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HET BUITENLAND
onder de loupe

Oud en nieuw

De rampen van 1939 liggen
nog vers in het geheugen. De
heidense moraal van het geweld,
heeft nieuwe triomfen gevierd.
De „vrede.van München" bleek
theaterspel te zijn. Tegen alle
beloften in werd ook Tsjechië
veroverd en is Polen verpletterd.
Albanië viel op Goede Vrijdag in
handen van Italië. Estland en
Letland moesten bukken onder
de knoet van Rusland, dat thans
ook het kleine Finland tracht af
te slachten. De rechten van kleine staten werden brutaal geschonden. Deze anarchie heeft
tot een nieuwe oorlog geleid,
•waarvan het einde nog niet is te
voorzien. Lang te voren was
deze oorlog voorbereid. Oorlogsgeest beheerste al vele jaren
de wereldpolitiek. Hoe kan het
anders, waar zo stelselmatig de
grondslagen van de vrede waren
ondermijnd? De Kerk, die deze
grondslagen moet beschermen,
werd wreed vervolgd en zelfs
een godlozenbeweging, dus een
openlijke opstand tegen God,
heeft men in Europa geduld.
De voortdurend waarschuwende Paus Pius XI, die met stervende hand nog zijn encyclieken
tegen de grote dwalingen van
onze tijd schreef, vond geen of
weinig gehoor. Hij stierf met
een laatste vermaning op de lip-

pen. God heeft hem het leed bespaard, getuige te zijn van de
catastrofe, die Hij had voorspeld.
Dit alles en nog veel meer ellende — op het einde nog die verschrikkelijke aardbeving in Turkije, waarbij meer dan veertigduizend mensen het leven verloren -- heeft zich in 1939 afgespeefld. God heeft dit toegelaten, God, Die alleen het goede
wil. Kunnen wij dit begrijpen?
Ja, indien wij de geschiedenis
der eeuwen overzien en ons goed
rekenschap geven van de samenhang der gebeurtenissen in 1939,
die niet alle rampzalig zijn geweest. Er kwam een einde aan
de barbaarse burgeroorlog in
Spanje. Het was ook het einde
van het beruchte volksfront,
eerst in Spanje, spoedig ook in
Frankrijk, en thans publiceert
de socialistische pers een ongunstig oordeel van Kerenski ,over
dat volksfront. Kerenski, vóór
1917 de eerste socialistische leider van de Russische regering,
die Stalin beter dan anderen begrijpt, verklaart nu, wat hier
voortdurend is betoogd dat het
volksfront een valstrik is geweest voor de democratie. De
socialisten hebben dit eindelijk
begrepen. Nog in April 1939 eiste
hun internationaal vakverbond
een „vredesfront" met Rusland
en nog maanden later noemden
zij het verraad, wanneer Engeland en Frankrijk zich niet spoedig met de bolsjewistische staat
verbonden. Hun ogen en die van
alle volksfrontpartijen gingen
eerst open toen Rusland zich in
zijn ware gedaante ontmaskerend, aansloot bij Duitsland;
toen het bolsjewisme zich met
het nationaal-socialisme verenigde tegen de christelijke beschaving van Europa, toen Rusland
aan Duitsland hulp verleende bij

het neerslaan van Polen, zijn ting van rechtsinstellingen, die worden gelden ingezameld en
imperialistische eisen stelde aan waarborgen een loyale en ge- ook oorlogsmateriaal wordt aanEstland en Letland en ten slotte trouwe naleving van het vredes- gevoerd. Maar de hulp is nog
zich met barbaarse wreedheid verdrag; bevrediging van bil- lang niet voldoende. Waren de
op Finland wierp. De ogen gin- lijke eisen van landen, volken Finnen even talrijk als de
gen open. Het werelddrama werd en bevolkingsminderheden door Russen, deze laatste zouden nu
dieper doorschouwd. Het besef, vreedzame herziening der ver- reeds van hun bases zijn afgereeds wakker geschud door de dragen, en terugkeer tot de nor- sneden en wellicht over de grenbeweging voor „morele en gees- men van Gods wetten in de zen zijn teruggedreven. Ofschoon
telijke herbewapening," het be- geest van rechtvaardigheid en met 40 tegen 10 staan zij in elk
sef van de grote dwaling, die het liefde. De Paus heeft deze vijf geval na vijf weken nog even
materiële en intellectuele boven punten uitvoerig en helder toe- ver als bij het begin. Moreeft
de grondgedachten van het chris- gelicht. De wereldpers heeft er leden zij dus reeds de nederlaag.
tendom verhief, drong dieper diepgaande beschouwingen aan Bij deze nederlaag heeft zich een
door. Men ging inzien welke de gewijd en ze met vele staats- wereldverachting gevoegd. Andiepere oorzaken zijn van de ca- hoofden toegejuicht. Enige da- ders dan tijdens de revolutie in
tastrofe, die wij thans beleven, gen nadat zij was uitgesproken, Spanje heeft Rusland, buiten
van het herleefde heidendom met bracht de koning-keizer van zijn trawanten, geen vrienden
al zijn barbaarsheid in theorieën, Italië op plechtige wijze een be- meer.
die men eerst als tegenstellin- zoek aan het Vaticaan, wat door
gen zag, maar die nu hun ver- den Paus even indrukwekkend
„lm Westen nichts neues"
wantschap bewijzen. En nu is er werd beantwoord door een perafschuw over de gehele wereld soonlijk bezoek aan het QuiriVan het westfront geen
van het ontmaskerde bolsjewis- naal, een gebeurtenis, die sinds
me, dat men overal tracht uit 1870 niet meer had plaats ge- nieuws. Behoudens enige verte bannen en uit de Volkenbond grepen. Dit heeft de algemene kenningstochten van patrouilles,
wierp, waarin het te kwader ure aandacht getrokken. Sterk is het valt hier geen beweging te be— God betere het —• in naam vermoeden, dat de Paus met Ita- speuren. Als verstard liggen dei
van de democratie en het hu- lië een initiatief wil nemen, dat millioenenlegers hier tegenover;
manisme, was binnengehaald. tot vrede leiden kan. President elkander. Maar uit een redevoeNu wordt het ook duidelijk, wat Roosevelt, die eveneens in deze ring van Daladier is gebleken,
de oorsprong is van deze af- richting werkt, benoemde een dat er toch hard gewerkt wordt.
schuwelijke dwaling en van die vasten vertegenwoordiger bij de De vestingen worden nog verandere, van het nationaal-socia- H. Stoel. God zegene dit vredes- sterkt en uitgebreid. Men schijnt
lisme, die ermee verenigd is. Uit werk, dat meer waardering mo- het bewijs te willen leveren, dat
dit alles kan voor Europa en ge ondervinden dan dat van Be- een oorlog door de techniek ongeheel de wereld het goede ge- nedictus XV in 1917, die toen mogelijk kan worden gemaakt
boren worden. En Pius XII, de reeds ongeveer dezelfde grond- en dat alleen de honger of de
weerzin nog beslissen kunnen.
nieuwe Paus, Die het werk van slagen heeft genoemd,
Het is mogelijk, dat men op deze
zijn algemeen geprezen voorganwijze tot bezinning komt.
ger zo voortreffelijk voortzet,
De strijd in Finland
dat Hjj nu reeds aller aandacht
trekt en overal eerbied verwierf,
De Finnen blijven dapper weerGedwongen arbeid in
bevordert dit goede door zijn
rusteloze arbeid voor de vrede, stand bieden. Reeds 25000 RusZwitserland
waarvan Hij in zijn eerste en- sen zijn gesneuveld en 5000 gecycliek en in zijn onlangs gehou- vangen genomen. Ontelbaren
Alle werklozen tussen 19 en
den Kerstrede de grondslagen zijn verdronken of bevroren. 60 jaren, die nog tot arbeiden in
Tienduizenden
sloegen
op
de
heeft aangewezen.
vlucht. De Russen verloren niet staat zijn, werden in ZwitserAldus de jongste wereldge- minder dan 270 tanks en 125 land opgeroepen voor het verschiedenis overschouwend, mogen vliegtuigen, terwijl de Finnen richten van defensiewerk. Zo is
wij hopen op de toekomst en zoveel ammunitie en oorlogs- daar aan de werkloosheid een
van 1940 verwachten, dat het zal materiaal hebben buitgemaakt, einde gemaakt.
zijn een Zalig Nieuwjaar, een dat zij hiermede nog dagenlang
jaar, dat de verlossing en de hun vijand kunnen bestrijden.
ware vrede brengt.
Het blijkt meer en meer, welk De stryd tegen het communisme
een ordeloze troep het Rusislsche
leger is. Maar door hun gewelHet aantal communistische orEen vredesprogram van den
dige overmacht zijn de bolsjewis- ganisaties, meestal vakvereniPaus
ten in staat de oorlog voort te gingen, in Parijs en omgeving,
zetten. En zij doen het op de ontbonden of onder regeringsIn zijn Kerstrede tot de kar- meest barbaarse wijze. Zij deden toezicht geplaatst, bedraagt reeds
dinalen heeft de Paus de grond- het natuurlijk met nog meer inslagen voor een rechtvaardige spannng in de Kerstnacht. De 242. Ook in Zweden en. Zwitservrede genoemd. Deze zijn: rechts- Finnen krijgen hulp. Duizenden land zijn communistische bladen
gelijkheid en onafhankelijkheid vrijwilligers, vooral uit Zweden, verboden.
voor alle landen; wederzijdse Noorwegen en Denemarken schavrijwillige ontwapening, oprich- ren zich aan hun zijde; overal
H. H.

komt de keizer terug, die zijn paard laat
beslaan bij een smid met één oog in
e oorlocf voorstpe
Schapdetten, maar de keizer zal niet meer
over Duitsland regeren.
Wat van deze voorspelling te denken?
Van drie zijden heeft men mijn oordeel tasie de gebeurtenissen wellicht plaatsen
gevraagd over de voorspelling van deze in de middeleeuwen, in de zestiende eeuw, Eerlijk gezegd, vind ik die profetie van
oorlog, die door de bekende zuster Anna zelfs in het begin der negentiende eeuw, rode schoenen belachelijk. Veronderstel,
dat Anna Catharina Emmerich werkelijk
Catharina Emmerich zou gedaan zijn. Se- rond Napoleon.
dert dien las ik in „De Maasbode"
Kan zij niet in de middeleeuwen ver- deze voorspelling gedaan heeft, dan heeft
(Avondbl. van 29 Sept.), dat de mensen vuld zijn, toen de Joden ook dikwijls te zij geen betrekking op deze oorlog! Al ben
van Munster en omgeving veel geloof lijden hadden en de toestand zó verward ik geen krijgskundige, de ervaring in
hechten aan de voorspelling der genoem- was, dat de Paus uit Rome vluchtte? Ik Spanje, China en nu in Oost- en Westde kloosterzuster en dat deze oorlog bo- vraag dit met opzet, omdat de Paus, vol- Europa zegt mij, dat de beslissing bij arvendien reeds in de twaalfde eeuw voor- gens de bewuste profetie, Rome zal ver- tillerie en infanterie, ter zee bij de vloot
speld is.
laten, gedwongen door de noodlottige ge- ligt, hoe gevaarlijk de luchtmacht ook is.
Maar heeft Anna Catharina Emmerich
In deze laatste voorspelling leest men, beurtenissen, terwijl hij, eerst korte tijd
dat de keizer na een grote oorlog het regerend, juist ijverig voor de vrede aldus voorspeld? Een der drie personen,
land verlaat, een man van geringe af- werkte. Maar een katholieke monarch die mijn oordeel vroegen, had de profetie
komst de hoogste macht verkrijgt en wordt vorst van het verscheurde Duits- gelezen in een boekje van zekeren K.
Groot-Duitsland ontstaat, waarin slechts land en brengt dan alles weer in orde. Mg Daar ik het niet kende, wendde ik mij tot
weinig Joden zijn. De machtige heerser is deze profetie te vaag, te nieuwerwets een Nijmeegsen hoogleraar. Deze schreef
doet echter, om het plan te zeggen, een en daarom te verdacht om er op te steu- mij: „Dat boekje is een ergerlijk samenraapsel van de meest onbetrouwbare
stomme zet en een nieuwe wereldoorlog nen.
Van Anna Catharina, ongetwijfeld een en onkritische voorspellingen met enkele,
ontbrandt, welke met de vernietiging van
Duitsland eindigt.
innig-vrome kloosterlinge, zou een profe- die waarde. hebben. Het is een vod. Het
Iemand merkte mij op, dat het „precies tie afkomstig zijn, die meer op de stad heeft veel kwaad gesticht, veel mensen
is uitgekomen". Ik ben echter kritischer Munster betrekking heeft, maar overi- bang gemaakt met onzin."
Zuster Anna Catharina zou gestigmatiaangelegd en moet eerst de middeleeuw- gens veel op de vorige gelijkt, Zij voorse kroniek zien, waarin die voorspelling is spelde verschrikkelijke tijden, waarin ka- seerd geweest zijn, leidde een beschouopgetekend. Veronderstel, dat men met tholieken en Joden vervolgd zouden wor- wend leven en heeft vele visioenen gehad,
een echt document voor de dag komt, het- den, de mensen rode schoenen zouden die Clemens Brentano, steeds aan haar
welk dus niet geschreven is door een dragen en het gevaar uit de lucht zou ko- ziekbed zittend, van dag tot dag heeft
snaak van onze dagen, dan kan rijke fan- men. Na de verwoesting van Munster opgeschreven. Wat zij dan verhaalde, is

Is J,

I

U?

meermalen uitgegeven. Ik heb ze nagekeken, maar niet gevonden, dat Duitsland of
Munster in 1940 (altijd volgens K.) door
het luchtwapen zou vernietigd worden. Is
hier de fantasie weer op hol?
Een profetie is een openbaring Gods
van de toekomst door de mond van een
mens. Laten wij uiterst voorzichtig zijn
als onze wijze Moeder de Kerk en derhalve geen waarde hechten aan profetieën,
zolang het hoogste gezag niet heeft verklaard, dat wij met goddelijke openbaring
te doen hebben.
Wü hebben de profetieën van de H.
Schrift, maar verder bestaan er heus niet
veel betrouwbare voorspellingen. Opmerkelijk is ook, dat de H. Stoel, in verband
met mogelijke zaligverklaring van zuster
Anna Catharina, het handschrift van Clemens Brentano heeft opgevorderd en niet
ter inzage geeft. Dit zegt ons reeds zeer
gereserveerd te zijn.
VAN DEURNE.

SLAAP UW
VERKOUDHEID WEG
Wrijf rug en borst in mei Dampo. Dan
* bent U den volgenden morgen beter»
Pot 50 et. Tube 40 et. Doos 30 c».

R. K. Werkliedenverbond in
Nederland

Aan de lezers van Merstet
S «c. O «s 3 c h U-i
Amsterdam

Waarde vrienden,

Tot onze spijt moeten wij u
mededelen, dat Herstel voorlopig niet kan verschijnen.
Met Verbondsgroeten,

Het Verbondsbestuur.

Utrecht, Juli 1941.

Aan de agenten
van Herstel

Mijne Heren,
Ingesloten gelieve u aan
te treffen een aantal circulaires,
welke wij u beleefd verzoeken
bij de lezers van Herstel te
bezorgen.
Het Verbondsbestuur.

Lx 10J

R. K. Werkliedenverbond in
Nederland

./fan de legers van Jtfersfel
Waavde vrienden,

Tof onze spijt moeien wij u
mededelen, dat Herstel voorlopig niet kan verschijnen.
Met Verbondsgroefen,

Het Verbondsbestuur.

Utrecht, Juli 1941.

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

WEEKBLAD

KRONIEK EN KRITIEK
„DIE A L L I A N C E
„Het bondgenootschap met Rusland is de grootste, komende zet van
Hitler," voorspelde Herman Rauschning op bl. 464 van zijn beroemd
geworden boek „Die Revolution des
Nihilismus",
waarvan
inmiddels
ook een verkorte Nederlandse uitgave verschenen is.
Velen, die de bladzijden 748—754
in Hitler's „Mein Kampf" hebben gelezen, konden het niet geloven. De
nationaal-socialistische leider schreef
toch:

wijd verspreide rede uitgesproken,
waarin hij zo duidelijk mogelijk zijn
standpunt ten aanzien van sovjetRusland uiteenzette. Hitler verdedigde daar Europese samenwerking tot
behoud der Europese cultuur. Hij zei
letterlijk :

en in een andere helft: die wordt
geregeerd door de onverdraagzame,
op een algemene internationale heers^chappij aanspraak makende bolsjewistische leer, die vernietiging predikt
zelfs aan de eeuwigste en heiligste
waarden van het aardse en bovenaardse, om een andere ons in cultuur,
uiterlijk en inhoud afschuwelijk voorkomende wereld op te bouwen."

