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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

HET BUITENLAND
onder de loupe

De staten van de Balkan

De veel besproken Balkancon-
ferentie heeft plaats gehad.
Resultaat is, dat het Balkanver-
bond van Roemenië, Joego-Slavië,
Griekenland en Turkije, in 1934
voor 7 jaren gesloten, weer voor
even lange tijd is verlengd. Deze
vier staten zullen gemeenschap-
pelijk waken voor de handhaving
hunner rechten en besloten tot
nauwere economische samenwer-
king. Zij streven ook naar goede
verhoudingen met de overige
Btaten van de Balken: Bulgarije
e-n Hongarije, en met Italië, dat
door de verovering van Albanië
zeer nauw bij de Balkanpolitiek
betrokken is. Er bestaan nog
allerlei moeilijke kwesties tussen
de Balkanstaten, vooral tussen
Roemenië, Bulgarije en Honga-
rije. Het eerstgenoemde land
werd ten koste van beide laat-
ste door de beruchte vredesver-
dragen na de wereldoorlog be-
voordeeld. Tot Roemenië beho-
ren gebieden, waarop Hongarije
en Bulgarije met recht aan-
spraak blijven maken, terwijl
de tegenwoordige bezitter er
geen afstand van wil doen. Dat
dit eenmaal geregeld of uitge-
vochten moet worden, staat wel
vast. Maar voorlopig zijn alle ge-
schillen terzijde gesteld met het
oog op het gevaar, dat van Rus-
land dreigt. Italië, dat zich tot
het uiterste verzetten wil tegen
een verder doordringen van het

bolsjewisme, heeft tot deze be-
slissing krachtig meegewerkt.
Het is gelukkig anders gelopen
dan aanvankelijk werd verwacht.
De nederlaag van Rusland in
Finland en de steun van Italië
heeft de Balkanstaten vrijmoedi-
ger gemaakt. Het is te hopen,
dat hunne samenwerking door
alle andere kleine staten, wier
belangen door de groten worden
bedreigd, zal worden nagevolgd.

De stryd in Finland

De bolsjewieken, die voortgaan
met enorme massa's mensen en
materiaal aan te voeren, dwin-
gen de Finnen op vier fronten
tegelijk en bijna onophoudelijk
te vechten. Hun bedoeling is, de
Finnen, die zij niet ten onder
kunnen krijgen, uit te putten. Zij
hebben nu hun beste troepen
aangevoerd en de leiding in han-
den gelegd van generaal Stern,
hun meest bekwamen man, die
ook in Spanje en China een rol
heeft gespeeld. Maar tegenover
de Finse Mannerheimlinie moet
ook Stern het afleggen. Deze
heeft door zijn krijgsplannen
nog niets bereikt en alleen
door massaal overwicht aan
manschappen en materiaal
eindelijk een deuk in de
Mannerheimlinie aangebracht.
Duizenden mensenlevens en weer
ontzaglijke hoeveelheden mate-
riaal heeft dit aan de bolsjewie-
ken gekost. De Russen verloren
reeds 308 vliegtuigen, 600 tanks,
drie oorlogsschepen, een duik-
boot, 203 zware kanonnen, 1294
machinegeweren, 552 motorvoer-
tuigen, 1560 paarden en twee
versperringsballons. Op een
frontlengte van 20 kilometer
schoten zij dagenlang onophou-
delijk met 300 kanonnen, die,
evenals hun vliegmachines, ach-
ter het front tienduizenden pro-
jectielen uitbraakten, waarvan
nog geen 5 pet. doel troffen.

Tegen deze fabelachtige ver-
spilling van ammunitie weten de
Finnen met zekerheid raakscho-
ten te doen, die telkens ver-
schrikkelijke verliezen aan de
Russen toebrengen. De Russen
hebben niet minder dan 16 di-
visies van 12 tot 15000 man in
de strijd geworpen. Zij maakten
gebruik van nieuwe wapens. Met
gepantserde sleden verschenen
zij in de strijd en zij probeer-
den een groot aantal parachutis-
ten achter het front, op eenza-
me plaatsen, voorzien van dyna-
miet, om bruggen en spoorlijnen
op te blazen, neer te lateu. Ook
dit is mislukt. Tegen die sleden-
hadden de Finnen spoedig doel-
treffende verweermiddelen en
tientallen parachutisten werden
uit de lucht neergeschoten. De
Finnen houden stand. De natuur
schijnt met hen mee te vechten.
De winter is in Finland stren-
ger dan ooit. Het schijnt dat nu
ook meer hulp geboden wordt
door Engeland, Frankrijk en
Amerika, die vliegmachines stu-
ren.

Indien de Finnen op deze wij-
ze krachtig geholpen worden,
kunnen zij de enige spoorlijn der
Russen met vele houten brug-
gen gemakkelijk onbruikbaar
houden. Uit de Scandinavische
landen blijven vrijwilligers toe-
stromen. Overal is er grote
geestdrift voor de rechtvaardige
zaak van Finland.

Een strijd tegen God

Onder de Russische soldaten,
die in Finland strijden, worden
vlugschriften verspreid, waarin
te lezen staat: Het doel van on-
ze strijd is een nieuwe, voor hon-
derd procent atheïstische staat
te stichten. Een godloos Fin-
land zal een grote steun zijn
voor onze beweging in het Noor-
den. Allen, die een godsdienst
belijden, zijn vijanden van uw
land en van Stalin. Denkt eraan,
dat alleen op aanstichting der
kerken de mijnen worden ge-
legd. Arresteert alle priesters,
die gij zult ontmoeten, uit vrees
hen later als vijanden te ont-
moeten. Denkt eraan, dat gij
sterft om aan de wereld de
overwinning van het atheïsme
te brengen." Aldus volgens een
bericht van Havas uit Bern.
Geen nieuws; want ieder weet,
dat het bolsjewisme eerst en
vooral tot doel heeft: de vernie-
tiging van de godsdienst, de eni-
ge zedelijke kracht, die het
mensdom nog tegen zijn bar-
baarsheid beschermen kan.

Ierse wraak tegen Engeland

In de laatste tijd werden in
Engeland weer herhaaldelijk
aanslagen gepleegd tegen open-
bare gebouwen of verkeerswe-
gen. Telkens bleek, dat Ieren,
aangesloten bij de I.R.A. (Ierse
republikeinse leger, bestaande
uit hartstochtelijke verdedigers
van het éne Ierland) de schul-
digen waren. Zeer strenge straf-
fen werden opgelegd. Thans zijn
twee daders zelfs ter dood ge-
bracht. Maar dit versterkt het
verzet. De Ieren van de I.R.A.
zien hierdoor hun aanhang ver-
groot. Hun verontwaardiging
werkt onder geestverwanten aan-
stekelijk. Een verzoening tussen
Ierland en Engeland is onmoge-
lijk, zolang Engeland het on-
recht handhaaft, dat het Noor-
den en Zuiden van Ierland ge-
scheiden zijn. Het is voor de
Britse regering niet aangenaam,
dat ze in deze oorlog „voor de
rechten der kleine volken" aan
eigen geschiedenis herinnerd
wordt!

Grote volksverhuizing:

De volksverhuizing in midden-
Europa, die enkele maanden ge-
leden begonnen is en nog altijd
voortduurt, schijnt in omvang
zelfs de algemeen bekende grote
volksverhuizing op het einde van
de vijfde eeuw te overtref-
fen. Tienduizenden Duitsers
uit de Baltische Staten, uit Po-
len en Tirol worden overge-
bracht naar Duitse gebieden,
vooral naar Danzig en de plaat-
sen van de vroegere Poolse cor-
ridor. Al deze mensen moeten
hun eigendommen achterlaten
en komen, na veel ontbering, in
hun nieuwe woonplaatsen, waar
zij niet eens behoorlijk gehuis-
vest en gevoed kunnen worden.
Hun lijden is verschrikkelijk.

Een nieuwe vredespoging van
Roosevelt

President Roosevelt deelde
mede, dat de onderstaatssecre-
taris van de Ver. Staten door
hem naar Europa zal gezonden
worden, om persoonlijk de ge-
beurtenissen in Italië, Frankrijk,
Engeland en Duitsland gade te
slaan en den president hierover
in te lichten. Verder heeft zijn
minister van Buitenlandse Za-
ken, Huil, nog medegedeeld, dat
informele diplomatieke bespre-
kingen zijn begonnen met de
neutrale regeringen in verband
met het verlangen van alle neu
trale naties naar herstel van de

wereldvrede. Die besprekingen
zouden het karakter dragen van
een „voorbereidend onderzoek
met betrekking tot een gezond
internationaal economisch stel-
sel en tegelijk tot een wereld-
omvattende beperking der bewa-
pening". Ook deze stap van
Amerika, evenals de zeer nau-
we aaneensluiting van Frankrijk
en Engeland, wijst op de voor-
bereiding van een nieuwe eco-
nomische orde na de oorlog,
mede om hierdoor het andere
uiterste van de wereldrevolutie
te voorkomen. Ook een speciale
commissie uit de Volkenbond,
die in 's-Gravenhage vergader-
de, maakte zich gereed om de
sociale en economische proble-
men, die na de oorlog zullen
ontstaan, te bestuderen. De be-
doelingen zullen niet overal de-
zelfde zijn. Kapitalistische mach-
ten zijn in de weer om maatre-
gelen te nemen tegen hun on-
dergang, terwijl oprechte vrien-
den van de vrede, die mede op
economische hervorming en sa-
menwerking moet steunen, een
oplossing trachten te vinden,
welke aan de heerschappij van
het kapitalisme een einde
maakt. Het zijn gewichtige be-
slissingen, welke thans worden
voorbereid. In Roosevelt, die met
den Paus wil samenwerken, stel-
len wij meer vertrouwen dan in
sommige Europese regeringen,
die van imperialisme niet vrij
te pleiten zijn.

Internationaal Arbeidsbureau

In de Raad van Beheer van
dit Bureau, waarin nog -zitting
hebben Amerika, « Engeland,
Frankrijk, Japan, Brits-Indië en
Canada, zullen in de plaatsen
van Italië en Rusland, die uit-
getreden zijn, worden opgeno-
men België en Nederland. Ook
Japan zal spoedig ophouden lid
te zijn. Hiervoor zal dan waar-
schijnlijk China in de plaats ko-
men.

Behalve eerstgenoemde staten,
behorende tot de voornaamste
industriële landen, maken Mg
acht andere deel uit van de
Raad, samen dus 16 regeringen.
De eerstvolgende Internationale
Arbeidsconferentie heeft plaats
in Juni van dit jaar. In plaats
van drie weken, zoals gewoon-
lijk, zal zij slechts tien dagen
duren. Waarschijnlijk zal de con-
ferentie zich ook bezighouden
met het grote vraagstuk van de
overgang van de oorlogsecono-
mie naar de vredeseconomie.

H. H.

O. L. Heer in Je Lelcfer

UIT DE DAGEN DER VERVOLGING

Verscheidene lezers zullen wel eens ge-
hoord hebben van „O. L. Heer op Zolder,"
— naam van schuilkerken te Amsterdam,
Alkmaar, Delft en elders tijdens de pro-
testantse overheersing. In het grootste
geheim moesten de katholieken eeuwen
lang hun door de niet-katholieke macht-
hebbers verboden godsdienstoefeningen
houden. Zij deden dit in ruime woningen
van betrouwbare geloofsgenoten, zo mo-
gelijk op zolder. Zo konden zij, zodra de
in de buurt „surveillerende klopjes en
agenten" waarschuwden, dat de schout en
zijn rakkers naderden, vliegensvlug de
benodigdheden voor de H. Mis opbergen
en zich zelf in veiligheid stellen.

De Amsterdammers weten u „O. L.
Heer op Zolder" thans nog aan te wijzen.
Het heet nu „museum Amstelkring". Ook
de Delftenaars weten u nog wel te zeg-
gen, dat hun O. L. Heer op zolder, eerst
schuilkerk van de Jesuïeten en vervolgens
van de Minderbroeders, aan de Oude Lan-
gedijk bij de Molenpoort lag, veelal de
„Papenhoek" genoemd.

Men mene niet, dat de schuilkerken

slechts in de steden bestonden. Ook het
platteland was er in die onverdraagzame
tijden als mee bezaaid. Nederland was
toen wat nu het katholieke Polen onder
de bolsjewistische knoet is. Er waren
schuilkerken te Waalwijk, Nootdorp, Zoe-
termeer, Oudenbosch, Ossendrecht, Sprun-
del, Dinter, Loon op Zand, Bakel, Wouw
enz. enz. In de geheel katholieke stad Den
Bosch dienden in 1644 zelfs 18 „borger-
huysen" tot kerk!

Dat, ondanks de vervolgingen grote
streken van ons land overwegend katho-
liek zijn gebleven, danken wij in niet ge-
ringe mate aan de landadel, die de zwoe-
gende priester, vooral Franciscanen, Je-
suïeten, Capucijnen en andere kloosterlin-
gen, van harte steunde en hun gaarne
zijn kastelen en boerderijen openstelde.
Ik herinner slechts aan de landadel van
Vorden en de Gelderse Achterhoek, van
Herwen en Aerdt, van Ammerzoden en
van Ewijk.

Over de schuilkerk In het kasteel Dod-
dendaal te Ewijk Iets meer.

Woonde men te Amsterdam en elders

het H. Misoffer op zolder bij, te Ewijk
was de kelder van huize Doddendaal hier-
voor de veiligste plaats. De katholieken
van Ewijk, Beuningen, Winsen, Deest en
andere omliggende dorpen vonden O. L.
Heer dus in de kelder. De heren van
Doddendaal waren trouwe katholieken,
verleenden in die sombere tijden kost en
huisvesting aan een priester op hun kas-
teel en lieten de ruime kelder tot kerk
inrichten, zodat deze 100 tot 800 mensen
bevatten kon. Van het einde der zestiende
eeuw af, toen de „Geuzen" de parochie-
kerk hadden „genomen," tot 1745 heeft
O. L. Heer er in die kelder gewoond.
De eerste missionarissen waren de Jesu-
ieten, van wie evenwel weinig bekend is.
In 1672 vestigde de Minderbroeder Augus-
tinus a Gastro zich als „pastoor" op
huize Doddendaal. Of hij er gewerkt
heeft? Hij had ten minstens 650 com-
municanten en werd zelfs tot deken van
het district Nijmegen- benoemd over 14
parochies. Op Zon- en Feestdagen was hij
van 7 tot l uur in zijn kelder, hoorde
er biecht, las twee heilige Missen, waar-
onder hij preekte, en gaf tussen de dien-
sten aan ongeveer 200 kinderen katechis-
mus. Uit zijn eigen aantekeningen weten
wij, dat hij van 1672 tot 1684 niet minder
dan 412 kinderen doopte, 115 huwelijken
inzegende, aan 322 zieken de laatste H.H.
Sacramenten toediende en 20 afgedwaal-
den in de Kerk opnam. Dit alles moest

toenmaals „onder de grond" geschieden!
Ook zijn opvolgers kerkten tot 1745 in

die kelder. Al trachtten zij zich zoveel
mogelijk verborgen te houden, de schout
en zijn rakkers wisten hen soms toch te
overvallen. Gevolgen: Weer zoveel hon-
derd gulden boete of kerkerstraf, her-
nieuwde afkondiging der strenge plakka-
ten. Zo lees ik b.v. in een oude onge-
drukte kroniek van die tijd, dat de Gel-
derse Staten omstreeks 1730 wederom een
plakkaat uitgaven, waarbij aan alle kloos-
terlingen beneden 60 jaar verboden werd
zich in Maas en Waal pp te houden. Pater
Petrus de Wolf, missionaris te Ewijk,
moest toen van huize Doddendaal vluch-
ten, maar zag kans na negen maanden
weer terug te keren. Pater Antonius
Knors verging het slechter: de calvinis-
tische overheid dwong hem l Januari 1745
het kasteel te verlaten. Sedert dien heeft
men de kelder niet meer als kerk kunnen
gebruiken. Toch zijn Ewijk en bijna heel
Maas en Waal vurig katholiek gebleven!

Wanneer wij de vervolgingen nagaan,
waaraan onze voorvaderen bloot ston-
den, dan kunnen wij God niet genoeg
danken voor de schitterende opbloei van
het Katholicisme. Maar dan bidden w\j
ook, dat wij hun katholieke overtuiging
mogen hebben en steeds voor onze be-
ginselen op de bres staan.

VAN DEURNE.
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KRONIEK « KRITIEK
l •wee mannen

Christus heeft de Kerk gesticht om
de mensen te heiligen. Dat is haar
taak.

Indien de Kerk daarin niet slaagt,
is zij de Kerk van Christus niet. Dan
is zij een gezelschap van min of meer
brave, weimenende en knappe mensen,
maar het geheel enige karakter van
de ware Kerk heeft zulk een gemeen-
schap niet.

De ware Kerk is heilig, omdat haar
leer heilig is en omdat zij, door Gods
genade, altijd heiligen voortbrengt.

In dit opzicht is zij uniek. En meer
dan alle andere zaken is dit het bewijs
van haar zending.

Ook in de nieuwe tijd verwekte
God heiligen en mannen en vrouwen,
die nieuwe wegen gingen. Ook al zijn
zij niet of nog niet vormelijk heilig
verklaard, hun bijzondere roeping
staat vast voor ieder, die van hun
leven kennis neemt.

Op twee ervan vestigen wij de aan-
dacht. De een is een Engelsman,
telg van een oude familie. Hij heette
Herbert Vaughan.

