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HET BUITENLAND
onder de loupe

De afgezanten van Roosevelt in
Europa

President Roosevelt' bekom-
mert zich over de toestand in
Europa. Hij zond afgezanten, die
zich op de hoogte moesten stel-
len. Hij benoemde Myron Tay-
lor tot zijn vertegenwoordiger bij
het Vaticaan en gaf Sumner
Welles opdracht zich in verbin-
ding te stellen met de regerin-
gen van Italië, Duitsland, Frank-
rijk en Engeland. Beide heren,
die zeer geschikt voor hun taak
worden genoemd, zijn in Europa
gearriveerd. Zij begonnen hun
zending in Rome. Voor Myron
Taylor spreekt dit vanzelf, maar
dat ook Sumner Welles eerst
ging spreken met Mussolini, ter-
wijl Taylor met ongewone spoed
door den Paus werd ontvangen,
wijst opnieuw op het verlangen
van Roosevelt, om voor de vrede
zo nauw mogelijk samen te wer-
ken met den H. Vader. Sumner
Welles reisde na twee dagen
reeds naar Zwitserland en Ber-
lijn. Even snel zal hij in Parijs
en Londen verschijnen. Hy reist
ook in de nacht. Hij „doet" Euro-
pa op z'n Amerikaans. Binnen

enige dagen zal hij precies weten
hoe de verantwoordelijke staats-
lieden denken over oorlog en
vrede. Vermoedelijk zal hij wei-
nig nieuws vernemen. Maar Roo-
sevelt zal dan uit de meest offi-
ciële bronnen de situatie kunnen
beoordelen. Hij kan dan werken
aan een vredesplan. De Paus zal
dit werk zegenen en ongetwijfeld
medewerken aan de voorberei-
ding en uitvoering van dit plan.
Meer dan Roosevelt staat Hij
boven alle partijen. Hij is de ze-
delijke grootmacht der wereld.
In ontroerende brieven aan den
Paus en Myron Taylor verklaart
Roosevelt met den H. Vader te
willen samenwerken „voor een
gemeenschappelijk ideaal van
godsdienst en menselijkheid"
voor „een meer duurzame vrede
op de grondslagen van vrijheid
en levensveiligheid voor alle vol-
ken onder Gods bescherming'".
God zegene de pogingen van
beiden!

De Finnen moeten wijken

Wekenlang hebben de Finnen
aan de Karelische landengte
vóór Viborg, hun oudste stad,
stand gehouden tegen de gewel-
dige overmacht der Russen, die
aan dit front alleen 70 a 80.000
mensenlevens hebben geofferd.
Maar de stroom van nieuwe troe-
pen bleef aanhouden, terwijl de
Finnen op geen hulp van bete-
kenis konden rekenen en uitge-
put geraakten. De Finnen be-
sloten toen regelmatig terug te
trekken. Zij zijn hierin geslaagd.
Het uitgestrekte gebied om Vi-

borg prijsgevend, trachten zij nu
op veel kleiner front de Russen
te weerstaan. Zij bezetten sterke
stellingen aan de noordelijke IJs-
zeeweg. Viborg is in een puin-
hoop veranderd en alle plaatsen
in de omtrek zijn door de Finnen
zelf in brand gestoken. Wat zal
het einde zijn? Wil Rusland, nu
het eindelijk zijn eerste overwin-
ning heeft geforceerd, naar be-
weerd wordt, vrede sluiten? Of
moet het kleine Finland blijven
doorvechten en zal het dan meer
hulp ontvangen van de mogend-
heden, die het in de Volkenbond
hebben gesteund? Wij vrezen,
dat dit laatste niet het geval zal
zijn. Chamberlain achtte de tijd
nog niet gekomen voor de be-
handeling ener motie, waarin
een aanzienlijke troepenmacht
voor Finland wordt gevraagd!...
Zeker, Engeland stuurde vrijwil-
ligers en oorlogsmateriaal. Dit
deden ook andere landen, en
Amerika heeft eindelijk besloten,
een belangrijk crediet te verle-
nen. Maar dit alles blijkt niet
voldoende te zijn. Wordt dus niet
meer gedaan, dan zal de door-
braak van het bolsjewisme, in
Polen mogelijk gemaakt door
Duitsland, in Finland moeten ge-
rekend worden tot de schuld
van anderen'.

i
Rechtsschennis

Op zee worden nog steeds de
rechten der neutralen geschon-
den. Nederland verloor weer een
zijner schepen. Het werd zonder
waarschuwing getorpedeerd. Ook
Zweden en Noorwegen moesten
weer offers brengen. De Scandi-
navische landen overwegen maat-
regelen, maar gevoelen zich,
evenals de andere kleine staten,
onmachtig tegen het revolution-
nair geweld op zee. De bekende
Engelse minister Churchill
schijnt dit niet zo erg te vinden.
Erger vindt hij, dat de neutra-
len neutraal willen blijven. „De
Britse regering krijgt er genoeg
van!" heeft hij gezegd. Zij zou
dus nog verder willen gaan en
het recht op de achtergrond
schuiven. De Duitse denkt er
niet anders over. Met haar duik-
boten en magnetische mijnen

vervolgt zij elk schip, nu zelfs
de scheepjes van de vissers.
Churchill kan ervan verzekerd
zijn, dat "de neutralen, die wel-
lieht nog groter offers moeten
brengen dan de oorlogvoerenden,
er reeds lang meer dan genoeg
van hebben!

Franse socialisten tegen de
Kerk

Alleen de socialistische partij
in Frankrijk blijft in hart en nie-
ren anti-clericaal. Bij de geeste-
lijke omwenteling,, die nu plaats
grijpt, wilde men eindelijk ook
de zogenaamde lekenwetgeving
herzien en priesters en religieu-
zen, die uit het land werden ver-
jaagd, maar telkens terugkeer-
den, om in tijd van nood hun le-
ven voor het vaderland te geven,
herstellen in hun burgerlijke
rechten. Een wetsontwerp van
deze strekking werd echter in
een Kamercommissie afgewezen,
omdat alle socialisten tegenstem-
den. Met dit doel waren zij allen
opgekomen, terwijl sommige ra-
dicale leden van die commissie
afwezig waren. Zo behaalden zij
een kleine meerderheid van 12
tegen 10 stemmen. Merkwaardig
feit. Nu alle andere partijen in
Frankrijk de rechtvaardigheid
willen betrachten tegenover de
Kerk, blijft de socialistische op
haar oude standpunt staan, het
standpunt van het meest be-
krompen anti-clericalisme, strij-
dig met alle begrippen van de-
mocratie. De priesters en reli-
gieuzen, die zich heel wat betere
vaderlanders hebben getoond
dan de schobbers, die zich her-
haaldelijk vergrepen aan Franse
eigendommen, maar op hoge
posten werden geplaatst of ge-
handhaafd, zullen echter waar-
schijnlijk in ere worden hersteld.
Vele oud-strijders, die met hen
aan het oorlogsfront hebben ge-
staan, namen reeds het initiatief
om bij wetsdecreet te verkrijgen,
wat bij gewone wet, door de
houding der socialisten, niet mo-
gelijk bleek. Tot die oud-strijders
behoren ook vroegere radicalen.
Dezen zijn bekeerd. Zij hebben
begrepen, dat de lekenwetgeving
onrecht is, onrecht tegenover

goede staatsburgers, en dus met
de democratie in strijd. Maar de
socialisten, die toch zo harts-
tochtelijk opkomen voor de
rechten der joden, erkennen die
van de katholieken niet, verblind
als zij zijn door hun fanatiek an-
ti-clericalisme. Hun partijgenoten
in andere landen zullen dit te-
genwoordig wel niet meer zo al-
gemeen '•oejuichen als het vroe-
ger wel geschied is.

Aanklacht

De vertegenwoordiger van
Finland bij de Volkenbond zond
aan het secretariaat van deze
bond een uitvoerige nota, waar-
in wordt geprotesteerd tegen de
Russische oorlogsvoering. Het
secretariaat heeft deze nota ge-
publiceerd. Hieruit blijkt, dat de
Russen in December en Januari
643 luchtaanvallen deden op ach-
ter het front gelegen plaatsen.
Hierbij zijn 20.718 bommen ge-
worpen, waardoor 392 burgers
werden gedood en 346 zwaar ge-
wond. De nota vermeldt nog niet,
wat in Februari gebeurde toen
de Russen zelfs ziekenhuizen
bombardeerden.

Aan het Westfront

Nu de weersgesteldheid beter
wordt, verwachten velen nieuws
van het Westen. Militaire des-
kundigen zijn hiervan echter nog
niet zeker. Zij verklaren, dat de
moderne gemechaniseerde oorlog
de positie van den verdediger zo-
danig versterkt, dat niemand
aanvaller wil zijn en de oorlog
verstart. Maar dan gaat het
erom, wie het economisch het
langst zal kunnen volhouden.
Ook de verstarde oorlog eist zo
enorme uitgaven, dat alle krach-
ten worden uitgeput. Chamber-
lain en Hitler hebben beiden weer
gesproken over het doel van de
oorlog, maar kwamen geen stap
nader tot elkander. De een wacht
op de ondergang van den ander
en beiden slepen geheel Europa
mee in de ondergang. Wanneer
en hoe zal aan deze krankzin-
nigheid een einde worden ge-
maakt?

H. H.

WREEDHEID EN ONZIN
De ergerlijkste combinatie van wreed-

heid en onzin is wel het gezegde: „Laten
we vader maar niet over bedienen praten,
dan schrikt hij zo. Misschien denkt vader
dan wel, dat hij dood gaat! " En dat
op een moment, dat vader er serieus aan
moet gaan denken, dat hij dood gaat! —
Jaar in jaar uit heeft de Kerk ons op As-
dag vermaand: „Denk er aan, o mens, dat
gij stof zijt en tot stof zult wederkeren".
Nu staat dat ogenblik voor de deur. En
nu kermt en teut de familie van „hij zal
misschien gaan denken, dat hij dood gaat!"
Nu — terwijl het hoogste noodzaak en
plicht en veiligheid is om aan die dood te
denken

Het is ten hemel schreiend van mateloze
wreedheid. Vrouwen, begrijpt ge dan niet,
dat dit wellicht de eerste keer is, dat ge
slechte woorden spreekt tot uw man? Het
is — met alle goedige bedoelingen — slecht
en zondig om uw man niet te gunnen: het
enige wat hem nu helpen kan. U wilt niet,
dat hij aan de dood zal gaan denken?
Maar dat is precies het enige, waaraan
hij nu moet denken. Hij mag alles ver-
geten: zijn zaken, zijn testament, zijn
vrienden, ja zelfs zijn kinderen en u: alles
kan, alles mag, maar aan de dood moet
hij nu denken; met of zonder schrik, dat
is nu bijzaak.

Nooit hebt gij misschien uw ma/i iets
geweigerd — een mensenleven lang. Te-
gen alle gevaren heeft uw liefde hem zo
mogelijk behoed, tegen alle ongeluk hem
beschermd. Nu staat uw man op het punt
de stap te zetten, waarvan hel of hemel
afhangt. Het H. Oliesel kan zijn redding
ztjn. En dat gemakkelijk*, dat verlossende
wordt hem niet gegund. En niet uit boos-

heid, maar uit domme, goedmoedige en
zoetmoedige goederigheid.

Het is ontstellend.
En misschien wordt het pas beseft, als

men zelf op het sterfbed ligt in een stad
vol priesters, maar die niet komen, omdat
ze niet geroepen worden.

Onzinnig en wreed is dit. Onzinnig:
zelfs nietJkatholieke medici bevestigen,
en iedereen kan constateren: dat zieken
rustig en vredig worden na de bediening,
en dat het ontvangen der H. Sacramenten
ook de lichamelijke toestand gunstig beïn-
vloedt. Trouwens in de catechismus staat
dit te lezen: „Het Oliesel helpt den zieke
tot de gezondheid, als het hem zalig is."

Dus: in plaats van den zieke erger te
maken en achteruit te brengen, zoals dan
gevreesd wordt, bevordert het H. Oliesel
de gezondwording. Daarom alleen al is het
verstandig niet tot het allerlaatste te
wachten met het bedienen. Het H. Oliesel
werkt geen wonder uit, en brengt geen
genezing, als alle hoop op herstel mense-
lijkerwijs gesproken uitgesloten is; wat
het wél doet — en daarom juist is het aan
te raden het tijdig te ontvangen — is: „de
natuurlijke krachten tot herstel van de
gezondheid, welke in den xnens nog voor-
handen zijn, ondersteunen."

Opvallend is in dit verband, hoe in alle
drie gebeden, die de priester na de toedie-
ning der zalvingen bij het H. Oliesel bidt,
met nadruk en voornamelijk om genezing
gesmeekt wordt: ze zijn er ineer op gericht
den zieke weer gezond te bidden dan om
hem ten dood te bereiden.

In het eerste gebed wordt gevraagd:
„verdrijf (voor den zieke) alle smarten

naar ziel en lichaam... geef hem in Uw
barmhartigheid volledige genezing, opdat
hy» door uw goedheid weer volkomen
hersteld, zijn vroegere arbeid weer kunne
hervatten", 't Tweede eindigt met: „Opdat
(de zieke) zich door uw heelmiddel weer
gezond en welvarend voele." Het slot van
de derde oratie is een bede, dat God zijn
dienaar, van ziekte bevrijd en volledig ge-
nezen, moge versterken en beschermen, en
hem in krachtige gezondheid en welva-
rend, zoals de zieke het verlangt, aan de
Kerk moge teruggeven.

Is het dan niet dom en uiterst onver-
standig deze gebeden, die door hun litur-
gisch karakter zulk een krachtdadige uit-
werking hebben, aan den zieke te ont-
houden?

Maar het is verder vooral afgrijselijk
wreed iemand te beroven van het H. Olie-
sel. Immers het is een gave van onschat-
bare waarde. Christus wilde in één Sacra-
ment samen vatten, wat nodig is tot een
algehele zielezuiverheid. En zo zegt dan
ook St. Thomas (Suppl. 29. 1): „Dit Sa-
crament maakt den mens onmiddellijk ge-
schikt voor de eeuwige glorie." En: „in
het H. Oliesel wordt de ziel volkomen
geestelijke gezondheid geschonken." (III
84. l ad 1).

Wat wil dat zeggen?
Dat wil véél meer zeggen, dan men ge-

woonlijk weet. Want het wil zeggen, dat
het H. Oliesel niet alleen alle zonden weg-
neemt (het vergeeft de dagelijkse zonden
en ook de doodzonden, als de zieke niet
meer kan biechten), maar ook de overblij-
vende straffen — mits het vol verlangen
en in volmaakte overgave aan Gods Voor-
zinigheid wordt ontvangen. Grote godge-
leerden o.a! St. Bonaventura, St. Albertus
de Grote, Innocentius V, Duns Scotus en
anderen, leren dan ook eenstemmig, dat
brave Christenen, die op hun sterfbed de

laatste H. Sacramenten ontvangen heb-
ben volkomen voorbereid en gezuiverd zijn,
zodat ze, zonder de pyn des vagevuurs te
ondergaan, onmiddellijk in de hemel wor-
den opgenomen." (Mag. Dr. B. Luyckx
O.P.)

Een vurig ontvangen H. Oliesel geeft
dus grote kans op 'n onmiddellijke hemel-
vaart -— zonder vagevuur-oponthoud.

Een ontzaglijke troost!
Maar welk een wreedheid dan ook zulk

een gave tegen te houden met een onnozel
praatje van „hij zal er van schrikken".

O hoe zou ik u allen apostel van het H.
Oliesel willen maken!

Spreekt er over bij uw leven, dan weet
uw gezin, dat een Oiesel geen feit is om
van te schrikken, maar een gunst om naar
te verlangen.

Vraagt aan uw priesters preken over
het H. Oliesel.

Behandelt het in studiekring en deba-
tingclub en jeugdvereniging.

Spreekt er over, schrijft er over, leest
er over.

Laten Nederlandse kunstenaars eens
mooie tekeningen maken met liturgische
symbolen, aan het H. Oliesel ontleend*
(p. P. P. wil ze wel aan de hand doen).
Dan zouden onze bidprentjes kunnen lui-
den b.v.: „Onze lieve vader N. N. heeft
het H. Oliesel ontvangen op ... en is ...
dagen later, op ... naar God gegaan."
Waarom niet? Waarom kan de religieuze
kleinkunst zich niet evengoed inspireren
aan het H. Oliesel als aan het H. Doopsel?
Veel zinrijker zou het zijn iemands levens-
beschrijving te omspannen door: „Doop-
datum" en „H. Oliesel-en-dood" dan door
kortweg: „geboren" ... „gestorven".

Misschien kan „Herstel" of kunnen Her-
stellezers enige jonge kunstenaars bereid
vinden en hun opdrachten geven?

P- P. P.
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KRONIEK EN KRITIEK
eest v ai» Je ArLeiJ

Met de maand Maart is het tijdstip
genaderd, waarop wij denken moeten
aan de zegening van de werktuigen.
Zegening, die leert, dat de Kerk de
arbeid niet veracht — hoe zou zij ? —
maar eert. Zegening, die tevens de
natuurlijke daad van arbeiden leert
verbinden met de bovennatuurlijke
taak van zelfheiliging.

Arbeiden is voor de meeste mensen
het normale middel om God te dienen
en in de hemel te komen, dat is heilig
te worden.

„Aan God behoort de aarde en haar
oiheid," zegt psalm 23 in de latijnse

vertaling en het is Gods gebod, dat de
mens door zijn arbeid de aarde aan
zichzelf onderwerpt. In die zin is de
mens, zoals St. Thomas van Aquino
dit zo precies uitdrukt „coöperator
Dei", dat is „medewerker met God".

Het zegenen van werktuigen is
niets anders dan een der middelen om
den arbeider te doordringen van deze
grootse, het leven doorlichtende ge-
dachten. Niet alleen de arbeiders,
maar allen, die arbeiden.

Laten onze lezers zorgen, dat dit
„feest van de arbeid" gevierd wordt
in hun kerk. Met den pastoor, die
daarover uiteraard geraadpleegd
moet worden, zal de datum gemakke-
lijk te vinden zijn.