Het is onbegrijpelijk, maar dezelf„Indien echter thans van de zijde van de man, die deze denkbeelden over de
mijn internationale tegenstanders de tegenwerping wordt gemaakt, dat ik deze sovjet-macht voor de gehele wereld
samenwerking met Rusland toch verwerp, uitsprak, sloot een niet-aanvals- en
moet ik daartegenover het volgende ver- vriendschapsverdrag met Rusland.
klaren: ik heb haar niet verworpen en Hij liet Rusland doordringen tot midhaar niet met Rusland, doch met
De momentele Russische machthebbers verwerp
op de beheersing der wereld aan- den-Europa en een rechtstreekse bedenken er absoluut niet aan eerlijk een het
makende bolsjewisme. Ik ben dreiging worden voor de randstaten.
verbond te sluiten of het te houden. Men spraak
Duitser.
Ik
hang aan mijn volk en heb het En terwijl het ongelukkige Finland
moet toch niet vergeten, dat de regeer- lief. Ik weet,
dat het alleen dan gelukkig het slachtoffer wordt, seint de heer
ders van het tegenwoordige Rusland ge- kan zijn, indien
volgens zijn eigen we- Hitler, naar het Duitse berichtenbumene, met bloed bevlekte misdadigers zijn, eën en zijn eigenhetaard
leven. Ik wil
het schuim der mensheid, dat (begunstigd niet, dat op het Duitsekan
volk, dat niet reau op 21 December j.l. meldde, aan
door de verhoudingen van het tragisch slechts kan wenen, doch dat
ook zijn hele Stalin, den opperleider der bolsjewiemoment) een grote staat heeft overrom- leven lang altijd hartelijk heeft
kunnen ken, op diens zestigste verjaardag:
peld, millioenen van zijn leidende intelli- lachen, de gruwel van de communistische
gentie in wilde bloeddorst heeft geworgd internationale haat-dictatuur neerdaalt.
en uitgeroeid en nu bijna tien jaren de Ik sidder voor Europa bij de gedachte,
„Bij uw zestigste verjaardag verwreedste tyrannie aller tijden uitoefent. wat uit ons oude door mensen overvulde zoek ik u, mijn oprechte gelukwenwerelddeel moet worden, indien door het sen te aanvaarden. Daaraan verbind
Schel schildert Hitler dan de ver- binnenstorten van deze destructieve en ik mijn beste wensen zowel voor uw
raderlijke plannen der bolsjewieken, alle vroegere waarden omwerpende Aziavan wereldrevolutie en vernietiging tische wereldbeschouwing de chaos van persoonlijk welzijn als voor een gebolsjewistische revolutie succes zou lukkige toekomst van de volken van
van al het edele der mensheid. Alles de
hebben. Ik ben misschien voor vele Euro- de bevriende Sovjet-Unie.
noemt hij het werk van joden. Hun pese
staatslieden een fantastische en in
is „geen verdrag heilig"; het zijn elk geval een lastige waarschuwer. Dat ik
Adolf Hitler."
„representanten van de leugen, van echter in de ogen van de bolsjewistische
het bedrog, van diefstal, plundering, internationale wereld-onderdrukkers geld
Waarop Stalin dankend antwoordmoord". Met zulke mensen een ver- als een van de grootste vijanden is voor
drag sluiten, zou gelijk zijn aan het mij slechts een grote eer en een recht- de, dat het verdrag met bloed beonzalig pogen van een boom „om vaardiging van mijn handelen voor den klonken was!
Ik kan niet beletten, dat andere
voor eigen voordeel een overeen- nazaat.
Hier behoeft niets meer aan toegehun weg gaan, die zij nu eenmaal
komst te sluiten met zijn parasiet". staten
menen te moeten bewandelen of ten min- voegd dan de stille overweging, dat
„Men sluit geen verdrag met een part- ste te kunnen bewandelen."
bloed een zeer bijzonder vocht is, o.a.
ner, wiens enige belang de vernietimet de eigenschap dat het, onschulging van den andere is".
Maar ik zal beletten, dat ook Duits- dig vergoten, de wraak des hemels
Het Russische boljeswisme is, vol- land deze weg naar het verderf begens „Mein Kampf", 'n hardnekkige treedt. En ik geloof, dat dit verderf afroept.
poging van een wereldrevolutie on- zijn intocht zou houden op het ogender leiding van het „Joodse volk". blik, waarop de staatsleiding zichzelf
,.In het Russische bolsjewisme moe- zou willen lenen tot bondgenoot van
ten wij in de twintigste eeuw een po- een dergelijke destructieve leer.
JVIacninisfen te
ging zien van het jodendom om zich
meester te maken van de wereldIk zie geen mogelijkheid, om den
heerschappij" (751). Duitsland zal 't Duitsen arbeider het mij zo diep aanEr blijken in vredestijd werktuigeerste slachtoffer worden, indien het grijpende gevaar van het ongeluk van kundige officieren ter koopvaardij te
niet oppast: „Deutschland ist heute bolsjewistische chaos in Duitsland weinig.
das nachste grosze Kampf ziel des duidelijk te maken, indien ik zelj als
De oorzaken, aldus „Apostolatus
Bolschewismus''.
leider van de natie nauwe betrekkin- Maris", zijn gelegen in de onmogelijkDuitsland wil zich echter bevrijden gen met dit gevaar zou willen aan~ heid om ooit enige tijd in de kring
uit de omstrengeling van deze inter- knopen. Ik wil ook hier als staatsman van gezin of familie door te brengen
nationale slang. Daarmee is niet te en leider van het Duitse volk al dat- en in de zeer langzame promotie.
rijmen een toenadering tot Rusland. gene doen, wat ik van eiken volksgeVandaar dat er voor de schepen, die
altijr1 op zee en nooit thuis zijn, de
noot verwacht en verlang.
Het is waanzin zich met een macht te
Ik geloof niet, dat de nauwere aan- tankers, helemaal geen officieren der
verbinden, wier meester de doodsvijand is raking met een wereldbeschouwing, werktuigkunde te krijgen zijn.
van onze eigen toekomst. Hoe zal men
Vandaar dat er in alle mogelijke
ons eigen volk verlossen uit de boeien die voor een volk verderfelijk is, voor
branches oua-koopvaardij-officieren
van deze giftige omarming, als men er staatslieden nuttig kan zijn."
worden gevonden: onder andere bij
zelf inloopt? Hoe zal men den Duitsen
arbeider het bolsjewisme voorhouden als
„Wij hebben in de Duitse geschiedenis de Buma, bij omroepverenigingen, bij
een vloekwaardige misdaad tegen de van de laatste twintig jaar immers ge- expeditiekantoren, bij het verzekemensheid, indien men zichzelf verbindt legenheid gehad, om ervaringen op dit ringswezen, industrieën, reisbureaus
met de organisaties van dit hellebroed- gebied op te doen .Het eerste contact met enz.
sel? Met welk recht veroordeelt men dan het bolsjewisme in 1917 bracht een jaar
Als men getrouwd is, dan is het
een onderdaan uit de brede massa van-later aan ons zelf de revolutie. De tweede geen leven om gedurende 11 maanden
wege ztjn sympathie voor een wereldbe- aanraking ermee, was voldoende, om binschouwing, indien de staatsleiders zelf de nen weinige jaren Duitsland tot vlak aan per jaar op zee te zwalken en dan
vertegenwoordigers van deze wereldbe- de rand van de communistische ineenstor- precies een paar dagen verlof, gepaard met havendienst, te genieten,
schouwing tot bondgenoten kiezen?"
ting te brengen."
om dan '-eer voor zeer lange tijd aan
„De strijd tegen de Joodse wereld-bolsjewisering eist een duidelijk stellingneIk heb deze betrekkingen losge- alles vaarwel te zeggen; op de wilde
men tegenover Sovjet-Rusland. Men kan knoopt en daarmee Duitsland terug- vaart is het helemaal onmogeüjk.
den duivel niet met Beëlzebub uitdreven" gesleurd van dit verderf. Niets zal mij
De vereenzaming van den zeeman
(752).
kunnen bewegen, om een andere weg is ontzettend en in die zin is het zeete gaan, dan die, welke ervaring, in- mansleven veel minder dan in de zeilAldus de heer A. Hitler zelf in zicht en vooruitzien mij voorschrijven tijd, want toen bleef men tenminste
zijn eigen boek.
nog binnen na een flinke reis. Dat en
De bewering in de nationaal-sociadat alleen is de oorzaak, dat de werk,rAls
ik
deze
principiële
opvatting
overlistische pers ten onzent, dat Rus- breng op de algemene Europese politiek, tuigkundige officieren niet meer te
land veranderd zou zijn, vindt geen vloeit daaruit voor mij voort de onder- krijgen zijn en de meeste prefereren
steun in de feiten. „Rusland blijft scheiding van Europa in twee helften:
een oaan aan de wal boven reizen van
Rusland" heeft Hitler trouwens zelf
ïn de ene helft, die is opgebouwd uit drie maanden met enige dagen verlof
te Danzig verklaard, nadat het pact zelfstandige en onafhankelijke nationale en langzame promotie. Zeker boven de
staten, uit volken, waarmee wij duizend- wilde vaart, de tankvaart en de tegenvan Moskou gesloten was.
Evenmin houdt de andere bewe- voudig door geschiedenis en cultuur sijn woordige lijnvaart, waarvan het veren waarmee wij tot in de lof tussen 'w Indiëreizeu is doorring stand, dat het geschrevene in verbonden
verste
toekomst
willen blijven,
„Mein Kampf" te lang geleden zou evengoed als metverbonden
de vrije en zelfstandige spekt met een cruise van tien dagen
zijn. Immers, nog op 7 Maart 1936 naties van de buiten-Europese wereld- op twaalf maal 24 uur verblijf thuis.
heeft rijkskanselier Hitler een later delen;
Caveant consules!

f.

veren feest
Maandag 8 Januari zal er feest zijn
rond voorzitter Kleijs van de Katholieke Fabrieksarbeidersbond, die dan
een kwart eeuw op de brug staat van
het schip, waarvan hij zelf een der
grote bouwers is geweest.
Nog geen twintig jaar oud, begon
hij rond 1900 te Delft. Dit was in de
tijd, dat er werd gewerkt van 's morgens 6 tot 's avonds 7. In de brouwerijen van 4 uur 's morgens tot 9
uur 's avonds. Het was geen zeldzaamheid, dat men Maandagochtend

begon en doorwerkte tot Dinsdagavond en als men dertien gulden per
week verdiende, was het al heel wat.
Vacantie was er weinig of niets, collectieve contracten evenmin, uitkering bij ziekte en andere sociale bepalingen waren in de meeste bedrijyen volmaakt onbekend. En er waren veel werkgevers, bij wie vertegenwoordigers van een organisatie
niet binnen konden komen.
Sinds 1918 kon voorzitter Kleijs
zich geheel aan de organisatie geven.
Deze heeft ruim 23000 fabrieksarbeiders rond het vaandel van „St. Willibrord" verenigd. En nu is er practisch
geen werkgever van betekenis met
wien niet wordt overlegd. En wie weten wil, wat er verbeterd is, neme de
bijlage ter hand, welke de Katholieke
Fabrieksarbeidersbond bij het jaarverslag voegde. Zestig bladzijden met
zakelijke beschrijving van de reeks
sociale bepalingen, welke de fabrieksarbeiders beschermen.
Daar ligt het werk van den man,
die nu vijf en twintig jaar lang St.
Willibrord leidt. Een stuk van zijn gezondheid heeft hij erbij ingeboet.
Maar de dank van duizenden is hem
verzekerd.
„Het

ronds

„Het" fonds van de beweging is
dat, waarmee jongeren worden geholpen bij de studie voor het priesterschap.
Vroeger bouwden de gilden altaren
en stichtten fundaties. Vandaag is
nog nodiger ding, voor priesters te
zorgen.
En daarvoor dienen de inkomsten
uit het Kanunnik Van Schaik-fonds.
Daarom moet dat fonds versterkt,
want er zijn — gelukkig! — altijd
meer vragers dan middelen.
Vandaar de thermometer-actie.
Een vierduizend aanvragen waren
er op Oudejaarsavond binnen. Dat is
mooi, maar lang niet mooi genoeg.
Als wij eens zorgden voor het tienvoud.
Veertigduizend thermometers!
Denk eens aan, wat dit een versterking aan het fonds geven zou.
Doe mee.
Vul het biljet in op bladzijde 6.
De eeuwige Hogepriester zal u zegenen voor dit werk!

Beparel Uw tanden
met een heidere tjians
door ze te poetsen met IVOROL
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R O N D DE
BEWEGING

Wat zou de Eerste Kamer doen?
(d. B.) 22 December is de kroon
Het Voorlopig Verslag liep over van
gezet op een vele jaren door de kabezwaren. Een deel van de leden
De Katholieke Mijnwerkersbond bad in de tholieken gevoerde actie: de Eerste
vierde week van December 87 nieuwe leden. Kamer heeft de wettelijke regeling scheen niets van kinderbijslag te wilBij de op 20 December gehouden verkielen weten: angst voor overbevolking,
Eing voor twee leden der arbeiders-commis- inzake kinderbijslagverzekering aan- voor gezinsvorming en gezinsuitbreieie op de „Laura" werden de twee candida- genomen met 27 tegen 7 stemmen.
ten van deze bond, P. van Laanen en C. Tegen hebben gestemd 3 sociaal-de- ding speelde hun parten. Een ander
Hubben, gekozen.
mocraten, 3 christelijk-historischeri*] deel wilde de grote gezinnen wel helen l liberaal. Die stemmen-verhou- pen, doch dan door middel van belas***
Het December-nr. van „De Kath. Verzeke- ding is daarom van belang, omdat er ting, woningvoorziening, moederringsbode", no. 11 van de 21e jaargang is het
laatste. De bond van verzekeringspersoneel uit blijkt dat de wettelijke kinderbij- ichapszorg, schoolgeldregelingen. Het
AMERICAN BLEND
Bluit zich bij de H.K.W. aan. „Eerlijk ben slagverzekering gedragen wordt door grondloon kon worden gedrukt *);
ik van mening, dat de gekozen weg de beste
en de aangewezene is", schrijft adviseur W. het Nederlandse volk. Stemden in de arbeidsprestatie moest de (uitsluiten• Bokeloh en ook de heer L. de Boer besluit: Tweede Kamer de vrijzinnig-democra- de) grondslag van de loonsbepaling Romme. De minister had wel in de
„Wij gaan met goed vertrouwen in een groter organisatieverband de toekomst tege- ten en, natuurlijk, ook de nationaal- zijn. Dat de bedrijfsraden als uitvoe- stukken gezegd „voorshands" niet bemoet."
socialisten tegen, in de Eerste Kamer ingsbrganen waren genoemd, was 'n reid te zijn de bedrijfsraden in te schastemden de vertegenwoordigers van bezwaar; de levenskracht van die or- kelen; doch om o.m. zijn partijgenoten
De katholieke bond van werkmeesters zal die politieke partijen vóór — de 'anen moest worden gespaard om gerust te stellen verklaarde hij vlot:
voor 1040 de bondsvergadering houden te N.S.B.-ers na een allerzotste kron- hun te zijner tijd een economische
maakt je niet ongerust: in de nabije
Den Haag op 15 en 16 Juni. Voorstellen voor
deze vergadering worden ingewacht tot kelredenering — doch ze stemden taak te kunnen opdragen. De kleine toekomst is er geen sprake van dat
uiterlijk 3 Februari. Op deze vergadering vóór.
zelfstandigen vielen niet onder de ik mijn medewerking in die richting
zullen de 2e voorzitter, de 1ste en 2de comHet schijnt om meer dan één reden regeling; er zou weer een nieuwe last zal verlenen 2).
missaris aftreden nl. de heren A. Leygraaf te
Eindhoven, J. de Roy te Tilburg en Fr. den wenselijk, dat in Herstel aan de gang op het bedrijf worden gelegd; verhaal
Het was een ijs-koude, als men wil
Ouden te Helmond. Laatstgenoemden zijn
herkiesbaar, eerstgenoemde heeft bedankt van zaken nog enige aandacht wordt op de werknemers had mogelijk moe- „nuchtere" verdediging; het was opten zijn. De kinderbijslag had nog on- portuniteit en nog eens opportuniteit;
•wegens ziekte
geschonken.
* *
Het wetsontwerp is door minister voldoende ingang gevonden. Er had van enige principiële warmte was
Het aantal ondernemingen, waar een toe- Romme ingediend en in de Tweede
en eenheidsuitkering noeten worden geen spoor te vinden. Wij mogen,
elag of loonsverhoging in de laatste maanvoorgesteld;
de uitkering had aan een practisch, voldaan zijn met 's minisKamer
warm
en
overtuigend
verdeden is ingevoerd, schat het Centraal Bureau
voor de Statistiek op 20.000 tot 25.000 en het digd. Het is daar, op enkele punten loongrens gebonden moeten worden; ters toezegging: het is mijn vast vooraantal arbeiders, dat dientengevolge een gewijzigd, aangenomen met 66 tegen elk bedrijf had zijn eigen lasten moenemen, de wet binnen de kortst mogevergroting van het inkomen kreeg op ongeveer 200.000. Deze toeslag bedraagt in de 22 stemmen. (De N.S.B, stemde daar ten dragen. De uitkering had eerst bij lijke tijd tot uitvoering te brengen,
meest gevallen vijf procent. Er komen ook tegen, omdat het ontwerp „onsociaal" het vierde kind moeten beginnen.
geheel bevredigen doet zulk een
hogere percentages voor kostwinners en kinNatuurlijk juichten „verscheidene" (koude) gang van zaken niet. Wij erwerd genoemd.) De belangrijkste wijderrijke gezinnen voor.
ziging bracht een aangenomen amen- andere leden het wetsontwerp toe; die kennen, het is niet gemakkelijk voor
***
dement-Smeenk, waardoor werd be- leden waren het met zo goed als geen een Nederlands sociaal-democraat
In „De Kath. Werkgever" herinnert mr.
warm te lopen voor de wet inzake de
Kortenhorst eraan, dat op 2 September 1915 paald, dat de kinderbijslagverzekering enkel punt der opposanten eens.
Minister Van den Tempel kwam kinderbijslagverzekering;
de Algemene Katholieke Werkgeversvereni- niet door bedrijfsraden kan worden
daarvoor
ging tot stand kwam te Utrecht. Op l Dec.
hebben zij zich in het lang niet grijze
1915 werd mr. Kortenhorst uit 25 candidaten uitgevoerd „voor het tijdstip, waarop met zijn Memorie van Antwoord.
Neen, het was geen memorie van verleden te dikwijls op krasse en soms
tot secretaris benoemd. Dit is dus dit jaar bij de Ziektewet de bedrijfsraden al:
een kwart eeuw geleden. Laat ons hopen, dat uitvoeringsorganen van de in die wet Romme. Hij gaf te kennen het met
spottende wijze tegen verklaard;
het jubileum in voor land en volk gunstige
vele bezwaren eens te zijn; hij zou het daarom verlangen wij misschien te
bedoelde verzekering zijn erkend".
omstandigheden gevierd kan worden,
Nadien is minister Romme vervan- anders hebben gedaan, doch nu het veel, indien méér gevraagd wordt dan
***
gen
door minister Van den Tempel ontwerp er eenmaal was, achtte hij een „nuchter" vóór? Misschien moeOp l Januari was het 25 jaar geleden, dat
de heer W. Strrjbis Pzn., voorzitter van de (hetgeen tussen die vervanging ligt de bezwaren niet onoverkomelijk; een ten wij dankbaarheid betuigen, dat
Bond van Protestantse Fabrieks- en Trans- laten wij, als van geringe practische grote groep Nederlanders zou er mee ondanks het verleden, alle in de verportarbeiders in dienst trad als gesalarieerd
worden gebaat.
gadering van de Eerste Kamer aanbestuurder van deze bond. Deze bond is op waarde, buiten beschouwing).
Ook bij de mondelinge behandeling wezige sociaal-democraten, behoudens
een na de grootste der protestantse vakorHoe. zou het met de kinderbijslagganisaties en de heer Strijbis neemt als lei- verzekering gaan? Zou het wetsont- was geen spoor van enthousiasme te
de kei-harden: v. d. Bilt, Moltmaker
der dezer organisatie onder de bestuurders
der Christelijke vakbeweging een vooraan- werp worden ingetrokken en een bekennen; de minister bekeek de kwes- en Vijlbrief, vóór hebben gestemd.
etaande plaats in. De heer Strijbis, die reeds nieuw, gewijzigd ontwerp worden in- tie „nuchter" en hij kon de warme
Dat geen van de Eerste-Kamerop 23-jarige leeftijd in dienst van zijn organisatie trad, moöht zijn jubileum op vrij gediend? Reeds spoedig kwam het verdedigers niet volgen. Zij die de leden de passage in het Voorlopig
jeugdige leeftijd herdenken onder ruime en verblijdend bericht: het kabinet-De bedrijfsraden wilden inschakelen bij Verslag betreffende de angst voor
verdiende belangstelling.
Geer — minister Van den Tempel — de uitvoering gaven toe „aan een hob- „gezinsvorming en gezinsuitbreiding"
* ^*
zal het ontwerp-Romme in de Eerste by". Dat was geen compliment aan heeft verdedigd is tekenend, te meer
Op voordracht van minister Van den Temzijn uiterst bekwamen voorganger omdat er alle gelegenheid toe was.
pel heeft de Koningin den heer F. v. d. Kamer verdedigen.
Wanneer zal de wet worden toegeWalle, lid van het dagelijks bestuur van het
BOC. dem. N.V.V. benoemd tot ridder in de
past?
De minister heeft gelijk: dat is
orde van Oranje Nassau. De sociaal-demoniet precies te zeggen. Er moeten nog
cratische hoofdambtenaar, de heer Meijer de
Vries bracht het bericht van de benoeming
tal van voorbereidende maatregelen
en speldde de decoratie op. De .geridderde
worden getroffen, al ware het ons
verklaarde gaarne de orde te willen aanneliever geweest, indien had kunnen
men, omdat hij er in ziet de erkenning van
het feit, dat wat hij voor de arbeiders deed
worden medegedeeld: „De nood
goed was. Wat ik gedaan heb, zei hij gedringt; de nodige maatregelen liggen,
beurde uitsluitend om de arbeidersklasse
van dienst te zijn, zoals mijn hele leven in
op voorhand klaar gemaakt, gereed."
dienst van de arbeidersklasse heeft gestaan.
Indien alles voorspoedig verloopt, zal
En dat het de socialistische minister van
Sociale Zaken J. van den Tempel is, oudhet toch nog wel circa Juli zijn voor
hoofdbestuurder van het N.V.V., op wiens
Ie.
De
uitkering
begint
bij
het
derde
kind
en
men aan de uitvoering toe is.
voordracht ik deze onderscheiding heb geWaarom mag en. moet op spoed
kregen, maakt haar voor mij nog meer van
geldt
voor
kinderen
beneden
de
leeftijd
waarde.
worien
aangedrongen? Vooral om de
De onderscheiding is toegekend na een
van 15 jaar.
arbeiders met de laagste lonen, o.m.
Jeven van hard werken, waarvoor ook Verbondsvoorzitter De Bruijn den scheidenden
2e. Onder kind wordt verstaan een wettig en
de arbeiders in de werkverschaffing
bestuurder hulde heeft gebracht.
en in het bijzonder die woonachtig zijn
een gewettigd kind, zomede een uit een
in de provincies en op het platte land
***
vroeger huwelijk van de (n) echtgenot(e)
De trekking van de loterij voor het Mgr.
te helpen. Die en de moeders daar
Mutsaersoord, oorspronkelijk bepaald op 18
zitten — het is geen overdrijving —
van den arbeider gesproten kind.
December, is uitgesteld tot 29 Maart a.s.
Na de trekking worden de prijslijsten onmidmet smart te wachten op de kinder3e. Het kindertal op l Januari van elk kind
dellijk verzonden. Zij die loten bezitten, wilbijslag, vooral nu de prijzen van de
len van een en ander wel nota nemen.
bepaalt het recHt op bijslag.
meest dringende levensbenodigdheden
stijgen.
4e. De kinderbijslag bedraagt voor arbeiders
Minister Van den Tempel is „nuch(bedienden) met een loon van f 4,— of
ter", doch bovenal een eerüjk man;
hij zal zijn best doen „de wet binnen
minder per dag, 10 cent per dag;
V erbonJ
de kortst mogelijke tijd tot uitvoering
meer dan ƒ 4,- doch niet meer dan ƒ 6,Verschenen is de Verbondszakagenda
te brengen".
voor 1940 en
zij mag er weer zjjn. BijWij, de gehele Katholieke Arbeiper
dag,
15
cent
per
dag;
Bonderheden van persoonlijke aard, kalendersbeweging
zullen hem daarvoor
meer dan ƒ 6,- doch niet meer dan ƒ 8,ders van 1940 en 1941, een paar bladzijden
uiterst
dankbaar
zijn!
over de actie Naar de Nieuwe Gemeen-