Hij werd geboren in 1832 en stierf in
'03. Zijn moeder was een bekeerlinge;
zijn vader een Engels hoofdofficier.
Vijf van hun dochters werden zuster,
zes van hun zonen priester. Herbert
zelf stierf als kardinaal-aartsbisschop
van Westminster. Hij was de opvol-
ger van den beroemde kardinaal Man-
ning.

Maar Vaughan's naam zal vooral
bekend blijven, omdat hij de stichter
is geweest van de St. Jozef-sociëteit,
de bekende missiecongregatie van
Mill-Hill. Over dezen waarlijk groten
man schreef dr. H. Ahaus een kort
leven in de „Xaveriana", de bekende
serie, welke Minderbroederstraat 11
te Leuven verschijnt. Het boekje kost
12 hele centen. Men is geestelijk rijker
na de lectuur.

Bijna gelijk met Vaughan, maar
enige jaren ouder, was de op de Ne-
derlandse grens geboren Adolf Kol-
ping, die leefde van 1813 tot 1865 en
die door een zee van arbeidersleed
het priesterschap bereikte, om dan,
in een stormachtige tijd de banier der
Kerk hoog op te heffen voor de jon-
gere generatie van zijn vaderland en
de wereld.

Wie Kolping alleen als stichter der
St. Jozefgezellenvereniging ziet — al
was deze stichting reeds een kolossale
arbeid — ziet hem te klein. Hij was
een man met grootse visie, die in vele
opzichten zijn tijd — een even woelige
tijd als de onze — ver vooruit was.
Met zijn ervaring als arbeider greep
Kolping veel dieper dan anderen, zag
hij veel scherper en durfde hij dingen,
waarvan men nu nog verbaasd staat.

Men moet werkelijk niet menen,
Kolping voorbij te kunnen gaan of
hem te- mogen beschouwen als een
tweederangsfiguur. Hij is integen-
deel een der grote sociale leiders uit
de nieuwe tijd geweest, een man, in
wien het bovennatuurlijke leven
brandde en die een verbinding tussen
Kerk en volk tot stand bracht, als
men in die tijd nauwelijks mogelijk
achtte.

Bij „Foreholte" verscheen een nieu-
we schets: Adolf Kolping, zijn per-
soon en zijn tijd door N. de Rooij
(verkeerdelijk is aangegeven: A. C.
J. van Rooijen) pr., ingeleid door cen-
traal praeses Drost.

Dit boek moeten zeker onze den-
kende arbeiders lezen. Zij vooral zul-
len met bewondering het heldenleven
van Kolping volgen. En de eerwaarde
schrijver van dit boek heeft het leven
getekend tegen zulk een levende ach-
tergrond van geschiedkundig beweeg,
dat de leergierige lezer zich geen
ogenblik vervelen zal. Maar menige
bladzijde zal ook ontroeren, zo die,

waar Kolping over de waarde van
arbeider en arbeid schrijft.

Wie dit leest (b.v. bid. 147 vlgd.),
beseft pas, wat een Kolping betekend
heeft en wat de katholieke arbeiders-
beweging nóg betekent. •

Die weet ook, waar het socialisme
van alle soort en slag vandaan komt
en hij leert van Kolping, wat de wer-
kelijke oplossing is van vragen, die
nu in sommige opzichten nog marte-
lender zijn dan in Kolping's tijd.

Wij spreken over nieuwe gemeen-
schap en onze jongeren zoeken nieu-
we wegen: het zal menigeen meeval-
len, hoeveel hij van zijn idealen bij
Adolf Kolping terugvindt.

Over ranco

In „Het Volk" van 2 Februari be-
weert de heer Kleerekoper, dat Fran-
co „troetelkind van hex Vaticaan"
was en „dierbaar kind in het katho-
lieke wereldgezin".

Wij zijn met de Vaticaanse voor-
keur niet zo goed op de hoogte en dat
Franco zoveel geestdrift had bij de
katholieken, wisten wij ook niet.

De zaak is heel eenvoudig deze, dat
Franco de strijd aanbond met een
macht, die met name tegen de Ka-
tholieke Kerk een heel rare schaats
reed. Daaraan twijfelt niemand. En
'niemand betwijfelt ook, dat, indien de
door de Stalinisten geholpen Spaanse
„roden" gezegevierd hadden, de Kerk
in Spanje met ondergang zou zijn be-
dreigd. Dat deze dankbaar is, dat lot
te ontgaan, is toch nog al logisch.

Jawel, schrijft de heer Kleerekoper,
maar nu is er onenigheid tussen de
Kerk en Franco, want deze uit de eis,
„dat hij voortaan de bisschoppen van
Spanje benoemen moet", een eis, die de
heer Kleerekoper even ongerijmd als
kras noemt. Zo kras, dat hij vraagt,
hoe zoiets toch mogelijk is in een
katholiek land.

Och, de zaak is heel verklaarbaar.
Sinds meer dan duizend jaar had-

den de Spaanse vorsten recht van
voordracht van bisschoppen. De H.
Stoel wilde dat, ook bij verandering
van omstandigheden, niet aan de vor-
sten ontnemen. Maar, als verhoudin-
gen opnieuw herzien worden, is het
begrijpelijk, dat de H. Stoel de wereld-
se zeggenschap zoveel mogelijk be-
perken wil. Het .algemeen streven is,
om daar, waar contact van bovenbe-

JOHAN NIJKAMPf
(d. B.) Voor de tweede maal heeft

Johan Nijkamp ons verlaten, l Oc-
tober 1935 verliet hij ons, omdat zijn
gezondheidstoestand hem het verrich-
ten van het dikwijls zware en verant-
woordelüke Verbondswerk verder on-
mogelijk maakte.

Thans heeft hij voor goed van ons
afscheid genomen; thans ontvangt
hij het begeerde loon voor zijn jaren-
lange arbeid ten bate van Kerk en
volk verricht; thans is hij het betere,
het ideale leven binnengetreden.

17 jaar hebben wij dagelijks met
hem samengewerkt; hebben wij zijn
kwaliteiten van geest en hart kunnen
beoordelen. Neen, hij behoorde niet
tot de „hardlopers"; menigeen kon
soms slechts nauwelijks zijn, opper-
vlakkig beoordeeld, flegmatieke tem-
perament verdragen. „Oppervlakkig
beoordeeld"; want zijn geest en zijn
ziel konden bruisen van drift.

Johan Nijkamp heeft zich voor de
Katholieke Arbeidersbeweging grote
verdiensten vergaard. Hij was, vooral
in Twente, de man die, toen het bin-
nen en buiten onze rijen spande, wel
bewust, diep overtuigd, de partij koos
der principiële, der confessionele, der
katholieke vakbeweging.

Zeker, nu, achteraf, nu onze bewe-
ging haar plaats glansrijk in de Ne-
derlandse volksgemeenschap bevoch-
ten heeft, thans schijnt dat alles heel
gewoon. Doch vóór 35, 40 jaren was
het fundamenteel stelling nemen on-
der de toen geldende verhoudingen
waarachtig geen kleinigheid.

In 1918 zijn wij samen, — onder
ietwat eigenaardige verhoudingen —
bij het vakbureau gekomen; daardoor
werden onze levens en onze arbeid
min of meer aan elkaar geklonken.

We hebben samen aan de totstand-
koming van het Verbond mogen wer-
ken.

Voor één ding heeft hij ons, tijdens'

de ontwikkelingsgang der Beweging,
tal van malen gewaarschuwd: zorg
er toch voor, dat de georganiseerde
arbeiders (werknemers) zélf de lei-
ding der Beweging in handen houden.
Herhaaldelijk hebben wij hem, schou-
derkloppend gezegd: maak je niet on-
gerust, beste kerel, daarover bestaat
geen verschil van opvatting.

Het overlijden van zijn vrouw, was

een slag, die hij nooit te boven is ge-
komen; van dat ogenblik af ging hij
zienderogen achteruit.

Thans wordt hij weer met zijn
vrouw verenigd.

Vindt hij terug de zo vurig begeer-
de rust welkt hij sedert haar dood
heeft moeten ontberen.

Tienduizenden in het land gunnen
hem, dankend voor hetgeen hij zovele
jaren voor hen en hun beweging is
geweest, van ganser harte zijn ingaan
in het Paradijs.

God geve hem de eeuwige rust.
Dat het eeuwige Licht hem moge

bestralen!

A M E R I C A N C I G A R E T T E S
U N I T E D C I G A R E T T E F A C T O R I E S INCi

doelde aard bestaat, de regering het
vetorecht te geven. Met andere woor-
den, zij mag bezwaar opperen tegen
voordrachten van Rome, maar zij mag
zelf geen voordrachten meer maken.

Benoemen in de werkelijke zin des
woords deed de Paus altijd en overal,
ook in Spanje. Maar caesaro-papisme
kon dan hier en dan daar wel min of
meer grote invloed uitoefenen, altijd
ten nadele van de Kerk.

Dat Franco een oud recht geheel
wil houden, is niet zó dwaas; hij vindt
het wellicht dwaas, dat wij het krank-
zinnig zouden vinden, als de regering
het in haar hoofd haalde, invloed op
de keuze onzer bisschoppen te willen
uitoefenen. Nederland is nu eenmaal
geen Spanje.

„In" het huis mijns Vaders zijn vele
woningen", en aard, overlevering,
historie en zoveel andere factoren
verklaren ook in de wereldomspan-
nende Katholieke Kerk bepaalde ver-
schijnselen, die men niet steeds zo
vlug begrijpt en die toch heel redelijk
verklaard kunnen worden.

Franco's optreden wortelt veel
meer in oude Spaanse opvattingen
dan in modern totalitarisme, al lijken
de gevolgen verblindend veel op el-
kaar.

Laat ons hopen, dat de zaak in der
minne wordt opgelost, tot tevreden-
heid van Kerk en Staat beide.

V laanJaanderen loven

Dinsdag, 17 Januari, werd in da
Aula van de Gentse Hogeschool pro-
fessoi dr. C. Heymans, Nobelprijs-
winnaar, plechtig gevierd.

Z. M. koning Leopold UI werd op
het laatste ogenblik door staatszaken
verhinderd aanwezig te zijn. Koningin
Elisabeth vereerde de plechtigheid
met haar aanwezigheid.

De gezant van Zweden overhandig-
de de tekenen zijner bekroning aan
den gevierden geleerde.

Verscheidene.redevoeringen werden
uitgesproken.

„Waar is de tijd," aldus de Vlaamse
„Opmars", orgaan der katholieke
Antwerpse arbeiders, „dat men do
C^ntse Hogeschool verweet te zijn
„un crime contre l'esprit" („een mis-
daad tegen de geest") ?

Na de plechtigheid werd de be-
kroonde geleerde ten stadhuize door
de Gentse magistraat gehuldigd.

Stippen wij ook aan, dat prof. dr.
C. Heymans lid is van de Pauselijke
Academie van Wetenschappen.

Gans deze plechtigheid verliep in
het Nederlands, in een voorname
Vlaamse atmosfeer!

Dr. Heymans, katholiek en Vlaams
geleerde, gij hebt uw volk gediend!"
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ROND DE
BEWEGING

Het hoofdbestuur van de Katholieke Fa-
briekarbeidersbond heeft besloten .een nieu-
wen districtsbestuurder aan te stellen in het
Zuiden van ons land. In verband hiermede
roept het hoofdbestuur sollicitanten op' voor
deelneming aan een vergelijkend examen.
Om aan dit examen te kunnen deelnemen,
moet men minstens 25 jaar oud zijn en de
leeftijd van 30 jaar niet hebben overschre-
den. Men moet lid van de bond zijn en bo-
vendien met gunstig gevolg de cursussen
van de Ontwikkelingscentrale van het R.K.
Werkliedenverbond hebben gevolgd; vervol-
gens kunnen aantonen, dat men op het ter-
rein van de vakbeweging actief is werk-
zaam geweest.

De lijst der deelnemers zal worden geslo-
ten op 20 Februari 1940.

***
De bondsraad van de Katholieke Bakkers-

gezellenbond heeft besloten, dat de algemene
vergadering van de bond zal gehouden wor-
den te Amsterdam op Zaterdag l en Zondag
2 Juni.

Het bondsbestuur brengt ter kennis van
de leden, dat voorzien moet worden in de
vrijgekomen plaats van den heer S. P. van
Tol, die de pensioengerechtigde leeftijd be-
reikte. Het bondsbestuur roept gegadigden
op voor de functie van gesalarieerd be-
stuurder.

Gegadigden moeten zich onderwerpen aan
examen en geneeskundig onderzoek. Aan-
vangssalaris ƒ 45 per week, plus kinder-
toeslag. De definitieve aanstelling zal ge-
schieden na één jaar proeftijd. Sollicitanten
gelieven hun brieven in te sturen voor l
Maart a.s bij het bestuur van de bond,
Drift 10—12, Utrecht.

De Katholieke Houtbewerkersbond had in
Januari 74 nieuwe leden. Er wordt dit jaar
op de inschrijving van ten minste het 6000ste
lid gerekend.

* t *
In de eerste week van Februari boekte de

Katholieke Mijnwerkersbond 74 nieuwe
leden.

***
De hoogste worp van de laatste tijd was

voor „St. Paulus" het . eenmaal bereikte
hoogtepunt van 6633 leden weer te over-
echrijden Het is gelukt. Een keurcorps van
werkers was in staat in één jaar tijds het
ledental van de bond met 800 op te voeren.

Eind Mei heeft de tweejaarlijkse bonds-
vergadering plaats. In die drie maanden wil
men de zevenduizend halen. Succes!

***
De Katholieke Tabaksbewerkersbond en

de andere arbeidersorganisaties in het si-
garenmakersbedrijf hebben dato 27 Januari
de collectieve arbeidsovereenkomst , opge-
zegd, die 30 April zal eindigen en verzoeken
tijdig besprekingen over de nieuwe con-
ferenties.

***
Voorzitter Kleys van de Kath. Fabrieks-

arbeidersbond dankt in „De Kath. Fabrieks-
beider" zeer hartelijk voor alle goede wen-
ken bij zijn zilveren feest.

,,A1 deze uitingen van vriendschap en
waardering hebben mij zeer getroffen. Mede
namens mijn vrouw en kinderen onze op-
recht gemeende dank voor alles wat wij op
8 Januari mochten ontvangen. Het is een
onvergetelijke dag in mijn leven geworden.
Moge dit feest tevens bijgedragen hebben
tot innerlijke versterking en grootmaking
van onze Katholieke Fabrieksarbeiders-
(sters)bond."

***
„De Katholieke Werkmeester" herdenkt

wijlen den heer P. Proveniers uit de kring
Waalwijk, die 20 Januari overleed. „De over-
ledene was een en twintig jaar bestuurslid
van onze bond, waarvan enkele jaren als
secretaris-penningmeester en stond steeds
op de bres als er aan het bestaan of uitbrei-
ding van de bond gewerkt moest worden.
Zelden of nooit ontbrak hij in de bestuurs-
vergadering en had bij de besprekingen
eteeds zijn aandeel.

Als vakman stond hij als zeer bekwaam
bekend en algemeen was men er van over-
tuigd, dat hij een der beste leerkenners was
In de schoenindustrie."

Blijkens het voorlopig overzicht van de
arbeidsgeschillen in 1939 kwamen er in hel
afgelopen jaar slechts 88 arbeidsgeschillen
voor tegen 141 in 1938. Als gevolg van die
conflicten gingen voor de ondernemingen in
1939 77.000 en voor de werknemers 81.700 ar-
beidsdagen verloren, in 1938 resp. 124.800 en
136.200. Het aantal aan de geschillen deel-
nemende arbeiders was 6050.

Bij het aftreden van den heer P. Moltma-
• ker als voorzitter van de soc.-dem. Vereni-
ging schrijft Ts. in Het Rechte Spoor, dat
„St. Raphaël" den moegestreden strijder
„de cijns zijner erkentelijkheid betuigt voor
het vele goede werk, dat hij ten bate van
het Nederlandse spoor- en tramvolk ver-
richt heeft."

***
Onder zeer grote belangstelling is wijlen

J. Th. Nijkamp te Enschede begraven. Tal-
rijke oude vrienden uit de beweging waren
de laatste eer komen brengen, zo de Ver-
bondsbestuurders Schutte en Veldman, de
Utrechtse bestuurders Zwanikken en Alders
de plaatselijke vertegenwoordigers Kroese:
Brinkhuis, Kestink, Vosmeer, Middelhuis en
Vosmer. Dok dr. W. Bronkhorst, directeur
van „Berg en Bos" behoorde onder hen
die de laatste eer kwamen bewijzen aan den
oud-voorzitter van „Herwonnen Levens-
kracht", die ten grave werd geleid door een
•toet, die met de Verbondsvlag geopenc
werd.

Op elke v/ond

Betekenis van

In de vorige eeuw waren zeer veel
p-ensbewoners gedwongen in het bui-
tenland te gaan werken, daar hier te
weinig gelegenheid was. Thans heb-
ben duizenden Nederlanders werk in
de Limburgse mijnen. Wat de mijnen
voor Limburg en hiermede voor Ne-
derland betekenen, blijkt uit het vol-
gende, ontleend aan een belangwek-
kende bijdrage in „Lering en Lei-
ding."

Eind December 1923 telde Limburg
469.155 inwoners, waaronder 27295
mijnwerkers.

In 1931 telde Limburg 566.916 in-
woners, waarvan 36.563 mijnwerkers.
Met inbegrip van inwonende familie-
leden 116.678 personen of 20.58 pro-
cent van de hele Limburgse bevol-
king.

