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HET BUITENLAND
onder de loupe
riaal. Inderdaad, de Finnen trekken zoals in het begin van deze
eeuw de boeren van Transvaal,
de sympathie van de gehele wereld, behoudens natuurlijk die
van hun overweldigers, die dan
ook even algemeen worden veracht.

Een volk, dat voor zijn vrijheid
vecht
Nog altijd houden de dappere
Finnen stand, nu al zes weken
lang, tegen een vier- of vijfvoudïge overmacht. En gedurende
bijna geheel die tijd waren zij in
de aanval. Zij hebben de Russen herhaaldelijk, soms op drie
fronten tegelijk verslagen, hun
positie nog aanzienlijk verbeterd
en vechten thans zelfs op Rutgisch grondgebied. De bolsje•wieken spanden al hun krachten
in, soms dagenlang beukten zij
met hun artillerie de Mannerheimlinie. Zij kwamen echter
geen stap vooruit. Zy hebben nu
hun beste troepen in de strijd
gebracht, twee millioen man gemobiliseerd en reeds 800.000 naar
Finland gestuurd. Maar nog
altijd zonder succes. Zij leden de
ene nederlaag na de andere.
Waar de Finnen tien man verliezen, verliezen zij er ministens
honderd, terwijl zo ontzaglijke
hoeveelheden materiaal door de
Finnen worden buitgemaakt, dat
een Fins generaal spottend kon
ppmerken, dat de Russen thans
de voornaamste leveranciers
van het Finse leger zijn. Met hun
materiaal zijn de bolsjewieken
niet zuinig. Soms uren. en zelfs
dagenlang bombarderen zij doelleinden zonder enige betekenis
en telkens weten de slimme Finnen door handige misleiding
eulke verspilling uit te lokken.
De Finnen hebben met een klein
aantal een ganse divisie van
16000 a 18000 Russen verslagen
en vele duizenden gevangen ge-

nomen. Bovendien sterven nog
ontelbare Russen de bevriezingsdood. De bossen en meren liggen
bezaaid met lijken. Dit alles is
natuurlijk niet te wijten aan de
Soldaten, maar aan de leiding
die op alle punten hopeloos te
kort schiet. De Finnen zijn geen
•wondermensen, die alleen door
hun lichaamskracht met tien tegen veertig kunnen vechten,
maar zij zijn geesteiyk verweg
de meerderen. En zfl vechten
voor hun vrijheid. Dit staalt hun
moed. Mocht dit dappere en fiere
volk eenmaal worden .overmeesterd, nooit zal het worden vernietigd en het kan verzekerd
blijven van de bewondering en
de eerbied van de ganse wereld/.
Hiervan zijn treffende voorbeelden bekend. Nog voortdurend
trekken honderden vrijwilligers
uit de • Scandinavische landen
naar Finland. De arbeiders in
Zweden werkten op Driekoningendag, anders voor hen een
vrije dag, voor de Finnen, en
de werkgevers hebben -voor die
dag hun loon verdubbeld. De
socialistische arbeiders van Denemarken, die een steeds vijandiger houding aannemen tegen
de communisten, brachten voor
Finland eveneens grote offers.
De Amerikaanse arbeidersbeweweging heeft alle goederen uit
Rusland geboycot. Voor het
Finse Rode Kruis zijn millioenen
ingezameld. Giften van 10 tot
100.000 gulden worden ontvangen. Een gift van 10.000 gulden
werd geschonken door een Nederlander, terwijl het totaal
bedrag in ons land ingezameld
in weinige dagen over de ton
gestegen was. De Zwitserse regering gaf voor dat Rode Kruis
100.000 frs en het Zwitserse volk
heeft deze som meer dan verdubbeld. Amerika zond een half
muloen dollar en ook Engeland
en Frankrijk verleenden financiële hulp en sturen tevens,
evenals Amerika, oorlogsmate-

Aziatische barbaarsheid
De Russen, die in Finland hun
geestelijke minderwaardigheid
bewijzen — hun leiding bleek zo
onbekwaam, dat zij meermalen
tegen eigen troepen vochten —
leden ontzaglijke verliezen, behalve aan materiaal ook aan
mensenlevens en doen de wereld
schrikken van hun wreedheid.
Ontzettend is de beschrijving
van een slagveld, waarop een
hunner divisies werd vernietigd.
De lijken liggen daar opeengestapeld. Meestal zijn het de lijken van mensen, die in geheel
onvoldoende kleding bij een koude van 30 tot 40 graden bevroren
zijn, of van gewonden die aan
hun lot worden overgelaten. De
Finnen vonden in de bossen
soms bergen van uitgeklede lijken, Wat de Russen aan krijgskunde en dapperheid tekortkomen, schenen zij te willen aanvullen door meedogenloosheid.
Zij schenden alle Rode Kruisconventies. De Finnen moesten
de Rode Kruistekens van hun
ziekenhuizen, hospitalen en ambulance-treinen verwijderen, omdat juist deze objecten het doelwit van de Russische vliegers
zijn geworden. De Russen maken
ook gebruik van gifgassen en
dum-dum-kogels. Reeds zes hospitalen en twee amibulancetreinen hebben zij opzettelijk gebombardeerd; opzettelijk; want zij
bleken aangegeven te zijn met
militaire objecten op stafkaarten, in het bezit van in handen
der Finnen, gevallen vliegeniers.
Ook vele onbeschermde steden en
dorpen worden voortdurend beschoten. Van een communistisch
intellectueel wordt vermald, dat
deze zou hebben gezegd: „Wij
zijn de mest, die bestemd is, om
de grond vet te maken, teneinde
er een nieuwe natie uit te laten
opgroeien." Als mest moet inderdaad het Russische volk dienen
in deze oorlog. De bossen, de meren, de loopgraven en de ijsvelden van Finland zijn reeds overdekt of gevuld met lijken en nog
maar altijd worden nieuwe troepen aangevoerd, die onkundig geleid feitelijk grotendeels voor
kanonnenvlees zijn bestemd. Van
zulke Aziatische barbaarsheid
kan men zich in onze beschaafde
landen geen denkbeeld vormen.

EINDELOOSHEID
Wat is het eigenlijk een wonderlijk iets:
te bedenken, dat over tien millioen jaren
wij nog zullen bestaan.
Gy die dit leest, ik die dit schrijf: we
zullen er over een paajr duizend eeuwen
nog zijn: misschien in de hemel, misschien
in de hef Misschien elders. Maar we zijn
ergens, we bestaan.
We hebben dan niet de minste haast
ergens mee.
Misschien zegt ge dan: wat is gras tóch
mooi. Ik wil eens een eeuwtje besteden
om er God voor te bedanken.
Wellicht beziet ge enige eeuwen het
gelaat van Maria.
Waarom niet?
We zullen dan alle tijd hebben. Omdat
we geen „tijd" hebben.
Hoe zeer blijkt Gods souvereiniteit in de
eindeloosheid van ons bestaan.
Hu heeft ons op een gezegende dag in
het aanschijn geroepen; Hy heeft ons het
bestaan geschonken; en zie: nu is het ons
onmogelijk uit dat bestaan te veandwijnen.
Het ligt niet in onze hand. Zelfmoord is
slechts een poging; meer naet. Ook voor
den zelfmoordenaar geldt, wat in de pre-

fatie der allerzielenmis staat: Vita mutatur, non tollitur: het leven wordt veranderd, niet weggenomen. De vorm van
bestaan wijzigt zich: vóór het dodelijke
schot was de commandant van de Von
Spee op de aarde, na het schot was hij
elders — zijn ziel althans —; maar bestaan
bleef de ziel. En al zijn moeite om „een
einde te maken" Had geen succes. Hij bewerkte slechts een verandering:, (die misschien geen verbetering was
)
Hoe klein zijn wij, dat wij met al onze
genialiteit niet één ziel uit het bestaan
kunnen doen verdwijnen; ook niet de ziel
van een nog ongeborene. Een menselijk
wezen, dat eenmaal leefde, blijft leven in
eeuwigheid.
Over enige millioenen eeuwen dus zijn
wij er nog. Waar we zullen zijn, weet nu
niemand, al kunnen we met waarschijnlijkheid zeggen: in de hemel. (De hemel is
ons immers gegeven, de hel moeten we
verdienen, zoals het gezegde luidt). Maar
waar het ook zij: niemand zal ontbreken.
En enige muloenen eeuwen daarna zullen
we er nóg zijn
Hier vallen ons de vergelijkingen te bin-

Een morele nederlaag
/hebben de Russen reeds geleden.
Men kan dit ook bemerken aan
de houding van de staten in mid.
den-Europa en op de Balkan.
Toonden zich deze staten tot vóór
korte tijd nog bevreesd voor
Rusland, thans zijn zij heel wat
vrijmoediger. Op 8 Februari a.s.
zal een Balkanconferentie gehouden worden en Zuid-Slavië dat
aanvankelijk hiertegen bezwaren
maakte zal thans meedoen. Een
aaneensluiting van alle Balkanstaten is te verwachten. Italië
dat Zuid-Slavië tot zijn nieuw
standpunt bracht, geeft hieraan
zijn steun. Koning Carol van Roe.
mende heeft in de hoofdstad van
Bessarabië, door Rusland begeerd, duidelijk verklaard, dat
Roemenië met al zijn strijdmiddelen de onschendbaarheid van
zijn Oostgrens zal verdedigen.
Hongarije voert drukke besprekingen met Italië. Zijn minister
van Buitenlande Zaken is op „va.
cantie"^ in Venetië en werd daar
bezocht door Ciano, zijn Italiaansen collega, terwijl hij ook in contact kwam met Mussolini. Tegelijk zijn de betrekkingen tussen
Italië en Rusland verstoord. Rusland riep zijn gezant terug uit
Rome en Italië ontbood zijn ambassadeur in Moskou naar Rome.
Dit alles bewijst dat men flinker wil optreden nu in Finland
zo duidelijk bewezen is dat zelfs
een klein land aan de logge en
domme massa der bolsjewieken
weerstand kan bieden. Dit en een
algemene afschuw van het communistische optreden, manifesteert de morele nederlaag van
Rusland.
De neutraliteit van Amerika
President Rooseveït sprak
voor het 76e Amerikaanse congres. Hij stelde voorop, dat de
Ver. Staten zich buiten de oorlog
zullen houden. Dit schijnt het
uitdrukkelijk verlangen van het
Amerikaanse volk te zijn. Rooseveït heeft er echter aan toegevoegd, dat Amerika geenzins
neutraal wil zijn ten aanzien van
de doeleinden van de oorlog.
Amerika wil trouw blijven aan
de democratische beginselen en
is afkerig van dictatuur of militaire heerschappij. Amerika wil
een vrede bevorderen, die aan de
volkeren vrijheid en gerechtigheid verzekert. Rooseveït heeft
onze volle sympathie en van hem
verwachten wij alle goede diensten voor de vrede. Maar het
beruchte Amerikaanse kapitalisme, dat weer zo ontzaglijk veel
geld verdient aan deze oorlog,
vertrouwen wij niet.

nen, die vroeger in dé catechismusles verteld werden. De kinderen moesten zich een
rotsblok voorstellen - - een rotsblok zo
groot als 'n toren. Een geweldig rotsblok.
Elke honderd jaar kwam één vogeltje één
keer met zy"n snavel langs het rotsblok
strijken. Welnu: als het rotsblok daarvan
opgesleten zou zijn, dan was er nog niets
van de eeuwigheid voorbij.
Al lang waren dan de kinderen duizelig
van het denken.
Maar de meeste kinderen schijnen toch
wel gevonden te hebben: dan is het zaak
voor die eeuwigheid te zorgen. Sommige
kinderen kregen gedachten aan: missionaris worden en zieltjes redden voor een zó
lange eeuwigheid.
Maar wat doen wij, grote mensen?
Omdat de gedachte aan de eeuwigheid
te groot is voor onze verbeeldihgsmogely'kheid, denken we er vaak maar helemaal niet over. Als iemand sterft, praten
we onze heidense omgeving de overigens
goed bedoelde zinnetjes na van „nu is hij
uit zijn lijden"; terwijl dat lijden (in het
vagevuur lijdt men ook!) dan wellicht pas
begint
Als iemand jong sterft, zeggen
we: „er is hem veel leed bespaard", alsof
dat tijdelijke, aardse leed in enige proportie kon staan tot de vermeerdering van
hemelglorie, die een langer leven hem had
kunnen bezorgen. Zie, wij doen soms, alsof het onze grootste zorg is: weinig te

Oorlog, revolutie, hongersnood,
aardbevingen, stormen en
overstromingen
Verweg het grootste deel van
het mensdom werd en wordt
zwaar geteisterd. Het onmetelijke
China kwam, na een hongersnood doorstaan te hebben, in oorlog. Onder dezelfde oorlog lijden
de Japanners. Het millioenenvolk van Rusland heeft in 25
jaren niets dan rampen gekend:
oorlog, revolutie, hongersnood,
andermaal oorlog en bloedige
onderdrukking. Duitsland werd
evenals Frankrijk, België, Engeland, Italië en Oostenrijk-Hongarije en geheel midden-Europa getroffen door de vier-jarige wereldoorlog. Daarna algemene verarming en ontzettende werkloosheid. Vervolgens, meer in Duitsland, een politieke omwenteling,
die geestelijke en stoffelijke noden bracht en zich voortzette in
Oostenrijk en Tsjeoho-Slowakije.
Dan het arme Spanje met zijn
drie-jarige
burgerrevolutie.
Frankrijk met zijn volksfront, financieel wanbeheer en sociale
onrust. Ten slotte, na de afslachting van Polen, een nieuwe oorlog, waarin Duitsland, Frankrijk
en Engeland rechtstreeks betrokken zijn. Ook een oorlog tussen
Rusland en Finland. Een aardbeving in Turkije, die 45.000 mensenlevens heeft gekost, gevolgd
door een even rampzalige overstroming in hetzelfde land en in
Spanje en Portugal. Inderdaad,
ontzettend zwaar wordt de wereld geteisterd, en wel hoofdzakelijk door leed, dat de mensheid
zichzelf aandoet. Geven de gelukkige Nederlanders, die van al
deze ellende bleven gespaard,
maar mopperen omdat zij het
thans ook wat ongemakkelijk
hebben, zich hiervan wel rekenschap?
Duitse hulp aan Rusland?
Stalin zou, via den Duitsen
gezant in Moskou, 200.000 Duitse
vakarbeiders en instructeurs
hebben gevraagd, om de Russische industrie, die de communisten niet op peil kunnen brengen,
te reorganiseren. Ook wordt
weer gesproken van Duitse hulp
in Finland. Maar wij kunnen niet
geloven, dat de Duitsers, die zich
reeds gecompromitteerd hebbeh
door hun verdrag met Rusland,
op deze wijze nog meer vijandschap zouden willen lokken.
H. H.

lyden op deze aarde. Maar St. Paulus
zegt, dat het lijden dezer wereld niet vergeleken kan worden met de glorie, die in
ons zal worden geopenbaard.
Maar gelukkig: altijd zijn er onder ons
geweest, die een groot leed aandurfden
voor een groot ideaal: de Kruastochters
riskeerden het in de handen der Turken
te vallen; pestlijders werden altijd verpleegd en wilde volkeren vonden altijd
missionarissen. Belijders verkondigden het
geloof „trots pijnbank en schavot"; in de
concentratiekampen lijden de martelaren
van mishandeling en foltering; en in onze
steden kopen de grote gezinnen de beleving van hun Christenideaal met vernedering en spot. Zij "allen zijn eeuwigheidsmensen. Zij weten, dat het tijdelijke leed
voorbij gaat en over enige jaren voor
goed achter ons ligt. Als de laatste gedachte, die we in dit leven vormen, zich
onmiddellijk daarop voltooit in het andere
leven - - „leven" en „dood" zy.n slechts
perioden van het éne leven, dat begint
bij de ontvangenis en nooit eindigt: dan is
alle aardse leed geleden en voorbij. Wij
zijn alleen maar ongelofelijk kortzichtig
en lichtzinnig, omdat we zo weinig denken aan 't mülioenengeld van de eeuwigheid en zo veel over de in centjes uitbetaalde aardse tijd.
p. P. P.
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Volgens „Der Deutsche Weg" van
7 Januari zou de „Osservatore Romano" het aantal priesters dat gearresteerd is, alleen in het oude Oostenrijk op 400 stellen. Van de talrijke
arrestaties van geestelijken in het
oude rijk, in Tsjecho-Slowakije en Polen zijn wel geruchten doorgedrongen,
maar zekerheid daarover bestaat niet.
Machteloos zien de katholieken het
aan; zij moeten en mogen rekenen op
Gods hulp, die niet zal uitblijven.
Maar geheel machteloos zijn wij
niet.
Hier kunnen wij iets doen voor de
opleiding van priesters. Ook yoor
hulp in die opleiding, waar zij nodig is.
Daarmee werken wij positief.
U hebt de thermometer-actie toch
niet vergeten?
Laat ons allen eens op ten minste
40.000 thermometers mikken. Denk
eens aan: 40.000 thermometers, die
samen misschien een halve ton aan
het Kanunnik-Van Schaikfonds brengen.
Toe help mee!
Vul het formulier op bladz. 5 in.
Laat dat uw antwoord zijn op priestervervolging elders.
Zeggen is niets; doen is alles.
Niet vergeten?

spreekt, van goede bondsleiding en
van onvermoeide propagandisten. De
betekenis van het cijfer springt in het
oog als men bedenkt, dat December
1937 aan de bond 204 nieuwe leden
bracht en December 1938 „slechts"
189.
December 1939 springt boven alles uit en de katholieke bond schreef
dan ook de laatste drie maanden 780
nieuwe leden in. Als de 17 afdelingen,
die nog achterbleven, nu ook voorwaarts rukken, zou de duizend wel
eens benaderd kunnen worden.
Glück auf!

