febr.
en betreft 912.000 personen.

H. H.

GUNSTIGE TIJD
Er zijn van die moeders, die hun kin-

deren met een zoet lijntje tot minder ple-
zierige dingen weten te brengen — haast
ongemerkt.

Soms lijkt het, dat onze Moeder de H.
Kerk ook zo met ons doet.

De vasten'begint: en zij laat ons ver-
genoegd horen: „Zie nu is het de gun-
stige tijd!" Vroeger vertaalde men: „Nu
Is het de aangename tijd!"

Het klinkt opwekkend: gunstige tijd,
aangename tijd.

Intussen: er mee bedoeld wordt toch
maar: een lange rek van ruim zes en
een halve week, waarin alleen de Zonda-
gen ons ontslaan van een plicht tot bij-
voorbeeld ongeveer niet ontbijten.

Nu zijn er mensen, die zeggen: „O dat
vasten valt zo meel Ik eet heus anders
ook niet zoveel meer dan zo'n ene snee
brood 's morgens. We dineren 's mid-
dags, en dan is die collatie 's avonds
werkelijk nog een aardige maaltijd."

Dan kan allemaal zijn. Kerkelijk vas-
ten is ook inderdaad niet gelijk aan een
hongerkuur. Er zijn tienduizenden en
honderdduizenden, die door oorlog of on-
derdrukking op een heel wat straffer
rantsoen leven. Toch is het niet plezierig
's morgens het ontbijt te laten staan, op
de bewuste 60 gram na, en het is ook
niet prettig om aan de thee niets erbjj

te eten; en om aan de tweede maaltyd
nog zowat beperkt te zijn. Vooral op de
duur begint het te vervelen — zo tegen
de tijd dat halfvasten voorbij is. En heel
speciaal hindert het vasten-régirne, als
we om de een of andere reden wat ont-
stemd zijn. Want het is nu eenmaal zo:
kunnen-vasten is niet alleen een kwestie
van lichamelijke constitutie, maar ook 'n
kwestie van de geest. Niet alleen de
maag en de zenuwen, ook de wil speelt
hierbij een grote rol. Ja dan speciaal:
als ons iets dwars zit, als we ergens over
twijfelen en weifelen, als ons iets tegen-
valt en tegenstaat: dan kan het ontbe-
ren van precies dat aan onze maaltijd,
wat juist het aantrekkelijke er van was,
ons net even te veel schijnen. En dan
kan een woordje als: „nu is het de aan-
gename tijd", „nu is het de gunstige
tijd" ons boos maken.

Maar dan bedenken we, dat er over
Jat vasten ook andere woorden geschre-
ven staan. Uit de liturgie der Kerk, de
officiële taal dus onzer Moeder, kunnen
we zo maar citeren: „Het vasten maakt
•ie machtigen sterk en krachtig het
geeft aan de wetgevers wijsheid...-. het
is de beste bewaking der ziel het is
voor dappere mannen een bescher-
ming voor kampvechters en strijders
is het vasten een oefening.... Het ver-

drijft bekoringen het geeft smaak in
het godsdienstige het maakt den.'
priester volmaakt het bedwingt kwa-
de neigingen, het verheft de geest, het
.geeft deugd en kracht en beloning."

Enorme waarden worden hier ge-
noemd! Met een zelfverzekerdheid, die
de Kerk hebben mag, omdat zij onfeil-
bare Lerares is bij Gods genade, worden
ze opgenoemd: wij hebben deze waarden
dus te verwachten, als . we behoorlijk
vasten. Zo is de vastenperiode een zuive-
ringstijd, een heiligingstijd bij uitstek:
al het scheve, het foute, het schriele en
droge in ons wordt uitgevast en uitge-
zuiverd: en met Pasen verrijzen we ten
nieuw leven. •

Als een milde regen dauwen daarbij
over ons neer: de oraties uit de Missen
van de vastentijd. Deze zachte, doch
krachtige, fijnzinnige gebedjes, die de
Kerk in wondere verscheidenheid over
ons neerbidt, maken het ons misschien
al te harde van de boete-tijd: dragelijk
en troostvol. Is het niet blijinakend te
bedenken, dat Heel de schaar van pries-
ters en brevierbiddende kloosterlingen dag
voor dag van die veertigdaagse vasten
voor ons bidt? Elke dag opnieuw vragen
die duizenden bidders uit alle landen en
streken van de wereld een beetje zegen
voor ons van de hemel. Ze vragen het
in allerlei vorm en op allerlei gebied: en
er gaat geen dag voorbij van die veertig
dagen of ze vragen iets goeds voor de-
genen, die de vastenwet onderhouden.
. Wij allen dus, die vanaf Aswoensdag

serieus gaan vasten, we weten: men is
iaet ons bezig in de hemel. Er wordt ge-
werkt aan ons geluk. Men is doende in
hemel en aarde om ons te verrassen.

De ene dag wordt gebeden: Dat we
tegen alle wederwaardigheden naar het
lichaam beschermd mogen worden, wij
vastenden. In deze tijd niet overbodig!

Een andere dag: Dat van ons afge-
wend moge worden, wat wij door onze
zonden verdiend hebben.

Een andere dag weer: Dat onze ziel
móge branden van verlangen naar U.
Diepzinnige vraag voorwaar, die méér
inhoudt dan op het eerste gezicht lijkt.

Andere dagen volgen: Woensdag van
de eerste week van de vasten: „geef dat
wij kunnen zien, wat wij doen moeten,
en dan in staat zijn om te volbrengen,
wat goed is." Een ontzaggelijke gunst,
die voor ons wordt gevraagd (en dus ge-
kregen als wy maar willen accepteren).

Donderdag van dezelfde week: „Geef
ons verkwikking in. de ziel " O, een
hoe menselijke vraag!

Zaterdag: „Wend de slagen uwer
gramschap van ons a f . . . - "

Weer andere dagen: „Geef ons vreug-
de in uw zegen"; „bevrijding van vijan-
den naar lichaam en ziel", „rust in uw
dienst", „vertroosting door uw zegen".

Zie: zo regenen in wijze milde woorden
de weldaden des hemels op ons neer,
veertig dagen lang. Eeuwige waarden,
die ver overstegen, wat wij op stoffelijk
gebied moesten derven.

p. P. P.
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KRONIEK EN KRITIEK
J e«ej d r egiislr alie

Indien wij het wel hebben, was het
heengaan van den heer De Wilde de
eerste, ernstige ondermijning van het
vierde kabinet-Colijn.

Minister De Wilde kreeg immers
opeens onoverkomelijke bezwaren te-
gen de zogenaamde verkwistende al-
lures van mr. Romme; het toppunt
van de verkwisting zat, zo vernam
men, in 's heren iRomme's plannen be-
treffende de jeugdregistratie.

Deze opschrijverij werd geheel on-
nodig geacht; zij heette de zuiverste
geldverspilling; zij zou de Kamer niet
passeren, enzovoort, enzovoort.

Ook de heer Colijn ontdekte spoedig
het onnutte van 's heren Romme's
eerst door hem goedgekeurde plan-
nen. En de heer De Geer raakte zo
onder de indruk van het onnutte ont-
werp 411 "dat hij publiek verklaarde,
dat dit wetsontwerp 411 inzake de
jeugdwerkloosheid niet nodig was.
Het ontwerp werd dan ook ingetrok-
ken, toen de heer Van den Tempel als
minister optrad. Maar bij de verschij-
ning van de Memorie van Antwoord
op Sociale Zaken bleek de nieuwe mi-
nister de hoofdstrekking van Rom-
me's plannen toch te aanvaarden!

En nu publiceren de bladen een
brief, dien minister Van den Tempel
aan de gemeentebesturen richtte. De
bewindsman wijst daarin op de nood-
zaak van jeugdregistratie; bureaux,
waar die registratie geschiedt, moe-
ten er overal zijn; er moet een leider
met assistenten aan verbonden zijn;
zelfs het veel gesmade staat-van-
dienstboekje verwerpt de minister
niet. En hij belooft aan de gemeenten,
die voor zulk bureau zorgen; de helft
der onkosten te vergoeden.

De activiteit van minister Van den
Tempel valt zeer te prijzen. Maar de
oppositie tegen den heer Romme, in-
zonderheid het aftreden van mr. De
Wilde en de latere politieke crisis van
het vierde kabinet-Colijn, komt in
vreemd licht te staan, vooral nu men
het veelbestreden wetsontwerp-Rom-
me rustig buiten de Kamers om per
ministeriële circulaire doorvoert! Er
zal nu blijken, dat de parlementsmeer-
derheid niet tegen Romme's plan was.

'af er

Veel arbeiders zullen hem niet ge-
kend hebben en dat is jammer. Want
Slijpen was een edele ziel, die ook ópen
stond voor sociale vragen, zoals reeds
zijn nauwkeurige studiën over de oude
slavernij bewezen.

Hij was daarbij een arbeider als
weinigen.

Arbeid van zijn jeugd af had hij
geleerd. Hij was een goed gymnasiast,
die een klas kon overslaan.

Hij werd Jesuïet. Zijn oversten zon-
den hem naar de Amsterdamse Uni-
versiteit. Daarbij deed hij al het werk,
dat van een Jesuïet, die nog geen
priester is, verwacht wordt.

Hiermee niet tevreden, beantwoord-
de Slijpen een universitaire prijsvraag.
Zijn werk werd met goud bekroond.
Die gouden medaille — echt Slijpen
— is de-luna geworden voor een mon-
strans, de plaats, waar de H. Hostie
bij uitstelling bewaard wordt. De gave
tekent den man, die zo gelukkig was,
op zijn ziekbed althans de Mis te
mogen opdragen.

Slijpen ging daarna nog promove-
ren. Hij werd met onderscheiding doc-
tor in de oude talen op een proef-
schrift "over den dichter Horatius.

En toen werd hij leraar aan het
Amsterdamse Jesuïetengymnasium
op de Hobbemakade. Daar woonde de
man een paar trappen hoog. Op een
van de Jesuïetenkamers, die men wel
kent — houten vloer, een paar fa-
brieksstoelen, een kast om op te schie-
ten, in de hoek een bed, bij de deur
een wijwatejbakje. En dan natuurlijk
de boeken.*"*

Op zulk een kamer leefde dr. A.
Slijpen, S.J. Of liever daar werd de
man geleefd. „De ijver voor uw huis
heeft mij verteerd," mocht Slijpen ge-
rust zeggen. Hij ging uit, preekte, gaf
conferenties, gaf les, ontving mensen,
schreef artikelen en brieven, veel brie-
ven.

Man van brede kennis, scherpe blik,
groot hart. Moedige man, die even
goed Querido aanpakte als een afge-
vallen priester. Belijder en leraar.

Na harde arbeid werd hij professor
te Nijmegen. Of men hem daar ooit in
zijn volle kracht gekend heeft? Maar
op halve kracht was hij nog veel meer
dan een gemiddeld professor. Want
Slijpen paarde een soliede ondergrond
aan een rijk gevoel en een vaste, we-
tenschappelijke methode. Deze din-
gen zijn de onmisbare voorwaarden
voor een echt professoraat. Als die
er niet zijn, baten alle praatjes nie-
mendal.

Ook hij heeft Nijmegen — onze
Universiteit — mee gebouwd. Dat is
veel. Maar hij heeft daarnaast, meer
dan velen vermoeden, in stilte voor
de glorie van God gearbeid en voor de
eer van de Kerk.

Zijn nobele ziel is in lijden gelouterd
en zijn afgewerkt lichaam is letterlijk
door folterende pijnen en benauwd-
heden afgebroken. Op Maria Lichtmis
is de Maastrichtse priester, die als
kind met moeder naar de Sterre der
Zee ging, naar God opgegaan. Hij
stierf te Nijmegen.

De katholieke gemeenschap verliest
in Slijpen een groten arbeider; moge
hij, die zo jong, nauwelijks 55 jaar,
heenging, een voorspreker voor haar
zijn.

Requiescat in pace!

NAAR DE NIEUWE GEMEENSCHAP

DE NOODZAKELIJKHEID
VAN MIEUWE INSTELLINGEN

SPREKER: Mr. Dr. T. VERSCHUUR

T asten

Het kerkelijk jaar schrijdt voort;
deze week begint de Vastentijd.

Velen onder ons behoeven niet te
vasten, verhinderd als zij zijn door
zware arbeid. Het komt ook niet in
de eerste plaats op eten of niet eten
of mager eten aan. .De dispensaties,
die de Kerk verleent, bewijzen dat
voldoende. „Het is de geest, die levend
maalit," ook ten aanzien van de Vas-
ten, j

Geen andere bedoeling heeft de
Kerk dan ons voor te bereiden op de
Paastijd en dit ook te doen door ons
aan gepast genot, ook in spijs en
drank en anders in drinken of roken
of snoepen of uitgaan, iets te ontzeg-
gen.

Tot eigen beveiliging en tot heili-
ging van heel de Kerk, waarvan wij
deel uitmaken. „Ik vul aan in mijn
lichaam, wat aan Christus' lijden ont-
breekt, i,~n voordele van Zijn lichaam,
de Kerk", schreei St. Paulus aan de
gelovigen van Colosse, een stad in
Klein-Azië.

Het is deze geestelijke, maar echte
solidariteit, die ons als broeders en
zusters van Christus moet verenigen
en die ons vasten, en onthouden be-
zielt.

Brengen wij zo de komende perio-
de door, dan leven wij in de geest der
Kerk, naar het voorbeeld van ons
aller Hoofd en Voorbeeld, Christus,
die ons een voorbeeld gaf door veer-
tig dagen te vasten en toen, na kort
maar heftig dispuut met Satan, die
bijbelteksten misbruikte, maar in den
Heer zijn Meester vond, Zijn openbaar
leven aanvaardde, dat aan de mens-
heid ten zegen werd.

EILaar begrepen

Reeds wees Verbondsbestuurder
Kuiper in „Herstel" van 2 Februari
op de betekenis van het besluit van
de sociaal-democratische vakbewe-
ging om communisten uit de rijen te
weren.

„Het Volk" van 30 Januari schrijft:

Een onoverbrugbare kloof scheidt de
moderne vakbeweging van het commu-
nisme — tussen vakbeweging en de com-
munisten Is geen gemeenzaamheid mo-
gelijk. Communisten behoren in de mo-
derne vakorganisatie niet meer te wor-
den geduld. Geen officiële communisten
en geen verkapte — geen openlijke vij-
anden van de moderne vakbeweging en
geen heimelijke wroeters. Dit Is de be-
tekenis van de resolutie, die de besturen-
vergadering van het N.V.V. aannam.

Vroeger moest reeds tegen commu-
nistische cellenbouwers worden op-
getreden.

Het kostte leden, doch het bleek alras,
dat dit verlies slechts schijn was, want
dra kwamen velen, die om he.t commu-
nistisch rumoer weggebleven waren, de
gelederen versterken. Vraagt men nu
naar het resultaat, dan hoort men, dat
daar, waar het krachtigst werd ingegre-
pen, de innerlijke en uiterlijke kracht het
meest gebaat werd. Na het verwijderen
van de tweedrachtzaaiers kon de vakbe-
weging krachtiger dan voorheen zich aan
haar taak wijden.

Maar de zonen van Moskou, die de
voordeur worden uitgewerkt, probe-
ren toch langs de achterdeur weer
binnen te komen. Dat ging zo:

Er verschenen groepen van „actie-wil-
lende leden" in enkele bonden, anonieme
groepjes, werkend onder leiding van de
C.P.N. Werkelijke leden van de organisa
ties waren het niet, doch zij hadden in
de organisaties hun vertrouwenslieden,
die met het onschuldige gelaat van de
„Vrienden der Sovjet-Unie" of dergelijke
mantel-organisaties zich in de vergaderin-

Er hoertcht weer griep! Dut
waakzaamheid i» gebo-
den ! Bij de conto griepver-
ichijnielen direct ASPIRIN
nemen. Zorg ASPIRIN bij

de hand ie hebben.

;en der organisatie voorbeeldig gedroe-
gen, maar ondertussen zo voorzichtig
mogelijk het ondermijnend werk voort-
zetten. Er waren en er zijn er ook, die
n de eigen organisatie geen voet scheef

zetten, doch hun agitatie-bijdrage voor
de C.P.N. in andere vakbonden leveren.
Er zijn in een enkele organisatie ook .nog
officiële communisten, die door de overi-

e leden volkomen in bedwang worden
;ehouden, doch die op elk ander terrein

de arbeidersbeweging pogen te schaden.

Welnu, aldus „Het Volk":

De resolutie van de hoofdbesturenver-
jadering heeft tussen de moderne vak-
jeweging en al deze individuen een dui-
delijke streep getrokken. De resolutie
verzoekt niet alleen de hoofdbesturen de-
ze mensen uit de organisatie te verwij-
deren om organisatorische redenen, noch
alleen om redenen van principe, doch zij
•aat verder: de resolutie spreekt een ze-

delijke veroordeling uit over alles wat
communistisch of fascistisch is of voelt.
Tussen deze mensen en de moderne vak-
Deweging kan geen enkele gemeenschap
bestaan.

De sociaal-democraten hebben over-
vloed van gelijk, hun beweging niet
te laten breken door de Moskovieten.
Hoe wis en zeker het de communisten
er om te doen is, de soc.-dem. bonden
te vernielen door het vertrouwen in
de leiders te ondermijnen, bewijst het
„Volksdagblad" van I Februari. De
communistische redactie tiert tegen
„d~ oranje- en burgerwachtsocialis-
ten, de godsvredeleiders, die vervuld
zijn van woede tegen de strijdwillende
arbeiders en in de eerste plaats tegen
de communisten".

Het blad propageert „verzet tegen
de royementen" en intimidatie van
bestuurders. Het beweert, dat de
strijd gaat tegen „de strijdlustigste
arbeiders" en dat allen moeten mee-
doen, die van mening zijn dat de vak-
beweging haar natuurlijke rol moet
vervullen in de strijd van de arbei-
dersklasse voor verbetering van hun
levenspeil."

In deze strijd zullen sociaal-democra-
tische, communistische en partijloze ar-
beiders schouder aan schouder moeten
staan om te verhinderen, dat hun orga-
nisaties worden dienstbaar gemaakt aan
de godsvrede- en oorlogspolitiek der
S.D.A.P.