Einde 1938 was Limburg uitge-
groeid tot 602.204 inwoners, doch het
aantal in ons land wonende mijnwer-
kers was gedaald tot 32.016 of nog
minder dan in 1926 (32.119).

Met inbegrip van de inwonende fa-
milieleden vormden zij een totaal van
103.027 personen of ongeveer 17 pro-
cent van de gehele Limburgse bevol-
king. Dus 13.651 minder dan in 1931
alhoewel de bevolking was toegeno-
men met 15.288 zielen.

Vergelijken wij het in engere zin
en wel tot de zogenaamde mijnge-
meenten, dan zien wij het volgende:

De gezamenlijke mijngemeenten
hadden in 1931 222.034 inwoners.
Hiervan behoorden tot de groep al-
daar wonende mijnwerkers en inwo-
nende familieleden 100.064 of 45.31
procent.

Einde 1938 was de totale bevolking
dezer mijngemeenten gestegen tot
226.339, doch de mijnwerkers en in-
wonende familieleden gedaald tot
86.908 of 38.4 procent.

Lezers van het Maandschrift voor
de Statistiek zullen goed doen, wan-
neer zij lezen hoeveel een houwer per
dag verdient, niet te vlug een oordeel

Je JVIijnsfreelc

uit te spreken. Velen weten niet on-
der welke gevaarlijke en bezwarende
omstandigheden de houwer en zijn
mede-arbeiders hun loon verdienen
in de peilers aan de kolenpost.

De beperkte plaatsruimte in dit
maandblad laat niet toe de lonen der
Nederlandse mijnwerkers gedetail-
leerd te behandelen. Hiervoor verwij-
zen wij naar de geregelde publicaties,
voorkomende in het maandschrift
van de statistiek. Wij moeten vol-
staan met weer te ^even het gemid-
deld loon per dag van onder- en bo-
vengrondse arbeiders en hoeveel zij
te zamen met inbegrip van kindergeld
zonder extra vergoeding van over-
werk per jaar verdienden.

Hierbij zij echter opgemerkt, dat in
de „vooroorlogse" jaren geen kinder-
geld werd verstrekt, doch wel in de
na-oorlogse jaren.

Van de genoteerde loonbedragen
moet de arbeider wel nog de fonds-
bijdragen betalen.
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De grote uitbreiding van onze Ne-
derlandse mijnen betekent voor Zuid-
Limburg een grote .bron van inkomen
die vloeit door de diverse lagen der
bevolking. Dit biedt een uitkomst,
want in het aangrenzend Maastrichts
industrie-gebied is het al 25 jaar mi-
sère en er is nog weinig perspectief
of uitzicht voor een betere tijd of
meer werkgelegenheid aldaar.

G aan de vrij••L -J'R i ïi ei cl

Wij .leven in een zeer, zeer ernstige
tijd, dat bent u met mij eens. Ja, op-
pervlakkig als wij zijn, zijn we er al-
weer aan gewend geraakt, maar hiel-
den wij al een paar keren niet ons
hart vast bij de gedachte aan de mo-
gelijkheid direct bij de oorlog te wor-
den betrokken? Wisten wij, hoe de
toestand zich zou ontwikkelen? (Ont-
wikkelen is hier een veel te mooi
woord, lezer).

U niet en ik niet. Maar nu, weten
wij het nu?

De blokkade? Of een gevecht bo-
ven onze hoofden? Keken wij niet
met angstig hart naar onze regeer-
ders, onze leiders? (Ik mag dit laat-
ste woord wel, lezer, in deze beteke-
nis, ondanks de voor ons onsympa-
thieke herkomst er van, al prefereren
wij de meervoudsvorm).

En zeiden wij niet, terwijl onze
lippen niet van elkander weken: „Hou
je goed, lui, doe wat onze plicht is
maar maak er het beste van" ? Ja, en
toch hebben wij beleefd, dat onze
kranten — en dikwijls niet mals —
democratiseerden (betekenis: zie bo-
ven) over voorschriften die de over-
heid in deze tijd nuttig oordeelde.

„Headlines" hebben wij geplaatst
gezien tegen het m.i. zeer onbelang-
rijke verbod tot het afdraaien van
zogenaamde oorlogsjournaals in bio-
scopen. „Het zou integendeel nuttig

zijn als het publiek de vernieling door
de oorlog daar zou kunnen mee-
maken" en „preventief (anti-oorlogs-
gezind) werken" en „men moest niet
te week zijn", enz. Even tevoren had-
den wij protest gelezen met betrek-
king tot 't doorgeven van waarschu-
wingsberichten tegen vreemde vlieg-
tuigen die ons land overvlogen, door
middel van de gewone radio-omroep,
om precies tegenovergestelde motie-
ven. „Men moest de zwakke naturen
ontzien en de zenuwen van de luis-
teraars niet te zeer schokken."

Wat u en mij betreft, lezer, nadat
wij de laatste jaren al regelmatig de
legerdemonstraties in de oorlogsjour-
naals hebben kunnen meemaken,
waarbij de zaal zo mogelijk nog ver-
duisterde door de vele vliegtuigen op
het doek, zijn wij niet zo nieuwsgierig
meer naar hun uitwerking in oorlogs-
tijd. Wij kunnen die wel gissen. Wij
vinden het erg, als er iets goeds wordt
vernield, doch het maakt niet zoveel
verschil of er vernield, grondig ver-
nietigd of absoluut verpletterd wordt.
En wat die radio betreft, tja, als men
van voor acht uur het toestel elke
extra-uitzending van de Nederlandse,
Belgische en mogelijk nog andere bui-
tenlandse zenders laat uitlawaaien,
dan kan ik mij misschien enigszins in-
denken dat men dan des avonds, als
dan plotseling het gewone programma
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stokt en een vreemde stem aankon-
digt: „Hier, luchtafweerdienst," auto-
matisch uitroept: „Zie je wel, daar
heb je het nou, daar komen ze al."

Hoe dan ook, én bioscoop- én radio-
geval, 't zijn mijns inziens onbelang-
rijke gevallen en het zou u niet al te
zeer aangerekend mogen worden, als
u zich ermee vermaakt had. 't Büjft
onder ons, maar ik heb het wél ge-
daan. Maarrr nu heb ik iets wat
ik erger vond. Een onzer kranten
nam kort geleden in een artikel onze
neutrale houding onder handen. (Be-
doeld werd: neutraliteit in verband
met de huidige internationale ver-
schillen.) Het verkondigde, dat neu-
traliteit een a l te gemakkelijke en
laffe houding was, dat onze hoogste
goederen op het spel stonden enzo-
voort.

Ik dacht even na en stelde vast:
Man, waar bemoei je je mee? Hou
toch je mond! Moeten wij dat uit-
maken, als er zoveel op het spel staat
of neutraliteit dan ongeoorloofd of
laf is ? Ik dacht aan de wijze raad van
Mussolini, in die mooie vorm: „Als de
schipper, zijn kaken geklemd, het roer
in zijn vuisten heeft, terwijl hij door
de branding zoekt te komen, dan moet
je hem niet lastig vallen." (Heel erg
vrij vertaald.)

Kijk, lezer, als het om zulke ernstige
dingen als hier gaat, dan geloof ik dat
goede democratie zichzelf haar gren-
zen behoort te stellen.

Wij kiezen zelf onze leiders (regeer-
ders). Op het moment dat wij hen kie-
zen, veronderstellen wij bij hen des-
kundigheid en verantwoordelijkheids-
besef. Die het hiermede niet ernstig
neemt, beledigt zichzelf. Goed! Als
wij ze dan hebben gekozen, moeten
wij hen óók laten werken, zeker als
het gaat om belangrijke zaken. En
als het gaat om zaken zó teer en ver-
antwoordelijk als onze landshouding
in onze dagen, dan moeten wij weten,
dat zij daar staan als de schipper op
de brug en dan past het ons slechts
om te kijken of -- en als ons dat te
passief is — te bidden, opdat het aan
onze schippers gegeven moge zijn ons
door de branding heen te loodsen.

V. S. M.

BRIEFWISSELING

A. B. te H.: Uw brief doorgezonden aan
deskundigen medewerker inzake sociale
wetgeving.

C. H. te E.: Vraagt u toezending van
dit boekske aan bij de zeereerwaarde Moe-
der Provinciale van de Goede Herder, Lei-
derdorp (Z.H.).

H. v. V. te H.: Het komt ons aanvanke-
lijk voor, dat de klagers de juiste verhou-
ding, die aan de particuliere liefdadigheid
in de Armenwet gelaten is, niet kennen. In
elk geval wordt uw brief doorgezonden aan
den Verbondsbestuurder, die met deze aan-
gelegenheden speciaal belast is.
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Wij en de internationale toestand
1. Loonsverhogingen en loonacties

Namens de samenwerkende bouwvak-
arbeidersbonden is dato 26 Januari aan
de woningbouwverenigingen en woning-
stichtingen in het land een schrijven ge-
richt inhoudende het verzoek de per l
Januari j.l. Ingegane duurtetoeslag ook
aan de bij deze verenigingen in dienst
zijnde bouwvakarbeiders te verstrekken.

- De tekst van dit schrijven doen wij
hieronder volgen:

Mijne heren, „Wij hebben de eer u mede
te delen, dat met ingang van l Januari
1940, aan de arbeiders werkzaam in het
bouwbedrijf, een duurtetoeslag is toege-
kend, ten bedrage van respectievelijk
ƒ 0,90, ƒ 1,20 en ƒ1,50 per week.

Uit een onderzoek is ons gebleken, dat
een aantal bouwarbeiders, hetzij in vaste,
of wel in tijdelijke dienst van uw vereni-
ging of stichting is.

Voor een deel dezer arbeiders worden
dan arbeidsvoorwaarden toegepast, over-
eenkomende met die, *welke genoemd
worden in de landelijke collectieve ar-
beidsovereenkomst voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw.

Voor een ander deel, waaronder in
hoofdzaak vallen zij, die een vast dienst-
verband hebben, gelden lonen en andere
rechten, die gunstiger zijn dan in boven-
genoemde overeenkomst vermeld.

Hoe echter de regeling der arbeids-
voorwaarden ook moge zijn, aangenomen
kan worden, dat de stijging van de kos-
ten van het levensonderhoud, in de ge-
zinnen van de arbeiders zeer moeilijk te
dragen is.

Volgens de laatst gepubliceerde cijfers
van het Bureau voor de Statistiek der
gemeente Amsterdam is er tot en met
December 1939 een stijging van 9,5 punt,
namelijk van 136,5 op 146 of 6,9 pet.

In de gezinnen der arbeiders, die in een
toeslag of een verhoogd loon geen com-
pensatie vinden voor de stijging van de
kosten van het levensonderhoud, moet
dus reeds een achterstand zijn ontstaan.

Bovendien mag verwacht worden, dat
de huidige tijdsomstandigheden een ver-
dere stijging van de prijzen tot gevolg
zullen hebben.

Door deze overwegingen geleid, veroor-
loven wij ons, u beleefd te verzoeken, aan
de bij uw vereniging of stichting in
dienst zijnde bouwarbeiders van l Janu-
ari 1940 af een toeslag op het loon te
verstrekken, gehjk aan die welke" voor
het bouwbedrijf werd ingevoerd."

Aan het slot van dit schrijven wordt
dan voorts medegedeeld hoeveel de duur-
tetoeslag bedraagt in de gemeente waar-
in de betreffende woningbouwvereniging
of woningstichting gevestigd is.

De directie der draineerbuizenfabrieken
Vogelenzang en De Melanen der firma
Guilleaume de Leeuwe heeft delonen met
ingang van 3 Februari verhoogd met 5
tot 10 percent.

De directie van de Coöperatieve Beet-
wortelsuikerfabriek te Zevenbergen zal
voor de duur, dat het huidige arbeidscon-
tract met haar nog loopt, een duurtebij-
slag verstrekken van f l,— per arbeider,
per week. Deze bijslag is ingegaan aan
de fabriek te Dinteloord op 8 Januari
en aan de fabriek te Zevenbergen op l
Januari 1940.

De directie van de N.V. Stijfselfabriek
De Bijenkorf te Koog a. d. Zaan heeft be-
richt, dat zij een duurtetoeslag heeft ver-
strekt van f l,— per arbeider, per week.

De Koninklijke Meubelfabriek van de
firma Jansen te Amsterdam heeft aan de
arbeidersvakbonden medegedeeld, dat zij
zich zal aansluiten bij de wijzigingen, die
in het landelijke collectieve contract zijn
aangebracht.

Bij de firma Gebr. Steur te Bussum zijn
de lonen met ruim 13 percent verhoogd.

De firma Raming te Eindhoven, die
aanvankelijk als lid van de Kath. Pa-
troonsbond, het besluit van haar organi-
satie had genegeerd heeft thans op aan-
dringen van onze Houtbewerkersbond de
loonsverhoging ingevoerd.

De firma Borsjes te Gouda heeft mede-
gedeeld, dat in het najaar een gedeelte
van het personeel een loonsverhoging
heeft ontvangen en dat binnenkort het
andere gedeelte die eveneens tegemoet
kan zien.

ze. heete,n:
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Na diverse besprekingen heeft de Haar-
emse Patroonsvereniging, in het nieu-
>elbedrijf zich bereid verklaard, de ver-

hoging volgens de C.A.O. in te voeren.

De patroonsvereniging in het meubel-
bedrijf te Zeist heeft het C.A.O. onder-
;ekend.

Tot de overeenkomst in het houtbedryf
:e Amsterdam tussen de organisaties van
werkgevers en arbeiders is toegetreden
de N.V. Noorse Houthandel te Amster-
dam.

De firma Buré & Zn. te Amsterdam
leeft op verzoek der organisaties de
oonsverhoging ingevoerd, die met de

Houtbond is overeengekomen.

A. Hemsing's Houthandel heeft de lo-
nen gewijzigd en ze vrijwel in overeen-
itemming gebracht met de overeenkomst
van de Houtbond.

De firma Uittenboogaard te Amster-
dam heeft dezelfde verhogingen toege-
past als de Houtbond en ze van tei-ug-
verkende kracht verklaard vanaf de da-
;um waarop de arbeidersorganisaties met
de Houtbond de overeenkomst aangingen.

In Oss is bü de firma De Reuver een
duurtebijslag van 5 percent toegekend.

Op de kistenfabriek van de firma Hor-
dijk te Rodenrijp is een duurtetoeslag in-
gevoerd van f l,— per week per arbeider,
welke evenwel niet voor alle arbeiders
geldt.

De firma Van Deventer te Schiedam
heeft een duurtebijslag van f l,— per
week toegekend aan arbeiders boven de
25 jaar, een van 50 cent voor de arbeiders
boven de 21 jaar en van 25 cent voor de
arbeiders beneden de 21 jaar.

De N.V. v. d. Eist & Co te Schiedam
heeft besloten aan haar werf, zagerij
en schaverij een duurtebijslag uit te
keren ten bedrage van 5 percent de thans
geldende lonen met terugwerkende
kracht.

De firma v. d. Wetering en Co te Schie-
dam heeft medegedeeld, dat een duurte-
bijslag is ingevoerd van f l,— per week
voor 23-jarigen en ouderen en van f 0,50
per week voor de anderen.

De Hputcentrale te Tilburg heeft sinds
enige tijd de lonen met 5 percent ver-
hoogd.

De firma Rey te Tilburg heeft sinds
enige tyd de lonen met 5 percent ver-
hoogd.

De firma Schilte & Zn. te IJsselstein
heeft een duurtebyslag van 3 percent in-
gevoerd.

Het landelijk contract in het meubel-
bedrijf is thans doorgevoerd bij de firma
P. van Reeuwjjk te Rotterdam. Dit be-
tekent een verbetering voor de vele ar-
beiders bij deze firma werkzaam.

De samenwerkende land- en veenarbei-
dersbonden hebben alle collectieve ar-
beidsovereenkomsten in het veenbedrijf
in Drente en Overijsel, welke 21 Maart af-
lopen, opgezegd. Zij hebben meegedeeld
de bestaande -lonen niet ongewijzigd te
kunnen handhaven. De overeenkomst met
de vervenersorganisatie te Valthermond,
welke organisatie geen lid van de fede-
ratie is, is reeds in November van het
afgelopen jaar opgezegd. Op besprekin-
gen over een nieuwe collectieve arbeids-
overeenkomst wordt door de organisaties
prijs gesteld.

Nadat enige weken geleden tussen de
directie der Nederlandse Spoorwegen en
de Personeelraad is geconfereerd over het
verlenen van 10 pet. duurtetoeslag aan
het spoorwegpersoneel, zijn de besprekin-
gen Woensdag 31 Januari j.l. voortgezet.
Tot enig positief resultaat is men ook
thans nog niet gekomen, zodat de onder-
handelingen worden voortgezet.

De organisaties hebben hun leden ge-
waarschuwd voor overdreven verwach-
tingen, aangezien het zich laat aanzien dat
het voorstel van de Personeelraad om 10
pet. duurtetoeslag toe te kennen op geen
stukken na zal worden benaderd.

Met ingang van l Februari zijn de ga
ges van koopvaardij-officieren en scheeps-
gezellen met 5 percent verhoogd. De con-
tact-commissie van organisaties van werk-
nemers ter koopvaardij heeft de reders-
organisatie verzocht, vóór 15 Februari
met haar tot overeenstemming te komen
omtrent ingediende voorstellen voor ver-
hoging van toeslagen voor oorlogsgevaar
Verder wordt onderhandeld over het tref-
fen van een wachtgeldregeling in geval
schepen wegens de oorlogsomstandighe-
den moeten worden opgelegd.