Als men maar zorgt, dat de zege-
ning zelf geschiedt.

Gezindheid

Voor „De Gids" is het de vraag, of
het loskomen uit de strikken van de
oude liberalistische economie aller-
eerst zal geschieden door „een eigen
christelijke economie", door „richt-
lijnen", door een maatschappijleer.

Het orgaan van het Protestantse
Vakverbond ziet hier veeleer „een
kwestie van gezindheid".

Zeker, sociaal-economische studie is no-
dig, maar komen we daarmede verder als
niet bij de werkgevers de gezindheid en
het christelijk besef aanwezig is van
slechts rentmeester te zijn in plaats van
eigenaar in de strikt juridische zin?

Bij alle principiële voorlichting, bij
alle economische studie, hoe gewenst ook
en hoe nodig, is deze gezindheid een aller-
eerste vereiste om verder te komen. Zo-
lang vele christelijke patroons blijven wei-
geren collectieve contracten af te sluiten,
of aan de bedrijfsraden inhoud te geven,
kan men veel spreken over principiële be-
zinning, zonder het doel ooit te bereiken.

Er is veel van waar. De gezindheid
is een al beslissend element. Ook zij,
die menen dat men allereerst de ge-
zindheid moet vormen, zullen daarom
de studie niet laten.

De gezindheid hervormen is zeker
hard nodig.

Terecht schreef „De Katholieke
Landarbeider":

„Willen wij, katholieke arbeiders,
niet medeplichtig staan aan de huidi-
ge verdwazing, willen we paal en perk
stellen aan het godlozendom en het
moderne heidendom, dan is er voor
ons geen keus, dan zullen we voor de
doorwerking van onze beginselen ook
op ons — het sociale — terrein de
strijd moeten aanbinden.

Dan, -aldus „De Katholieke Land-
arbeider", moeten we ophouden om,
evenals de kapitalisten, te vragen:
wat verdien ik er aan, door mij te or-
ganiseren ? hoeveel uitkering krijg ik ?
Dat zijn geen zaken van weinig be-
lang. Integendeel! Maar zij zijn onder-
geordend aan de allesbeheersende
vraag, hoe wij de samenleving in meer
christelijke richting kunnen stuwen.
Daarvan hangt alles, letterlijk
alles af.

Niet, wat wij krijgen, maar wat we

willen geven voor deze bij uitstek ka-
tholieke zaak, is het waar het op aan
komt; niet, wat de organisatie in di-
recte zin voor ieder onzer doet, maar
wat wij voor haar doen, zal van door-
slaggevende betekenis blijken te zijn.

Alleen wanneer wij dié opvatting
tot de overheersende weten te maken,
zullen wij onze taak als katholieke ar-
beiders naar behoren vervuld hebben.
Dan alleen zal het ons onder Gods ze-
gen gelukken, de huidige, op 't eigen-
belang afgestemde opvatting om te
zetten in een mentaliteit, die ook en
vooral voldoende ruimte laat voor het
algemeen belang.

Het schijnt bijna een tegenstelling,
wanneer we zeggen, dat als we allen
slechts op ons eigenbelang — of wat
we daarvoor aanzien — letten, wij
slechts nadeel en verdrukking van de
economisch zwakkeren zullen oogsten.
Maar zijn we bereid om voor onze
mooie idealen zo nodig offers van tijd
en inspanning te brengen, dan zijn
daarmed^ tevens de voornaamste
voorwaarden ook voor eigen stoffe-
lijke welvaart vervuld.

niel

„Volk en Vaderland" (23 Februari)
is van mening, dat men de actie voor
de nieuwe gemeenschap wel stop kan
zetten.

En waarom?
Omdat het Katholieke Werkliede.n-

verbond een grote werf actie begint.
De eenvoudige lezer zal denken,

waarom moet nu de ene actie ophou-
den, omdat de andere begint?

Wel, dat komt, omdat „Volk en Va-
derland" nog staat op het oude stand-
punt der socialistische vakbeweging.
Deze waande zich vroeger ook de al-
leen heil brengende. Allen moesten in
„de" vakbeweging, die „algemeen" of
„modern" heette.

Verstandige sociaal-democraten lie-
ten deze totalitaire pretentie varen.
Zij is nu overgenomen door de nieuwe
socialisten, die beweren:

De komst van een nieuwe, voor de ar-
beiders . betere gemeenschap bevordert
men niet met acties tegen elkaar, maar
uitsluitend met één actie mét elkaar.
Eén actie, die gericht is op één doel —
namelijk éénheid van alle Nederlandse ar-
beiders op maatschappelijk nationale en
sociale grondslag, ter verkijging van een
nationaal-socialistische Arbeidsgemeen-
schap.

Geschoolde, georganiseerde arbei-
ders kennen die klanken. Zij weten
ook, dat de vakorganisaties niet
acties voeren tegen elkaar, maar
voortdurend arbeiden met elkaar, zo
als bijvoorbeeld het optreden van
Verbondsvoorzitter De Bruijn, die bij
het gouden feest van de Arbeids-
inspectie het woord namens alle grote
arbeidersorganisaties voerde, wel be-
wijst.

Dat de arbeiders in afzonderlijke
organisaties georganiseerd zijn, hangt
samen met hun alles beheersende le-
vensbeschouwing.

De N.S.B, ontkent het recht van die
eigen levensbeschouwing op sociaal
en staatkundig terrein. Dat is haar
zaak. Met het is het recht van ande-
ren zich geen gelijkschakeling te laten
welgevallen.

Daarom houdt de actie voor katho-
lieke vakorganisatie nog niet op.

En die voor de nieuwe gemeenschap
evenmin.

Ons Lo«icles-/ieLeii|oii«l«.

(A. P.) Natuurlijk is het bestaan
van deze mooie instelling van. ons
Verbond aan allen welbekend.

Wat het doel van dit fonds is?
Zou het nog nodig zijn hierover een

uiteenzetting te geven?
Het klinkt haast overbodig, maar

mogelijk kan het zijn nut hebben hier-
op nog eens de aandacht te vestigen.

Het doel dan is de deelneming aan
de door het Verbond georganiseerde
bedevaarten naar Lourdes voor onze
on- en minvermogende zieken finan-
cieel mogelijk te maken.

Daarvoor is natuurlijk zeer veel
geld nodig.

En van de middelen om aan de be-
nodigde gelden te komen is het hou-
den van een loterij.

Nu is er goedkeuring verkregen
voor het houden van een loterij van
10.000 loten, waarvan de hoofdprijs
bestaat uit een reis naar Lourdes met'
de eerstvolgende Verbondsbedevaart.

Het is thans zaak de loten zo spoe-
dig mogelijk aan den man te brengen.

Daarom is het verzoek: bestelt een
aantal loten bij den directeur der zie-
kenafdeling: W. Hendriks, Broekhuis
Noord No. l te Maasniel (L.)

De prijs der loten bedraagt 10 cent,
terwijl behalve de reeds genoemde
hoofdprijs een groot aantal waarde-
volle artikelen aan prijzen wordt uit-
geloot.

Doet spoedig een flinke bestelling
bij den heer Hendriks.

Voor dit mooie doel zijn de loten
ongetwijfeld gemakkelijk kwijt te ra-
ken. Ge steunt en helpt daarmede een
zaak, die aller sympathie en belang-
stelling zeer zeker verdient.

Vrienden, er wordt op u gerekend.

Economie

Professor Diepenhorst heeft de zo-
genaamde nieuwe economie vereen-
zelvigd met realistische economie.

„Wij verstaan dat laatste begrip al-
dus," schreef mr. Kortenhorst in ,,De
Katholieke Werkgever", „dat die
nieuwe economie product is geweest
van de practische noodzakelijkheid om
op menig gebied van koers te verande-
ren : actieve handelspolitiek, ordening,
sociale vrede, om slechts een drietal
te noemen, behoren zonder twijfel tot
het domein van die nieuwe economie.

De verloren schat uit de oertijden
van het Europese christendom, deze
moderne gildegedachte, heeft in onze
dagen niets van haar betekenis ver-
loren, zij is een waardevolle bijdrage
gebleken voor de oplossing van tal
van brandende vraagstukken, waar-
mede de oude economie geen raad
meer wist.

Het was van prof. Diepenhorst goed
gezien met een forse ruk het gordijn
weg te trekken, waarachter de door
de anti-revolutionnairen beleden be-
ginselen, tengevolge van bepaalde
minder gelukkige uitlatingen van dr.

Colijn, langzamerhand schuil waren
gegaan.

Er bestaat in deze rampzalige tijd
reeds misverstand genoeg; het is niet
nodig dat getal nog uit te breiden."

Het herdenken waar c

(d. B.) De Katholieke Houtbewer-
kersbond herdenkt zijn vierde lus-
trum.

Is zo'n feit in het algemeen het her-
denken waard, voor de Houtbewer-
kersbond geldt zulks in het bijzonder.

Om meer dan één reden.
De totstandkoming eertijds zowel

van de Bond van meubelmakers enz.
(1910), alsook van de Houtbewer-
kersbond (1911) ging met veel moei-
lijkheden gepaard. Ook de instand-
houding van beide bonden eiste vele
zorgen.

Stellig : de fusiepogingen in Novem-
ber 1919 ondernomen, leidden er toe,
dat binnen enkele maanden de nieuwe
bond tot stand kwam. Doch nauwe-
lijks tot stand gekomen, moest de
nieuwe organisatie (April 1920) een
grote uitsluiting in het meubelbedrijf
doorstaan.

Indien we daarnaast denken aan de
hardnekkige strijd, welke gevoerd
moest worden voor de borstelmakers
te 's-Heerenberg, de mandenmakers te
Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk;
indien wij daarbij denken aan de
jarenlange crisis, welke branches teis-
terde, waarvan het personeel aange-
sloten is bij de Houtbewerkersbond,
dan is er reden om, na twintig jaar,
even „uit te blazen". Te meer, indien
wordt gedacht aan de vele gewichtige
contracten, welke in de loop van de
jaren tot stand gekomen zijn.

De samenstelling van de Houtbe-
werkersbond maakt het werken niet
altijd even gemakkelijk; wordt niet
opgepast, dan ontstaan er conflicten
met zuster-organisaties.

Het is duidelijk: alleen door een
royaal en loyaal overleg, alleen met
een ruime blik op het heden en de toe-
komst, is de beweging en ons volk, is
dus de organisatie gediend.

Moge het de Houtbewerkersbond,
dat is onze welgemeende wens, gege-
ven zijn ook in de toekomst veel, zéér
veel ten bate van zijn leden te doen.
Het verbondsbestuur zal daarbij gaar-
ne zoveel mogelijk zijn medewerking
verlenen.

NAAR DE NIEUWE GEMEENSCHAP

nelancjrij ltste problemen

de corporatieve orde

SPREKER: PATER Dr. MAG. P.' DE BRUIN S. J.
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ROND DE
BEWEGING

De Kath. Mijnwerkersbond schreef gedu-
rende de afgelopen maand 298 nieuwe leden
In. Gedurende October 1939— Februari 1940
kreeg de bond in totaal 1608 nieuwe leden.

***

Oude en jonge vrienden van de Katholie-
ke Houtbewerkersbond dragen een artikel
bij in het speciaal bondsblad, dat het
hoofdbestuur van „St. Antonius" bij gelegen-
heid van het vierde lustrum aanbiedt. Dit
nummer mag er zijn. Wij drukken elders
de bijdrage van den Verbondsvoorzitter af.

***

Dinsdagmorgen 20 Februari overleed in
de leeftijd van 79 jaar de heer H. B. Broek
te Amsterdam. Met hem is heengegaan de
laatste van dat groepje flinke mannen, dat
het in 1889 durfde bestaan, het vaandel van
de katholieke vakorganisatie in de hoofd-
stad des lands te planten, door er een ver-
eniging van Katholieke Typografen op te
richten, genaamd „De Katholieke Pers".

Hij heeft het geluk mogen smaken, dat
z ij n afdeling met ruim 600 leden bij het
vieren van haar 50-jarig jubileum was uit-
gegroeid tot de grootste afdeling de Kath.
Grafische Bond.

R. I. P. -

***

De Katholieke Textielarbeidersbond schreef
van de eerste week van Januari tot en met
de derde Februari 183 nieuwe leden in, van
wie 7 vrouwen.

Het hoofdbestuur van „St. Paulus" be-
sloot in zijn vergadering van Maandag 26
Februari dat de bondsvergadering 1940 zal
•worden gehouden te Amsterdam op Maan-
dag 3 en Dinsdag 4 Juni.

***

Op 8 Maart hebben het Federatiebestuur
der Kath. Werkgeversvereniging en de be-
sturen van de bij het Katholiek .Verbond
van Werkgeversvakverenigingen aangeslo-
ten vakorganisaties, actuele vraagstukken
als loonpolitiek, vacantieregelingen, kinder-
bijslagverzekering, enz. behandeld in een te
Den Haag gehouden vergadering.

***

„St. Eloy" schreef van 12 tot 24 Februar
een 130 nieuwe leden in; Breda staat aan
de kop met 10.

*.*

Het werkcomité van de actie Naar de
Nieuwe Gemeenschap heeft sluitzegels la-
ten vervaardigen, bestemd om ze op brief
omslagen te plakken. Zij kosten per 100
Btuks dertien stuivers en per 1000 stuks vijf
en halve gulden.

In het ziekenhuis te Voorburg overlee<
de heer H. W. J. Collignon, oud-plaatselijk
bestuurder van de Haagse afdeling van de
Kath. Bouwvakarbeidersbond.

Op l October j.l., wegens het bereiken van
de leeftijdsgrens gepensionneerd, ontving hi
van Z. H. den Paus de onderscheiding „Pro
Ecclesia et Pontifice" voor zijn verdiensten

De overledene was twintig jaar als gesa
larieerd bestuurder werkzaam en verrichtte
omvangrijk werk voor Maatschappelijk
Hulpbetoon. De uitvaart had Woensdag te
's-Gravenhage plaats. Moge hij rusten in
vrede.

JOSEPH
VADER

VAN

JEZUS
door

J. OUWENDIJK

Het eenige grote

Nederlandse werk

over Sint Joseph

Gedocumenteerd en boeiend

Prtfs 3.96 ingr. 4.90 geb.

Verkrijgbaar in de boekhandel en

bij de uitgeefster

U R B I ET O R E I, U T R E C H T

GIRO 315927

1.<onen en levenson

EEN DEENS INITIATIEF

L cl er no lid

De oorlog brengt vooral voor de aan
de oorlogszöne grenzende neutralen niet
minder moeilijkheden mee dan voor de
oorlogvoerenden zelf, ook op het terrein
der sociale politiek. Het mobiliseren, de
stijging van de kosten van levensonder-
loud, brengen socale onrust, die aan neu-
rale regeringen dikwijls nog meer zorg
baart dan de regeringen der oorlogvoe-
rende landen, die veelal over zeer uitge-
breide bevoegdheden beschikken om zelf
de sociale en economische verhoudingen
in al hun vitale onderdelen te regelen.

In de neutrale landen hangt de oplos-
sing van de sociale problemen, die de oor-
log meebrengt, voor een groot deel af van
iet verantwoordelijkheidsgevoel van de
leiders der organisaties, van de discipline
der arbeiders en de redelijkheid der pa-
troons.

Vermoedelijk zal deze oorlog, gelijk dat
ook in 1914-1918 het geval was, een ver-
dere stoot geven aan de ontwikkeling van
de organisatorische verhoudingen tussen
werkgevers en werknemers. Eén groot
voordeel mag in dit verband niet over het
hoofd worden gezien, namelijk het feit
dat de wederzijdse relaties zich sedert de
vorige wereldoorlog langzaam maar zeker
in gunstige richting hebben ontwikkeld,
dat het vreedzame overleg tussen de te-
genstanders van de klassenstrijd in ver-
schillende landen veel verder gevorderd
is dan het vreedzame overleg tussen de
naties in de strijd om uitbreiding en be-
houd van levensruimte, economische en
politieke invloed.

Dit is met name ook in Denemarken
het geval en zo was het mogelijk, dat
reeds vrij kort na het opnieuw ontbran-
den van de Europese strijd de georgani-
seerde werknemers in dit land tot over-
eenstemming konden komen omtrent een
besluit, dat ook aan andere landen .kan
worden voorgehouden als een voorbeeld,
op welke wijze de uit de oorlog voort-
vloeiende sociale moeilijkheden tot bevre-
diging van beide partijen kunnen worden
opgelost. Dit besluit bestaat hierin, dat
alle collectieve arbeidsovereenkomsten,
welke op l Maart 1940 zouden aflopen, tot
l Maart 1941 verlengd werden, maar dat
de lonen driemaandelijks volgens een vast-
gestelde, glijdende schaal min of meer
automatisch zullen worden aangetast.
Daarover behoeven de partijen niet iedere
drie maanden te loven en te bieden. De
index der prijzen, berekend door het Deens
Centraal Bureau voor de Statistiek is de
schaal, die aangeeft of bij het begin van
elk kwartaal de lonen zullen stijgen of
dalen en automatisch treedt deze wijziging
dan in werking. Onder de verschillende
middelen, die mogelijk zijn om gisting en
ontevredenheid onder arbeiders en amb-
tenaren over het uitblijven van loonsver-
hogingen in verband met stijgende levens
duurte te voorkomen, lijkt dit één van de
beste. En des te gemakkelijker zullen de
patroons er zich bij kunnen neerleggen,
omdat ook bij daling van de prijzen de
lonen automatisch naar beneden gaan;
wat hen juist zo dikwijls van loonsverho-
ging weerhoudt, is de moeilijkheid om
deze ongedaan te maken, wanneer het
economisch getij weer keert. Dit bezwaar
wordt op deze wijze ondervangen.

De in Denemarken getroffen regeling is
interessant genoeg om deze eens nader
te bezien, temeer daar de moeilijkheden,
waarvoor ze tracht een oplossing te bren-
gen, ook in ons land gevoeld worden.