Onder J

Met opgewektheid, trots de tijdenvan-zorg, kunnen wij de tocht aanvaarden, aldus „Onze Strijder".
De propagandisten van „St. Paulus" zorgden voor de opgewektheid:
zij maakten in December weer een
honderdtal nieuwe leden vol: het ging
van 6500 naar 6600 leden.
Of precies gezegd, St. Paulus ging
1940 in met een totaal van 6607 leden.

SJ.

WEK UW LEVER-GAL OP

vraagt'

„St. Paulus" had op l Januari 1939
5820 leden.
„St. Paulus" boekte over 1939 dus
een zuivere winst van 787 leden.
En de eerste vier leden voor 1940
waren begin Januari al binnen. Bij
zulke uitingen van krachtig bondsleven, mag de organisatie wel opgewekt
het nieuwe jaar ingaan.

H. Brouwer
12 Januari wordt hij zeventig jaar.
De jongeren kennen hem al niet
meer zó, maar voor vele ouderen was
en is „H. Brouwer uit het Utrechtse"
de bekendheid zelf.
Man van grote, veel omvattende
werkkracht: mede-oprichter van het
Verbond, veertig jaar voorzitter van
de Ltrechtse bond, oprichter van de
Hilversumse werkliedenvereniging, lid
van de Gezondheidsraad, de Raad van
Arbeid, de Voogdijraad. Bijna een
kwart eeuw raadslid te Hilversum,
ruim tien jaar Statenlid voor NoordHolland, nu nog voorzitter van de
katholieke raadsfractie te Laren.
Begiftigd met het erekruis „Voor

KINDERBIJSLAG

Ook de Eerste Kamer heeft het
verleden jaar door mr. Romme ingediende wetsontwerp inzake de kinderbijslagverzekering voor alle loontrekkenden op 22 December j.l. met grote
meerderheid, n.l. 27 tegen 7 stemmen,
aanvaard.
Het Verbondsbestuur heeft den inmiddels afgetreden ontwerper daarmee telegrafisch geluk gewenst. Terecht, want met deze wet is een gewichtige stap vooruit gezet op de weg
van gezondere loonsvorming. Dat
ook vele anderen dit blijken te zien
en dat minister Van den Tempel alleen reeds op practische gronden dit
ontwerp verdedigen wilde en kon,
stemt eveneens tot voldoening. Dat
vakverenigingsbestuurders
als de
soc.-dem. heren v. d. Bilt, Moltmaker
en Vijlbrief tegen stemden, zal katholieke arbeiders méér zeggen dan lange
vertogen!
Verbondsvoorzitter
De Bruijn,
die in Herstel van 5 Januari reeds
aandacht aan het ontwerp wijdde,
heeft bij de behandeling van dit ontwerp een rede gehouden, welke de
betekenis van deze wét in het
juiste licht stelde. Dat het hier geen
„katholieke" zaak geldt, bewees hij
door. te herinneren aan voorbeelden
op dit terrein in andere, ook volstrekt van practisch alle katholieke
invloed onberoerde landen. Hij wees
er op, hoe de Belgische sociaal-democraat Rens — in België bestaat
ook een sociaal-democratische bond
van grote gezinnen — reeds in November 1936 in de (soc. dem.) „Vakoon succes!
beweging" schreef, dat de gezinstoelagen „uiting van sociale solidariDecember bracht aan de katholieke teit zijn, waarbij de gemeenschap
Mijnwerkersbond 367 nieuwe leden. tussenbeide komt in de verzorging
Een aantal, dat wel van werfkracht en opvoeding van de kinderen der
werkende mensen" en dat zij het beginsel „gelijk loon voor geüjke arbeid" niet in gevaar brengen.
Ook in ons land bestaat dit laatste gevaar niet en een last van l peren u zult 's morgens uit bed springen,
gereed om bergen te verzetten.
cent op het bedrijfsleven is niet onlederen dag moet uw lever een liter leveroverkomelijk.
gal in uw ingewanden doen vloeien. Wanneer
deze stroom van lever-gal onvoldoende is, verDe Bruijn verdedigde het principiteert uw voedsel niet, het bederft. U voelt u
ële recht van den arbeider-vader van
opgeblazen, u raakt verstopt, uw lichaam is
vergiftigd, u voelt u beroerd en ellendig, u
een groot gezin op een familieloon,
ziet alles zwart.
De meeste laxeermiddelen zijn slechts lapwaarmee hij uiteraard bedoelt een
middelen. U moet CARTER'S LEVER-PILloon, dat de arbeider, omdat hij een
LETJES nemen om deze liter lever-gal vrij te
doen vloeien en u zult u een geheel ander mensen
groot gezin heeft, niet vanzelf in sovoelen. Onschadelijk, plantaardig, zacht, onovertroffen om de lever-gal te doen vloeien.
ciaal mindere positie plaatst. Dit
Eischt Carter's Lever-Pilletjes bij apothekers
en drogisten, f. 0.75.
recht kan niet afhankelijk worden

Directeur Kolkman is tevreden
over de Spaarbank. Dat zegt wat in
deze tijd!
Een vooruitgang van 205.000 gulden hebben 177 agenten nog kunnen
bereiken van l Januari tot l October
1939.
Maar 157 agenten boekten een teruggang van 310.000 gulden. Niet
muider dan 125.000 gulden van dit
bedrag school in zes grote agentschappen. Waaruit büjkt, dat deze
teruggang in het leeuwendeel der
agentschappen onbetekenend is.
De abnormale tijd verklaart wel een
en ander, doch van blijvende stilstand
mag geen sprake zijn. Onze instelling,
aldus schrijft directeur Kolkman terecht in „Onze Bank" „staat midden
in het volle leven.
Zij is een deel van de grote sociale
gemeenschap der katholieke arbeiders. Zij is een instelling, van welvaartsverzorging van deze georganiseerde katholieke arbeiders en al de
krachten en al d i steun welke deze
machtige organisaties kunnen ontwikkelen, staan mede ten dienste van
onze spaarbank.
Laten wij daarom in 1940 met de
moed der overtuiging werken aan
deze goede, mooie en sociale taak, laten wij ons best doen, onze spaarbank steeds meer te maken tot een
hecht bolwerk van gemeenschapszin
en samenwerking."

PEMfNNÊR,

gemaakt van staatsgunsten, die met
de staatsfinanciën op en neer kunnen
deinen. Dat de stelling „loon naar
prestatie" in theorie wordt opgezet,
maar in de practijk nergens doorgezet, heeft tenslotte niemand weersproken. De techniek van de wet —
geen eenheidsuitkering per kind, onafhankelijk van loon, -maar wel uitbetaling los van de loongrens — had
de instemming van den Verbondsvoorzitter, die ook een warm, zij het
voorlopig vergeefs pleidooi hield, om
de bedrijfsraden bij de uitvoering
van de nieuwe wet in te schakelen.
Opmerkelijk is wel, dat naast de liberalen ook de soc.-dem. minister tegen
uitvoering van de sociale verzekeringen door de bedrijfsraden is.
Van betekenis Was, wat de Verbondsvoorzitter opmerkte over het
bevolkingsvraagstuk. Hij wees er op,
hoe Nederland in 1849 ruim 3 millioen inwoners had. Zou men de laatste negentig jaar het twee-kinderstelsel hebben toegepast, dan zou
ons land net 730.000 inwoners hebben gehad, dat wil zeggen acht millioen minder dan ons huidige bevolkinscijfer, dat 8.750.000 inwoners bedraagt. Bij dit twee-kinder-stelsel zou
ons land over dertig jaar beneden het
half millioen inwoners zijn teruggezonken.
Bij normale gezinsvorming zal Nederland over een veertig jaar ruim
10 millioen inwoners hebben; bij invoering van het twee-kinderstelsel
zou het binnen hetzelfde tijdvak beneden de helft terugzinken. Nederland zou dan de weg opgaan van
Frankrijk, waar de daling van het
geboortecijfer de denkende Fransen
met schrik vervult.
Kinderbijslag alleen, zo merkte de
Verbondsvoorzitter op, zal zulk een
proces niet stuiten: „om dat te.bereiken, moet het volk wetten van hogere orde aanvaarden dan een wet,
regelende de kinderbijslag".
Zulk een wet kan echter goed willenden helpen. Daarom is aanneming
van het ontwerp-Romme een gelukwens waard. Daarom heeft verbondsvoorzitter De Bruijn op zo spoedig
mogelijke uitvoering aangedrongen.
Dit zegde de minister toe. Gaat alles
goed, dan zal de wet in de tweede
helft van dit jaar in werking kunnen
zijn, al zijn er deskundigen, die wel
een jaar voorbereiding nodig achten.

COCKTAIL UNITED CIGARETTE FACTORIES

Kerk en Paus", ridder in de orde van
Oranje-Nassau, in het bezit van de
ere-plaquette van het Verbond.
Een man, aan wien de katholieke
arbeiders in Nederland veel te danken hebben. Met wien zij de band oo!c
niet verbroken hebben, maar die
krachtens besluit van het Verbondsbestuur genodigde in bestuursvergaderingen blijven zal.
De beste wensen voor een goede
levensavond mogen hem ook hier
aangeboden worden.

,Het

gevaar

De oude om haar negatief antipapisme wel bekende „Evangelische
Maatschappij" heeft opnieuw noodkreten geslaakt over het „roomse" gevaar. Men sluit, volgens de vereniging, de ogen voor „de geweldige successen door Rome in het heden bereikt", men ziet niet „de toenemende
bloei en invloed van de ultramontaanse wereldmacht in ons vaderland."
De „Maatschappij" zegt:
Het is van voldoende bekendheid, dat
de schooljeugd, die lager onderwijs
krijgt, meer dan 40 pet. Rooms onderwijs krijgt. En wat kan dat gaan betekenen, als Nederland laat ons zeggen
over 15 è 20 jaar een in meerderheid
„katholiek" land zal zijn geworden? En
de Roomse geestelijkheid dringt aan op
grote gezinnen; veel kinderen dit is binnenkort veel kiezers, dit is vermeerdering van politieke macht.

Dat de katholieken zichzelf niet uitmoorden, is juist; dat onze priesters
de natuurlijke zedenwet verdedigen,
is ook juist; dat er daarom meer katholieke kinderen in het leven en dus
ook op school.komen dan andere, is
ook onbetwistbaar. Maar men moet
een volslagen verwrongen gemoed
hebben, dit alles te verpolitieken.
Eh het is, vooral in deze tijd, nu 40
procent der gemobiliseerden katholiek zijn en hun leven moeten wagen
ter verdediging van het land, wel
biutengewoon ontactisch zulk een onevangelische taal aan te slaan, als de
zogenaamde Evangelische Maatschappij zich veroorlooft.
Maar aandacht verdient vooral, dat
dit volksverscheurend geschrijf van
een traditioneel anti-papistische vereniging met lof en instemming wordt
aangehaald in „Volk en Vaderland",
weekblad van de N.S.B, van 24 November j.l.
„Wel het grootste gevaar is het
politieke katholicisme," zegt dit blad.
Hieruit blijkt, dat de N.S.B, onder
„politiek katholicisme" precies hetzelfde verstaat als de oude anti-papisten der Evangelische Maatschappij,
die bij het herstel der Bisschoppelijke
hiërarchie in ons land in 1853 werd
opgericht, en dat niet Moskou, maar
Rome vijand no. l is voor de N.S.B.
Wat hun, die nog twijfelden, de
ogen moge openen.
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R O N D DE
I Ieven in
BEWEGING ARBEIDSDUUR EN LONEN IN OORLOGSTIJD
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Het Verbondsbestuur feliciteerde mr. C.
Romme met de aanneming van het ontwerpKinderbijslag. Daarop seinde de oud-minister
terug:
„Gaarne zeg ik u dank voor uw door mij
Beer gewaardeerd telegram bij gelegenheid
aanneming ontwerp
Kinderbijslagverzekering door Eerste Kamer. •
Verheug mij in de goede afloop met dit
ontwerp, waarvan de indiening alleen mogelijk is geweest door voorbereiding vanuit
«Je maatschappelijke organisaties waaronder
öe uwe een ereplaats inneemt."
Zondag hield de Bossche Diocesane Werkliedenbond zijn najaars-centrale raadsvergadering. De vergadering was druk bezocht.
Aanwezig waren de ere-voorzitter A. van
Rijen en bondsaalmoezenier Morel
terwijl
Jos. Veldman het Verbondsbestuur vertegenwoordigde. De bondsadviseur, pastoor Heezemans, was tot zijn spijt verhinderd aanwezig
te zijn
Bondsvoorzitter Hovers besprak het vijftienjarig feest van het Verbond en gewaagde
met voldoening van de studiekringen. De
etatuten van de "Katholieke Arbeidersvrouwen-Organisatie die reeds 19 afdelingen met
2503 leden telt, werden vastgesteld. Het subsidie voor het Kanunnik-Van Schaikfonds is
met f 100 verhoogd. De begroting ad
ƒ 109.000 werd aangenomen. De verenigbaarheid van het lidmaatschap met actie-Bouwman en van het bestuurslidmaatschap met
abonnement op neutraal blad wordt onder
het oog gezien.
*
In 1939 werden 472 nieuwe leden ingeschreven bij de Katholieke Grafische Bond. Daartegenover stond een afvoering van 333 leden, zodat de vooruitgang 139 bedraagt. De
organisatie telt thans 5573 leden.
Deze vooruitgang is verheugend; het grote
aantal uitredingen, waarvan vele tengevolge
van de werkloosheid, is oorzaak, dat de
groei verre ten achter bleef bij 1938 en de
opgang naar de 6000 leden slechts langzaam
voortgang kan vinden.

***
Het jeugdwerkkamp „De Witte Bergen"
wordt op 15 Januari a.s. nog niet heropend.
***
Maandag 8 Januari, werd voorzitter Kleys
van de Katholieke Fabrieksarbeidersbond in
de bloemetjes gezet. In de kerk van den H.
Gerardus te Den Haag werd een plechtige
H. Mis tot zijn intentie gelezen.
Daarna
kwam de bestuursraad in vergadering bijeen
om den voorzitter te huldigen. De receptie
trok zeer velen en er is hartelijk gesproken
o. a. door den Verbondsvoorzitter, namens de
werkgevers en door vertegenwoordigers van
de andere grote vakbonden.
***
C. Roestenberg, H. Mulders en P. Jacobs
bekende figuren met een grote staat van
dienst in de arbeidersbeweging, vooral onder
en voor de fabrieksarbeiders, verlaten de
dienst van de Katholieke Fabrieksarbeidersbond wegens het bereiken van de daarvoor
vastgestelde leeftijd.
Vergeten worden zij niet en alle drie mogen met de hunnen nog zeer vele jaren in de
beste gezondheid genieten van een welverdiende levensavond na een leven van harde
rware en opofferende arbeid.
*.*

In de personeelraad voor de Spoorwegen
heeft „St. Raphaël" als leden aangewezen
L. H. Wigman, opzichter-machinist, Amersfoort en H. F. Timmermans, secretaris en
els plaatsvervangende leden onderscheidenlijk: G. J. Prüst en A. J. Koster, ambtenaren
van „St. Raphaël".
***
Als opvolger van secretaris J. Maenen
beeft het hoofdbestuur van „Credo Pugno'
benoemd pater dr. Voesten, missionaris van
het H. Hart. tot dusver aalmoezenier in het
leger. Kringleider van Midden-Limburg en
nieuw hoofdbestuurder is de Credo Pugnoman C. Snoep geworden.
*# *

De voorzitter van de Hoge Raad van Arbeid heeft in de commissie, die prae-advies
sal uitbrengen over een VQorontwerp-rusttijdenbesluit voor handelsreizigers o.a, be
tioemd : professor Veraart, Ch. Stulemeijer, L
van Doorn en C. G. Bekkering.