Welke uitkering waarborgt de
kinderbijslagverzeUering ?

schap, naamlijst van het Verbondsbestuur,
van de aangesloten bonden met adressen,
van de instellingen en uitgaven, van De
Jonge Werkman en het I.C.V.
Alle verkeerstekens, een wegenkaartje
van ons land, provincie- en andere autoletters, wenken voor weggebruikers, afstandstabel voor autorijders en fietsers,
lijsten van feest- en gedenkdagen, posttarieven, maten, hulp bij ongelukken, titulatuur, ruimte voor adressen en notities,
kortom, een kalender, die vooral voor alle
bestuursleden en adviseurs der beweging
eenvoudig onmisbaar is.
De Filmcentrale van het Verbond stelde
het boekje samen; „Lumax" zorgde voor
een keurige vervaardiging.

per dag, 20 cent per dag;
per dag ƒ 8,- en meer, 25 cent per dag.
„Per dag" wil zeggen iedere dag waarop
gewerkt wordt, of waarvoor loon wordt
uitbetaald.
5e. De uitbetaling geschiedt ten minste éénmaal in de drie maanden.
6e. De middelen tot dekking van de kosten
moeten door de werkgevers worden opgebracht.

1
) De minister sprak nog te veel sociaaldemocratische taal, toen hij, sprekende
over het verleden, „de" vakbeweging opvoerde die tegen kinderbijslag was, omdat
zij daarin zag een poging om te voorkomen dat te lage grondtonen werden verhoogd.
Met „de" vakbeweging bedoelde de minister „de socialistische vakbeweging".
2
) De minister vergiste zich heel erg
toen hij zeide (Handelingen pag. 121): „Op
het ogenblik berust de uitvoering van de
sociale verzekeringen en van de Ziektewet
bij de bedrijfsverenigingen". De chef van
de Afd. Arbeidersverzekeringen zal hem
dat anders vertellen.
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Wij en de internationale toestand
1. Loonsverhogingen en loonacties
Door de samenwerkende patroonsverenigingen in het bakkersbedrijf is aan de
arbeidersorganisaties het volgende schrijven gezonden:
Uw schrijven d.d. 23 October 1939 houdende verzoek tot het adviseren door de
samenwerkende organisaties van werkgevers in het bakkersbedrijf aan haar
leden tot het geven van een duurtetoeslag op het loon, heeft een uitvoerige bespreking ondervonden in de vergadering
der Werkgeversorganisaties,, gehouden
21 November j.l.
De samenwerkende organisaties realiseren zich zeer zeker, d^t verdere stijging
van de levenskosten uiteindelijk zal moeten leiden tot het verhogen der lonen van
de gezellen, doch de samenwerkende organisaties zijn zich er van bewust, dat
het zeer moeilijk is, om in deze een advies uit te brengen, dat zou moeten gelden voor 't gehele land, daar in dit advies
vanzelfsprekend geen rekening zou kunnen worden gehouden met plaatselijke
omstandigheden.
Daar in het verleden ook onderhandelingen over lonen etc. het zwaartepunt
vonden in de plaatselijke onderhandelingen, menen de hoofdbesturen, dat het bij
het door u naar voren gebrachte vraagstuk ook gewenst, ja noodzakelijk is, dat
in deze ook de beslissing blijft liggen bij
de organisatie ter plaatse, daar zoals
reeds gezegd, algemene normen in deze
uiterst moeilijk aan te geven zijn.
Opneming in de collectieve arbeidsovereenkomsten van een clausule die voorziet
in de mogelijkheid van een periodieke
herziening der lonen, bij verdere stijging
der kosten van het levensonderhoud, lijkt
de besturen op het ogenblik af te stuiten
op grote practische en theoretische moeilijkheden.
Ook hier menen de hoofdbesturen te
moeten adviseren deze kwestie op te lossen door plaatselijke besprekingen.
Door onze Bakkersgezellenbond is aan
de besturen van de R. K. Coöperatieve
verbruiks- en productieverenigingen een
schrijven gezonden van de volgende inhoud:
Het zal uw besturen wellicht bekend
zijn dat onze bond in samenwerking met
de beide gezellenorganisaties een verzoek
heeft gericht tot de besturen van werkgevers in het bakkersbedrijf, alsmede tot
de landelijke coöperatieve bonden, om
hun leden te adviseren aan hun werknemers een toeslag op het loon te verstrekken van 5 pet., in verband met de
stijging van de kosten van het levensonderhoud.
Ons bestuur is van mening, dat het in
de gegeven omstandigheden noodzakelijk
is om ook aan u eenzelfde verzoek te doen.
Wij achten het overbodig om uw besturen met feiten en cijfers aan te tonen,
dat deze stijging inderdaad van betekenis is. Daar gij uiteraard zetf dagelijks
met deze cijfers te maken hebt, kunt u
concluderen, dat ons verzoek om een verhoging van, de lonen met 5 pet., niet ongemotiveerd is.
Gaarne geven wij dan ook uw besturen
in overweging, om spoedig een besluit
dienaangaande te .nemen.
Wij zouden het zeer op prijg stellen, om
ook van uw bestuur een bevestiging in
gunstige zin te mogen ontvangen.
Naar aanleiding van het verzoek van
de samenwerkende arbeidersorganisaties
in het Bakkers-, Cacao-, Chocolade- en
Suikerbedrijf om herziening der lonen
ontvingen ztf van de Vereniging van Nederlandse Cacao- en Chocoladefabrikanten het• volgende antwoord:
Naar aanleiding van uw brieven d.d. 23
November en 23 October houdende verzoeken inzake 5 pet. loonsverhoging, het
vaststellen van een minimumloon van
f 26,— voor volwassen arbeiders en het
afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst heb ik de eer u mede te delen,
dat het merendeel onzer leden van oordeel is, deze zaken alleen individueel voor
elk bedrijf afzonderlijk te kunnen behandelen, daar de toestanden aan de verschillende fabrieken, zowel wat de arbeidsvoorwaarden betreft, als ten aanzien
van de vooruitzichten en resultaten van
het bedrijf, ten zeerste uiteenlopen.
Aan een collectieve arbeidsovereenkomst wordt dezerzijds- dan ook geen enkele behoefte gevoeld.
Donderdag 7 December j.l. kwamen de
besturen der organisaties van werkgevers
en werknemers bijeen, zulks naar aanleiding van een verzoek van de samenwerkende gezellenbonden om de positie van
de gezellen, werkzaam in het Utrechtse
Bakkersbedrijf onder de eigen te zien in
verband ook met de veranderde tijdsomstandigheden.
Door de gezellenorganisaties werd voorgesteld:

a. een directe verhoging van het loon
voor gezellen in volledige dienst met f l,—
per week en voor de overige gezellen naar
evenredigheid met een minimum van
f 0,50.
b. het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst.
De werkgevers verklaarden zich bereid
om het voorstel van de verhoging van de
lonen op korte termijn in eigen kring te
bespreken en de volgende week hierop
een schriftelijk antwoord te geven.
De besprekingen over het afsluiten van
een collectieve arbeidsovereenkomst werden op verzoek van de werkgevers uitgesteld tot begin Januari 1940.
Bij de firma C. J. van Houten & Zn. te
Weesp zijn verhogingen ingevoerd van l
tot 4 cent per uur.
In een bespreking van de drie hoofdbesturen van de samenwerkende organisaties in het bakkers-, cacao- en chocoladebedrijf met de directie van genoemde
firma, op Woensdag 6 December, werd
ons door de directie medegedeeld, dat zij
door deze loonsverhoging eerst de lonen
heeft willen nivelleren, met het doel meer
algemeenheid te bereiken.
Het minimumloon is van f 22,56 gebracht op f 23,52, voor de volwassen losse
arbeiders.
De arbeiders in meer vast dienstverband zijn gebracht van f23,04 op f24,—,
zij die ook aan de persen staan, van
f24,— op f 24,96, en de vaste persers
van f24,— op f25,44.
Op het verzoek in deze bespreking, om
in verband met de stijging van de kosten
voor levensonderhoud de lonen in hun geheel te verhogen, meende de directie op
het moment niet te kunnen ingaan, daar
zij in verband met de nieuwe blokkadevoorschriften de toekomst onzeker achtte.
De directie was wel bereid binnenkort
opnieuw met ons te overleggen wanneer
de index van de kosten voor levensonderhoud betekenend zou stijgen.
Het vorige jaar was bij een gezamenlijke actie voor loonsverhoging voor de
Zaanse Cacaofabrieken in overleg voor de
organisaties in het Bakkers-, Cacao- en
Chocoladebedrijf goedgevonden, dat deze
verhoging niet zou gelden voor de beide
fabriek en N.V. Promona Boon en de N.V.
Erve de Jong, te Wormerveer. De samenwerkende organisaties achtten het in de
huidige omstandigheden noodzakelijk,
dat deze verhoging, die destijds achterwege was gebleven, thans zou worden
toegepast. Door de samenwerkende organisaties werd hierover een bespreking gevraagd, die plaats had op Woensdag 25
October.
In deze bespreking werd bovengenoemd
onderwerp ter sprake gebracht. Het bestuur van de A.W.V. zegde toe dit met de
directies van beide bedrijven te zullen
bespreken.
Het resultaat hiervan was, dat wij een
schrijven ontvingen, waarin werd medegedeeld, dat de directies, in verband met
de onzekere tijdsomstandigheden geen
aanleiding konden vinden om op ons voorstel in te gaan, om de lonen van beide
bedrijven gelijk te stellen met de andere
Zaanse Cacao-fabrieken.
Dit antwoord kon de gezamenlijke besturen niet bevredigen. Daarom besloten
wij ons opnieuw te wenden tot de directies en het bestuur van de A.W.V.
Op Woensdg 13 December ontvingen
wij bericht, dat de beide directies zich
hebben bereid verklaard aan onze wensen
tegemoet te komen, en dat met ingang
van de derde betalingsweek in December het grondloon van mannelijke arbeiders van 25 jaar en ouder op f 23,50 zal
worden gebracht.
Als resultaat van het overleg tussen de
K. K. Fabrieksarbeidersbond en de directie van de steenfabriek De Meierij en De
Koraal zal tot l April 1940 aan de arbeiders f l,— per week toeslag worden gegeven. Bij het begin van de campagne zal
de situatie opnieuw onder het oog worden
gezien.

a.s. een tijdelijke bijslag op de lonen te
betalen van een gulden per week voor
arbeiders boven 25 jaar, van 50 cent per
week voor arbeiders van 21 tot 25 jaar
en van 25 cent per week voor arbeiders
onder de 21 jaar. Deze regeling geldt
voor ruim dertig bedrijven, waaronder
verscheidene meelfabrieken en rijstpellerijen in de Zaanstreek, Chemische fabrieken te Zaandam, Amsterdam en Hilversum, de draad- en kabelfabrieken te Amsterdam en nog enige.
De vakbonden hebben over het resultaat met hun leden vergaderd, en in deze
vergaderingen kwam men tot het besluit,
hoewel men met waardering van de gedane toezeggingen der werkgevers kennis
nam, zich opnieuw tot hen te wenden
met het verzoek de bijslag, naar het voorbeeld van de Papierfabrieken Van Gelder
Zonen te Velsen en te Wormer, te brengen op f 1,50 per week en de verhoging
met terugwerkende kracht te doen ingaan
op l December j.l.
De directie van de Eerste Ned. Coöp.
Kunstmestfabriek te Vlaardingen heeft in
verband met de huidige bijzondere tijdsomstandigheden, dus zonder dat dit een
precedent schept voor de toekomst, aan
gehuwde arbeiders en kostwinners met
Kerstmis een uitkering van f 15 verstrekt.
In afwachting van een landelijke regeling in de drankindustrie is de R. K.
Fabrieksarbeidersbond met de firma Hendrikx-Creijns, Mouterij te Swalmen, overeengekomen, dat een verhoging van f l,—
per week zal worden ingevoerd, ingaande
16 December j.L
Bij de volgende ongeorganiseerde werkgevers in de meubelindustrie is sprake van
loonsverhoging of duurtebijslag als gevolg van de actie der arbeidersorganisaties.
De firma Scholte & Visser te Almelo
heeft in de loop van het vorige jaar de
lonen voor jongere arbeiders (tot en met
23 jaar) 2 maal l cent per uur verhoogd,
voor de ouderen met l cent.
Deze regeling is dus precies het tegenovergestelde van wat de werkgevers- en
werknemersorganisatie zijn overeengekomen ; de jongeren komen er hier het beste
af, wat, gezien de samenstelling van het
personeel, volgens onze Houtbewerkers
zeker niet slechter is.
De N.V. Amersfoortse Meubelindustrie
Kade heeft l Januari een verhoging toegepast, nader zal worden medegedeeld
hoe groot die verhoging is.
De Amstelveense Stoelen- en Meubelfabriek heeft 21 October 1.1. alle lonen verhoogd, variërend tot 10 percent.
De firma Raming te Breda heeft sedert
de eerste week van September 1.1. een toeslag op de lonen betaald van 6 percent.
De firma v. d. Kieft te Bussum zal evenals de georganiseerde werkgevers met l
Januari 1940 de lonen met 2 cent per uur
verhogen voor de arbeiders boven de 21
jaar en met l cent voor arbeiders onder
de 21 jaar. Eventuele nieuwe verhogingen
in het bedrijf zal deze firma direct invoeren.
De Kofa-magazijnen te Dordrecht hebben vanaf l October 1.1. een duurtebijslag
uitbetaald voor het gehele personeel.
De Rotterdamse Etalagefabriek van
Van Dam heeft de lonen voor volwassenen met 5 cent en voor halfwas met 2 et.
per uur verhoogd. De Meubelfabriek Modern te Schiedam heeft aan onze Houtbewerkersbond medegedeeld, dat de lonen
sinds Juni 1.1. met ongeveer 25 percent
zijn gestegen, zodat thans niet meer aan
verhoging kan worden gedacht.
De firma Eerkens te Stadskanaal heeft
de lonen van 2 Januari 1940 met 10 percent verhoogd.
N.V. Lewis Meubelfabriek te Vlaardingen zal de lonen met l en 2 cent per
uur verhogen overeenkomstig de nieuwe
regeling tussen werkgevers en werknemersorganisaties.
* Diverse werkgevers schijnen loonsverhogingen te hebben toegepast, maar de
juiste grootte van deze verhogingen is
onze Houtbewerkersbond niet bekend,
alle werkgevers zijn niet even openhartig.