In het midden van September 1939 wa-
ren de twee centrale organisaties van
werkgevers enerzijds en arbeiders ander-
zijds begonnen onderhandelingen te voe-
ren over verbeteringen, die aangebracht
moesten worden in de procedure van col-
lectieve onderhandelingen. Maar de eerste
oorlogsmoeilijkheden deden zich toen reeds
gevoelen, doordat in arbeiderskringen in
verband met de stijging der kosten van
het levensonderhoud reeds stemmen op-
gingen voor loonsverhoging. Tegen l
Maart 1940 zouden de meeste collectieve
arbeidsovereenkomsten aflopen; het was
te voorzien, dat tegen die tijd een grote
strijd over de voortzetting of niet-voort-
zetting en wijziging daarvan zou ontbran-
den, zo die strijd al niet reeds eerder tot
uitbarsting zou komen. Beide organisaties
besloten tevens deze ontwikkeling van de
toestand vóór te zijn en tijdig een rege-
ling te treffen, die het behoud van de
sociale vrede zou verzekeren. Daarom
hebben zij de onderhandelingen, die toen
aan de gang waren, ook tot dit onderwerp
uitgebreid en onder leiding van den voor-
zitter van het Instituut voor arbeidsver-
zoening zijn ze tot een bevredigend einde
gebracht. De gesloten overeenkomst is
met overweldigende meerderheid door de

eden van beide organisaties goedgekeurd.
De voorwaarden, waaronder de collec-

ieve arbeidsovereenkomsten waarbij con-
racterende organisatie betrokken zijn en

die op l Maart 1940 zouden aflopen, voor
een vol jaar verlengd worden, zijn de vol-
gende:

De lonen (zowel tijd- als stuklonen) zul-
en gewijzigd worden volgen de index der
prijzen van het Deense Centraal Bureau
voor de Statistiek. Vopr ieder punt, dat
deze index stijgt of daalt, zullen de lonen
met een vast bedrag verhoogd of ver-
aagd worden. Dit geschiedt echter met
dien verstande dat bij het begin van elk
kwartaal de toestand opgenomen wordt
en dan de wijzigingen volgens de toestand
op dat moment ingevoerd worden. Voor
de eerste keer wordt als uitgangspunt ge-
nomen de index van October 1939: voor
de volgende keren wordt voor de bereke-
ning der punten van stijging of daling
steeds de toestand genomen, die bij de
aatste wijziging bestond, het cijfer der-
lalve, dat de index bij de laatste wijziging
m het loonpeil aanwees. De vaststelling
van het bedrag van de verhoging of ver-
laging wordt zo berekend, dat voor elk
punt het loon met een bepaald aantal cen-
ten (om het in het Hollands te zeggen; in
iet Deens heten de onderdelen van de
Kroon ore) stijgt of daalt. Nochtans gaat
de wijziging niet in, wanneer de index bij
tiet begin van het kwartaal sedert de
laatste loonwijziging slechts één punt ge-
daald of gestegen is. Dit geschiedt eerst,
wanneer een stijging of daling van drie
punten heeft plaats gehad. In zulk een
geval gaat de loonwijziging dan automa-
tisch in vanaf het begin van de betalings-
week, in de loop waarvan de index der
prijzen gepubliceerd wordt.

We hebben reeds gezegd, dat loonsver-
hoging of -verlaging met een vast bedrag
geschiedt. Dit wordt per uur berekend en
bedraagt 0,85 ore per uur voor volwassen
mannen, 0,55 ore voor volwassen vrouwen
en 0,35 ore per uur voor minderjarigen.
Opmerkenswaardig is, dat de verhoging
of verlaging niet volgens een percentage
van het bestaande loon geschiedt, maar
volgens een vast bedrag, dat gelijk is voor
hogere zowel als lagere lonen. Dit bete-
kent derhalve, dat de arbeiders met lage
lonen relatief het meest van de nieuwe
regeling profiteren. De partijen, die de
regeling aangegaan hebben, vonden dit
billijk, omdat de prijsverhoging voorna-
melijk de meest noodzakelijke levensmid-
delen en goederen betreft en in dit op-
zicht zijn de uitgaven der arbeiders na-
genoeg gelijk. Dit is althans de officiële
motivering van het standpunt.

Vermelden we tenslotte nog, dat voor
individuele geschillen, die in verband met
andere dan de loon-clausules der collec-
tieve arbeidsovereenkomst rijzen, paritaire
commissies van 7 leden (drie werkgevers,
drie werknemers en een vertegenwoordi-
ger van het instituut van de Rijksbemid-
deling en -verzoening) zijn samengesteld.

De maatregelen tot behoud van de so-
ciale vrede hebben zowel bij de werkge-
vers als de werknemers in Denemarken
volledige instemming gevonden.

Zoals duidelijk is in verband met de
stijging der kosten van het levensonder-
houd, welke in Denemarken niet minder
merkbaar is dan in ons land, hebben'voor-
al de arbeiders tot nu toe hiervan gepro-
fiteerd. In korte tijd reeds zijn de lonen
der volwassen mannelijke arbeiders ge-
middeld met 2,45 Kroon per week, die der
vrouwen met 1,58 Kroon en die der min-
derjarigen met 1,01 Kroon per week ge-
stegen.

Zowel het beginsel waarop, als de vorm,
waarin door werkgevers en werknemers
in Denemarken overeenstemming bereikt
werd over de aanpassing van de lonen,
zijn voor de andere landen het bestuderen
en mogelijk zelfs het navolgen waard.

DR. A. HOLLENBERG.

Herwonnen

In verband met telkens terugkeren-
de moeilijkheden vestigt het bestuur
van Herwonnen Levenskracht, na
overleg en met volle goedkeuring van
tiet bestuur van het R. K. Werklie-
denverbond, de aandacht van de leden
van onze R. K. Arbeidersbeweging op
onderstaande officiële mededeling.

Géén aanspraak op hulp van H. L.
kunnen maken:

Ie. Zij, die niet voldoen aan de be-
staande bepalingen van het R.K.W.V.
inzake het verplicht lidmaatschap van
stands- en vakorganisatie.

2e. Zij, die volgens het door H.L. in te
winnen medisch advies niet voor sana-
torium-opneming of huisverpleging in
aanmerking komen.

Se. Leden van de standsorganisatie,
die krachtens hun beroep of ambt lid zijn
of kunnen zijn van een vakbond, welke
aangesloten kan zijn bij het R. K. Werk-
liedenverbond.

Met name de leden van „Sint
Christoffel" en de A.R.K.A. hebben geen
recht, ongeacht of zij al dan niet de vast-
gestelde wekelijkse contributie betalen via
de standsorganisatie. Om moeilijkheden
te voorkomen is het gewenst van zulke
leden geen verplichte contributie van l
cent per week te heffen.)

4e. Leden van de P.T.T.-Bond, met uit-
zondering van de leden van die plaatse-
lijke afdelingen, welke in overleg met het
bestuur van Herwonnen Levenskracht col-
lectief de verplichte contributie betalen.

Voor de leden van de van „St. Raphaël"
en de R. K. Mijnwerkersbond gelden af-
zonderlijke bepalingen.

5e. Kinderen van georganiseerde ge-
zinshoofden of gezinsleden van georgani-
seerde kostwinners die deel kunnen uit-
maken van de R. K. Arbeidersbeweging,
maar niet georganiseerd zijn.

Hieronder worden ook begrepen de
mannelijke en vrouwelijke jeugdstandsor-
ganisaties. Om aanspraak te kunnen ma-
ken op hulp van „H. L." moeten deze
jeugdorganisaties ook de wekelijkse con-
tributie van l cent per week collectief
verplichtend hebben gesteld.

6e. Leden van de standsorganisatie,
die krachtens eigen maatschappelijke po-
sitie niet kunnen worden gerekend tot de
arbeidersstand.

7e. Leden van vakbonden, die aange-
sloten zijn bij de St Josephgezellenver-
eniging en die op 25-jarige leeftijd niet
zijn aangesloten bij de R. K. Volksbond.

Uitzondering hierop is toegestaan voor
die leden van de afdeling gehuwden der
St. Joseph-Gezellenvereniging, die vóór
l Januari 1939 lid waren van de afd. Am-
sterdam, Rotterdam en Den Haag.

8e. Patiënten, die zonder overleg met
het bestuur van Herwonnen Levenskracht
worden uitgezonden, naar een ander sa-
natorium dan Berg en Bos.

Een en ander ter beoordeling van
het bestuur.

Het bestuur van Herwonnen Le-
venskracht aanvaardt geen verant-
woordelijkheid voor toezeggingen,
welke plaatselijke instanties of perso-.
nen gedaan hebben.

Men is dus gewaarschuwd !

Wacht niet tot U üerhooging krijgt!

maar neem Aspirin zoodra U zich
grieperig begint te gevoelen. Aspirin
werkt snel en afdoende!
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Wij en de internationale toestand
1. Loonsverhogingen en loonacties

Als resultaat van het onderhandelen
tussen de bonden van steenhouwerspa-
troons en de bouwarbeidersbonden is l
Maart in het Steenhouwersbedrijf een
duurtebijslag verstrekt van 3 cent bij een
uurloon van 56 cent en hoger, van 2 cent
bij een lager loon.

De directie van de Kandyfabriek van
de Gebr. v. d. Gilse te Roosendaal heeft
medegedeeld, dat aan alle gemobiliseer-
de gehuwden en kostwinners boven hun
kostwinnersvergoeding een dusdanige bij-
slag zal worden gegeven, dat zij aan de
kostwinner s vergoeding plus bijslag hun
oorspronkelijk weekinkomen bhjven be-
houden.

Bovendien zal aan niet-kostwinners en
ongehuwden een nog nader te bepalen be-
drag worden uitgekeerd, dat als zakgeld
zal worden beschouwd.

De directie van de Vloerteg-elfabriek A.
Regout te Maastricht heeft bekend ge-
maakt, dat alle arbeiders in de week van
25 Februari tot 2 Maart een extra week-
loon zullen ontvangen, als tegemoetko-
ming in de verhoogde levensstandaard.

De directie van de N.V. Beiers-Bierbrou-
werij De Amstel te Amsterdam heeft,
evenals die van de H.B.M., na gehouden
besprekingen met de arbeidersorganisa-
ties, aan het personeel bekend gemaakt,
dat met ingang van l Maart een duurte-
bijslag zal worden gegeven van 5 percent
van het contractloon.

Voor de gemobiliseerden geldt hier de-
zelfde regeling als bij de H.B.M.

De directie van de N. V. Heineken's
Bierbrouwerij Maatschappij, Amsterdam
en Rotterdam heeft bekend gemaakt, dat
vanaf l Maart een duurtebijslag zal wor-
den verstrekt van 5 percent van het stan-
daardloon tot wederopzeggens toe. Deze
duurtebijslag zal'eveneens uitbetaald wor-
den aan de gemobiliseerden, voor zover
de vergoeding en de soldij gezamenlijk
minder bedragen dan 105 percent van het
loon, dat de gemobiliseerde op de brouwe-
rij zou ontvangen.

De directie van de N.V. Zuid-Hollandse
Bierbrouwerij Mij., Den Haag zal eveneens
met ingang van l Maart'een duurtebijslag
verstrekken van 5 percent.

De directie van de N. V. Brouwerij
d'Oranjeboorn te Rotterdam heeft na de
bespreking, die over het toekennen van
een duurtebijslag met de Bond van Ne-
derlandse Brouwerijen is gevoerd, beslo-
ten om met ingang van l Maart een
duurtebijslag te verstrekken van 5 pet.

De directie van de Fabriek van Chemi-
sche Producten te Pernis heejft een loons-
verhoging toegekend van 5 percent.

De firma Tieleman en Dros, Conserven-
fabriek te Leiden heeft, nadat enige tijd
geleden besloten was, aan de gehuwde
arbeiders f l duurtebijslag toe te ken-
nen, deze regeling nu, na een conferentie,
uitgebreid tot de jongeren, die tot en met
17-jarige leeftijd f 0,25 en boven 18 jaar
f 0,50 per week zullen ontvangen.

De N.V. Olie-Industrie Stoomolieslagery
De Liefde Wormerveer heeft ingaande l
Februari een duurtebijslag verstrekt aan
gehuwden en kostwinners van f l per
week en aan hen, die jonger zijn dan 25
jaar f 0,50 per week.

De directie van de N.V. Steenfabriek
Fortmond, firma Bakhuis te Veessen heeft
aan haar personeel over de week van 11
tot 17 Februari een loonbijslag uitgekeerd
van f 3.

De directie van de N. V. Vruchtencon-
servenfabriek Bato te Oosterhout heeft
naar aanleiding van de gevoerde actie me-
degedeeld, ingaande l April de lonen voor
het mannelijk personeel te zullen verhogen
met f l per week, hetgeen ongeveer op
7 percent neerkomt.

Tevens verklaarde zij zich bereid over
enige tijd de lonen nogmaals te herzien,
als mocht blijken, dat de kosten voor het
levensonderhoud verder gestegen zijn.

Aan de directie is door de fabrieksar-
beidersbonden verzocht de verhoging l
Maart te doen ingaan en deze eveneens

aan de jongens en meisjes te willen toe-
kennen.

In de baksteenindustrie zijn onderhan-
delingen gaande over een nieuw C.A.O.

De voorstellen van het bestuur van het
Verbond van Baksteenfabrikanten luiden
als volgt:

a. Op l April, de datum van ingang
van het nieuwe contract zal een loonsver-
hoging van 7 percent worden toegepast
op alle week-, uur- en tarierlonen van het
thans geldende contract.

Het verzoek tot verbindendverklaring
zal zo spoedig mogelijk worden ingediend.

b. Indien op l April blijken zal, dat de
indexbasis (Amsterdamse index) opnieuw
is gestegen, dan zal een evenredige ver-
hoging worden toegepast. Ook hierop zal
verbindendverklaring worden gevraagd.
Zou de minister dit afwijzen, dan blijft
desniettemin de verhoging van kracht
voor de contractanten.

c. Op l October zal opnieuw de index
geraadpleegd worden; blijkt dan een stij-
ging gelegen in de periode van l April—
Sü September, dan zal automatisch 50 per-
cent van de stijging als loonsverhoging
gelden. Of de verhoging meer moet be-
dragen dan 50 percent van de index zal
dooi nader overleg worden vastgesteld.
Kunnen partijen niet tot overeenstemming
komen, dan zal een arbitrale beslissing
worden gevraagd. Bij de beoordeling of
meer dan 50 percent van de gestegen
index in loonsverhoging zal worden om-
gezet zal mede de economische positie
van het bedrijf criterium zijn.

Grondslag voor deze beoordeling is de
hoogte van de steenprijzen. Ook hier zal
opnieuw binding worden gevraagd.

Het bestuur van het Verbond van Bak-
steenfabrikanten zal bovenstaande verde-
digen in de ledenvergadering van het
Verbond.

De bedrijfsgroep metsel- en straatsteen,-
industrie van onze Fabrieksarbeidersbond
heeft de voorstellen aanvaard.

De bedrijfsgroep drong er bjj het H.B.
op aan spoed te betrachten met de onder-
handelingen met niet-aangesloten fabri-
kanten, over een gelijkluidende overeen-
komst.

De Westlandse organisaties in het
tuinbouwbedrijf zijn na gevoerde onder-
handelingen overeengekomen een loons-
verhoging in te voeren van f l per
week. Deze verhoging zal ook gelden
voor de z.g. jeugdlonen.

Aanvankelijk hadden de werknemersor-
ganisaties gevraagd, in verband met de
gestegen levensstandaard een verhoging
van f 2 per week te verlenen. Hiertegen
hadden de werkgevers echter bezwaren,
omdat de huidige toestand in de tuin-
bouw een dergelijke verhoging niet toe-
laat.

Donderdag zijn de laatste besprekingen
gevoerd met de vertegenwoordigers van
de Christelijke Boeren- en Tuindersbond,.
de R. K. Boeren- en Tuindersbond en de
Nederlandse Tuindersbond.

Met de arbeidersorganisaties is men
toen een loonsverhoging van f l per
week overeengekomen.

Deze overeenkomst geldt voor het ge-
hele Westland behalve voor 's-Graven-
zande, waar een afzonderlijke- regeling is
getroffen in verband met bijzondere cul-
tures.

De landarbeidersbonden hebben op-
nieuw aan een groot aantal werkgevers-
organisaties in het landbouwbedrijf, met
wie voor 1939-1940 collectieve arbeidsover-
eenkomsten waren afgesloten, de contrac-
ten opgezegd, onder mededeling dat voor
1940-1941 hogere lonen en tarieven nood-
zakelijk worden geacht. Het betreft hier
o.m. de volgende districten: Nieuwlande,
Wapse, Diever, Vledder en omgeving,
Smilde, Overschild, Harkstede, Doode-
waard en omgeving, Varik en omgeving,
Schouwen en Duiveland, Wieringen, de
Beemster.

Zoals bekend is, hebben de drie samen-
werkende me taal bewerkersbonden bij de
Metaalbond en de R. K. Vereniging van
Werkgevers in de Metaalnijverheid, op-
nieuw het vraagstuk van de duurtetoeslag
aan de orde gesteld. Na enkele conferen-
ties tussen een delegatie uit de Metaal-
bond en de drie voorzitters van de samen-
werkende bonden is er thans overeen-
stemming bereikt met de Metaalbond.

We laten hieronder volgen de laatste
twee schrijvens inzake de kwestie van
duurtetoeslag.

26 Februari 1940.

Aan het bestuur van de Metaalbond,
Secretariaat: p.a. Werkspoor,

Amsterdam (C.)

Naar aanleiding van de besprekingen
met vertegenwoordigers van uw bond en
onze organisaties, gehouden op Maandag
19 Februari 1940, zijn wij u betreffende
het door u gedane voorstel, als antwoord

op onze brief letter v. d. B/A..van 16 Jan.
1940, nog een antwoord schuldig.

Uw voorstel luidt:

„Een toeslag van 5 uur loon per werk-
nemer (ster) en per maand en wel over
een termijn van zes maanden, t.w. vanaf
januari tot en met over Juni 1940."