Denkende arbeiders kennen deze
extremistische frases. Zij zijn altijd
gehoord. Als de communisten zo
„strijdlustig" zijn, laat hen dan zelf
maar eens een flinke vakbeweging
bouwen. Daartoe echter zijn zij niet
in staat. Het zijn koekoeks, die van
het nest van anderen willen profite-
ren, ja, er den baas in spelen ook.
Dat die anderen hen er nu uitzetten,
mag de communist wel heel brutaal
vinden, maar de toeschouwer geeft
de sociaal-democraten groot gelijk.
Een beweging, die haar leiding stel-
selmatig laat ondermijnen, is ten on-
dergang gedoemd. Dat de leiders van
het N.V.V. dit wensen te voorkomen,
is begrijpelijk. Onze wens kan slechts
zijn, dat zij daar in slagen, óók door-
dat zij zich op eigen, vaste grondslag
nader bezinnen.



HEKSTE L: ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD

ROND DE
BEWEGING

Hopend, dat het tijdsbeeld in Mei 1941 er
gunstiger moge uitzien dan heden en dat
aan de grootse plannen tot herdenking van
het 50-jarig bestaan van de encycliek Re^
rum Novarum en het 10-jarig bestaan van
de encycliek Ouadragesimo Anno uitvoering
gegeven zal kunnen worden, roep het Ver-
bondsbestuur aller onmisbare medewerking
nogmaals in om het aantal deelnemers zo
groot mogelijk te doen zijn en de katholieke
arbeidersbeweging op zo groots mogelijke
wijze in Rome te doen vertegenwoordigen.
Nodig is daarvoor deze zaak nog eens flink
aan te pakken, ten einde het aantal inge-
echreven spaarders hoger op te voeren en
degenen, die zich reeds als spaarder opga-
ven doch in de regelmatige wijze van sparen
verslapt zijn, aan te sporen met sparen
voort te gaan.

*
Op een brief van het bestuur van het

Verbond heeft minister .Van den Tempel
geantwoord:

„Het ontmoet bij mij bezwaar te "bevorde-
ren dat de kindertoeslag in de werkverrui-
ming in de provincies Limburg en Noord-
Brabant Voor de toepassing van de Ziekte-
wet op één lijn wordt gesteld met het loon.
Een zodanige gelijkstelling behoort naar
mijn oordeel algemeen te gelden en mag
niet beperkt blijven tot een gedeelte van
het rijk. Ik ben bereid deze algemene ge-
lijkstelling in overweging te nemen in ver-
band met de invoering van de wettelijke
kinderbijslagverzekering."

* **
2 Februari werd herdacht, dat de Katho-

lieke Volksbond te Den Haag gedurende een
halve eeuw zijn zegenrijke arbeid heeft mo-
gen verrichten.

Na Pasen zal dit feest plechtig worden
gevierd. Mgr. Huibers zal dan de H. Mis
opdragen en pater Borromeus zal preken»
Door feestgaven van de leden zal het
Bondsgebouw worden uitgebreid.

«.*

In „Ons Volkshuis" te Heerlen hield de
Limburgse katholieke Werkliedenbond een
buitengewone centrale raadsvergadering on-
der leiding van bondsvoorzitter Jos. Maenen.
Het woord voerden oud-minister Romme en
aalmoezenier K. Roncken.

Bondsvoorzitter Maenen sprak nog woor-
den van afscheid aan bondsbestuurder De
Koning. Bij de bestuursverkiezing werd in
de vacature A. Post te Weert gekozen zijn
plaatsgenoot L. A. Garis, in de vacature-
Caubo werd gekozen P. Senster te Chèvre-
mont.

Jan Maenen zette het •werk van de oor-
logscrisisdienst uiteen. Aan dr. Poela werd
een telegram met de beste wensen voor
zijn gezondheid gezonden.

Wegens het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd heeft de heer Joh. de Ko-
ning, secretaris van de arbeid en secretaris
van de Centrale der Katholieke Werklieden-
vereniging te Maastricht ontslag genomen
uit deze functie in een drukbezochte bijeen-
komst, waar verschillende sprekers het
woord voerden, o.a. de sociaal-democraat
Pieters.

***
In „De Katholieke Bouwvakarbeider

wijdt voorzitter Andriessen een waarderend
afscheidsartikel aan onder-voorzitter Gom-
mers, die, op 5 Februari zestig jaar wor-
dend, de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
en aftreedt.

Onder buitengewoon grote belangstelling
uit kringen van arbeiders- en patroons-or-
ganisaties van alle richtingen heeft het af-
scheid op 6 Februari te Utrecht plaats g'e-
had.

Als opvolger van den scheidenden bestuur-
der is bondssecretaris De Brouwer tot twee-
de-voorzitter gekozen en is als bondssecre-
taris benoemd bestuurder Collignon.

„Het Orgaan" van de Kath. Grafische
Bond memoreert het overlijden van rector
A. Paymans, die sinds 1924 aan de Bossche
afdeling als adviseur verbonden was en
zijn taak steeds zeer serieus opnam, alsmede
van den op 50-jarige leeftijd overleden Til-
burgsen penningmeester P. Coenraad, die
deze functie 25 jaar waarnam. Zachtmoe-
dig en. oprecht van aard, was hij een onzer
beste afdelingspenningmeesters die wij ooil
hebben mogen ontmoeten," getuigt bonds-
penningmeester Nelissen. R.I.P.

***
Bezien we het resultaat over de achter

ons liggende vier propagandamaanden dan
blijkt, dat we daarin een duizend acht en
negentig nieuwe leden wisten te winnen, al-
dus „De Mijnwerker". Daarmede is voor de
Katholieke Mijnwerkersbond bijna bereikt
het resultaat van de gehele vorige propa-
gandaperiode.

* , **
„St. Eloy" van 3 Februari komt weer met

een lijstje van ver over de 100 nieuwe leden
die de Kath. Metaalbewerkersbond van l'.
tot 27 Januari inschreef

„St. Paulus" ging over 1939 rond 800 leden
vooruit en raakte dus boven de 6600 leden

Minister Van den Tempel heeft een com-
missie inzake het Kampwerk voor jeugdige
werklozen ingesteld. Tot leden ervan zijn
onder anderen benoemd verbondsbestuurder
Jos. Veldman en rector G. Bannenberg.

Tot leden van de commissie, die advies
rullen uitbrengen aan de Hoge Raad van
Arbeid over het voor-ontwerp-inzake-vacan-
tie, heeft prof. Aalberse o. a. benoemd de
heren F. Brussel, mr. A. Engels, mr. L. Kor-
tenhorst, mr. A. Schrijvers, Jos. Veldman en
professor Veraart.

ociaetl-deinocr aten refferincj

(H.H.) Voor de eerste maal verde-
digde minister v. d. Tempel in de
Tweede Kamer zijn begroting van So-
ciale Zaken. In de voorbereidende
stukken had hij reeds zijn program
ontwikkeld. Dit program week, be-
houdens een paar ondergeschikte
punten, niet af van hetgeen minister
Romme reeds had aangekondigd of
voorbereid.

De nieuwe minister behoorde altijd
tot de gematigde socialisten. In 1918
was hij met. wijlen den heer Schaper
de man, die na het revolutionaire op-
treden van den heer Troelstra de si-
tuatie voor zijn partij redden moest
en hij heeft dit op bekwame wijze
gedaan. Van de oude revolutionnaire
ideeën had hij geen last. Het nieuwe
socialisme vond in hem een overtuigd
voorstander en uit zijn critiek op het
Plan van de Arbeid is wel gebleken,
dat hij ook in eigen kring zelfstandig
wist op te treden.

Zo kan het niet verwonderen, dat
er geen of zeer weinig verschil bleek
te bestaan tussen de door hem ver-
dedigde sociale politiek en die van
zijn beste voorgangers, mr. Aalberse
en mr. Romme.

Minister v. d. Tempel is met ons
voorstander van een bredere taak
der Bedrijfsraden, die, volgens zijn
eigen betoog, „voor nu en voor de
toekomst geschikt moeten worden
gemaakt voor het grote werk" en die
„een middel moeten zijn, om de re-
constructie van de maatschappij door
te voeren en de economische bedrijfs-
ordening tot stand te brengen." Hij
wenst aan die Raden ook verordenen-
de bevoegdheid toe te kenen, maar
acht hiervoor de tijd nog niet geko-
men. Intussen wil hij de ontwikkeling
der Bedrijfsorganisatie zo krachtig
mogelijk bevorderen.

Hij streeft naar goede sociale ver-
houdingen, mede door bevordering
van het instituut der collectieve ar-
beidsovereenkomsten, waarin hij met
een der katholieke woordvoerders, dr.
Kortenhorst, een middel ziet, om de
spanningen in het economisch leven
organisatorisch op te vangen.

Dr. Kortenhorst had ook verde-
digd, dat, onder behoorlijke waar-
borgen voor billijke arbeidsverhou-
dingen, staking en uitsluiting konden
verboden worden. Zover wilde de mi-
,nister thans niet gaan, maar ook
daartegen had hij geen principieel be-
zwaar. „Misschien," zeide hij — maar
liet dit verder in het midden — „zal
dit in een volgende periode mogelijk
zijn." (In Zweden, waar de sociaal-
democraten voornaamste partij in de
regering zijn, kwam zulk een verbod
onlangs tot stand).

De minister acht onder de tegen-
woordige tijdsomstandigheden de 40-
urenweek niet mogelijk, maar wil
voor bepaalde groepen, die thans nog
langer dan 48 uur per week werken
een maximum van 48 uren voorschrij-
ven.

Een moeilijk probleem is de rege-
ling van de arbeidstijd in de landbouw,

Minister Van den Tempel installeerde 26
Januari j.l. de commissie voor voorbereiding
van de uitvoeringsmaatregelen voor de Kin-
derbijslagwet-Romme.

***
Zij, die zich wensen aan te sluiten bij

Katholieke Drogistenbond, v r ij van de Ver-
eniging tot Behartiging van Pharmaceuti-
sche Handelsbelangen, en -wensen te komen
tot een zelfstandige Katholieke Drogisten-
bond, waarin de belangen van de leden wor-
den behartigd volgens de richtlijnen ons
door de Pausen aangegeven, kunnen dit
doen door inzending van hun naamkaartje
aan Anna Frehe, Roelof Hartstraat 16, Am-
sterdam (Z.)

BRIEFWISSEIJNG

Verbondslid Vechel: Van ongetekende
stukken kan geen kennis worden genomen
Voor deze keer zullen wij het ter kennis-
neming aan het Verbondsbestuur doorzen-
den. Wij verzoeken de lezers nog eens, stuk-
ken met naam en adres te ondertekenen.

F. v. G. te H.: Heel goed, maar wat lang.
Zullen zien.

T. P. te M.: Gedeeltelijk goed; zullen zien
of plaatsing mogelijk ia.

M. v. L. te I* Doorgezonden aan Verbonds-
bestuurder, die deze vragen behandelt.

De minister — hier, dunkt ons, wat
al te voorzichtig — wil het voor de
derde ma aanhangig maken bij de
Hoge Raaü va._ Arbeid.

De minister wil ook van Overheids-
wege doen wat mogelijk is tot be-
scherming van meisjes tegen de ze-
delijke gevaren in de fabriek. Maar
hij verwacht voorlopig nog het meest
van „sociale werksters, die • geen
staatsambtenaressen behoeven te
zijn."

Bij de arbeid van de gehuwde
vrouw, zo meende, hij, moet men zich
niet laten leiden door het dogma van
de vrijheid der vrouw, om arbeid te
verrichten, maar ook niet door het
dogma, dat men de vrouw onder alle
omstandigheden moet uitsluiten van
beroepsarbeid. De minister zal dit
vraagstuk nog eens van alle kanten
bekijken, om in rustige tijd, los- van
dogma's „aan het sociale euvel tege-
moet te komen".

Zijn sociale politiek wijkt niet af
van die van prof. Romme.

Wij constateren dit met vreugde.
Minister v. d. Tempel begrijpt vol-

komen zijn nieuwe taak en vervult ze
met ere.

Zijn partijgenoten kunnen zich
blijkbaar nog moeilijk aanpassen aan
de gewijzigde verhoudingen. In de
Kamer stemden zij eenparig voor een
motie, die wantrouwen uitsprak in
het beleid van den minister, hun par-
tijgenoot. Hadden anderen dezelfde
opvatting van hun verantwoordelijk-
heid gehad, de motie ware aangeno-
men en zou de positie van den minis-
ter zeer ernstig hebben verzwakt,

In een ander uiterste vervalt her-
haaldelijk de socialistische pers, die
geregeld lof toezwaait aan minister
Van den Tempel, ook wanneer hij
niets anders doet dan maatregelen
nemen of doorvoeren, welke minis-
ter Romme enkele maanden geleden
reeds aankondigde, verdedigde of
voorbereidde, maar toen door dezelf-
de pers smalend werden bejegend.
Dit zal ook voor eerlijke socialisten
een ergernis zijn.

Alle begin is moeilijk. Minister v. d.
Tempel weet die moeilijkheid nog het
best te overwinnen. Zijn partij kan
zich echter nog niet losmaken van
een politiek, die met het dragen van
regeringsverantwoordelijkheid niet in
overeenstemming is.

Dij een ter<sfe-lvanner-l»enoeniinc|

Een katholieke edelman, baron Van
Voorst tot Voorst, is als Ed van de
Eerste Kamer opgevolgd door een ka-
tholiek, uit de arbeiderswereld voort-
gekomen, den heer Nijkamp, die 6
Januari j.l. werd geïnstalleerd.

Het geval is tekenend voor het demo-
cratisch karakter onzer nationale staat-
kunde, en evenzo voor de democratische
samenstelling en de democratische geest
onzer partij.

In vroeger jaren — die de ouderen on-
der ons eich nog best kunnen herinne-
ren — zou een dergelijke opvolging niet
mogelijk zijn geweest. Toen konden al-
leen de hoogstaangeslagenen in de be-
lasting tot leden van de Eerste Kamer
worden benoemd en andere heren, die
aan zekere voorwaarden voldeden, zoals
hef, bekleed hebben van hoge openbare
betrekkingen. En derhalve vormde de
Eerste Kamer een wat men noemt select
gezelschap, tot welks beperkte kring on-
getwijfeld knappe en verdienstelijke man-
nen behoorden, maar waar voor andere,
eveneens knappe en verdienstelijke man-
nen geen plaats was,

Dat dit laatste geen voordeel beteken-
de voor de Eerste Kamer, spreekt van-
zelf. En men heeft dan ook begrepen,
dat daaraan een einde moest komen en
dat de toegang voor alle geschikte per-
sonen, afgezien van hun maatschappe-
lijke en financiële positie, moest worden
opengesteld.

Zo kan het thans geschieden dat een
hooggeacht katholiek van aristocratischen
huize, wiens overlijden als een verlies
voor de Eerste Kamer is gevoeld, daar
wordt opgevolgd door een figuur ut de
arbeiderswereld, van wien men met re-
den mag verwachten, dat hij de voor de
vervulling zijner verantwoordelijke taak
vereiste hoedanigheden bezit. Hij is trou-
wens niet de eerste van wien dit werd
verwacht en, zoals daarna weldra bleek,
op goede gronden.

In een niet-katholiek blad las ik een
beknopt levensbericht van het nieuwe
Eerste Kamerlid. Het gaf bekende -bijzon-
derheden. Als wever in de textielindu-
strie begonnen, trad de heer Nijkamp al
spoedig onder zijn mede-arbeiders op de
voorgrond. Hij werd voorzitter van de
R. K. wenkliedenvereniging te Enschede,
bestuurslid en voorzitter van de dioce-
sane bond, voorts lid van de Provinciale
Staten van Overijsel, lid van de gemeen-
teraad van Enschede, en vervolgens wet-
houder dier gemeente, eerst van sociale
zaken en volkshuisvesting, thans van de
bedrijven en volkshuisvesting „welker be-

langen" — aldus het levensbericht in het
niet-katholieke blad — „hij tot grote te-
vredenheid der burgerij behartigt." Hier-
aan wordt dan nog toegevoegd: „In de
vergaderingen van de raad heeft zijn
woord grote invloed."

Uit dit getuigenis blijkt reeds voldoen-
de, dat men den heer Nijkamp een man
van betekenis kan noemen, toegerust
met de eigenschappen, welke voor een
bestuurstaak in het openbare leven en
een ridhtige vertegenwoordiging der kie-
zers worden gevorderd.

Ook in zijn persoon en dienststaat
vindt men wederom het bewijs, hoe nut-
tig en noodzakelijk het was de vroeger
bestaande enge grenzen van het kiesrecht
en de verkiesbaarheid te verruimen.

Bc wees daarop reeds eerder, onder
andere bij de hulde, door katholieken en.
niet-katholieken gebracht aan de nage-
dachtenis van den eveneens uit arbeiders-
kringen voortgekomen Utrechtsen oud-
wethouder Smulders.

Dergelijke mannen, die van hun be-
kwaamheid en geschiktheid voor de be-
hartiging van het algemeen belang de
overtuigende bewijzen gaven — en geven
— hadden vroeger geen schijn van kans
op de daartoe vereiste plaats te komen.
In de meeste gevallen waren zij zelfs
geen kjezer. En dat zij het ooit tot ge-
meenteraadslid, tot lid der Staten, tot
wethouder, tot lid der Tweede en Eerste
Kamer zouden brengen, leek vrijwel een
hersenschim....

Het is maar goed, dat die hersenschim
tenslotte, zij 't dan niet zonder verzet en
strijd, werkelijkheid is geworden. Men
kan slechts betreuren, dat het zo lang
moest duren, voor het zover kwam. Want
wie zal berekenen, hoeveel latente kracht,
kunde en bekwaamheid in de brede rijen
van het volk jaren achtereen ongebruikt
en onbenut bleef!

Het had reeds veel eerder anders moe-
ten zijn.

&

Laten wij er ons over verblijden,
dat het nu ten minste anders is, en
dat onze partij geen. klasse-tegenstel-
lingen, of klasse-exclusivisme kent,
maar den naar haar oordeel geschik-
ten m-„i brengt op de voor hem ge-
schikte plaats.

Daardoor toont zij in de juiste zin
van het woord een volkspartij te zijn,
die alle kringen der samenleving om-
vat, niemand om zijn maatschappe-
lijke positie uitsluit en slechts het
algemeen welzijn dienen wil met
medewerking van allen.

P. S.
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Wij en de internationale toestand
1. Loonsverhogingen en loonacties

Omstreeks midden December heeft het
Centraal Bureau voor de Statistiek ge-
gevens gepubliceerd over de loonsverho-
gingen en loonbijslagen, die sinds het be-
gin van de oorlog waren ingevoerd. Intus-
sen zijn weer nieuwe verhogingen en toe-
slagen tot stand gekomen, waaromtrent
het Centraal Bureau thans eveneens me-
dedelingen doet.