De directie van N.V. Mij. De Betawe te
Tiel heeft bij wijze van uitzondering een
Kerstbijslag verleend aan het personeel
Wyers' Industrie- en Handelsondernevan phn. 40 percent van het standaard- ming
te Amsterdam heeft het personeel
loon voor gehuwden en plm. 20 percent twee weken
extra loon als Kerstuitkering
voor ongehuwden.
verstrekt.
Met ingang van l Januari zal op het
grondloon van de fabrieksarbeiders in
een groot aantal belangrijke bedrijven,
voornamelijk gelegen in de omgeving van
en te Amsterdam zelf, in de Zaanstreek
en te Hilversum, een duurtebijslag worden betaald.
Op 23 October j.l. hebben de samenwerkende organisaties van fabrieksarbeiders zich met het verzoek tot de Algemene Werkgeversvereniging te Haarlem gewend om de lonen te verhogen in verband
met de gestegen kosten voor het levensonderhoud. Twee besprekingen hadden tot
resultaat, dat van werkgeverszijde werd
voorgesteld, met Ingang van l Januari

Naar aanleiding van een actie van de
Houtbewerkersbond is voor enige tijd
terug een loonsverhoging verkregen in
de klompenindustrie van 5 tot 10 percent.
Dat was ook voor een deel in Clinge het
geval, thans echter hebben ook de ongeorganiseerde patroons aldaar een loonsverhoging verleend van 5 a 6 percent.
Door de directie van de houtwarenfabriek firma A. Weijenborg te Lichtenvoorde is met ingang van l December j.l. aan
de arbeiders boven de 20 jaar f l,— per
week toeslag verstrekt en aan arbeiders
onder de 20 jaar f 0,50 per week.

Door de directie van de lucifersfabriek
te Breda is met, ingang van l December
j.l. een toeslag op het loon verstrekt van
5 percent.
De N.V. Robertus Zaadhandel te Winschoten, welke te Nieuweroord een groot
landbouwbedrijf exploiteert, heeft met ingang van 18 November 1.1. bij wijze van
duurtetoeslag de lonen van de vaste arbeiders met ƒ l,— per week verhoogd en van
de losse arbeiders met 2 cent per uur.'
In een bespreking, welke plaats had tussen het bestuur van de werkgeversbond
in het landbouwbedrijf in het district
Westerwolde en de vertegenwoordigers
van de moderne en christelijke landarbeldersbonden, is van werkgeverszijde toegezegd, dat men bereid is bij wijze van duurtebijslag op alle mannenlonen een verhoging toe te passen van anderhalve cent
per uur en wel voor het tijdvak 20 November 1939 tot 9 Maart 1940.
W. Smit & Co's Transformatorenfabriek
verhoogde, na overleg met de Metaalbond
en de samenwerkende arbeidersorganisaties, de lonen van l tot 3 cent per uur.
Voorts is overeenkomstig het advies van
de Metaalbond als extra uitkeering 17
maal het uurloon voor de Kerstdagen uit>
betaald.
De Kerstgave van 35 percent van het
verdiende loon is bijna overal door de
werkgevers in de metaalindustrie uitbetaald. Een uitzondering hiervoor maakte
de directie van de Vliegtuigenf abriek Fokker te Amsterdam waar geen Kerstgave
maar een duurtebijslag werd toegezegd,
tot grote teleurstelling van het personeel.
Dit heeft zelfs aanleiding gegeven tot demonstratie, maar in het overleg tussen
betrokken organisaties en directie van de
Fokkerfabrieken bleek toch duurtebijslag
principieel juister en zo zal gedurende 12
weken een bijslag van 3 percent op het
verdiende loon worden uitgekeerd.
De Gero-fabriek te Zeist, waar ongeveer
900 man werken, heeft aan het gehele
personeel, arbeiders en beambten, een
Kerstbijslag gegeven van een derde van
het gemiddelde weekloon in het eerste
halfjaar van 1939. Ook de gemobiliseerden
bij deze firma hebben deze bijslag ontvangen.
De Sola-fabriek te Zeist heeft een Kerstbijslag uitgekeerd en wel aan gehuwden
twee dagen en aan ongehuwden een dagloon,

2. Duurtetoeslag voor werklozen
Het R. K. Werkliedenverbond in Nederland heeft den minister van Sociale
Zaken er attent op gemaakt, dat in zijn
circulaire van 19 December 1939 no. 3001129 Afd. S. betreffende toekenning van
duurtetoeslag, niet wordt aangegeven
hoe gehandeld moet worden ten aanzien
van die personen, die zich vrijwillig tegen
werkloosheid verzekerd hebben en uit
hun werklozenkas een uitkering genieten, welke blijft beneden het steunbedrag en waarvoor het nodig is gebleken,
dat aan deze personen, via de steunregeling een z.g. „kastoeslag" werd en
wordt verstrekt.
Van verschillende zijden werd het bestuur meegedeeld, dat gemeentebesturen zich op het standpunt stellen, dat de
5 procent duurtetoeslag slechts mag
worden verstrekt (berekend) over het
- uiteraard geringe -- bedrag van de
kastoeslag. Het Verbond acht die opvatting onjuist en onbillijk, terwijl ze tevens
de vrijwillige werkloosheidsverzekering
bij de desbetreffende arbeiders in discrediet helpt brengen.
Die opvatting is onjuist en onbillijk.
De kastoeslag immers heeft de bedoeling om de lage uitkering uit de werklozenkas aan te vullen tot het steunbedrag. Als nu het steunbedrag met 5
procent duurtetoeslag wordt verhoogd,
is het o.i. logisch en redelijk, dat ook in
deze situatie de kasuitkering tot het
(met 5 procent verhoogde) steunbedrag
wordt aangevuld.
De kastoeslag heeft immers altijd de
bedoeling gehad de kasuitkering tot het
steunbedrag aan te vullen. Gebeurt dit
niet, dan wordt de arbeider, die zich
vrijwillig tegen werkloosheid verzekerd
heeft en daarvoor dikwijls niet geringe
financiële offers brengt, feitelijk achtergesteld bij de niet tegen werkloosheid
verzekerde arbeiders, hetgeen uiteraard
de vrijwillige werkloosheidsverzekering
in discrediet zou helpen brengen.
Het Verbond neemt zonder enige aarzeling aan, dat dit niet in de bedoeling
van den minister heeft gelegen en verzoekt daarom beleefd en dringend wel
te willen bevorderen, dat aan de gemeentebesturen wordt meegedeeld, dat
werklozenkas-uitkeringen — welke worden verstrekt aan werkloze arbeiders,
die overigens voor opneming in de
steunregeling in aanmerking komen —
mogen worden aangevuld tot het steunbedrag, hetwelk de desbetreffende arbeiders zouden ontvangen, indien zij
volledig in de steunregeling zouden zijn
opgenomen.
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ALGEMEEN KATHOLIEK
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'en woord van jongeren iol jongeren

GODSRIJK, K E R K EN MENS
IV

Voor het schouwtoneel der eeuwen werd
Vóór negentienhonderd jaar een drama
opgevoerd, waarvan de herinnering bij
ieder mens leeft.
Jezus stond voor de rechterstoel van
Pilatus en deze zei: „Zijt gij de Koning
der Joden?" En het antwoord luidde: „Ja,
Ik ben Koning. Maar mijn rijk is niet van
deze wereld. Indien mijn rijk van deze
wereld was, zouden mijn dienstknechten
zich verweerd hebben. Nu is mijn rijk niet
van hier."
Het was een sobere samenspraak tussen Christus en den Romein. Maar ze
tekende de verhouding.
Er is dus sprake van een rijk van God,
een rijk waarvan Hij Koning is. Er is
Sprake van het Godsrijk.
De joden hadden zich eveneens een Koninkrijk Gods voorgesteld, maar het zou
een rijk zijn geweest van macht in deze
•wereld; het zou een aards rijk zijn geweest. Een aards rijk, dat op een gegeven moment zou ontstaan en hen zou
verlossen van de gehate slavernij der overweldigers.
De Joden zochten het Koninkrijk Gods,
het Godsrijk in de tijd. Voor den christen
echter, die zich de betekenis van Christus'
woorden scherp voor ogen stelt, kan dit
Godsrijk geen ander zijn, dan een buiten
de tijd staand. Want zou het een tijdelijk
rijk zrjn, een rijk van deze tijd, dan zou,
wanneer het einde der tijden gekomen
Was, tevens het einde van het Godsrijk
daar zijn.
„Voor den christen is het Godsrijk een
eeuwig rijk, waarvan het grondgebied het
het land der verrezenen wezen zal," aldus
oordeelt ook Maritain.
Aan de voleinding der tijden staat de
poort, die toegang geeft tot het Godsrijk.
Het Godsrijk, waarom wij — hoe dikwijls
denken we daaraan — telkenmale opnieuw vragen in het Onze Vader, als we
bidden: Laat ons toekomen Uw Rijk.
Maar wat na de tijd zal komen, zal door
de tijd worden voorbereid. Het Godsrijk
komt niet ineens. Het heeft een zekere
ontwikkeling in de geschiedenis, in de tijd.
De Kerk is het wordend Godsrijk, het
groeit door de tijd heen naar wat er na
de tijd zal komen: het volmaakte Godsrijk,
waar Christus alleen de Heer is.
Het is abbé Charles Journet, die zegt,
dat „de Kerk is het begonnen Godsrijk,
het Godsrijk als pelgrim voorttrekkend, in
Strijdende en gekruisigde staat."
Een zinvol woord, de Kerk als pelgrim
voorttrekkende. In onze verbeelding zien
We langs de stoffige, steile, moeilijke wegen den pelgrim voortgaan, moeizaam en
met vele tegenslagen kampen, maar met
een vast doel, waarvan hfl zich bewust is,
dat hij het bereikt. Soms wordt hu overvallen, soms leeggeplunderd, soms tot
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stervens toe gekastijd, maar altoos staat
hij weer op, zijn oog vast op het doel gericht. Hij wijkt niet van zijn eensgekozen
weg. Hij mag niet wijken, omdat hij dan
het doel uit het oog verliest.
Wie onzer zal zeggen, dat dit beeld van
den pelgrim niet het beeld is van de Kerk
door voorbije eeuwen?
De Kerk is, ik herhaal weer, het Godsrijk, het begonnen Godsrijk in strijdende
en gekruisigde staat. Wie zal het anders
zien? Bijna tweeduizend jaar bestaat nu
het begonnen Godsrijk, de Kerk en was
haar leven niet vol van strijd? Het was de
ene strijd na de andere, de ene beproeving
na de andere, het ene kruis na het andere,
dat Zij moest dragen en door de eeuwen
heen zij zal moeten dragen, om het uiteindelijke Godsrijk, dat, wat aan het einde
der tijden komt, gelouterd binnen te gaan.
Dat zal de overwinning zijn van het Godsrijk op aarde. Zij zal daar zijn, zoals het
in onze Katechismus staat uitgedrukt, de
Zegepralende Kerk.
Daarom is ook de Kerk een begrip,
evenals het Godsrijk, dat in de tijd staat
maar onafhankelijk van de tijd en dan
ook boven de tijd.
Maar nu staat de Kerk, staat het wordend Godsrijk in de wereld.
Het is met deze wereld eigenaardig gesteld. Deze wereld is tegelijkertijd het Rijk
van God, van den duivel en van den mens.
Daarom leeft de wereld in voortdurende
spanning, omdat deze machten, God, de
duivel en de mens, er strijd voeren. De
strijd zal duren tot het einde der tijden.
De mens is inzet van die strijd. Onherroepelijk zal de duivel zijn deel eisen in
deze wereld en van deze wereld. Onder
duizenden verlokkingen tracht hij zich
meester te maken van de menselijke gedachte, van de menselijke geest. Daarvan
is niemand gevrijwaard. Ook Christus onderging de drievoudige bekoring van den
duivel.
Het is een grootse strijd, waarin de
mens moet trachten zijn eeuwig doel te
bereiken.
Op een of andere wijze zal de wereld
haar eindvoltooiing naderen in het Godsrijk. Hoe? Niemand weet het. Maar een
ding weten we. Dat op iederen mens de
plicht rust, actief te strijden in deze
wereld.
De christen zij zich zijn plaats bewust
in de christenwereld van vandaag.
In voorbije tijd, we bespraken het in
onze eerste artikelen, heeft de christenwereld haar taak verzaakt.
Het is de taak van den christen, van
de christenwereld van vandaag om, overeenkomstig onze beginselen, te handelen
in Staat en Maatschappij, om het Evangelie te prediken in deze maatschappij,
niet door het woord alleen, maar ook door
de christelijke daad!
De christen heeft zich, naarmate anderen daar anders over denken, des te meer
moeite te geven om in deze wereld de
waarheden van het Evangelie te verwezenlijken. Volmaakt en absoluut, als het gaat
over zijn eigen persoonlijk leven; overeenkomstig het concrete ideaal, dat bij
verschillende tijdperken past, als het gaat
over de wereld. Dit eist enige toelichting.
We moeten streven naar een sterkere
wil, maar ook: werken voor een betere
maatschappij, voor een Nieuwe Gemeenschap, waar het ook mogelijk is als christen te leven, waar men ook als christen
kan leven. Juist van de Nieuwe Gemeenschap kan zulk een grote werking uitgaan
op het persoonlijk leven en dus op het absoluut en persoonlijk beleven van het
Evangelisch ideaal.
Zeg niet: dit is onmogelijk. Dit is mogelijk. Het zal een leven van strijd zijn.
De wereld is het terrein van God, den duivel en den mens. Zij zal het blijven.
Godsrijk en Kerk staan in de wereld.
Ons tot steun. Wij hebben tot taak, evenals Godsrijk en Kerk, te zon in deze
wereld, maar niet van deze wereld. Dan
worden we deel van het pelgrimerende
Godsrijk, worden ook wij pelgrims, bewuste pelgrims. Zo zullen ook wij blijven
leven, hoe ook onze lichamen zullen sterven, als leden van de Kerk, van het begonnen Godsrijk op aarde, niet van deze
tijd, maar boven deze tijd.
Is er een voortdurende band, die Godsrijk, Kerk en' mens verbindt?
Ongetwijfeld. Het zal zaak zijn ons meer
rekenschap te geven inzake de taak en
positie van de Kerk in deze wereld en in
onze tijd.
WIM VERGROESEN.
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Straat
Woonplaats