De Venlose Veilingvereniging zegde 'n
duurtebijslag van 5 percent toe.

In opdracht van het georganiseerde
deel van het personeel is bij de firma

ebr. Nijman vervoerbedryf te Rotter-
dam door de samenwerkende transport-
arbeidersbonden een actie gevoerd voor
oonsverhoging.

Als resultaat van een tweetal conferen-
ties is de heer Nijman gekomen met een
verhoging van 5 percent.

In een personeelsvergadering is dit
•oorstel besproken en aanvaard.

5. Kostwinnersvergoeding voor ge-
mobiliseerden.

Het Kamerlid Van Sleen heeft aan den
minister van Defensie de volgende vra-
gen gesteld:

1. Is het den minister bekend, dat door
onderscheidene burgemeesters bij het be-
palen van de kostwinnersvergoeding aan
gemobiliseerden, die vóór hun opkomst
werklozensteun genoten, geen rekening
wordt gehouden met het feit, dat de
iteunbedragen met 5 percent zijn ver-
hoogd, en zo ja, wil de minister dan het
nodige doen, opdat voor bedoelde gemo-
>iliseerden het vergoedingsbedrag van 17
December j.l. op het verhoogde peil worde
;ebracht?
2. Bestaat er aanleiding voor de op-

vatting, dat de mobilisatie-vergoedings-
Deschikking in onderscheidene delen van
ons land niet steeds op de juiste wijze
wordt toegepast?

3. Is de departementale dienst vol-
doende ingericht op een vlotte behande-
ling van de ter zake inkomende verzoek-
schriften?

4. Is de minister bereid, een meer be-
vredigende uitvoering van voormelde be-
schikking te bevorderen door provinciale
beroepscolleges in het leven te roepen?

3. Steunberekening voor bouw-
arbeiders

Op 19 Januari is door de bouwarbei-
dersbonden aan den minister van Sociale
Zaken verzocht de gemeentebesturen zo-
danige instructies te willen geven, dat
bij het berekenen van het maximum
steunbedrag van bouwarbeiders rekening
zou worden gehouden met de sinds l
Januari j.l. in werking getreden duurte-
toeslag.

Door den minister is daar d.d. 30 Janu-
ari als volgt op geantwoord:

„Naar aanleiding van uw nevensver-
meld schrijve"h bericht ik u dat er mij-
nerzijds geen bezwaar tegen gemaakt zal
worden wanneer de gemeentebesturen
bij de vaststelling van de loonnormen
voor de bouwarbeiders bij de steunver-
lening met de door u genoemde duurte-
toeslag rekening houden."

4. Adviescommissie inzake oorlogs-
molestrisieo ingesteld

De regeringspersdienst meldt:
Bij beschikking van den minister van

Financiën is, in overleg met zijn ambtge-
noot van Economische Zaken ingesteld
een commissie van advies met betrekking
tot de vragen, of regelingen behoren te
worden getroffen:

a. ten aanzien van de geldelijke risico's,
veroorzaakt door de gevaren, waaraan
onroerende en roerende particuliere eigen-
dommen bloot staan bij de heersende
oorlogstoestand in Europa en

b. ten aanzien van de geldelijke risico's
waaraan onroerende en roerende parti-
culiere eigendommen onderhevig zouden
kunnen worden, indien een verscherping
dier gevaren mocht intreden, waarbij in
het bijzonder is gedacht aan het geval,
dat Nederland direct in de oorlog zou
worden betrokken.

Bij bevestigende beantwoording van de
gestelde vragen zal deze commissie tevens
voorstellen omtrent de regelingen, die
zouden behoren te worden getroffen, for-
muleren.

Ih deze commissie zijn benoemd:
tot lid en voorzitter: mr. dr. J. Donner,

lid van de Hoge Raad der Nederlanden,
oud-minister van Justitie.

Tot leden: mr. H. W. Groeneveld, hoofd
van de afdeling arbeidersverzekering van
het departement van Sociale Zaken, mr.
J. J. Hage, directeur van de coöperatieve
vereniging „Centraal Beheer", mr. G. E.
Mathon, referendaris bij de juridische af-
deling van het departement van Defensie
(plaatsvervanger mr. W. Bodeker), mr.
R. J. Mulder, ambtenaar bij de afdeling
nijverheid van het departement van Eco-
nomische Zaken, dr. J. Ridder, referen-
daris bij de afdeling geldwezen ter gene-
rale thesaurie bij het departement van
Financiën, J. G. H. Sauveplanne, hoofd-
directeur van de levensverzekering-maat-
schappij „De Nederlanden van 1845", mr.
J. Wilkens, lid van de contactcommissie
van belanghebbenden bij onroerende goe-
deren en oud-voorzitter van de Vereniging
van Directeuren van Hypotheekbanken,
en tot secretaris mr. E. A. Liefrinck,
ambtenaar ter generale thesaurie bij het
departement van Financiën.

De minister van Sociale Za"ken heeft in
zijn rede op 19 December j.l. ter instal-
latie van een adviescommissie onder voor-
zitterschap van mr. dr. J. Donner, inzake
het oorlogsrisico van personen, reeds de
instelling aangekondigd door den minis-
ter van Financiën ener soortgelijke com-
missie ten aanzien van particuliere eigen-
dommen.

Deze laatste commissie, welke tha'ns
krachtens de hierboven gepubliceerde mi-
nisteriële beschikking is tot stand geko-
men, wordt eveneens door mr. dr. Don-
ners gepresideerd. Zy ziet zich voor da
taak gesteld te onderzoeken of enigerlei
maatregel behoort te worden getroffen,
inzake het oorlogsmolestrisico, in het bij-
zonder van onroerende, doch tevens van
roerende particuliere eigendommen. Zo
nodig zal de commissie vervolgens deze
maatregelen ontwerpen.

Zoals de minister van Sociale Zaken
reeds heeft aangeduid, is de eenhoofdige
leiding der beide commissies van groot
belang te achten, wegens de verwant-
schap, die tussen het tweeërlei oorlogs-
risico bestaat. Voor het overige zullen da
commissies evenwel hun werkzaamheden
geheel onafhankelijk van elkaar verrich-
ten.

5. Sterke prijsverhoging van bonen

Het a.r. Tweede Kamerlid Amelink
heeft aan den minister van Economische
Zaken de volgende vragen gesteld:

Is het juist, dat de Nederlandse Akker-
bouwcentrale Zeeuwse bruine bonen en
Mansholt-capucijners van de producenten
koopt voor de prijs van respectievelijk
ƒ17 en ƒ18,50 per 100 kg en deze beide
producenten aan de handel levert voor
ƒ23,30 per 100 kg, zodat een bruto-winst
gemaakt wordt van respectievelijk ƒ 6,30
en ƒ4,80 per 100 kg?

Is het voorts juist, dat de bruto-winst,
die de Akkerbouwcentrale maakt op het
artikel witte bonen ƒ 7,80 per 100 kg be-
draagt?

Indien dit juist is, wil de minister dan
maatregelen nemen teneinde deze sterke
prijsverhoging tegen te gaan?

6. Ontslagen bij de Walswerken

Bij Van Leer's Walsbedrijven N.V. werd
heden aan een honderdtal arbeiders ont-
slag aangezegd.

Vijftig arbeiders kon men over andere
afdelingen verdelen.

Naar wij vernemen houdt dit massa-
ontslag verband met de sterk verminder*
de export-mogelij.kheid, waardoor de di-
rectie tot productie-beperking is overge-
gaan.

Bij de ramp van de „Arendskerk" zou-
den enkele honderden tonnen plaatijzer
verloren zijn gegaan, die van dit bedrijf
afkomstig waren en bestemd voor één
harer Afrikaanse bedrijven.

7. Verlaging der mobilisatie-toelage.
Het eerst voor de ongehuwden

Met ingang van l Februari is de mobi-
lisatie-toelage van gemobiliseerden, die
niet in hun woonplaats gelegerd zijn, ver-
laagd. Deze verlaging geldt op de eerste
plaats voor ongehuwden.

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

nieuwe japon
Alle katholieke vrouwen van onze

kleine stad zijn trots op Suze Merke-
steyn.

Ze is flink en lief tegelijk; ze loopt
er niet in, als een arm mens haar iets
op de mouw tracht te spelden, maar
ze is toch evengoed bereid om te hel-
pen. Ze kan een vergadering leiden zon-
der partijdigheid; ze kan een mening
bestrijden, zonder persoonlijke wrok
tegen haar die die verkeerde stelling
aanhangt. Ze kan critiek verdragen
zonder boos te worden en geprezen
worden zonder ijdelheid. Onder anders-
denkenden beweegt ze zich vrij en ge-
woon. Ze doet niet deftig en niet schich-
tig. Ze is met allemaal bevriend en laat
zich toch de kaas niet van haar brood
eten. Als in een verwarde gemengde
vergadering alle partijen het woord
voeren, zitten wij soms in angst, als het
Suze's beurt is; maar ze weet altijd de
weg tussen voetangels en klemmen
door en ze kan zelfs een eerst wat vijan-
dig auditorium mee krijgen door haar
mooie, volle stem, haar lief, moederlijk
gezicht en haar eerlijk, openhartige,
maar nooit fanatieke overtuiging. Ze
heeft „een zachte grote mond", zoals
een van haar vriendinnen het eens teke-
nend uitdrukte. Ze doorziet snel, waar
gevaren dreigen; ze schippert nooit,
als het principes, geldt, maar het is
haar volkomen onverschillig, wie de eer
van de eindbeslissing krijgt. Zodra ze
zeker is, dat de oplossing de goede kant
uitgaat, trekt ze zich terug. Hoe min-
der haar persoon op de voorgrond
komt, hoe liever het haar is.

Ze staat altijd klaar om raad te
geven, maar als iemand, die niets om
handen heeft, haar zo maar eens voor
een gezellig praatje komt ophouden,
heeft ze haar gauw de deur uit. Haar
vrije tijd, die toch niet veel is, bewaart
ze voor haar man en haar vier kinde-
ren; ze overhoort lessen, helpt bij een
moeilijke som, maakt een duivenhok
schoon, legt een tuintje aan, bakt een
verjaarstaart, gaat met een schepnetje
mee naar de sloot om visjes te vangen
voor het aquarium en zou, als de dag
zes en dertig uur had, zeker nog veel
meer liefhebberijen hebben.

En om al die deugden, die ik tot nu
toe heb opgenoemd, nog te volmaken,
heeft ze helemaal niet het uiterlijk of
het air van een bizondere vrouw, maar
kan net als de eerste de beste zich
warm maken over een nieuw poeder
om je haar mee te wassen of een voor-
delig braadvet Toen dan ook op
een van onze bestuursvergaderingen
ter sprake kwam, dat haar man bin-
nenkort tien jaar voorzitter zou zijn
van zijn vakvereniging en dat hij dan
met een receptie, gevolgd door een vro-
lijke feestavond zou worden gehuldigd,
riep ze spontaan uit: „Voor die gelegen-
heid neem ik een nieuwe japon."

Dat was een gebeurtenis. Suze had,
zo lang ik haar kende — en dat was al
langer dan tien jaar — bij alle bizon-
dere samenkomsten altijd dezelfde
zwarte japon gedragen met crème kant
aan de hals. Ze had er keurig in uitge-
zien, maar we hadden toch wel eens
naar variatie verlangd, vooral als ze
een gemengd publiek moest toespre-
ken. Nu zou ze dan een nieuwe nemen.

„Wat voor kleur kies je?" vroegen
we belangstellend.

Ze staarde met een meisjesachtige
glimlach voer zich uit. Als ze niet moe
was, had haar gezicht iets heel jongs
en ongerepts, iets dat me by meer on-
zelfzuchtig werkende vrouwen is op-
gevallen.

„Ik denk rood," zei ze peinzend, „met
een smal goudgalonnetje aan hals en
mouwen en dan met plooitjes van-
af de schouder en de rok in een punt
opgeknipt Ik zie 'm precies voor
me."

„Zou je wel rood nemen?" vroeg er
een. „Dat is zo'n sprekende kleur. En

als je er dan weer eens tien jaar mee
doen wou. Dan is zwart toch beter
of donkerblauw of bruin."

„Ik denk er niet aan," lachte ze over-
moedig. „Het moet rood zijn. Geen
paarsrood, geen steenrood, maar van
dat warme bruin-rood. Waarom zou
mooi rood niet tien jaar lang mooi blij-
ven? Misschien draag ik 't wel totdat
mijn man zijn zilveren feest viert. Je
zult eens zien, hoe zo'n frisse kleur de
vergaderingen opvrolijkt "

Toevallig sprak ik haar niet vóór
de grote dag, maar wel had ik haar
man nog eens aan de telefoon.

„Heeft Suze een japon?" vroeg ik
dadelijk.

„Ja natuurlijk," antwoordde hij vaag.
„Ze zal toch niet in haar badpak ko-
men."

„Nee, ik bedoel eigenlijk: wordt hij
mooi?"

„Dat zal wel," antwoordde hij onver-
schillig.

Mannen hebben toch maar een be-
perkte belangstelling, dacht ik teleur-
gesteld.

Op de receptie was het vol: allemaal
mensen van dezelfde kleine gemeen-
schap, die .elkaar kenden en elkaar voor
een praatje staande hielden. Zo kwa-
men we maar voetje voor voetje voor-
uit en het duurde lang, voordat ik den
jubilaris in het oog kreeg. Hij stond
in zijn zwarte jas, met een witte bloem
in zijn knoopsgat en schudde de ene
hand na de andere. Lager naast hem
ontdekte ik Suzes hoofd, glimlachend,
met een kleurtje van opwinding. Suze...
in haar oude zwarte japon. Ik schrok,
toen ik het zag en ondanks de volte
kon ik niet nalaten haar toe te fluiste-
ren: „Waar is die roodbruine met het
goudgalon gebleven?"

Ze lachte verlegen en gaf me een
duwtje, dat ik doorlopen zou. „Deze
was eigenlijk nog zo netjes. Dat zie je
toch zelf."

Ik liep gedwee door, maar was door
haar antwoord niet bevredigd. Ik ont-
dekte in de volte de vrouw van een sla-
gersknecht, die pas zijn herscholings-
examen had gedaan en ging naar haar
toe om haar nog geluk te wensen. Het
goede mens was een beschermeling van
Suze; dus het verbaasde me niet, dat
ze bij de huldiging op de eerste rij zat.

Marie straalde van trots en levens-
lust. „Als u nou rekent," zei ze, „dat
dat examen zo moeilijk was, dat ze bij
bosjes zijn afgevallen Maar mijn
Piet heeft volgehouden. Ze moesten van
alles weten van pezen en-zenuwen
Piet is bepaald een halve veearts
Ik denk, dat menig veearts rondloopt,
die er niet zoveel van weet als hij "
„En wanneer vertrekken jullie nu?"
vroeg ik, toen ze even stopte. „Ja, nou
zouden we toch bijna niet zijn wegge-

komen," viel ze weer onmiddellijk in.
„Weet u nog, dat juffrouw Merkesteyn
had gezegd: „En als Piet nou een be-
trekking krijgt, Marie, dan mag je niet
tegensputteren, als is het nog zo ver
weg, maar je moet blijmoedig met hem
mee gaan." Eergisteren ben ik naar
haar toe gegaan. Ik ^eg: „U heb mooi
praten. Hoe kan ik nou verhuizen zon-
der centen? Ik zal toch eerst moeten
wachten, tot hij in -het noorden wat
heeft overgespaard." Maar toen zei zij:
„Dat is toevallig. Ik heb 't geld zo maar
in m'n linnenkast liggen. Ik had 't er-
gens voor gespaard, maar dat is niet
doorgegaan. En ik voel mezelf schrape-
rig en achterbaks, zo lang het daar op-
gepot ligt." Net zo zei ze het. Alsof ik
haar een plezier deed met het aan te
nemen. En nu gaan we overmorgen. Dit
feest moest ik nog meemaken."

Ik bekeek de kwestie van alle kan-
ten. Eerst had ik gedacht, dat ze om
Marie aan verhuisgeld te helpen van
de japon had afgezien. Maar dat kwam
niet uit. Als ze eergisteren het geld nog
had liggen, was dat plan al eerder van
de baan geweest. Maar waarom? Ze
had er toch echt zo'n zin in gehad. Ver-
strooid luisterde ik naar de voordrach-
ten en de toepasselijke stukjes, ik had
er maar het halve plezier van. Suze zat
in een soort loge naast haar man. Ze
had een paar rozen uit de bouquet, die
haar was -aangeboden, op haar japon
gestoken en zag er gelukkig en knap
uit. Maar ik kon er me toch niet bij
neerleggen.

In de pauze had ik haar een ogenblik
voor mezelf alleen. „Nu wou ik toch wel
eens graag weten, waarom ter wereld
jij van die rooie japon hebt afgezien!"

Ze lachte afwerend. „Ik heb altijd'ge-
zegd, dat 't maar laster was, als ze be-
weerden, dat vrouwen zo nieuwsgierig
waren."

„Dat kan me niet schelen," zei ik. „Ik
had me op je nieuwe jurk verheugd,
alsof hij voor mezelf was."