Het voorstel is bij onze instanties niet
grote teleurstelling ontvangen en als zeer
schriel gequalificeerd. Het uitgangspunt
van de berekeningen voor de stijging van
de kosten van het levensonderhoud door
uw bestuur aangenomen — het gemiddel-
de indexcijfer over 1938 —, achten wij
onjuist. Wij zijn van oordeel, dat het meest
billijke bij de beoordeling van de stijging
van het levensonderhoud is, als basis te
nemen de maand Augustus 1939. Uitgaan-
de hiervan is de stijging — laatst beken-
de cijfer — 7,3% en voor voeding alleen
11,1%.

Het enige aantrekkelijke voor onze
organisaties wat in het voorstel, door u
gedaan, aanwezig is, is, dat het deze keer
niet zal gelden als een advies aan uw le-
den, maar als een besluit dat zal worden
uitgevoerd door een zo groot aantal uwer
leden dat ten minste 95% der werkne-
mers, werkzaam bij leden van de Metaal-
bond, deze toeslag krijgt uitbetaald.

Wij besloten ten slotte het volgende on-
der uw aandacht te brengen:

Ie. De eerste uitbetaling van 5 uur
loon over Januari en 5 uur loon over
Februari, in totaal 10 uur loon, te doen
geschieden gelijk met de loonbetaling over
de laatste loonweek van Februari.

2e. Mét de termijn van zes maanden,
waarvoor deze toeslag door uw bestuur
is gesteld, kunnen onze organisaties zich
echter niet verenigen. Wel zijn wij bereid
een termijn te aanvaarden van vier maan-
den, t.w. vanaf Januari tot en met de
maand April, zodat dientengevolge nieuwe
onderhandelingen kunnen plaatsvinden in
ApriL

3e. Een billijke regeling te treffen, op-
dat aan werknemers die geen volle maand
werkzaam zijn, een evenredig deel van de
toeslag zal worden toegekend en wel in
overeenstemming met het door hen in die
maand gewerkte aantal uren.

4e. Terzake het door u naar voren ge-
brachte bezwaar, dat tijdens de onderhan-
delingen bij enige leden uwer organisatie
een actie was ingezet, delen wy u nog het
volgende mede:

De billijkheid toch brengt met zich me-
de, dat bij de werkgevers, die zich ont-
trokken hebben aan het door uw bestuur
gegeven advies in December 1938' terzake
de uitkering van 17 uur exrra loon, door
ons wordt getracht in de een of andere
vorm de achterstand voor onze leden weg
te werken, terwijl het andere ter conferen-
tie genoemde geval, Simplex, een oplos-
sing dringend noodzakelijk -maakt, los van
welke algemene overeenkomst ook.

Een gunstige beslissing terzake het on-
der 2e en 3e gevraagde spoedig tegemoet
ziende, tekent

de Alg. Ned. Metaalbewerkersbond,
de Ned. R.K. Metaalbewerkersbond en
de Chr. Metaalbewerkersbond in Ned.

Aan de heren voorzitters
der samenwerkende organisaties,

Myne heren,

In antwoord op uw schrijven d.d. 26
Februari 1940 deelt-het hoofdbestuur van
de Metaalbond u mede, dat op een enkele
uitzondering na de leden van de Metaal-
bond, bij wie derhalve tenminste 95% van
het totaal aantal werknemers werkzaam
is:

1. een toeslag van 5 uren uurloon per
werknemer(ster) per maand zullen beta-
len en wel. over de maanden Januari, Fe-
bruari, Maart en April,

2. deze toeslag zullen betalen aan het
einde der maand, met dien verstande, dat
de eerste betaling van 5 uren uurloon over
Januari en 5 uren uurloon over Februari,
in totaal 10 uren uurloon, zal geschieden
gelijk met de loonbetaling over de laatste
loonweek van Februari.

Een en ander onder voorwaarde, dat ge-
durende de termijn, waarvoor de afspraak
geldt, geen acties tot verbetering der ar-
beidsvoorwaarden zullen worden gevoerd.

Het hoofdbestuur kan echter niet in-
gaan op het gestelde sub 3 in uw boven-
aangehaald schrijven, aangezien het tref-
fen van een regeling op dit punt, in ver-
band met de vele mogelijkheden die dan
onder het oog zouden moeten worden ge-
zien, niet in overeenstemming is met het
aan beide zijden levende verlangen een
eenvoudige algemeen geldende regeling
tot stand te brengen.

Hoogachtend Metaalbond,
H. DE KANTER,

directeur.

We kunnen hieraan nog toevoegen, dat
ruim 36.000 arbeiders onder de getroffen
regeling vallen.

Met het bestuur van de R. K. Werkge-
versvereniging in de Metaalnijverheid is
Donderdag 29 Februari geconfereerd.

Maandag 4 Maart j.l. zette de jeugdwerkgemeenschap „Drakenburg"
haar poorten weer open om een 100 jeugdige werklozen arbeid, ontspan*
ning, vorming en opbeuring te schenken. Nog enkele plaatsen zijn onbezet.

Jongere werklozen (16-24 jaar), komt naar Drakenburg! Geeft U
spoedig op aan de Kampcommissie, Drift 10-12, Utrecht.

Stelt niet uit, schrijft direct.



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

VAN I AAL EN TALEN

ILJn
Zijn eigenlijke naam ben ik kwijt, maar

in de wandeling heette hij Erteugen. Hij
was geen man van veel woorden, maar
iemand van een konsekwente levensbe-
schouwing. Mogelijk klinkt dit laatste
woord wat te zwaarwichtig, daar des
raadslids konsekwenterij zich alleen daar-
in openbaarde, dat hij bij alles wat ook
maar eventjes afweek van hetgeen er „al-
tijd" was geweest, stereotiep te kennen
gaf: ik ben erteugen. Vandaar zijn bij-
naam, die me bijgebleven is. Het zal de
lezer, zelfs de ongehuwde lezeres k^iud
laten, waar die vroede vader zitting had.
Ik kan* derhalve met de zeer-negatieve
plaatsaanduiding volstaan, dat het niet
in 's-Gravenhage was. Want in die plaats
zou het volmaakte evenbeeld van Erteu-
gen zijnszelfs levenshouding den volke in
geheel andere bewoordingen hebben kond
gedaan, bijv. als volgt: „tot mijnen spijt
— als is spijt dan vrouwelijk! — voel ik
mij genoopt, aan het onderhavige voorstel
mijne stem te onthouden". Beseft de le-
zer het verschil van zo iets met: „ik ben
erteugen"? Raadslieden, maar niet enkel
leden van de raad, die tegen elke nieuwig-
heid zijn, voelen zich sterk staan: ze heb-
ben het verleden aan hun kant, en dat is
snotdorie geen kleinigheid. Van het voor-
bije weet je wat het was; de toekomst is
een en al onzekerheid. Wil men van het
komende zeker zijn, dan is daar maar één
afdoend middel voor: laat de toekomst
een herhaling worden van het verledene.

En als je op taaiterrein komt, dan....
ja wat dan? Dan komen er tien tegen één
faktoren in werking, die onmiddellijk des
mensen gemoed raken, die zijn diepste in-
nerlijk schudden; ook wel zijn ijdelheid,
om nu eens over domheid te zwijgen. En
dat alles maakt de goeie kansen van het
gezond verstand almaar kleiner en klei-
ner. Het haags geval heeft ons een beetje
uit het spoor gebracht, of misschien ook
wel helemaal niet doen afdwalen. Want in
dieper wezen staat het in veel nauwer ver-
band met de taai-stalen die ons eind 1939
bezighielden, dan de belachèlijkheid van
het haagse zouden doen vermoeden. Be-
sloot P. Salsmans S.J. zijn bespreking van
een studieboek in „Boekengids" (Juni
1938, nr. 15, 956) niet als volgt: „Jammer
dat zoo'n ernstig theologisch werk in de
nieuwe spelling opgesteld is"! Maar -we
mogen niet opnieuw „afdwalen". Voor ve-
len is de taal niet enkel een middel om op
heldere en aangename manier van eigen
inzicht te doen blijken, maar vooral een
welkome gelegenheid om zich plechtstatig
van de grote massa te onderscheiden —
terwijl plechtig-doende taal nog dit extra
voordeel oplevert, dat ze elk tekort aan
inhoud prachtig weet te camoufleren.

Zelfs de simpele naamvals-n kan veel
goed maken, tot op de kansel toe. Er zijn

HET VERLOSSENDE
ANTWOORD OP

KWELLENDE
VRAGEN

Moderne Apologetische Encyclopedie

door

Prof. F. Otten en Prof. J. Verhaar

De grote vaagbaak voor het katho-
lieke huisgezin. Standaardwerk

400 blz. groot formaat

Prijs slechts f 2.90 ing.
In prachtige band f 3.90

In de boekhandel en bij

URB1 ET ORBI, ONDIEP 6,
UTKECHT
Giro 315927

predikanten — ze behoeven niet eens op
de preekstoel te staan — die die -n's met.
zoveel nadruk laten horen, alsof hun
eigen zaligheid daarvan afhing, en die
hunner beminde toehoorders op de koop
toe. Dat die -n zaliger voor menigeen iets
zaligs is, mogen we bekend onderstellen.
Dr. J. Itjeshorst, leraar aan het Gerefor-
meerd Gymnasium te Kampen, schreef er
in „Vereenvoudiging" (25 Sept. 1939, blz.
14) o.m. het volgende over:

„Maar over de kanselredenaars wil ik
het hebben. Want wat is toch het geval.
De heren beginnen natuurlik: in den
naam; van den, enz. Doch — het is mij
herhaaldelik opgevallen — zodra ze wat
verder komen, ja waar blijft dan de plech-
tigheid van de n? Verdwenen, ge hoort 'm
niet meer. En als ze er niet in komen, en
de papieren kruk kan niet losgelaten wor-
den; dan hoort ge de plechtigheid en de
ergernis, dan moet de n vergoeden, wat
aan de warmte en de vlotheid van spreken
ontbreekt. Dat is een krachtig argument
tegen wat u terecht „taalbedref" noemt.

„Er komt nog niets bij: de goe gemeen-
te gaat door het slechte voorbeeld van de
heren predikanten menen, dal waar het
de godsdienst en de kerk en kerkelike za-
ken geldt, een apart taaltje noodzakelik
is, een soort oud-kerk-Nederlands, dat ech-
ter met onze 16e en 17e eeuwse taal weinig
te maken heeft. Maar men denkt, dat het
zo hoort en plakt de n waar hy in geen
geval zou horen.

„Nu uwen dienstknecht gereed staat..",
was het stereotiepe begin van het gebed
van een dienstdoend ouderling. „Den prae-
ses heeft gezegd", het begin van een
kerkeraads advies van een andere. Men
hoort voorlezers, die alle uitgangen: mij-
nen, zijnen, enz. lezen plus de nodige „den-
zelven's en hetzelve's". „'t Stiet er toch!"
zegt men hier in Kampen, 't Is een erger-
nis, hoe zelfs hoofdonderwijzers, die beter
behoorden te weten, bij het lezen onze
Nederlandse taal door dergelijke quasi-
plechtigheid of uit gebrek aan moed om
met een sleur te breken, verknoeien".

En dan iets verder: „Nog erger wordt
het als sommigen onzer tegenstanders in
die n een goddelike instelling gaan zien.
In alle ernst werd toch indertijd — ik
meen in de Standaard — door een inzen-
der de vraag gedaan, of men het wel met
zijn geweten overeen brengen mocht de
spelling-Marchant te schrijven, nu die
goddeloze spelling door de Senaat van de
Vrüe universiteit en het curatorium van
hét Geref. Gymnasium in Amsterdam als
principieel ongerefornieerd was afge-
keurd: onchristelike mensen zoals Dr.
Kollewijn hadden ze met allerlei humanis-
tiese argumenten verdedigd; en wie die
spelling schreef was het toch met die be-
ginselen eens". Enz.

Maar met dat al zouden we onze vriend
Erteugen haast vergeten. En wat erger
is — ik beken het met schaamte — mij is
tussen al die bedrijven door helemaal ont-
schoten, wat ik van Erteugen wilde ver-
tellen. Laten we elkaar maar troosten met
de gedachte, dat het dan wel niet veel
biezonders zal geweest z\jn. Maar dat van
gereformeerde zijde de nieuwe spelling
van Godswege werd bestreden, is heus
geen fabeltje. Ik heb de stukken in huis!
Maar zielig blijft het.

P. GERLACH ROYEN O.F.M.

BRIEFWISSELING

S. S. Amsterdam. Aangezien mij gebleken
is, dat Van taal en talen voortaan slechts
om de 14 dagen wordt geplaatst, zult u tot
Juli—Augustus op antwoord moeten wach-
ten, daar uw vraag toevallig bij reeds ge-
schreven artikelen aansluit. U doet intussen
goed uw tweede-naamvalsgedachten alvast
uit uw hoofd te zetten.

H. J. W. L. Maastricht. U kunt Bijgedach-
ten (niet: Bij gedachten) en botsingen in
taal kopen bij de uitgever. Present-exem-
plaren worden niet gegeven.

H. v. d. P. 's-Gravenhage. Ik houd me aan-
bevolen voor gegevens (met leeftijd enz.)
over kindertal. Dank voor uw aanbod.

P. Gerlach Royen O.F.M.

Koop eerst een andere tandpasta
en liefst de duurste die er is en probeer daarna Ivorol. Dan neemt U waar hoe Ivorol in

reinigend-, witmakend- en schuimend vermogen alle andere verre overtreft. Tube 60,40 en 25 ei

HET SILHOUETJE
Toen de huisvrouw het omvangrijke

schort afdeed, waarmee ze zich een
zeker vóórkomen van gewicht had
weten te geven, gleed het silhouetje uit
de plooien ervan naar beneden. Ze
raapte het op, glimlachte ertegen en
legde het voor zich op tafel. De dag
was schitterend verlopen. Truda had
gewerkt, zij had meegedaan en de zol-
der was tot in de grond toe schoon:
De witte planken schitterden, er had
een ware verdelgingsoorlog gewoed
tegen alle lopende, kruipende en nog
niet ontkiemde insecten. Het soldaten-
pak had buiten in de zon gelegen en
was met een diepe zucht en een bede
weer weggestopt in zijn kist.

Omdat de huisvrouw gevoel had voor
stijl, greep ze nu haar breiwerk. Na
zo'n dag paste alleen een breiwerk. Ze
rustte uit, terwijl de pennen zachtjes
tikkelden. En ze keek naar het sil-
houetje.

Het was niet meer dan een mislukt
kiekje uit de tijd, toen de fotografie
nog jong en onvolmaakt was en daar-
om misschien zo aantrekkelijk. Het

moest ergens in een steeg zijn opge-
nomen, want, heel onartistiek vlekte
aan weerskanten van de plaat een don-
ker muurvlak. In de vergeelde ruimte
daartussen de schaduwfiguur van een
man. Alle eigenaardigheden van de
houding kwamen scherp uit. Hoe hij
achterover leunde op zijn stok. Hoe
het hoofd fier opgeheven was en tege-
lijk wat nadenkend omhoog naar links.
Gigantisch groot leek de figuur tussen
de muren. De huisvrouw knikte eens
naar hem, of hij leefde en haar aan-
keek.

„Dat had je niet verwacht, hè," zei-
den haar gedachten vertrouwelijk, „dat
ik zo veel plezier zou hebben in een
schoonmaak."

„Ik heb er altijd een hekel aan ge-
had, dat je zo'n blauwkous werd," ant-
woordde de figuur van het silhouetje.

„En je was zo trots op mijn schrijf-
werk," weerlegde de huisvrouw. „Mijn
eerste boek moest per se altijd open
en bloot op tafel liggen van je, Om je
de waarheid te zeggen, vond ik dat
toen gênant."

„Och, een mens is wel eens meer
trots op dingen, die het niet zo waard
zijn," zei kalm het silhouetje. „Maar
voor 'n vader kan dat de vraag niet ver.
dringen: Wordt ze daar wel gelukkig
mee? Een vergissing in een léven is
verschrikkelijk."

De huisvrouw keek eens naar haar
man, die met een grimmig gezicht de
schoolschriften zat te versieren met
blauwe potloodstrepen. Ze keek triom-
fantelijk. Gelukkig!

Toen viel haar een vraag in — een
verschrikkelijke vraag en naar het
antwoord daarop wroetten haar ge-
dachten.

„En jij, vader, was jij gelukkig?"
Ze had hem goed gekend, beter,

dacht ze trots, dan een der anderen
thuis. Ze kende zijn geboortehuis, daar
bij het water, waar het druk was ge-
weest door handel en verkeer en door
de bedrijvigheid van een groot gezin.

Zij had menigmaal staan kijken naar
de wallen der oude stad daar dichtbij.
Ze had in haar gedachten de later ge-
sloopte poort weer opgetrokken en ze
had de kinderen der armen half naakt,
zien spelen onder de donkere, eeuwen-
oude bomen. Dat had op haar vader
als kleinen jongen zo'n diepe indruk
gemaakt.

Het was juist, of ze hem had zien
opgroeien; of ze met hem mee was
geweest op het ambacht en of ze zelf

de uren had uitgeteld van de lange
arbeidsdag. Zé had met hem in de
vroege morgen uit het zolderraam ge-
keken naar de lokkende, dauwige wei-
den achter de poort. En 's Zondags
was ze met hem meegetrokken tegen
alle kleine-stadstradities van die da-
gen in, de poort uit en het veld in,
met een boek onder de arm.

Zij, de dochter uit het tweede huwe-
lijk, had zelfs stil-vertrouwelijk met
hem gepraat over die bloesemtijd van
zijn leven: zijn eerste verloving, de
eerste jonge vrouw. Zij wist, dat het
lieve meisje een afgrijselijk preciese
huisvrouw was geworden, die leefde
voor boenen en werken. Misschien
meer daarvoor dan voor haar man en
zoon? Neen, dat had de vader nooit
gezegd. Wel had hij eens verteld, dat
een klein dochtertje jong was gestor-
ven en het meisje naast den ouderen
man had opgemerkt, hoe dit kindje zo
goed als vergeten was door het vader-
hart. Zo sleet het verdriet. Hij had ook
verteld, hoe de geliefde vrouw was
gestorven. Plotseling, in de nacht, in
een pijn van enkele minuten, die de
adem afsneed.