en over

Als er één ding zeker is, dan is dat het
mysterie. Alles voor den mens is mysterie, van de geboorte tot de dood. Maar
hoe meer men tot de kern der zaken doordringt, hoe meer men begrijpt, dat achter
ieder dier problemen eeuwige waarheden
liggen.
We vinden mooie gedachten daarover
bij den Engelsen schrijver G. K. Chesterton, die de vrede wist te vinden door zijn
overgang tot het katholiek geloof. Zoals
Shaw, die andere satyricus, de bestrijder
van het geloof is, de spotter, die meent
dat er van deze wereld en haar schepselen niets zal overblijven, is Chesterton met
al zijn paradoxen de vurige verdediger
van de eeuwige waarheden van het christendom. Hij trekt tegen het materialisme
heftig te velde. Het leidt tot beperktheid
van vooruitzien, van intuïtie, van ziel. De
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materialist is als de mathematiker die
cijfers en berekeningen de hoogste wijsheid acht. De modern-philosophische richting staat gelijk met zelfmoord; de eis
tot vrijheid van gedachte heeft aUe oude
geijkte en beproefde denkbeelden vernietigd maar geen nieuwe in de plaats gegeven. Scepticisme is sedert eeuwen gezaaid en wordt nu geoogst. Alles wat verheven is, is sedert de Franse revolutie in
gevaar; er blijft slechts over de twijfel,
die zelfs het bestaan van de wereld en
van zichzelf betwijfelt. Die onbeperkte
willekeur leidt tot verlamming van de wil,
want iedere wilsuiting is een soort zelfbeperking; bij een uiting van de wil moeten wij immers steeds een keus doen. Dat
liberalisme door de Franse revolutie geschapen, moest dan ook ondergaan in de
leer van Nietzsche die alles van de
eeuwige waarheden bestrijdt en verdoemt.
„Behalve de christelijke moraal," gaat
Chesterton verder, „hebben wij echter het
sprookjesland nodig." Sprookjes voeden
de kinderzielen op tot het practische leven; sagen en legenden vullen het gemoedsleven van een volk. Het sprookjesland is het land van het gezonde mensenverstand. Sprookjes bezitten logica, zelfs
in sterke mate; waar die logica ontbreekt,
zal een sprookje geen indruk maken. Die
logica kan daarom wel tegen de natuurwetten ingaan, wanneer een kuiken kan
ontstaan uit een ei, een vlinder uit een
rups, waarom dan niet een paarl uit een
muis, of een koningszoon uit een kikvors?
Chesterton zegt na zijn kindsheid de
sprookjesboeken te hebben laten liggen,
maar ze later weer te hebben opgenomen
en sedert geen zulke vernuftige boeken
meer te hebben gelezen.
„Toen ik de geestelijke atmosfeer der
moderne wereldbeschaving leerde kennen," schrijft hij, „bemerkte ik dat die
wereld in scherpe tegenstelling stond met
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mijn sprookjes. Maar ik heb ingezien dat
mijn sprookjes gelijk hebben. Het is onwaar dat slechts wetten van het noodlot,
van kracht en stof heersen, dat de wereld
zielloos, mechanisch en fatalistisch is. De
mens moet bescheiden zijn en begrijpen
dat hij zich te buigen heeft voor de
eeuwige mysteriën alvorens hij de ethiek
der sprookjes weer kan machtig worden.
Het gaat met de mensheid altijd bergaf,
als zij zo zelfbewust en trots is op haar
kennis. We behoeven niet te leven als optimisten of pessimisten, we moeten er
enkel naar streven ons gehele denken en
voelen ten dienste der mensheid te stellen.
Het leven is geen gehuurde woning die
wij kunnen verlaten als wij willen. Zelfmoord is niet een der zonden onder
vele, het is de zonde. Het is het hoogste
kwaad, de weigering zich aan het leven
te blijven geven waaraan de mens zich
tegenover God gebonden heeft."
Stellig moet Chesterton worden toegegeven, dr-t zelfmoord zonde is en niet gelijk gesteld mag worden met de daad van
een martelaar. „Een martelaar is iemand
voor wien het leven zo kostbaar is, dat
hij zijn eigen leven daarvoor geeft; voor
een zelfmoordenaar echter, is het leven
zonder waarde."
Het christendom is daarom zo groot,
omdat het de grootste tegenstellingen in
zich kan opnemen, zonder daaraan ten
gronde te gaan. Het herbergt den monnik
in zijn grauw gewaad, en den koning in
zijn schitterende aankleding, den strijder
der kruistochten en den weerlozen martelaar. Maar het geeft geen plaats aan den
zelfmoordenaar, die heil zowel als leven
verzaakt. En het schenkt vergiffenis aan
den misdadiger, maar de misdaad kan
nooit vergeven worden.
Het christendom munt er in uit goede
aandriften tot grote hoogte op te voeren,
waarbij aan de geest grote vrijheid wordt
gelaten. Maar dat streven mag nooit
tegen het leven ingaan. Zolang het ontzettendste lijden nog een zin voor het heil
der mensheid heeft, mag de uitbeelding
er van aan 't leven worden toevertrouwd,
maar het mag nooit voorgesteld worden
als zonder betekenis te zijn.
Het christendom neemt zowel het celibaat als de kinderzegen aan, maar het
veroordeelt de beperking van het kindertal. Het neemt rood of wit aan, maar niet
de middenweg rose. Geplaatst tussen hen
die God liefhebben en hen die Hem haten,
hebt ge u bij de ene of de andere partij
te voegen.
Ge hebt daar nooit het recht een middenman te zijn. De middenman heeft alleen eerbied voor de openbare mening,
hij speelt niet, hij herhaalt slechts. Hij
bewondert alles een beetje, maar niets
met warmte, hij zegt altijd dat ge overdrijft. Hij kan wel talent hebben maar
zal het niet tonen, hij vindt iedere stellige mening af te keuren. Hij is van oordeel dat iedere zaak haar goede en haar
slechte zijden heeft en dat men nooit stellig in zijn oordeel mag zijn. Hij houdt dan
ook alleen van mensen en schrijvers die
niets bevestigen, maar altijd twijfelen.
Als de middenman slaagt, is het omdat
hu de stroom volgt en hij gaat nooit een
eigen weg. HJj vindt zijn werk goed, terwijl de man van genie nooit voldaan is.
Maar zijn werk is niet de uitvoering van
een denkbeeld, maar een uitvoering naar
vastgestelde regels.
Het woord van Christus echter hiidde:
„Die niet vóór nnj is, is tegen mij."
(Slot volgt).
mr. H. P,
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TONEELj

mede
(Strofe uit ons Strijdlied)

Het l\eclerla*iJs toneel

HET ACTUELE VRAAGSTUK VAN DE PROPAGANDA
De Centrale Propaganda Dienst

,NOG ALTIJD CRISIS
Het Nederlands toneel — en bedoeld is
dan het beroepstoneel — sukkelt reeds
vele jaren, beleeft nu en dan eens grote
momenten als een bizonder stuk wordt
gegeven, maar leidt over het algemeen
een schraal bestaan. Het toneel is een
patiënt geworden met drommen dokters
rond het bed. Men sprak en spreekt nog
van een crisis, doch een crisds duurt
meestal niet lang en we gaan geloven, dat
de patiënt lijdt aan een slepende ziekte.
Tuberculose of bloedarmoede of iets dergelijks.
Het Handelsblad te Amsterdam hield
dezer dagen een enquête, waarbij een
viertal vragen werden voorgelegd aan een
aantal persoonlijkheden uit de toneelwereld die geacht mogen worden bekend
te zijn met de gang van zaken en die
bovendien voor een groot deel de toekomst
van het toneel in handen hebben. Al moet
gezegd worden, dat de toneelschrijvers
bij de enquête ontbraken. Deze toch maken evenzeer de toekomst van het toneel,
meer nog dan regisseurs, directeuren en
spelers. Maar
waar zijn de Nederlandse schrijvers voor het beroepstoneel?
Weliswaar had de enquête van het Handelsblad hoofdzakelijk betrekking op het
toneel in de tegenwoordige speciale tijdsomstandigheden, maar bij de antwoorden
waren er enkele die meer dan een tijdelijk
en een principieel karakter hadden.
We zullen enkele van de antwoorden
aanhalen.
Prof. dr. Jan Walch, de nieuwe directeur van de Toneelschool te Amsterdam
gelooft, dat superieur werk, in een tijd als
deze, stiller en dieper aandacht heeft, dan
in tijden van zorgeloze voorspoed.
Voor wie het goedkope speculeren op
de zucht naar lol van een deel van het
publiek bekend is, is dit antwoord zeker
niet vaag.
Prof. Walch vervolgt. Men spele enkel
waarachtig goede stukken, het mogen blijspelen, treurspelen, „drama's" of kluchten zijn, wat ook. Maar laten de toneelleiders niet door minderwaardig werk te
geven, of door ook minderwaardig werk
te geven, het toneel neerhalen.
Behartigenswaardig is wat Eduard Verkade schrijft. Hij acht het toneelvraagstuk geen vraagstuk voor het publiek.
De weinige theaterliefhebbers, die overgebleven zijn, weten nog steeds de weg
te vinden naar de enkele kunstuitingen,
die jaarlijks plaats, vinden. Dat zij de
overige toneel-uitvoermgen mijden, zal
geen kunstenaar hun kwalijk nemen. Het
zogenaamde „nieuwe publiek", dat bij deze
laatste uitvoeringen met allerlei hulpmiddelen in de schouwburgen wordt gestuwd,
kan niet kunst-minnend worden, omdat
het zelden kunst wordt voorgezet.
Een algemene opbloei van het toneel is
alleen te verwachten, wanneer de enkele
kunstenaars-persoonlijkheden de administratieve genieën verlaten en eenvoudig
weer aan het werk gaan, met de gehele
inzet van hun persoon, zoals dit een dertig
jaar geleden ook geschiedde, zonder bijgedachten aan publiek, critiek, overheid
of steun. Kunst is nimmer het resultaat
van protectie, kunst is het werk van een
kunstenaar.
Noch een minister, noch een wethouder
kan iets aan de. kunst zelve doen. Zij kunnen medewerken, óf tegenwerken, óf
mistasten.
De critiek kan niets doen dan afwachten, het mediocre niet steunen
en de
enkele jaarlijkse kunstuitingen een afzonderlijke plaats toekennen.

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 levergal in uw ingewanden doen vloeien. Wanneer
deze stroom van lever-gal onvoldoende is, verteert uw voedsel niet, het bederft. U voelt u
opgeblazen, u raakt verstopt. Uw lichaam is
Vergiftigd, u voelt u beroerd en ellendig, u
siet alles zwart.
De meeste laxeermiddelen zijn slechts lapmiddelen. U moet CARTER'S LEVER-PILLETJES nemen om deze liter lever-gal vrij te
doen vloeien en u zult u een geheel ander mensch
voelen. Onschadelijk, plantaardig, zacht, onovertroffen om de lever-gal te doen vloeien.
Eischt Carter's Lever-Pilletjes bü apothekers
«n drogisten, f. 0.75,

Verenigingen, die zonder oordeel des onderscheids protegeren en zich „vrienden
van het toneel" noemen, doden het laatste
geloof én de laatste herinnering aan wat
er geweest is.
Er zijn genoeg talenten in ons land om
in een paar jaar alles te veranderen. Het
aantal jaarlijkse kunstuitingen te brengen van drie op een twintigtal en het aantal jongeren, waarvan iets te verwachten
valt, van vier op bijvoorbeeld achttien.
Het wachten is: op enkele kunstenaars,
die „leiding" weten te geven, en niet op
nog meer organisatoren, propagandisten
of domme-krachten met ellebogen.
We kunnen dit antwoord onderschrjj-

Onder dit opschrift doet hiermede een
nieuwe rubriek in dit nieuwe jaar zijn intrede.
Een rubriek, waarin wij iedere week aan
de belangstellende lezers het een en
ander hopen te vertellen van de activiteit,
welke op het gebied van de propaganda
in onze beweging wordt ontplooid, zowel
door de Centrale Propaganda Dienst van
het Verbond, als door de aangesloten
bonden en instellingen.
Ook zullen wij trachten regelmatig een
overzichtje te geven van de bereikte resultaten. Wij doen dat niet alleen in de
veronderstelling, dat deze wekelijkse rubriek een zekere welwillende belangstel-

Boven den tijd
Staan wankelloos de sterren van Uw oogen
En zien ons aan.
Gij zijt die zijt:
Uw liefdeblik alleen heeft niet bedrogen
In ons bestaan.
Maar 't is zoo zwaar
U in 't gewoel van 't ongewisse leven
Aldoor te zien.
Aldoor — gebaar
En woord bereid — U tol en cijns te geven:
„Ik dank, ik dien".
Wij zijn zoo wars,
Zoo in 't ondeugdlijke onzer ziel gevangen,
Naar de aard' gericht,
Dat wij niet straks,
Bij elk verdriet of feil, naar 't licht verlangen
Van Uw gezicht.
Wij stromplen heen,
In 't duister tastend, slechts met onszelf bezig,
Of droef, of blij.
En nauw meteen
Op U bedacht die, ieder uur aanwezig,
Ons blijft nabij.
Maar wie én waan
En werelddamp met zoekend oog dóorpeile
Wanneer hij lijdt,
Vindt bovenaan
Den nacht Uw ster. Haar wankelloos verwijlen
Heet eeuwigheid.
FELIX RUTTEN.

„Confiteor"

ven, maar willen er een vraag aan toevoegen. Deze: leeft het Nederlands toneel
wel voldoende .uit aard en wezen van het
Nederlandse volk? Men behoeft het overwegend Amerikaanse repertoire maar te
zien om die vraag ontkennend te beantwoorden. Dit jaar werden twee Nederlandse spelen bekroond met de Van der
Viesprijs. Het eerste, „Des duivels prentenboek" van A. den Hertog was goed geschreven, het tweede, „De ondergang van
de Vrijheid" van Jan de Hartog was bovendien volkomen Nederlands geaard,
want een spel van de zee.
Het beroepstoneel kan wat dat betreft
in de leer gaan bij het bloeiendee lekentoneel en het katholieke beroepstoneel
(Verenigde Haagse Spelers), waar stukken opgang maken, omdat ze voortkomen
uit het levende hart van het volk.
Voor het eeuwfeest van Sint Willibrord
had het neutrale Nederlandse beroepstoneel geen aandacht, zomin als het veel
werk maakt van andere Nederlandse, hetzij religieuse of nationale gebeurtenissen.
Zou, als het Nederlands toneel werkelijk
Nederlands toneel werd het volk zijn eigen
kunstenaars niet meer waarderen?
A. B.

DE THERMOMETER ACTIE
Twee weken is de thermometer-actie,
die ten behoeve van het Kanunnik Van
Schaikfonds wordt georganiseerd publiek
en reeds werd door ongeveer 4000 personen een thermometer bij het secretariaat
van de actie aangevraagd. Het is echter
gebleken, dat verschillende aanvragers directe toezending van een thermometer verwachten.
Daarom delen wij mede, dat de thermometers nog in aanmaak zijn, maar dat de
aanvragers erop kunnen rekenen, dat ze
tijdig voor l April a.s. een thermometer
krijgen thuis bezorgd.
Intussen verwacht het secretariaat van
de actie: Drift 10, Utrecht, nog gaarne
een grote stroom aanvragen.

l ing zal hebben van de vele tienduizenden
lezers, zonder meer.
Neen, wij hopen er vooral mee te bereiken, dat het lezen van deze rubriek
waarin over de wijze waarop en de middelen waarmee overal de propaganda gevoerd wordt het meest interessante zal
worden meegedeeld en waarin bovendien
ook regelmatig een overzichtje zal worden gegeven van behaalde
resultaten,
bij velen, heel velen zal werken als een
voortdurende prikkel om in dèt toch zo
noodzakelijke werk een behoorlijk aandeel
te nemen.
Want wanneer we anderen zien werken
en ploeteren, wanneer we van iets meer
nabij voortdurend op de hoogte worden
gebracht van de activiteit, welke op dit
gebied alom in de Katholieke Arbeidersbeweging aan de dag wordt gelegd, en
van de oogst, die daardoor kon worden
binnengehaald, dan moet zoiets op de
duur toch aanstekelijk werken op ons
allen, wie het wel en wee van de beweging immers ter harte gaat.
Moge deze rubriek aan deze opzet beantwoorden!
Wat is eigenlijk propaganda?
Propaganda in het algemeen is feitelijk
niets anders dan de wil te trachten het gemoed van iemand anders te beïnvloeden,
hem tot het stellen van bepaalde daden
te bewegen. Vandaar, dat bij de propaganda zoveel gebruik gemaakt wordt van
middelen, die een beroep doen op het gevoel, of die althans daarop zijn afgestemd.
Wij zien in onze tijd de enorme Invloed
van de reclame en de propaganda op
staatkundig en geestelijk en commercieel
gebied.
Eerst heeft de handel de geweldige betekenis van de reclame aangevoeld. Maar
sociale en politieke stelsels hebben da
alles en allen beheersende macht van de
reclame en de propaganda thans ook ter»
dege begrepen.
Met behulp van geperfectionneerde, reclame-technisch volkomen verantwoorde,
somtijds geraffineerde propaganda-methoden winnen in onze dagen valse stelsels
en theorieën terr.ein.
En het is voor iedereen duidelijk: een
beweging die zich in deze tijd wil hand»
haven en uitbreiden moet daarom noodzakelijkerwijze veel, zeer veel aandacht besteden aan het vraagstuk van de propaganda.
De manier van propaganda voeren voor
en door onze katholieke arbeidersbeweging in al haar samenstellende delen is nu
een -uitermate belangrijke en actuele aangelegenheid geworden.
Vandaar dat de Centrale Propagandadienst in het leven werd geroepen, die
voor de beweging als geheel en voor de
bonden en instellingen afzonderlijk op dit
terrein een speciale taak heeft.
Zij wil met de bonden en instellingen te
zamen krachtig meewerken aan de kwalitatieve en kwantitatieve versterking van
onze katholieke arbeidersbeweging door
het effect van de te voeren propaganda
zo hoog mogelijk te helpen opvoeren.
Daarom heeft deze C.P.D. relaties gezocht met een aantal tekenaars, afficheontwerpen, fotografen enz., kortom met
diverse prima krachten. Deze dienst functionneert nog maar sinds korte tijd, maar
als de tekenen niet bedriegen, zal zij voor
de gehele katholieke arbeidersbeweging
nog veel en vruchtbaar werk kunnen
doen.
Zij heeft reeds een speciaal propagarvdaplan voor de eerstkomende maanden ontworpen en daarover zullen wij u de volgende weken het een en ander vertellen*

L. B.

VOGELS VAN POLDER EN WEIDE

Onder deze titel schreef ds. R. J. de Stoppelaar een deeltje in de serie „Wat leeft en
groeit", welke verschijnt bij „Het Spectrum"
te Utrecht.
Schrijver behandelt de vogels van polder
en weide met een zeldzame kijk op het vele
schoons, dat in de natuur te genieten valt
en dat velen ontgaat. Voor velen kan het
seriewerk „Wat leeft en groeit" de rijkdommen van eigen landschap ontsluiten.
Vogels van Polder en Weide is met vele
pentekeningen en foto's geïllustreerd. Men
kan het boekje gemakkelijk op wandeling
meenemen.