De meeste nieuwe berichten betreffen
afzonderlijke ondernemingen. In een aan-
tal gevallen betreffen de regelingen ech-
ter gehele groepen ondernemingen, zoals
to.v. de sigarenindustrie en de leder-
industrie (leden der landelijke patroons-
organisaties), leden van de Algemene
Werkgeversvereniging (fabriekmatige be-
drijven van verschillende aard) het
verschillende aard) het Vlaardingse kui-
pers- en haringpakkersbedrijf, het veen-
bedrijf, de landbouw.

Een niet onbelangrijk aantal onderne-
mingen, vooral in de metaalindustrie,
doch ook daarbuiten, keerden tegen hét
einde van 1939 aan hun personeel een be-
drag ineens uit. Men zal zich herinneren,
dat de Metaalbond zijn leden heeft gead-
viseerd om tegen Kerstmis zeventien uur
loon extra uit te keren. Andere onderne-
mingen keerden uiteenlopend van 25 tot
100 procent van het loon over één week
uit, soms meer. Dit soort van gratifica-
ties houdt het Centraal Bureau buiten
zijn berekeningen, omdat het uitkeringen
voor éénmaal betreft. Dit laatste is voor-
lopig ook geschied ten aanzien van het
advies der landelijke patroonsorganisa-
ties in het loodgieters- en fittersbedrijf
aan hun leden, om vanaf Januari 1940
een loonbijslag van vijf procent uit te ke-
ren, aangezien nog niet precies bekend is,
in hoeverre dit advies wordt opgevolgd.

Zoals bekend is, heeft verder de rege-
ring in December j.l. een bijslag van vijf
procent toegekend op het loon der te-
werkgestelden bij de werkyerruimingen en
op de werklozensteun. Dit geldt volgens
de voorlopige cijfers over December 1939
164.000 personen.

Wat het vrije bedrijf betreft komt men
thans naar schatting tot een totaal van
ongeveer 280.000 a 290.000 personen, werk-
zaam in industrie, landbouw, visserij of
verkeersbedrijven, wie in de loop van de
laatste vijf maanden loonsverhoging of
loonbijslag is toegekend. Over personeel,
werkzaam in de handel, winkels, op kan-
toren, banken enz. of in z.g. vrije beroe-
pen zijn geen gegevens beschikbaar. Te-
zamen met de arbeiders in de werkver-
ruimingen en de ingevolge steunregeling
gesteunde werklozen vormen zij een groep
van ongeveer 450.000 personen, die door-
eengenomen thans ongeveer vijf procent
rneer inkomsten uit loon of steun, genie-
ten.

Dit betekent, dat naar schatting op
iedere vier personen, in bedoelde be-
drijfstakken werkzaam, thans één zulk
een inkomstenvermeerdering heeft.

Aan de werkgevers in de Cacao-, Cho-
colade- en suikerwerkindustrie is namens
de samenwerkende arbeidersvakbonden
het volgende schrijven gezonden;

Mijne Heren,

Onze besturen hebben zich reeds 23 Oc-
tober j.l. tot de werkgeversverenigingen
gewend, met het verzoek, een loonsver-
hoging van vijf ten honderd op de lonen
toe te kennen wegens de stijgende kosten
van het levensonderhoud; het minimum-
loon voor volwassen arbeiders op f 26,—
per week te stellen en een collectieve
arbeidsovereenkomst aan te gaan.

De Vereniging van Nederlandse Cacao-
en Chocoladefabrikanten antwoordde ons
dezer dagen, dat deze zaken slechts met
de fabrikanten individueel kunnen wor-
den behandeld.

Inmiddels duurt de stijging van de
.kosten van het levensonderhoud voort.
Ze waren over November vorig jaar reeds
5.7 pet. hoger dan in Augustus van dat
jaar. Een aantal fabrikanten kende dan
ook reeds duurte toeslag toe. Het is daar-
om, dat wij ons tot u wenden, met het
verzoek, het nieuwe jaar in te gaan met
de toekenning van 5 pet. loonsverhoging
en te willen overwegen, met ons een col-
lectieve arbeidsovereenkomst aan te
gaan.

Beleefd vragen wij uw aandacht voor
ingesloten ontwerp-collectieve arbeids-
overeenkomst.

De algemene, rooms-katholieke en
christelijke bonden van bakkersgezellen
besloten in een gezamenlijke besturenver-
gadering, zich tot de Enschedese bak-
kerspatroonsvereniging, de niet bij haar

* aangesloten bakkerijen en de coöperaties
te wenden, met het verzoek, de lonen te
verhogen in verband met de stijging van
de kosten van het levensonderhoud.

Nu reeds in de eerste drie maanden van
de oorlog aan ongeveer tweehonderddui-
zend arbeiders een duurte-toeslag is toe-
gekend en ook in de Twentse industrie

verhogingen zijn toegekend menen de be-
sturen, dat de bakkerij-arbeiders niet ach-
ter mogen blijven.

Besprekingen zijn gevraagd, met het
doel, meer uniformiteit in de arbeids-
voorwaarden van de bakkerij-arbeiders
tot stand te brengen.

Dinsdag 23 Januari heeft te Rotterdam
een bespreking plaats gevonden met de
best/uren der bakkerspatroonsverenigin-
gen, en de besturen van de samenwerken-
de gezellenbonden.

Door de gezellenvertegenwoordigers
werd in bespreking gebracht het toeken-
nen van 'n duurtetoeslag, en het ontwer-
pen van een collectieve arbeidsovereen-
komst.

Van werkgeverszijde werden hiertegen
bezwaren ingebracht, welke in hoofdzaak
betroffen de ongeregelde bedrijfstoestan-
den en de broodprijzen.

Na verdere bespreking verklaarden de
werkgeversvertegenwoordigers zich be-
reid beide verzoeken van de gezellenbon-
den, welke nader werden omschreven,
met hun leden te bespreken. Binnen veer-
tien dagen kan het antwoord van de
werkgeversorganisatie worden tegemoet
gezien.

De Nederlandse Rooms-Katholieke Bak-
kerspatroonsbond St. Clemens, afdeling
Rotterdam, heeft per 3 Januari j.l. haar
leden geadviseerd om aan de gehuwde
arbeiders en andere kostwinners die ƒ 25
of minder verdienen ƒ l,— loonsverhoging
te geven.

De Delftse Bakkerspatroonsvereniging
adviseerde eveneens aan haar leden, om
de lonen van gehuwden en andere kost-
winners die een weekloon verdienen be-
neden de ƒ 25,— ƒ l,— opslag te ver-
lenen, mits daardoor het loon in totaal
niet boven de ƒ 26,— stftgt.

Op 20 Januari deelde de directie van de
N. V. Centrale Suiker-Mij, fabriek Wit-
touck te Breda mede, dat zij naar aanlei-
ding van de gehouden bespreking met de
fabrieksarbeidersorganisaties de beloning
van het personeel met ingang van 18 Ja-
nuari 1940 als volgt zou veranderen:

1. het minimumloon voor alle volwaar-
dige, volwassen arbeiders wordt gebracht
op 36 cent per uur;

2. de lonen van de arbeiders, die minder
dan 40 cent per uur verdienden, worden,
behoudens enkele uitzonderingen, over-
eenkomstig verhoogd;

3. alle vaste en losvaste arbeiders zul-
len bovendien een duurtetoeslag ontvan-
gen van 5 percent.

Hiervan zijn uitgesloten de jongens en
de losse arbeiders, die tijdelijk in dienst
genomen worden, bijvoorbeeld voor
schoonmaak van de fabriek na de cam-
pagne en voor verbouwing en dergelijke.

De directie van de N. V. Kon. Tarwe-
stijfsel- en Aleuronaatfabriek der firma
Jacob Duyvis te Koog aan de Zaan heeft
medegedeeld, dat zij tijdeHjk een bijslag
zal verstrekken aan de mannelijke arbei-
ders van 18—21 jaar van f 0.25 per week
en aan de arbeiders van 21—25 jaar ƒ 0,50
en aan de arbeiders van 25 jaar en ouder,
voor zover zij het minimumloon verdienen
ƒ l,—'• per week.

Na een conferentie op 24 Januari met
de directie van de Algemene Kunstzijde
Unie te Arnhem verklaarde deze zich be-
reid een duurtetoeslag ineens te verlenen
van

ƒ 15,— voor de gehuwde arbeiders met
uitzondering van jeugdige textielarbei-
ders;

ƒ 7,50 voor de gehuwde jeugdige textiel-
arbeiders van 23 jaar en ouder, en de

.andere ongehuwde arbeiders van 21 jaar
én ouder;

ƒ 5,— voor de jeugdige textielarbeiders
en de andere jongens en meisjes van 16
jaar en ouder;

ƒ 2,50 voor de jongens en meisjes be-
neden 16 jaar.

> De actie, die de samenwerkende Me-
taalbewerkersbonden hebben gevoerd om
de lonen in overeenstemming te brengen
met de gestegen kosten van het levens-
onderhoud, heeft in tal van bedrijven te
Rotterdam tot goede resultaten geleid.
Het bestuur van de organisatie der lood-
gieterspatroons heeft aan de leden ge-
adviseerd, in afwachting van het nieuwe
collectieve contract, waarin de lonen op-
nieuw zullen worden vastgesteld, aan de
personelen een duurtetoeslag van vijf per-
cent te verstrekken. Dit advies is door
bijna alle werkgevers opgevolgd.

Ook de burgersmedenpatroons hebben
een duurtetoeslag van vijf percent toege-
kend, die met ingang van 22 Januari
werd uitgekeerd en voorlopig voor drie
maanden gelden zal. In de grote electro-
technische bedrijven werd reeds met in-
gang van de eerste betaalweek in Januari
een duurtetoeslag, eveneens van vijf per-
cent gegeven, waarbij werd overeenge-
komen, dat in de toekomst eenzelfde toe-
slag zal worden verleend, steeds wanneer

het algemene indexcijfer met tien punten
zal zijn gestegen.

Verschillende andere ondernemingen in
de metaalindustrie zijn eveneens aan het
verlangen der vakbonden tegemoet geko-
men. De firma's F. J. C. Bettenhausen
en Zn., N.V. N. A. Spronk en Zonen's Ma-
chinefabriek, N.V. Mij. voor Metaalbewer-
king „Industria", N.V. „Holland-electro"
en N.V. „Laagland' hebben alle in het
verlenen van een duurtetoeslag van vijf
percent toegestemd. Bij de Joannis, Ra-
men- en Deurenfabriek is de duurtetoe-
slag op zes percent vastgesteld en de
N.V. „Netam" keert een duurtetoeslag uit
in de vorm van 2i uur extra loon per
week. De N.V. Instrumentenfabriek Ca-
minada gaf aan de oudere arbeiders een
loonsverhoging van drie cent per uur, be-
nevens drie cent duurtetoeslag per uur.
en*- trof voor de jongeren een regeling
naar evenredigheid.

Bij de N.V. Van Berkei's Patent, de Hol-
landse Apparatenfabriek, de N.V. „'t Hart
en Zoon's Instrument- en Apparatenfa-
briek en Bikkers' Brandspuitenfabriek
werd de duurtetoeslag in een loonsver-
hoging verwerkt.

De N.V. G. Watson en Zoons Vijlenfa-
briek en Slijperij gaf een loonsverhoging
van vijf percent.

De electro-technisehe firma's Croon en
Co., Rietschoten, Houwens, De Hoop,
Groeneveld, v. d. Poll en de N. V. Han-
delsmaatschappij geven vanaf Januari
1940 5 percent duurtebijslag. Verder werd
toegezegd dat vanaf l Januari 1940 tel-
kens wanneer de index van de kosten van
levensonderhoud met 10 percent gestegen
is 5 percent duurtebijslag zal worden ge-
geven.

De machinefabriek Kreber te Vlaardin-
gen gaf 48 uur extra loon en bovendien
vanaf de Ie week in Januari 19,40 een
loonsverhoging van 3 cent per uur voor
volwassenen. Voor de jongeren een ver-
hoging van 3, 4 en 5 cent per uur.

N.V. Gem. Eigendom, Den Haag, be-
sloot vanaf l Januari 1940 5 percent duur-
tebijslag uit te betalen.

De N.V. Habo besloot evenals de lood-
gieterspatroons over Januari en Februari
1940 5 percent duurtebijslag te verlenen.

2. De regeling der arbeidsvoorwaar-
den aan defensiewerken

In onze rubriek van 12 Januari hebben
wij de regeling der arbeidsvoorwaarden,
door Defensie voor zijn werken met de
bouwarbeidersbonden overeengekomen,
gepubliceerd.

Wij laten hier volgen een schrijven van
den Minister van Defensie, waaruit blijkt
hoe de lonen zullen zijn in een aantal
grotere gemeenten, welke in bovenge-
noemde regeling nog waren uitgezonderd.

DEPARTEMENT VAN DEFENSIE
's-Gravenhage, 19 Januari 1940.

Bij deze deel ik u mede, dat ik aan de
-besturen der gezamenlijke bonden van
bouwvakarbeiders, met wier medewerking
L.O. 1939 nr. 613 tot stand werd gebracht,
heb toegezegd, dat indien defensie-werken
zouden moeten worden uitgevoerd binnen
verschillende grotere gemeenten (met na-
me de steden: Amsterdam, 's-Gravenhage,
Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Arn-
hem, Nijmegen, Utrecht en Haarlem), ik
bereid ben aan de werknemers, met af-
wijking van de provinciale Ionen, in ge-
noemde L.O. vastgesteld, de lonen volgens
collectief contract voor die gemeenten
vastgesteld, te doen betalen. Bedoelde
lonen zijn:

Onge-
Vaklieden schoolden

Amsterdam
(stadsgedeelte) 66 cent 57 cent

's-Gravenhage
(zonder Loosduinen) 66 cent 57 cent

Rotterdam 64 cent 54 cent
Groningen 58 cent' 47 cent
Leeuwarden 55 cent 42 cent
Arnhem 58 cent 42 cent
Nijmegen 55 cent 40 cent
Utrecht 62 cent 54 cent
Haarlem 64 cent 54 cent

Ik verzoek u, het vorenstaande voor
zover nodig ter kennis te willen brengen
van de autoriteiten, die met de uitvoering
van defensiewerken zijn belast.

De minister van Defensie.
Aan den opperbevehebber
van land- en zeemacht.

3. De Ionen der grensarbeiders in
Duitsland. — Nieuwe regeling ge-
troffen

De onderhandelingen, welke de laatste
dagen in Den Haag tussen vertegenwoor-
digers der Nederlandse en Duitse rege-
ring zijn gevoerd inzake de loonuitbeta-
ling aan de Nederlandse grensarbeiders
in Duitsland, hebben een gunstig verloop
gehad en geleid tot een nieuwe regeling.

Naar men weet, was de regeling to.t

dusverre zo, dat de grensarbeiders hun
loon voor twee derden in Nederlands en
voor één derde in Duits geld uitgekeerd
kregen. Wegens deviezen-moeilijkheden
kon deze regeling echter niet langer wor-
den gehandhaafd, zodat veel arbeiders
sedert enige weken tevergeefs op hun
loon wachtten en daarom ontslag namen,
terwijl op andere fabrieken veel werkne-
mers hun arbeid gedwongen moesten
neerleggen wegens gehele of gedeeltelijke
stopzetting.

Volgens de nieuwe regeling zal de uit-
betaling thans voor 80 percent in Neder-
landse munt geschieden. Wanneer dit
voor het eerst ingaat, valt evenwel nog
niet met zekerheid te zeggen. Dit hangt
af van de vraag of de uitbetaling al dan
niet via de clearing zal geschieden.

Het moet als vaststaand worden aan-
genomen, dat de nieuwe regeling ook be-
trekking heeft op de afgelopen periode
van l Januari j.l. af.

Een en ander zal vermoedelijk tenge-
volge hebben dat veel Nederlandse grens-
arbeiders, die werkloos zijn geworden,
wederom in hun vroegere Duitse fabrie-
ken te werk gesteld zullen worden.

•4. Verbetering van arbeiders-
woningen

Op 23 Juni 1938 heeft de minister van
Binnenlandse Zaken een circulaire doen
uitgaan, waarin regelen werden gegeven
betreffende de beschikbaarstelling van
premies voor verbetering van arbeiders-
woningen. Aan deze circulaire lag de
gedachte ten grondslag, dat het wenselijk
is, bestaande arbeiderswoningen, die, hoe-
wel niet voor onbewoonbaarverklaring in
aanmerking komende, niet in trek zijn,
zo te verbeteren, dat zij met meer succes
op de woningmarkt kunnen worden ge-
bracht. In verband met de veranderde
tijdsomstandigheden en met de daarmee
gepaard gaande niet onaanzienlijke stij-
ging van de prijzen der bouwmaterialen
heeft de minister thans bij een nieuwe
circulaire in bovenvermelde circulaire
wijzigingen gebracht om de regeling zo-
veel mogelijk aan haar bedoeling te doen
beantwoorden.

De bijdrage a fonds perdu, verder aan-
geduid als „premie", zal nu bedragen l
van de kosten van verbetering, met een
maximum van ƒ 320 per woning. Van deze
premie zal door het rijk ï deel, derhalve
maximaal ƒ 240 en door de gemeente è
deel of maximaal ƒ 80 worden gedragen.
De rijkspremie wordt slechts verstrekt
onder voorwaarde, dat de gemeente tege-
lijkertijd een bijdrage van een derde der
rijkspremie uit de gemeentekas geeft.

Reeds toegezegde premies kunnen in
een bepaald geval, op daartoe strekkend
verzoek, voor verhoging in aanmerking
komen voor zover het nieuwe maximum
bedrag van ƒ 320 per woning niet wordt
overschreden. Dit kan. geschieden, als
vaststaat, dat op 17 Jan. 1940, de datum
van deze circulaire, nog niet met de ver-
betering was aangevangen en als voorts
overtuigend kan worden aangetoond, dat
de kosten, als gevolg van prijsverhoging, .
belangrijk zijn gestegen. Het beginsel,
dat niet meer dan i deel van de kosten
als premie wordt verstrekt, dient daarbij
behouden te blijven, met dien verstande
dat het door de gemeente in de totale pre-
mie bij te dragen aandeel in zulke geval-
den niet meer dan ƒ80 per woning zal
behoeven te belopen.

5. Gemobiliseerden en hun burger-
betrekking

In de memorie van antwoord aan de
Eerste Kamer hoofdstuk Sociale Zaken
deelt minister dr. J. van den Tempel
mede, dat het vraagstuk van de gemobi-
liseerden en hun burgerbetrekking de
volle aandacht van de regering heeft.