***
De vergadering voor gepensionneerden en
wachtgelders, leden van het „St. Raphaël'
wordt op Dinsdag 16 Januari gehouden in
het Kunsten en Wetenschappen, Maria
plaats. Utrecht.
•.*
„Het Hoogambacht", drukt de portretten
af van de leden Alferink Hengelo, v. Corter
Tilburg, Dijkhuis Almelo, Jansen Winterswijk, De Kok Tilburg, Kroon
Volendam
Schnieders Oldenzaal, v. d. Kerkhof Deurne
en Wouters Helmond, die aanmerking komen voor een gratis-Romereis vanwege hun
propagandistische actie.
BRIEFWISSELING
H. B. te A. Dank voor toezending maar
voor opneming technisch onvoldoende.
J. R. te B.: Zegening van wapens in de
blijkbaar door u bedoelde zin bestaat in de
Katholieke Kerk niet. Er is zelfs geen formuliergebed voor in de officiële liturgische
boeken te vinden. Daarmee vervalt dus uw
bezwaar.
J. v. B. te M. Als de rechterlijke uitspraak
gevallen en in kracht van gewijsde gegaan
is, valt daar vermoedelijk niets meer aan te
doen, maar informeer nog eens bij plaatselijk
bestuur, dat u wellicht ook ter plaatse rechtskundige bijstand wijzen kan.
G. y. d. H. te 's B. Dank voor brief en
blaadje; als er plaats is, komen wij misschien wel eens op het laatste terug. Erg
belangrijk is het verwarde geschrijf niet en
de meeste katholieke arbeiders hebben deze
demagogie spoedig door.

Van vooruitstrevenste land op het gebied van wettelijke regeling van de arbeid
s Frankrijk, door de oorlog gedwongen,
thans weer in een toestand komen te verkeren, die zijn plaats in de" rij een aanzienlijk stuk naar achteren verschuift.
Be voornaamste wijzigingen in de regeing van de arbeid betreffen de arbeidsduur en de beloning voor het aantal uren,
waarmee de arbeidsduur wordt verlengd.
Voorts is ook de noodzakelijkheid gebleïen om de toepassing der bestaande weteving op het punt van regeling der aroeidsconflicten met name de regelingen
van verzoening en arbitrage, voorlopig op
:e schorten.
De arbeidsduur' dan wordt aanzienlijk
verhoogd. In bedrijven van industrie, handel, ambacht, coöperaties, zij het particuliere of openbare, religieuse of lekenbedrijven, zelfs instellingen van onderwijs of
liefdadigheid en openbare ziekenhuizen
lieronder begrepen, is een verlenging van
de arbeidsduur rechtens toegestaan tot 60
uur per week, met dien verstande, dat het
maximum aantal uren per dag 11 bedraagt, aldus een decreet van l Sept. 1939.
Voor arbeid in mijnen en groeven, bij de
spoorwegen en de koopvaardij, zal een
speciale regeling worden afgekondigd.
Voor ondergronds werk in de mijnen en
groeven is de maximum-arbeidsduur bij
decreet van 10 September vastgesteld op
521 uur per week en 83 uur per dag (afdalen en opstijgen hierbij inbegrepen).
De genoemde maximum-arbeidstijden
zijn rechtens.toegestaan; er is geen toestemming van inspecteur of minister voor
nodig; deze verlenging wordt als normaal
beschouwd tengevolge van de ingetreden
oorlogstoestand; afwijkingen hiervan kunnen nog worden toegestaan door den inspecteur voor de arbeid of den minister
als het dringende werkzaamheden of
werkzaamheden in het belang van defensie of ten behoeve van een openbare
dienst betreft; voor hoogst dringende
werkzaamheden is practisch geen limiet
vastgesteld.
Anderzijds kan echter de maximum-arbeidsduur ook voor een bepaalde gemeente of streek, of voor een bepaald beroep
of groep personen bij besluit van den minister lager gesteld worden dan 60 uur
per week. Voor vrouwen en kinderen is
als maximum vastgesteld 60 uur per week
en 10 uur per dag; de inspecteur voor de
arbeid kan echter afwijkingen toestaan.
Van de mogelijkheid tot verlenging behoeft niet gebruik te worden gemaakt.
Het doel van de aangebrachte wijzigingen
was om de wettelijke hinderpalen tegen
dergelijke verlengingen zoveel mogelijk
weg te nemen. Binnen zeer ruim gestelde
grenzen kan thans de arbeidsduur zonder
enige formaliteit verhoogd worden. Is het
nog nodig deze grenzen te overschrijden,
dan heeft de inspecteur voor de arbeid
ruime bevoegdheden om verschuivingen
van de maximum grenzen toe te staan.
Invoering van ploegenstelsel is in alle
bedrijven, welke onder het gewone arbeidsrecht vallen, rechtens toegestaan. In
de mijnen is hiervoor toestemming van
den inspecteur voor de mijnen nodig. Beantwoordt de invoering van een ploegenstelsel niet aan gegronde behoeften, dan
kan de arbeidsinspecteur dit weer ongedaan maken.
De wekelijkse rustdag is in de bedrijven, die aan de staat toebehoren, en in
de bedrijven, waar werken voor rekening
van de staat of in het belang van de nationale verdediging worden uitgevoerd,
tijdelijk opgeheven; in de andere bedrijven
kan deze voorlopig bij toerbeurt worden
verleend.
Voor de vergoeding van het aantal uren,
waarmee de tot nu toe bestaande maximum-arbeidsduur verlengd wordt, geldt
een heel bijzondere regeling. Voor de bedrijven, die onder het algemene arbeidsrecht vallen, d.w.z. de bedrijven, waarvoor
geen speciale regelingen getroffen zijn:

als mijnen, koopvaardijschepen enz., wordt
tot 45 uur hetzelfde loon uitbetaald, dat
tot dan toe voor 40 uur stond (voor ondergronds werk in de mijnen bedraagt
deze limiet 43* uur). In de bedrijven,
waar van de verlenging tot 45 uur geen
gebruik gemaakt wordt, mag geen vermindering van het weekloon, dat thans
voor 'n 40-urige werkweek betaald wordt,
worden doorgevoerd in de eerste zes
maanden, tenzij met goedkeuring van
den inspecteur van de arbeid. Als
de werkweek tot meer dan 45 uur
per week wordt uitgebreid, wordt
voor deze meer uren wel een vergoeding gegeven. Deze vergoeding bedraagt 75 pet. van het normale uurloon,
met dien verstande dat dit uurloon berekend wordt door het thans voor 40 uren
;eldende loon niet door 40, maar door 45
(voor ondergronds werk in de mijnen door
è) te delen: een berekening derhalve,
welke vanuit het standpunt der arbeiders
bezien, ongunstig is. De overige 25 pet.
van dit aldus berekende, normale uurloon
is echter niet voor den werkgever bestemd
maar moet door dezen in de schatkist gestort worden. Het is bestemd voor het
nationale fonds van solidariteit, waaruit
toelagen verstrekt worden aan behoeftige
gezinnen van, militairen, die onder de wapenen zijn.
Loonbelasting
Bovendien moeten alle mannen van 18
—49 jaar, die niet tot een militaire formatie behoren, nog eens 15 pet. van Hun
loon. af staan als bijdrage tot het zo even
genoemd fonds. Deze bepaling geldt voor
alle beroepsinkomsten, behalve voor degenen die een militair- of een ongevallenpensioen genieten of een pensioen als
burgerlijk oorlogsslachtoffer. Tenslotte is
ook nog de toepassing vajn alle bepalingen
van collectieve arbeidsovereenkomsten en
arbeidscontracten welke betrekking hebben op herziening van lonen opgeschort.
Hoe hard de boven geschetste levensregeling ook is, hoe gering ook de vergoeding in verhouding tot de belangrijke
verlenging van de arbeidsduur, de motivering, welke er in het betreffende decreet van gegeven wordt, is alleszins afdoende. Van verzet is dan ook tot nu toe

niets te horen, terwijl in normale tijden
een dergelijke regeling een onbedwingbare
algemene staking bij de toch al zo roerige Franse arbeidersbevolking zou hebben verwekt.
Beweeredenen der regering
De regering betoogt namelijk, dat
de uitbreiding van de productie, — nodig
om aan de enorme behoeften van de oorlog het hoofd te kunnen bieden — slechts
door een aanzienlijke verhoging van de arbeidsduur tot stand gebracht kan worden,
maar bovendien voert zij zeer terecht aan,
dat deze uitbreiding van het aantal arbeidsuren niet een te zware financiële
last van de volksihuishouding mag meebrengen. De uitbreiding voor de productie
betreft namelijk niet verbruiksgoederen,
maar oorlogsmaterieel. Zou de koopkracht
door loonsverhoging te hoog opgevoerd
worden, zonder een overeenkomstige uitbreiding der productie der verbruiksgoederen, dan zouden de prijzen aanzienlijk
kunnen stijgen, of van de andere kant gezien, het geld een sterke waardevermindering kunnen ondergaan. Uit het feit, dat
de regering deze, ongetwijfeld impopulaire maatregelen aandurft, blijkt tevens
dus haar vastbeslotenheid om tot iedere
prijs inflatie en geldontwaarding te vermijden, maar de kansen op een overwinning niet door een dergelijke verzwakking
der volkshuishouding in gevaar te brengen.
De arbeiders kunnen ook niet tegenwerpen, dat tengevolge van de productie-uitbreiding de winsten aanzienlijk zullen stijgen en de patroons hiervan dus meer zullen profiteren dan zij. Want een decreetwet van l September heeft een rigoureuze
beperking der winsten van particuliere
ondernemingen, welke voor het algemeen
belang werken, ingevoerd.
Uit het bovenstaande overzicht moge
duidelijk zijn, welke diepingrijpende gevolgen de oorlog ook op het gebied van arbeidsduur en arbeidslonen heeft, een gebied, waarop sedert de vorige oorlog zulk
een belangrijke vooruitgang behaald was,
welke voorlopig weer teniet gedaan is.
Aan deze gevolgen wordt niet terstond
gedacht, wanneer van de mogelijkheid van
een verwikkeling in een conflict sprake is.
Het is nochtans goed, door een vergehj"king met de toestand in andere landen,
ons de zegeningen van de neutraliteit ook
op dit punt bewust te maken.
Dr. A. HOLLENBERG.

ONGEVALLENWET 1021
In Herstel van 13 en 20 October gaven
wij een overzicht van de gegevens der
Ongevallenstatistiek 1937. Sindsdien zijn
enige cijfers over 1938 bekend geworden.
Zowel het aantal verzekeringsplichtige
ondernemingen, als dat der type-werklieden en het 'gezamenlijk loonsbedrag blijken* weer te zijn gestegen:
1937
1938
aantal
190.249
ondernemingen
193.429
aantal type1.272.706
1.327.522
werklieden
gezamenlijk
1.411.807.922 1.345.764.401
loonbedrag
Percentsgewijze bedroeg de stijging
van 1937 op 1938 voor de ondernemingen
1.67 pet., het aantal type-werklieden:
4,30 pet, het gezamenlijk loonbedrag
4.98 pet. De stijging is dus geringer dan
die van 1936 op 1937. Toen waren de percentages respectievelijk: 1.86; 7.49; 7.0.
Aan de stijging hebben nagenoeg alle
bedrijfstakken deel. Alleen bij de diamantindustrie is een vrij sterke, bij de papieren de textiel-njjverheid een zwakke achteruitgang te constateren.
Het gemiddelde dagloon bedroeg over
1938 voor de gehele industrie f 3.54. Dat
is f 0.02 hoger dan over 1937. Daarmee
is de sinds 1930 steeds dalende lijn, al-

Schuim den aanslag weg met Ivorol
zoodat het mooie witte glazuur Uwer tanden weer te voorschijn komt. Tube 60,40 en 25 et.

thans van het algemeen gemiddeld dagloon, omgebogen in een stijgende, al is
de stijging dan ook nog niet ten volle
l pet.
Vergeleken bij 1930, toen het gemiddeld
dagloon f 4.23 was, is de achterstand nog
byna 16 pet. De kosten van levensonderhoud (voor arbeidersgezinnen te Amsterdam) daalden echter ook in dezelfde periode, zodat de achteruitgang van het algemeen gemiddeld reëel loon slechts 3,3
pet. bedroeg.
Ook de stijging van het gemiddeld dagloon kwam zowat bq alle bedrijfstakken
voor. 'Alleen de groepen: kleding en reiniging (68.766 type-werklieden omvattend), kunstnijverheid (277 typewerklieden), vervaardiging van gas en electriciteit (18.861 type-werklieden), bereiding
van voedings- en genotmidlelen (154.100
typewerklieden) en handel en verkeerswezen (469.992 typewerklieden) vertoonden een achteruitgang. Afgezien van de
kleine groep kunstnijverheid bedroeg de
achteruitgang bij de hier genoemde bedrijfstakken l of 2 cenit.
De stijgingen bij de overige bedrijfstakken variëren van 2 tot 23 cent.
De hoogste gemiddelde daglonen (boven ƒ 5) vertonen de diamantindustrie,
de mijnbouw en de gas- en eleetriciteitsfabricage.
De laagste (beneden ƒ 3) zijn te vinden
bij: aardewerk-, glas- en kalkindustrie,
kleding en reiniging, kunstnijverheid,
leerindustrie en textielindustrie.
De overige schommelen tussen ƒ 3 en
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Wij en de internationale toestand
1. Loonsverhogingen en loonacties
De besturen
der
samenwerkende
iabrieksarbeiidersbomden hebben met een
aantal grote ondernemingen in ZeeuwsVlaanderen onderhandelingen over loonsverhoging gevoerd, die tot een' succes
hebben geleid.
Bij de ammoniakfabriek l'Azote te Sluiskil werd een loonsverhoging van 2, 2i of
3 cent per uur, al naar de hoogte van de
oude lonen, verkregen. De verhoging
trad met terugwerkende kracht op 3 November in werking.
Bij de cokesfabriek te Sluiskil werd een
loonsverhoging van l i of 2 cent, eveneens
naar gelang van de loonhoogte, bereikt,
met terugwerkende kracht tot 13 November.
De gas- en fosfaatfabriek te Sas van
Gent verleent een duurtetoeslag van 75
cent per week.
De eerste coöperatieve beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent bepaalde de
duurtetoeslag op 5 percent, voorlopig
voor de tijd van drie maanden.
De centrale suikermaatschappij ten
slotte stond eveneens een duurtetoeslag
van 5 percent toe, voorlopig voor drie
maanden, echter uitsluitend voor de vaste
arbeiders.
De firma Louis Blitz, afdeling Cartonnagefabriek B.E.S.T.E.V.E.R., te Amsterdam, heeft met ingang van l Januari j.l.
haar personeel, omvattend 30 personen,
een loonsverhoging van 10 percent toegekend.
De N.V. voorneen P. J. Brancart en
Zonen Envetoppenfabriek te Amsterdam,
heeft boven de gewone periodieke verhogingen, een loontoeslag van 10 percent gegeven op alle lonen en salarissen van het
ongeveer honderd personen omvattende
personeel. De toeslag is in de maand December ingegaan.
Het personeel van de Verenigde Papierfabrieken te Eerbeek heeft met Kerstmis
en met Nieuwjaar twee weken extra loon
ontvangen.
Tussen de R. K. Fabrieksarbeidersbond
en de volgende bloempottenf abrikanten te
weten de firma's Gebr. v. d. Hoogen, B.
Arts, beiden te Milsbeek en de firma's
Th. Liebrand, de Wed. Liebrand en S. van
Arensbergen, allen te Gennep, had een
conferentie plaats om te trachten voor de
arbeiders, die op de fabrieken van genoemde heren werken, een loonsverhoging
te krijgen.
De heren fabrikanten betoogden echter, dat hun dit onmogelijk was, gezien
de momentele toestand van deze industrie.
De -verkoop is zeer slecht. Men had zelfs
overwogen de bedrijven stop te zetten.
Tussen deze fabrikanten is een economische overeenkomst tot stand gebracht en
indien de toestand normaal blijft, verwacht men van deze overeenkomst goed
resultaat. Indien dit het geval is zal per
l Mei 1940 een loonsverhoging worden
gegeven van 10 percent.
Door de organisatie werd gevraagd,
omdat de arbeiders in ieder geval aan 'n
productie werken, welke bij een goed verloop méér winst zal opleveren, aan hen
daarvoor met terugwerkende kracht 5
percent meer loon uit te keren vanaf l
Januari 1940. Na enige discussie verklaarden de fabrikanten zich bereid om die
uitkering te doen, op voorwaarde, dat de
verkoop verloopt zoals die wordt verhoopt.
Aan de afwezige firma Linder Jansen
te Milsbeek zal hetzelfde gevraagd worden, om hierdoor concurrentiemogelijkheid van die firma ten koste van het arbeidsloon uit te sluiten.
Op een conferentie tussen onze Fabrieksarbeidersbond en de directie van de
Papierfabriek Gennep te Gennep werd bepleit een loonsverhoging van 5 percent
voor hen, die in de hogere loonklassen
staan en van 10 percent voor hen die in
de lagere loonklassen zyn ingedeeld.
De directie betoogde, dat zij momenteel met het oog op de onzekere toestand
onmogelijk tot verhoging der lonen kan
overgaan.
Evenwel wil zij, om aan de prijsstijging
tegemoet te komen, aan de gehuwde arbeiders een duurtebijslag van ƒ l,— per
week toekennen.
Vervolgens wil zij ook, indien de bedrijfsuitkomsten zulks toelaten, per medio Maart 1940 nagaan of er in die richting iets gedaan kan worden.
Aan arbeiders, werkzaam aan bedrijven
en depots van de Dordrechtse Asphaltfabriek gevestigd te Utrecht is ingaande
9 December j.l. een duurtebjjslag van 5
percent verstrekt.
Vanaf 4 December j.l. is aan de arbeiders, werkzaam bij de N.V. Olieslagerij
v.h. H. W. Verloop & Co. te Oudewater
een duurtebyslag van ƒ l,— per week uitbetaald.
Bij de N. V. Faienoe- en Tegelfabriek,
Westraven te Utrecht zijn de lonen van de