„Je hebt wel geweten wat verdriet
was," zo zeiden de gedachten van de
huisvrouw, „maar hoe stond het met
je geluk?"

Ze voelde plotseling een pijnlijke be-
hoefte, dit te weten. Hij had toch ook
voor haar geleefd. Zij was een deel van
hem, een loot, die uitgegroeid was tot
een zelfstandige plant. Met kleur en
geur van blad en bloem van hém.

Over zijn tweede huwelijk dacht ze.
Dat was geen idylle, waarop ze glim-
lachend neerzag. Geen goed verteld
verhaal, dat boeide zonder zeer te
doen. Haar eigen moeder, haar eigen
broers en zusters — en zij zelf — met
den man, die zo eenzaam daar stond
en in de verte keek.

„Vader, je hebt altijd maar gegeven.
Jij driftige, grote man, je was zo goed
voor ons. Gaven wij je wat terug? Was
je tevreden met ons? Of deden wij je
zeer en zweeg jij, droefgeestige pein-
zer? Hoe was het jou in je vesting
van zorgen en wat deed je met je ver-
langens? Die grote vergissing van een
leven, vader, kende je die uit erva-
ring?

Eens heb je een tipje van de sluier
voor mij opgelicht. Ik was met je naar
buiten gewandeld, ver weg. We ston-
den in 't vrije veld en in het moeras-
sig land tripte een vogel, spiegelde zich
in een plas, bukte zich over het water,
hief de fijne nek en leek te luisteren
naar onze aandacht.

Je stond wel een kwartier en ik
durfde je niet te storen.

Eindelijk Stichtte je. Dat was de
zucht van een leven. En terwijl je
ogen de horizon maten, zei je uit de
grond van je hart: „Dit heb ik nu
altijd gewild."

En al die jaren van dat éne kost-
bare leven bracht je door in dat be-
i.auwde stadje, in een smal hoog huis,
met slechts een vlekje lucht voor je
zelf. Vader, die éne klacht! Wat heb
je nog meer verkropt?

Je kunt me niet meer antwoorden,
maar mijn hart blijft vragen.

Was jij zo eenzaam? Hebben allen
om je heen geleefd met de ogen op hun
eigen hart en het jouwe niet gezien?
Of is het leven zo, dat we liefhebben
zonder te kennen en dat ieder hart een
eiland is?

Het breiwerk gleed neer op de tafel
en bedekte het silhouetje.

„Waarom huil je nou?" vroeg plotse-
ling-aandachtig de man.

Hij werd onredelijk boos. „Wat heb
je ook zo hard te werken! Ik heb altijd
gezegd dat dat niets was voor jou!"

Ze kreeg het gevoel, of er een hand
over haar hart gleed en het afsloot.
Maar ze stootte terug. Al deed het
zeer: ze wilde niet eenzaam zijn. Niet
met haar schuld.

„Ik verlangde opeens zo naar va-
der," fluisterde ze.

In zijn ogen glansde de verwonde-
ring. Maar hij troostte toch: „Als je
weer bent uitgerust, zal dat weer over
zijn "

„Als ik weer een boek schrijf doe
ik het over hem," besloot ze.

En hij zei: „Dat moet je zeker eens
doen. Na de schoonmaak."

Toen lachte ze weer.
LIOBA.
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In deze boekenweek is weer menig
schoon woord gesproken ten gunste van
het boek. „Herstel" nu wil bij het woord
de daad voegen en verschillende boekwer-
ken ten geschenke geven. Wijl ons blad
echter zijn abonné's bij tienduizenden telt
en ook al, omdat een bezit meer waarde
heeft, als men enige moeite gedaan heeft
om het te bemachtigen, schrijft de redac-
tie hierbij een prijsvraag uit.

„Wie wat bewaart, heit wat."
In een map liggen nog altijd de ant-

woorden op een vorige prijsvraag: „Ver-
tel iets van je beroep."

Uit verschillende inzendingen hebben
we gedeelten genomen en vulden deze ver-
zameling aan met typische zinnen uit een
werk, getiteld: Om het dagelijks brood.

De opgave is nu: schrijf op' over welke
beroepen, ambachten wordt gesproken in
de van l—15 genummerde aanhalingen?

De antwoorden zien er dus bijvoorbeeld
zo uit:

1. kapster.
2. timmerman.
3. grondwerker.
Men neme dus de zinnen niet over! Ook

al weet men ze niet allemaal, kan men na-
tuurlijk toch inzenden: Neem dus een
briefkaart, schrijf aan de ene kant de
nummers met de beroepen, plus naam en
adres van afzend(st)er en adresseer aan:
Herstel Ondiep 6, Utrecht. Zorg er voor,
dat de briefkaart daar uiterlijk Donderdag
14 Maart is, dan kunnen de gelukkige win-
naars nog verrast worden met een der
volgende Paasgeschenken:

Prijzen:

St. Joseph - Vader van Jesus, door
J. Ouwendijk, het eerste grote Ne-
derlandse werk over St. Joseph, dat
volgende week verschijnt.

Otten-Verhaar. Het verlossende ant-
woord op kwellende vragen. Apolo-
getische Encyclopedie.

Zoo hoort het, door Toos Post. Een
zéér fijn boekje over de wellevend-
heid.

Gerda Göppertz. De nieuwe roman
van Walter Breedveld.

De Avond van Rogier de Kortenaer.
Roman van Walter Breedveld.

Martika. Het ontroerend levensver-
haal van een 8-jarig meisje.

De Verheven Schoonheid van het
Priesterschap, door P. Quillard-
Bruineman.

Prijsvraag

1. Deze man, wiens arbeid uit de aard
der zaak onder de blote hemel plaats
vindt, is gewend aan onze zo verander-
lijke weersgesteldheid. Hij is, ook in let-
terlijke zin, iemand die tegen een stoctje
kan. De vele onzachte aanrakingen met
rollend ijzer en staal, waartussen en waar-
mee hij werkt, hebben zijn lichaam ook
tegen pijntjes en pijnen gehard. Vooral als
het ijzelt, heeft hij geen benijdenswaardige
arbeid. Het grove kiezel, de rails, de plan-
ken, alles is glad.

2 dan is er werkelijk een en al be-
drijvigheid: zware stukken opslaan, soms

MARTIKA
door

A. TH. TERWINDT O. P.

ƒ L50
Verkrygbaar by de boek-
handel en bij de uitgeef ster

URBI ET ORBI - UTRECHT

:
een stuk uitmeten, of 't de métrage houdt;
nieuwe artikelen uitprijzen, enz.

3. Zo werken deze bedrijven maar
voort en eerst na drie, vier maanden soms
plukt de ondernemer de vruchten van zijn
arbeid en zorg. Jammer dat deze eehte
vaderlandse bedrijven zo zwaar te lijden
hebben. Want als men een produkt een-
maal tot volle wasdom heeft gebracht, zo-
dat het een lust is voor den vakman om
te zien, dan moet men soms ervaren, dat
de minimumprijs niet eens gehaald en het
aan vernietiging wordt prijsgegeven.

4. Och, ons vak lijkt zo gemakkelijk. Je
gaat naar je klanten op gezette tijd, je
praat wat met ze, je laat ze 'n sigaar op-
steken. En tegelijk noteer je dan de bestel-
ling. Jawel! Maar er zijn lastige heren
onder; weer andere, daar heb je een hard
hoofd in, of ze wel goed zijn voor hun
geld en dan, vergeet niet de gevaren
van de weg. Dit laatste zegt wat voor
iemand, die de hele dag achter het stuur
zit.

5. In het begin moest ik natuurlijk de
namen van de onderdelen leren. En waar
ze voor dienden. Ook het gereedschap, b.v.
dopsleutels, pijpsleutels, Engelse sleut.els,
steeksleutels enz.. Later mocht ik nelpen;
ik leerde nieuwe veren inzetten, 'n nieuwe
handrem, het licht repareren en nog veel
meer.

6. Nu nog doorhalen en opplakken en
daarna gaat het aan de lijn. Als de zon
en de wind een beetje willen meewerken,
lijkt het wel een vrolijk \rlagger.feest.

7. Ondertussen is het materiaal van 'n
tiental loonbak-klanten gearriveerd; ik
maak het op, doe het in buksen, snij er
wat figuurtjes in en zet het in de rijs-
kast. Ik transpireer geweldig, geen won-
der, want de thermometer wijst 31 gra-
den Celsius.

8. Hij staat daar, zelfbewust, maar
zonder „kouwe drukte". Het oog heeft hij
naar boven gericht. Met de linkerhand
maakt hij een nauwelijks merkbare bewe-
ging, maar de koptouwhouder heeft daar-
aan genoeg. De hele ploeg moet elkaar
kunnen verstaan, zie je, zeker bij het op-
stellen en telkens verplaatsen, een werkje,
dat de volle aandacht vraagt. Langzaam
worden de tuien gevierd. Terzelfder tijd
heeft de baas zijn rechterhand enigszins
achter zich. Ook daarmee wenkt hij,
schier onmerkbaar, maar de handlesman
weet, wat hem te doen staat.

9. Laat ons aannemen, dat een bepaal-
de „pijler" is aangewezen, dan begint men
aan de uiterste grens daarvan een strook
weg te nemen, die het mogelijk maakt,
dat men tegenover het hele front dat
weggeboord moet worden, komt te staan.
Die eerste gang zal b.v. een lengte heb-
ben van 200 meter. Daarin worden 50 tot
.75 man geplaatst, die het front aanvallen
in een richting, die rechthoekig staat op
de eerst aangelegde gang. Achter hen
wordt de transportband of de schudgoot
opgesteld.

10. Vroeger waren het vaklieden; nu
zijn het handige duivels. Hoogverheven
stonden ze vroeger op de balklaag; met
een bok werden de zware binten voor de
kapspanten opgehaald. Hoek- en kilke-
pers werden zo op maat en in de schuinte
afgezaagd, dat alles als een bus in el-
kaar sloot. Grof en sekuur werk, waar
durf en bekwaamheid voor nodig waren.

11. De centrale verwarming heeft
hem zo'n beetje verdrongen. Alleen bij
strenge vorst voelt hij zich nog in zijn
oude, gezaghebbende positie en vinden

Hoofdpijn-Kiespijn-Gevatte koude
Mijnhardtjës (dit zijn hartvormige cachetsj helpen snel en goed. Doos 50 et. Proef doos 10 et.

de ouderwetse moppen op den altijd te
laatkomenden en tegelijk ge- en verwen-
sten nieuw voedsel.

12. Waar is hij gebleven, de ouder-
wetse man, die met gekruiste benen op
de werktafel zat, in elkaar gebogen en
vervormd door zijn werkhouding? Het
beroep, d0^ juist omdat het geen li'Ua
melijke inspanning vereiste, nogal eens
emplooi bood voor lieden met een zwak-
ke constitutie?

13. Eén ding is vervelend bij ons vak:
je kunt altijd wat aanmerken op het
werk. Wanneer je bijvoorbeeld een vers
exemplaar neemt, al is het ook nog zo
fijn gemaakt, als je flink op dezelfde

plaats knijpt, dan komt ei- een kuil in:
het is te zacht! Lukt dat niet gauw ge-
noeg, welnu dan is het te hard! Moeten
er op bevel van den chef 170 uit een ons
gaan in plaats van 160, dan kun je nog
zo goed je best doen: 's Zaterdags krijg
je een standje!

14. En als de ruimen dan hun buit
binnen hebben, dan kan er na meer dan
twaalf uur harde arbeid sprake zijn van
rust. Drie uur wordt gegeven voor schaf-
ten en slapen, dan gaat het werk door
tot de vleet is geschoten en ze eindelijk
voor een paar uur de kooi kunnen opzoe-
ken, als ze tenminste geen wacht hebben.

15. Overigens gaat het 's morgens wel
met de drukte. Het werk gaat kalm zijn
gang en de plezierigste afwisseling is
wel, als er iemand aardig pastei maakt.
Dan zijn we er allemaal als de kippen
bij en het slachtoffer kan met een rooie
kop zijn letters weer opzetten.

„ mede la onze 1$£n b
(Strofe uit ons Strijdlied)

GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN!

Opnieuw 44 plaatsen ingeschakeld!

We kunnen nu wel zeggen dat we mid-
den in de propaganda-actie zitten. Uit de
brieven en bestelkaarten, die er dagelijks
bij de Centrale Propaganda-Dienst binnen-
komen — en dat zijn er heel wat — blijkt
meer dan voldoende, dat er overal in het
land gewerkt wordt.

Aan de plaatselijke Werkliedenvereni-
gingen en Volksbonden, die tot op heden
nog niets van zich lieten horen, is nog een
laatste herinnering verzonden, eigenlijk
méér dan 'n herinnering, een dringend ver-
zoek is het geweest om op korte termijn
de nodige maatregelen te nemen, tenein-

de de betrokken plaats in de grote actie
in te schakelen.

Deze week ontvingen we vanzelfspre-
kend weer talloze brieven, werden stapels
propaganda-materiaal verzonden. Onder
die ingekomen brieven was er ook een uit
's-Heerenhoek van onze Zeeuwse vrienden
en wij kunnen aan de verleiding niet weer-
staan, om er een gedeelte van in deze ru-
briek op te nemen, omdat daaruit 'n frisse
geest, 'n prachtige activiteit blijkt en ook
omdat net goede voorbeeld nog altijd tot
navolging stimuleert.

De propaganda-leider uit 's-Heerenhoek
schreef ons deze week:

De actie ten onzent wordt als
volgt geregeld: de affiches zijn hier
heden alle aangeplakt, de toege-
zonden manifesten worden bij de
georganiseerden bezorgd door de
bodes.

Bij de ongeorganiseerden worden
ze door de leden van het propagan-
dacomité bezorgd en op deze wijze
zullen wij alle voor de leden en niet-
leden bestemde circulaires en vlug-
schriften bezorgen.

Zodra de papieren propaganda
voorbij is zal een 16-tal propagan-
disten door huisbezoek trachten de
ongeorganiseerden te bewegen tot
het lidmaatschap, voorafgegaan
door een propaganda-vergadering,
waarop wij te zijner tijd één uwer
zullen uitnodigen.

Wekelijks komt de propaganda-
commisssie bijeen en het ligt in ons
voornemen u van deze commissie
een foto toe te zenden, omdat

zich daaronder ook enkele leden in
Zeeuws costuum bevinden.

In onze plaats zijn in totaal nog
36 ongeorganiseerden, waaronder 18
aspiranten, verkeerd georganiseerd
is er geen enkele. De adressen van
deze ongeorganiseerden zijn reeds
verleden week naar alle betrokken
hoofdbesturen opgezonden, zodat
ook van daaruit de actie in volle
gang is.

En al zijn wij nu niet bijster opti-
mistisch ten aanzien van de leden-
wervingsactie, het zal toch al heel
slecht moeten gaan, als wij er geen
resultaten mee zullen boeken, voor-
al de aspiranten zullen wij — even-
als de anderen natuurlijk — krach-
tig bewerken.

Met vertrouwen mogen wij dan
ook de actie tegemoet zien en wij
hopen met Gods hulp en een ste-
vige propaganda op 'n behoorlijk
succes.

Tot zover 't schrijven uit 's-Heerenhoek.
Zeker, overal zijn de plaatselijke om-

standigheden niet dezelfde, in de ene
plaats is het moeilijker dan in de andere.
Maar uit boven geciteerde brief spreekt
de echte propagandistische geest, die nu
over al onze plaatselijke werkers en werk-
sters moet vaardig worden. Als die er
eenmaal is, dan is er immers al veel ge-
wonnen.

En de propaganda voor onze beweging
is — laten wij dat toch niet vergeten —
ongetwijfeld wel eens onder moeilijker
omstandigheden gevoerd, de ouderen
onder ons zullen zich deze tijd nog wel
herinneren!

Wij wensen de vrienden uit 's-Heeren-
hoek een voorspoedig en goed succes
toe, evenals alle andere afdelingen die nu
aan 't werk getogen zijn.

De vorige week hebben we gezegd: Als
't zo doorgaat moet de lijst van het aantal
plaatsen dat ingeschakeld is, nog groter
zijn, want het is nog steeds crescendo ge-
gaan!

Welnu; onze verwachtingen zijn niet be-
schaamd, want waren het de vorige week
36, deze week meldden zich niet minder
dan 44 plaatsen aan, waar de actie werd

ingezet en het ligt voor de hand, dat wij
met vreugde onderstaande lijst publiceren:
Zwolle Baarn
Loenen a.d. Vecht Enschede
Cabauw Rijswijk
Buchten Bennebroek
Meerssen Geulle
Hoensbroek Steenderen
Hengelo Gennep
Erp Berkel en Rodenrijs
Roelofsarendsveen Oosterbeek
Roosteren Raamsdonk
Rijssen Schermerhorn
Nieuw-Dordrecht Erica
Geffen Monster
Ulestraten Dorst
Wijlre Oegstgeest
Laren Nibbixwoud
Ossendrecht Hearen
Geertruidenberg Wijhe
Hillegom Standdaarbui'en
Eijsden 7oete'rwouds
De Heen Wormerveer
Holtum Sassenheim

Ook deze voorbeelden mogen ertoe bij-
dragen, dat de actie — ook in de breedte
gezien — tot krachtige ontplooiing komt!

Waaraan we trouwens niet twijfelen!
L. B.



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

'S HUISHOUDEN

J\ ara appelappelenscnaarsle

De mens wikt, maar God beschikt! Deze,
door onze vaderen algemeen erkende
waarheid dreigt in het gedachtenleven
van den modernen mens op de achter-
grond te geraken.

In onze tijd van electriciteit, mechanica
en wiskundige berekeningen en van zus-
of zoveel-jarenplannen, waarin leiders
voorzienigheidje spelen, wordt alles na *
keurig voorbereid, gewikt en berekend.
Alleen de beschikking Gods blijft daarbij
buiten beschouwing.