Een vraag is of men kan bevorderen,
dat de gemobiliseerden hun oude plaats
in de maatschappij terugvinden. Moreel
recht daarop hebben zij ongetwijfeld. Al-
thans indien deze plaats niet tengevolge
van de tijdsomstandigheden of door
welke andere oorzaak ook is opgeheven.
Maar de vraag is, of hier wettelijk recht
kan worden geschapen.

De regering heeft die vraag aanvanke-
lijk ontkennend beantwoord op gronden,
die de minister van Defensie reeds heeft
uiteengezet. Intussen heeft de regering
zich met een oproep tot de werkgevers
gewend en er Is reden, van die zijde me-
dewerking te verwachten. Wanneer voort-
gezet overleg tussen de organisaties van
werkgevers en werknemers op dit gebied
'nuttig kan zijn, en van regeringswege
kan worden bevorderd, zullen pogingen
daartoe stellig niet achterwege blijven.

Het denkbeeld om ter verhoging of in-
standhouding van de vakbekwaamheid
aan de gemobiliseerden zoveel mogelijk
gelegenheid te geven vakonderwijs te vol-
gen, heeft de sympathie van den minister.

Zijn ambtgenoot van Defensie was
reeds in die richting werkzaam.

6. Mijnwerkers terug naar de
mijnen

Doordat ongeveer 3500 mijnwerkers ge-
mobiliseerd zijn, is de kolenproductie in
de oorlogsmaanden sterk verminderd.
Met het oog hierop is met ingang van l
Februari a.s. aan 700 gemobiliseerde mijn-
werkers klein verlof verleend om hun
werkzaamheden in de Limburgse mijnen
weer aan te vangen. Hierdoor zal het mo-
gelijk zijn de productie weer op normaal
peil te brengen.



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

VAN TAAL EN TALEN:

Vandaag moet ik goedmaken, waarin
jnijn „Speciaal voor Hagenaars" te kort
echoot. In dat artikel derailleerde ik van
„den appel" naar „den heeten peer", en
dan komt een mens van het ene op het
andere. Ik stel me dus nu voor, om wat
er ook in de voorbeeld-zinnen moge ge-
beuren — al zal het me meer dan eens
een heroïsche zelfoverwinning kosten —
de gevoelens die bij mij mochten opwel-
len, te onderdrukken. Zou het zijn, dat een
lezeres bij het lezen van die zinnen te ge-
legener tijd een traan moet wegpinken,
dan kan zij de troostende overtuiging met
zich dragen, dat een man haar hierin is
voorgegaan. Tranen zijn geen schande:

„Den appel, dien ik gisteren kreeg, gaf
ik weg. Wij noemen dat een grooten mis-
slag. Houdt men dien ouden wagen voor
den geschiktsten? Den boom, welken ik
voor den besten aanzag, heeft men om-
gehakt. Welken weg bedoel je, den smal-
len of den breeden? Ik erken dezen arbeid
als den zwaarsten, dien men mij had kun-
nen opdragen. Den leeuw, den koning der
woestijn, doodde men. Ik houd den slu-
•wen vos voor den bedrijver van deze da-
den."

Wanneer men van de ontroering beko-
men nagaat, waartoe MEN zich zoals ver-
leiden liet, dan is het voor „men" een ge-
luk, dat niemand weet wie hij is. Nadat
die zinnen in de haagse Handleiding voor
zich zelf en voor de -n gesproken hebben,
volgt op dezelfde blz. 6 nog een pedago-
gisch-didaktische wenk van de leraar, in
•wiens handen het wel en wee der Haagse
Kultuurtaal gelegd was. Stel u eens voor:
wat voor een verantwoordelijkheid! Zoudt
u het aangedurfd hebben? Ikke nie, dat
wil ik wel bekennen. Ik zou me dus aan
een schromelijk verzuim schuldig ma-
ken, wanneer ik die wenk achterwege liet,
en zodoende mijn lezers de gelegenheid
ontnam er hun voordeel mee te doen:

„Als men in bovenstaande zinnen voor
de zelfstandige naamwoorden namen van
mannen en uitsluitend mannelijke dieren
in de plaats zet, zal men zien dat de bui-
gings-n overal moet blijven staan, ook in
de spelling-Marchant. Om geen onzin te
krijgen, moet 'men dan natuurlijk een
paar werkwoorden veranderen."

Aangezien dat in-de-plaats-zetten aan
het initiatief van de haagse afgestudeer-
den, alias aan de met de Handleiding be-
sohonkenen werd overgelaten, zal de lezer
mij vergunnen dit vooralsnog ook te doen,
al heb ik dan geen haagse diploma's in
mijn zak. Ik ruim de zaaknamen dus op,
en stel er namen van mannen en speciaal
daarvoor in aanmerking komende dieren
in de plaats; want daar moeten we blij-
kens de reeds ontvangen wenk uiteinde-
lijk heen:

„Den knecht, dien ik gisteren kreeg, gaf
ik weg. Wij noemen dat een grooten bok.
Houdt men dien ouden kletsmeier voor
den geschiksten? Den minister, welken
ik voor den besten aanzag, heeft men
omgehakt. Welken pastoor bedoel je, den
smallen of den breeden? Ik erken dezen
hengst als den zwaarsten, dien men mij
had kunnen opdragen. Den huisjesmelker,
den eigenaar der woestijn, doodde men.
Ik houd den sluwen wethouder voor den
uitvinder van deze daden."

U ziet dat het niet eens strikt nodig
was, een paar gebeurwoorden te veran-
deren, al moet men er zeker van zijn —
zoals ik dat gelukkigerwijze ben — ver-
standige lezers voor zich te hebben, le-
zers die zin en onzin weten te onderschei-
den. En het zal die verstandige lezers nu
zonneklaar zijn geworden, wat hun eerst
nog wazig voorkwam, dat bij deze om-
werking „de buigings-n overal moet blij-
ven staan, ook in de spelling-Marchant".

Het gevolgde procédee zal deze of gene
wellicht wat omslachtig voorkomen: eerst
zinnen maken, voor welker substantieven
het woordenboek u door m. de mannelijk-
heid garandeert; dan die gegarandeerde
woorden door namen van mannen en
mannetjesdieren vervangen; en ten slotte
bevinden, dat de -n „ook" in de spelling-
Marchant moet blijven staan — Hage-
naars, hebben er evenwel die z.g. omslach-
tigheid graag voor over. Als bij het -n-
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ebruik een eenvoudig receptje de zaak
ezond maakte, zouden Hagenaars niet

eens in een bevoorrechte positie verkeren.
En dan zou veel van de aardigheid eraf
zijn geweest.

Maar wat van dat alles moge zijn,
schrijver dezes is een boon als de onver-
moeide lezer het verband door heeft tus-
sen dat haagse -u-recept en „Gehalveerde
deftigheid", onder welke vlag dit artikel
in zee ging. Laat me elke lezer onmid-
dellijk geruststellen door te verklaren,
dat daar ook geen verband tussen be-
staat. Die halvering, met als resultaat:
haagse halfheid moet nog komen.

Wat tooh is het opmerkelijke, het be-
vreemdende van de -n-kultus? Want het
betreft hier niet alleen kuituur, het is een
kultus geworden, iets sakrosankts, iets
van een hogere orde. Ik kan die kultus
het beste vergelijken — al zal de lezer
daar eerst paf van staan! — met iemand
die ervoor ging ijveren, altijd in rok of
geklede jas te verschijnen, maar het vest
daarbij ostentatief uit te laten. En dat
gebeurt in het Haagje niet met het vest,
maar met iets waardoor de -n-verering
niet van alle smetten vrij komt staan.

In het Haagje (waarom het niet knus-
jes medegedeeld?) daar wordt aan de af-
gestudeerden (men weet:.welke) wel een
Handleiding op hun verdere levenspad
meegegeven, om daaruit — gelijk uitdruk-
kelijk op de kaft vermeld staat — de
spelling-De Vries en Te Winkel aan te le-
ren, maar het vrouwelijke-e-gebruik, dat
toch evenzeer tot die „spelling" d.w.z. tot
het Te-Winkelse systeem in al z'n onge-
reptheid behoort, laat men maar waaien
— al erken ik de grote gemeenzaamheid
die bij dat maar laten waaien tot uiting
kwam. Nu weet i-k wel wat .de halveer-
ders daarop zullen antwoorden: die -e,
waar bijvoorbeeld de voorzitter der Eer-
ste Kamer zich zo gehecht aan toont -
men herinnert zich nog wel: hunne vol-
strekte neutraliteit, eene vreedzame op-
lossing, zijne leiding en zo meer uit
„Moeilijke taal" — die vrouwelijke -e is
in onbruik geraakt.

In onbruik? Ik liet het al doorscheme
ren: dan moet je Onzes Senaats Voorzit-
ters redevoeringen maar eens aandachtig
volgen. Die laat zich geen -e ontglippen,
evenmin als enige -n. Voor hem zijn dat
de onafscheidelijk samengaanden, juist
als statievest en geklede jas. En als het
hem toch eens overkomt — welke Evaas-

ASKRUIS

Hier is mijn voorhoofd, maak het grauw!
Gij zijt nabij, o dood, o kou:
gij die mij kent en kennen zal
in 'i allerlaatste carnaval.

En neem mijn masker, 't is te vuil
als men mij aflaat in die kuil
met smalle handen, wit gezicht,
en afsluit van hel winterlicht.
Eens wordt weer alles zo hei was:
hel ranke lijf een hand vol as
en op mijn leden staat een kind
te zingen in de voorjaarswind.

JAN ENGELMAN.

telg is feilloos? — dan zal hij niet nalaten
althans in gedachten zich op de borst te
kloppen. Wie deze -e's laat schieten van-
wege hun in-onbruik-geraakt-zijn, mag de
-n's niet handhaven vanwege hun in-ge-
bruik-.gebleven-zijn. En zeker mag men
niet onder de firma-naam De Vries en Te
Winkel de haagse spes patriae, wat hier
spes urbis heten moet: de hope der hof-
stad,' het systeem van De Vries en Te
Winkel gehalveerd voorzetten, terwijl op
het etiket van die halvering niet gerept
wordt? Da's boerenbedrog.

Mundus vult decipi, zegt u? De wereld
wil bedrogen worden? maar de haagse
wereld toch niet! Die neemt geen genoe-
gen met bedrog; die kan daar geen ge-
noegen mee nemen. Haagse wind kunnen
ze nog wel over zich heen laten gaan,
maar gehalveerde deftigheid is nooit goed
te praten, zelfs niet met het bekende hal-
ve ei, als beter zijnde dan een lege dop.

Is het nou waar of nie?

P. GERLACH ROYEN O.F.M.

n foncj

B R I E F U I T E N S C H E D E

Ik zie jouw gezicht al voor me, zeg,
wanneer je deze brief ontvangt.... van
je zus.... uit Enschede!

Memel, wat doet ze daar?
Dat komt later aan de orde, meisje,

voor 't ogenblik zij 't je genoeg, dat iik
hier zit. En hoe! Hoog en koud. De kell-
ner, die zo juist mijn koffer al die trap-
pen op zeulde, vertelde, dat dit de enige
kamer is, die iets verwarmd wordt, om-
dat de schoorsteenpijp er door, of er
langs loopt, weet ik het! Een optimist,
die kellner. 't Is hier ijzig koud. Morgen-
ochtend zal ik trachten met m'n adem
een kijkgaatje te blazen in de bevroren
ruit om te zien, of ik werkelijk zo ver
boven de aarde zweef, als ik me thans
verbeeld. Dan moet wel het panorama
van de Enschedese daken zich voor mijn
ogen ontrollen! Wat denk je, zou het
mooi zijn?

Voor ik mij neerplofte om jou te schrij-
ven, heb ik op de gang nog eens nauw-
keurig gekeken, waar de nooduitgang is.
Een vrouw moet vrouw blijven, niet
waar? En ik ben behoorlijk angstig: als
er vannacht eens brand komt!!

Maar, lieve kind, sterker dan al die ge-
voelens van kou, angst, eenzaamheid zijn
de indrukken, die ik opdeed hier in deze
Twentse fabrieksstad, in de stad van
Alphons Ariëns. Ik heb zoveel moeten
denken vandaag!

Weet jij nog, hoe dol we als kleine kin-
deren waren op oom Frans? Een reuzen-
vent, vonden we hem. Toen we ouder
werden, merkten we, dat hij niet bad,
niet naar de kerk ging; eindelijk, dat hij
nergens meer aan deed.

Herinner jij je nog die .avond, dat
Grootvader er over sprak in de scheme-
rige kamer aan de Singel:

„Als de jongens maar in een betere
omgeving gewerkt had als hij toen-
tertijd maar eens een priester had ont-
moet, die hartelijk met hem sprak en
hem begreep hij was de beste uit het
nest " Wij zijn allebei gaan huilen.

Later bij het naar huisgaan — dicht
tegen elkaar aan gekropen — o, ik voel
nog de herfstwind om m'n strakke ge-
zicht, hebben we afgesproken om samen
voor oom Frans te bidden en te offeren:
wij zouden zorgen, dat hij niet verloren
ging! Wat ben je edelmoedig in je jonge
jaren!

De tijd verging.
Jij kreeg de zorgen voor je man, voor

je veeleisende jongens; ik mijn werk,
waarmee ik me verbeeld het ook druk te
hebben. Het leven slokt je op en je denkt
maar weinig meer aan de ziel, waarvoor
je eertijds jezelf mede verantwoordelijk
achtte. Tenminste, zo is 't mü gegaan.

Vandaag heb ik door Enschede ge-
dwaald. Er woei een lelijke, gure wind;
er viel natte sneeuw en op de straten la-
gen levensgevaarlijke ijsbobbels. Op een
kruispunt van vier hoofdwegen stond een
jonge agent. Ik naar hem toe: „Hier
staat toch ergens een standbeeld van
Mgr. Ariëns? Hoe moet ik heen?"

„Zeker, zeker."
Zyn gezicht drukte een en al blije ver-

wondering uit om de onverwachte vraag.
Er sprong een vonk over: hu en ik, bei-
den vrienden van den Dienaar Gods, Al-
phons Ariëns. Maar toen vervolgde hij
zakelijk — hij was daar om zijn plicht
te doen — „u gaat in deze richting, de
tweede straat rechts, dat is de Ripperda-
straat, als u die uitloopt, ziet u het zo
staan."

Ik kwam aan het Ruijterplein op een
stil uur; ik was er alleen. Uit een zacht,
ongerept sneeuwbed rees het donkere,
slanke beeld. Ik weet niet, hoe het als
kunstwerk beoordeeld wordt. Mij ont-
roerde het op dat ogenblik hevig. Mgr.
Dr. Alphons Ariëns, voorman en stuwer
der R. K. Arbeidersbeweging en Drank-
bestrijding in Nederland. Ik dacht aan
oom Frans. Als die dezen heiligen mens
eens van nabij had mogen kennen!

's Middags was ik in de buurt van de
Haaksbergerweg. Voor me, achter me,
links, rechts, hoge rokende fabrieks-
schoorstenen. Ik lees: Spinnerij, weverij,
garens, confectie. Een eindeloze file van
arbeiders op de fiets.... Alphons Ariëns,
Dienaar Gods, bid voor hen! Als er één
in de hemel is, die de nood van den ar-
beider begrijpt, dan moet hij het zijn.

Wat vind je? Zouden we samen nóg
eens opnieuw gaan „werken" voor oom
Frans, nu we beter dan vroeger weten,
tot welke machtigen voorspreker we ons
moeten wenden? Doe je mee? Ja, na-
tuurlijk doe je mee.

Per zelfde post stuur ik jouw Fransje
een ansichtkaart van het standbeeld, in-
dertijd ontworpen door August Falise.
Het grote gebouw, dat je ziet, is de Ho-
gere Textielschool. Op de achtergrond
het R. K. Ziekenhuis.

Ik brand van nieuwsgierigheid naar
het boek van Gerard Brom over Ariëns,
dat binnenkort verschijnt. Ik koop het, al
kost het mijn laatste cent.

In liefde als altijd, vooral als die avond
foÜ Grootvader, lang geleden,

je zus MARIAN.
(Borm).

Echte
winterkost!
Heerlijk-gebonden erwlen-
toep met kluif en worst. E
Wintersene, pikante jacht- j
•chotels. Hartige plats du l
jour. Zwanenberg levert j
net U, verzorgd door de l
beste koks, kant en klaar, j
Even opwarmen, en de!
imiilpartij kan beginnen l j

ZWANENBERG
maakt wat smaakt
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CONCURRENTIE IN DE KUNST

Waarom, zo hebben wij ons al menig-
maal afgevraagd, zijn het steeds weer de
bloemlezingen, die men zich aanschaft,
als men er ook eens toe overgaat de
schoonheid van gedichten in zijn blijvende
nabijheid te willen hebben? Zeker, men
schijnt economisch een betere zaak te
hebben gedreven, wanneer men voor en-
kele zilverstukken dertig dichters in één
band verzameld heeft, dan als men zich
voor hetzelfde geld van werk van een
dichter heeft verzekerd. Maar, is men er
wel zo zeker van, dat men die dertig dich-
ters in een bloemlezing met hun karakte-
ristiek werk zal vinden, terwijl men zich
immers moet verlaten op fragmenten uit
misschien reeds een uitgebreid werk? En
hoe durft men nu ineens op de smaak van
iemand anders vertrouwen, terwijl men er-
anders redetwisten voor over zou hebben
om aan te tonen, dat over smaak niet te
twisten valt, wül er geen vaste maatstaf
voor zou zijn?

Terwijl men het van prozaschrijvers niet
verdraagt, als ze novellen en korte schet-
sen schrijven, maar men van hen dikke
romans eist, zoekt men den dichter niet
in rijke bundels maar in enkele gedichten
hier of daar in een bloemlezing. Gedich-
tenbundels, zelfs van de beste schrijvers,
brengen het in Nederland dan ook zelden
tot een oplage van duizend exemplaren,
een getal beneden hetwelk romans zelden
gedrukt worden. Maar stellen dezelfde
dichters, wier poëzie-bundels niet gaan,
een bloemlezing samen met niet betere
verzen dan zij zelf schreven, dan mag de
oplage gevoegelijk enkele honderdtallen
hoger worden geraamd.