Bü de fa. Bredemeijer Metaalwarenfaslechtst betaalde arbeiders zijn met ƒ l,—
briek en de fa. De Kok's Stalenramenfaper week verhoogd.
briek te Hilversum bereikten de metaalBij de N.V. Chem. Fabrieken en Han- bewerkersbonden een verhoging van 5
delmij. v.h. Fa. Jan E. de Boer te Tiel percent.
hebben enkele arbeiders een verhoging
De Verenigde Schroeveiiifabriek te Hilontvangen van ƒ l,— per week. Het grootste deel der arbeiders heeft een verho- versum verraste de metaalbewerkersbonden met de mededeling, de lonen met 10
ging van f 0,50 of minder gekregen.
percent te hebben verhoogd.
Bij een aantal werkgevers in de vlasbeBij de fa. Huigen & Wessel verwardrijven te 's-Gravendeel is per 13 Decem- ming-sindustrie is na overleg met de diber j.l. het minimumloon der volwassen rectie 5 percent loonsverhoging verkrearbeiders met ƒ l,— per week en het loon gen en bij de Transport Werktuigenfader jeugdigen naar verhouding verhoogd. briek Tempo, beide te Amersfoort, geAan de arbeiders, werkzaam bij de N.V. middeld een uurloonsverhoging van onBetondak te Arkel, is een extra weekloon geveer 2 cent.
Op 27 December j.l. kwam het Comité
verstrekt.
van twaalf, gevormd uit de zes centrales
Bij de N.V. Alg. Norit Mij. te Zaandam van bonden van overheidspersoneel, welke
zijn met ingang van 16 December j.l. de vertegenwoordigd zijn in het rijks georlonen der arbeiders met ƒ l,— per week ganiseerd overleg, te 's-Gravenhage in
verhoogd.
vergadering bijeen.
Een deputatie uit het comité had op
Aan de arbeiders, werkzaam in de be- 23 December j.l. een onderhoud met den
drijven, aangesloten bij de Ned. Bond van heer voorzitter van dat overleg, door deBrouwerijen te Amsterdam, Den Haag en zen op verzoek van het comité op korte
Rotterdam, is een halve week loon extra termijn toegestaan, ter bespreking van
verstrekt.
de salarispositie van het rijkspersoneel en
de onderwijzers in verband met de door
De directie van de N.V. Kristalunie te de prijsstijgingen toenemende kosten van
Maastricht is bereid, de minimumlonen levensonderhoud, waardoor naar het oormet 2 cent per uur te verhogen en daarna deel der centrales het nemen van maatde andere groepen onder de loupe te regelen ter financiële tegemoetkoming
nemen.
aan het personeel urgent is geworden.
Bij het onderhoud was tevens tegenAan het personeel van de N.V. Kon. woordig
de secretaris van het rijks gePlateelbakkerij Zuid-Holiand te Gouda, is organiseerd
directeur van het
voor gehuwde arbeiders een toeslag uit- bureau voor overleg,
in ambtenagekeerd van ƒ4,— en voor ongehuwden renzaken van voorbereiding
het departement van binnaar loon en leeftijd ƒ l,—, ƒ 1,50 enz.
nenlandse zaken.
In de vergadering van het comité van
Bij de N.V. Kristal-, Glas- en Aardewerkfabriek De Sphinx v.h. Petrus twaalf werd van dit onderhoud door de
Regout te Maastricht, zal naast de be- deputatie verslag uitgebracht, waarna 't
staande duurtetoeslag voor gehuwden en comité uitvoerig beraadslaagde over de
kostwinners — zijnde 15 cent per werkdag verder door de centrales te volgen gerespectievelijk 90 cent per week -- een dragslijn. Hierover bleek volledige overte bestaan.
bijslag worden toegekend aan arbeiders eenstemming
* Het comité komt in verband met een en
en arbeidsters van 18 jaar en ouder van ander
begin Januari opnieuw in vergade4 cent per werkdag, respectievelijk 25
cent per week, eveneens met ingang van ring bijeen,
Op verzoek van de Personeelraad heeft
l December 1939.
de directie van de Nederlandse SpoorweBij de eerste Nederlandse Coöperatieve gen besloten aan het gemobiliseerde
Kunstmestfabriek te Vlaardingen was spoorwegpersoneel de periodieke salarisreeds voor de gehuwde arbeiders een be- verhogingen normaal toe te kennen.
drag van ƒ 15,— als extra-toelage verDe directie van de Karel I sigareenfastrekt. De pogingen der vakbonden om
ook voor de ongehuwden iets te bereiken brieken te Eindhoven besloot te beginnen
hebben tot resultaat gehad, dat aan met de werkweek 4—10 Januari 1940, aan
personeel 5 percent toeslag te betalaatstgenoemden ƒ5,— zal worden uitbe- haar
len op het verdiende loon,
taald.
Aan de arbeiders van de N.V. Kon. 2, Defensie-departement stelt lonen
Delftse Aardewerkfabriek De Porceleyne
vast voor arbeiders aan de verFles te Delft, is in de week tussen
sterkingen
Kerstmis en Nieuwjaar een extra uitkeIn
de laatste maanden heeft het deparring verstrekt, overeenkomende met 1/3
deel van hun standaard-weekloon, met tement van Defensie een groot aantal verdedigingswerken laten uitvoeren door
een maximum van ƒ 10,— per man.
burger-arbeiders. Voor een deel geschiedDe directie van de N.V. v. d. Heuvels den deze werkzaamheden door middel
Steenfabrieken te Reijen, heeft aan haar van het vrije bedrijf, waarvoor dan de
arbeiders voor de Kerstdagen een extra lonen en arbeidsvoorwaarden van de oververgoeding uitbetaald en wel aan gehuw- eenkomsten, die tussen de werkgevers en
den ƒ 3,—, aan ongehuwden van 18 jaar de arbeidersorganisaties zn'n afgesloten,
en ouder ƒ2,— en aan jongens van 14 golden.
tot 17 jaar ƒ!,—.
Men is er echter in een aantal gevallen
toe overgegaan, om deze werken onder
De directie van de Warenhuizen van het directe beheer van het Departement
Van Hout—Ververgaard te Eindhoven, te laten u-itvoeren. De lonen en arbeidsheeft aan de personeelsleden medege- voorwaarden van de bij deze werken tedeeld, dat hun met ingang van l Januari werkgestelde arbeiders liepen zeer uit1940 een duurtetoeslag van 5 pot. op het een — zij werden blijkbaar geheel onafloon zal worden toegekend als compen- hankelijk van elkaar, vastgesteld door de
satie voor de verhoging van de kosten militaire autoriteiten, die opdracht gegevoor levensonderhoud.
ven hadden tot het maken van de werken.
De directie van de N.V. Gazelle BUwielOver deze kwestie hebben de samenfabrieken te Dieren, heeft haar personeel werkende
bouwarbeidersbonden onlangs
bekend gemaakt, dat een extra uitkering een bespreking
gehad met het departezal worden verstrekt van 4 pet. over de ment van Defensie. De bedoeling was
looninkomsten van het jaar 1939. Dit om té komen, tot geregelde lonen en arkomt neer op ruim twee weken loon.
beidsvoorwaarden. Het resultaat van deze
die zeer vlot verliep, was. dat
De N.V. Ijzerhandel „Hoïïandia" te 'bespreking,
de arbeidersorganisaties verzocht
Amsterdam, heeft met ingang van l Ja- aan
om een loontabel in te dienen, waarnuari j.l. een duurtebijslag aan haar per- werd
in de lonen „per provincie" werden geresoneel toegekend van 10 pet.
Hiervan is 5 pet. uitbetaald met ingang geld. Dat was des te gemakkelijker movan l November j.l. Met Kerstmis werd gelijk, omdat de werkzaamheden, waarbij deze onderneming bovendien een
Kerstgave van ƒ *>,— gegeven.
De Ned. Seintoestellenfabriek heeft een
Kerstbijslag aan de gehuwden van f 5,—
en voor ieder kind beneden 14 jaar f l,—
verleend, terwijl de ongehuwden f 2,50
krijgen.
In overleg met de mefcaalbewerkersorganisaties hebben de directies van de
machinefabrieken Mandigers en Kersenmakers met Kerstmis aan het personeel
een. Kerstgratificatie verstrekt. Zij, die
een half jaar of langer in dienst waren,
ontvingen 12 maal het uurloon extra, terwijl dengene, die korter dan zes maanden
in dienst was, zesmaal het uurloon extra
werd uitbetaald.
De directie van de Automatic Screw
Works te Nijmegen heeft met de Kerstdagen aan de arbeiders een extra-uitkering verstrekt.

om het gaat, naar hun aard behoren tot
die, waarvoor het contract inzake de water-, spoor- en wegenbouw is afgesloten.
De bondsbesturen hebben onmiddellijk
een dergelijk schema aan het departement
gezonden, en reeds na enkele dagen nam
het departement een beslissing, waarmee
de besturen accoord gingen. Grote voldoening spraken de besturen uit over de
vlotheid en de zakelijkheid, waarmee de
onderhandelingen met het departement
gevoerd konden worden.
Het departement heeft beslist, dat de
volgende lonen zullen gelden voor arbeiders, die werkzaam zijn bij defensiewerken, die door het departement in eigen
beheer worden uitgevoerd (arbeiders in
dienst van aannemers verdienen het gewone contractloon):
vaklieden ongeschoolden
et.
et.
Noord-Holland
50
60
Zuid-Holland
46
56
Zeeland
35
44
Friesland
38
48 '
Groningen
47
37
Drente
45
36
Overijsel
47
37
42
Gelderland
50
43
Utrecht
52
37
Noord-JBrabant
47
Limburg
50
38
In de gebieden Vijfherenlanden, Alblasserwaard, Hoeksewaard, Krimpenerwaard
en de eilanden IJsselmonde, Voorne, Putten Goeree, Overflakkee en Rozenburg;
zijn de lonen 47 et. en 37 et.
Op deze lonen wordt geen inhouding
(spaarkorting) toegepast en er bestaat
geen aanspraak op kindei-toelage.
Op Zon- en feestdagen, waarop gewerkt
wordt, wordt het uurloon met 50 procent
verhoogd. De eerste twee overuren worden betaald met het gewone uurloon, de
verder overuren of nachturen met 50 procent toeslag. Over Zon- en feestdagen,
waarop niet gewerkt wordt, wordt geen
loon uitbetaald. De normale vacantiebonnen worden verstrekt, ook over de weken,
waarover dat bij gebrek aan een regeling
nog niet is geschied.
Wat de sociale voorwaarden betreft, is
het Arbeidsovereenkomstenbesluit van
toepassing verklaard.
Ten aanzien van het vervoer van de
arbeiders, die buiten hun woonplaats zijn
tewerkgesteld, is bepaald, dat boven en
behalve het loon, ook de reiskosten per
spoor, tram of bus, kunnen worden vergoed. Voor het gebruik van eigen rijwiel,
kan een vergoeding worden toegekend.

3. Wachtgeldregeling met overheids-

steun
Blijkens een wetsontwerp tot wijzigingvan de begroting van Sociale Zaken voor
1939 stelt de minister voor een verhoging
ad f 175.000 voor wachtgeldregelingen. In
de memorie van toelichting wordt o.m,
gezegd:
Vele ondernemers menen bijzondere
maatregelen te nioeten nemen ten behoeve van in hun dienst zijnde werknemers voor wie tijdelijk geen of niet ten
volle werkgelegenheid is, om te bereiken,
dat deze werknemers gedurende enige
tijd van een bepaald inkomen verzekerd!
zijn en tevens het dienstverband met hun
personeel zoveel mogelijk wordt behouden. Daartoe wordt gebruik gemaakt van
het instituut der wachtgeldregeling, dat
er toe strekt, met subsidie van rijk en
gemeenten aan leden van het personeel,
voor zover deze tijdelijk in het bedrijf
geen werk kunnen vinden, een uitkering
te doen. Het mag een gelukkig verschijnsel worden genoemd, dat van dit instituut thans in ruimere mate dan vroeger
gebruik wordt gemaakt.
Wachtgeldregelingen zijn in de jongste
weken uitgewerkt vbor de scheepvaartvereniging Zuid, de scheepvaartvereniging Noord, de stoomvaartmaatschappij
Zeeland en de oliefabrieken te Zwijndrecht.
Het op de begroting uitgetrokken bedrag voor wachtgeldregelingen is echter
niet voldoende om de bijdragen van rijkswege in deze wachtgeldregelingen, voor
zover deze komen ten laste van het dienstjaar 1939, te bekostigen. Een verhoging
van het uitgetrokken bedrag is daardoor noodzakelijk geworden.
Voorts wordt voorgesteld een vermindering ad f 175.000 voor de post „bijdragen in de vorm van subsidiën aan werklozenkassen, voor zoveel zij meer bedragen dan 100 pet. van de bijdragen der leden."

THERMOMETER-ACTIE
KANUNNIK VAN SCHAIKFONDS

INTEKENBIIJET

Ondergetekende verklaart zich bereid met ingang van 1 April 1940
wekelijks twee cent bij te dragen voor het Kanunnik Van Schaiklonds
en zou daarvoor gaarne de thermometer ontvangen.
Naam
Dtt biljet In open enveloppe,
mei 1' . cent postzegel zenden
aan: KANUNNIK VAN SCHAIKFONDS, DRIFT 10, UTRECHT

Straat
Woonplaats

HERSTEL: A L G E M E E N

KATHOLIEK WEEKBLAD

VAN TAAL EN TALEN,

IT D
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Het opschrift had ook anders kunnen
luiden: „Uit 's-Gravenhage", want zo heet
de residentie officieel. „Uit Den Haag",
uit welke benaming iets kloeks en mannelijks opklinkt. „Uit het Haagje", wat een
en al knusse knussigheid is. „Uit het
Haagie"
nee! dat zou niet kunnen;
dat is familiaar op het vulgaire af. En
onze hofstad moge dan zijn wat ze wil,
vulgair zal ik ze niet noemen; zelfs ordinair zou ondanks de fransheid van dat
woord een belediging wezen. Dat het
Haagie (Hagie!) ook Hagenaars als beneden-hun-stand-en-standing in de oren
klinkt, is voor geen bestrijding vatbaar.
Immers, terwijl men in de provincie wel
van een bakkie koffie spreekt, wordt deze
verbinding-beneden-H.P. (= haags peil)
in haagse milieus tot een bakje kofje gesublimeerd.
Dan is er nog een naam, die ik slechts
inet enige schroom durf neerschrijven:
,,'s-Hage" met de variant „'s Hage". Wanneer dagbladen daarnaast ook niet
's-Bosch: 's Bosch propageerden, zou dat
's-Hage een unicum zijn; nu is het slechts
uniek, gewoonweg enig. We hebben daar
al eens terloops de aandacht op gevestigd.
In de buurt Van 's-Heerenberg wordt wel
van Berg gesproken, en 's-Hertogenrade
heet in de volksmond wel Rao (Rade):
's-Berg of 's-Rade zijn onbekend. Wanneer
men bij die plaatsnamen de genitief 's Heeren, 's Hertogen weglaat, laat men die
tweede naamval weg met huid en haar,
en houdt men het lidwoord niet moederzielalleen op de been. Maar in 's-Hage is
men op deftigheid van taal gesteld, op
distinktie — de kwalifikatie „haagse
wind" is enkel een vinding van jaloerse
provincialen en anderen „in den lande".
En al moesten ze zich de ont-„graving"
laten welgevallen, de nu zinloze 's blijft
toch het bewijs leveren, dat 's-Hage meer
is dan Berg of Rao; al noem ik het meer
dan impertinent -- brutaal klinkt wat
ruw ondanks het van fransen huize zijn;
laat me dus maar zeggen: het is onbeschaamd van Den Bosch daar in 's-Bosch
een pendant van geleverd te hebben.
Uit een en ander volgt inmiddels zonneklaar, dat de Gemeente 's-Gravenhage
(gelijk men ambtelijk dient te zeggen)
taalkundig op een hoger peil wil blijven,
dan welkdanige gemeente onzes lands
ook. Er bestaat nl. in Den Haag een gewoonte, die ik in dit verband^ wel omvan-te-watertanden durf noemen — ter
plaatse zal men meer beheerst van een
loffelijke gewoonte gewagen — om aan
de abituriënten der lagere school
nee, nee: op de lagere school huist te veel
van alles en nog wat; ik verbeter dus: om
aan de afgestudeerden bij Mulo en H.B.S.
een taalwerk ter hand te stellen, iets voor
hun hele (lees: gehele) leven, waardoor
het dien jeugdigen intellektuelen in de
hofstad mogelijk wordt gemaakt, hun
schooltekort aan taal-distinktie aan te
vullen.
Ik weet, aandachtige lezer, dat ik nog
half in raadselen spreek, maar u zult toch
gaarne van me aannemen, dat ik niettemin mijn best doe me goed verstaanbaar
te maken. Overmits het echter een allesbehalve alledaags geval betreft — na een
eeuw, misschien zelfs eerder, zal men mijn
verhaal een mythe noemen, een intrigante
slinkse streek van een zuidlimburger om
de hollandse stad bij uitnemendheid in
een belachelijk daglicht te stellen; als men