Het vignet van de Centrale Propaganda
Dienst met in het midden de magneet,
symbool van aantrekkende kracht.
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'S HUKHOUDEN
oedzame soepen
VoeJ
Een zekere huisvrouw kookt, als ze
Boep by het middageten geeft, strijk en
zet dezelfde dunne bouillonsoep en zelden
zal ze, als de soep gegeten is nalaten te
zeggen: „Als je zo'n bord soep gegeten
hebt kun je het voelen; dat voedt."
Er moet gezegd worden dat haar soep
lekker is en niemand zal beweren dat
men het niet voelt, als men een bord soep
gegeten heeft, maar haar laatste bijvoeging: „dat voedt", is er grotendeels naast;
maar dat is haar niet aan 't verstand te
brengen.
Bouillon bestaat voor 96%, dus vrijwel
geheel, uit water, dat uiteraard geen enkele voedingswaarde heeft. De overige
4% bestaan uit zouten en geurige stoffen,
die uit het vlees getrokken zijn. Deze hebben we weliswaar nodig bij onze stofwisseling, maar het zijn niet de stoffen die
ons de energie leveren voor lichaamswarmte en arbeidsprestaties, enz.
De extractiefstoffen (uitgetrokken stoffen) van het vlees, die in de bouillon zijn
overgegaan, geven een opgewekt gevoel,
(bevorderen ook de afscheiding van maagsappen, wat de eetlust opwekt, waartoe
ook de weldoende warmte van de bouillon bijdraagt, die ook verder het lichaam
ten goede komt. Dit zijn de belangrijkste
eigenschappen van bouillon, die met succes benut kunnen worden door zwakken
en herstellenden en die natuurlijk óók
voor gezonden van waarde zijn. Een bord
soep of een kop bouillon vooraf vergemak
kelijkt de vertering van de later komende
spijzen.
Soep is echter gemakkelijk tot een ook
ivoedzame spijs te bereiden, zodat ze een
volledig middagmaal kan vormen en vooral het winterseizoen is geëigend voor dergelijke soepen. We hebben dan slechts
wat voedende stoffen aan de bouillon toe
te voegen, als erwten, bonen, aardappels,
lijst, gort, havermout, alsmede een flinke
hoeveelheid van verschillende groenten,
zoals selderij en selderij-knol, gesnipperde
wortelen, stukjes bloemkool, prei, ui enz,
welke alle de soep hun geur meedelen en
tevens hun voedingswaarde, hoe meer
groenten, hoe beter. Gehakte peterselie
Ss heel lekker in soepen, maar mag pas
bij het opscheppen, rauw toegevoegd worden, daar bij koken niets van de geur
overblijft.
Wie over een tuintje beschikt doet verstandig, dit voorjaar eens een plantje van
de „Lubbestok" te kopen. Blad en stelen
zijn geschikt, om in soep mee te koken o1
bij het braden van vlees en jus of bg hel
stoven van verschillende groenten te ge
bruiken, die erdoor winnen aan geur en
smaak. Men gebruike echter niet te veel
Want de geur is heel sterk.
Voor erwtensoep kunnen we gewone
groene erwten gebruiken en ook spliterw
ten. De laatste zijn van het schilletje ont
daan, waar sommige mensen last van on
dervinden. Bij die bewerking is echter een
deel van de vlak onder de schil liggende
belangrijkste voedingsstoffen méé verlo
ren gegaan. Beter is daarom, de hele erw
ten te koken en ze door een vergiet of
paardeharen zeef te wrijven, waarin dan
de onverteerbare schilletjes achter blijven
In soepen, waarin we voldoende groen
ten meekoken, is vlees overbodig; een
stuk rundvet is voldoende. Dit kan te pas
komen op vastendagen. Een d.g. erwten
soep voor 8 personen bereiden we als
volgt. We hebben er voor nodig l pon<
erwten, 2% liter water, allerlei groenten
(zie boven) een stuk vet of boter, een eet
lepel bloem en l eetlepel zout. De erwten
worden gewassen en een nacht in 2% liter
water te weken gezet. De volgende dag
koken we ze gaar in het weekwater en
roeren ze door een vergiet of zeef. De
groenten worden gewassen, in stukjes
gesneden en apart in een beetje water
gaargekookt. Een stukje vet of boter
wordt gesmolten en hierin de bloem glac
geroerd. Hierbij wordt dan de erwten
puree gedaan en ook de groente met het
groentewater. Alles moet nu nog even
doorkoken met het zout en de soep wordf
afgemaakt met fgngehakte peterselie
Men kan ook kluif en worst of spek in de
soep doen, deze wordt dan ook in wat
water apart gaargekookt en later bij de
soep gevoegd.
Ook aardappelsoep kan smakelijk en
eenvoudig bereid worden zonder vlees
Hiervoor worden voor 8 personen plm. 14
aardappelen -geschild en in stukken ge
sneden. Ze worden opgezet met 2% liter
water, een in stukken gesneden prei en
selderijknol. Wanneer alles gaar is wordt
het door een vergiet geroerd. Daarvan
smelten we een stukje boter of vet, voe-

nieuw jaar
„Juist bij de arbeidersvrouw rust
— sterker misschien nog dan in het
meer gegoede gezin, waar de moeder
dikwijls jarenlang de opvoeding van
de kinderen aan anderen kan overlaten en zich vreemde hulp kan verzekeren voor de huiselijke bezigheden —
de volledige zorg voor de opvoeding
van de kinderen en de verzorging van
de huishouding."
Bij deze regels uit het pas verschenen Jaarboek van het R. K. Werkliedenverbond — hoofdstuk: Vrouwenorganisaties — is het de moeite
waard even halt te houden. Om dat
tussenzinnetje: „Waar de moeder dikwijls jarenlang de opvoeding van de
kinderen aan anderen kan overlaten."
Eigenüjk alleen maar om het woordje
kan.
Onmiddellijk zij toegegeven, dat het
moeilijk anders gezegd kon worden.
Maar wij, die het lezen, zijn er toch
terdege van doordrongen, dat er hier
geenszins gewezen wordt op een
„voorrecht" van het meer gegoede gezin? Wij beseffen toch diep: dat het
„kunnen overlaten" niet iets is om
jaloers op te wezen. Wij weten en zijn
daar in zekere zin trots op, dat juist
de moeders uit de arbeiders- en middenstandsgezinnen als opvoedsters
veel vóór hebben op hen, die om welke
reden en op welke manier dan ook,
„anderen" belasten met de opvoeding
hunner kinderen soms al vanaf de
prille jeugd.
Een kind goed opvoeden eist op de
eerste plaats: dat kind door en door
kennen. Dat leer je niet uitsluitend bij
de — in optima forma — genoten
maaltijden en op rustige wandelingen
en bij officiële gelegenheden. Ook en
vooral leer je dat bij de gewone, dagelijkse gang van zaken; tijdens het
aan- en uitkleden, het baden, naar bed
brengen, bij het kopjes afdrogen, kolen scheppen, bij het spel, bij het leren van de les; door het kind mee te
maken bij zijn vreugden en verdrietelijkheden, zijn uitgelatenheid en moedeloze buiten, zijn goedbedoelde pogingen en boosheid.
Stel
wij krijgen morgen een
erfenis of een knetterende loonsverhoging. Dan willen we graag een hulp
nemen om ons de huishoudelijke arbeid te verlichten; maar voor de kingen een eetlepel bloem toe, roeren de
kluitjes eruit en voegen vervolgens het
aardappelnat erbij. De soep moet weer
doorkoken en af gemaakt worden met
zout, peterselie of noot. Ook hier kan men
weer allerlei stukjes groenten door doen.
Tenslotte willen we nog even wijzen op
de goede en goedkope regeringstomatensoep in blik, waarvan ook weer door toevoeging van de nodige groenten, rijst,
aardappelen, erwten of bonen 'n smakelijk
en voedzaam middagmaal te maken is. De
erwten en bonen worden dan afzonderlijk
gaar gekookt, door een zeef geroerd en
met de andere stoffen bij de tomatensoep
gevoegd, waarna men alles even doorkookt. Met vet en bloem kan men ze ook
weer wat binden.
Al deze soepen worden smakelijker,
wanneer men bq het opdienen in vet of
boter gebakken dobbelsteentjes witte- of
bruinbrood eraan toevoegt en tevens winnen ze daardoor aan voedingswaarde.
WILMA MÜNCH.

deren, voor onze eigen kinderen blijven we — en wat graag — zelf zorgen, niet waar?
De moeders kijken het nieuwe jaar
sn. Na die mooie preek in het Oudejaarsavondlof hebben ze zich weer
iens ernstig bezonnen op hun grote
verantwoordelijkheid.
Overwogen ze ook wel eens, dat Als Jantje jarig is
deze tijd aan de opvoeding andere en
dan kiest hij.... natuurlijk
meer eisen stelt dan 40, 50 jaar gezuurkool met S t e g e m a n's
worst, zegt Moeder lachend,leden?
En Vader vindt, dat Jan een
Laten ze zich wel eens voorlichten?
echte smulpaap is, die nu al
Om het duidelijk te zeggen: Lezen ze
weet wat lekker is.
wel eens een opvoedkundig boek? Dat
Voor deze gelegenheid koopt
is niet om van te schrikken, nog minMoeder een zware, echte
der om gek te vinden.
Geldersche van Stegemanj
Met-de-tijd-meegaan wil niet alleen
Want eerlijk gezegd, de keus
zeggen: haar-in-rollet jes, rokkenvan Jan is de keus van de
heele familie.
kort, hoedje-schuin. Het omvat meer
dan met de baby op gezette tijden
naar het Consultatiebureau gaan.
Want ook op het gebied van de geestelijke, evenals op dat der lichamelijke
opvoeding zijn andere inzichten gekomen. Daar moeten we mee op de hoogte zijn. 't Zou toch te dom wezen, indien wij, als eerste belanghebbenden,
daar niet van profiteerden!
Dus.... lezen!
Is vader bang, dat de hutspot niet In winkels
op tijd klaar zal zijn? Weineen toch;
met ons raambiljet.
hij is immers een verstandig man en
behoort niet tot de kortzichtige lieden,
die slechts twee soorten vrouwen onderscheiden :
aan de enene kant dezulke, die met
de sigaret tussen de knalrode lippen
romannetjes verslinden en de „wereldse geneugten" najagen.
was een buitengewoon fijn beaan de andere kant degene, die zich
snaard Hongaars meisje.
Zij is in 1920 op 8-|arigen leeftijd
alsmaar büjmoedig opofferen, eeuwig
gestorven.
glimlachen, altijd geduld beoefenen en
Martika, een kind nog, heeft God
die dus modelopvoedsters zijn.
met een wonderlijk teere liefde
Hij weet wel, dat u, als ik, als duibemind.
zenden met ons, behoren tot de brede
Haar ontroerende en aangrijpende
groep vrouwen, die het o zo graag
levensgeschiedenis is neergelegd
goed doen, maar wel eens moedeloos
in een fijnzinnig geschreven boek
zijn, in de knoei zitten, geen raad wevan A. Th. Terwindt O.P.
ten, paedagogische blunders slaan,
Lees het en het zal een onuitdie wel eens een steuntje nodig hebwischbaren indruk bij u achterlaten.
ben, een hartelijk begrijpend woord,
een goede raad; wier geest zo nu en
dan behoefte heeft aan verfrissing,
...ik meen te mogen zeggen
ook al om niet achter te raken bij den
dat geen enkele der vele leman, bij de opgroeiende kinderen.
vensschetsen onzer „KinderDie moeders moeten van tijd tot tijc
commumeheiligen' mij meer
eens een goed, opvoedkundig boek lezen. Er bestaan dikke turven, vol gevan nut is geweest en mij
leerde woorden. Die zullen we aan de
tevens aangenamer heeft bezig
beroepspaedagogen overlaten. Voor
gehouden dan deze fraaie
ons blijven dan de populaire, pretti
bladzijden over Martika...
geschreven werkjes en de vele, vele
De Gelderlander.
verhalen en romans over kinderen.
't Zou fijn wezen, als er in 1940 onPRIJS F 1.50.
der de lezeressen van Herstel eens een
In i e d e r e n b o e k h a n d e l en bij
warme, brede belangstelling kwam
voor alles wat met opvoeding te maURBI ET ORBI - UTRECHT
ken heeft. Het gezin, en daardoor de
Giro 315927
gemeenschap, kan er slechts wel br
varen. Voor eventuele inlichtingen
over titels en schrijvers willen we ons
graag, naar best vermogen, beschik
baar stellen.
NV MATTHEEUSSENS
In de hoop op prettige samenwer
OSSENDRECHT
king kijken ook wij met blij vertrou
PEEKOFFIE
MOSTERD
wen het nieuwe jaar in.
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KATHOLIEK

WEEKBLAD

SCHAAKRUBRIEK
Correspondentie-adres: drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag.
Vervolg partij van verleden week
Voorafgaande zetten: 1. e4, eö. 2. f4,
ef4:. 3. Lc4, Dh4t. 4. Kfl, bö. 5. Ubö:, PK.
6. Pf3. Dh6. 7. d3, Pih5. 8. Ph4, Dg5. 9.
Pf5, 06. 10. g4, Pf6. 11. Tgl, cb5:. 12. h4,
Dg€. 13. h5, Dgö. 14. Df3, Pg8. 15. L£4:,
Df6.

P.Ï.

Timlnl»

16. Pbl—c3, UT8—c5. Beter was Lb7 om
Pd5 met afruil op d5 te kunnen beantwoorden. Echter houdt wit ook dan het
beste spel. 17. Pc3—d5!, IM6Xb2 (zie diagram no. 212). Blijkbaar verkeerde zwart
in de onderstelling met deze tegenaanval
de kansen meer gelijk te kunnen maken
en werd daarom Pd5 toegelaten. Evenwel
wordt hier wederom de regel bevestigd,
dat een aanval alleen kans van slagen
heeft, wanneer de aanvallende party genoeg stukken in het veld kan brengen. En
waar wit met vier stukken aanvalt, zwart
slechts met twee, is wit's aanval de- gevaarlijkste. Evenwel is het lang niet gemakkelijk de juiste zet te vinden. Met
Pc7f bijvoorbeeld kan Ta8 veroverd worden, maar dat is niet voldoende.
18. Lf4—d6! Een prachtzet; wit offert
beide torens om een mataanval te kunnen
voltooien. Na 18
, Dal:t. 19. Ke2,
Dgl:. volgt alreeds mat in 2 zetten met
Pg7:t, Kd8; Lc7 mat, terwijl op 1*16:
volgt 10. Pd6:t, Kd8. 20. Pf7:t, KeS. 21.
Pd6t, Kd8. 22. Df8 mat.

NIEUWE UITGAVEN
Het Coöperatisme

Bij de Federatie der diocesane bonden van
Katholieke Coöperatieve Verenigingen, Drift
8, Utrecht, verscheen Het Coöperatisme door
Joh. van Gooi C.M.
Na een inleiding spreekt de brochure over
het Coöperatisme in Duitsland, de School van
Nïmes en het nieuw Coöperatisme.
De vragen of het Coöperatisme socialisme
is en voor de katholieken onaanvaardbaar
wordt besproken, alsmede de practische mogelijkheid van slagen en de houding van d»
coöperatieve organisatie in Nederland.
Lichtende Fakkels
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Op Maandag 8 Januari 1940 zet de jeugdwerkgemeenschap „Drakenburg"
haar poorten weer wijd open om 100 jeugdige werklozen arbeid, ontspanning, vorming en opbeuring te schenken. Komt naar Drakenburg !
Geeft u op Drift 10—12 of bij den heer Jan Beerends, kamp Drakenburg
bij Hilversum. Stelt niet uit en geeft u op.... nu.
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EVET1

UIZELEIÏ

Bij „Het Spectrum" te Utrecht verschenen: In „De Bongerd"-reeks: Zes dagen door
E. v. d. Hallen, 2e druk; Sinjorenlied, bloemezing uit Karel van den Oever met een
korte inleiding van H. Kuitenbrouwer en een
sortret van den Vlaamsen dichter; Kruis-

weg onzes Heren verzen door Paul Haimon

Stelling na 17. ____ Dt>2:
18 ........ JUcSXgl^ 13. e4—e6! Hiermede
wordt de diagonaal al—h8 afgesloten en
dreigt weer Pg7:t enz.
19 ........ Db2Xalf. 20. Kfl— «2. Een onvergetelijke stelling; zwart heeft drie
stukken meer, maar is niet in staat met
dit materieel overwicht de witte dreigingen afdoende te weerleggen.
20 ........ Pb8—a6 (dekt veld <S7). 21.
Pf5Xg7f, Ke8—d8. 22. Df3— f6f! t laatste
offer. 22 ........ Pg8Xf6. 23. Ld6—e7 mat.
Een prachtige partij, die de genialiteit
van den Duitsen schaakmeester Anderssen (vóór Morphy wel de beste speler van.
de oude wereld; de titel „wereldkampioen" bestond toen nog niet) in het volle
daglicht stelt.

Bij de N. V. Van Munsters Uitgevers Mij. te
A'dam verscheen Lichtende Fakkels door
„Bethanie", Bloemendaal met illustraties van
Lode Sengers.
Die boek geeft opstellen over de apostelen en het apostolisch tijdvak. Het schildert
de „lichtende fakkels", de grote getuigen
van Christus uit het heldentijdperk der
Kerk, die gelukkig altijd heldenfiguren behouden bleef. Het beeldt ook oude vervolgers uit, een Nero, een Domitiaan. En het,
tekent grote gebeurtenissen als de ondergang van Jerusalem of bijzondere oud-christelijke geschriften.
Hier is veel wetenschap verwerkt. Maar
echt verwerkt. Daarom is dit een boek voor
kleinen en ...... voor groten. Menige arbeider
zal het met pleizier lezen. Het is voor een
aparte beurs wel prijzig, (niet voor het boek
zelf) maar het kan in een afdelingsbibliotheek geplaatst worden.
Rinke Tolman's laatste boek, dat als no.
31 van de vierde serie Schijnwerpers bij de
uitgeverij „Het Spectrum" te Utrecht werd
uitgegeven onder de titel Een wereld van
Schoonheid, beschrijft achtereenvolgens het
natuurschoon van Friesland, het Kampereiland, Zuid-Nederland en Zuid-Holland.
Daarna worden enige bladzijden gewijd aan
alles wat „Aan de Waterkant" voor den opmerkzamen natuurliefhebber te genieten is.
Het boekje is met talrijke en goede foto's
verlucht; Gerard Huysser heeft het in een
fleurig omslaiHe arpst-ow-

Eiiidspel No. 213.

Als ik ,u, geachte lezeres en lezer, zou
vragen wat een „spectrohelioscoop" is,
zou ik het helemaal niet kwalijk nemen
als je daarop het antwoord
schuldig
zoudt blijven. Men is echter nooit te oud
om te leren en daarom moeten we samen
deze vraag toch tot oplossing zien te
brengen. In het kort kan ik u al wel zeggen dat de spectrohelioscoop een instrument is waarover de wetenschap sedert
enige tijd beschikt en waarmee het mogelijk is de zon als het ware van buiten
en van binnen te bekijken en ze — figuurlijk gesproken natuurlijk — als het ware
uit elkaar te rafelen.