Het zakelijk gevolg van deze gang van
zaken moest tenslotte worden dat ver-
scheidene dichters ten einde aan hun ho-
norarium en hun levensonderhoud te ko-
men, zich ook wel moesten wenden tot het
samenstellen van zulke bloemlezingen en
zo krijgt men de onnatuurlijke toestand,
dat men zijn eigen dichtbundels door
het samenstellen van bloemlezingen gaat
beconcurreren en verdringen. En zo krijgt
men bloemlezingen nog meer haast dan
men gedichten heeft. Er zijn van aller-
hande bloemlezingen te maken rond van
allerhande onderwerpen en weet men toe-
vallig geen onderwerpen waar rondheen
men een bloemlezing kan samenstellen.
dan maakt men er zich een. Zo lijkt het
of wij thans niet alleen meer in de tijd
van de oorlogen zitten, maar ook in de
tijd van de bloemlezingen. Er zijn bloem-
lezingen met werk van klassieke dichters
— wat de beste bloemlezingen kunnen
zon, daar zij ons practisch dat werk zullen
brengen, wat niet door de tijd verouderd
is, — er zijn er van oudere auteurs, die
nog in leven zijn, — wat al minder goede
bloemlezingen zullen zijn, want doorgaans
zijn hun dichtbundels nog best te krijgen
en nog niet verouderd, .— er zijn vee]
bloemlezingen van de hedendaagse dich-
ters, van <?o dichters van deze tijd, van
de dichters na 1900, van de dichters der
jongeren, van de nieuwste lichting dich-
ters, van de jongsten, van de allerjongsten,
van naar de leeftijd nog knapen. Dit zijn
de algemene bloemlezingen, die nog geen
andere scheiding hebben gemaakt dan die
van de leeftijd. Er zijn ook nog bijzondere
bloemlezingen en deze zijn er misschien
wel het meest. Zo zijn er samengesteld
naar de godsdienst, waartoe de dichters
behoren: er zijn bloemlezingen met alleen
katholieke poëzie, met katholieke poëzie
na 1900, met protestantse poëzie, met
christelijke poëzie, een bloemlezing met
religieuze, christelijke, katholieke en onaf-
hankelijke gedichten, en ook zyn er bloem-
lezingen samengesteld rondom een bevol-
kingsgroep, een ambacht, een nationaal
gebrek dat geliefd is en rondom het kind.
Een boek vol poëzie op de drank, op de
liefde, op de natuur, op de zeevaart kan
men heden ten dage gemakkelijk zich ver-
schaffen, en de allerlaatste tijd versche-
nen nog een bundel sociale poëzie, een
bundel over de heiligen door het jaar en
een bloemlezing van verzen ,,in aanbouw".
Er zijn bloemlezingen om uit te declame-
ren en andere om uit te mediteren, en
ook zijn er bloemlezingen uit weer andere
bloemlezingen samengesteld. Deze lijst
van onderscheiden onderwerpen, waar
rond heen zo al bloemlezingen werden sa-
mengesteld, is zeker nog niet volledig, ze
zou gemakkelijk tot in 't humoristische
toe kunnen worden uitgebreid. Het geval
lijkt echter reeds onzinnig genoeg. Want
al menen vele samenstellers naïef, dat
hun werk in een behoefte zal voorzien,
practisch zijn de meeste der boeken over-
bodig. Op de eerste plaats al, omdat elk-

een niet een ontwikkelde smaak zichzelf
het schone wil zoeken, en er zelf reeds
een bloemlezing op nahoudt in cahier of
geheugen, en meer nog omdat de ge-
insinueerde behoefte maar een voorwend-
sel is en 't onderwerp een slechte verant-
woording. Zo lang men nog in staat is
dichtbundels te krijgen, zijn bloemlezingen
over eigentijdse dichters overbodig, be-
halve dan wanneer ze dienstbaar en nut-
tig zijn en gedichtenbundels zelf niet kun-
nen worden gebruikt, bijvoorbeeld in de
scholen. Practische en dus wel in een be-
behoefte voorziende bloemlezingen zijn
wellicht ook die welke behulpzaam zijn
bij de declamatie, maar om een bloemle-
zing verantwoord te heten door ze met
het jaar 1900 te laten beginnen lijkt ons
al te simpel en dwaas is de manie om zo
vlug er weer een tiental nieuwe namen
onder gedichten heeft gestaan, een boekje
van dergelijk werk als bloemlezing uit
te geven. Drinkliederen lijken ons vlugger

verzadiging te verschaffen dan de drank
zelf, maar als de bloemlezing dienen moet
om de dranklust aan te wakkeren, dan
menen we dat dit toch wel een de bloemle-
zingen geheel vreemde functie is. Bloem-
lezingen rond de natuur, de liefde, de
sociale nood en dergelijke algemene on-
derwerpen hebben al zeer weinig doel,
niet alleen omdat ze zelden volledig kun-
nen zijn maar vooral omdat men over deze
onderwerpen haast in iedere bundel ver-
scheidene gedichten zal aantreffen.

Tot de bloemlezingen, die meer doen
dan in een behoefte voorzien, rekenen we
de grote, waarvan Anton van Duinkerken
nu zelf het tweede deel voltooide, toen
hij het rlerde deel van het standaardwerk
,,Katholieke Poëzie" kon laten verschijnen
onder de titel „Dichters der Emancipa-
tie".

In 193" verscheen het tweede deel, ge-
titeld „Dichters der Contra-Reformatie"
dat de Maatschappij der Ned. Letterkunde
bekroonde met de Duizend Gulden-prijs

Van de katholieke emancipatie is het
totstandkomen van dit driedelige werk,
waaraan de taalkundigen dr. Beuken en
drs. Michels mee arbeidden, en dat in
bibliotheken zeker niet mag ontbreken,
een der beste uitingen.

PAUL HAIMON.

„£n óttijtdt mede in onze
(Strofe uit ons Strijdlied)

Het gaat goed, maar straks zal het nog beter gaan!

DE PLAATSELIJKE VOORBEREIDINGEN BEGONNEN!

' 't Gaat goed met de propaganda, welke
door-de bonden op 't ogenblik wordt ge-
voerd! De eerste maand van het nieuwe
jaar bracht behoorlijke resultaten.

Alom is er een levendige activiteit te
bespeuren!

De Ned. R. K. Textio'arbeidersbond
schreef in Januari in totaal 103 nieuwe
leden in, de Ned. R. K. Werkmeestersbond
boekte in de eerste helft van Januari 33
nieuwe leden en hield 4 propaganda- en
even zoveel goed geslaagde actie-verga-
deringen in verschillende plaatsen.

De H.K.W. — we doen maar enkele gre-
pen — deelde mede, dat de netto-winst
over de eerste maand 250 leden bedroeg
en deze bond is momenteel bezig met het
houden van een aantal propaganda-verga-
deringen over het gehele land.

St. Petrus, de bond van Postpersoneel,
noteerde in het tijdvak van 6 tot 20 Januari
29 nieuwe leden, in de daaraan vooraf-
gaande twee weken 32.

De Grafische bond zit op 't ogenblik
midden in de jaarlijkse contact-vergaderin-
gen waarbij de bedoeling voorzit alle af-
delingen, ook de kleinste, te bezoeken.
In deze vergaderingen wordt over ver-
schillende in het grafische bedrijf actuele
vraagstukken een inleiding gehouden,
waarop als regel een geanimeerde ge-
dachtenwisseling ontstaat. De landelijke
vakgroep boekbinders besprak onlangs
het vraagstuk der vervroegde pensionne-
ring voor het boekbindersbedrijf.

De Ned. R. K. Metaalbewerkersbond
heeft 't nieuwe jaar ingezet met dé leuze
„naar de 25000 leden" en daarbij worden
de afdelingen krachtig aangespoord tot
huisbezoek, waarbij iedere afdeling een
lijst heeft ontvangen, bevattende de na-
men en adressen van de verkeerd of niet
georganiseerden ter plaatse. De eerste
helft van Januari bracht St. Eloy reeds ver
over de 100 nieuwe leden. De filmcam-
pagne van deze organisatie is daar natuur-
lijk ook niet vreemd aan.

Onze Mijnwerkersbond boekte de eerste
drie weken van het nieuwe jaar 229 nieu-
we leden,'"de Bond van Hotel-, Café- en
Restaurant-geëmployeerden zet in aanslui-
ting op de grote actie van het Verbond,
een stevige campagne in ter verdubbeling
van het ledental (dat is niet mis!), de Ned.
R. K. Transportarbeidersbond wil op het
einde van het jaar de 12000 bereikt heb-
ben en zit midden in de zes grote gewes-
telijke propaganda-vergaderingen, waar-
van al twee goed geslaagde bijeenkom-
sten achter de rug zijn.

En zo zouden wij kunnen doorgaan, ware
het niet dat de plaatsruimte ons ertoe
dwingt om slechts 'n paar grepen te doen.

Maar hieruit blijkt reeds voldoende, het-
geen wij in de aanhef hebben gezegd:
het gaat goed met de propaganda!

* *±
Maar straks zal het nog beter worden!
Straks zullen de plaatselijke Werklieden-

verenigingen en Volksbonden in het ge-
weer komen om door een intensieve alge-
mene propaganda-campagne de sfeer voor
de ledenwervingsactie nog gunstiger te
maken.

In verschillende plaatsen zijn de voorbe-
reidingen daartoe reeds getroffen, werd
het propaganda-apparaat in elkaar gezet
of vernieuwd en aangevuld met een aan-
tal frisse, jonge krachten en bleek uit de
ingezonden bestelkaart voor het propa-
ganda-materiaal dat men met ongeduld
staat te wachten!

In volgorde van het binnenkomen der
opgaven zijn de volgende plaatsen reeds
„startklaar":

's-Gravenhage
Dordrecht
Rosmalen
Hoog e-Zwa luwe
Joure
Bingelrade
Stevensweert
Nieuw-Vosmeer
Heiloo
Kruisland
Noorden
Hazerswoude
Waspik
Well

Helden-Panningen
Neerbeek
Horn
Stuivezand •
Heusden
Kwadendamme
Zevenbergen
Ter Aar
Eist O.B.
Heerle
Limmen
Tegelen
Vianen

Dat zijn er natuurlijk nog niet veel, maar
het begin is er en straks zullen we in deze
rubriek, wat het aantal plaatsen betreft,
waar de activiteit is losgeslagen, nog wei
wat anders kunnen vertellen!

De vorige opgave van het totaal der
door de bonden bestelde ledenwervings-
kaarten moet intussen ook al weer ver-
hoogd worden. Bij het totaal van 75100
stuks, waarvan we in een der vorige num-
mers een lijstje gaven, moeten nog ge-
voegd worden:

de Ned. R. K. Werkmeestersbond die er
3000 stuks bestelde, de Hotelgeëmployeer-
de die er 1500 voor hun rekening namen.

Er is alom activiteit!
Die aanstekelijk zal werken.
En die ongetwijfeld heel vee! goeds

doet verwachten!
In de vorm van zeer veel nieuwe leden.
In de vorm ook van verfrissing en ver-

nieuwing van de geest!
Daarom: alle hens aan dek, alle krach-

ten gemobiliseerd, alles in het werk ge-
steld voor deze grote actie! NU in het
R. K. Werkliedenverbond!

Er is immers alle reden om deze leuze
zéér luid en zéér krachtig aan te heffen!

De trommen slaan,

De drommen gaan,

De roep plant zich tffans voort!

Sluit nu de rij,

Naar 't nieuw getij,

Geen macht, die ons verstoort!

L. B.

WEK UW LEVER-GAL OP
en u zult 's morgens uit bed springen,

gereed om bergen te verzetten.
lederen dag moet uw lever een liter lever-

gal in uw ingewanden doen vloeien. Wanneer
deze stroom van lever-gal onvoldoende is, ver-
teert uw voedsel niet, het bederft. U voelt u
opgeblazen, u raakt verstopt. Uw lichaam is
vergiftigd, u voelt u beroerd en ellendig, u
ziet alles zwart.

De meeste laxeermiddelen zijn slechts lap-
middelen. O moet CARTER'S LEVER-PIL-
LETJES nemen om deze liter lever-gal vrij te
doen vloeien en u zult u een geheel ander mensch
voelen. Onschadelijk, plantaardig, zacht, on-
overtroffen om de lever-gal te doen vloeien.

Eischt Carter's Lever-Pilletjes bij apothekers
en drogisten, f. 0.75.

Hef allernoclicjsle

Wanneer men over de leer vari
Christus en Zijn Kerk spreekt, zal,,
naar aanleg en temperament, de een
hier de meeste nadruk op leggen en
de ander daar op. Maar over één
waarheid moeten allen het eens zijn a
het grootste gebod, dat onze Zalig-
maker ons gegeven heeft, het centrale
punt van Zijn leer is het gebod van de
liefde. Aan haar hangt heel de wet
en de profeten

Daarom is het ook niet het ergste
van een oorlog, dat er zoveel mensen
bij omkomen; dat er zoveel geleden
wordt door pijn en honger en kou,
want al deze ontberingen behoeven de
ziel niet aan te tasten. Maar het erg-
ste is, dat de oorlog ons dwingt te
ademen in een geestelijk verpeste at-
mosfeer van verdachtmaking en
wraak; het ergste is, dat oorlog uit
haat geboren wordt en altijd nieuwe,
bitterder, onverzoenlijker haat voort-
brengt. Die haat wordt kunstmatig
opgewekt en aangekweekt, om de
mensen tegen hun tegenstanders op
te hitsen; geen leugen is te laag, geen
laster te geraffineerd, om maar te
bewerken, dat de soldaten met meer
woede losslaan op schepselen als zij
zelf, tegen wie ze van nature niet de
minste grieven hebben.

Oorlog leeft van haat en daarom is
het de nobelste en de noodzakelijkste
taak van de neutralen hun liefde voor
alle partijen te verdubbelen. Laten we
toch vooral geen wreedheden, waar-
over we in de couranten lezen, over-
vertellen. In de eerste plaats is Met
waarschijnlijk niet waar en als ze
waar zouden zijn, dan is het toch be-
ter ze zo gauw mogelijk te doen ver-
geten. Laten we er toch voor waken,,
dat onze kinderen in hun ontvanke-
lijkste jaren allerlei gruwelverhalen
te horen krijgen; ze mogen toch niet
opgroeien met de mening, dat mensen
als wolven met elkaar omgaan en dat
ieder zijn eigen belang zoekt, ten kos-
te var anderen.

We moeten hun een grote afkeer
van de oorlog geven; we moeten hun
het besef bijbrengen, dat alle wreed-
heid en onrecht, die om ons heen ge-
beuren, op rekening komen van deze
mens-onterende instelling. Maar daar-
naast moeten we hun leren te bidden
voor alle strijdenden, hun wijzen op
het goede in ieder volk.

En dan moeten we vooral ook niet
ophouden, zeïs in deze verwildering,
te zoeken naar bewijzen van mense-
lijkheid en naastenliefde, die nooit ge-
heel ontbreken. Ik trek mijn hart nog
altijd maar weer omhoog aan een
bericht uit de Engelse radio in het
begin van de oorlog. Zo iets kunnen
we elkaar niet genoeg herhalen: een
Duitse duikboot wilde een Engels
vrachtschip torpederen. De Duitse ka-
pitein gaf een waarschuwing en be-
val de Engelse bemanning onmiddel-
lijk in de sloepen te gaan. De Engels-
man seinde terug, dat ze nog niet de
helft van de bemanning in veiligheid
konden brengen En toen liet de
duikboot hen ongemoeid.

In dit geval zien we twee redenen
tot grote verheugenis: de menselijk-
heid van den Duitsen commandant en
de fairness van de Engelse radio, om
deze sympathieke houding wereldbe-
kend te maken. Die richting moet het
toch uit, wil de wereld weer bewoon-
baar worden. Laten we trachten dit
herstel te verhaasten door liefde en
halsstarrig gebed „voor hen, die lei-
ding moeten geven".

ANNIE SALOMONS.
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Havermout

Wat de haver is voor paarden,
Wat de kool is voor de geit,
Een reep kwatta voor de kindere,
Enz.:

Enfin, ieder wezen heeft zo zijn lieve-
Ingsgerecht en haver behoort als zoda-
nig bij het paard. Het is echter niet in
hoofdzaak om de voorkeur voor haver,
dat een paard die krijgt, maar omdat de
ervaring gedurende eeuwen leerde, dat
een paard op geen enkel krachtvoer beter
gedijt en werkt dan juist op haver.

Dit graangewas is dan ook rijker aan
eiwit dan één van onze andere graansoor-
ten en heef t-veel meer vet dan deze, zes-
maal zoveel bijvoorbeeld als tarwe, en
ate buitengewoon waardevol onderdeel
bevindt zich in dit vet een hoog percen-
tage lecithine-phosphorzuur, dat een der
belangrijkste bouwstoffen is van het her-
sen- en zenuwweefsel. Daarbij komt nog,
dat het haverzetmeel uit zeer fijne korrels
bestaat, dat de verteerbaarheid verge-
makkelijkt. Haver is bovendien rijk aan
Voedingszouten, als kalk, phosphor, ijzer,
magnesium, zwavel, natrium, enz., die alle
voor het lichamelijk welzijn onmisbaar
Üjn; en ten slotte vinden we er nog een
rijke hoeveelheid vitaminen in, vooral vi-
tamine B.

Het is dus niet te verwonderen, dat een
paard „het doet" op haver, maar wel kan
het bevreemden dat het, niettegenstaande
de bovengenoemde kostelijke samenstel-
ling, zo lang geduurd heeft voordat haver
een regelmatig gebruikt menselijk voedsel
was.

Dit zal wel zijn toe te schrijven aan het
feit, dat eetgewoonten zo verbazend moei-
lijk te veranderen zijn. Wat men niet kent,
eet men niet.

Groenten, en vooral rauwe groenten,
noemen vele dwazen nog altijd: konijnen-
voer, en zo zal men haver wel lang ge-
meden hebben, omdat het „maar paar-
denvoer" was.

' Sinds we echter — al gaat het dan ook
niet altijd even vlot, de voedingsmiddelen
eijn gaan beoordelen naar hun werkelijke
voedingswaarde, heeft ook de haver ein-
delijk de eer gekregen die haar toekomt
en behoort zij thans tot de volksvoedsels.

Haver is zelfs tot vast onderdeel ver-
heven van de voedingspraeparaten voor
zieken en zuigelingen, waarop ze om haar
gemakkelijke verteerbaarheid, haar rijk-
dom aan vitaminen, lecithine en ijzerzout
(voor de bloedvorming) ook allé recht
heeft. Als meel en gort wordt ze in de
keuken gebruikt. Ha vergort is de korrel,
•welke door slijpen van het huidige en de
indere buitenste lagen ontdaan is, waar
bij echter tevens de belangrijkste onder-
jvelke door slijpen van het huidje en de
Vitaminen, geheel of grotendeels verlo-
ren gaan.