Haar ogen omfloersten zich. „Wel, ik
had er me ook veel van voorgesteld,"
bekende ze eenvoudig. „Bepaald kin-
derlijk. 't Was misschien zelfs kinder-
achtig. Ik lag er 's avonds van wakker.
Ik dacht er aan, als ik eigenlijk aan
veel belangrijker dingen had moeten
denken. Maar toen hoorde mijn man
toevallig, dat sommige leden van de
bond niet op deze avond komen wil-
den, omdat hun vrouw geen geschikte
uitgaansjapon had. En dat zijn dan na-
tuurlijk net de mensen, die een verzetje
het meest nodig hebben, omdat hun
leven toch al zwaar en eentonig is. Ik
heb toen overal laten rondvertellen: de
vrouw van den voorzitter komt in de-
zelfde japon, waarin ze tien jaar gele-
den de installatie van haar man heeft
bijgewoond. Dat had effect. En nu zijn
ze gekomen; voor zo ver ik kan nagaan,
zijn ze er allemaal."

Ik weet niet, of een man dit stille
offer van Suze Merkesteyn op de rechte
waarde kan schatten. Hij zal het mis-
schien een bewijs van vrouwelijke be-
krompenheid vinden, dat ik daar nu
zo'n ophef van maak. Maar als God een
jury van vrouwen instelde om uit te
maken, wat de nobelste daad was, die
deze hard werkende, sociaal voelende,
verstandige en vrome vrouw in haar
nuttig leven heeft gesteld, dan geloof
ik, dat die niet zou reppen van haar
vermoeiende tochten naar verwaarloos-
de gezinnen, van haar ijver om geld bij
elkaar te bedelen, van haar moed om
in rokerige vergaderingen voor haar
overtuiging op de bres te staan ...... Ik
geloof, dat die aan Gods voeten een
soepel lapje roodbruine zij en klein stuk
goudgalon zou neerleggen en zeggen:
dit gaf ze stilletjes op om haar minder
fortuinlijke zusters niet verlegen te ma-
ken.

Want zulke kleine onopvallende of-
fers eisen in onze ogen soms de meeste
heldenmoed.

ANNIE SALOMONS.

TONEEL:

V as t en sip e Ie n

Ly Je K. R. O.
„GODS GENERAAL"

Een radio-omroep, welke zijn culturele
taak ernstig opvat, zal zijn programma
aanpassen bij wat er leeft in de volksge-
meenschap; in feite doen dit in meer of
mindere mate alle Nederlandse omroe-
pen, doch voor het katholieke volksdeel
blijft de K.R.O. toch het aangewezen in-
stituut. Dat blijkt telkens weer bij be-
paalde katholieke vierdagen en bijzondere
gebeurtenissen, afgezien dan nog van de
vaste speciale-rubrieken, welke de K.R.O.
op zijn programma heeft. Doch er mag
wel eens de nadruk op worden gelegd, dat
de K.R.O. geen gelegenheid laat voorbij-
gaan om zijn aandeel te leveren in de
goede viering van het Kerkelijk Jaar. We
denken hierbij aan enkele der jongste
programma-nummers, de uitvoering van
Kees Meekel's „Kruisweg" onder leiding
van Anton Sweers, waarvan Zaterdag de
eerste statie werd uitgezonden, en aan de
speciale Vastenspelen, waarvan gisteren-
avond het eerste ging, namelijk „Gods
generaal", een luisterspel naar het gelijk-
namige drama van Franz Theodor Cso-
koz.

We stellen ons voor dat duizenden heb-
ben geluisterd naar en genoten van dit
boeiende spel, dat enkele belangrijke mo-
menten weergaf uit het leven van Sint
Ignatius van Loyola, den stichter der Je-
suïeten-orde. Want dit uitermate boeien-
de spel verdiende zeer zeker een grote be-
langstelling en we mogen hopen, dat de
uitzending van de K.R.O. er toe mag lei-
den, dat dit spel ook eens ten tonele wordt
gebracht.

Vijf fragmenten uit Sint Ignatius' leven
bood dit hoorspel. Het begon met de strijd
in de vesting Pamplona, waar Ignatius
ernstig werd gewond. Weliswaar kwam
deze laatste episode niet door, de bewer-
ker had zich bepaald tot de weergave van
die dialogen, welke Ignatius' vurig — en
toen nog werelds — karakter ten voeten
uit tekenden. Het tweede tafereel speelde
in het stamslot der Loyola's, waar Igna-
tius, ziek liggend, door de lezing van het
Evangelie en de levens der Heiligen, be-
sloot een apostel voor Christus te wor-
den. In de volgende taferelen werd zijn
boete in Jerusalem en de strijd der jonge
Jesuïeten-orde tegen laster en verdacht-
making geschilderd, eindigend in het be-
sluit van Ignatius om zijn werk voort te
zetten.

Als levensbeschrijving onvolledig, was
toch dit spel als karakterbeeld overtui-
gend. En als kunstwerk was het geslaagd.
Want we hebben zelden met zoveel aan-
dacht geluisterd naar een radio-hoorspel.
Merkwaardig was hierbij, dat de bewer-
king van Toon Rammelt nagenoeg geen
aandacht besteedde aan de bijgeluiden als
mee-spelende factor. De taferelen waren
met passende muziek aaneen geschakeld
en enkele malen kwam enig geluid de
handelingen der acteurs illustreren. Zo in
de aanvang het geklikklak der degens by
hot gevecht.

Voor de techniek van het luisterspel is
deze constatering van belang. Weliswaar
bewees het nagenoeg ontbreken van het
intrigerende bijgeluid n i e t , dat dit
overbodig zou zijn. Doch wél bewees deze
geslaagde opvoering, dat ook bij het ra-
dio-spel de t e k s t het belangrijkste is.

Alles bijeen deed de K.R.O. met dit spel
een voortreffelijke greep. En verwacht
mag worden, dat de volgende spelen op
hetzelfde peil staan. Tot onderwerpen van
de volgende spelen zijn gekozen de levens
van Thomas More, den pastoor van Ars
en Charles Foucauld, wiens zaligverkla-
ring aanhangig is.

Buitengewoon belangrijk is wel de spel-
tekst „Thomas Morus". Deze is geschre-
ven door een onbekend land- en tijdge-
noot van Racine: Jean Puget de Laserre
en vertaald en uitgegeven door een onbe-
kend tijd- en landgenoot van Vondel: Gla-
zenmaker. Het manuscript werd ontdekt
door dr. Jos Vandervelden, die de K.R.O.
erop opmerkzaam maakte. Zeer waar-
schijnlijk is deze microfoon-opvoering de
oer-opvoering in Nederland.

A. B.

NEUS EN HOOFD ~
VERSTOPTf
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EEN DICHTERLIJK VOLK

Er verschijnen in de bladen geregeld
kaartjes van Finland. Viipuri, Kuhmo,
Salla en de onuitspreekbare Hatjalahten-
jarvi, Markajarvi, Höynjarvi hebben we
nu reeds zo vaak gehoord, dat we er
ons reeds enigszins thuis beginnen te voe-
len. Dat geeft de oorlog ons dan tenmin-
ste nog, dat we door zijn toedoen wat
meer van onze aardrijkskunde leren, al is
hij soms ook weer zo oorlogszuchtig, dat
hij een plaats, die we pas met grote
moeite hebben geleerd, onmiddellijk daar-
op met.de grond wil gelijk maken. Het is
de tragiek van het leven, dat men dan
pas aandacht aan iets begint te schenken
als er iets ergs mee te doen is, maar wan-
neer dezelfde zaak heerlijk is in haar ge-
wone zijn, dan gaat men haar vaak voor-
bij zonder ze te willen kennen. Finland
heeft in deze tragiek mogen delen. Ware
er geen vadertje Stalin geweest, die met
de vriendschap van een nieuwen buur ook
diens vriendelijke handelwijze overnam
en ware dit niet tot uiting gekomen, toen
de Finse regering het Finse volk gruwe-
lijk placht te knechten, waarom een wel-
doener van confessie wel moest te hulp
snellen met soldaten die liever zelf dood
gingen dan dat ze anderen wilden neer-
schieten, dan ware Finland nog Finland
gebleven, een land met heel veel meren
en wouden, waar de bevolking, voor het
merendeel boeren, leeft van landbouw en
houtcultuur. En toch, dat dappere volk zou
nooit die heroïsche tegenstand geboden
kunnen hebben, was het niet door een
sterke cultuur gevoed en uitgerust. Men
kan reeds uit deze heldenstrijd, die er
zichtbaar een is voor het behoud van het
eigen land, de eigen familie, de eigen ze-
den, de cultuur van dit land aflezen, maar
men had het ook omgekeerd kunnen doen
en uit de cultuur, die hier bloeide, de
dapperheid van het gezamenlijk strijdende
volk voor het goede en tegen het kwade
kunnen besluiten. Want het Finse volk,
waar de omstandigheden — en ach, welke
omstandigheden — ons nu nader kennis
mee hebben laten maken is in zijn wezen
een der meest dichterlijke, verbeeldingsrijke
volken die men zich kan denken en vooral
na de afscheiding van Zweden in 1809,
toen het als autonoom groothertogdom
onder Tsaar Alexander I kwam te staan,
bloeide zijn cultuur op zoals zij in weinig
landen in deze tijden heeft gedaan. Wie
de Finse literatuur van deze jaren ook
maar uit de verte heeft kunnen leren ken-
nen, ziet daar een ongewone poëtische
bloei, welke verleden jaar een waardige
bekroning vond in den Nobelprijswinnaar
F. E. Sillanpaa, wiens werk een stroom
van poëzie is.

Naast de kaartjes, die over Finland in
de bladen komen, verschijnen er in ook
nog onderrichtende artikelen over het on-
gewone natuurschoon, over wat de bodem
er brengt, over de mensen. B'eter en die-
per echter dan al deze artikelen en land-
kaartjes op nog zo'n kleine schaal u kun-
nen brengen, kunnen u de dichters en
schrijvers leren hoe het volk en het land
daar is, want zij zien voor u niet alleen
een Fins meer, maar ze vertellen u alle
eigenschappen van zo'n meer, ze doen u
het meer zien, hoe blank het ten morgen
is, als men in een kleine boot de melk zet,
die aan de overkant gemolken werd, zij
doen het u zien in al zijn nut en ook zijn
ongemak. De schrijvers kunnen u de geu-
ren brengen, die leven in een land, de ge-
dachten, die de mensen er denken, de
zeden, die er zijn ontstaan en waaraan
vastgehouden wordt of die men na grote
strijd laat varen. Als er echter oude ze-
den verdwijnen, is daarom telkens een
strijd geweest in de een of andere ziel. Er
zijn in Finland -r- de taal is er heel ver-
schillend van het Zweeds, het Estlands,
het Russisch, en dus is het taalgebied er
niet eens de helft van het Nederlands —
verscheidene schrijvers, die tot ver in het
buitenland bekend zijn; voor dat zij schrij-
ver genoemd worden, noemt men hen
dichter. Sillanpaa is hiervan wel de groot-
ste. Raikkönen, Maila Talvio, Aino Mallas
zijn andere dichters wier werken in het
buitenland bekend werden.

Voor al -dezen moet echter genoemd
worden de dichter van het grote Finse
Epos, het Kalewala-lied, dat echter niet
van een auteur is, maar van misschien
honderden.

BeparelUiu temden
met 'n schitterende glans if̂ |)S)|?|\i
door ze te poetsen met 1) WlH/fC VlS
In tuben van 60. 40 en 25 et. en doozen van 20 et.

Het zijn oorspronkelijke oude „runen",
liederen en sagen die leefden onder de
boerenbevolking en die van geslacht op
geslacht overgingen. In de tijd, dat Fin-
land zelfstandig werd, begon men te zien,
welke waarde deze liederen hadden voor
de volledige bewustwording dezer zelf-
standigheid; de man, die dit het diepst
besefte was Elias Lönnrot, geboren uit
zo doodarme lieden, dat hij in zijn jeugd
vaak moest gaan bedelen en later liede-
ren móest zingen langs de deuren om
geld voor zijn studie en boeken te kunnen
verkrijgen. Lönnrot doortrok in zijn va-
canties het hele land en tekende alle lie-
deren en sagen op; hij kwam zo tot meer
dan tienduizend. Uit deze, waarvan er
ook vele dubbel waren of slechts van ge-
ringe variatie, koos hij die uit, welke tot
een geheel te binden waren. En zo ont-
stond de „Kalewala", op dezelfde wijze
als waarop sommige geleerden beweren,
dat de beroemde Ilias en Odyssee van
Homerus ontstaan zijn. Voor de Finnen
is dit heldenlied de bron, waaraan hun
dichtkunst, hun cultuur van deze tijd zich
voortdurend verjongt en verfrist. Van dit
heldendicht, dat in vrijwel alle talen is
overgezet, verschenen verleden jaar nog
twee Nederlandse bewerkingen. Een hier-
van was van de hand van den dichter
Wies Moens; zij verscheen bij de Wereld-
bibliotheek. Wies Moens vertaalde echter
niet uit het Fins, maar hij nam de be-
werking van Arthur Luther. Wie echter
de grandioze rune van den zanger, wiens
lied tovermacht had — een verheerlijking
van de poëzie! — in zijn versie leest, gaat
de Finnen om zo iets machtig-moois en
wild-poëtisch benijden.

Dezelfde Lönnrot, die dit epos verza-
melde, bracht ook de lyrische . volks-
poëzie van zijn land bijeen.. Dit zijn meer
gezongen gedichtjes als die welke in
Spanje coplas heten en die in Hongarije
onder de Csardas gezongen worden; in
Finland werden deze gezongen bij de Kan-

tele, een Fins snarêninstrument. De ver-
zameling heette daarom de „Kanteletar".
Zij heeft niets met onze Canteclaer te
maksn, al noemde men hier zo wel eens
een zangbundeL

Waar onder het volk reeds zo'n ver-
beeldingskracht heerst, daar moesten wel
grote dichters volgen. Het werk van Sil-
lanpaa sluit in zijn grote poëtische kracht
direct aan bij deze poëzie. Sillanpaa zal
nu nog wel meer de nationale schrijver
zijn, dan voor dat hem de gouden me-
daille van de Nobelprijs werd geschonken.
De bewering, die in ons land eens is
geuit, dat men den Fin deze prijs vooral
uit sympathie voor de Finnen gegeven
had — Zweden heeft immers deze groot-
ste letterkundige prijs te geven — moge
aardig bedacht zijn en verder moge het
toevallig mooi uitkomen dat in Italië
Pirandello met de gouden medaille be-
loond werd toen dK. land ook in oorlog
was — het was toen nog Abessinië -
en dat de bekende schrijfster over China
Pearl Buck bekroond werd toen dit land
zoveel te lijden had van de meest ooste-
lijke imperialisten, van Japan, wie maar
een boek van den Finsen schrijver, die
in 1888 als zoon van een kleinen land-
bouwer geboren werd, gelezen heeft vindt
bij hem zo'n poëtische bezieldheid, dat
hij bekennen moet: van dezen schrijver
kan de wereldliteratuur veel leren. En is
dat niet misschien het eerste wat men
van een Nobelprijswinnaar kan vragen?

Van de drie thans in het Nederlands
vertaalde boeken van Sillanpaa is „Men-
sen in de zomernacht" wel het mooiste,
wonderbaar poëtisch, al moet men het in
de juiste stemming lezen om het geheel
te kunnen genieten. De voorbereiding, die
nodig is om in deze stemming te komen
wordt echter zeker beloond, want het
boek is een gedicht, dat men direct be-
grijpt, het is meer: een zacht zilveren
lied. Het boek „Silja, het dienstmeisje",
zal echter wel meer dan dit boek gewicht
in de schaal, die de Nobelprijs woog, ge-
legd hebben, het is episch grootser. De
schrijver hoort evenwel niet tot ons ge-
loof; dit brengt mee, dat er tevens voor
gewaarschuwd moet worden. Zijn werken
zijn doorgaans voor rijpe ervaren lezers.

PAUL HAIMON.

ófaifdt mede in onze
(Strofe uit ons Strijdlied)

EEN SPREKEND AFFICHE EN EEN GOED MANIFEST!

Wederom . . . . plaatsen gereed voor de start!

De verspreiding van het eerste propa-
ganda-materiaal kan thans plaatselijk over
enkele dagen ter hand worden genomen.
Het weer is er intussen nog niet bepaald
gunstig voor en wij kunnen ons heel best
indenken, dat de meeste afdelingen in de
waarlijk Siberische kou een hinderpaal zien
om het werk te beginnen. Maar zij zullen
dan straks — als de vorstperiode voorbij
is — met des te meer elan gaan aanpak-
ken!

Wij geven hierbij de afbeelding van de
plaat, die overal op daarvoor beschikbare
ruimten moet worden aangeplakt en die
ook in een groot aantal in kleiner formaat
als raambiljet in de afdelingen haar weg
moet vinden.

De tekenaar heeft deze plaat aangepast
aan de tijdsomstandigheden waarin zij is
verschenen, tot uiting komend in een sug-

gestief gekleurd uitspansel en in de op-
zwiepende golven van de onstuimige zee
op de voorgrond. Het insigne van het Ver-
bond boven de wilde golven uitge-
heven, is in een lichtbundel gehouden en
daarmede wordt tot uiting gebracht dat
de katholieke Arbeidersbeweging ook in
deze woelige en sombere tijd, voor den
katholieken arbeider en zijn gezin, het
kompas blijft, waarop hij vertrouwt, de rots
in de branding, het licht in de donkerte,
het perspectief voor het heden en de toe-
komst.

Deze plaat spreekt voor zich, waarbij
het korte en krachtige onderschrift NU in
het R. K. Werkliedenverbond buitenge-
woon goed is aangepast, zodat het geheel
in kleur, beeld en tekst onzes inziens be-
antwoordt aan de eisen, welke men aan
een goed en modern affiche stellen mag.

Het komt er nu maar op aan, dat men
overal plaatselijk deze plaat aanplakt en
ophangt en daarmede de inzet van de
actie naar buiten tot een groot succes
maakt.