Hoezeer Deze echter het laatste woord
spreekt, is ons gedurende de laatste we-
ken nog eens op heel duidelijke wijze voel-
baar gemaakt. De aardappeloogst name-
lijk was het vorige jaar op ons gehele
werelddeel boven het normale geweest;
zozeer zelfs, dat de overvloed van dit
volksvoedsel een punt ten voordeel scheen
uit te maken bij de afweging der oorlogs-
kansen.

Maar Hij, „die met een wenken van Zijn
hand ^n weer én wind regeert," haalde
een streep door alle berekeningen van
generaals en diplomaten en sloeg Europa
met koude van een felheid en duur, als
geslachten niet geker : hebben. Met als
gevolg, dat een dusdanig deel van de
aardappelvoorraad bevroor en verloren
ging dat, inplaats van met een overschot,
thans rekening- moet gehouden worden
met een tekort, een aanzienlijk tekort
zelfs.

Aan het vernuft van ons, huisvrouwen,
zal deze toestand hoge eisen 'stellen, om
regelmatig voor een smakelijk, voedzaam
en gezond middagmaal te zorgen en tege-
lijkertijd met ons huishoudgeld uit te ko-
men. Want de prijs van aardappels is nu
al 8 cent per kg of f 5,60 per mud en niet
alleen aardappelen zijn bevroren, maar
ook alle groenten.

Behalve de aardappels die volkomen
verloren gingen is er nog een grote massa,
die uiterlijk nog gaaf zijn, maar tóch van
de vorst geleden hebben, zodat ze wat
zoet geworden zijn. Aan de voedings
waarde doet dit weinig af, behalve dan
misschien dat de vitaminen vernietigd
werden, maar de smaak is hoogst onaan-
genaam. Lichtbevroren aardappels, die in
geringe mate zoet zijn, raken deze smaak
langzamerhand weer kwijt als we ze rus-
tig op een vorstvrije niet te warme plaats
laten liggen; hoe minder men er aan doet
hoe beter.

Intussen moet er echter gegeten wor-
den. Redelijke huisgenoten zullen begrip
tonen en zonder onvruchtbaar gemopper
door de wat zoete appel heenbijten. De
huisvrouw kan dit wat vergemakkelijken,
door van zulke aardappelen stamppotten
te maken en daarvoor groenten te gebrui-
ken, welke zelf al min of meer zoetig van
smaak zijn of waarin azijn verwerkt kan
worden. Prei, uien, eien met wortelen, bie-
ten, rode kool, zuurkool komen vooral
daarvoor in aanmerking en desgewenst
kunnen deze ook afzonderlijk gegeven wor-
den. Ook in stamppotten van andere ge-
zouten groenten zal van de zoete aard-
appelen weinig meer te bespeuren zijn,
wanneer we rookworst of rookspek met
hun duidelijke smaak erin meekoken. Nog
een ander voor zulke aardappels geschikte
spijs is de bekende „hete bliksem", aard-
appelen met wat witte bonen en zoete ap-
pelen door elkaar. Verder kan men van de
aardappelen puree maken, deze vermen-
gen met geraspte kaas en ze ook met een
laagje daarvan bedekken, in een vuurvast
of geëmailleerd schaaltje een bruin korstje
er op laten bakken. Inplaats van met volle
melk kan men deze puree met taptemelk
aanmaken.

Ter wille van de aardappelensmaak is
het echter voor al deze gerechten belang-
rijk, dat de aardappelen zo fijn mogelijk
gemaakt en goed met de andere ingre-
diënten vermengd worden.

In verband met de schaarste aan aard-
appelen, die in de voorzomer verwacht kan
worden, heeft ieder de plicht om ten be-
hoeve van anderen zuinig met aardappe-
len om te springen.

Aangezien met het schillen van oude
aardappelen veel verloren gaat (en in het
bijzonder de voornaamste voedende be-
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Het kleine meisje was nog geen 14
dagen op school, of ze zocht over het
randje van vaders krant heen: „Ik
zie de l van lam en de u van zus, de g
van gijs."

Enkele maanden later weet ze van
de losse letters allerlei woorden en
zinnetjes te maken en dan opeens —
in een vreugdige ontdekking — be-
grijpt ze deze in hun onderling ver-
band: „Moeder, luister toch eens!

hier is het huis.
ik zie het dak.
ik zie de deur.
aan de deur is de bel.
ik zie de stoep.
ik zie een raam.
er is niet één raam,
ik zie er wel zes."
Het meisje leest haar eerste roman.

wordt, zal ze belangstelling hebben
voor jurken en hoeden, voor perma-
nent en voor jongens, voor sport mis-
schien; maar ze zal geen boek meer
inkijken."

„Toe nou.... En later, als ze een-
maal getrouwd is en kinderen heeft
— én zorgen — moet ze dan niet eens
vluchten in een boek om er steun en
bemoediging en troost en ook een
beetje wijsheid te vinden?"

Er volgt een schamper lachje. „Ik
heb hierop slechts één antwoord: Het
katholieke volk leest niet!"

„Weet wat u zegt.... het komt in
de krant..."

„Zet het gerust met vette letters
en nog een dikke streep er onder!
O als u eens wist, met hoe groot
enthousiasme wij begonnen zijn. Niets

Als ze in de vierde klas belandt,
gaat ze tot de gelukkigen behoren, die
recht hebben, iedere Zaterdag, op een
boek uit de schoolbibliotheek. Dan
zal ook zij zitten popelen, of ze nu
eindelijk eens „Henk uit het hollende
paard" zal treffen, of „Kruidje roer
me niet" of „De gevleugelde redder"
en om „Van huis ontvoerd" te krij-
gen, wil ze desnoods wel een kwan-
selarijtje aan: ze graait diep in de
knikkerzak: „Doe je 't voor die
mooie, gekleurde schiet?" Thuis zal
ze, als moeder er niet bijtijds een
stokje voor steekt, het boek in een
paar uur verslinden. Zo dol is het
tienjarige meisje op lezen.

Hoe zal het verder gaan, als ze
ouder wordt?

„Dat is gauw verteld." Ik hoor een
sombere stem; ik zie ogen, die donker
kijken en ook een beetje verdrietig.
Dan zegt de jonge vrouw, die tegen-
over me zit en die met haar man
samen sinds enkele jaren een boek-
handel drijft: „Als het meisje ouder
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standdelen), verdient het aanbeveling de
aardappelen zoveel mogelijk als pelaard
appel te gebruiken; dit is: alleen met
water af te borstelen en ze met de schil
to koken, welke laatste dan bij het opdie-
nen afgepeld wordt.

Om van allerlei overschotjes een nut-
tig gebruik te maken worden resten
aardappelen, groenten, oud brood en
korstjes (eerst geweekt), jus, geraspte
kaas, enz. goed gemengd en in de ovan
warm gemaakt en van een bruin korstje
voorzien.

WILMA MÜNCH.

trekt. Geen mooie etalage, noch een
fijnzinnige reclame.

Ik wil me nog niet gewonnen ge-
ven. Om boeken te kopen, daar moet
je misschien in opgevoed zijn, maar
lezen ? Lezen, dat doe je vanaf je
zesde jaar. Daar kun je toch niet
buiten!

„Wat is uw ondervinding? Lezen
de arbeidersvrouwen?"

De vraag wordt gesteld aan de
ervaren leidster van een uitgebreide
bibliotheek, een katholieke, in de
grote stad. Ze denkt even na; dan
zegt ze met stelligheid: „Neen, geen
sprake van."

„Ook geen boeken over kinderen?
Geen populaire opvoedkundige wer-
ken?"

„Die helemaal niet. De enkele, die
een boek komt halen, verlangt zo'n
sentimentele draak van Courths Mah-
ler of Marlitt."

„En rector, u als aalmoezenier van
de arbeid zult er toch ook wel kijk op
hebben. Lezen de arbeidersvrouwen?"

„Zeer weinig. Tenminste hier in
onze fabrieksstad. Bij de jongeren be-
gint wel wat belangstelling te komen
voor lectuur, ook voor het opvoed-
kundig genre. Een aardig boek als
„10.000 babies", van dr. Ausems,
spreekt hen aan."

De bibliothecaris van een parochie-
bibliotheek in een kleine stad toonde
zich optimistisch:

„Ze lezen wel; sommigen bij voor-
keur meisjesboeken; anderen vooral
Bc boeken (hoe erger, hoe liever);
naar werken over opvoeding of over
kinderen taalt men niet."

Probeer nu soep
van

volrijp
geplukte tomaten]

Alleen de beste volrijpa
tomaten werden verwerkte
De tomatensoep is dit jaap
nog heerlijker en voed*
zamer. Ook vegetarisch)
en ritueel verkrijgbaar.

Aardig, en in vele opzichten leer-
zaam, was het uitgebreid relaas van
de directrice der openbare leeszaal:

„Zeker komen er bij ons arbeiders-
vrouwen boeken halen, maar ze halen
ze meest in opdracht van en voor hun
man. Toch lezen .er gelukkig ook een
aantal van de vrouwen zelf. Ze lezen
uitsluitend romans; ze willen een
mooi boek, niet zwaar op de hand;
naar letterkundige waarde wordt niet
gevraagd. Onrechtvaardig zou het
zijn de arbeidersvrouwen het stempel
op te drukken van minderwaardig-
heid en onontwikkeldheid in tegen-
stelling tot andere vrouwen. Hoeveel
vrouwen, die uit hoofde van hun
maatschappelijke welstand zich het
air geven van „ontwikkeld" te zijn,
verdienen werkelijk deze betiteling?
Wanneer de leeszalen prulromans ko-
pen, worden ze met gretigheid gele-
zen. Kopen we ze niet, dan kunnen
we best zonder. Daarom blijven de
lezeressen niet weg. Vrouwen lezen
geen detectiveromans, geen histori-
sche romans, geen politieke romans
en geen schetsen. Wat de populair
opvoedkundige werken betreft, ver-
leden jaar werd in ons gebouw een
cursus voor jonge arbeidersvrouwen
gegeven over opvoedkunde en kinder-
verzorging. Er was veel belangstel-
ling voor. Het zaaltje was steeds
propvol. Tegen het einde van de cur-
sus richtten we een tentoonstelling
in van boeken over het onderwerp,
waarvan we een zeer behoorlijke col-
lectie bezitten. Hiervoor was al min-
der belangstelling. Ze keken wel een
beetje, maar je kon merken, dat het
ze niet kon schelen. Na de cursus, die
hen toch zo na bij het pedagogische
boek en soortgelijke gebracht heeft,
liet niet een der vrouwen zich als le-
zeres inschrijven of is ook maar ooit
om raad komen vragen."

Samenvattend kunnen we beslui-
ten:

De meeste arbeidersvrouwen lezen
niet.

Ze bewijzen daar niemand een
dienst mee. Zichzelf niet, noch de
kinderen, noch de maatschappij, noch
de katholieke vakbeweging, noch het
zieke Europa. Wel doen ze zichzelf
tekort, en hoogstwaarschijnlijk ook
het gezin, ja zelfs de katholieke volks-
gemeenschap.

Opvoering in deze is nodig; leiding
eyeneens.

De jeugdbeweging moet dit deel
van haar taak zeer ernstig nemen. Ik
weet, dat ik me niet te sterk uitdruk,
als ik beweer, dat het aan de jeugd-
leid(st)ers van heden ligt, of de in
de naaste toekomst te vormen gezin-
nen al dan niet boeken in huis zullen
hebben.

Dat de Vrouwenbond en zeer spe-
ciaal de K.A.V. het zich tDt een ere-
plicht moet rekenen om te voltooien
wat de school gegrondvest en de
jeugdorganisatie opgebouwd heeft
spreekt vanzelf!

C. BOUDENS-VAN HEEL.
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Wit begint en wint.

Een tweetal toreneindspeten
Tegenover een achterstand van twee

pionnen heeft wit in No. 228 het voordeel
van de betere stelling. Tracht men even-
wel dit voordeel direct uit te buiten met
Td3:, dan pareert zwart de matdreiging
Th3 met g5—g4 om dan Thl met Kh4 en
g2—g3 met Ta8 te beantwoorden. Wel be-
hoeft wit zo niet te verliezen, maar hij
wint dan toch ook niet.

De sleutelzet is: g2—g3! Er dreigt
nu een fraai mat, ingeleid door een to-
renoffer, dat dient om veld h4 te bjpk-
keren, namelijk Th4t, gh4:, 3. g4 mat.
Zwart pareert op even fijne wijze met
l , Tf8—g8!, waardoor 't witte plan,
zoals gemakkelijk is te zien, verijdeld
wordt. Nu gaat wit proberen zijn toren
op de h-lijn te brengen. Waarom hij de
pion echter niet neemt, zullen wij straks
nog wel zien. 2. Td4—b4!, g5—g4!, 3. Tb4
—bl, Tg8—g5f. Dit schaakgeven is de
enige mogelijkheid ter verijdeling van het
op hl dreigende mat. 4. Kföxfö, Tg5—
g6t, 5. K£6—f7. Een merkwaardige stel-
ling; zwart mag noch zijn toren, noch
zijn koning spelen; op Tg5 volgt Thl
mat en op Kg5 respectievelijk Ta6 volgt
Tb5 mat. Had wit nu pion d3 geslagen,
dan zou zwart nog een remisekans heb-
ben, namelijk Tf6t (Kf6: geeft dan pat).
Weliswaar gaat zwart nu zelf noodge-
dwongen zijn pion opofferen, maar wit
krijgt hierdoor de tijd voor de belang-
rijke, zet a2—a4. Op te merken is nog,
dat ook na Td4—c4—cl respectievelijk
Td4—e4—el wit niet aan die zet toe*
komt; in die gevallen immers valt de
zwarte pion de toren aan, wat een tempo
verschil geeft. 5 , d3—d2, 6. a2—a4,
d2—dlD, 7. TblXdl, Tg6—f6t!, 8. Kf7—
g7. Op Tg6t volgt nu 9. Kh7, Kg5 (Tg7t,
Kg7: geeft nu geen pat meer). 10. Tdöt.
Kf6, 11. Td6t en 12. Tg6:. Ook Kg5 ver-
liest: 9. Td5t, Tf5. 10. Tf5:, Kf5:. 11. Kh6:.
Zwart kan nog binnen het vierkant van
de a-pion komen, maar terwijl zijn ko-
ning naar die pion gaat neemt wit zijn
kans waar en verovert de pion op g4. De
beste zet is 8 , Tf6—f5. 9. Tul—bl.
Men ziet het nut van pion-zet a2—a.4;
wit heeft nu de mogelijkheid om door
Tb5 torenruil te forceren. 9 , Kh5—
g5! Zwart's tegenkans bestaat in het na
ruil der torens opspelen van zijn h-pion.
Inderdaad loopt het spel na 10. Tb5, h5!
11. Tf5:, Kf5:. 12. a5, h4 op remise uit,
waarvan de lezer' zich zal kunnen over-
tuigen. Wit heeft evenwel nog juist één
pijl op zijn boog, namelijk 10. Tbl—b6!
Op h5 volgt nu Tg6 met een zeer fraaie
matstelling in de vorm van een kruis.
Zwart moet dus óf zijn toren óf zijn ko-
ning spelen; in beide gevallen is er na
11. Tb5 geen tijd voor h6—h5, waardoor
wit juist wint, bv. 10 , Tf5—e5. 11.
Tb6—b5, Te5Xb5. 12. aiXba, h6—h5. 13.
b5—b6, h5—*4. 14. g3Xl>4f, Kg5Xh4. 15.
b6—b7, g4—g3. 16. b7—b8D, g3—g2. 17.
Db8—h2t enz.

No. 229 vertoont een geheel ander ka-
rakter. Na 1. Ta5—a3 blijken de zwarte
torens lamgeslagen te zijn. Op Tf8 volgt
Te3 en op Tdl volgt Ta8 en mat. Na
l Kf8. 2. Tgl, dreigt er 3. Tf3t, Ke7.
4. Tel mat. 2 Kf7. 2. Tf3t, Ke6. 4.
Telt, Kd5. 5. Td3t en 6. Td8: kost zwart
een toren; na 2 , Ke7. 3. Telt,
Kf6. 4. Tf3t, Kg5. 5. Tglt blijken de
zwarte pionnen lelijk hun koning in de
weg te staan; zowel op Kh4 als op Kh6
volgt mat, respectievelijk door Tf4 of
Tf6.

Moet het Katholieke vluchtelingen-'
werk worden stopgezet ?

DE KAS IS LEEG

St. Maarten-actie van het
R. K, Vluchtelingencomité

„Dan zal de Koning zeggen tot hen,
die aan zijn rechterhand staan: „Komt
gezagenden van mijn vader; neemt
bezit van het Rijk, dat voor U is be-
reid van de grondvesting der wereld
af. Want Ik was hongerig en gij hebt
Mij te eten gegeven; Ik was dorstig,
en gij hebt Mij te drinken gegeven.
Ik was vreemdeling en gij naam t Mij
op. Ik was naakt, en gij hebt Mij ge-
kleed; ziek, en gij hebt Mij bezocht;
in de gevangenis en gij zijt Mij ko-
men bezoeken." Dan zullen de recht-
vaardigen Hem antwoorden: „Heer,
wanneer zagen wij U hongerig, en
spijsden we U; of dorstig, en gaven
we U te drinken? Wanneer zagen we
TJ als vreemdeling, en namen U op;
of naakt en hebben we U gekleed?
Of wanneer zagen wij U ziek of in de
gevangenis, en zijn we tot U geko-
men?". Dan zal de Koning hun ant-
woorden: „Voorwaar, Ik zeg U: Wat
gij voor één van mijn geringste broe-
ders gedaan hebt, dat hebt gij voor
Mij gedaan."

Mattheus, 25:34-40.

In September 1938 zijn, zoals men
zich herinnert, talloze katholieken ge-
vlucht uit hun vaderland, met achter-
lating van alle have en goed. Zeer ve-
len zochten en vonden een schuil-
plaats in Nederland: dank zij de chris-
telijke hulpvaardigheid van vele ge-
loofsgenoten en dank zij het werk van
het R. K. Vluchtelingen-Comité.