De meest populaire vorm waarin we
baver gebruiken is de „havermout" of
havervlokken". Dit is ook de meest ge-

zonde vorm, want bij de bewerking is,
in tegenstelling met de gort, van de voe
dingswaarde niets verloren gegaan, maar
wel is de verteerbaarheid nog vergroot.
Eén van de aantrekkelijke eigenschap-
pen van havermout is, dat ze zo spoedig
-'•aar is; de vlugkokende H.O. haver-
•aiout b.v. behoeft men slechts drie mi-
nuten te laten doorkoken en de spijs is
gereed. Er is bijna geen andere warme
spijs aan te wijzen, waarvoor zó weinig
brandstof nodig is.

Meestal bereidt men de havermout tot
pap; dit kan gebeuren met volle melk,
maar ook met andere melk en karne-
melk. Velen geven aan de laatste twee
de voorkeur, omdat de pap dan minder
machtig is. Men kan de havermout ook
gaar koken in water en ze daarna met
wat melk verdunnen, zoals de Engelsen
doen.

Aldus bereide havermout is al een
lekker eten. De smaak is door toevoe-
ging van wat suiker of stroop (voor

ffifoed en liefde
Het ging de laatste dagen helemaal

niet naar mijn zin. Dat ellendige ge-
harrewar aan tafel! Juuk raasde
tegen Emieltje: „Steek niet zulke
rote stukken in je mond!" Phie stel-

de voor: „Kijk maar naar je eigen!"
Emieltje brulde. Piet gaf Jef een por
met gevolg, dat de melk stortte.
„Doe niet zo idioot!" beet Toon, waar-
op Piet beweerde: „Dan moet ie maar
niet met zo'n oervaart zitten slok-
ken." Gootje sputterde aan het adres
van Hermien: „Jij hebt mijn mes af-
gepakt," waarop die, ook niet van gis-
teren, opmerkte: „Hoe kan dat nou;
ik zit een kilometer van je af." Onder
het spel was het al niet veel beter, zo
min. als tijdens de gezamenlijke bed-
vaart. Gekibbel, geplaag, onverdraag-
zaamheid aan de orde van de dag.

Ik pieker altijd over zulke dingen.
De vader is makkelijker.
Hoe goed is het, dat wij, gelijk de

sommigen) nog te verbeteren en wie er
iets "extra's van maken wil, roert er bij
het opscheppen een klein stukje boter
door; dit verhoogt bovendien nog de voe-
dingswaarde.

Vooral bij koud weer vormt een bord
warme havermoutpap een gezond en
voedzaam ontbijt, heel geschikt voor
schoolkinderen.

Er zijn echter nog tal van andere ma-
nieren waarop havermout te gebruiken
is, maar daaraan wordt veel te weinig
gedacht. Zeer smakelijk is ze b.v. als
voedzaam toevoegsel aan stamppotten.
Nu er zoveel bevroren aardappelen zijn
en de prijzen daarvan dus waarschijnlijk
zullen oplopen, is het goed om dit eens
in herinnering te houden. In starnppot
van boerenkool, snijbonen, koolraap enz.
laat men de havermout, die niet door de
stamppot geroerd wordt maar er boven
op gelegd omdat ze anders zo licht aan-
brandt, de laatste 20 minuten meekoken.
Wanneer men nu Quaker's H.O. vlugko-
kende havermout gebruikt is de kans op
aanbranden nog geringer omdat deze
slechts de laatste drie minuten behoeft
mee te koken.

Verder is ze een heerlijk bindmiddel in
soepen, inplaats van rijst of vermicelli.
En dan komen er nog tal van andere
spijsjes, waarin havermout het, of een
van de hoofdbestanddelen vormt. Daar
zijn b.v. de havermoutkoekjes' met kaas,
gehaktballetjes van havermout, twee ge-
rechtjes die voor de vastendagen ge-
schikt zijn en zo'n heerlijke afwisseling
geven op eieren en nog eens eieren.

WILMA MÜNCH.

mensheid opmerkte, toen wij ons
jaren geleden dreigden te verloven,
hoe goed is het, dat we eigenlijk
„geen stel" vormen! Als ik visioenen
ie van broedertwist en zusternijd in

groteske afmetingen, als ik sombere
voorgevoelens heb van eeuwige fa-
milieveten, dan'zegt de vader: „Kom
mens, dat gaat wel over; het zit in het
weer," of: „Het zit in de leeftijd; het
is maar aan de buitenkant hoor."

Ja, alles goed en wel, doch ik ken
nkele van die ongelukkige families,

waar de ene broer den anderen niet
wil ontmoeten; waar de zussen elkaar
op straat voorbijlopen; waar de zoons
n dochters onderling ruzie maken

over het verplichte onderhoud van
hun ouden vader en moeder.

Ik gruw daarvan.
Nu is er een dezer weken bij ons

thuis een ongeluk gebeurd. Een echt
ongeluk. Juuk, die zijn schaatsen in
het schuurtje borg, kreeg opeens een
bevlieging om de stelten te bestijgen,
die sinds de laatste mooie najaarsda-
gen vergeten in een hoek staan. Hij
had nog geen twee stappen gedaan op
de gladde stenen, of hij tuimelde par-
does door een ruit heen. Een diepe
wond tot op het bot! Het bloed gutste
er uit. Omdat ik indertijd voor EHBO
gezakt ben, wist ik niet, of er een stel-
letje aders dan wel slagaders geraakt
waren. De vader echter nam kloeke
maatregelen. De kinderen stonden een
ogenblik verslagen, de een al witter
dan de ander. Toen vloog Phie als een
kievit naar den eersten den besten
dokter. Toon belde onzen eigen arts
op. Het schoot door mijn hoofd, dat er
mogelijk cambriczwachtel nodig zou
zijn, waarop Piet zich buiten adem
fietste. Hermien zei: „Ik zal de gang
opdweilen, die ligt vol bloed. „Gootje
ging uit louter lieve zorg thee zetten!
Emil en Jef zaten samen op de onder-
ste tree van de trap, de armen om el-
kaars schouders geslagen, tevreden,
en fluisterden ernstig over allerlei
bloederige vreselijkheden. Marianne,
hartelijk, informeerde: „Ga je nou
dood, Juuk?" en Marieent je, dat zoete
moedertje, hield Roosje aangenaam
bezig.

Het liep goed af. Toen de dokter uit
de buurt net klaar was met zijn voor-
lopig verband, kwam de huisdokter,
sleepte Juuk mee in zijn wagen om de
wond bij hem thuis te hechten. De
vader, die er bij was gebleven, vertelde
later opgewekt: „Op vier plaatsen ge-
hecht en nog drie keer gekramd en
niet één kik gegeven." Alle broers en
zussen waren trots op deze prestatie
van een der hunnen en ze putten zich
uit in vriendelijkheden. Unaniem werd
goed gevonden, dat Juuk op alle bo-
terhammen wat mocht. Helaas had hij
maar trek in ééri dunnetje! Dat
bracht Emiel, die altijd honger heeft,
vooral in lekkers, haast tot vertwij-
feling.

Ik zat ondertussen te broeien om
pedagogische munt uit het geval te
slaan.

„Je moest eens weten, hoe fijn ik
het vind, dat jullie allemaal zo lief
voor Juuk geweest ben.... veel mooier
dan al dat geruzie. Ik was eens in
Zandvoort gelogeerd, tegelijk met een
Joodse familie... als je gezien had, hoe
verrukkelijk die mensen met elkaar
omgingen! De zoons, grote kerels al,
waren zo allerliefst en zorgzaam voor
hun oude moeder en zo echt voorko-
mend voor hun zusters.... Ach, als ik
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jullie zo zie, dan denk ik: Wat zal er
van jullie allemaal worden ? De een zal
voorspoed hebben, de ander tegen-
slag; de een zal recht door naar O. L.
Heer stevenen, de ander zal op zij-
wegen dwalen; de een trouwt, de an-
der niet; de een zal royaal in de cen-
ten zitten; de ander altijd tekort ko-
men... Maar denk er aan: hoe jullie
levens ook uiteen lopen, je moet voor
elkaar staan, elkaar trouw blijven
door dik en dun, elkaar steunen altijd,
altijd...."

Nog geëmotioneerd door het ge-
beurde, kwam ik onder de indruk van
mijn eigen woorden: ik sprak met be-
wogen stem. Dat sloeg over op de kin-
derschaar; ze zaten met strakke ge-
zichten te luisteren. De vader rookte
zijn pijp. Hij luisterde ook, zij het mis-
schien om een andere reden. Totdat
Toon het welletjes vond. Hij gooide
met een ruk zijn manen naar achter
en begon een boom op te zetten:
„Maar moeder, luister nou eens; stel
Phie trouwt een prins en ik een bede-
lares, en u bent jarig, wat moet ik dan
voor een pakkie aantrekken?" Dat
was het sein tot allerlei dwaze veron-
derstellingen. Jef, die ook leuk wou
zijn, ging op een stoel staan dansen:
„Ik trouw met prinses Beatrix!" en
Emieltje gilde: „Ik met moeder!" Het
werd een vrolijke boel.

Zo kan toch werkelijk de meest ge-
wone, ja zelfs een tragische gebeur-
tenis uitgroeien tot een feestelijk iets.
En 't is waar, wat Herman Divendal
in het Gezinsboek schrijft:

„Zo heeft iedere dag zijn eigen lied
en ieder lied zijn eigen toon, en iedere
toon zijn eigen grond van bestaan,
en zijn eigen weerslag iri het hart."

C. BOUDENS-VAfr HEEL.
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SCHAAK R UB RIEK
Correspondentieadres: drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag.

Ter oplossing probleem No. 220,
Inzendingen vóór 15 Februari.

No. 220
H. G. M. Weenink,

Utrechts Dagblad 1927.

a b c d e f g h

a b c d e f g h

Mat in 2 zetten.

Correspondentie. J. de G. te E. Voor een
promoverende pion mag ieder stuk (uit-
gezonderd natuurlijk de koning) van de-
zelfde kleur worden gekozen. Welke stuk-
ken nog in het spel zijn doet er niets toe.
Om aan te duiden, dat de gepromoveerde
pion een dame voorstelt wordt meestal
een of ander hulpmiddeltje gebruikt, b.v.
kan men de pion vervangen door een om-
gekeerde toren.

Vervolgparüj Aljéchin—Bogojubow

Voorafgaande zetten: 1. d4, Pf6. 2. c4,
c6. 3. Pc3, do. 4. e3, e6. 5. Ld3, Pbd7. 6. Pf3,
dc4:. 7. Lc4:, b5. 8. Ld3, a6. 9. 0—0, c5.
10. a4, b4. 11. Pe4, Lb7. 12. Ped2, Le7 13.
a5, 0—0, 14. Pc4, Dc7.

15. Ddl—e3, Ff6—g4.
Pion h2 staat nu tweemaal aangevallen

en zwart dreigt Lf3:, eventueel gevolgd
door Dh2:. 16. e3—e4. Hiermede offert wit
zijn pion op d4, maar krijgt daarvoor een
goede stelling. 16 , c5Xd4. 17 h2—h3.
(17. Pd4:??, Dh2: raat). Pg4—e5. 18. Pf3
,Xc5, Pd7Xe5. 19. Lel—f4. Door op e5 de
paarden af te ruilen heeft wit verhinderd,
dat zwart's paard op f3 met schaak slaat;
ook is nu Pd7 weg en wordt Pb6 voor
wit mogelijk. 19 Le7—d6. 20. Lf4X
e5, IxJ6Xe5. 21. Pc4—b6!, Ta8—a7. Hier
staat die toren slecht; maar op andere
tor-enzetten volgt La6: en de witte a-pion
kan .dan gevaarlijk worden. 22. Tal—cl
(tempowinst). Dc7—d6. 23. Tel—c4! Aljé-
chin valt een der zwakke punten van zijn-
tegenstander aan; er dreigt Dd2 gevolgd
door Db4: of eventueel f2—f4. Bogoljuibow
zoekt zijn heil in een tegenaanval, maar
dat bekomt hem slecht. 23 , £7—f5. 24.
e4Xf5, e6Xf5. De diagonaal voor Lb7 is
geopend en ook Tf8 kan gemakkelijker in
het spel komen. Evenwel, ook wit kan
o.a. van de open e-lijn profiteren. Als re
gel komt de opening van het spel ten
goede aan de partij, die het best ontwik-
keld is; hier dus aan wit. 25. Tfl—el!,
Dd6—g6 (dreigt Dg2:). 26. f2—f3. Tf8—
e8? Een foutieve combinatie, zoals wij
spoedig zullen zien. Maar ook andere zet
ten brengen zwart niet veel voordeel. 27.
f3—f4. De loper kan e5 niet verlaten, om-
dat daar De8: op zou volgen. 27 , Dg6
—gS. 28. f4Xe5, TeSXeS (zie diagram no
221).

No. 221

a b c d e f g h

^ lÉl III X
O lp |P

ISÎ «

a b c d e f g h

Stelling na 28 Te5:

Schijnbaar staat wit op verliezen. De5
immers gaat niet wegens het antwoord
Dg2: mat en op een zet van de aangeval

Sociale verzekering in Nederland
VRAGENBUS

G. 3. de B. te B. Mijn vrouw geniet invali-
liteitsrente en ik trek steun. Mag nu twee-

derde van deze rente op mijn steunbedrag
worden gekort?

Antwoord: Ja, dat mag.

"L,, v. A te E. Ik ben sinds 1921 verzekerd
2n er is voor mij te zamen over ongeveer 625
•weken geplakt. Ik ben nu 52 jaar. Krijg ik

•p 65-jarige leeftijd een ouderdomsrente van
3?
Antwoord: Als u niet meer plakt zal uw

Ouderdomsrente ongeveer' f 100 per jaar be-
dragen. Werkloze weken buiten beschouwing
_elaten. Als u .regelmatig zegels van 25 cent
ilakt, kunt u riog een rente bereiken van on-
geveer f 140 per jaar.

AL v. H. te Gr. (Z.) Ik ben 55 jaar oud en
er is voor mij geplakt ter waarde van

478,35. Hoeveel zal mijn ouderdomsrente
edragen als ik voortaan regelmatig zegels
an 25 cent plak?
Antwoord: Als'u regelmatig elke week een

zegel van 25 cent plakt, kunt u nog een rente
an ongeveer f 167 per jaar bereiken.

J. G. A. v. M. te D. Uw vraag valt bui-
en mijn terrein. Zij betreft, niet de sociale

verzekering.

H. J. W. te Z. Voor mijn vrouw, 33 jaar
oud, zijn zegels geplakt, ter waarde van
f 164.35. Als ik voor haar regelmatig zegels
„a plakken ter waarde van 25 cent, hoeveel
can dan haar ouderdomsrente bedragen?

Antwoord: Ik weet niet wanneer haar
verzekering is aangevangen en daarom kan
k uw vraag niet nauwkeurig beantwoorden.
Wend u tot de Raad van Arbeid. Het plak-
ten van zegels van 25 cent voor uw zoon is

zeker aanbevelenswaardig.

P. J. S. te B. A. v. Deze begrijpt niet goed
loe het ouderdomsrente-bedrag berekend

•wordt.
Antwoord: U neemt de waarde der op al-

e kaarten geplakte zegels op uw 65-jarige
eeftijd, vermenigvuldigt dit met 260, deelt

dit door het aantal weken dat de verzekering
leeft geduurd en telt daarbij op 11.2 pet.
van de waarde der zegels. De zegels in latere
aren geplakt hebben natuurlijk minder in-
vloed op het rentebedrag dan die in de eer-
ste jaren geplakt, omdat deze laatste meer
'nterest voor de fondsen opleveren.

C. F. H. te A. Mijn vader is 63 jaar en er
is voor hem geplakt ter totale waarde van
f 375,50. Nu is hij ziek, kan hij voor invali-
diteitsrente in aanmerking komen? Moet
:ijn patroon tijdens ziekte plakken? Indien

er niet meer geplakt wordt, krijgt mijn va-
der dan toch ouderdomsrente en zo ja, hoe-
veel? Komen de open vakjes waarover niet
geplakt werd ten nadele van de verzekering?

Antwoord: Misschien komt uw vader nu
reeds, misschien pas na 6 maanden voor in-
validiteitsrente in aanmerking. Als hij blij-
vend invalide is, komt hij reeds nu in aan-
merking. De bedrijfsvereniging van uw pa-
troon moet plakken, over de volle weken
waarover uw vader ziekengeld trekt. Bij
gemis aan voldoende gegevens .kan ik niet
zeggen of uw vader pp 65-jarige leeftijd ou-
derdomsrente zal krijgen. Wend u tot de
Raad van Arbeid.

J. B. K. te O. Mijn vader genoot pensioen
krachtens de V.O.V. Mijn moeder was nim-
mer verzekerd. Mijn vader is thans overleden
en mijn moeder ontving nadien f 100 van die
V.O.V. Heeft mijn moeder geen recht op we-
duwenrente?

Antwoord: Neen, weduwenrente is wel
verbonden aan de rentekaart, maar niet aan
de V.O.V.

Wed. A v. G. te G. Mijn man genoot In-
validiteitsrente, doch stierf in 1931. Hoe-
veel zal mijn weduwenrente op 60-jarige
leeftijd bedragen ?

Antwoord": Ik heb daartoe een onderzoek
kunnen instellen en deel u mee, dat uw we-
duwenrente ongeveer ƒ 150,90 per jaar zal
bedragen.

G. A. J. te G. Deze klaagt, dat een uit-
kering en geneeskundige behandeling we-
gens een ongeval, nem in Mei 1938 overko-
men, te spoedig werd ingetrokken en vraagt
wat hiertegen te doen?

Antwoord. U hebt destijds een stuk ont-
vangen, waarop vermeld stond, dat dit de
laatste uitkering was. U had toen tegen in-
trekking der geneeskundige behandeling
(waaraan de uitkering vast zit) binnen een
maand in beroep kunnen gaan, doch nu is
het te laat.

T. B. te V. Ik ben 37 jaar; er is voor mij
geplakt ter waarde van ƒ 367,90. Als er re-
gelmatig zegels van ƒ 0,60 voor mij, worden
geplakt, hoeveel zal dan mijn Ouderdoms-
rente bedragen?

len dame volgt Tel:t. Aljéchin heeft ech-
ter nog iets in petto n.l.: 29. Tc4—c8t!
Slaat zwart die toren, dan is de matdrei-
ging op g2 verdwenen en kan wit rustig
De5: spelen en zo een stuk vóór blijven,
29 , Kg8—f7. Nu wordt de koning op
gejaagd. 30. De2—h5t, g7—g6. 31. Dh5X
h7t, Ke7—f6. 32. Xc8—f8t, Kf6—g5. Op
Ke6 volgt Dd7 mat. 33. h3—h4t, Kg5—f4
Op Dh4: zou kunnen volgen 34. Dh4t
Kh4:. 35. Te5:. 34. Dh7—h6t, g6—g5
't Schaakgeven schijnt nu afgelopen; op
Dg5:t volgt Dg5:, hg5:, Tel:t en op Te5
volgt Dg2: mat. Wit pakt de zaken even
wel energiek aan: 35. TfSXfSt!, Te5Xf5
36. Dh6—d6t, Kf4—g4. 37. Ld3Xf5t en
Bogoljubow gaf het op; op Kf5: volgt
Dg3:, terwijl Kh4: met Dh6 mat beant
woord wordt.