In de volgende stelling: Wit Kh8, IA2,
Pd2, pion d4; Zwart Ke3, Lb7, pion g2,
lijkt het haast onmogelijk voor wit het
verlies nog te ontgaan. Immers, de zwarte
pion staat op damehalen en de witte stukken kunnen er niet bij komen.
De manier, waarop wit remise houdt i:
zeer leerzaam: 1. d4—d5! Haalt zwart mi
dame, dan verovert wit die dame met een
combinatie, die wel eens meer voorkomt,
ook in de practische partij: l ....... , glD?
2. Ld4t, Kd4:. 3. Pf3t en 4. Pgl. Daar op
Kd2: 2. Ld4 volgt, waarna zwart nooit
meer winnen kan (lopers van ongelijke
kleur!) moet zwart wel l ....... Lb7Xd5
spelen om veld f3 te dekken, waardoor
later Pf3 niet meer opgaat. 2. Lb2 —a3
Nu volgt op glD 3. Lc5t met damewinst
2 ....... , Ke3—d4..Ook deze poging is dus
mislukt; wit speelt nu zijn laatste troef
uit: 3. Pd2—e4!, Ld5Xe4. Zwart moet we
nemen; op glD volgt weer Lc5t en op Ke4
eveneens Lc5. 4. La3—d6 dreigt Uh2, dus
4 ........ gZ— glD. 5. Ld6—cöt, Kb4Xc5 en
wit staat pat; Haalt zwart in plaats van
en dame een loper of paard, dan offert wit
natuurlijk niet, doch kan met één tegen
twee lichte stukken remise houden. Haal
zwart een toren, dan geeft 5. Lc5t, Kc5:
eveneens pat.

De zon is een ster, en wat voor een!
Ja, betrekkelijk dan toch. De zon is een
ster, inderdaad, zeer groot, zo groot, dat
in vergelijking daarmee onze aardbol maar
een knikkertje is. We hebben immers in
vroeger verschenen artikelen reeds gezien,
dat de middellijn van de zon meer dan
honderd maal zo groot is als die van de
aarde die we bewonen en dat als de zon
een ledige bol was, we ruim een millioen
exemplaren van onze aarde er in zouden
kunnen rollen voor de zonnebol gevuld
zou zijn.
Dit wil echter helemaal niet zeggen dat
er geen grotere sterren zijn dan de zon.
Integendeel er zijn sterren waarbij vergeleken onze dagelijkse lichtverwekker (dat
behoort de zon althans te doen!) nog
maar weer een peuleschilletje is. Maar
over die ontzaglijke hoegrootheid zullen
we het nu niet hebben. Dat de zon in ver
gelijking met de gewone sterren (dat zijn
ook zonnen) zo groot lijkt komt omdat ze
in vergelijking met de sterren relatief zo
dicht bij ons staat. De afstand van de
aarde tot de zon is slechts rond 150.000.000
km. Bij de sterren komen we nog heel

andere afstanden tegen! Met dat al is een
afstand van 150 millioen kilometer toch
nog geen kleinigheid en een zon die zover
wegstaat moet dan toch, als we bedenken wat een prachtig licht en grote
warmte ze op aarde kan verspreiden, een
grote lichtsterkte 'bezitten, „kaars"sterkte
dus, waarvan we bij het electriseh licht
spreken. Die kaarssterkte van de zon is
ontzaglijk. We kunnen ze opschrijven,
trachten ze ons voor te stellen, lukken
zal ons dit niet. Het aantal eenheidskaarsen van de zon bedraagt namelijk
3000.000.000.000.000.000.000.000.000 een drie
met zeven en twintig nullen
Die lichtsterkte staat gelijk hiermee, dat
we op een afstand van 2 meter een booglamp zouden plaatsen van één millioen
kaars.
Aan de hand van deze cijfers zal het nu
ook duidelijk worden hoe verkeerd en gevaarlijk het is bij sterk zonlicht in de zon
te turen. Dit is funest voor de ogen en
wel in die mate, dat blindheid kan optreden.
Om de zon te kunnen bestuderen heeft
de wetenschap daarom gezocht naar middelen om het scherpe zonlicht te temperen. Bij een zonsverduistering van enige
betekenis zorgde de natuur er zelf al voor
en de eerste studies en ontdekkingen be
treffende de zon zijn dan ook gemaakt ten
tijde van zonsverduisteringen. Wat men
hierbij echter kon vaststellen was nog
niet veel, al blijken in de oudheid ten tijde
van zonsverduisteringen toch al de zonnevlekken ontdekt te zijn, zonnevlekken, die
we bij het noorderlicht reeds ontmoet
hebben. We moeten daarop echter nog
wat nader ingaan.
JOHN BOYLE.

met weergaven van houtsneden van den
ouden Lucas Cranach; Het onvolkomen huwelijk door Henri Bruning.
Alsmede in de serie „Schijnwerpers" Staal
gen Staal, geschiedenis van de wondbelandeling, in het bijzonder van de oorlogsverwondingen door dr. V. Winters, reserveofficier van gezondhei^
Voor katholieken, die voornemens zijn
naar Indië te vertrekken en voor ben die
van Indië naar Nederland komen is voor de
vierde maal vanwege het particuliere Katholiek Indisoh Bureau, Schenkkade 226 Den
Haag, directeur P Schnebbelie, verschenen
de Wegwijzer (ƒ 1,50).
Minister Welter leidt het bijna 500 bladzijden tellende boek in, dat bijdragen bevat
van pater H. Sterneberg S.J., luitenant-generaal Bajetto, lid van de Tweede Kamer,
dokter N. H. van Muyden, Th. Claassen,
professor Berg, mr. H. Bogaardt, P. G. Groenen, de zee-officieren Jager en v. d. Mey»
J. Bruineman, G. H. de Man, F. Dalderup,
P. Kerstens, enz. enz. Er staat in dit boek
veel en velerlei; niet alleen over Oost-Indië,
maar ook over de West. En wie nóg niet
voldoende weet, zal alle licht kunnen doen
ontsteken door den samensteller, den heer
Schnebbelie.

wenscht U een alleszins gelukkig en
voorspoedig

1940
Neemt voor hef nieuwe
jaar onderstaanden wenk
ter harte i

REDACTIE-ADRES:
&ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)
ASSENDELFT

Bij de goede voornemens die u maakte bij
de wisseling des jaars heeft u zich toch ook
voorgenomen u meer nog dan in het verleden actief te tonen ten overstaan van onze
organisatie?
Laat het nu vooral niet bij deze goede
voornemens, want meer dan ooit hebben wij
een actieve organisatie nodig.
De activiteit der organisatie ontstaat uit
de medewerking der leden. Daarom wordt
op u gerekend.
Ad majorem
Dei gloriam
„Alles tot meerdere eer en
Glorie aan God".
De lijfspreuk van de H. Ignatius van Loyola zouden wy u in
het jaar 1940 willen voorhouden.
Al ons werken, al onze handelingen, al ons streven moet
gericht zijn op de bron des levens.
Wij moeten het zaad van de
„geestelijke herbewapening" laten besproeien door het water
des eeuwigen levens.
Willen wij het zaad laten ontkiemen, dan is het een eerste
vereiste dat daarvoor aanwezig
is een vruchtbare bodem en Gods
Zon het tot wasdom brengt.
De goede geest, die nodig is om
het nieuwe te scheppen en levensvatbaar te maken, moet worden onderhouden of aangekweekt overal, waar mensen zijn
van goede wil.
Deze beginselen moeten het
fundament vormen van gedachten, om het beoogde doel te bereiken.
Men zou beide ogen moeten
dichtknijpen, om niet te zien de
demoraliserende gevolgen, voortgekomen uit de ontkerstening
der maatschappij, zodat wij nu
een actie gaan ontplooien voor
een nieuwe gemeenschap of beter
gezegd naar een vernieuwde gemeenschap, waar de oude wetten
van rechtvaardigheid en liefde
weer in ere worden hersteld.
Wij moeten het voorbeeld van
St. Ignatius navolgen, door het
zwaard voor het altaar af te leggen en ons leven dienstbaar te
maken voor het heil der zielen.
Daarvoor moet een geestelijke
strijd worden gevoerd. Alles
moet worden vernieuwd, de mensen persoonlijk, het huisgezin, de
onderneming en de staatsgemeenschap.
Hoe zullen wij dit doel kunnen
bereiken ?
Voor het verbeteren
onzer
godsdienstige belangen hebben
Paus en Bisschoppen ons de
juiste weg aangewezen.
Naast de middelen die de H.
Kerk ons biedt tot versterking
van ons zieleleven, heeft de Kerkelijke overheid nog bijzondere
gelegenheden gesticht voor ons
geestelijk leven te versterken,
welke bijzónder geschikt zijn
voor deze tijden.
Daarvoor zijn in ons land
retraitehuizen
gebouwd, die
oasen zijn, waar wij even uitrusten van de vermoeiende tocht
door de woestijn van het leven.
Een van die wegwijzers staat
in het landelijke Bergen van
Noord-Holland dat nu 12ï jaar
bestaat en ons de weg wijst naar

De woningbouwvereniging Goed
Wonen heeft aangekocht een
perceel bouwterrein in het
Noordeinde, gelegen tussen de
woningen genummerd 719 en 725,
voorheen eigendom van de katholieke kerk. Op dit bouwterrein zal ,,Goed Wonen" twee dubbele woonhuizen zetten
vocL*
grote gzinneri, zodat er vier uitstekend ingerichte woningen komen, mt flin'ke ruimte, vooral
wat betreft de slaapgelegenhid.
Door toeslagen van rijk en gemeente zal de huurprijs van deze
woningen het bedrag van f 4
niet te boven gaan. Vermoedelijk
zal de huur nog iets lager wezen,
indien het hoofd van het gezin
alleen voor de inkomsten moet
zorgen. Zijn er familieinkomsten,
wanneer bijvoorbeeld grote kinderen mee gaan verdienen, dan
kan het huurbedrag worden opgevoerd, doch het wordt nooit
onbillijk, terwijl men een prima
woning heeft.
Voor inlichtingen en aanmelding voor lidmaatschap van Goed
Wonen kan men zich wenden tot
den secretaris der bouwvereniging, den heer J. Heijne Czn.,
Noordeinde 764.

het eeuwig doel van ons leven.
Daar drie dagen vertoeven in
de schaduw van den Meester,
zal ons sterk maken in de strijd.
Wij moeten enige dagen van
het jaar van de beslommeringen
van het dagelijks leven even uitrusten in een retraitehuis bij den
Meester, en daar zijn stem ver- DELFT.
Bij ontstentenis van den voornemen, om daar de kracht te
putten die wij nodig hebben. Te zitter werd de algemene ledenmidden van de geestelijke ver- vergadering dezer dagen geprewarring, moeten wij paraat zijn sideerd door den secretaris, den
ons te versterken met de mid- heer L. Nieuwpoort, die na de
delen ons geboden, door ons te opening het triduum en de vroumobiliseren voor de goede strijd. wenavond van 19 dezer, welke
Recruten en oud-strijders in 1940 beide zeer goed geslaagd zijn,
releveerde. Voor de overleden
naar de gesloten retraite.
leden Gronsveld en Van Dijk
werd een gebed gestort. Het beWat ons uit Je afde- stuur is voornemens een speciale
commissie in het leven te roepen,
lingen ter ore kwam welke propaganda zal maken
voor de thermometer-actie van
ALKMAAR
het Kanunnik Van Schaikfonds.
Als men de verschillende za- In deze commissie zal van elke
ken, welke door de standsorgani- vakafdeling een bestuurslid zitsatie, alsmede door de diverse ting nemen. Vervolgens kwam de
vakafdelingen en instellingen begroting 1940 aan inkomsten en
zijn verricht eens nagaat, dan uitgaven sluitend op een bedrag
komt men onwillekeurig tot de van ƒ 7035.48 (vorig jaar ƒ 7509)
overtuiging, dat betreffende or- aan de orde. Zij werd onveranganisaties onmisbaar zijn. Want derd goedgekeurd. Wethouder
al kunnen alle zaken, welke zij Zomerdijk betuigde zijn erkenteter hand nemen, niet tot een lijkheid aan het bestuur voor
goed einde gebracht worden, toch hetgeen het in het afgelopen
is er wel voor 75 pet. productief jaar weer deed voor de kathowerk bij, waarvan een ieder ge- lieke arbeidersbeweging.
De
organiseerde kan profiteren.
rondvraag
werd
beantwoord
Gewoonlijk wordt hieraan te door den voorzitter, die inmidweinig aandacht geschonken, om- dels ter vergadering was gekodat men de werkelijkheid niet men. Gesproken werd over d
meer kan zien en men automa- steunverhoging van 5 percent,
tisch leeft. Men is er zich niet welke zeer welkom is. Te betreumeer van bewust dat feitelijk ren is het, dat degenen die alleen
door het v/erken van de verschil- kasuitkering genieten, daarvan
lende organisaties men thans op niet profiteren. Wanneer er voldat peil van het geestelijk en doende belangstelling voor bemaatschappelijk leven is ge- staat is het bestuur genegen om
plaatst waarop men nooit was de zaal weer voor de werklozen
gekomen, wanneer er geen orga- open te stellen. De ïeden worden
nisaties waren die voor ons de aangeraden zich niet in te laten
weg baanden.
met communistische gesprekken,
Als wij dit nu allen maar eens die af en toe bij de brug bij de
goed begrijpen en kunnen aan- Delftse Courant gevoerd worden.
voelen, dan zijn wij al een goed Een katholiek hoort in dit milieu
eind op weg naar 't doel wat de niet thuis. Aan de stichting „Hulp
R. K. Arbeidersbeweging beoogt, in de Huishouding" wil het beDaarom zouden wij onze leden stuur gaarne alle medewerking
willen aansporen in het nieuwe verlenen. Als grondkapitaal moet
jaar, dat voor ons ligt, actief een bedrag van 2è a drieduizend
mede te werken aan de uitbouw gulden bij elkaar worden gevan onze katholieke arbeidersbe- bracht.
weging en dit niet alleen aan de
bestuurders over te laten. Uw Kerstoollecten
werk in 1940 moet zijn uw colDe Kerstcollecten hebben de
lega vriend of kennis aan te spo- volgende bedragen opgebracht:
ren met meer waardering over St. Hippolytus ƒ 640.46, St. Johet werk van onze beweging te seph ƒ 622.18, H. Sacrament
spreken en het grote belang hier- f 361.94. H.H. Nicolaas en Gezelvan aan hen trachten duidelijk te len ƒ 161.
maken. Indien nien 1940 zo begint, zijn wij ervan overtuigd, OUDEWATER
Tweede Kerstdag vond in het
dat dit een gezegend jaar zal
alhier het
worden voor uzelf en onze katho- Patronaatsgebouw
lieke arbeidersbeweging in het jaarlijks kinderfeest plaats voor
kinderen der leden van de kath.
algemeen.

Volksbond. Dit voor de kinderen
zulk een mooi feest bestond voor
dit jaar uit een flinke tractatie,
terwijl verschillende amusante
kinderfilms de feestmiddag vulden. De kinderen zowel als de
ouders hebben ten volle genoten
van dit kinderfeest. De heer Van
Boornen, voorzitter van de katholieke Volksbond, bracht voor
de aanvang van deze feestmiddag nog dank namens het bestuur van de Volksbond aan al
de ouders der kinderen, die het
bestuur in staat hadden gesteld
door hun gaven evenals andere
jaren ook dit jaar het kinderfeest
te kunnen geven.
VHSSINGEN
De verkoop van kersttakjes
aan de kerk ten bate der plaatselijke kas Herwonnen Levenskracht heeft 53 gulden opgebracht. Dat is een succes. Wij
danken alle gevers en geefsters
en dames-collectrices, die zeer
actief waren.
Het kinderfeest, dat op tweede
Kerstdag in het bondsgebouw
plaats had, mag weer goed geslaagd heten. Een 85-tal kinderen hebben een paar uur echt genoten van de leuke kinderfilms
die afgedraaid werden, begeleid
door passende muziek. Het ontbrak de kiemen niet aan de nodige versnaperingen, en ieder
kind kreeg een aardig stuk speelgoed of ander nuttig artikel mee
naar huis. De kinderen werden
door den voorzitten» den heer
Andriessen toegesproken. Spreker hoopte, dat in de toekomst
nog meer kinderen zouden toetreden en riep de medewerking
van de ouders in.
WASSENAAR
Op 28 December hield de afdeling haar eerste feestavond ingeluid door het welkom van den
voorzitter, voortgezet door de
Vrolijke Boys onder leiding van
den heer H. van Bemmelen en
bezegeld door onze toneelclub
Ontspanning na Arbeid, die voor
het voetlicht kwam met het blijspel: De Vriendendienst. Alles is
uitstekend afgewerkt.
De voorzitter bracht allen
dank en maakte melding van het
verkrijgen van de duurtetoeslag
van 5 pet. voor de werklozen;
van de retraite van 2 tot 5 Jan.
te Noordwij kerhout voor werklozen (alles gratis); van de jaarvergadering op 18 Januari met
spreker pater Willibrord overSt.
Willibrordus met film toegelicht,
van de retraite voor alle R. K.
mannen van Wassenaar op 20—
23 Januari ook te Noordwijkerhout.
Onder de pauze collecte tot
dekking van het St. Nicolaasfeest.

Vervolgens de Thermometeractie
van het Kan. van Schaikfonds,
zij die het formulier niet hebben
opgestuurd en toch willen steunen, kunnen zich opgeven bij den
secretaris P. A. Kee, Zaandammerpad 49.
Dan is er bericht ingekomen
dat de statuten en reglementen
door de verkregen vergunning
rechtsgeldig zijn geworden, deze
zullen onder de leden worden
verspreid a 5 cent, daar ieder lid
toch de statuten en reglementen
bij de hand hoort te hebben, in
het boekje staat het hudsh. reglement, het afd. reglement, het
bondslied en het gebed voor en
na de vergadering.