Dat het katholieke Vluchtelingen-

No. 229
H. Rinck.

I Pr. L'Italia Scacchistica 1925.
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Wit begint en wint.

De beste zet na 1. Ta3 is l , h3—h2.
2. Ta3—e3t, Ke8—f8. 3. Tg7—gZ. Nu
dreigt 4. Tf3t, Ke7. 5. Te2 mat. Zwart
pareert met 3 Td8—c8t! Neemt wit,
dan staat zijn koning na 4. Kc8:?, hlD.
5. Tf3t, Ke7 in schaak, wat zwart tijd
geeft voor verdere afdoende maatrege-
len. 4. Kc7—d7, Te8—d8t. 5. Kd7Xd8,
(dreigt nu Tf3 mat), 5 , Kf8—f7t. 6.
K<18—d7, Th8—d8t. Met een dubbel to-
renoffer tracht zwart zijn noodlot te ont-
gaan; tevergeefs echter. 7. Kd7xd8, h2—
hlB. 8. TgZ—f2t, Kf7—g7. 9. Te3—g3f en
evenals in bovengenoemde variant wordt
zwart op de h-lijn mat gezet: 9 , Kg7—
h8. 10. Tf2—K, respectievelijk 9 , Kg7
—h6. 10. Tf2—f6 mat.

werk met enorme financiële offers
gepaard ging en nóg gepaard gaat, is
iedereen duidelijk. Er werden reeds
tonnen aan de katholieke vluchtelin-
gen besteed, ondanks het feit, dat per
vluchteling niet meer dan f l,— per
dag werd uitgetrokken!

Men rekene maar eens na wat op
deze sobere basis 100 vluchtelingen al
kosten.

Het comité staat thans helaas voor
het feit, dat de kas volkomen leeg is.
Er moest zelfs reeds geld geleend
worden! Financieel bezien, zou het
R. K. Vluchtelingen-Comité het werk
ogenblikkelijk moeten stopzetten; niet
alleen vermoedende echter, maar we-
tende, dat katholiek Nederland zich
in deze bewogen tijden niet wil ont-
trekken aan dit prachtig en primair
werk van katholieke, internationale
naastenliefde, zet het R. K. Vluchte-
lingen-Comité, met volledige inspan-
ning en onder aanmoediging van het
Hoogwaardig Episcopaat, een actie
in, om de nodige gelden bijeen te
brengen.

Het Comité stelt deze actie onder
de bijzondere schutse van St. Marti-
nus, wiens volmaaktheid in de chris-
telijke naastenliefde een lichtend voor-
beeld bleef door de eeuwen heen.

De nood is groot. Dit behoeft hier
toch waarlijk niet nader betoogd en
uitgelegd! Er moet geholpen worden.
Maar wie zou ook niet gaarne willen
helpen! Beveelt ons niet het Evange-

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

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

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

De meeste laxeermiddelen zon slechts lap-
middelen, ü moet CARTER'S LEVER-PID-
LETJES nemen om dese liter lever-ga! vrij te
doen vloeien en u zult u een geheel ander mensen,
voelen. Onschadelijk, plantaardig, zacht, on-
overtroffen om de lever-gal te doen vloeien.

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

lie: de herbergiHg van vluchtelingen?
En staat daar ook niet in dit verband,
Christus' woord: „Wat gij voor een
van Mijn geringste broeders gedaan;
hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan."

Een beroep op alle katholieken!
Het R. K. Vluchtelingen-Comité

doet dan ook vol vertrouwen een be-<
roep op alle katholieken, zonder uit-
zondering. De grootte van de gift is
niet het eerst belangrijke, maar wel
het feit, dat alle katholieken, zonder
uitzondering, naar eigen draagkracht
een gift afstaan ten behoeve van hei
katholieke Vluchtelingenwerk.

Laat niemand zijn hart sluiten voor
de nood van de katholieke bannelin-»
gen, maar draagt allen bij, al naar de
persoonlijke omstandigheden het toe-
laten. Bedenk dat men met één gul-
den één dag één vluchteling onder-
houdt!

Giften worden zéér gaarne zo spoe-
dig mogelijk tegemoet gezien. Zij kun-
nen worden gestort op Postrekening
nr. 320372 van het R. K. Vluchtelin-
gen-Comité, Drift no. 10, Utrecht, of-
wel kunnen zij gezonden worden aaiï
hetzelfde adres per postwissel of pee
aangetekende brief.

Moge niemand, maar dan ook nie-
mand, achterblijven!

EVEM

Zoals we de vorige maal reeds zagen
moet de zon een zekere werkzaamheid
werden toegeschreven die ze op onze aar-
de uitoefent. We zagen reeds het voor-
beeld van de elfjarige periode, voorko-
mend bij de zonnevlekken, welke periode
ook bij aardse verschijnselen is vast te
stellen.

Nu is de wetenschap niet gauw, of
eigenlijk nooit tevreden, en zo ging men
op onderzoek uit of er soms nog meer
verschijnselen op aarde zijn die met het
optreden van zonnevlekken verband hou-
den.

Twee Duitse onderzoekers gingen van
de volgende redenering uit: De omlooptijd
van de zon bedraagt 25 dagen, d.w.z. dat
de zon in 25 dagen eenmaal om haar as
draait. Aangezien de aarde op haar beurt
om de zon draait kunnen we zo zeggen
dat eerst na ongeveer 27 dagen dezelfde
plekken van aarde en zon zich weer te-
genover elkaar bevinden.

De twee Duitse onderzoekers nu gin-
gen van het standpunt uit, dat het best
mogelijk zou zijn, dat de zon ook minder
prettige invloeden zou uitoefenen op onze
aarde.

Zij onderzochten daarom de sterftesta-
tistieken van twee grote steden, Kopenha-
gen en Zürich. Want wanneer de invloed
van de zon ook slechte aspecten zou ver-
tonen, zou dit op een of andere manier
in de sterftestatistieken merkbaar kun-
nen zijn. En inderdaad vonden zij, dat de
sterftestatistieken uit de twee genoemde
steden een op. en neergang toonden en
wel binnen dezelfde periode van 27 dagen,
als waarin de stand der zon ten opzichte
der aarde weer dezelfde is geworden. Dat
geeft natuurlijk te denken, al zegt het
nog niet zoveel.

De twee onderzoekers zijn nog verder
gegaan en zijn de verschillende soorten

van ziekten aan deze periodiciteit gaan
toetsen.

Zij vonden dat de inwerking der zoif
(of der zonnevlekken) op de verschillen-
de ziekten niet hetzelfde is, dat de ene
ziekte vlugger of sterker op het optreden
van zonnevlekken reageert dan de andere,
Maar er was toch, althans in genoemde
steden, onmiskenbaar bij die ziekten een
maximum en een minimum te constate-
ren, opklimmend en afnemend in dezelfde
periode van 27 dagen als waarin, zoals
we zagen, de stand van zon en aarde ten
opzichte van elkander weer dezelfde is
geworden.

Veel reden tot angst behoeft een en
ander overigens nog niet op te leveren,
Maar wel is het mogelijk, dat deze ont-
dekking, indien zij door onderzoekingen
in andere steden wordt bevestigd, weer
het begin kan zijn voor uitbreiding der
wetenschap in die zin, dat daar b.v. uit
blijkt, dat bepaalde dagen uit die cyclus
geschikt zijn voor het optreden van be-
paalde ziekten en dat men daartegen dan
bepaalde voorzorgsmaatregelen kan ne-
men. Zo zou wellicht het onderzoek kun-
nen uitwijzen, dat opereren van bepaalde
ziekten op enkele der dagen uit die pe-
riode van 27 dagen niet raadzaam is, om-
dat in die dagen een bepaalde ziekte door
de invloed der zon gunstig Wordt be-
invloed (dat wil dan zeggen voor den
mens ongunstig). Hier opent zich nog een
prachtig terrein voor verder onderzoek.
Wie weet!

JOHN BOYLE.

S P TOOI 6 u komen vroeg in
het voorjaar, koop tijdig een pot
S p l* U tol. BiJ alle Drogisten.
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BERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
BONDSBESTUURSVERG ADERING

Vrijdag l Maart kwam het bondsbestuur van de Katholieke
Volksbond te Amsterdam in vergadering bijeen.

Aanwezig waren: dr. A .A. Olierook, geestelijk adviseur; Van
den Akker, Angenent, Clijnk, Dekker, Van Slingerland, Schets,
Spit, Steinmetz en Werkhoven. Afwezig Van Rooijen en Mouwens
met kennisgeving.

De agenda voor de Verbondsvergadering van 8 Maart werd
ampel besproken.

Een rooster voor de periodieke aftreding werd opgemaakt in
verband met een artikel in de nieuwe statuten.

In de a.s. bondsraadsvergadering zal in een bestaande vacature
worden voorzien. In 1941 zullen aftreden Dekker, Mouwens en
Van Rooijen. In 1942 Spit, Clijnk en Schets. In 1943 Werkhoven en
het lid dat in 1940 gekozen zal worden.

Aan pater Stokman zal gevraagd worden in de a.s. Bondsraads-
vergadering een inleiding te willen houden over de betekenis van
het ontwikkelingswerk in de afdelingen.

De ingekomen voorstellen uit de afdelingen werden van een
prae-advies voorzien. Hierbij bleek dat er enkele zaken werden
voorgesteld die buiten het bestek lagen van de bondsraadsverga-
dering. Hiervan zal aan de betreffende afdelingen mededeling
worden gedaan.

Het statuut voor de afdelingen welke een eigen gebouw exploi-
" teren werd nader besproken. Er moeten nog enige formaliteiten
in acht genomen worden.

De propaganda in de drie grote steden lokte enige discussie uit.
Na een geanimeerde rondvraag volgde sluiting.

D.I.C.H.
Het bestuur stelt zich voor om op Zaterdag 30 Maart a.s. de

algemene vergadering te Amsterdam te houden.
Eventuele voorstellen, welke men op de agenda geplaatst wilt

hebben moeten schriftelijk, voorzien van toelichting, uiterlijk 14
Maart ingezonden worden.

Met het oog op de levering van brandstoffen, zal het goed zijn,
dat de aangesloten verenigingen aan het bestuur zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk op de dag der algemene vergadering, hun
voorlopige (of definitieve) bestelling opgeven. ,

WELKOM WAARLAND.
In het Waarland is een afdeling van de Volksbond opgericht.
Wij roepen de nieuwe afdeling een hartelijk welkom toe en

spreken de wens uit dat veel goeds tot stand kan worden gebracht
voor de katholieke zaak in het algemeen en voor de katholieke
arbeidersbeweging in het bijzonder.

Welkom, Waarland, in onze gelederen!

Wat ons uit Je a

ALKMAAR.
Reeds eerder hebben wij uw

aandacht gevraagd voor de
nauwere samenwerking met de
diverse instellingen en onderaf-
delingen van de R. K. Volks-
bond. Ook van de zijde van het
bestuur van onze standsorgani-
satie wordt hier speciaal aan-
dacht geschonken en worden zo-
veel mogelijk de jaarvergaderin-
gen bezocht van die afdelingen,
die het bestuur daarvoor uitno-
digen.

Dit is een zeer goede gewoon-
te van de desbetreffende afde-
lingsbesturen, en wij hopen dat
alle besturen van onze onderaf-
delingen dit in de toekomst zul-
len doen. Hierdoor krijgt het be-
stuur van de R. K. Volksbond
gelegenheid zich met de diverse
zaken van diverse vakbelangen
op de hoogte te stellen, waardoor
men tevens een bestuur kweekt
met algemene kennis betreffen-
de de belangen der onderafde-
lingen.

Een goede indruk hebben wij
mogen constateren van de afd.
Fabrieksarbeiders, in haar jaar-
vergadering van 29 Februari j.l.
Trots het financieel tekort, dat
het jaarverslag van den penning-
meester toonde, bleef de subsidie
voor de R. K. Harmonie St. Cae-
cilia gehandhaafd, omdat de ver-
gadering zich er volkomen van
bewust was, dat deze Muziekver-
eniging, die de katholieke zaak
in Alkmaar op een zeer voortref•

ter ore

felijke wijze diende, niet beroofd
kon worden van deze financiële
bijdrage. Dit voorbeeld van soli-
dariteit tegenover een instelling
van de R. K. Volksbond heeft
ons bizonder getroffen en wij
zouden wensen, dat meer afdelin-
gen dit voorbeeld van de R. K.
Fabrieksarbeiders zouden vol-
gen, waardoor men tevens een
goede geest kweekt in de samen-
werking van onze R. K. Stands-
organisatie met haar diverse in-
stellingen, waardoor onze bewe-
ging groter moet worden ge-
maakt. Dus vrienden, zegt dit
voort.

HOORN.
Op 29 Februari j.l. vergaderde

de afdeling. Ingekomen stukken
over Bondsraad, Vrijwillige Bur-
gerwacht, Actie voor God enz.
werden behandeld. De Bouwvak-
arbeiders verzoeken de afdeling
een eigen gebouw te stichten.
Financieel is dat onmogelijk.

De secretaris bracht een zeer
goed jaarverslag uit, waarin de
activiteit der afdeling naar voren
kwam. Het verslag werd goed-
gekeurd.

De hoogeerw. deken Van de
Wiel sprak 'n woord van warme
hulde en dank aan bestuur en
leden.

De penningmeester, de heer W.
Willemsen, bracht dan het finan-
cieel verslag uit, dat sloot met
een totaal ontvangsten f 1419.21,
uitgaven f 1299.02 en saldo

f 120.19. Doordat de feestavond
niet doorging, is er nu een batig
saldo.

Het bezit is thans f 600.29. De
Voorschotbank had aan bezit
f 431.01.

De periodiek aftredende be-
stuursleden J. B. v. Bockxmeer,
W. Willemsen, W. Lieshout en J.
Biankers werden herkozen, waar-
na ook de voorzitter, de heer J.
B. v. Bockxmeer, bij acclamatie
als zodanig werd herkozen.

MEDEMBLIK.

De afdeling hield op 26 Fe-
bruari j.l. een vergadering spe-
ciaal alleen voor de vrouwen der
leden van de Volksbond welke
flink was bezocht.

Het doel van deze vergadering
was de vrouwen meer bekend te
maken met het doel'en streven
van de R. K. Volksbond.

Spreker was de heer G. van
Slingerland, die zeer duidelijk de
betekenis van onze katholieke ar-
beidersbeweging uiteenzette.

Als attractie werden onder de
pauze zes Goudse kazen verloot.

Het geheel was voor onze da-
mes een mooie en leerzame
avond en zij die nog verzuimd
hebben deze avond bij te wonen
hebben dan ook veel gemist.

OVERVEEN EN OMSTREKEN

Op Donderdag 22 Februari
kwam de afdeling in vergadering
bijeen in Domi. De tweede voor-
zitter opende de vergadering met
gebed en deelde mede dat de
voorzitter wegens ziekte verhin-
de,rd was. Een telegram was in-
gekomen van dr. Olierook dat hij
plotseling verhinderd is in deze
vergadering te komen spreken.
Op verzoek van den voorzitter
werd een gebed gestort voor de
zielerust van het gestorven lid
den heer H. Schrama.

Verschillende ingekomen stuk-
ken worden afgehandeld.

Voor het monument van wijlen
den heer J. W. Smit stelde de
vergadering f 2,50 beschikbaar.
De propaganda-actie, door het
Werkliedenverbond ingezet, zal
ook door onze afdeling ter hand
worden genomen. De voorzitter
wekte allen op aan deze propa-
ganda mede te werken.

De secretaris bracht het twee-
de gedeelte van zijn jaarverslag
uit. Dit gedeelte betreft in hoofd-
zaak de verslagen van de onder-
afdelingen, 17 in getal. Uit de
vergadering werd de vraag ge-
steld, waarom er geen verslag
bij was van St. Paulus. De voor-
zitter zei, dat St. Paulus zich niet
beschouwt als onderafdeling van
de Volksbond. (Zeer terecht, de
vakafdelingen zijn geen onderaf-
delingen van de Volksbond. Een
verslag zou toch wel op zijn
plaats zijn. Red.)

De retraiteclub heeft 'n nieuw-
bestuur en dit zal trachten door
propaganda deze afdeling weer
tot bloei te brengen. De geeste
lijke adviseur heeft reeds de
medewerking van de St. Jozefge-
zellen toegezegd.

Voor de Thermometeractie
heeft zich een kleine commissie
beschikbaar gesteld, die door
huisbezoek zal trachten in elk ge-
zin een thermometer geplaatst te
krijgen.

OUDEWATER.
Dezer dagen hield de afdeling

haar jaarvergadering. De voor-
zitter merkte op dat het afgelo-
pen jaar een goed jaar geweest
is wat de eenheid betreft.

Het jaarverslag van den secre-
taris, den heer Jansen, vermeld-
de, dat het aantal leden op l
Januari j.l. 136 en op l Januari
van het vorige jaar 138 bedroeg..

De vakorganisaties nemen nog
steeds iri ledenaantal toe, terwijl
ook de onderafdelingen van de
vereniging dit jaar uitstekend
werk verricht hebben.

Uit het financieel verslag van
den penningmeester bleek, dat er
werd ontvangen f 797,62 en uit-
gegeven f 774,23, zodat er een
batig saldo in kas is van f 23,39.

Tot lid van de controlecommis-
sie werd gekozen de heer B. van
Gils. De heren J. van Doornen,
M. Bode en H. Koster-werden als
bestuursleden herkozen. De heer
Van Doornen werd tevens met
algemene stemmen als voorzitter
herkozen.

De geestelijke adviseur der af-
deling pater A. Stokman O.F.M,
spoorde de leden aan deel te ne-
men aan de Stille Omgang op 17
Maart a.s., vooral omdat deze
Stille Omgang tot intentie heeft
het verkrijgen van de wereld-
vrede.

De voorzitter wekte de leden
op deel te nemen aan de thermo-
meter-actie, ten bate van het
Kanunnik-Van-Schaik-fonds.