Wij doen daarom nog eens een dringend
beroep op allen, die maar op enigerlei
wijze kunnen meehelpen, om dit eerste on-
derdeel in dé actie te doen slagen.

Als tweede onderdeel komt dan de ver-
spreiding van het inmiddels gereed geko-
men manifest, dat door zijn inhoud en uit-
voering als propaganda-middel voor het
affiche geenszins onderdoet.

Het is een bemoedigend woord, gericht
tot alle vastberaden katholieke hoofd- en
handarbeiders(sters), een wekroep tevens
tot aansluiting bij de beweging,

die meer dan vijftig jaar op de bres
stond en nog steeds staat voor de geeste-
lijke en stoffelijke belangen van de Neder-
landse katholieke werksters en werkers,

bij de beweging, die in 50 j aa r me

prongen is gegroeid, en waarmede de
irbeiders en hun gezinnen door duizend

draden verbonden zijn,
bij de beweging, die ook nu ons volk

al leiden en sturen, richten en voeren naar
sen nieuwe en betere samenleving,

bij de beweging die door haar program
— dat in dit manifest in klare bewoordin-
gen wordt aangegeven — ook en vooral
n deze tijd de stut en de steun wil zijn en
s voor persoon, gezin en gemeenschap.

Verspreiding van dit manifest is de
weede etappe in deze grootscheepse

actie en ook hiervoor is nodig, dat men
plaatselijk zijn beste beentje voorzet.

Het aantal plaatsen, dat intussen gereed
staat voor de uitvoering van deze actie
groeit dagelijks.

Sinds de vorige opgave, hebben de vol-
gende plaatsen bereids de nodige maat-
regelen getroffen:

Er hacricht waar griap! Dut
waakzaamheid it gebo-
den! Bij da eartta griapvar-
tchijmalen direct ASPIRIN
nemen. Zorg ASPIRIN bij

da hand ta hebben.

Jinxperlo
s-Heerarendskerke
Glane
Leenhof
Reeuwijk
De Rijp
Zuiddorpe
Sprundel
Baarlo
Poeldijk
Kudelstaart
Oud-Ade
Wieringen
Helvoirt
Hansweert
Pannerden
Oss
Goorn
Indoornik
Maarssen

Sluiskil
Lichtenvoorde
Overloon
Malden
Bakel
Aarle-Rixtel
Hulst
Bleiswijk
Limmel
Koningsbosch
Bergen (N.-H.)
Beverwijk
Terborg
Benschop
Linne
Uithoorn
Urmond
Didam
Borne
Utrecht

Voorzeker" wederom een mooi resultaat!
En tot de afdelingen, die nog niets van

zich lieten horen, zeggen wij tot besluit:

Aan 't werk, gij duizenden getrouwen,
Een nieuwe tijd breekt baan!
WIJ moeten aan de toekomst bouwen
En niet als kijkers blijven staan!

L. B.

ZOO HOORT
HET

WELLEVENDHEID ALS UITING
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Voorwoord van Mag.
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'S HUISHOUDEN

OOK DIJ de was

Wassen en wassen is twee. We bedoe-
len hier niet zo zeer mee dat de ene het
wasgoed geheel en de andere het maar
half schoon maakt. Maar de een gebruikt
de helft meer zeep er voor dan de ander,
nummer drie weer evenveel zeep als num-
mer twee, maar kreeg door verkeerde be-
handeling nog velerlei onnodige bescha-
digingen van het wasgoed.

Goed, gauw, goedkoop, dat is het mot-
to voor het doen van de was. Het eerste,
„goed", is daarvan het belangrijkste, en
dientengevolge behoren er aan de beide
andere eisen „goedkoop en gauw" zo no-
dig beperkingen opgelegd te worden,
want beneden een minimum aan zeep en
een minimum aan tijd kan niet zonder
nadeel gewassen worden.

Er zijn vrouwen, die boven alles er een
eer in stellen, om de buurvrouwen de
ogen te kunnen uitsteken met een bemin-
nelijk: „Gunst, bent u nog aan de gang,
de mijne hangt al een tijd op de lijn" en
meer van zulke belangstellende vriende-
lijkheid. Aangenomen dat de grootte van
de was gelijk is en beiden even hard wer-
ken, dan kan dit resultaat slechts be-
haald worden door het gebruik van te
veel wasmiddelen of door met verschil-
lende werkzaamheden de hand te lich-
ten wat dan ten koste van de reinheid
moet gaan of van het wasgoed.

Enkele voorkomende fouten willen we
noemen. Het te lang gebruiken van het
wasgoed is bijvoorbeeld een verkeerde
zuinigheid, want het stijve vuile goed
slijt veel sneller dan soepel schoon goed;
bovendien lijdt extra vuil goed meer door
de wassbehandeling dan matig vuil goed
en vraagt het veel meer zeep.

Niet of niet goed weken van de was
beeft dezelfde bezwaren en schade ten
gevolge. Regenwater is het beste voor de
was, ook voor het weken. Ander water is
dikwijls hard; het zonder meer gebruiken
daarvan veroorzaakt sterke beschadiging
van het wasgoed, nadeel voor de gezond-
heid, enorm zeepverlies en een gore was.
We ontharden het daarom door soda er
aan toe te voegen en laten het dan een
kwartier staan, want de in het harde wa-
ter opgeloste kalk kan niet bij toverslag
door de soda gebonden worden, daar is
tijd voor nodig. Het weekwater behoort
ïauwwarm te zijn. Vuile plekken en ex-
tra vuil goed smeren we in met zeep.

Door de in de week staande was te
Stampen en ze daarna door lauw water
te halen en uit te wringen voor ze in het
sop gedaan wordt, wordt al veel vuil ver-
wijderd, wat besparing op wasmiddelen
betekent. Extra vuil goed weekt men
tweemaal op deze manier.

Ook het water voor het sop moet eerst
onthard worden. Men voegt daarom per
emmer een theelepel soda er aan toe. De
Keep of zeeppoeder, of welk wasmiddel
men ook gebruikt, wordt eerst in weinig
warm water goed opgelost zodat geen
stukjes of kl-uitjes meer overblijven wat
nadeel kan veroorzaken en dan pas door
het overige water geroerd.

Er moet iets gedaan worden om het
vuil uit het wasgoed te krijgen. De bor-
stel van vlaswortel en het wasbord zijn
de meest gebruikte instrumenten daar-
voor; na deze behandeling zal iemand,
die niet over een bleek beschikt, zijn toe-
vlucht tot chloor nemen om het goed hel-
der te krijgen. Borstel, wasgoed en chloor
hebben echter vooral in samenwerking,
Beer nadelige invloed op het wasgoed, dat
er snel door verslijt en dus vernieuwd
moet worden. Wordt de chloor niet heel
goed uitgespoeld, dan is ze nóg schade-
lijker en ook ongezond.

Om deze redenen gebruiken velen
thans persil of radion, welke beide een
stof bevatten, natriumperboraat, die het
gebruik van borstel, wasbord en chloor
geheel overbodig maakt. Chloor mag zelfs
niet bij deze methode gebruikt worden,
omdat het wasgoed dan geel wordt. Ook
was, die te voren gechloord is blijft, na
de eerste paar malen met radion of persil
behandeld te zijn, nog min of meer geel;
een bewijs, dat altijd toch wat chloor in
het goed achterblijft en deze schade doet.

Radion en persil moeten, ter voorko-

NV MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT

PEEKOFFIE MOSTERD
TAFELZUREN

STEUNT HOLLAND'S INDUSTRIE

Vevfoefd
Het artikel „Verloofd" deed drie „man-

nen" naar de pen grijpen, respectievelijk
voor het schrijven van een sympathiek
artikel, het stellen van een vraag, het
maken van een opmerking.

VERLOOFD

Misschien ben ik de tolk van vele
jeugdige, naar „liefde" hunkerende
lezers (essen), wanneer ik zeg, dat
een dergelijk artikel veel goeds doet
aan de jongelui, die temidden van
mitrailleur-geknetter en mobilisatie-
weeën — het ene grote in 't mensen-
leven — de „liefde" — vergeten!

Een blik naar de huidige jeugd,
doet me een indeling maken van de
jongens en meisjes, steunend op de
houding, die zij — gerechtvaardigd
of niet — ten opzichte van de veel-
besproken en alleszeggende „liefde"
aannemen.

Is het eigenlijk niet jammer, dat de

mijn eerste categorie: jeugdige pessi-
misten! 't Klinkt parodoxaal: jeug-
dig en pessimist zijn twee tegenstel-
lingen! Toch hoor ik de doffe klank
van velen: „Voor mij bestaat geen
verloving meer, mijn leven kan mij
niets meer geven!" Hoevelen verbre-
ken de verkering — wat een ramp
voor hun zieleleven — omdat „hij"
geen toekomst meer ziet!

En wat zal er dan van „haar" —
de grote „zij" geworden?

Ligt hier geen onontgonnen ter-
rein braak voor de betrokken ouders!
Kunnen zij niet redden, wat er nog te
redden is? Maar.... helaas.... ook bij
vele ouders constateer ik een soort
„Weltschmerz" een levensvlucht! Wat
zou een verliefd paartje gelukkig zijn,
als zij eens een hartelijk woordje —
zeker in onze tijd — ontvingen van
hun ouders! Wat blijft er nog over
van „romantiek", van „jeugd", van

„spes patriae", de „hoop ,des vader-
lands" niet meer durft te leven!?
Wat een somber beeld geeft ons de
huidige moderne wereld, die niet het
„mooie" opdient, maar die walgelijke
spijzen voorzet.

Wat maakt de werkloosheid van
onze jonge mensen? Idealenloze, suf-
fe zwartkijkers! En nu kom ik tot

ming van beschadiging, volkomen en zon-
der achterblijvende klontjes opgelost wor-
den.

Bij het gebruik van deze of andere zo-
genaamde zelfwerkende wasmiddelen
heeft men na het weken (waarom men
dan goed doet de bij het middel beho-
rende stof inplaats van soda te gebrui-
ken) niet te borstelen of te wassen, maar
laat men eenvoudig het goed in een ge-
sloten ketel aan de kook komen en een
kwartier doorkoken.

Men heeft dan alleen nog op de gewone
wijze te spoelen en de was te drogen.

Het sop goed uit de was verwijderen
is belangrijk omdat het warm spoelwa-
ter spaart en er weinig zeep tussen de
vezels achterblijft die daar, vooral bij
hard water hoogst nadelig kan werken.
Wringen is schadelijk, omdat het goed
er door stuk gaat; het gebruik van een
wringer is beter.

Het eerste spoelwater neme men heet,
het tweede lauw, het latere kan koud
zijn. Flink en met rein water spoelen is
voordelig voor de was en voor de gezond-
heid.

De beide genoemde wasmiddelen zijn
in aanschaf iets duurder dan zeep, maar
men wint tijd die voordeliger te gebrui-
ken is (als men dit'dan ook maar doet)
en het wasgoed gaat langer mee.

WILMA MÜNCH.

„luchtkastelen", van „idealen", als de
omgeving, de huiselijke kring (vader
werkloos, de oudste zoon in dienst)
het milieu een geest ademt van:
„jonge-jonge, wat staan we er be-
roerd voor"? of „hoelang nog zullen
we het volhouden, vrouw?"

2. Een tweede categorie!
Daaronder versta ik de zeer gevoe-

ligen, de sentimentelen. Hun karak-
ter is over het algemeen goed, maar
dit soort mensen laat zich leiden door
gevoelens, laat zich te veel leiden door
de gezegden van anderen.

Als men een verkering aangaat,
gaat men meteen de straat over!
„Men" — de grote „men" komt
te voorschijn!

„Durft hij in deze tijd een verke-
ring aan te gaan?"

„Nou, maar dat meisje is helemaal
niets voor hem, want.... En dan komt
het!

„Zeg, heb je het al gehoord?....
(Snip en Snap zouden me 'n dienst

bewijzen, wanneer zij dit geroddel
over de verkering eens ten tonele
brachten!)

Het menselijk opzicht heeft altijd
een grote rol gespeeld — jammer dat
de jeugd, dat het verliefde paartje
van 1940 nog niets wijzer is gewor-
den op dit punt.

Met deze categorie „verloofden"
moeten wij eigenlijk medelijden heb-
ben. Het zijn de landjes die „neu-
traal" willen blijven, maar aan wie
„men" toch de oorlog verklaart! Zij
vormen een wereldje op zich, maar
worden dikwijls de dupe van ongemo-
tiveerde verdachtmaking en onge-
gronde, ongezouten critiek! En alle

maakt
Wat smaakt!

Zwanenberg's
koks hebben ver-
stand van hun vale.
Dal proeft U
alles, wat Zwanen-
berg maakt:
groenten, vleesch-
waren, jams, soe-
pen, enzoovoortl

romantiek verdwijnt.... al het idealis-
me wordt vernield....

Ik hoop, dat dit korte woordje én
voor de jongelui (verliefd of niet ver-
liefd) én voor de betrokken ouders
zijn vruchten moge afwerpen

Mijn bijdrage, die de verkeringstijd
weer eens van een andere zijde belicht
heeft, is natuurlijk weer voor critiek
vatbaar. Maar wanneer deze citiek
dan opbouwend is, ben ik de eerste,
die ze dankbaar lees en aanvaard.
Want — opbouw — is het gevleu-
gelde, grote slagwoord van vandaag!

B., 7-II-'40. KAWECOS.

Alb. C. A. v. d. B. te A. vraagt, of het
wel waar is, dat de verlovingsring moet
gedragen worden aan de vierde vinger van.
de linkerhand. Hij meent: de trouwring
wel, de verlovingsring echter rechts.

„Specialisten" bij wie ik informeerde,
konden in deze kwestie geen uitspraak
doen. Van de „brede" lessen van Pastoor
Van Beukering z.g. kan ik me niet her-
inneren, dat hij onderscheid maakte, wat
de plaats van het dragen betreft tussen
verlovings- en trouwring. De katholieke
encyclopedie zegt het volgende: „De ring,
welke de Romein zijn verloofde aan de
linkerhand schoof, bleef door het Chris-
tendom gehandhaafd. Later schonken
beide verloofden elkaar wederkerig een
ring. In de lle eeuw verplaatste dit ge-
bruik zich naar het ogenblik der huwe-
lijkssluiting, hetgeen op zijn beurt leidde
tot het dubbel gebruik van én verlovings-
èn trouwringen. (Het dragen ervan aan
de rechterhand is van oud-Germaanse oor-
sprong.) Liturgisch werd het gebruik dier
ringen eerst, toen zij door den priester
werden gezegend." Als er dus blijkbaar
geen gegronde reden is om de verlovings-
ring rechts te dragen (tenzij men per se
aan de gebruiken van oud-Germaanse oor-
sprong wil houden) lijkt het me verstan-
dig hem ineens te schuiven aan de vierde
vinger van de linkerhand. Het moet er,
hopen we binnenkort, toch van komen.

Misschien kan een deskundige over deze
kwestie zyn licht alsnog laten schijnen?

C. S. v. d. M. te H. is uit het artikel
Verloofd, niet veel wijzer geworden. Hem
zij gewezen op de uitgebreide literatuur,
die er over dit onderwerp bestaat, o.m.:

1. H. Schilgen S.J.: „Zij" en Gq, als-
mede: „Hij" en Gij.

2. Het verkeren. Pater Callewaert O. P.
3. Het huwelijk in voorbereiding, wezen

en beleving. Pater Linnebank O.P.
4. Ja, ik wil. Dr. Huddleston Slater.
5. De bekende Luister- en Verdiep je

boekjes van mevr. Schelfhout-Van der
Meulen. enz.

(Waairmee volstrekt niet gezegd is, dat
wü persoonlijk met al die boeken dwepen.)

C. B. v. H.

Corr.: W. B. te M. Uw mooi artikeltje
komt binnenkort aan de beurt. M. v. d. L.
te H.: Naar „goedkope" boeken zijn we
aan het snuffelen. U hoort er nog van.

C. B. v. H.

M.
Taminlu

Eist
Oï»r-Betuw«
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag,

Een tweetal eindspelen.

Er zijn twee manieren om een schaak-
partij te winnen. De eerste, die vooral
voorkomt in partijen tussen spelers, die
veel in kracht verschillen, bestaat in het
successievelijk veroveren van de stukkeh
der tegenpartij, spoedig gevolgd door het
matzetten van den vijandelijken koning.
Tegen een speler van ongeveer gelijke
kracht* evenwel zal men vaak de kans
niet krijgen om op deze wijze te werk te
gaan. Men zal het over een andere boeg
moeten gooien en bijvoorbeeld" na ver-
overing van een pionnetje zoveel mogelijk
stukken afruilen; in het daarop volgende
eindspel kan dan de promotie van die pion
tot dame de beslissing brengen.

Die promotie gaat niet steeds even ge-
makkelijk, vooral wanneer beide partyen
nog over een officier beschikken. Op
welke manier een door een paard onder-
steunde pion soms (niet altijd!) kan win-
nen tegen een loper, zien wij .in no. 222.
Gaat no. l Pe5—c6! de loper naar rechts,
dan brengt wit zijn koning naar e6 om
daarna doormiddel van Pe7 de loper af
te sluiten b.v.: l Lh4? 2. Kd5, Ka4.
3. Ke6, Kb5. 4. Pe7 en 5. d8D. Oppervlak-
kig bekeken zou men zeggen, dat in-
plaats van 3. Ke6 ook 3. Kd6 goed is.
Echter kan zwart dan met 3 Lg3t 4.
Ke6, Lc7 zijn fout weer herstellen.