Zoo verkouden
als een snip?
Had dan ook bijtijds Aspirin genomen! Zorg steeds Aspirin bij de
hand te hebben, het onovertroffen
middel bij verkoudheid en griep.

althans de verbinding van „belachelijk"
en „daglicht" met de verlichtingswetenschap van die komende tijden in overeenstemming kan brengen — maar laat me
de onderbroken zin hervatten: aangezien
tiet hier een volslagen nieuw verschijnsel
betreft, is het niet zo heel makkelijk dit
op een afdoende wijze .te verwoorden.
Achteraf beschouwd meen ik niet beter
te kunnen doen, dan u mede te delen, wat
voor boekwerk van 13 bladzijden men aan
de haagse afgestudeerden voornoemd
pleegt ter hand te stellen.
Buiten op de kaft, en evenzo op het
titelblad, dat ik zoeven in de getalberekening niet meetelde — want wanneer men
zulks wél doet, en bovendien nog de onbedrukte bladzijden meerekent, komt men
tot de dikte van 16 bladzijden m.a.w. van
één vel — buiten op de omslag lezen wij
aan de bovenrand:
„GEMEENTE 's-GRAVENHAGE"
in louter hoofdletters, wat eigenlijk vanzelf spreekt. Daaronder volgt de titel des
boeks, wederom in kapitale letters, maar
nu van verschillend formaat, waarin de
geduldige lezer evenwel niet iets specifiek haags moge zien, daar er ook elders
typografisch naar gestreefd wordt, het
oog wat te gunnen. De titel is als volgt
over 9 regels verdeeld:

HANDLEIDING
OM DÉ SPELLINGDE VRIES EN TE WINKEL
TE LEEREN
VOOR HEN
DIE DE SPELLING-

MARCHANT KENNEN
DOOR

DR.F.C.DOMINICUS
Met deze handleiding wordt het den al
dan niet af- en uitgestudeerd zijnden Hagenaars mogelijk, weer boven de gewone
nederlandse mensenmassa uit te stijgen,
al vangen hoge bomen dan ook veel wind.
Ik zal er me wel voor wachten iets
kwaads van deze spelkundige-vitaminenaanvulling te vertellen; ik kan er echter
ook niets goeds van zeggen, daar een met
stomheid geslagene ook daar de kans niet
toe krijgt. Het is me alleen mogelijk eerst
enig proza, en later iets in versmaat over
te nemen. Proza is bijv. deze trots voort
schrijdende zin: „Trots zijn nederlaag
stapte hij trots voort; zijn trots was ondraaglijk, . want hij had geen reden om
trotseh te zijn" (blz. 9). Dit proza, waarin niet alleen eiken trotschaards trotseh
heid getrotst d.i. getrotseerd wordt, maar
ook een schat van taalwetenschap is bijeengegaard, bevat bovendien — al behoeft dat niet de bedoeling des makers te
zijn geweest — een les van levenswijsheid.
Wie taalwetenschap en levenswijsheid
hand in hand laat gaan, laat het „opvoedkundig" mes van twee kanten snijden, en
zulks nog wel voor één geld.
Maar in de handleiding — ik verried
het reeds — gaan ook verzen schuil; a'
moge ik niet zonder een glimpje gevoe'
van trots, m.a.w. met een ietwat trotseh
gevoel mijnen lezers kond doen, dat ik
die poëzie er toch heb uitgehaald. Wi;
raken daarmee in een taalles verzeild,
waarvan men niets dichterlijks zou ver
wachten.
.
Omdat bijwoorden het aan het einde
enkel met een -s moeten stellen, terwijl bij
voeglijke naamwoorden ook nog met een
„niet-uitgesproken ch" worden voorzien
heeft Neerlands taalkunde de dichtkunst
in de arm genomen, om alle uitzonderingen op die onuitgesproken onderscheiding
diep in der haagse jeugd geheugen te
prenten. Zagen wij voor enkele ogenblik
ken hoe taalwetenschap zich met levens
wijsheid wist te paren, hier ontwaren wi
hoe wetenschap én kunst elkander weten
te vinden. En ik ga dus niet buiten mijn
boekje, wanneer ik in het prozaïsche tehuis „Van taal en talen" ook der dicht
kunst Muze voor een keertje onderdak ga
biên. Omdat er echter twee Muzen zijn
die het patronaat over de dichtkunst uit
oefenen: Euterpe over de lyrische poëzie
en Kalliope over de epische — Erato on
der wier bescherming de minnezangen
staan, kan hier bezwaarlijk in aanmerking
komen — doe ik maar geen keuze: wie
zal trouwens steeds uitmaken, of een ver:
tot de lyriek dan wel tot de epiek behoort?

De verzen vertonen geen hoofdletters —
n de moderne dichtkunst wordt die nodeloze opsmuk gaarne versmaad - - ik
neem ze dus ongehoofdletterd over. Het
eerste gedicht — een kwatrijn — vat de
zestien woorden samen, die echt ten spijt
van hun bijvoeglijke funktie geen „nietuitgesproken ch" mogen aannemen. Daar
;estien door vier gedeeld vier oplevert,
kon dit zestiental prachtig symmetrisch
over vier regels worden verdeeld. Alleen
is hierbij deze jammere speling des lots,
dat g~ewis in de laatste regel vanwege zijn
:weelettergrepigheid uit de maat springt.
Toch zal elk onbevooroordeelde mij gretig toegeven, dat de wetenschap voorgaat; en met mij hoopvol onderstellen,
dat de dichtkunst die maat-oneffenheid
aarne op het altaar der wetenschap ten
offer brengt:
„paars, flets, wis en bits,
bros, knus, ros en spits,
wars, dwars, los en kras,
laks, gewis, vuns en dras."
Voelt de maat-vaste lezer, wat het der
Muze, zij het Euterpe, zij het Kalliope
(met de klemtoon op de i) moet gekost
lebben, zo'n hinkende versregel onder
haar hoede te nemen?
Dan volgen de 25 woorden, waarbij ook
het bijwoord aan de „niet-uitgesproken
ch" deelachtig wordt gemaakt. De wiskundig aangelegde lezer heeft reeds begrepen, dat de poëet hier voor een mathematische moeilijkheid kwam te staan: 25
is niet deelbaar door 4, wel door 5. Hadde
hij tot dit laatste zijne toevlucht genomen,
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Winterhanden
Wintervoeten, Winterooren
ff Q LtegenJeuk en zwelling
Doos 30 en 60 et. Bij Apothekers en Drogisten.

dan ware hij, vanwege de rijmklanken
twee aan twee, weer in eene andere moeilijkheid van verstechnische aard geraakt.
Wie zal het derhalve een Muzenzoon euvel
duiden, dat hij trachtte deze poëtiko-mathematische knoop door te hakken. Het
zou der taalkunde een slag in het aangezicht zijn geweest, indien de dichter één
woord had weggemoffeld, om in 25 — l =
24 weer een veelvoud van 4 te gewinnen.
De winst aan deelbaarheid zou onmogelijk het verlies aan volledigheid gekompenseerd hebben. Al zijn de versregels
uiteraard langer dan die van zo juist, hun
maat is hetzelfde: trochaeïsch d.i. betoond-onbetoond (lang-kort):
„barsch, boersch, helsch, kuisch,
[hondsch en malsch,
heusch, hoofsch, kiesch, stuursch,
[frisch en valsch,
versch, gansch, hupsch, grootsch,
[speelsch en norsch
barbaarsch, uitheemsch, hemelsch,
[nurksch, weidsch, jaloersch
[en forsch."
Euterpe en Kalliope zullen mij vriendelijk toeknikken, wanneer ik verklaar dat
de slotregel rijk is aan dichterlijke vrijheden.
P. GERLACH ROYEN O.F.M.

over

II (Slot)
Chesterton schrijft rake paradoxen, die,
hoewel zeer humoristisch, dikwijls een
diepe kern van waarheid hebben.
„Ik heb," schrijft hij, „vele candidaten
voor het parlement gelukkige en minder
gelukkige redevoeringen horen houden,
maar ik geloof dat de meeste uitingen
van politieke aard te lang zijn, Sprekers
houden nooit korte redevoeringen; een
korte redevoering is een zeldzaam
heröisch stuk, veel ongewoner dan een
godsdienstig martelaarschap.
Op de vele vergaderingen die ik heb
bijgewoond, politieke, godsdienstige, feestelijke en zelfs financiële, heb ik bemerkt
dat er maar twee soorten van sprekers
zijn. De een is de man die een goede rede
houdt, en daarom niet eindigen wil, de
ander is de man die een slechte rede
houdt en daarom niet eindigen kan. De
laatste is de langste, maar beide vervelen
ten slotte omdat ze te lang zjjjn.
De lange rede kan daarom de aandacht
wel waard zijn, maar we kunnen onze
aandacht daarbij niet behouden. Toen aan
Carlyle aan 'n diner eens gevraagd werd
een woord van dank te spreken vroeg hij
om een Bijbel, en las hij het hele boek
Job voor. Nu is dat boek onder de philosophische werken 't meest philosophisch,
het is zelfs geestig en het is, ook heden
nog, modern. De christen kan daaruit
leren dat het lijden een eer is en niet een
straf. Toch geloof ik dat Carlyle dwaalde
toen hij in plaats van een korte dankzegging uit te spreken het boek Job ging
voorlezen.
Het is daarom niet waar, gaat hij voort,
dat een man die veel en lang praat, een
zelfbewust persoon is. Die man is bijna
altijd nederig. Hij praat, omdat hij belang
stelt in zijn onderwerp, niet omdat hij belang stelt in zichzelf. Indien hij aan zichzelf dacht, zon hij met enige scherpzinnigheid begrijpen dat zijn langdurig gepraat
een algemene neiging teweegbrengt om
hem het raam uit te gooien. Een man die
twee of drie uren lang over hetzelfde onderwerp kan spreken, is geen zelfzuchtig
man maar een onzelfzuchtige held; hij bereikt de hoogte van een martelaar.
De zelfzuchtige mensen zijn de zwijgers,
die sombere kerels. Zij denken alleen aan
de indruk die zij zullen maken, maar zij
vermijden iedere mening, ieder gesprek.
Zij willen wijs schijnen voor de wereld en
geloven dat te bereiken door niet te denken, niet te spreken, niet lief te hebben
en niet te haten. Zij willen blijven in de
atmosfeer van de twijfel en er geen
mening op na houden. Zy hebben altijd
uitdrukkingen bij de hand als „misschien", „het schijnt", „als het geoorloofd
is zich aldus uit te drukken",

esfertoi»

De gedachte op zich zelf is voor hen al
enigermate storend, maar het .woord is
volgens hen gegeven om die gedachte te
verbergen.
Men moet gelijken op zijn buurman en
indien men iets wil zeggen moet men het
doen op de manier of men niets zegt, wat
hoog of diep is, moet men daarbij vermijden.
Maar de man die spreekt, heeft denkbeelden, idealen, hij denkt niet aan de
wereld, niet aan zichzelf maar aan zijn
denkbeelden. De Heer zei in de nacht aan
Paulus: vrees niet, maar „spreek en zwijg
niet".
Ook over de rijken en de armen schrijft
Chesterton treffende, al zijn het dikwijls
sarcastische woorden.
„Rijkdom," zegt hij, „heeft een neiging
tot het barbarisme. De zucht tot afzondering is een van de diepste en sterkste
instincten van een rijk man, het is dat ook
van den wilde. De man die naar Schotland reist in een coupé die hij voor zich
alleen heeft gereserveerd is geen beschaafd man maar heeft de eigenschappen van een Zoeloe. Die man doet dat
omdat hij bang is dat vreemden tot hem
zullen spreken, een eigenschap die aan
alle wilde volksstammen eigen is. Een
derde klasse rijtuig is beschaafder dan
een Ie klasse, de derde klasse vormt een
gemeenschap. Indien gij de derde klasse
in het veld uitstort, hebt gij een gemeenschap, indien gij ze te zamen brengt op
een onbewoond eiland hebt gij een natie.
Maar het hoofddoel van 'n rijken man
is buiten de gemeenschap te blijven. Hij
wil op zijn eigen wegen rijden, bloemen
plukken op zijn eigen velden, zijn kinderen
opvoeden naar zijn eigen methoden. Hij
staat en wenst te staan buiten de werkelijke gemeenschap."
Hierbij moet echter niet vergeten worden (dit is nu weer niet van Chesterton)
dat de' neiging tot afzondering, tot eenzaamheid ook bij den rijke kan voortkomen uit een gevoel van minder te zijn
dan de minste van God's schepselen, uit
een gevoel van eigen onwaardigheid. Het
is waar, dat de eenvoudigen van hart en
van geest elkaar gemakkelijker naderen,
eerder een gemeenschap vormen dan zij
die óf met hogere gaven bedeeld óf ook
door zonden gedrukt, liever op een afstand blijven.
Chesterton overleed in volle overgave
aan God, voorzien van de genademiddelen
der H. Kerk op 15 Juni 1936 in de leeftijd
van 62 jaar. In zijn geboorteplaats is zo
pas een kerk geopend, die aan zijn gedachtenis herinnert en waaraan velen van
z|jn vrienden hebben bijgedragen.

mr. H. P, J
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. GEBED VAN EEN WERKLOZE _