Antwoord: Aangenomen, dat u vanaf
919 verzekerd zijt, zal uw rente dan onge-
'eer ƒ 265 per jaar bedragen

M. L. te O. Mijn vader is 51 jaar oud;
'oor hem zijn zegels geplakt ter waarde
ran ƒ 600. Thans is hij werkloos. Hoeveel
sal de Ouderdomsrente bedragen: a. als hij
niet meer plakt; b. als hij zegels van 25 dent
>lakt; c. als hij zegels van 40,cent plakt;

d. als hij zegels van 60 cent plakt?
Antwoord: De ouderdomsrente van uw

ader zal ongeveer bedragen in geval a.
ongeveer ƒ 156, in geval b. ongeveer ƒ 201,
n geval c. ongeveer ƒ 229 en in geval d.

ongeveer ƒ 265, alles per jaar Het feit dat
uw vader in de vermogensbelasting is aan-
'eslagen, verandert hieraan niets.

G. Z. te B. Iemand heeft steeds zegels
'an 60 cent geplakt. Hoeveel zal de Ouder-
lomsrente bedragen?

Antwoord: Als ik niet uw geboorteda-
üm weet en van wanneer tot wanneer er
feplakt wordt en- tot welke totale waarde,
can ik uw 'Vraag niet beantwoorden.

C. v. E. te Z. Ik ben 53 jaar. Voor mij is
iinds 1919 geplakt te waarde van ƒ 450,30.
"k ben thans zelfstandig werkzaam. Hoe-reel bedraagt, mijn Ouderdomsrente a als
k niet meer plak; b. als ik zegels van 25

cent plak en c. als ik zegels van 60 cent
plak?

Antwoord: Uw rente zal bedragen: in
eval a. ongeveer ƒ 120; in geval b. onge-
eer ƒ 160 en in geval c. ongeveer ƒ 215

per jaar.

L. v. B. te H. Ik ben in militaire dienst
en geniet kostwinnersvergoeding. Als ik
met periodiek verlof ben en ik word in die
lagen ziek, dan gaat over die dagen de
costwinnersvergoeding niet door. Van wie

krijg ik dan vergoeding?
Antwoord: Van de ziekenkas in geen

eval.

B. H. te E. Ik word binnenkort 65 jaar
en geniet thans Invaliditeitsrente. Blijf ik
die Invaliditeitsrente houden, nu zij hoger
's dan de Ouderdomsrente?

Antwoord: Ja, u behoudt deze zolang u
.nvalide zijt. Of de Invaliditeitsrente 'juist
ïerekend is, kan ik niet beoordelen, omdat
u mij daarvoor geen gegevens verstrekt. Ik
veronderstel wel, dat zij juist berekend is.

A. B. te T. Ik ben 64 jaar oud en werk-
loos. Er zijn voor mij zegels geplakt ter
waarde van ƒ 559,50. Is het voor mij of
voor mijn vrouw nog voordelig dat ik blijf
slakken? Hoeveel zal mijn Ouderdomsrente
Ded ragen?

Antwoord. Het is niet meer nodig dat
u plakt, noch voor u zelf, noch voor uw
vrouw.

A v. d. N. te N. B. 1. Mijn moeder trekt
pensioen van de V.O.V. Mijn stiefvader trekt
Invaliditeitsrente. Trekt mijn moeder tevens
weduwenrente na overlijden van mijn stief-
vader? 2. Ik ben 56'jaar en werkloos; er
is totaal voor mij geplakt ter waarde van
ƒ 475,95. Trek ik Ouderdomsrente, als ik
werkloos blijf en niet meer plak?

Antwoord: 1. Ja. 2. Indien u gedurende de
volle weken, waarin geen zegels (ook geen
dagzegels) zijn geplakt, werkloos of ziek

HET VERLOSSENDE
ANTWOORD OP
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VRAGEN

Moderne Apologetische Encyclopedie

doot

Prof. F. Otten en Prof. J. Verhaar
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waart, zult u op 65-jarige leeftijd 'Oudt
domsrente trekken. Wij raden u aan u -t
wenden tot de Raad van Arbeid om nade^<-
inlichtingen.

C. H. N. te A. Deze is ziek en heeft geen
ziekengeld ontvangen. Wat te doen?

Antwoord: Bij uw werkgever moet han-
gen een carton (op straffe) waar u zich
moet ziekmelden. Waarschijnlijk hebt u
dat eerst veel later gedaan. Dat kan ten>
gevolge hebben, dat uw ziekengeld later
ingaat. De dokter heeft daarmee niets te
maken. U was volstrekt niet tekort bij uw
patroon in dienst toen u ziek werd. De
ontslagkwestie heeft met de verzekering
niets te .maken. Vraag aan de bedrijfsver-
eniging een gemotiveerde beslissing (niet
aan haar agent) en daarvan kunt u in be-
roep gaan bij het soheidsgerecht.

J. C. v. W. te C. Heb ik ook over Ie '--
2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag aanspraai
op uitkering van ziekengeld?

Antwoord: Het ziekengeld wordt uitbe-
taald over alle dagen, behalve de Zondagen,
dus ook algemeen erkende christelijke feest-
dagen, zoals de Kerstdagen en Nieuwjaars
dag, wanneer zij niet op Zondag vallen.

H. A. S. te B. Ik werk in de bouwbedrij-
yen en in de wintermaanden betaalt de be-
drijfsvereniging 80 pet van 43 x het con-
tract-uurloon (49 cent), terwijl ik 60 cent
uur verdiende. Moet men mij nu ziekengeld
uitkeren volgens het loon dat ik verdiend
heb, of volgens het contractuurloon van
mijn woonplaats (49 cent)?

Antwoord: Volgens het K. B. van 211
Januari 1938 Stbl. 840 van 43 x het contract-
uurloon, hetwelk geldt voor de gemeente
waar gewerkt werd

A. B. M.

Adres. Redactie Vragenbus
Zandberglaan 44, Breda,

We zagen dat we door middel van de
spectrohelioscoop in staat zijn de zon als
het ware uit elkaar te rafelen. De gas-
vormige zon is nl. samengesteld uit vele
zonnen van verschillende gassen en naar
gelang de instelling van de spectrohelio-
scoop zien we nu elke gaszon afzonderlijk.

Dat is één eigenschap van de spectro-
helioscoop.

Maar dit instrument bezit nog meer
góéde eigenschappen. Het stelt ons name-
lijk in staat het in te stellen op bepaalde
„diepten" van de zon, zodat we de betref-
fende gaszon niet alleen aan de oppervlak-
te kunnen bekijken maar een bepaald
niveau binnen in de zon kunnen „belich-
ten" zodat we in onze waarnemingen niet
worden gehinderd door alles wat zich om
de zon en boven dat niveau bevindt. Wat
zien we nu als we onze spectrohelioscoop
op een bepaalde gaszon, laten we zeggen
de calciumzon, instellen ? Zoals we vroeger
zagen dat elk gas z'n bepaalde
eigen spectraalstrepen vertoont, zo zien
we hier dat elke gaszon haar eigen
kleedje aanheeft, waardoor we ze onder-
scheiden van andere gaszonnen. Wel moe-
ten we hierbij goed in het oog blijven hou-
den, dat al die gaszonnen door elkaar
heen lopen en we ze door de spectrohelio-
scoop dus alleen maar in schijn uit elkaar
halen.

Op de calciumzon (calcium is kalk) be-
vinden zich talrijke paarse vlekjes, het-
geen er op wijst dat op die plekken het
calciumgas zich in gloeiende toestan^ be-

vindt. Tussen die vlekjes in is het donker.
Zo op het eerste gezicht zou men daar
uit afleiden dat zich tussen die paarse
vlekjes in niets bevindt. Dit is echter, zo-
als we herboven reeds zagen onjuist. Het
is één grote gasbol en tussen die paarse
vlekken van het calciumgas bevinden zich
dus andere gassoorten, andere gaszonnen,
die bij een andere instelling van 'de spec-
trohelioscoop voor den dag komen.

Een heel ander kleed vertoont de wa-
terstofzon. Deze bestaat namelijk niet zo-
als de calciumzon, uit een serie van elkaar
verwijderde vlekjes, doch is één groot
mengelmoes van gekringde vuurrode
lichtkrulletjes, die vastaaneengesloten lig-
gen over de hele zon heen. Nu moeten we
bij het bekijken hiervan goed in het oog
houden dat we hier een hemellichaam be-
kijken waarbij vergeleken onze aarde
maar een knikkertje is. Die kringetjes van
vuurrood licht zijn dan ook in werkelijk-
heid allerminst kleine kringetjes. In wer-
kelijkheid zijn het geweldige vloeden van
vuur, ontzaglijke vuurarmen, vele malen
groter dan onze aarde zelf, die als kolken-
de vuurcyclonen met gas-grijparmen als
naar binnen de zon sleuren wat er in de
nabijheid zou komen. Onder de spectro-
helioscoop moge het er onschuldig uitzien,
in werkelijkheid is het één grote kolkende
vuurmassa, waarvan we ons én in ver-
band met de grootte én in verband met
de hitte vrijwel geen voorstelling kunnen
maken.

JOHN BOYLE.
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Waf ons uit <le afdelingen ter ore K

ALKMAAR
In het vorig nummer van Her-

stel hebben wij onze leden be-
richt, dat dezer dagen enkele
propagandisten u zouden bezoe-
ken betreffende de ingezette ac-
tie voor het Kanunnik Van
Schaikfonds. Door verschillende
omstandigheden kan deze opzet
niet doorgaan, zodat wij u thans
verzoeken de ingevulde formu-
lieren voor een eventuele thermo-
meter aan ons secretariaat te
willen doen deponeren. Met het
oog op het mooie doel van deze
actie vertrouwen wij, dat al on-
ze leden aan deze actie daad-
werkelijk zullen medewerken en
dat velen een thermometer zul-
len aanvragen, om daardoor in
de gelegenheid te worden ge-
steld op een gemakkelijke wijze
mede te werken, dat een zoon
uit een arbeidersgezin ook in de
gelegenheid komt voor priester
te studeren.

Men behoeft niet deze formu-
lieren op te zenden naar Utrecht,
maar kan deze aan ons secreta-
riaat dr. Schaepmankade 16 in-
-enden.

BO VENKARSPEL

De jaarvergadering is weder-
om gehouden onder presidium
van B. Meijer. Zes leden zullen
proberen spaarthermometers te
plaatsen voor het Kanunnik van
Schaikfonds bij leden en paro-
chianen.

Door den secretaris W. Kuin
werd een jaaroverzicht gegeven.

Van enkele onderafdelingen en
instellingen waren verslagen bin-
nengekomen.

Pennekamp bracht financieel
verslag uit met een nadelig sal-
do. De begroting 1940 werd na
enkele opmerkingen aangeno-
men.

Door Hulp m Nood is in het
afgelopen jaar weer veel nood
gelenigd.

De periodiek aftredende be-
stuursleden B. Meijer, J. Penne-
kamp en P. Hoek werden herko-
zen.

Voor de komende bondsraads-
vergadering werden de volgende
voorstellen gedaan: bij de be-
trokken instanties aan te drin-
gen op een spoedige, door den
minister toegezegde algehele
steunherziening; accountantscon-
trole toe te passen op financieel
draagkrachtige instellingen.
HEILOOf

Het bestuur deelt mede, dat
iWoensdag 12 Februari een le-
denvergadering wordt gehouden
in de Bruno, 's avonds 7è uur.
Vooraf om 6% uur wordt een be-
stuursraadsvergadering gehou-
den. Beide vergaderingen wor-
den niet geconvoceerd. Agenda:
mededelingen, ingekomen stuk-
ken, indiening voorstellen voor
de bondsraadsvergadering. Voor-
al met het oog op het vormen
van enkele comité's voor propa-
ganda is deze vergadering van
zeer groot belang.

LEIDEN
In de feestvergadering sprak

de voorzitter een ernstig woord-
je over de Avondtekenschool van
de Volksbond, waarbij hij er zijn
spijt over uitsprak, dat zo wei-
nig zonen van Volksbonders daar
de lessen volgen.

Spreker vestigde voorts de
aandacht op de verloting, de ac-
ttie voor het Kanunnik-van-

Schaikfonds tot steun voor pries-
teropleidingen en de collecten
voor Hulp in Nood en het Werk-
lozen-comité.

Voor de pauze sprak de gees-
telijk adviseur, rector Bernefeld,
een opwekkend woordje tot de
aanwezigen. Hij toonde aan, dat
de afdeling de laatste twee ja-
ren goed werk verrichtte.

Rector Bernefeld wees dan op
de pauselijke encyclieken Qua-
dragesimo Anno en Rerum No-
varum, op de actie voor de Nieu-
we Gemeenschap, overeenkom-
stig welke wij de maatschappij
hebben te vervormen in christe-
lijke zin.

De rest van de avond werd ge-
vuld door muziek van Franz
Schweitzer, onder leiding van
den heer Abr. Martijn en de
R. K. Toneelvereniging Vondel,
onderafdeling van de Volks-
bond.

„Vondel" had voor deze avond
gekozen: Waarom leven wij?, een
toneelspel in drie bedrijven van
A. Boere.

Hét publiek was dankbaar en
voldaan en het bestuur uitte
zulks in de vorm van dankwoor-
den en bloemen.

Van de prijzen der gehouden
verloting zijn nog twee prijs-
winnaars onbekend gebleven, die
namelijk van de 2e en 12e prijs,
respectievelijk no. 138 en 169. De
gelukkige winnaars kunnen de
prijzen afhalen aan het bonds-
kantoor: Zaterdagavond tussen
7 en 8 uur.

In de feestvergadering werd
een rozenkrans gevonden. Deze
kan men ten kantore van de
Volksbond terug krijgen.

De Volksbondretraite wordt
gehouden van 24—27 Februari
a.s. Op 10 en 17 Februari e.k.
wordt in het Bondsgebouw aan
de Steenschuur zitting gehouden
van 7—8 uur, waar men zich als
deelnemer kan opgeven.

NIEUW-VENNEP

Vrijdag 2 Februari hield on-
ze afdeling haar jaarvergade-
ring.

Enige mededelingen gingen on-
der de hamer door en de pen-
ningmeester gaf daarna een
prachtig jaarverslag. Daaruit
bleek, dat de afdeling goed mar-
cheert.

Aan de hand van het jaarver-
slag van den secretaris werden
wij gewaar, dat de afdeling
steeds groter wordt en nu 102
leden telt. Ook werden naa/ vo-
ren gebracht hetgeen er in het
afgelopen jaar was gedaan door
de afdeling. Hierop volgden de
jaarverslagen van de onderafde-
lingen. Alle boekten over het af-
gelopen jaar nog een klein sal-
do.

De begroting 1940 werd na een
enkele aanmerking goedgekeurd.
De heer Th. Otte Werd in de
controlecommissie benoemd. Aan-
gezien er twee leden van Her-
wonnen Levenskracht in militai-
re dienst zijn, werden er tijdelijk
twee benoemd.

Bij de bestuursverkiezing van
voorzitter, penningmeester, 2en
secretaris, die allen herkiesbaar
waren, werden bij acclamatie
herkozen. .Voor het bestuurslid
B. Duwel, die in militaire dienst
is, werd tijdelijk benoemd de heer
J. de Rooij. Er werden 15 ther-
mometers geplaatst.

Tot slot werd er nog een re-
traiteverenising opgertotaL

KRING SANTPOORT
Dezer dagen werd in De Vier-

sprong de jaarvergadering ge-
houden, waarbij 35 leden tegen-
woordig waren. De verslagen
van penningmeester en controle-
commissie, van Sint Nicolaas-
comité, Retraitefonds, kolen-
fonds, Herwonnen Levenskracht
en Liefdebeurs. Keurig was alles
in orde, perfect werk geleverd,
uitstekend staat de kring er
voor. De aftredende bestuurders
zagen hun mandaat hernieuwd.

Den aftredeixïen secretaris
werd dank gebracht. In de vol-
gende vergadering zal deze be-
stuursvacature worden aange-
vuld. Aan de werklozenretraite
werd een bijdrage verleend, even-
eens aan het fonds tot stichting
van een Sint Willibrordusbeeld
in de kerk te Driehuis. Het ge-
nootschap De Stille Omgang
werd steun toegezegd tot bestrij-
ding der reiskosten van werk-
loze leden van de kring. 12 Fe-
bruari geeft de K.R.O. een ont-
wikkelingsavond in Zomerlust,
ook toegankelijk voor de vrou-
wen! Uitvoerig werd behandeld
het eerste rondschrijven in 1940
van het Werkliedenverbond, be-
helzende een groots opgezet
propagandaplan.

De geestelijke adviseur kape-
laan Konijn behandelde dan nog
in het kort nut en noodzakelijk-
heid der godsdienstige vereniging
De H. Familie.

OTJDEWATER
De geestelijke adviseur van de

R. K. Volksbond pater Stokman
hield een lezing met lichtbeelden
voor leden van de Volksbond
over het onderwerp: Het grote
mysterie. Uitvoerig, besprak de
adviseur de liturgie van de H.
Mis en toonde al de handelingen
van den priester met lichtbeelden
aan. Spreker eindigde met de
hoop uit te spreken dat door
deze lezing bij de leden een die-
pere betekenis van het H. Mis-
offer zal zijn bijgebracht.

DE RIJP
Op 27 Januari hield^onze afde-

ling de jaarvergadering; de op-
komst was, gezien de slechte we-
gen, bevredigend. In de vacature
N. Woestenburg werd gekozen
de heer J. Klapmuts. De heer J.
B. Sassen werd als voorzitter
herkozen. Tevens werd in deze
vergadering een commissie sa-
mengesteld voor de propaganda
der thermometeractie van het
Kanunnik-v. Schaikfonds. Voor-
taan zal iedere vergadering ge-
opend worden met het gebed
voor Naar de Nieuwe Gemeen-
schap.