Dus niet naar rechts, maar naar links:
l Ld8—c7. Wit volgt nu deze metho-
de: het paard gaat via d4 naar e6; daarna
gaat de koning naar c6 oin Pe6—c7 mo-
gelijk te maken. Evenwel spreekt nu ook
de zwarte koning een woordje mee. 2.
Pc6—d4, Lc7—aö. Na Pe6 zou de loper
toch weg moeten, dat kan dus evengoed
direct. 3. Pd4—e6, Ka3—a4. Zwart wil zyn
tegenstander veld c6 betwisten en daar-
door dwingen tot Kd6 bijvoorbeeld 4.
Kd5?, Kb5. 5. Kd6, La4t. 6. Kc7, Le7 en
de winstkans is voorgoed verkeken. Even-
wel wit speelt niet Kd5 doch 4. Ke4—e5!
waardoor na 4 , Kal—bö. 5. Ke5—d5!

No. 222

a b c d e f g h

Wit begint en wint.

zwart in 'tempodwang. Verlaat de koning
veld b5, dan volgt Kc6, terwijl na 5
La5—b6 wél 6. Kd5—d6 opgaat, omdat
thans de loper niet meer straffeloos op
diagonaal aS—f8 schaak kan geven. Na
6 , Lb6—a5 7. Pe6—c7f is het pleit
beslecht.

Speelt zwart na 3. Pe6 niet Ka4 doch
3 Kb4 dan volgt 4. Kd4! eveneens
met tempodwang. Bijvoorbeeld 4 ,
Ka4 5. Ke5! enz. of 4 Kb5 5. Kd5 enz.

Zwart kan zich pok anders verdedigen
namelijk: 1. Pe5—c6, Ld8—c7.

2. Pc6—d4, Lc7—d8, waardoor de loper
zich de mogelijkheid voorbehoudt hetzij
naar links, hetzjj naar rechts te gaan.

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
liet alles zwart.

De meeste laxeermiddelen zijn slechts lap-
middelen. O moet CARTBR'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
«n drogisten, f. 0.75.

3. Ke4—d5, Ka3—a4 (na een loperzet
zou Pe6 respectievelijk Pc6 gem'akkelijk
beslissen) 4. Pd4—c6, Ld8—b6. 5. Kd5—c4!
Door tempodwang wordt de zwarte ko-
ning teruggedrongen, waardoor wit ver-
der vrij spel krijgt. 5 , L,b6—c7. 6.
Kc4—c5, Ka4—b3.
. 7. Kc5—b5. Wit gaat via a6 naar b7,
waarna de loper diagonaal a5—d8 moet
verlaten, daar hij anders wordt geslagen.
Hierna volgt dan weer pionpromotie.

Na l , Lb6 wint wit met 2. Kd5. Hoe,
dat moge de belangstellende lezer zelf
eens uitpuzzelen.

No. 223
V. Halberstadt
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ab c d e f g h

Wit begint en wint.

Soms wint paard plus pion zelfs tegen
een toren, zoals in No. 223. Na 1. Pc4—
e5t, Kf7—e8! 2. c6—c7 lijkt het onmoge-
lijk voor zwart om de pion tegen te hou-
den. Evenwel is zwart niet zo maar met
zijn koning naar e8 gegaan. 2 ,
Td4—d6f.

3. Kbfr—a7!, Td6—d8! en de promotie
is toch verhinderd. Er volgt evenwel 4.
Ka7—b7! en zwart is in tempodwang; op
Ke7 volgt Pc6t en Pd8: en verlaat de
toren de 8ste lijn, dan komt er natuurlijk
c8D.

Had wit niet 3. Ka7 doch direct Kb6 ge-
speelt, dan is na 3 , Td8 daarentegen
wit in tempodwang; op 4. Pc6 volgt Td7
met penning van de promotie gevolgd
door Tc7:

TT at moeien onze

*Jen vmeisjes wor«

Ouders, hebt ge er al eens over nage-
naeht?

Samen over gesproken?
Is de Dienstbodenopleiding iets voor

uw meisjes?
„Misschien" zult u zeggen, „als we er

maar iets meer van wisten: wat leren de
meisjes daar zoal?"

„Is het heus de moeite waard?"
„Ja, het is de moeite waard."
Vooreerst krijgen ze een degelijke gods-

dienstige vorming. De godsdienstkennis
wordt opgefrist, iets, waar anders na de
14-jarige leeftijd niets of zeer weinig van
terecht komt!

Als kinderen van deze tijd worden de
meisjes gevormd tot bewuste leden van
de standsorganisatie der arbeidende meis-
jes. Ze moeten weten waar hun plaats is.

Daarnaast komt dan de huishoudelijke
vorming.

De meisjes koken zelf, ieder voor 5 per-
sonen.

Ieder meisje krijgt tenminste 24 kook-
lessen.

De meisjes zelf verzorgen de gehele was
van „Bouvigne" onder vakkundige leiding.

Ze leren poetsen, boenen, schuren, ta-
feldekken en dienen, iets wat aan een
tweede meisje in een deftige dienst goed
van pas komt.

Naaien wordt ook niet vergeten.
Naast de vakken van de praktijk komen

lessen over beschaving en omgangsvor-
men, gezondheidszorg, kinderverzorging,
warenkennis, voedingsleer, woninginrich-
ting.

De meisjes leren brieven schrijven en
telefoneren, alsmede kinderspeelgoed ma-
ken en spelletjes spelen met inderen.

Voor eigen oefening krijgen ze gym-
nastieklessen, reidansen en taalspelen.

„Van alles wat!" zult u zeggen.
Ja, van alles wat een meisje later als

dienstbode en vooral als een goede moe-
der moet weten.

Zoudt u uw meisje niet graag zo'n op-
voeding gunnen?

U zult enige maanden haar loon moeten
missen, maar dit offer wordt ruimschoots
beloond.

Want u krijgt een heel ander, een beter
gevormd meisje terug.

En daarvoor zult u dankbaar zijn!

EVEM UIZELEM

We zijn zo langzaam aan een heel eind
afgedwaald van het thema dat ons bezig
hield: de zonnevlekken. En toch was deze
uitweiding nodig om enigszins een beeld
te kunnen vormen van wat die zonnevlek-
ken nu eigenlijk wel zullen zijn.

Als we met de spectrohelioscoop de wa-
terstofzon bekijken (we gaven hiervan de
vorige keer reeds uitvoeriger de kenmer-
ken) zien we hier en daar tussen de vuur-
wervels diepe, donkere plekken, juister ge-
zegd, diepe afgronden.

Dat „diep" moeten we ook hier weer
met de afmetingen zoals die op hemel-
lichamen bestaan, meten. Met diepe af-
gronden in de waterstofzon bedoelen we
dan ook diepten met een straal zo groot
als de middellijn van de aarde. Om die af-
gronden zuigen draaikolken van ontzag-
lijke afmetingen, hetgeen ook verklaart,
waarom die „zonnevlekken" zoveel koeler
zijn dan hun omgeving (enkele duizenden
graden). Zo bezien is een zonnevlek dus
niets anders dan een hiaat in de gaszon,
welk hiaat moet verklaard worden uit
een ontzaglijke werveling, diep in de zon,
waardoor de zich daarboven bevindende
gassen wervelend omhoog gestuwd wor-
den waardoor dan dat „gat" in de zon
ontstaat, hetgeen wij dan een „vlek" noe-
men.

Al die gaszonnen lopen door elkaar en
heel die verbazingwekkende gashoeveel-
heid is een grote wervelende en kolkende
massa. Die werveling is zo groot dat men
zich de zon ook niet moet voorstellen als
een prachtig ronde bol. Neen, de kolking
is zo groot dat telkens zich gloeiende gas-
armen buiten die bolvorm slingeren en dat
niet enkele kilometers lang maar duizen-
den. Dit zijn de z.g. protuberansen. Die
uitbarstingen kunnen geweldige afmetin-
gen aannemen waarbij hoogten van een

kwart millioen kilometer geen uitzonde-
ring zijn. In 1938 heeft men er zelfs een
kunnen constateren die niet minder dan
11 millioen kilometer groot was. 't Is
maar goed dat de afstand van de aarde
tot de zon (pl.m. 150 millioen kilometer)
voldoende is om van die protuberansen
geen last te hebben. Want een streling
met zo'n vangarm van de zon zou voor de
aarde en haar bewoners catastrofaal zijn!

Wegens het verblindende licht van de
zon kon men die protuberansen vroeger
alleen constateren en bestuderen ter ge-
legenheid van een zonsverduistering om-
dat daarbij immers het zonlicht zelf ge-
heel of gedeeltelijk door de maan onder-
schept wordt. Tegenwoordig kan men
deze echter systematisch bestuderen door
middel van de spectrohelioscoop, zodat
daardoor ook de zonnestudie haar werke-
lijke betekenis heeft gekregen en er thans
speciale sterrewachten (eigenlijk zonne-
wachten) zijn die juist de bestudering van
de zon tot object hebben genomen.

We moeten nu aan het slot van deze
artikeltjes over de zon nóg even ingaan
op de invloed die zon- en zonnevlakken
uitoefenen of zouden uitoefenen op ge-
beurtenissen hier op aarde, speciaal op
het menselijk leven. Dit is niet een pro-
bleem van de laatste tijd. Reeds in de
oudheid meende men uit de waarneming
van zon en sterren gegevens omtrent het
menselijk leven te kunnen afleiden. De
sterrenkunde is reeds een zeer oude we-
tenschap, waarbij we er echter wel reke-
ning mee moeten houden dat ze juist in
het eerste begin hand in hand ging met
de sterrenwichelarij, een, overigens dwaas
idee, dat men uit de sterren het leven
der afzonderlijke mensen kon afleiden en
voorspellen.

JOHN BOYLE.

Uw gulden duurt langer!
wanneer U inplaats van z.g.
goedkoope lampen de oerzui-
nige Philips „Bi-Arlita" lampen
laat branden. Tegenover de be-
sparing, die de Philipslamp U
brengt, speelt de aanschaffings-
prijs nauwelijks een rol, ja,
de Philipslamp bespaart ̂ ,:
U meer dan haar ^s-
heele aan* :̂SÉ1|;L
schaffings- ,

prijs f
bedraagt! l

HUI U'S

lÜ'Arlitii
In ieder middenlichi
c42S0*/S 150 dekalumen!

£ft£»F Lourdo u rel es
Nogmaals vestigen wij de aandacht en

vragen medewerking voor het oprichten
van Lourdes-comité's tot steun van ons
Lourdes-Ziekenfonds, waar nog geen co-
mité bestaat.

De bedoeling is, gelden bijeen te bren-
gen om on- en minvermogende zieken in
de gelegenheid te stellen onze bedevaart
naar Lourdes mee te maken.

Niemand kan zeggen, wanneer de bloe-
dige strijd, die weder ontketend is, zal
eindigen en wanneer het tijdstip gekomen
zal zijn, dat de mensen weer in vrede met
en naast elkander zullen kunnen leven en
werken.

Moge het God behagen de vredeszon
weer spoedig over de mensheid te doen
schijnen.

Het mooie werk moet, ondanks de tijds-
omstandigheden voortgezet worden, op-
dat, als de oorlog geëindigd is, het Ver-
bond zodra mogelijk gereed en in staat
is de bedevaart naar Lourdes te doen
plaats hebben.

Daarom dient zo spoedig mogelijk een
Lourdes-comité in werkliedenverenigin-
gen en volksbondsafdelingen te worden
opgericht, om gelden bijeen te brengen
ten behoeve van het Lourdes-Ziekenfonds.
Mededeling van de samenstelling van co-
mité's of wijzigingen in de samenstelling
brenge men ter kennis van de Centrale
Reiskas, Drift 10-12, Utrecht.

Donateurskaarten en kwitanties kun-
nen daar worden aangevraagd, terwijl
men alle voor het fonds bestemde gelden
gelieve te storten op girorekening 97695
van de Centrale Reiskas te Utrecht, onder
vermelding van het doel der storting.

Mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn
dit jaar de bedevaart naar Lourdes te
doen plaats hebben, dan zal het bestuur
trachten een bedevaart naar een andere
bereikbare plaats te houden.



REDACTIE-ADRES:

ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Gedenkteken Jan Smit z.g.
Met onzen oud-bondsvoorzitter, Jan Smit z.g., is een man heen-

gegaan, die alom achting en sympathie genoot en een oprecht
vriend was van zeer velen.

Hij was boven alles een echte werker, een pionier, een wils-
krachtige stuwer, die dikwijls onder buitengewoon moeilijke om-
standigheden zijn arbeid in de sociale beweging verrichten moest.

Zijn arbeid bleef daarbij'niet beperkt tot de stad zijner inwoning
of in het diocees waar onze organisatie zetelt, maar strekte -zich
daarbij uit over geheel Nederland.

Bovenstaande overwegingen gaven ons de vrijheid om ons per
circulaire te wenden tot de verschillende instanties der katholieke
arbeidersbeweging en te komen met het voorstel een blijvende
herinnering voor zijn nagedachtenis te scheppen.

Wij stellen ons voor op zijn graf een eenvoudig doch waardig
gedenkteken op te richten en daar wij veronderstellen dat velen
van hun instemming en belangstelling blijk willen geven, stellen
wij eenieder in de gelegenheid hiervoor een geldelijk bedrag te
storten.

Ten volle vertrouwen wij in deae opzet te zullen slagen.

Bondsraadsvergadering
Wij herinneren er nog eens aan dat wij ons voorstellen om in

het begin van Mei 1940 onze bondsraadsvergadering te houden.
Als voorlopige datum en plaats waar de bondsraad gehouden

wordt noemen wij Maandag 6 Mei a.s., te Haarlem.
Door de afdelingen kunnen tot uiterlijk 24 Februari a.s. voor-

stellen voor de bondsraad worden ingediend.
Deze voorstellen moeten schriftelijk en van toelichting voorzien

aan ons secretariaat: 3e Hugo de Grootstraat l, Amsterdam
West, worden ingezonden en dus vóór 24 Februari 1940.

TT af ons uit «Je afdelingen ter ore It

ALKMAAR

Er zijn nog vele leden van onze
standsorganisatie die de ver-
schillende instellingen, welke de
R. K. Volksbond bezit, niet ken-
nen, waardoor een minder mede-
leven met onze R. K. Arbeiders-
beweging wordt waargenomen.
Indien ment zich meer op de
hoogte stelde met deze sociale
instellingen, zou men wellicht een
grotere activiteit aan de dag leg-
gen om hiervan te kunnen pro-
fiteren, waardoor dan ook te-
vens het werken van de R. K.
Arbeidersbeweging zou worden
gewaardeerd.

Zo is het ook met onze R. K.
Ondersteuningsfonds St. Anto-
nius, dat zijn leden in de moei-
lijke dagen helpt bij ziekte. Wij
zouden de leden aan willen spo-
ren om zich hiervoor wat meer
te interesseren, omdat men mis-
schien ook in de gelegenheid kan
komen hiervan te profiteren. Het
actieve bestuur van deze instel-
ling is steeds bereid u alle in-
lichtingen hieromtrent te ver-
schaffen. Het secretariaat wordt
waargenomen door H. J. van
Westen, Baansingel lOa.

Wij menen echter goed te doen
u nog te melden, dat in de j.l.
gehouden jaarvergadering de
naam van deze instelling een
wijziging heeft ondergaan. Thans
zal deze instelling de naam dra-
gen van R. K. Ziekenhuis St. An-
tonius. Wij vertrouwen dat deze
naamsverandering ertoe moge
bijdragen dat vele nieuwe leden
zullen worden ingeschreven.

BEVERWIJK

Op initiatief van kapelaan R.
van Ginkel zal binnenkort voor
de werkloze leden van de afde-
ling van de Ned. Kath. Volks-
bond een triduum worden gehou-
den. Door het bestuur zijn de
plannen reeds uiteengezet en zijn
de voorbereidingen reeds in volle
gang. Binnenkort hopen we hier-
omtrent meer te kunnen meede-
len.

wam

HAARLEM
Donderdag 8 Februari j.l. or-

ganiseerde de afdeling een ont-
wikkelingsavond waarop het be-
stuur met vreugde kan terug
zien. De opkomst was belangrijk
beter en de aanwezigen toonde
zich geïnteresseerd.

Onze dioc. geestelijke adviseur
dr. A. A. Olierook sprak over de
verhouding tussen Kerk en Staat.
Er ontwikkelde zich na deze rede
een interessant debat, waaraan
verschillende aanwezigen deelna-
men. Het spreekt vanzelf, dat de
inleider deze reactie op zijn woor-
den ten zeerste toejuichte. Op de
volgende ontwikkelingsavond zal
de voorzitter van het R. K. Werk-
liedenverbond, de heer A. C. de
Bruijn spreken. De reeds beken
de zegening van de arbeid za!
dit jaar op Zondag 31 Maart
plaats hebben.

LEIDEN

Verleden week Woensdag werd
de ontwikkelingsavond gehou
den.

De voorzitter richtte in zijn
openingswoord een welkom tot
de aanwezigen, in het bijzonder
tot den heer Parmentier, ambte
naar bij de Raad van Arbeid en
hij sprak de hoop uit, dat deze
avond nogmaals verduidelijkt za!
worden wat in de sociale verze
keringswetgeving geboden
wordt.