Mededogen
Voor mijzelf erken ik geen enkel
De twee vrienden zaten te- zarnen
aan de lunch in een restaurant in Lon- onderscheid van klasse of stand, en als
den; een van hen was een geestelijke. ik met hen omga als gelijke, is het
„Ik ontken niet, dat ik in een slechte alleen omdat ik mij hun gelijke voel.
Maar ik kan het geluk hebben een
stemming was, toen u mij laatst op
myn kantoor bezoeken kwam, ik zag of ander verloren mensenkind aan te
alles toen even beroerd in en was mijn treffen die in de goot ligt, en ik kan
kantoor binnengelopen, waar ik juist mijn hefboompje onder hem zetten om
in de buurt was om de whisky uit de hem met Gods hulp naar boven te
kast te krijgen. Ik kwam binnen met halen. En daarmede ben ik tevreden.
de tong uit mijn mond om de fles leeg Wat denkt ge nu over mijn werk?"
te drinken en uw bezoek verbitterde
„Wel, ik denk dat ge een overdreven
mij. Ik ben niet van plan uw gevoe- gevoelsmens zijt en dat ge daarom
lens te sparen. En de fles
"
niet te redden zijt. Maar ge zijt een
„Dronk u die nog leeg?" interrum- goede kerel en ik wil u niet ontmoepeerde de geestelijke.
digen. Hoeveel mag ik contribueren?"
„Ik vertelde u dat ik die avond alles
„O neen, ik heb geen geld nodig, alwilde doen, wat slecht was, maar u thans van u niet. Ik neem alleen geld
ging weg met een gezicht, of ik u ge- aan van hen, voor wie geven een gunst
zegend had. Als ge een woord zoudt is. Ge weet dat ik zelf niet onvermogezegd hebben, toen ik u zeide, dat Ik gend ben en er hangt in het lokaal een
op weg was naar de hel, zou ik u ver- busje waarin ieder iets storten kan. Ik
moord hebben. Maar ge bezit de wijs- kreeg een rijken predikant bij mij met
heid van de slang. Naderhand ben ik een partij dames, en hij zond mij de
zo dronken geworden als een beest." volgende dag een cheque van vijftig
De ander zeide niets, maar glim- pond met bericht, dat ik voor betere
lachte.
ventilatie moest zorgen; er hing in de
„Maar ik heb de drank voorlopig zaal zo'n benauwde lucht. Ik zond hem
afgeschaft, ik wil mij overgeven aan de volgende dag zijn cheque terug.
andere heftiger prikkels en zonden."
Maar een meisje uit een wasserij, die
„Dus, zeide de geestelijke, heb ik uw drie pond in de week verdiende, zond
mij vijf shilling en ik nam ze dankzonden verergerd."
„Zo is .het precies. Er zijn dingen baar aan."
„Dat is juist het verkeerde, ge moogt
meer versRhtelijk dan dronkenschap.
Een man van opvoeding en aanzien als het geld van de armen niet aannemen."
ik, moet of goed of zeer slecht
„Zeker wel, want het betekent zelfzijn. Ik heb dat laatste gekozen. Maar opoffering", en geen deugd is groter.
hoe gaat het met uw werk?"
Ik vraag hun niet in de kerk te komen,
„O prachtig, daarvoor vroeg ik u en ik houd ook geen preken. Soms een
mij te ontmoeten. Ik kom u vragen als toespraak over een of ander onderman van positie en invloed mijn werp, maar meestal melden zij zich
plantje eens te komen zien."
zelf aan. Inmiddels ben ik overtuigd
„Wel, bij gelegenheid zal ik dat eens enig goed te doen, het beest in den
doen, als ge ten minste niet van plan mens kan door vriendelijkheid getemd
zijt mij te gebruiken als een afschrik- worden."
kend voorbeeld. Vergeet niet dat ik
„Het beest in den mens is niet te
nog enige naam heb als een steun- temmen."
De ander glimlachte.
pilaar van de kerk."
„Er kwam op een avond een boot„Ik heb u niet nodig om te poseren
voor wat ook; ge komt eenvoudig op werker op onze bijeenkomst; hij was
Het is hier een hel, zeide
een der achterste plaatsen zitten om dronken
de zaak aan te zien. Er wordt geen hij, en ik zal iedereen de zaal ui tjagen.
preek gehouden, misschien wordt er Hij kwam dreigend op mij af, maar ik
eens gezongen, maar ge behoeft niet gaf hem er een dat hij naar de grond
ging; ik heb het boksen nog niet vermee te zingen."
„Maar wat gebeurt er dan eigen- leerd.
* Wij hebben hem daarna verpleegd,
lijk?"
„Wel, het is een bijeenkomst in een vriendelijk toegesproken, koffie en
lokaal waar iedereen zonder betaling brood gegeven, en toen hij de volgende
of formaliteiten welkom is. Er lopen morgen vertrok, was zijn hart, althans
meisjes rond die broodjes, thee, choco- zijn mond, vol dankbaarheid. En dat hij
lade ronddienen, er wordt gepraat, die dank uitsprak is al veel."
soms gezongen, het zijn gezellige avon„En is hij teruggekomen?"
den waar een ongedwongen toon moet
„Nooit, ten minste tot nu toe niet.
heersen, die niet alleen moet mede- Maar wat doet die ene er toe? In ieder
werken de mensen uit de kroeg te geval was die morgen het beest in hem
houden, maar ook een soort atmosfeer getemd; wie zal zeggen hoeveel goeds
te scheppen, die wat hoger staat dan dat ene uur heeft uitgewerkt."
hun gewone gesprekken."
„En nu denkt ge mij te temmen?"
„Nu, ik zal een keer komen, uit
Men kan nooit te voren zeggen wanvriendschap, maar reken er niet op mij neer het ogenblik gekomen is, maar
te bekeren. Maar nu wat anders. Wat uw ogenblik zal komen, al zou het dan
stelt ge u eigenlijk voor? Uw zending op uw sterfbed zijn.
Er zijn honderden verschijnselen waarheeft zeker een -mooie kant, maar
denkt ge daarmede een hefboom on- in God zich openbaart, en die onderder de lagere klassen der maatschappij vindt iedereen. Wilt gij de weg van het
te kunnen aanbrengen en die aldus op kwaad blijven volgen, ik zal u niet
te heffen?"
tegenhouden. Maar ik zal u laten zien
„Laat ik eens zien," antwoordde de op onze bijeenkomsten, dat de mensen
geestelijke, „of ik u mijn idee kan uit- zonder onderscheid van rang of stand
leggen. Zelf ben ik niet zo geheel zeker elkaar verwant zijn. En daaruit kan
van het doel dat mij voorzweeft, maar slechts goeds voortkomen.
ik voel enig goed te doen. Ik stel mij
„En als we hart hebben voor ons
zeker niet voor de massa met nrijn werk, en overtuigd zijn door God gehefboompje op te heffen.
leid te worden, wat betekent dan de
Maar ik geloof stellig niet dat die uitslag? Belooft ge mij te komen?"
„Ik zal zeker komen."
bijeenkomsten hen zullen opwekken
om te gaan plunderen en doden bij hen
De geestelijke stak zyn hand uit, en
zeide enkel: „Ik dank u."
H. P.
die het beter hebben.

Goede Vader, die in de hemel zijt.
ik geloof in Uw Voorzienigheid.
Ik ben al maanden zonder werk,
mijn enige troost is hier de kerk.
Wai moei dat worden, Vader, op den duur:
mijn moed wordi minder mei hei uur.
Anderen irouwen, siichien een gezin;
mijn meisje ziei de ioekomsi donker in.
Ik heb „Uw Rijk gezocht", in U geloofd:
waar blijft de iesi, die Gij ons hebt beloofd?
Vergeef mij, Vader, dat ik hei zó zeg;
ik twijfel niet, ik weel alleen geen weg.
Goede Vader, die in de hemel zijt,
ik geloof in Uw Voorzienigheid,
(PR1MIT1AE)

P. EILARDUS, O. M. Cap.

„£n óttïfdt mede in onze
(Strofe uit ons Strijdlied)
BELANGRIJKE VRAAGSTUKKEN VRAGEN

VERDUBBELING VAN ACTIVITEIT!

Plaats voor een gezond optimisme!
Straks, als de wapens worden neergeDe vorige week hebben wij het een en
ander gezegd over de macht van de pro- egd, zal een nieuwe samenleving moeten:
paganda en de reclame in het algemeen en worden opgetrokken, zal het maatschappedaaruit de conclusie getrokken: het pro- ijk leven, dat nu ontwricht en uit zijn
paganda-vraagstuk is voor onze katholieke voegen is gerukt, als 't ware opnieuw moearbeidersbeweging in al haar samenstel- en worden opgebouwd.
Van belang, van het allergrootste belang
lende delen een uitermate actuele en bezal het dan zijn — laten we dat toch niet
langrijke aangelegenheid.
Intussen zou de toestand, die we nu vergeten — van welke geest die nieuwe
doormaken — oppervlakkig gezien — samenleving zal zijn doortrokken en of de
iemand ertoe kunnen brengen om te zeg- christelijke beginselen uit de encycliek dar»
gen: voor die propaganda is het nu geen zullen triomferen, waarvoor met name onze
tijd, de mensen hebben over het algemeen seweging altijd in het krijt is getreden,
wel wat anders aan hun hoofd dan om beginselen, die er niet alleen zijn om op
over propaganda te denken, laat staan ontwikkelingsavonden te worden behandeld en besproken, maar vooral in de
daaraan zelf deel te nemen.
Zeker, de mobilisatie met alles wat daar- aractijk te worden doorgevoerd. Dat is
aan vastzit, zou — oppervlakkig be- voor een groot deel,een kwestie van menschouwd — onze activiteit inderdaad 'n taliteit en daarom ook is het van zo ongeogenblik in 'n zekere moedeloze mentali- kend groot belang, dat de katholieke
teit kunnen omzetten. Maar als wij even arbeidersbeweging in staat zal zijn in de
dieper doordenken, dan komen we juist komende tijd de sociale gedachten vantot de tegenovergestelde conclusie: ver- het christendom tot gemeengoed van de
dubbeling van activiteit is dringend nood- volksopinie te helpen maken.
ledere oorlog heeft tot nu toe bewezen,
zakelijk!
Waarom? Alleen reeds — maar niet uit- dat in de vredesperiode, welke er op
sluitend! — om de directe materiële ge- volgt, grote sociale hervormingen zich snel
volgen van de mobilisatie, welke zich met op een breed terrein baan breken. Hoe
name uiten in prijsstijging van eerste dat alles er precies zal uitzien weten we
levensbehoeften. Wat dat in het algemeen niet, maar die nieuwe samenleving zal gevoor de arbeidersgezinnen zeggen wil, vormd worden door mensen, die handelen
gaan we hier niet uiteenzetten, doch vol- uit en naar de geest,- die hen bezielt.
Die geest dus moet doortrokken zijn van
staan met op te merken, dat ons Verbond
reeds aangedrongen heeft op het geven de christelijke beginselen, want zonder de
van toeslag op de lonen in de werkver- goede geest zal geen enkele maatschapschaffing en op de steunuitkeringen, en pelijke hervorming aan haar doel kunnen
dat van de zijde van de vakbonden in de- beantwoorden. En tot de pessimisten —
zelfde geest aangestuurd worctt op duurte- ondanks alles — zouden wij willen zegtoeslag. Om kort te gaan: een krachtige gen: laten wij bedenken, dat wij zijn en
katholieke vakbeweging is nu vooral v^n blijven in Gods hand en dat vertrouwen is
tegelijkertijd het fundament, waarop een
meer dan gewone betekenis!
En datzelfde geldt ten aanzien van de gezond, moedgevend optimisme in onze
standsorganisatie. De voedselvoorziening kringen ook in deze tijd, ook bij onze actien de woningbouw, om er slechts twee te viteit op dit gebied toch altijd moet benoemen, eisen bijzondere zorg en speciale waard blijven.
Resumerend komen we dus tot deze gemaatregelen in het belang vooral ook van
onze arbeidersgezinnen. De welvaartsin- volgtrekking: in stede van bij de pakken
stellingen zullen meer dan ooit veel en neer te gaan zitten, in plaats van ons over
goed werk kunnen en moeten doen. Tegen te geven aan moedeloosheid en ons prode demagogie, de volksmisleiding, die paganda-werk stop te zetten, moeten wij
vooral in tijden als deze overal poogt in alle krachten verzamelen en alle middelen
de hoofden en harten van het arbeidende aanwenden om onze katholieke arbeidersvolk onrust en verwarring te zaaien, moet beweging in de breedte en in de diepte
om haar voor land en volk zo funeste ge- verder uit te bouwen, terwijl een gezond
volken, krachtig worden opgetreden, voor- optimisme ons daarbij over alle zwartgalal ook door te zorgen, dat zij geen vat ligheid en lusteloosheid moet heenzetten.
Ongemerkt zijn we eigenlijk helemaal
krijgt. Kwantitatieve naast kwalitatieve versterking van onze katholieke arbeidersbe- vergeten, dat wij het ditmaal zouden hebben over het propagandaplan van de Cenweging is derhalve geboden!
trale Propaganda-Dienst. Daarover dus bePropaganda, rusteloze, verdubbelde acti- slist de volgende week.
L. BEUMER.
viteit is nodig, maar niet alleen terwille
van de directe materiële gevolgen van
de huidige toestand! Trouwens daarom
alléén is ook nimmer de propaganda
m
Snel en goed
9
riep,
, Kljn. helpen hierbij
voor onze principiële katholieke arbei
dersbeweging gevoerd, zelfs niet in de altijd ce:i poeder of cachet van Mijnhardt*
Poeders 'per stuk 8 et. Doos 45 et.
eerste plaats. Er stonden en er staan ook Mijp.hardt's
Cachets,genaamd„Mijnhardtjes"2st. IQct. DoosSOc^
nu weer hogere belangen op het spel.

G
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van onze wil, door een verzet tegen
onze eisen, door hun minachting voor
wat ons dierbaar is.
In vele gezinnen beginnen de moeilijkheden eerst recht, als de kindereu
groot worden. Wie zal de huishoudens tellen, waar dan om een haver*
laat ze vrij, durf ze hun eigen weg te klap ruzie is: Over uitgaan of thuislaten gaan en
trek u zelf terug, blijven; om een doosje poeder; een
trek u bescheiden terug.
vriend; een boek; om vader die
Heel ons opvoeden heeft inderdaad ouderwets is en moeder die haar
tot onmiddellijk doel het kind te ma- eigen tijd vergeten schijnt; en vooral
ken een „mondig" wezen, verantwoor- om die ellendige centen: salaris, loon,
delijk voor eigen daden. Bij het kleine kostgeld, zakgeld!
kind verheugen we ons over zijn
Misselijk is dat... Onbegrijpelijk,
steeds groeiende zelfstandigheid: Ons daar waar de verhouding voordien
kindje lacht. Het kan al rechtop zit- altijd goed was.
ten... Het staat recht op zijn benen...
Of leek dat maar zo aan de buiten*
Nog geen jaar en het loopt warem- kant? Mankeerde er misschien in
pel... Ons kindje is zo vlug van be- werkelijkheid toch wel een en ander
grip... 't Gaat welhaast naar de gro- aan? Was er van begin af aan wederte school... Bij, dat onze jongen is! zijds vertrouwen, die onontbeerlijke
Handig ons meiske!
grondslag voor alle opvoeding? Is er
Zo gaat dat door, totdat het ons op altijd hartelijke belangstelling gezekere dag plotseling duidelijk wordt: weest in al het doen en laten van het
We hebben niet meer met een kind, kind, in zijn liefhebberijen, zijn vriendmaar met een mens te doen.
schappen, zijn verlangens, zijn toeEn in plaats van heel blij te zijn, komstplannen, zijn ijver voor de
voelen vele moeders zich teleurge- jeugdorganisatie ? Heeft moeder ook
steld. Want tot die ontdekking „er in haar pas schoongemaakte kamer
staat geen kind, maar een mens te- rommel verdragen? die begeleidende
genover me" komen we, soms door realiteit van alle knutselwerk? Heeft
een positieve mening tegenoverge- ze de kapotte kousen kunnen laten
steld aan die van ouderen, doch soms staan om aan een poppenjurk te helook — en dat doet pijn, dat geeft te- pen? Kon vader de voetbalmatch op
leurstelling — door een weerstreven Zondagmiddag overslaan terwille
van een wandeling met zijn kleinen
(of groten) zoon? a, ja, ook vooral
met den groten zoon!
Vertrouwelijkheid tussen ouders en
kinderen, waarnaar in de moeilijke
jaren soms gesnakt wordt, door welker gemis beide partijen vaak veel
verdriet hebben, vertrouwelijkheid
laat zich niet afdwingen op een bepaald moment, die moet groeien in
de tijd, als het riet nog jong is. Versta
me goed en onthoud het: op een wandeling, hetzij in de sneeuw of in de
modder, door de rijp of het lentegroen, groeit die vertrouwelijkheid a
la minute.
Ouders van grote gezinnen in kleine huizen mogen dit wel eens overwegen: als de hele familie dicht bijeen zit, worden er niet makkelijk bekentenissen gedaan, hartsgeheimen
meegedeeld. Daar vraag je niet makkelijk om raad of voorlichting,
noch spreek je er over hoge idealen.
Ieder kind heeft er recht op vader
en moeder van tijd tot tijd helemaal
voor zich zelf alleen te hebben...
Overigens hebben we bij ons opvoedkundig werk maar heel bescheiden te zijn en nederig en vooral moeten we asjeblief niet zo verschrikkelijk veel plannen maken, of hoogdravende verwachtingen koesteren. (Marietje, voor wie we al een man en
bruidsjapon uitgezocht hadden, toen
ze veertien was, trouwt misschien helemaal niet, of anders vast niet met
dien knappen, weigestelden jongeling
van onze keus! Koos, dien we op
driejarige leeftijd al missionaris zagen, toont misschien al zeer gauw —
in alle eer en deugd — veel belangstelling voor 't schone geslacht. Nederig zijn; bescheiden; zich langzaam,
langzaam terugtrekken; zich overbomen dan door de trek wat te temperen. dig maken voor de kinderen...
Maar altijd blijven bidden voor hen
Wie een kachel of haard gaat kopen,
moet er steeds een nemen, die berekend het innig-mooie Graalgebed: Heer,
is op tenminste de dubbele capaciteit van laat uit hen groeien, waar Gij hen
de inhoud van de kamer. Zo'n kachel is voor gemaakt hebt!
iets duurder, maar dit meerdere bedrag
C. BOUDENS-VAN HEEL.
spaart men in korte tijd aan het lage
brandstofgebruik uit.
Ten slotte speelt onze voeding een groGoede berichten
te rol bij de koudebestrijding. Ze levert
Rector
M.
te E. deelt mede, naar aanhet lichaam warmte en de hoeveelheid
warmte, welke de verschillende levens- leiding van het artikel: Een Nieuw Jaar,
middelen geven, drukt men uit in calo- dat de K.A.V. aldaar reeds een uitleenrieën. De meeste calorieën leveren vet en bibliotheek bezit voor haar leden. Hy
vraagt dit -aan te bevelen voor andere
olie en koolhydraten (zetmeel).
Vet, spek, kaas, meelspijzen en peul- afdelingen; een bibliotheek (je) dus voor
vruchten zijn daarom winterkost; in het moeders, met goedkope uitleen.
Wat we natuurlijk graag doen. Op gebijzonder als men hiervan warme spijzen
bereidt (stamppotten!) Verstandig is het vraagde titels komen we terug. Onze
vanzelfsprekend ook, om van de toch Friese huismoeder betreurt (in een fijne
flink brandende kachel gebruik te maken, brief, waarvoor we hartelijk dank zegen er 's avonds een restant van het mid- gen) met mij, dat er in onze kringen zo
dagmaal op te warmen. Ook warme dran- weinig en zo lelijk gezongen wordt. Ze
ken zijn natuurlijk beter dan koude; voor- durft uit ondervinding beweren, dat het
al warme melk" verdient nog extra aanbe- in christelijke kringen stukken beter is.
veling voor het vet en andere voedings- Schamen we ons! Verbetering is hoog
stoffen, die ze bevat.
nodig.
C. B.-v. H.
WILMA MÜNCH.

'V
worden groo
oi!