Vr «ar

men

verwaent

wordt

WASSENAAR. Jaarvergadering 18 Januari. Agenda: bestuursverkiezing. (aftredend de
heren L. Zandvliet, H. de Klerk,
L. Krij'bolder, gelegenheid voor
candidaten staat open tot 10 Jan.
volgens art. 41 reglement), spreker pater Willibrord over St. Willibrordus, toegelicht met film.
WADDINXVEEN. In Januari
1940 zal het 20 jaar geleden zijn
dat er hier ter plaatse onder leiding van kapelaan Ouwendijk
een afdeling van de Ned. R. K.
Volksbond werd opgericht. Het
bestuur heeft gemeend hieraan
een enigszins feestelijk karakter
te moéten geven en wel door
middel van een kerkelijke viering
welke zal bestaan in het houden
van een triduum onder leiding
van pater Alexander O.M.Cap,
den diocesanen kernleider.
Program van het triduum:
Donderdag 4 Jan. opening, des
avonds 7 uur Lof met meditatie,
Vrijdag 5 Jan. 's morgens 6 uur
H. Mis, 's avonds 7 uur Lof met
predikatie. Zaterdag 6 Januari
's morgens 6 uur H. Mds, des
avonds biechthoren door pater
Alexander. Zondag 7 Jan. 's morgens 7.30 uur H. Mis met sluitingspredikatie en algemene H.
Communie.
De feestelijke herdenking zal
plaats hebben op Dinsdag 9 Jan.
's avonds 7.45 in het R. K. Verenigingsgebouw. De voor deze
avond benoemde feestcommissie
heeft ook niet stil gezeten en zij
is er dan ook in geslaagd het
R. K. toneelgezelschap K. T. W.
voor deze avond te engageren.
Dit toneelgezelschap zal voor ons
opvoeren het toneelspel in drie
bedrijven: Waarvoor leven wij?
Verder zullen op deze avond nog
verschillende andere attracties
ten tonele verschijnen.

WORMERVEER. Op Zondag
14 Januari a.s. zal er in onze parochie een Sociale Dag worden
WORMERVEER
gehouden, met de Hoogmis voor
Het spaarfonds voor aankoop de leden van de Volsk'bond
van dekens is ondergebracht bij
Wij hopen en vertrouwen dat al
den heer K. Zijp, Eendrachtstraat onze leden zonder uitzondering
21, Wormer, wegens een ongeval aan deze sociale Dag deel zullen
van het bestuurslid Joh. Mak. nemen.

GOUDKO RRELS
Nieuwjaar! Nieuwe wensen, nieuwe verwachtingen, nieuwe
hoop naar een nieuwe gemeenschap.
Met nieuwe moed gaan we dit jaar begroeten om onszelf
te verbeteren, anderen te helpen en te steunen; om geluk
en zegen af te smeken voor ons tijdelijk en eeuwig welzijn.
Dit laatste doel willen wij allen bereiken en een machtig
middel daartoe is, het houden van een gesloten retraite, dan
zal 1940 u tot zegen strekken.

HERSTEL: A L G E M E E N

KATHOLIEK

WEEKBLAD

11

Studeert schriftelijk
Fransch, Duitsch, Engelsen, Ned. Taal met Bekenen, Boekh.,
Schoonschr., Steno, Alg. Ontwikkeling. Elk val? pl.m. 65 et. p. mnd.
Vraagt gratis proefles en inL aan C ÜRSUS ZELFONTWIKKELING
Bosboom Toussaintstraat 46 C, Amsterdam W.

GEEF HEM DAN

Unox

Juvenaat der Broeders
Franciscanen Bleijerheide (L*)

GELDERSCHE ROOKWORST!

Onderwijs
Missie
Vakopleiding
Caritas
HIER IS UW ADRES VOOR

TIIIEEUISTIIB
RIDDERIKHOFF & Co.
H O O R N (N.-H.)
POSTBUS 13 — TELEFOON 220

Voorraad Costumes
Henri ter Hall, Amsterdamsch Tooneel. Directie
Eduard Verkade.
GROOTSTE SORTEERING
VRAAGT PRIJSOPGAAF

LEERBOEK SOCIOLOGIE
door Z. H. Exc. Mgr. J. D. J. AENGENENT. Zevende druk, opnieuw bewerkt door P. J. M. HESKES, Hoogleeraar te Warmond.
416 blz. met uitvoerig register. Prijs f 4.90. Geb. In linnen ƒ 5.90
„DE TIJD" schreef over dit werk: „Het is de erkende leiddraad
voor allen, die een studie in de sociologie willen beginnen."
„HET CENTRUM": Een schat van kennis, studie en belezenheid
is in dit boek bijeengebracht.
In „DE MAASBODE" schreef Prof. Dr. Koenraadt: „Mgr. Aengenent heeft in zijn „Sociologie" de kunst verstaan, om zijn stof op
glasheldere, overzichtelijke w\jze te behandelen en om voor zijn
lezers ook de meer ingewikkelde problemen bevattelijk en eenvoudig te maken".

God en het kwaad in de wereld
Tweede, gewijzigde druk van

De oorlog en Gods Voorzienigheid
door Z. H. Exc. Mgr. J. D. J. AENGENENT. 60 bladzijden 40 cent.

Roebert's Boekhandel, Den Haag. Giro 69400
Hobbemastraat 102—108. Telefoon 332882. W. de Withstraat 95a.
Wü leveren elk gewenscht boek.
Vraagt catalogus
Direct uit onze fabriek aan particulieren. Door buitengewone
omstandigheden stijgen
7C
de prijzen der goederen
dagelijks. Wij leveren
nog zoo lang als onze
voorraad strekt ons Ie
klas GARANT-RIJWIEL, voor DAMES of HEEREN, geheel
compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel speciaal verzwaarde spaken, roestvrij lakwerk, prima nikkelwerk, kettingkast, 8-volt electr. lamp, reuzen licht, met controle op achterlicht, Philips achterlicht, buisdrager met standaard, groote 4-deelige jasbeschermer, spatlap, Perryketting,
Ie klas Englebert banden, het kan niet beter, dat is ten slotte
onze reclame. Franco thuis enz. Volledige schriftelijke langdurige garantie. Niet volkomen naar Uw genoegen na 8 dagen
gebruik het volle bedrag terug. STOFZUIGERS, groot sleemodel 120 of 220 volt, enorme zuigkracht, 2 jaar garantie
f 34.75.
Vraagt GRATIS prijscourant
BIJWIELFABRIEK „GARANT", WAGENtNGEN, TeL 8165
Leveranciers van Politie en Gemeente-instellingen
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huisvrouw weet precies.
wat smakelijk en goed is.
Daarom bestelt ze de fijnste
rookworst. die er maar kan
worden gemaakt: UNOX.

Verras hem eens met zoo'n stevig maal,
waar hij dol op is. Zoo'n echt Hollandsche schotel, die den meest hongerigen
man tevreden stelt. Ieder hapje Unox
Geldersche Rookworst is een attractie op
zichzelf. En U kunt hem ook vertellen,
boe dat zoo komt.
Unox Geldersche Rookworst wordt
gemaakt van het beste malsche vleesch,
waaraan de aromatische kruiden een
fijne geur geven. Het speciale proces
van rooken doet geur en smaak tot hun

Unox

DE FIJNSTE GELDERSCHE ROOKWORST
U.23-O91

ZANGKANARIES
Prima Seyfert kanariemannen uit kampioenen, diep in
knor, holrol, kloekrollen, holklingel, fluiten f 2,50—f 3,00.
Popjes f 0,50. Saksische mannen
f 2,00. Harzer zangmannen
f 1,50—f 1,75. Popjes f 0,25.
Dag- en avondzangers. Reeds
duizenden
dankbetuigingen.
Bruine, Blauwe, Witte, Zilver en
Oranje kanariemannen op zang
f 2,50—f 3,50. Popjes f 1,00.
Sijsjesmannen f 0,40. Vinkmannen f 0,20. Prachtparkieten
f 0,50 paar. Kanarie-, parkietenen volièrezaad p. 25 pond f 2,90,
per 10 pond f 1,30, geheel franco
Fynkwekery
NICO BORNEMAN
Merelstraat 31b - Tel. 13617
Utrecht

TONEELLIEFHEBBERS
Wilt gij uw feestavonden doen
slagen of uw programma aanvullen? Bestelt dan de nieuwe
stukjes: „De Soldatendochter"
en „De Haarkuur", twee vrolijke éénactertjes voor één dame
en drie heren. Ook op te voeren
door vier heren. Geen costuumkosten. Duur: ongeveer een
half uur. Verkrijgbaar bij: Toneelfonds „VARIA" Heerenweg
66, Utrecht a 75 cent per ex.,
te storten op girorekening
347954. Vraagt ziehtzending.
Gebruikt bjj uw ontbot steeds

A.H.O.
G L O R I A KOEK

Begint het Nieuwe
jaar met een goede»
daad !

O
Wordt LID en VERBRUIKER
van d e C o ö p e r a t i e }

O
B. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

„Het Anker" u,a,

Neemt proef met onze andere
A.H.O.-ARTIKELEN

Kruisstr. 52-54 - L. Vrouwepl. l

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS

TILBURG

TILBURG

EEN GOEDE SCHRIJFMACHINE

hetzij STANDAARD of PORTABLE, hebt U bij ons
slechts voor het kiezen uit een enorme sorteering.
Kwaliteit staat bij ons op de voorgrond, terwijl de
prijzen zoo laag mogelijk zijn gesteld.
De oersterke schrijfmachine
met prachtig regelmatig
letterschrift en automatische tabulator. - Bezoekt
onze showroom.

a MULDERS
Oostrum-Venray L.
TELEF. 75 X bij het Station
Speciale fabriek van de bekende
MULDERS SPAARKOOKKETEL.
Een prachtige buitenmantel, gefabriceerd uit een speciaal soort vuurvast beton, büitenom mooi glad afgewerkt, met een granietkleurig
beton-emaille. Een prachtige oersterke ketel met een even degelüken binnenketel, uit rood koper vertind prima plaatgzer of aluminium. MULDERS SPAARKOOKKETELS 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

volle recht komen en geeft aan de worst
een fijn, zacht rook-aroma. Getrouwnaar oud Geldersch recept, doch volgens
de strengste hygiëne wordt de Gelderscha
rookworst in de moderne Unox-fabrieken
bereid : De fijnste Geldersche rookworst
die er maar kan worden gemaakt.

W. A. G. VAN BOESSCHOTEN -Hamburgerstraat 17
Telefoon 17813 - UTRECHT
WITTE KAT kwaliteit
Bevredigt altijd!

Firma de Waai
Speciaal adres voor
AANGEMAAKTE VERF,
Drogerijen, Chemicaliën, enz.
Herderinnestr. 16 - Den Haag
Telefoon 114034

Smeva - Valkenswaard
M. SMETS-CLAASSEN
TELEFOON 11
Het goedkoopste Nederlandsche adres voor caféinrichtingen. Heeren bestuurders van R.K.W.V.
vraagt offerte
PRIMA WAREN
SPOTPRIJZEN

HERSTEL: A L G E M E E N KATHOLIEK

WEEKBLAD

Expeditieonderneming KLOOSTERMAN
TELEF. 13308

WOLFSHOEK 9 - ROTTERDAM

FMNDELS
LACGEN
OYENHAAC

Dagelijkse speciale auto-sneldiensten van ROTTERDAM door geheel BRABANT V.V. Retourvrachten (elk kwantum) van HELMOND, EINDHOVEN, VEGHEL, OSS, DEN BOSCH, TILBURG,
BREDA of omliggende plaatsen tegen LAGE TAKIEVEN.

TELEF.
110815

Belt even op 13308. - Telefoononkosten worden vergoed

Coöp. Levensverzekering Mij

HOFLEVERANCIER

MEDAILLES

UTRECHT

INSIGNES

Ondulatie bevorderend
Aangenaam en verfrisschend

Mrv Johnnie

'n Ideaal haarwater

Concurreerende tarieven.-Billijke
voorwaarden. - Aandeel in de
winst. - Vrijstelling van premiebetaling bij ziekte,
werkloosheid,
\
werkstaking en uitsluiting.
*
VRAAGT PROSPECTUS EN VOORWAARDEN

R, K. Coöperatie „Helpt Elkander"
BUSSUM
Inlichtingen: Kantoor Heidelaan 35, eiken
Woensdagavond 8—10
BAKKERIJ — KRUIDENIERSWAREN
BRANDSTOFFEN — AARDAPPELEN
en SCHOENEN

OPGERICHT t83t

VRAAGT ONZE TEEKENINGEN EN FOTO'S

Tegen haaruitval, roos enz.

U.A,

DRIFT 8

Dit qelukkiqe paar
Gebruikt al menig jaar
SIMONE voor het haar.
Vraagt er ook egns naorj

dag 9—12 en Z—5 uur.
uur
— SCHOENMAKERIJ
— MANUFACTUREN

FABRIKAAT

a. BIULOOS
DEN

HAAG

SINDS 1878

HUMORIST, CONFERENCIER, GOOCHELAAR, TELEPAATH.
Brengt u een avond van uitbundige vrooujkheid. Kunst en sensatie. Ook in gezelsch. Billijke condities. Aanbev. van H.H. GeesteUjken. Voor kindervoorstelling speciaal programma. Adres: Simon
Stevinweg 14, BUSSUM, telefoon 7534.

ALOM V E R K R I J G B A A R

Prima Kanaries
uit
kampioene
1936-'37-38. Seif ert mannen diep
in knor, holrol,
glockrollen, holklingel en fluiten f 5,- en f 4,-.
Popjes f l,—. Goudgele Saksische mannen f 3,50 en f 3,—.
Popjes f 0,75. Bonte mannen
f 3,—. Popjes f 0,50. Dag- en
avondzangers. 8 dagen proef.
Zend remb. vr. v. r. k. bij:

T. C. de Kinderen
Eerste klas Kanarie KwekeriJ
Hazestraat 62
VALKENSWAARD

S.S.O

Instituut voor GOEDKOOP

BRIEFONDERWUS.
Dir. J. v. d. Bij, Hoofdonderwijzer
Nieuwe Plein 31, bij het Station
Arnhem.

A-CURSUSSEN: voor heren: middenstandsdiploma politie-diploma, marechaussee, politietroepen, leerling-verpleger, besteller, hulpkeurmeester (voor
slagers),
keurmeester van waren, manufacturenbrevet,
kruideniersdiploma, warenkennis, etaleur, reiziger, administrateur, notarisklerk, makelaartaxateur, effectenvak, inspecteur verzekeringsrmj.,
directeur van een woning- en assurantiebureau.
Voor dames: middenstandsdiploma, leerling-verpleegster, manufacturenbrevet, kruideniersdiploma,
warenkennis, etaleuse, cassière, reizigster, privésecretaresse, kinderverzorgster, kinderjuffrouw, assistente bij een dokter of tandarts, fröbelonderwijzeres,
fröbelen.
B-CURSUSSEN: voor dames en lieren: algemene ontwikkeling (zeer uitgebreide cursus voor iedereen), praktijkdiploma boekhouden (dubbelboekhouden), handelskennis,
handelsrecht, statistiek, handelsrekenen, boekhouddiploma's
„Mercurius" en „Vereniging van Leraren", landbouwboekhouden, landbouwkundig bedrijfsleider-zetboer, Nederlandse
taal, Frans, Duits, Engels, Nederlandse, Franse, Duitse en
Engelse handelscorrespondentie, stenografie
(systeem
„Groote"), spreken in het openbaar, rekenen, meetkunde,
algebra, wiskunde, belastingconsulent, handschriftverbetering, beschavingsleer (goede omgangsvormen).
C-CURSUSSEN: auto-monteur, auto-techniek, garagehoudervestigingswet, motor- en rijwielhersteller, auto-expert (voor
verzekeringsinspecteur en taxateur), theorie rijbewijs, autodieselmonteur, electriciën, elektrotechniek, diploma sterkstroommonteur V.E.V., diploma zwakstroommonteur V.E.V.,
Ujnwerker-telegrafist, radiomonteur, radiotechniek, radiocentrale-monteur, lasser, lastechniek, machinist voor stoombedrijf, voor motorbedrijf, voor electrisch bedrijf, voor de
officiële diploma's land-, scheeps- en zuivelmachinist, koeltechniek, vliegtuigmecaniciën, vliegtuigtechniek, verwarmingsmonteur, verwarmingsinstallateur, metaalbewerking
(smid-, machine-, constructiebankwerker, draaier, enz.),
machinemonteur-fabrieksmonteur, loodgieter, erkend gasfitter, erkend waterfitter, V.V.A.-diploma's gezel en meester voor timmeren, voor metselen, voor lood- en zinkwerken, voor smid-bankwerken, voor machine-bankwerken,
voor auto-monteur, electrotechnisch tekenen, machinetekenen, bouwkundig tekenen, meubeltekenen, scheepsbouwkundig tekenen,
mode-tekenen,
)
reclame-tekenen >
Ook voor Dames!
en o n t w e r p e n ,
)
adspirant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter,
betonbouw, wegenbouw, filmoperateur,
bedrijfsleiderwerkmeester, gezel en meester-kleermaker, enz.
Lessen voor hen, die lager onderwas genoten en voor gevorderden, voor jong en oud, voor dames en heren, voor
gehuwden en ongehuwden. Elke week een leszending.
Correctie van gemaakt werk. Bekwame leraren. Laag
maandelijks lesgeld. Alle boeken, woordenboeken, atlassen,
tekenbenodigdheden, (tekenbord, tekenhaak, passerdoos,
driehoeken, enz.) geheel gratis. Na goede afloop diploma en
hulp bü sollicitatie. Zend onderstaande bon, duidelijk ingevuld, in gesloten enveloppe te frankeren met postzegel van
5 cent aan ons, of schrijf ons een brief en wij sturen U
gratis alle inlichtingen.
DOE HET HEDEN!

-: BON:-

En betere waar

Ik verzoek zonder enige verplichting Inlichtingen omtrent
de cursus voor: .......................................................... «

En 10 procent

Naam: ...»

.........................................

Ouderdom:

Straat en No.:
Woonplaats............................................................Vkr.

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