Hierna verkreeg de heer Par
mentier het woord, die begon
met er op te wijzen, dat er nog
steeds een groot tekort aan ken
nis inzake de verzekeringswetten
bestaat tot schade zowel van
werkgevers als van werknemers

Spreker weidde nog in korte
trekken uit over arbeiderstoe
standen van vroeger, over veilig
heidsmaatregelen in de bedrij
ven, vergeleken bij vroeger en
nu, kortom, over de rechtspositie
der arbeiders in het algemeen
over de land- en tuinbouwonge
vallenwet, de zee-ongevallenwet
de Invaliditeits- en ouderdoms
wet, de Ziektewet, enz.

Daarna werd een 600 m lange
film vertoond, welke aan de hand
van cijfers en grafieken en ande-
re voorbeelden een duidelijk
aeeld gaf van wat de sociale ver-
zekeringswetten betekenen voor
den mens. Allen zullen daaruit
veel hebben kunnen leren en
daarom was het zo jammer, dat
een zo betrekkelijk gering aan-
tal belangstellenden aanwezig

as.
Na afloop werden nog enige

vragen gesteld, waarna de bij-
eenkomst met een woord van
dank werd gesloten.

NOORDWLÏKERHOUT

Dezer dagen werd de jaarver:
gadering gehouden.

De secretaris las een zeer uit-
gebreid jaarverslag voor, waar-
uit we het volgende aanstippen.
Een zeer opgewekt levin heerst
in de afdeling, welke thans 307
leden en 8 adspirant-leden telt. 8
vergaderingen werden gehouden,
waarvan enige met sprekers, zo-
dat veel voor de ontwikkeling
der leden is gedaan. De biblio-
theek bezit thans ruim 1200 boe-
ken en hiervan wordt een dank-
baar gebruik gemaakt. Ruim 80
leden namen aan een gesloten
retraite deel. Ook de andere on-
derafdelingen nemen steeds in
bloei toe. Vervolgens las de pen-
ningmeester zijn verslag voor,
waaruit bleek, dat de inkomsten
hadden bedragen f 1528.25 en de
uitgaven f 1580.07, het nadelig
saldo bedraagt dus f 51.82. In
kas was f 196.67, zodat thans in
kas is f 144.85. De heer G. van
Tongeren verklaarde namens de
controle-commissie, dat boeken
en bescheiden in orde waren. De
heer J. v. d. Bosch bracht ver-
slag uit over het fonds Hulp in
Nood. Hieruit bleek, dat de in-
komsten bedroegen f 114.61 en
de uitgaven f 53.58. Batig slot
dus f 61.03. 280 liter melk en 6
pond vlees, verschillende porties
fruit en verdere versterkende
middelen werden aan zieke leden
of hun huisgenoten verstrekt. De
ten bate van dit fonds gehouden
konijnenverloting had opgebracht
ruim f 31.—. De voorzitter dank-
te hiervoor en vroeg of ook dit
jaar weer vele leden zich beschik-
baar willen stellen voor het op-
fokken van een konijn. Alsnu
volgden enige mededelingen. De
opbrengst van de uitvoering voor
het comité werklozenzorg was
meegevallen. Hiervan werd uit-
gedeeld 304 pond spek en ver-
schillende bonnen voor brand-
stoffen en brood. Als controle-
commissie voor 1940 werden be
iioemd de heren J. v. d. Meer,. C.
van Noort en N. Zuiderduin.

Bij de nu volgende bestuurs-
verkiezing werden de aftredende
leden H. Janssen, J. v. d. Bosch,
W. Kaptein en J. v. d. Werf, allen
herkozen, terwijl in de vacature
M. v. d. Togt werd gekozen J. P
v. d. Ploeg.

VLISSINGEN
Het afdelingsbestuur heeft

besloten ter gelegenheid van het
gouden bestaansfeest dat dit
jaar zal worden gevierd een
Volksbond-jubileumloterij te or-
ganiseren bestaande uit 2500
loten a 10 et. per lot. De baten
zullen ten goede komen aan de
plaatselijke kas van Herwonnen
Levenskracht, die dit jaar voor
belangrijke uitgaven zit, daar
het comité zich garant heeft ge-
steld voor de helft der verpleeg-
kosten ten behoeve van een kind
van een onzer leden, dat in ons
sanatorium is opgenomen. Wij
hopen dat katholiek Vlissingen
en in het bijzonder onze leden en
hun huisgenoten zich binnen-

Thermometer ̂ actie
De thermometer-actie ten behoeve van het Kanunnik v. Schaik-

Fonds is met kracht ingezet. Het is ons bekend, dat vele afde-
lingen daaraan hun volle kracht wijden. Daar zijn wjj hun dank-
baar voor. Doch er zijn er ook nog die, om welke redenen dan ook,
nog niets hebben ondernomen ten aanzien van deze actie. Hen
sporen wij aan ten spoedigste ook te beginnen aan dit zo sympa-
thiek en noodzakelijk werk.

Deze actie moet in alle opzichten slagen.

kort van loten zullen voorzien.
Opgericht is een kaartclub.

De kaartliefhebbers onzer afde-
ling kunnen zich nu aansluiten.
De contributie is slechts 10 cent
per maand en zoveel mogelijk
zal iedere week een clubavond
plaats hebben. De bedoeling is
de Maandagavond daarvoor te
bestemmen.

WASSENAAR
De tweede feestavond van

onze R. K. Volksbond zal voor
velen gezellige herinnering op-
roepen, wat wel bewijst de goede
stemming, die allen ondervon-
den in een rijk versierde en ver-
warmde zaal. De hartelijke ont-
vangst van den voorzitter, de
massale opkomst, 't daverend
zingen van 't Bondslied, het to-
neel,- afgewisseld met muziek,
het cabaret, de verloting der
prachtprijzen als 2 hl. anthra-
ciet, 3 taarten, 21 1. melk, 3 rol-
lades a 3% p., 7 pond kaas, 5
prachtboeken, l zilver bestek,
enz. enz., het gezellig en bekende
kopje koffie met room en 't
sigaartje. Dit alles deed de
zware gedachten des tijds een
ogenblik vergeten en bracht al-
len weer de gedachte bij, dat
onze afdeling behalve de geeste-
lijke en sociale actie in staat is
haar leden gezellig bezig te hou-
den, zo men enigszins waardeert
wat het bestuur met aller mede-
werking tracht te bereiken.

De voorzitter dank brengend
aan allen die medewerkten om
deze avond zo gezellig te maken,
sloot oni één uur de feesteljjk-
heden.

WOKMERVEER
De afdeling hield haar jaar-

vergadering.
De heer D. Sombroek, bracht

vei'slag uit, terwijl uit het jaar-
verslag van den penningmeester
J. J. Bakker, bleek dat hij nog
een saldo overhield van ƒ 54.

De begroting werd aangeno-
men.

Besloten werd om een be-
stuurslid er bij te benoemen tot
na de mobilisatie, hiervoor werd
benoemd .de heer A. van Zeelt,
en de aftredenden, J. J. Bakker,
G. Boon en H. Korevaer.

De verkiezing voorzitter was
daarna aan de orde; de uitslag
van deze stemming was: G.
Boon 8, A. van Zeelt 4, Th. Bugs
l, M. Heins 2 stemmen en 2
stemmen, blanco.

rf «ar men ver-vreten!

•wordt

BENNEBROEK. Het bestuur
nodigt alle leden uit voor de
vergadering van Donderdag 22
Februari a.s. In deze bijeen-
komst zal de districtsbestuurder
Angenent een lezing houden óver
Oorlogswaanzin en bezinning.
De vergadering vangt aan om
half acht uur. Niemand ver-
zuime deze interessante avond.
Op aller opkomst wordt gere-
kend.

't KALF (ZAANDAM). Dins-
dag 20 Februari zal de film ver-
toond worden van de sociale ver-
zekering in Nederland, vanwege
de Raad van Arbeid in het R.K.
Verenigingsgebouw, aanvang 8
uur. Het bestuur van de Volks-
bond rekent daarom dan op een
vollo zaal. Niemand blijve thuis
van de leerzame avond.

OEGSTGEEST. Op Woens-
dag 28 Februari zal in het ge-
bouw St. Willibrordus een bij-
eenkomst voor de leden gehou-
den worden, waarin de bonds-
secretaris de heer Angenent zal
komen spreken over: Mens en
Maatschappij. De vergadering
vangt aan om acht uur.

In deze tijd is dit onderwerp
van zeer grote betekenis. Daar-
om verzoekt het bestuur aller
opkomst.

WADDINXVEEN. Vrijdag 23
Februari zal vriend Keezen voor
ons een lichtbeeldenavond hou-
den over het leven en werken
van St. Willibrord. Vrienden, wij
vertrouwen dat gij allen op deze
leerzame en interessante avond
zult tegenwoordig zijn. Ook uw
vrouwen zijn zeer welkom.

WARMOND. In de Stad Rome
wordt op Maandag 26 Februari
a.s. een ledenvergadering van de
Volksbond gehouden, waar alle
leden verwacht worden. Die
avond geeft de heer Angenent 'n
lichtbeeldenavond over het le-
ven en werken van St. Willibor-
dus. Deze interessante lezing
trok elders veel belangstelling
en daarom verwacht het bestuur
u allen. De vergadering vangt
aan om half acht uur.

G O U D K O R R E L
De tijd van de Vasten is weer aangebroken. Wij gaan

het Lijden en Strijden van Christus gedenken en de eeuwige
waarheden van ons Geloof overwegen.

Het kruis van Christus moet onze wegwijzer z\jn op
onze weg naar de eeuwige bestemming.

Op die moeilijke tocht moeten wij even uitrusten en ons
aan de bron der genade verkwikken.

Het retraitehuis is die bron, en de retraiteclub is de
wegwijzer die u daarheen wil geleiden. Deze raad moet gij
met de daad bekrachtigen.
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Studeert schriftelijk
Fransch, Duitsch, Engelsch, Ned. Taal met Bekenen, 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.

Coöp. Levensverzekering Mij

DRIFT 8
U. A.

Instelling van hef
R. K. Werkliedenverbond UTRECHT

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

werkstaking en uilsluiting.
*

VRAAGT PROSPECTUS EN VOORWAARDEN

H. H* D r u k k e r s en Ui tgevers
Zoekt u voor uw brocheerwerk, speciaal groote oplagen, een
voordeelig adres? Vraagt dan pr|js bij de

Fa. Wed. G. LE GUE en Zoon
Pieterstraat 5 — UTRECHT — Telefoon 11486
Rotatiedruk 16 of 32 pag., leveren wfl 40.000 a 50.000 ex.
per dag geniet en gesneden. Geen order te groot, geen order
te klein.

Dit gelukkige paar
Gebruikt al menig jaar

SIMONE voor het haar
Vraagt er ook eensnaar!

Tegen haaruitval, roos enz.

Ondulatie bevorderend

Aangenaam en verfrisschend

'n Ideaal haarwater

FABRIKAAT

J. BIJ LOOS
OEN HAAG

SINDS 1878

A L O M V E R K R I J G B A A R

Prima Kanaries
uit kampioene
1936-'37-38. Sei-
fert 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 rem b. vr. v. r. k. bij:

J. C. de Kinderen
Eerste klas Kanarie Kwekerij

Hazestraat 62
VALKENSWAARD

'

En betere waar

En 10 procent

Het bestuur der R.K. Werk-
liedenvereeniging Sint Joseph
te Wageningen roept bij dezen
sollicitanten op voor de betrek-
king van

CONCIËRGE
welke per l Maart vacant komt.

Sollicitaties te zenden uiter-
lijk 24 Februari 1940 aan den
secretaris H. Bos, Grindweg
117, Wageningen

PROR MELLOC
Goochelaar - Buikspreker
Arent Krijtstraat 35 - Tel. 51326

DIEMEN (N.-H.)
Humorist — Conferencier
Programma voor jong en oud.
Bij kindervoorstelling mede-
werking met gratis cadeautjes

Middag:- en avondvullend
Talrijke referentiën van

H.H. Geestelijken

STOP

Het meest doelmatige remsysteem, dat voor
een rijwiel maar te bedenken is... de Torpedo
Vrijwielremnaaf! Progressief werkend, dus
niet schokkend ! Hierbij kunnen tevens geen
banden worden bedorven of velgen- ver-
roesten. Neem daarbij de uiterst lichte loop,
nog gecombineerd met den schitterenden vrij-
loop en ge hebt de verklaring waarom reecis

irieer dan 5 xnillioen Torpedo-Naven
tn Nederland en Nederlandsch-lndië

in gebruik werden genomen !

Direct uit onze fabriek aan particulieren. Door buitengewone
omstandigheden stijgen

"7 C de prezen der goederen

39.1 dagelijks. Wü 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, roestvry 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 jasbeschermer, 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
R1JWIELFABRIEH ..GARANT". WAGENINGEN, Tel. 2165

Leveranciers van Politie en Gemeente-instellingen
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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

TONEEIXIEFHEBBERS
Verschenen: Ridders zon-

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

Gebruikt btj uw ontbijt steeds

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

A.H.O.-ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
TtLBUKG

Firma de Wssal
Speciaal adres voor

AANGEMAAKTE VERF,

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

Tele^on 114034

B O E K B I N D E R I J
v. d. WIJNGAARD
Mariaplaats 19 — Utrecht

OOK VOOR U

S.S.O.
Instituut voor GOEDKOOP

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

Nieuwe Plein 31, bij het Station
Arnhem.

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

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

Keurmeester van waren, manuf act urenbrevet,
kruideniersdiploma, warenkennis etaleur. rei-

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

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

pleegster, manufacturenbrevet, kruideniersdiploma,
warenkennis, etaleuse, oassière, reizigster. privé

secretaresse, kinderverzorgster, kinderjuffroüw, as-
sistente bij een dokter of tandarts, fröbe-londerwijzeres,

fröbelen.

B-CURSUSSEN: voor dames en heren: algemene ontwik-
keling (zee? uitgebreide cursus voor iedereen), praktijk
diploma boekhouder, (dubbelboekhouden). handelskennis,
handelsrecht, statistiek, nandelsrekenen, boekhouddiploma's
„Mercurius" en „Vereniging van Leraren", landbouwboek-
houden, landbouwkundig bedrijfsleider-zetboer, Nederlandse
taal. Frans, Duits. Engels. Nederlandse. Franse. Duitse en
Engelse handelscorrespondentie, stenografie (systeem
„Groote"). spreken In het openbaar, rekenen, meetkunde,
algebra, wiskunde, belastingconsulent. handschriftver-
betering beschavingsleer (goede omgangsvormen).

C-CURÜUSSEN: auto-monteur, auto-techniek, garagehouder-
vestigingswet, motor en rijwielhersteller auto-expert (voor
verzekeringsinspecteur en taxateur), theorie rijbewijs, auto
dieselmonteur, electriciën, electrotechniek. diploma sterk-
stroommonteur V.E V , diploma zwakstroammonteur V E.V.,
lijnwerker-telegrafist, radiomonteui, radiotechniek, radio-
centrale-monteur, lasser, lastechniek, machinist voor stoom-
bedrijf, voor motorbedrijf, voor electrisch bedrijf, voor de
officiële diploma's land- scheeps en zuivelmachinist, koel-
techniek, vliegtuigmecaniciën, vliegtuigtechniek, verwar-
mingsmonteur, verwarmingsinstallateur, metaalbewerking
(smid-, machine-, constructiebankwerker, draaier, enz.),
machinemonteur-fabrieksmonteur. loodgieter, erkend gas-
fitter, erkend waterfitter, V V A.-diploma's gezel en mees-
ter voor timmeren, voor metselen, voor lood en zink-
werken, voor smid-bankwerken. voor machine-bankwerken,
voor auto-monteur, electrotechnisch tekenen, machineteke-
nen, bouwkundig tekenen, meubeltekenen, scheepsbouw-
kundig tekenen,

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

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

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

DOE HET HEDEN!

:BON:
Ik verzoek zonder enige verplichting Inlichtingen omtrent

de cursus voor:

Naam: Ouderdom:

Straat en No.:

Woonplaats Vkr.

KIJK 'S AA/M
DIE ZIET ER.
WÉL-DOORVOED

UIT/

DAT IS ZE OOK, zegt moeder, r
IK GEEF ZE VOLOP BLUE BAND/

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

Mijn kinderen eten een van de beste
voedingsmiddelen voor jongens en meis-
jes in den groei. Zij krijgen het bij ieder
maal-ja, het is Blue Band I Kinderen
hebben de extra energie-voeding noo-
dig, die Blue Band geeft T want ze ver-
bruiken dagelijks een verbazende hoe-
veelheid energie en kracht.

Trouwens, we eten allemaal Blue Band.
Mijn man werkt hard, maar hij voelt
zich goed. want hij voedt zich goed.

Hij vindt Blue Band heerlijk. En Blue
Band is zoo licht verteerbaar - dat is
óók een groot voordeel.

De dokter heeft me verteld, dat we Vi-
taminen A en O noodig hebben om
weerstand te bieden aan ziekten en om
stevige beenderen en een krachtig gebit
te krijgen. Ja, Blue Band is een pracht-
voedsel.,

RIJK AAN VITAMINEN

BLUE BAN
BLIJ f BIJ BLUB BAND - BLUE BAND 1$ BEST!

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!

E. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G

De WITTE KAT is goed,
constant,

En.... een product uit
. eigen land!

ZANGKAN AREES
Prima Seyfert kanarieman-

nen uit kampioenen, diep in
knor, holrol, kloekrollen, hol-
klingel, fluiten f 2,50—f 3,00.
Popjes f 0,50. Saksische mannen
f 2,00. Harzer zangmannen
f 1,50—f 1,75. Popjes f 0,25.
Dag- en avondzangers. Reeds
duizenden dankbetuigingen.
Bruine, 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.
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