Nee moeder, ook al ga je op je
l Is koud: n paar -wenken tenen staan, je jongen steekt nog
boven je uit.
En heb je wel opgemerkt, hoe je
Een paar dagen vorst, een paar dagen
dooi, opnieuw vorst en sneeuw, wéér dooi, oudste meisje aan 't veranderen is?
enz.
Hoe ze van groot kind zo stilletjes
Dit slepende winterweer kan nog wel aan een jonge vrouw is geworden?
enige weken 20 doorgaan. Al helpt het ook
En jijzelf, moeder, al zie je er weniet voor de kou van vandaag, dan kun- zenlijk nog kranig uit — met je Zonnen enkele raadgevingen dus toch nog
dagse spullen aan zelfs jeugdig en
hun nut hebben.
Een warme kachel, warme kleren en knap — je begint tot de oudere genewarme dekking zijn een beste beveiliging ratie te behoren; 't nieuwe geslacht
tegen de kou. Niettemin kunnen we door is reeds daar — in je eigen kinderen.
onoordeelkundig gebruik van deze kostelijke dingen toch nog onvoldoende profijt
Op de vorige Zondag — 't feest der
ervan trekken en het koud hebben, ter- H. Familie — werd het Evangelie gewijl we bij doelmatige aanwending van — lezen, waarin Lucas verhaalt, hoe de
om het zo te noemen — tweede soort hulp- twaalfjarige Jezus in de tempel te
middelen of met een beetje handigheid de
Jeruzalem achterbleef, terwijl zijn
kou goed de baas kunnen blijven.
In de eerste plaats dient te worden op- ouders Hem met smart zochten.
Meer dan één geestelijk schrijver
gemerkt, dat de natuurlijke warmte, die
het lichaam zelf dus produceert, de aan- trekt hieruit de conclusie, dat O. L.
genaamste en tevens de beste, de ge- Heer aan de moeders van alle tijden
zondste is. Ouden en zieken zijn wel ge- een les heeft willen geven: Voedt de
dwongen hun heil bij de kachel te zoe- kinderen op tot hun volle ontpoloiing
ken. Een gezond mens echter heeft de ze- tot zelfstandigheid, maar hebben ze
delijke plicht, evenals voor zijn eigen
brood, ook voor zijn eigen warmte zélf te eenmaal een zekere leeftijd bereikt —
zorgen. Lichaamsbeweging versnelt en die is niet precies met maanden of
versterkt de bloedsomloop, stuwt het jaren aan te geven — laat ze dan los,
bloed krachtig naar de verst verwijderde
lichaamsdelen en deelt daaraan zijn warmte mee. Tevens echter laat het bloed daar
overal voedende, nieuwe opbouwende bestanddelen achter en neemt het lichaamsafbraak en onreinheden mee terug naar
de organen, die ze buiten het lichaam
brengen,, de nieren en de huid (zweten).
Een slecht onderhouden, ongewassen
huid kan zijn taak niet goed verrichten
en koelt snel af. Zindelijkheid blijkt daardoor een hulpmiddel tegen de koude te
zijn. Ook onzindelijke onderkleren en beddegoed beschermen heel slecht tegen de
kou. Dit komt, omdat de vettige huidresten de vezels van de kleding aan elkaar
doen kleven, zodat ze als een min of meer
klevend geheel op de huid liggen, inplaats van dat, zoals bij schone kleren,
tussen de vezels zich een isolerende (afscheidende) laag warme lucht kan verzamelen, die via de bovenkleding de langzame overgang vormt naai- de koude buitenlucht.
Om die beschuttende luchtlaag te kunBen vormen, moet er enige ruimte tussen onze kleding en het lichaam overblijven; bij nauwe, vast aansluitende kleding, kousen en schoeisel is dat niet het
geval; deze vormt als het ware een geheel met ons lichaam en belemmert bovendien de bloedsomloop, zodat zelfs dikke maar te nauw wollen kleding ons nog
koud laat. Zonder te overdrijven nemen
we dus onze winterkleding ruim. Juist
voor het behoud van zoveel mogelijk lucht
tussen onze kleding is het dus verstandiger een paar dunne kledingstukken aan
Ie trekken dan één dik.
Gummi-kleding en -schoeisel isoleren
niet, maar laten de warmte snel door. We
gebruiken ze dus 's winters liever niet.
De houten klompen zijn heerlijk warm.
Bevorderlijk voor warme voeten is een
laagje stro of papier in klompen of schoenen te dragen. Ook de zeer poreuse uit
plantenvezels bestaande Lovazooltjes zijn
bijzonder goed in de schoenen.
Vochtige luoht is veel moeilijker te verwannen dan droge. Geen vochtige kleding dus en geen vochtige bedden. Ofschoon het zeer nuttig en nodig is om taat de kou bestrijden; als men meerdere
flink te luchten, is het toch zaak, om bij kranten tussen jas en overjas genomen
nat en mistig weer de ramen maar kort heeft en men begint b.v. onder het lopen
te openen en geen beddegoed buiten te warm te worden, dan is het zaak niet inbrengen.
eens alle kranten te verwijderen, maar
Wollen dekens helpen beter tegen kou geleidelijk laag voor laag weg te nemen.
dan gestikte en katoenen. Hebben we een
Wat de kamerverwarming betreft
dikke en een dunne wollen deken, dan spreekt het vanzelf, dat grote reten en
leggen we de dikke onder, de dunne bo- openingen in de wanden veel warme lucht
ven. Van een dunne wollen en een dikke doen ontwijken en koude doen binnendrin[katoenen komt de wollen deken onder; gen. Dergelijke, al te grote ventilatie is
ook weer om zoveel mogelijk de isoleren- niet aangenaam, maar overdrijving naar
de luchtlaagjes te vormen. Bij gebrek aan de andere kant, alles potdicht stoppen,
voldoende dekens kunnen we dat ook be- heeft ook grote bezwaren. In de eerste
reiken door eenvoudig tussen twee dekens plaats verwarmt bedorven luoht moeilijopengevouwen kranten te leggen. Ook ker dan frisse lucht en verder is bedormet een opengevouwen krant tussen de ven lucht hoogst ongezond. Bij felle kou
bovenkleding kan men met goed resul- kan men er echter rekening mee, houden
dat door de schoorsteentrek en het verschil tussen buiten- en binnentemperatuur
een goede ventilatie ontstaat.
VraagtUw
Velen menen, dat ze voordeliger stoken
MnMter.
door telkens kleine beetjes brandstof in
de kachel te scheppen. Dat is onjuist,
G O U D S I R O O P
daar
deze kleine beetjes snel volkomen
ZUIVERE RIETSUIKERSIROOP
verbranden. Wanneer men de kachel geIN FRAAIE BUSSEN
heel volgooit, krijgt men een veel groter
yAN 1 /«-len2 1 /jK.O.NETTO
warmtebron. De verbranding vertraagt

HERSTEE: AL'GEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD
ren geworden is f Hij heeft nu een goede
baan bij de bekende machinefabriek van
Rietveld en Houwelingen. Zij taak is het
om installaties in het buitenland te plaatCorrespondentie-adres: drs. Th. C. L. Kok,
sen. Je begrijpt, dat hij daarvoor geknipt
Assendelftstraat 17, Den Haag.
is. Zijn technische kennis 'alleen sou
daartoe niet voldoende geweest zijn. Je
Oplossing probleem no. 208 (Paoly)'
zou kunnen zeggen, dat hij juist door de
werkloosheids-periode zo vooruitgegaan
Wit: Kf8, Tc5 en e7, pionnen a5, c6 en
is.
f5.
Dat zou, voor jou ook kunnen gelden,
Zwart: Kh8, Ta2.
Frits. Op het ogenblik wordt je de kans
Het is duidelijk, dat een der witte toVan een vader aan zijn zoon
geboden om iets bij te leren. Doe het dan
rens op de h-lijn mat zal moeten geven.
ook. Wat je nu leert; kan je morgen te
Zwart kan dat echter steeds pareren door
Beste Frits,
pas komen. En zelfs al zou je er in de
zelf zijn toren op die lijn te brengen. Doch
toekomst geen direct voordeel van heb;
wit beschikt nog over een tweede mogeEen aardig krantje, dat jij me toe- ben, dan zal het volgen van een of meer
lijkheid; hij kan namelyk trachten de toren van o5 naar g8 te brengen. Bijvoor- stuurde. Uit alles blijkt, dat er voor jullie cursussen je moreel toch aanzienlijk verbeeld 1. f6 (dreigt Th5), Th2. 2. Tg5 en nu heel wat meer gedaan wordt dan in de sterken. Het is altijd prettig, als je later
volgt er steeds mat, hetzij op g8, hetzij op vorige mobilisatie voor ons. Daar ben ik zeggen kan: „Ik heb mijn vrije tijd
h5. Evenwel heeft zwart een betere pa- blij om. Vooral de commissie voar-O. en O. niet onbenut gelaten". Bovendien behoort
rade, namelijk l
, Ta5:!
doet voor jullie al h-et mogelijke en ik de tijd ook bij de talenten, die O. L. Heer
Slaat wit die toren, dan staat awart pat verwacht van jou, dat je daarvan een ons gegeven heeft. Daarom, moet je er
mee woekeren.
en slaat wit niet, dan gaat zwart zelf goed gebruik zult maken.
Je hebt altijd goed kunnen leren. Ik
echaakgeven op a8. 1. f6 is dus niet goed;
Het bevreemdde mij daarom niet weiwij proberen het nu met 1. Tc4, Tc3 of nig, dat je mij wilt wijsmaken, dat er bij reken er dan ook op, niet alleen, dat je
Tel. Na 1. Tc4, Ta4! kan wit nog voort- de vele cursussen, die voor jullie gegeven een cursus gaat volgen, maar ook, dat
zetten met 2. Tel; zwart kan dan de drei- worden, geen een voor jou geschikt is. je er iets goeds van maakt.
Voor één ding moet ik je echter waarging Thl nog juist even pareren met 2. ... Dat kun je nooit zeggen. Wat je leert, is
Tc4: 3. Thlt, Th4 ('t gaat zó wel in 4 zet- nooit weg, ook al heeft het geleerde niets schuwen. Want het zou kunnen zijn, dat
ten, maar dat mag nu eenmaal niet) Na met je vak uit te staan. Ik heb daarvan je uit mijn woorden de conclusie trekt,
1. Tel, Tal. 2. Te4! slaagt zwart er niet een sprekend voorbeeld meegemaakt. On- dat het er niet op aankomt, welke cursus
meer in de matdreiging Th4 te weerleg- ze boekhouder Van Duren had zijn zoon je neemt. Maar dat is mijn bedoeling niet.
gen, maar beter dan Tal is nu l
Jan naar de Ambachtsschool gestuurd, Als ik ergens wat op tegen heb, dan is het
Th2! 2. Tgl, Tg2! Er blijft zo niets anders omdat deze land-machinist wilde worden. wel tegen in het wilde weg studeren. Je
over dan 1. Tc3!, Ta3. 2. Te4 en 3. Th4 Hij werd het ook. Hij studeerde hard en moet daarom eerst eens rustig overleg(2
, Ta4. 3. Th3) resp. 1.
., Th2. haalde de verschillende diploma's in re- gen en je mogelijkheden onder ogen zien.
als je daarna een plan maakt, wat je
2. Tg2 enz.
Al spoedig volgde een aanstel- En
wel en wat je niet zult doen, dan heb je de
Een fraai voorbeeld van een z.g. „lo- cord-tijd.
ling. Het bedrijf, waar hij werkzaam was, meeste kans van slagen.
gisch" probleem.
kon echter niet tegen de crisis op en Jan
Ik weet, dat het niet meevalt. De dienst,
van Duren werd ontslagen. Toen volgde bedoel
Oplossing probleem no. 210 (Kipping)
En ik weet ook, dat de meesten
een periode van solliciteren en nog eens deze tijdik. als
verloren beschouwen.
Wit: Ka4, Ld5, Pa6 en c6.
solliciteren. Maar er werden er toen meer
jij weet nu, dat dit niet het ge' Zwart: Ka8, Tg2 en pion e2.
ontslagen dan aangenomen en het succes valMaar'
behoeft te zijn.
De witte koning gaat in 2 zetten naar bleef uit. In die tijd volgde Jan de werkOnze kapitein zei altijd: ,f>e dienst is,
b6, waarna zowel Pc7 dreigt als open- lozen-cursussen in vreemde talen. Zuiver
schaak door het andere paard. Door dit voor tijdpassering en omdat hij er veel wat je er van maakt", en daar had hij
open schaak kunnen alle schaakzetten van voor voelde. Want je begrijpt wel, dat een gelijk aan.
Daarom wacht ik nu rustig af, wat jij
zwart beantwoord worden bijvoorbeeld: 1. landmachinist nu niet bepaald dagelijks
Ka5 of b5, elD(t). 2. Kb6. 2
Dblt. met vreemdelingen te maken heeft. Toch er van maken zult.
Dat zal zeker iets goeds zijn. Ik wens
3. Pcb4. 2
, Da5, De5, De7. 3. PxD;zette hij door, leerde vlot converseren, las
2
, Dg3. 3. Pe5 enz. Toch zijn niet buitenlandse bladen, luisterde veel naar je daarom veel succes en eindig met harbeide koningszetten (Ka5 en b5) even radio-lezingen uit het buitenland, kortom, telijlce groeten.
goed. Zwart kan namelijk niet alleen dame hij haalde er uit, wat er in zat.
halen doen ook l
, Tg7 respectieveJe wilt weten, wat er van Jan van DuJe toegenegen Vader.
lijk g8 spelen. 2. Kb6 gaat nu niet meer
op wegens 2
, Tb7t resp. 2
,
Tc8! Nu kan op l
, Tg7 volgen. 2.
Pe7t, Ka7. 3. Pc8 mat; op l
Tg8
evenwel alleen 2. Pd4f, Ka7. 3. Pfoö mat
en daartoe is noodzakelijk, dat veld b5
vrij is. 1. Kb5 deugt dus niet en de juiste
Bleutelzet is 1. Ka5!
Ofschoon het voor het gaan naar b6 op
^——— V R A G E N B U S ———
zichzelf volmaakt onverschillig is, of de
koning veld a5 of b5 betreedt heeft toch
de vrees voor het schaak na elD een
C. H. B. te d. H. Mijn vader sloot voor mij van het ogenblik waarop u invalide zoudt
psychologische invloed op de meeste op1921 een V.O.V., maar sinds enkele jaren worden. 3. Als u niet uitdrukkelijk verlossers uitgeoefend, daar vrijwel allen 1. in
betaal ik zelf de premie. Kan ik nu de pre- ;ocht hebt uw verzekering vervallen te verKb5 aangaven. Slechts één vermeldde Ka5 mie van deze verzekering ineens afkopen klaren leeft ze nog. 4. Zie het antwoord
en een ander achtte de zetten Ka5 en Kb5 en heb ik daarvoor de medewerking van sub 3. 5. Aan het doorplakken zijn verschillende voordelen verbonden, zoals hogere
gelijkwaardig. Geen enkele oplosser door- mijn vader nog nodig?
U kunt die premie afkopen en ouderdomsrente, invaliditeitsrente, wedugrondde dit probleem evenwel in zijn ge- alsAntwoord:,
u meerderjarig zijt, kunt u dit doen wenrente, wezenrente en meer kans op geheel. Wel een bewijs, dat ook een stand zonder medewerking van uw vader.
neeskundige behandeling. 6. U is tot niets
verplicht, doch hoe meer u plakt des te
met slechts enkele stukken nog zeer moeibeter.
N.
A.
N.
te
P.
Mijn
vader
werkt
sinds
de
Ijjk kan zijn.
mobilisatie met 4 man aan het schillen van
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Goede oplossingen van probleem no. 208
zonden: H. v. Diemen, Lisse; L. F|jn, Nijmegen; L. Habets, Maastricht; J. v. Hoek,
Amsterdam; J. Kleynenbreugel, Goirle;
G. v. Try'p, Utrecht en A. de Wit, Swalmen.
Ter oplossing- probleem no. 214
Deze keer doen wij het weer wat kalmer
aan met een tweezet; inzendingen tot
25 Januari.
No. 214

E. Artamowski
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aardappelen en schoonmaken van groenten
bij een militaire keuken. De kosten worden
op de soldij gekort, dus het weekloon zal
wel door Defensie betaald worden. Wie moet
het rentezegel plakken?
Antwoord: Wij raden u aan u te wenden
tot de Raad van Arbeid te 's-Gravenhage.
Deze kan een onderzoek instellen en beslissen of er zegels moeten worden geplakt.
Echter kunnen wij wel mededelen, dat zeer
waarschijnlijk geen zegels moeten worden
geplakt.