VOORHOUT
Het Kanunnik Van Schaik-

fonds of de thermometeractie,
dit opschrift heeft voor kort ge-
prijkt op de voorpagina van dit
blad en wij als bestuurders me-
nen goed te doen u hierover op
te wekken tot het sparen van
'n bedrag van 2 cents per week.
U weet allen dat met een beetje
goede wil dit volbracht kan wor-
den. U meldt zich bij ons aan en
wij zorgen voor de thermometer-
spaarpot.

Ook vragen wij uw aandacht
dat de voorstellen voor de bonds-
raad 't laatst van deze maand op
hun bestemming moeten zijn.

In het afgelopen jaar hebben
wij ten bate van Herw. Levens-
kracht voor f 500 geïnd, alleen
aan stuiverszegels. Maar al zijn
wij tevreden, wij behoeven niet
voldaan te zijn. De inkomsten
kunnen nog opgevoerd worden.

En daarom wil het comité trach-
ten dit jaar voor dit doel konij-
nen te laten mesten en hoopt
het dat de ingezetenen alhier al-
les in 't werk zullen stellen mede
te doen. Onze propagandisten
zullen binnen enkele dagen rond-
gaan om u te vragen hier aan
mede te werken.

WOERDEN
Vanaf l Februari is voorlopig

het adres waar alle stukken en
schrijvens aan gericht moeten
worden betreffende Katholieke
Volksbond Woerden: G. Versluis,
Prinses Beatrixstraat 17, Woer-
den. Het secretariaat G. Peters,
Rijn 64, is vanaf l Februari op-
geheven.

ZAANDAM
Op 25 Januari hield de R. K.

Vrouwenbond haar jaarvergade-
ring. Van de 350 leden waren
ondanks de "Vinnige koude en
zeer slechte -wegen toch nog 150
aanwezig.

Op l Februari hield de R. K.
Volksbond jaarvergadering. Van
de 450 leden waren aanwezig 20
leden.

Zulks is toch wel beschamend
voor de mannen die toch zijn
aangewezen om hetgeen ze be-
zitten te verdedigen en om te
trachten datgene te bereiken
wat ons door vak- en standsor-
ganisatie als bereikbaar wordt
voorgehouden. Is dit nu een hou-
ding om belangen van gezin en
maatschappij te verdedigen?
Kom mannen, schaamt je en
neemt een voorbeeld aan de
vrouwen. Wij weten wel, het is
geen lolletje als je de gehele
dag hebt gewerkt om naar een
vergadering te gaan, maar uw
bestuur roept u enkel óp als het
noodzakelijk is en die noodzaak
begrijpen is plicht voor ieder Idd.

De jaarvergadering is even-
goed doorgegaan en zelfs zo dat
alles afgewerkt werd, wat op de
agenda stond. Wie zijn er in het
bestuur gekomen en wie is het
nieuwe bestuurslid? U komt de
volgende vergadering, luistert
dan naar de notulen en kan dan
meteen waarnemen, dat alles
wat ik u zeg waar is.

Het was een mooie aangena-
me en vruchtdragende vergade-
ring.

ZAANDIJK

Op 7 Januari werd ter gelegen-
heid van ons eerste lustrum in
onze parochiekerk de Hoogmis
opgedragen voor de levende en
overleden leden onzer afdeling.
11 Januari volgde onder vrij
grote belangstelling de jaarver-
gadering. Uit de diverse versla-
gen bleek, dat onze afdeling
over het jaar 1939 weer nuttig
werk heeft gedaan.

Uit het verslag van den ver-
tegenwoordiger in het plaatselijk
comité voor H.L. gewerd ons
ztjn nut, immers in twee jaar
/tijds verdubbelde de opbrengst
der straatcollecte.

Het ledental steeg sinds de
oprichting onzer afdeling van 39
tot 62. De bestuurssamenstelling
bleef hetzelfde. De aan deze ver-
gadering verbonden verrassing
werd door alle leden ten zeerste
gewaardeerd. P. Sombroek zal
voor rekening van onze afdeling
de retraite te Bergen bezoeken.

25 Januari organiseerde de af-
deling in samenwerking met het
plaatselijk comité van actie Naar
de Nieuwe Gemeenschap een pa-
rochie-avond, alwaar onze leden
ook alweer ter gelegenheid van
ons eerste lustrum met hun da-
mes gratis toegang hadden. De
Assendelftse R. K. Toneelver-

eniging Kunst en Vriendschap
voerde met groot succes het be-
kende toneelstuk op: De vier
jaargetijden.

Donderdag l Februari volgde
een ontwikkelingsavond, alwaar
vriend Van Slingerland als spre-
ker optrad.

Jammer dat voor deze leerza-
me avond zo weinig belangstel-
ling bestond.

ZEVENHOVEN
Donderdag 25 Januari hadden

wü een vergadering. Bij de in-
gekomen stukken was er een
van het overlijden van den oud-
bondsvoorzitter J. W. Smit, te-
vens oprichter van onze afde-
ling. De voorzitter stortte een
gebed voor zijn zielerust; tevens
werd besloten een H. Mis te la-
ten lezen. De voorzitter beval
sterk aan de thermometeractie
voor het Kanunnik Van Schaik-
fonds, ter opleiding van pries-
ters uit de arbeiders. Dan werd
er nog besproken om een agent-
schap van de Centrale Volks-
bank op te richten. Ook werd
zeer scherp afgekeurd het lezen
van zogenaamde neutrale cou-
ranten.

-Besloten werd om een schaak-
en damclub op te richten als on-
derafdeling van de Volksbond.

Nu kregen wij te zien de film
van St. Willibrord. Deze licht-
beelden brachten duidelijk naar
voren het leven en werken van
St. WWlibrordus. Vriend Stein-
metz wist dit op duidelijke wijze
uit te leggen.

Vrijdag 2 Februari hield het
bestuur van de R. K. Volksbond
een vergadering, waartoe ook
alle schaak- en damliefhebberg
waren uitgenodigd. Na een uit-
eenzetting gaven een 20-tal zich
als lid op. De clubavonden wor-
den gehouden Donderdag van 7
tot 10 uur, te beginnen Donder-
dag 15 Februari. Als naam der
club werd genomen Dr. Alphons
Ariënsclub. De gelden voor aan-
schaffing materiaal worden door
de Volksbond gegeven in een
renteloos voorschot. In het 'je-
stuur werden gekozen: J. Lau-
wers, voorzitter; A. J. van Veen,
secretaris; Herman de Grood
Mz., penningmeester; B. Corne-
lissen en J. Aartman, commissa-
rissen. Nieuwe leden kunnen
zich opgeven bij den secretaris.

TT aar men rerwaeht

wordt

UITGEEST. Donderdag 22
Febr. 's avonds 7.30 uur, houdt
de afdeling jaarvergadering, in
het Gezellenhuis. Agenda: Jaar-
verslagen secretaris en penning-
meester, bestuursverkiezing (af-
tredend J. Rumphorst, N. Broer-
sen en Th. Schoorel, allen her-
kiesbaar, verkiezing voorzitter,
daar de heer v. d. Stok wegens
ongesteldheid voor deze functie
bedankt heeft, begroting 1940
enz. Aller opkomst gewenst. Can-
didaten worden ingewacht tot
de vergadering.

MANNEN LAAT UW BESTU-
REN NIET MET LEGE STOE-
LEN VERGADEREN

ER WORDT OOK OVEB U GE-
PRAAT! ZORGT ERBW TE

ZIJN.



HERSTEL: ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD tf

Hebt u uw kans op een eigen huis reeds benut?
Xo niet, doe het nu!

Wenst u nog meer kansen ïn de loterij van „Meisjesstad", schrijit naar Postbus 90, Utrecht. Per kerende po'st worden ze u toegestuurd.
™ 1 MAART REEDS IS DE

Actieve agenten
GEVRAAGD

voor de verkoop van Groenten-
en Bloemzaden. Hooge provisie,
mooie bijverdienste.

G O E M A N S V I S S E R
ZAADHANDEL - HILLEGOM

Nu zijn uw belangen als
verbruiker in gevaar!

DAAROM NU
lid geworden van de

verbruikscoöperatie

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

-n

R. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G

Firma de Waal
Speciaal adres voor

AANGEMAAKTE VERF,

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

Telefoon 1H034

Gaat a rustig Vergelijken,
WITTE KAT zal beter

blijken!

Gebruikt bjj Uw ontbjjt steeds

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

A.I1.O.-ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
TILBURG

BOEKBINDERIJ
v. d. WIJNGAARD
Mariaplaats 19 — Utrecht

OOK VOOR U

Prima Kanaries
uit kampioene
1936-'37-38. Sei-
f ert mannen diep
In knor, holrol,
glockrollen, hol-

klingel en fluiten f 5,- 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:

J. C. de Kinderen
Eerste klas Kanarie Kwekerij

Hazestraat 62

VALKENSWAABD

Studeert schriftelijk
Fransch., Duitsch, Engelsen, Ned. Taal met Rekenen, Boekh.,
Schoonschr., 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.

Direct uit onze fabriek aan particulieren. Door buitengewone
omstandigheden stijgen

7 C de prijzen der goederen39.S dagelijks. W(j leveren
nog zoo lang als onze
voorraad strekt ons Ie

klas GARANT-RIJWIEL voor DAMES of HEBREN, geheel
compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel spe-
ciaal verzwaarde spaken, roestvrij lakwerk, prima nikkel-
werk, kettingkast, 8-volt electr. lamp, reuzen licht, met con-
trole op achterlicht, Philips achterlicht, buisdrager met stan-
daard, groote 4-deelige jasbesehermer, spatlap, Perryketting,
Ie klas Englebert banden, het kan niet beter, dat is ten slotte
onze reclame. Franco thuis enz. Volledige schriftelijke lang-
durige garantie. Niet volkomen naar Uw genoegen na 8 dagen
gebruik het volle bedrag terug. STOFZUIGERS, groot slee-
model 120 of 220 volt, enorme zuigkracht, 2 jaar garantie
ƒ 34.75. Vraagt GRATIS prijscourant

BIJWIEÏ,FABRIEK „GARANT", WAGENINGEN. Tel. 8165
Leveranciers van Politie en Gemeente-instellingen

een enorm succes. Medewerking van bekende beroepsartlsten*
Een non-stop programma van werkelijk beschaafde vrolijke kunsti
Sketches, liedjes, conferences, samenzangen, modern tooneel^
muziek, etc. etc. — Honorarium naar financieele draagkracht.
Prima referenties uit katholieke kringen. Vraagt uitvoerige

prospectus en inlichtingen

O. Z. VOORBURGWAL 57 - AMSTERDAM - TEL. 45623

Gezelschapsvaandels en Insignes, Processievaandels 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

Duizenden spelen thans
dachten het nooit te zullen leeren!

„Ik ben in de wolken!" — Ik heb
nooit kunnen denken dat men in
zoo weinig tijds tot zulke verras-
sende resultaten kan komen.
Attest No. 1501. Mej. E. g.

Franschestraat 57. Niimeeen.

Uw studie voor orgel is een openuaring; ik heb
n.l. vroeger les gehad volgens de oude methode.
Attest No. 3371. A. H. B.

Oostsingel 65, Delft.

Ook U kunt spoedig

Al muii kennissen staan ve
over mijn vorderingen, vooral
wanneer men de korte studietijd
in aanmerking neemt en dat ik
geen noot muziek kende.
Attest No. 2054 A. v. d. P.

Besterdstraat 38, Tilburg.

een insirument bespelen!

OOK voor viool is Klavar de op-
lossing. Het is werkelijk geweldig.
Attest No. 2857. H. H. v. d. L..

Keizersgracht 32 Me""»!.

U denkt dat het moeilijk is muziek te
leeren? Ook duizenden anderen dachten
dat! Net als U verlangden zij er naar een
instrument te kunnen bespelen — piano,
orgel, accordeon, gitaar, enz. Doch zij
zagen maar van dat genoegen af, omdat
zij dachten dat het toch alleen maar te lee-
ren was na jarenlange studie en oefening.

Maar dan deden zij een verrassende ont-
dekking! Zij hoorden van een prachtige,
wetenschappelijke onderrichtmethode —
zonder ingewikkeldheden — zonder einde-
looze droge vingeroefeningen. Zij schreven
naar Inst Klavarskribo om inlichtingen
over dit merkwaardige systeem. En dan
gingen hun de pogen open! Ten over-
vloede konden zij door een gratis proef-
les zélf zien hoe gemakkelijk het te lee-
ren was.

Het gevolg? Alleen al in Nederland
wordt de Klavar-methode toegepast in
meer dan 30.000 gezinnen. Reeds 500 par-

'ticuliere muziekleeraren en muziekscho-
len hebben deze methode overgenomen
voor de lessen die zij zelf geven. Ook in
't buitenland verbreidt Klavar zich zeer
snel, zelfs in weerwil van de huidige in-
ternationale toestand.

Overal in de wereld genieten enthou-
siaste muziekliefhebbers de heerlijke vol-
doening — zélf te kunnen spelen. Zij von-

den snel de weg naar meer levensvreug-
de, prettig gezelschap, naar een voller en
rijker leven.

En dat zelf d kunt U ook — n u dadelijk!
Zerid slechts even onderstaande coupon
in. Laat ons U bewijzen dat ook U spoedig-
Uw instrument kunt bespelen, met vol
geluid — in zeer korte tijd, gemakkelijk,
thuis in Uw vrije tijd. Het doet er niet
toe, indien U nog niets van muziek weet
en indien U meent geen aanleg te heb-
ben. Duizenden dachten dat en zij leer-
den '.t tóch!

Leest U slechts in het attestenboekje
welke verrassende resultaten anderen
verkregen, en hoe vooruitstrevende mu-
sici en beroemde muziektheoretici over
Klavar oordeelen — bekijk de proef eens.
U zult er al dadelijk aardige melodieën
mee leeren spelen Het wordt U alles
zonder eenige verplichting, gratis en
franco toegezonden. Knip nu dadelijk de
coupon uit, voordat U 't blad omslaat.

SLIKKERVEER H 239 (BIJ ROTTER-
DAM). Vertegenwoordigd in: Indië, Bel-
gië, Engeland, Ver. Staten, Z. Afrika,
Z. Amerika.

Het bevalt ons bijzonder. — Het
studeeren Is meer ontspanning
dan inspanning en wij vorderen
snel.
Attest No. 1494. J. en A. M.

Egmond a.d. Hoef.

Alle attesten liggen ter inzage.
Illustraties van modellen door
Phot. A. Binder, Berlin en Sarra
Inc., Chicago.

Prijzen der schriftel. cursussen:
totaal; met inbegrip van muziek
en geen bijkomende kosten.
Piano en orgel ƒ 5,— totaal
Accordeon „ 2.75 „
Mandoline „ 2.— „
Blokfluit „ 2.50 „
(met medelevering van prima
sopraanfluit in c ƒ 5.50)
Gitaar , 3.— „
Viool „ 4.50 „

Voor muziekleeraren biedt Kla-
var ongekende mogelijkheden.
Instructies geheel vrijblijvend op
aanvraag.

Gratis proef en attesfenboekje
Inzenden aan: Insf. KLAVARSKRIBO

Slikkerveer H 239 (bij R'dam)
Zend mij gratis, franco en zonder verplichting
Uw gratis proef en attestenboekje voor:

(instrument invullen)

Naam:

Straat: No.

Plaats:

(Als brief te verzenden).
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Koopt dan het
beste, wat .Cl

krijgen

Onze fbee is
met te overtreffen
wat betreft gear
en smaak .terwijl
onze prijzen
in iedere kwaliteit

baqste zijn

ELECTR KOFFIEBRANDERIJ &THEEHANDEL

EMILEDEBRUIJN
TILBURG

ZAMGKANABIES
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
l 2,00. Harzer zangmannen
f 1,50—f 1,75. Popjes f 0,25.
Dag- en avondzangers. Reeds
duizenden dankbetuigingen.
Bruine, Blauwe, Witte, Zilver en
Oranje kanariemannen op zang
f 2,50—f 3,50. Popjes f 1,00,
Puttermannen f 1,30. Vinkman-
nen f 0,25. Prachtparkieten
f 0,50 paar. Kanarie-, parkieten-
of volièrezaad franco thuis p. 25
pond f 3,25, per 10 pond f 1,50.

l'Hjnkwekertj
NICO BORNEMAN

Merelstraat 31 b - Tel. 13617
Utrecht

E H O O P
VERHUIZINGEN

voorheen
NIEUWE GRACHT 62 A

thans '

LANGE NIEUW-
STRAAT 55 bis
Telefoon 17089 - UTRECHT

G. Kuipers-Fransen

BOEKBINDERIJ
B O E K H A N D E L
KANTOOR-, SCHOOL-,
SCHRIJF- EN TEKEN-
BEHOEFTEN

MOLENSTR. 221 • HELMOND

Een greep uit onze massa-voorraad
PRACHT KWALITEIT! NERGENS BETER!

PYR- EN STRUIKAPPEL
1500 Zigeunerin 1000 Earley Victoria
1300 Mank's Codlin 600 Goudreinette
ÜOO Jonathan 1000 Yellow Transparant

500 Notaris appel 500 Gl. van Holland
300 Trans de Croncel 500 Groninger Kroon

Nog veel andere soorten in kleinere getallen
Op wild en zwakke onderstam
2500 Pyr Peer in soorten, idem Snoer.
800 Pyr Pruim. 150 Pyr Kers in soorten.

Hoogstam, Halfstam, Appel, Peer Pruim
en Kers

50000 Struikrozen op Cania in pracht eerste
keus in 60 soorten

3500 Polyantha in soorten
1500 Klimrozen in soorten
200 Stamrozen op bottel in soorten

Treurrozen roode en witte
20000 Ligustrum Ovalifolium, pracht kwaliteit.

G. COENDERS VAN DIJCK
BOOM- EN ROZENKWEEKERMEN - LOTTUM - TEL. No. 11

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

,yOLRwJPE-TOMATEN"SOEP
IS HEERLIJK en GEZOND

In Neerland's kweekerijen
werden onze tomaten met uiterste zorg
geteeld. Eerst in volle heerlijke rijp-
heid werden de kostelijke vruchten
geplukt voor de nieuwe „volrijpe-
tomaten"-soep. Het gezonde, smakelijke
voedsel voor jong en oud is thans
overal verkrijgbaar.

OOK VEGETARISCH EN
RITUEEL VERKRIJGBAAR

Inlichtingen:

CENTRAAL BUREAU V/D TUINBOUWVEILINGEN IN NEDERLAND
J A V A S T R A A T 80 - AFDEELING RECLAME - DEN HAAG

Voor f10.« bons
Eén gulden terug