DE RIJP.
De commissie die alhier ge-

vormd is voor de thermometer-
actie van het Kanunnik-Van-
Schaikfonds, heeft haar taak
goed begrepen. Niet minder dan
165 gezinnen hebben, door hun
actieve propaganda, zich bereid
verklaard een thermometer te
plaatsen en zij hopen en ver-
wachten dit getal nog hoger op
te voeren. Voorwaar een roooi
succes voor onze kleine afdeling.

W „taar men verwae

•wordt

DELFT. Jaarvergadering op
Woensdag 27 Maart a.s. De pe-
riodiek aftredenden zijn: G. Vrij-
moed, W. Zuiderwijk en A. H.
Nieuwpoort. De aftredenden stel-
len zich herkiesbaar. Candidaten
kunnen tot en met 16 Maart a.s.
werden ingediend bij den secre-
taris. De candidaatstelling moet
schriftelijk geschieden, voorzien
zijn van minstens 10 handteke-
ningen en een bereidverklaring
van den gestelden candidaat.

DUrVENDRECHT. Zondag 10
Maart a.s. wordt er in ons ge-
bouw één grote parochie avond
gehouden, welke zal staan in het
teken van de actie Naar de
Nieuwe Gemeenschap.

In verband met het grote nut
van deze avond lijkt het ons niet
nodig de leden tot een massale
opkomst aan te sporen. Entree
vrij, toegang boven 16 jaar.

HEILOO. De gemobiliseerden
worden eraan herinnerd, bij ver-
andering van garnizoensplaats
etc. even hiervan opgave te doen,
opdat vakblad en Herstel niet
als onbestelbaar worden terug-
ontvangen door ons bestuuf.

Woensdag 13 Maart houdt on-
ze geestelijke adviseur zijn aan-
gekondigde lezing. Wij verwach-
ten, dat alle leden zo veel mo-
gelijk aanwezig zullen zijn.

Hoe staat het met de verkoop
van onze loten? Wijst uw cliën-
ten nog eens op de grote kans
op een prijs en doet tevens nog
eens uw uiterste best, opdat zo
spoedig mogelijk de trekking zal
kunnen plaats hebben. Ons be-
stuur zegt u daarvoor bij voor-
baat dank.

Wij zijn over de helft heen niet
het plaatsen van de thermome-
ters. Wie heeft er nog enkele
aangeworven? Geeft u hiervoor
op aan ons secretariaat of bij G.
Dekker, Zevenhuizen; L. .de Bont,
Straatweg, of bij J. Verver, Ho-
geweg.

DE RIJP. Op Vrijdag 15 Maart
zal weer een avond gehouden
worden voor de vrouwen en ver-
loofden van onze leden. Als spre-
ker zal weer optreden onze di-
strictsbestuurder Van Slinger-
land. Voor tractatie wordt ook
nu gezorgd. De vorige keer wa-
ren de meeste vrouwen aanwe-
zig, en het bestuur verwacht ze
deze keer allemaal, want het be-
looft weer een leerzame en ge-
zellige avond te worden,

RIJSWIJK (Z.H.). Op Zondag
17 Maart a.s. om 3 uur n.m., de
dag van St. Jozef, zal ook nu
weer de zegening van de gereed-
schappen plaats hebben. Het be-
stuur van de R. K. Volksbond
heeft in deze samenwerking ge-
zocht met R. K. Middenstand en
L.T.B., welke beide hun mede-
werking zullen verlenen. Gezien
de nog al grote deelneming van
verleden jaar, belooft deze St.
Jozefdag voor katholiek Rijs-
wijk een demonstratie te wor-
den. Laat dit te meer een aan-
sporing zijn om allen wel of niet
in het bezit van dagelijkse werk-
tuigen, aan deze plechtigheid,
welke van grote betekenis is,
deel te nemen.

SCHIEDAM. Jaarvergadering.
Op Donderdag 28 Maart, des
avonds 8 uur, zal de jaarverga-
dering gehouden worden, waarin
de bestuursverkiezing moet
plaats hebben.

Aan de beurt van aftreden zijn,
na opgemaakt rooster volgens
de nieuwe statuten, de heren Th.
J. Mouwens, G. v. d. Heuvel en
F. de Kaper, die zich allen weer
beschikbaar stellen. Eventuele
candidaten kunnen worden op-
gegeven tot en met Donderdag
21 Maart, 's avonds negen uur,
in de bestuursvergadering. Can-
didaten kunnen door 10 leden
gesteld worden, waarbij een be-
reidverklaring van den candidaat
moet zijn gevoegd.

VOGELENZANG. Op Zondag
10 Maart a.s. zal in de parochie-
kerk van O.L.V. Hemelvaart te
Vogelenzang des morgens om
half 8 een H. Mis worden opge-
dragen voor de zielerust van on-
zen overleden oud-bondsvoorzit-
ter J. Smit.

Het bestuur vertrouwt, dat de
leden in groten getale ter H. Ta-
fel zullen naderen.

WASSENAAR. Ledenvergade-
ring op Donderdag 14 Maart des
avonds om half acht iri het R. K.
Verenigingsgebouw.

Agenda: Opening door den
voorzitter, Bondslied. Ingekomen
stukken en mededelingen, spreek-
beurt door districtsbestuurder
J. W. v. d.-Akker, onderwerp:
Het maatschappelijk toekomst-
beeld. Verslag controlecommis-
sie.

Waarde vrienden, werkt mee
met het bestuur en komt allen
ter vergadering.

WORMER. De jaarvergade-
ring wordt gehouden op Dins-
dag 12 Maart a.s. Aftredend zijn
de voorzitter, de tweede secreta-
ris en de penningmeester, allen
herkiesbaar. Candidaten kunnen
ingediend worden tot de verga-
dering bij den secretaris. Het be-
stuur rekent er op, dat alle le-
den in de vergadering aanwezig
zullen zijn.

MANNEN LAAT UW BESTU-
BEN NIET MET LEGE STOE-
LEN VERGADEREN
ER WORDT OOK OVER O GE-
PRAAT! ZORGT ERBM TB
ZIJN.
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De loterij Meisjessfad
goedgekeurd bij ministerieel besl. van 6 Jan. 1940 2e afd, A nr. 1176

die niet op 1 Maart kon trekken, loot in elk geval
uit binnen de wettelijke termijn en tien dagen voor de
trekking wordt deze datum in dit blad bekend gemaakt.
De trekking heeft plaats ten overstaan van notaris
A. J. P. Mermans te Utrecht.

Voor één kwartje hebt U kans op

een eigen huis
ter waarde van vijfduizend gulden.

Haast U de gratis beschikbaar gestelde formulieren
aan te vragen bij den penningmeester van de loterij
Meisjessfad, postbus 90, Utrecht.

Ruim duizend prijzen!
En U zult zien in de formulieren wat voor prachtprijzen.

SPOEDIG BEGINNEN
schriftelijke cursussen: Fransch, Duitsch, Engelsen, Ned. Taal met
Kekenen, Boekhouden, Steno, Alg. Ontwikkeling. Elk vak plm.
65 cent per maand. Vraagt gratis proefles en inl. aan CURSUS
ZELFONTWIKKELING, Bosb. Toussaintstr. 46c, Amsterdam W.

WIJ VERKOPEN ALLE MERKEN
Portable schrijfmachines prijzen van"f ƒ70,—
Ook Rebuild schrijfmachines,- zoals Bemmington,
Olivetti, Underwood, Koyal enz. enz. voorradig.
K.V.S. Stalen meubelen Nederlands Fabrikaat

W* A» G» van Boesschoten
MARIAPLAATS 8 - TELEFOON 17813 - UTRECHT

ZANGKAN AEIES
Prima Seyfertkanaries uit

kampioenen 1939, diep in knor,
holhol, klockrollen, holklingel,
fluiten ƒ 3 en ƒ 4. Popjes ƒ 0,50.
Goudgele Saksische mannen
ƒ 2,50. Harzerzangmannen ƒ 2.
Popjes ƒ0,30. Alle dag- en
avoridzangers. Blauwe, Bruine,
Witte, Oranje, Zilverkanarie-
mannen op zang ƒ 2,50-ƒ 3,50.
Prima vogelzaden ƒ 0,14 p. p.
per 25 pond franco thuis
Fijnkwekerij Nico Borneman
Merelstraat 31 b - Telef. 13617

Utrecht

PROF. 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

Gebruikt bij Uw ontbijt steeds

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

A.H.O.-ARTIRELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
TELBURG

Hartedief
fornuispoets

Nederl kwaliteit? product

Tube 12 et. Bus 20 et.
Verkrijgbaar bil Uw winkelier l

Poetsmiddelenfabriek te Echt fL.V

En betere v/aar

En 10 procent

Willy Waterman, copywriter op een der grootste Ne-
derlandsche reclame-bureaux, werd door zijn firma
naar de V.S. gezonden om daar reclame en pers te
taestudeeren. De laatste maanden van zijn verblijf aan
de overzijde van den grooten vijver bracht hij door in
Hollywood.

Beter dan wij kunnen hopen het hier te doen zegt de
schrijver in zijn introductie, hoe het van nabij beschou-
wen van „Hollywood en Hollywood's wonderlijke werk-
wijzen" hem heeft geïnspireerd tot zijn merkwaardig
boek: AMERIKA FILMT.

Dit werk is vervuld van een tintelenden humor, maar
daarenboven mag het er aanspraak op maken meer
te zijn dan een humoristisch werk of een parodie: het
is een satyre.

Wie aan dit boek eenmaal begonnen is, kan niet
anders: hij móét het uitlezen. Als de lezer de laatste
pagina heeft omgeslagen, bemerkt hij dat de schrijver,
zonder er maar eenmaal direct over te spreken, alle
problemen en aspecten van het phenomeen: de Ameri-
kaansche film naar voren heeft gebracht.

Van hoofdstuk tot hoofdstuk wordt de lezer, — ge-
hypnotiseerd, — meegevoerd in een onwezenlijke
wereld waarin alles scheef staat, een wereld die waan-
zinnig grappig is en van een monumentale grotesk-,
heid.

Als u dit werk hebt gelezen zult ge het met ons eens
zijn: een merkwaardig boek van een opmerkenswaar-
digen schrijver.

Verkrijgbaar in iederen boekhandel
ingenaaid 2.50 gebonden 3.50
N.V. HET NEDERLANDSCHE

BOEKHUIS, TILBURG

G, M U L D E R S
OostrunvVenray L»

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

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

VRAAGT PRIJS

Coöp. Levensverzekering Mij

DRIFT 8
U. A.

Instelling van het
R. K. Werkliedenverbond UTRECHT

Concurreerende tarieven.-Billijke

voorwaarden. - Aandeel in de

winst. - Vrijstelling van premie-

betaling bij ziekte, werkloosheid,

werkstaking en uitsluiting.

*

VRAAGT PROSPECTUS EN V O O R W A A R D E N

BON AANKONDIGING
De lezers van De Volkskrant kunnen tegen dezen BON bekomen
den

WERELD-ATLAS
door A. DE MOOR,

met 28 platen, in vele kleuren en zeer uitgebreid alphabetisch
plaatsenregister. Als men dit register opslaat, kan men elke
plaats, rivier, enz. vinden.

Deze atlas is voor groot en klein, school en huis, ook om
de luchtvaart te volgen. Franco na postwissel of op Giro 124280
98 et., afgehaald 90 et. bij den Nederl. Verzendboekhandel, Gast-

huismolensteeg |2 i11 't verlengde van de Paleisstr., A'dam C.
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Het rijwiel
met het comfort
van een auto!

Bij de keuze van meervoudige versnellingen (2- of
3-gang) komt in aanmerking wat het beste beant-
woordt aan het algemeen gebruik, teneinde zonder
te veel trapbewegingen met een behoorlijke vaart
vooruit te komen. Zijn de omstandigheden gunstig,
d.w.z. heeft men den wind mede of rijdt men een
helling af, dan heeft men een grooter belang,
van het VRIJWIEL zooveel mogelijk te profi-
teeren dan met een onveranderd traptempo harder
vooruit te komen, waarmede de veiligheid van
den berijder evenmin gediend is als die van andere
weggebruikers.
Bij toepassing van een meervoudige versnelling
moet dus het zwaartepunt liggen bij de mogelijkheid
de versnelling te kunnen verkleinen, wanneer on-
gunstige factoren als tegenwind en stijgingen zich
voordoen. Dan is het ook welkom over meer dan
één mogelijkheid te beschikken al naar gelang
de tegenstand sterker of zwakker is. Opgemerkt
mag ook worden, dat in druk stadsgewoel het
tijdelijk gebruik van een kleinere versnelling de
stuurzekerheid en daarmede de veiligheid verhoogt.

2- en 3- gang-naven

zijn volgens dit principe geconstrueerd en sedert
vele jaren bij duizenden wielrijders in gebruik!

Gezelschapsvaandels en Insignes, Processievaandels en
Magazijn van a l l e Kerkbenoodigdheden
Het oudste en beste adres - Eigen atelier - Groote
voorraad Hoogste tentoonstellingsbekroningen

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

Desverlangd komt een onzer ter bespreking der zaken over

Voor

44.75
DIRECT UIT ONZE FABRIEK AAN PARTICULIEREN

nog zoo lang als onze
voorraad strekt ons
Ie KLAS GARANT-
RIJWIEL voor DAMES
of HEEKEN, geheel

compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel spe-
ciaal verzwaarde spaken, roest vrij lak werk, prima nikkel-
werk, kettingkast, 10-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 tenslotte
onze reclame. Franco thuis enz. Volledige schriftelijke lang-
durige garantie. Niet volkomen naar Uw genoegen na 8
dagen gebruik het volle bedrag terug. Goedkoopere rijwielen
met remnaaf, jasbeschermer en 6-volt lamp ƒ 38,50
STOFZUIGERS, groot slee-fnodel 120 of 220 volt, enorme
zuigkracht, 2 jaar gar. ƒ 34,75, Vraagt gratis prijscourant
RIJWIELFABRIEK „GARANT" N.V. Wageningen, Tel. 2165

Leverancier van Politie en Gemeente-instellingen

L i e f h e b b e r s v a n T o n e e l
Mooie, vlotte en moderne stukjes voor het opvrolijken van feest-
avonden of het aanvullen van programma's zijn:
DE SOLDATENDOCHTER, vrolijke militaire schets in één bedrijf

voor l dame en 3 heren prijs 75 cent
DE HAARKUUR, klucht in één bedrijf voor 4 heren of l dame en

3 heren (groot succes) : prijs 75 cent
BIDDERS ZONDER VREES OF BLAAM, vrolijk spel in één be-

drijf (geen costuumstuk uit de middeleeuwen) voor 7 heren
prijs 75 cent

Verkrijgbaar bij Toneelfonds „VARIA" Heerenweg 66 Utrecht.
Giro 347954. Aan serieuse aanvragers worden ze gaarne op zicht
verstrekt, in welk geval bijvoeging van postzegel van 10 cent voor
port en administratiekosten op prijs gesteld, maar niet vereist
wordt.

VGRAVENHAGE R. K. DAMES- EN
MEISJES TEHUIS

HUIZE MARIA, Nieuwe Havenstraat 76: Pension f 40 & f 45
per maand. — HUIZE MARTHA, Nieuwe Havenstraat 75: Pension
per dag f 1.25; pension per week f 8.50. — Telefoon 112407

Wat een
Schitterende tegels!

Hoe houd je die
toch zo
helder?

Ik schuur
ze nooit, maar
reinig ze zacht

met VIM!
A
m

Scherpe schuurmiddelen bederven Uw tegels.voor U het

weet. Ze vernielen het oppervlak en maken de tegeis

dof en ruw. In de krassen blijft vuil zitten. De zachte,

dubbele werking van Vim reinigt de tegels volkomen.

Vim maakt het vuil eerst los en verwijdert het daar-

na, zonder krassen te veroorzaken. Houd tegels en

glanzende voorwerpen in Uw huis schoon met Vim,

het „automatische" reinigingsmiddel.

""«

"""L

nooit
V l l l - 091

DE H O O P
VERHUIZINGEN

voorheen

NIEUWE GRACHT 62 A
thans

LANGE NIEUW-
STRAAT 55 bis
Telefoon 17089 - UTRECHT

Begrafenis-Onderneming
„MARTHA"

3. L. HUPKENS & Zn.,
Delft - Nieuwe Laan 24

Telefoon 1463
Agent: Levensverzekering
My. „Concordia" Utrecht.
R. K. Kraam-, Wyk- en
Ziekenhuisverpleging, Delft

Firma de Waal
Speciaal adres voor

AANGEMAAKTE VERF,

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

Telefoon 114034

BOEKBINDERIJ
v. d. WIJNGAARD
Mariaplaats 19 — Utrecht

OOK VOOR ü

Schriftelijke Cursussen
1. POORT DER GEMEENSCHA?

NED. TAAL (3 Cursussen: 2. SCHRIJVEN EN SPREKEN
3. LITTERAIRE TAALCURSUS).

REKENEN, SCHRIFTVERB., BOEKHOUDEN voor L. en Tb.
MIDDENSTANDSDIPLOMA — POLITIEDIPLOMA — PER.
SOONLIJKHEID — BEDRIJFSLEIDER — VERSLAGGEVER
enzv Inlichtingen gratis.
INST. J. KOOPMAN - K. K. Hoofdonderw. • W 10, WESTWOUD
(Een grote R. K. Vakorganisatie laat dit jaar voor de tweede maal
de leden gezamenlijk onze Taalcursussen volgen!!)
Inlichtingen gratis! (Ook voor hoofdbesturen van organisaties).

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!

R. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G

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,—t
Popjes f 0,75. Bonte mannen
f 3,—. Popjes f 0,50. Dag- en
avondzangers. 8 dagen proef.
Zend remb. vr. v. r. k. bij:

ï. C. de Kinderen
Eerste klas Kanarie Kwekerij

Hazestraat 62
VALKENSWAARD

INLICHTINGEN
over de leer en gebruiken der Katholieke Kerk zijn gratla
te verkrijgen bij het Diocesaan Inlichtingen-Bureau te Gi»-
neken, Ulvenhoutschelaan 1t