T. I,, te H. 1. Ik ben 56 jaar en er is voor
mij vanaf 1919 geplakt ter waarde van ƒ444.
Hoeveel bedraagt de ouderdomsrente: a. als
er niet meer voor mij geplakt wordt? b. als
er regelmatig zegels van 25 cent worden geplakt? 2. Moet er tijdens ziekte doorgeplakt
worden? 3. Heb ik recht pp invaliditeitsrente
na 6 maanden ziek te zijn geweest? 4. Moet
ik na herstel weer plakken?
Antwoord: 1. a en b Uw ouderdomsrente
zal ƒ 3 bedragen als u regelmatig zegels van
25 cent blijft plakken, doet u dat niet, dan
komt u op 65-jarige leeftijd zeer vermoedelijk niet voor ouderdomsrente in aanmerking. Uw gegevens zijn niet voldoende om
hieromtrent met zekerheid iets mede te
delen. 2. U is niet verplicht te betalen omdat
u in pensioengerechtigde dienst zijt, maar
het is toch beter dit te doen, ook tijdens
ziekte. 3. Na 6 -maanden ziekte hebt u wellicht recht op invaliditeitsrente, wendt u
daartoe via uw huisarts tot de Raad van
Arbeid. 4. Het is goed zoveel mogelrfk tot uw
65ste jaar regelmatig zegels van 25 cent te
plakken.
Th D. te B. Ik ben bijna 31 jaar. Tot 1930
Is er voor mij geplakt ter waarde van
ƒ 151,45; daarna niet meer, omdat ik in pensioengerechtigde dienst bent. 1. Hoeveel
bedraagt mijn ouderdomsrente op 65-jarige
leeftijd? 2. Hoeveel zal mijn invaliditeitsrente bedragen? 3. Is mijn kaart vervallen
omdat ik niet meer geplakt heb? 4. Wat
moet ik doen om mijn verzekering niet te
doen vervallen? 5. Welke voordelen zijn aan
doorplakken verbonden? 6. Hoeveel moet ik
nog plakken?
Antwoord: 1. Uw oudersdomsrente zou
als u niet meer zoudt plakken ongeveer ƒ 32
per jaar bedragen, doch als u regelmatig 25
cent zoudt plakken, zou de rente ongeveer
ƒ 124 bedragen. 2. Dit bedrag is afhankelijk

. O. te S. Ik heb enkele weken gewerkt
onder militair toezicht aan de grensversterking en de gemeente betaalde het loon. Wie
moet plakken? De gemeente zegt, dat de
militairen het moeten doen en de militairen
zeggen dat ze van niets weten.
Antwoord: Hij die het loon betaalt, moet
plakken; dat is in dit geval de gemeente.
G. M. te K. S. kreeg in 1923 op 17-jarige
leeftijd een ongeval aan zijn been. Hij verdiende toen ƒ 12 per •week. Thans is hij gehuwd en heeft verschillende kinderen en verdient ƒ 28 per week. Hij krijgt nu op de
plaats van het ongeval een ontsteking. Deze
wordt door de Rijksverzekeringsbank als
ongeval aangenomen. Doch zijn uitkering
wordt berekend naar zijn loon van ƒ 12. Is
dat juist?
Antwoord: Dit is inderdaad juist. Ik gevoel wel dat 't nadelig voor dezen verzekerde is, maar u moet in acht nemen dat ook
de premie voor deze verzekering naar een
lager loon was berekend en vindt u het
niet mooi dat de Bank 16 jaar nadat zo'n
ongeval plaats heeft, daarvoor nog opkomt?
D. V. te U. Voor mijn vader 64 jaar oud,
is geplakt ter waarde van ƒ 128. Hoevee!
moet hij nog plakken om voor ouderdomsrente in aanmerking te komen?
Antwoord: Wegens onvoldoende gegevens kan ik u niet precies inlichten. Wend u
tot de Raad van Arbeid te Haarlem, Uw
vader doet het best zijn lopende reniekaar
vol te plakken en geregeld daarmee door te
gaan. Maar hrj zal na zijn 65ste jaar nog geruime tijd moeten plakken (zegels van 25
cent) vóór hij voor ouderdomsrente in aan
merking komt.
W. L. v. d. W te N. Voor mijn vrouw is
vanaf l November 1925 tot 28 Sept. 1938 ge
regeld geplakt ter waarde van ƒ 290,55. Na
dien is er niet meer geplakt. 1. Hoeveel za
haar ouderdomsrente bedragen, als zij nie
meer plakt? 2. Hoeveel moet zij plakken onlater een ouderdomsrente van ƒ 3 te krijgen'
3. Hoeveel bedraagt mijn ouderdomsrente al
er voor mij van mijn 14de tot mijn 65st
jaar regelmatig zal zijn geplakt?
Antwoord: 1. Als uw vrouw niet mee
plakt, zal haar rente bedragen ƒ 60 per jaar
2. Als zij vanaf nu geregeld elke week een
zegel van 25 cent plakt zal haar ouderdoms
rente ƒ 3 bedragen. 3. Uw ouderdomsrent
zal dan ongeveer ƒ 6 per week bedragen.

Als Vader
de worst snijdt*
dan volgen alle kinderoogen
dat met de meeste belangstelling. Hoeveel zouden we
krijgen, wie krijgt er vandaag
het grootste stuk? Het is vermakelijk, dat roerige, jonge
goedje zoo enthousiast te zien.
Maar
het is dan ook
Stegeman's worst die op tafel
staat: Stegeman's echte Geldersche met , de fijne, zachte
rooksmaak.
Dat is een tractatie, die door
jong en oud terdege wordt
gewaardeerd.

In winkels
met ons raamhiljet.
J. v. L. te Y. Iemand, oud 63 jaar, ia
reeds 8 jaar werkloos. Er is voor hem geplakt ter waarde van ƒ 373,75. Komt hij op
'5-jarige leeftijd voor ouderdomsrente in
aanmerking? Zo neen, hoeveel zegels moet
hij dan nog plakken?
Antwoord: Indien u in de weken, waarin
een zegels zijn geplakt, werkloos of ziek zrjt
_eweest, zult u vermoedelijk zonder dat nog
zegels moeten plakken om op 65-jarige leefrjd nog in het genot te komen van ouder*
domsrente. Wij raden u echter aan u tot de
üaad van Arbeid te wenden, die u de juiste
nlichtingen kan geven of er nog zegels moe»
en worden geplakt.
J. Ch. v. I. te G. Mijn vrouw heeft ƒ 3
ouderdomsrente; voor mij (63 jaar oud) zijn
ook voldoende zegels geplakt. Krijg ik nu
ook ƒ 3 rente of krijgen wij samen ƒ 5?
Antwoord: Gij krijgt samen ƒ 5.
M. v. L. te O. Ik ben 61 jaar oud; er is vanaf 1919 tot Juli 1939 voor mij geplakt ter
waarde van ƒ 358,60. Wegens werkloosheid
werd er onregelmatig geplakt. Kom ik op 65iarige leeftijd voor ouderdomsrente in aanmerking?
Antwoord: Nauwkeurig kan ik u niet
inlichten wegens gemis aan volledige gegevens. Wend u tot de Raad van Arbeid te
's-Hertogenbosch, die u precies kan inlichten Als u in de weken, waarover geen zegels
zijn geplakt, werkloos of ziek zijt geweest,
kunt u op 65-jarige leeftijd in het genot vat»
ouderdomsrente komen.
G. v. d. B. te C. Mag de patroon, die het
loon per maand betaalt, na afloop van het
jaar nog de helft der premie voor de Ziektewet vragen? Mijn zoon kreeg een bedrijfsongeval volgens de Land- en Tuinbouwongevallenwet. Er werd een foto van zijn arm genomen; wie moet die betalen? De werkgever, de arbeider, of de Rijksverzekeringsbank?
Antwoord: De helft van de premie volgens de Ziektewet kan verrekend worden
bij de uitbetaling van het loon, doch niet later. Het bedrag van de premie ken ik niet,
die is bij verschillende bedrijfsverenigingen,
verschillend. Bij de Raad van Arbeid zou dit
vermoedelijk zijn 1.7 pet. van het loon plua
kost en inwoning (eventueel).
De foto komt voor rekening van hem oio
haar heeft doen maken.
A. B. M.
REDACTIE VRAGENBUS
ADRES: ZANDBERGLAAN 44, BREDA.

UW KINDJE
VERKOUDEN

-,?•> Wrijf-dan keel. rug en bontje in mei
V Dampo.Wonderlijk zooals dat h«lptt
r\Pot 50 cl. Tube 40 et. Doo5 30 et,

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

ONZE SOCIALE TAAK
De sociale leer der Kerk is volstrekt geen gewone menselijke
leer. Zij is het woord van God, een vredesboodschap, een blijde
tijding. Dit vooral moet men goed begrijpen.
Als dus de Kerk in haar Encyclieken zoals Rerum Novarum en
Quadragesimo Anno er op aandringt, ter juiste toepassing van
haar sociale leer katholieke sociale verenigingen, stands- en vakorganisaties te stichten, dan doet zij dat uit hoofde van de'opdracht haar door Christus gegeven om de maatschappij te leiden
langs de wegen der Waarheid, der Rechtvaardigheid en der Liefde.
Krachtens deze opdracht heeft de Kerk het recht en de plicht om
tot de mensen te spreken in haar eigen taal, die geen andere is
dan de taal van God zelf, maar op de wijze, die overeenkomt met
de mentaliteit, de cultuur en de historische verhouding der volkeren.
Reeds in de encycliek Rerum Novarum spoorde Leo XIII aan
tot het oprichten van verenigingen, welke óf alleen uit arbeiders óf
tegelijk én arbeiders én patroons omvatten. Hij beveelt deze verenigingen aan; met waarlijk wonderbare wijsheid verklaart hij
haar wezen en reden van bestaan, haar belang, haar rechten en
verplichtingen, en de beginselen die haar moeten leiden. En Paus
Pius XI prijst in zijn encycliek Quadragesimo Anno „de loffelijke
ijver waarmee overal priesters en leken, in grote getale en vol
verlangen de gedachte van Leo XIII trachten te verwezenlijken,
hun krachten hebben gewijd aan het oprichten van deze verenigingen. En zo werden door de organisaties écht christelijke arbeiders
gevormd, die door de ijverige uitoefening van hun vak met de
heilzame voorschriften van de godsdienst harmonisch te verenigen,
krachtig en succesvol hun eigen tijdelijke belangen en rechten
verdedigen, met inachtneming van de eisen der rechtvaardigheid
en zonder het oprecht streven uit te sluiten om met de andere
klassen van de maatschappij samen te werken aan de hernieuwing
van heel het sociale leven in christelijke geest."
En in zijn laatste encycliek over het Goddeloze Communisme
doet onze H. Vader opnieuw een beroep op allen om door de organisaties het werk van de Kerk in de moeilijke omstandigheden
van de moderne tijd te steunen. Hij spoort aan tot de Katholieke
Actie, die inderdaad een sociaal apostolaat is, omdat zij het Rijk
van Christus op aarde wil uitbreiden, niet alleen bij de individuen,
maar ook in de huisgezinnen en de samenleving. En dan denkt de
Paus bijzonder aan „de beroepsorganisaties van arbeiders, landbouwers, ingenieurs, geneesheren, patroons, studenten en andere
dergelijke organisaties van mannen en vrouwen, die in dezelfde
culturele omstandigheden leven en die door de natuur zelf in
groepen zijn verenigd. Het zijn juist deze groepen en organisaties
die bestemd zijn om de orde in de maatschappij te brengen, die
Wij bedoelden in Onze encycliek Quadragesimo Anno, en om het
koningschap van Christus te doen erkennen in de verschillende
gebieden van de cultuur en van de arbeid."
Pater ALEXANDER O. M. Cap.

TT af ons uit de araeiinfjen ter ore
ALKMAAR
Met voldoening kunnen wij
melden, dat de Kath. Volksbond
een onderafdeling rijker is geworden door de. oprichting van
een R. K. Volkstuintjesvereniging, waarbij zich een 18-tal leden hebben aangesloten. Het bestuur bestaat uit de volgende
personen: J. v. d. Eng, voorzitter; P. Sneekes, secretaris-penningmeester, Ie Landdwarsstr. l
en C. v. d. Peet, commissaris.
Hoewel door de oprichting van
deze nieuwe onderafdeling het
ledental van de Kath. Volksbond
niet wordt verhoogd, kunnen wij
toch verheugd zijin met de oprichting van deze afdeling, omdat hierdoor het innerlijk werk
van onze beweging is uitgebreid
en deze afdeling met haar streven goed werk kan verrichten,
vooral wat betreft om het Segoba-werk onder de werkloze
leden meer practisch te doen
uitvoeren. Wij wensen deze afdeling dan ook veel succes toe en
een lang bestaan. Nadere inlichtingen betreffende deze afdeling
worden u gaarne verstrekt door
het bestuur dezer vereniging.
Nogmaals doen wij een beroep
op de secretarissen van die onderafdelingen, die nog geen jaaroverzicht van hun afdelingen aan
ons secretariaat hebben overgemaakt, dit alsnog en binnen acht
dagen te doen. Verder wordt een
ieder verzocht elke week Herstel

Wat moeten wij daar tegen>ver doen?
Ons zelf verweren en daarvoor
zijn op de allereerste plaats de
Actie voor God, Nieuwe Gemeenschap, katholieke radio, kaholieke Volksuniversiteit en kaholieke pers de aangewezen we;en. Spreker spoorde vooral de
ongeren aan om zich door studie
;terk te maken voor het latere
even. Velen van hen kunnen
ich niet of weinig verweren te;en de aanvallen. Staat op de
jres voor God. Uit u moeten konen priesters en werkers in de
burgermaatschappij, die op de
loogte zijn van de strijd der geluierde organisatie. Ook de
juderen moeten zich meer opwerpen tot de arbeid voor God,
m zo eensgezind de strijd voor
God te winnen.
De voorzitter dankte den heer
Armand.

Het aantal leden bedraagt thans
2343; er werden 83 nieuwe leden
ngeschreven.
Dank werd vervolgens gewacht aan den geestelijken adviseur, kapelaan Poppen, aan den
administrateur, den heer G.
Scholten, en aan allen, die in het
belang van de Volksbond werkzaam waren.
Bij de rondvraag werd onder
andere nog de verhoogde prijs
an de schoolmelk ter sprake
;ebracht, waarna de vergadering werd gesloten.
Jubileum-loterij
De jubileum-loterij, georganiseerd bij het gouden jubileum
van de katholieke Volksbond ten
bate van het plaatselijk comité
an Herwonnen Levenskracht en
het comité Winterhulp heeft nog
iteeds een groot aantal loten in
voorraad, wat voor het bestuur
aanleiding is geworden de trek-

king uit te stellen tot l Mei a.s.
Mogen wij nog een aansporing
geven, dat de loten, welke nog in
voorraad zijn, spoedig verkocht
zullen zijn, opdat op l Mei de
trekking doorgang kan vinden?
Er zijn bijzonder mooie prijzen
aan deze loterij verbonden en
men steunt daarmede een sympathiek doel. De loten kosten
slechts 10 cent.
De loten zijn verkrijgbaar in
het gebouw St. Bavo en bij de
bestuursleden van Herwonnen
Levenskracht en comité Winterhulp.
KRÏNG SANTPOORT
De kerstactie slaagde volkomen en de commissie kan op
dankbaar werk terugzien.
Komende week begint de commissie voor de liefdebeurs haar
rondgang.
Leden, doet mee aan dit liefdewerk.

JASTRICUM

De afdeling hield Woensdagavond een ledenvergadering.
Op het verzoek van de afdeling
rteilo om enige loten te verkopen, werd besloten de door deze
oegezonden loten voor eigen
tas te nemen en op de jaarvergadering onder de leden te verloten.
Naar aanleiding van schrijvens van het R. K. Militairentehuis en de te houden fancy-fair
van de St. Jozefgezellen in samenwerking met de naaikrans
om een bijdrage, werd besloten
aan beide ƒ 5 te verstrekken.
Besloten werd 2 leden aan de
retraite te Bergen te laten deelnemen op kosten van de kas.
Hiervoor gaven zich op W. Rozing Jr. en J. Peeters Sr. De begroting voor 1940 werd ongewijzigd, met een eindcijfer van
ƒ 1129,06, goedgekeurd.
In principe werd besloten voortaan het St. Nicolaasfeest voor
alle kinderen van de leden van
de Volksbond te houden. Een
commissie werd benoemd, die
deze zaak verder zal voorbereiden en dan met vaste plannen
op de jaarvergadering komen.
Bij de rondvraag werd naar
voren gebracht, dat de 5 pet.
steunverhoging niet werd gegeven op de kasuitkering, maar al
leen op de bijslag op de kasuitkering. Medegedeeld werd dat
een vakafdeling dit aan het Verbond had gemeld en dat het Verbond zich reeds tot den minister
van Sociale Zaken heeft gewend,
dat ook op de kasuitkering deze
verhoging mag worden betaald.

te willen openslaan om kennis te
nemen van de mededelingen
welke het Volksbondsbestuur
daarin zoveel mogelijk tracht te
vermelden. Daardoor wordt het
contact met de afdelingsbestu
ren op de juiste wijze onderhou
den. Dus, vrienden, 1940 moet
voor ons allen een jaar zijn van HAARLEM
activiteit voor onze beweging.
Dezer dagen hield de afdeling
haar eerste redenvergadering
BENNEBROEK
Op 3 Januari j.l. vergaderde van 1940.
Bij het aftreden van deken
de afdeling. Bij de opening sprak
de voorzitter de beste wensei Sondaal schetste de voorzitter
uit voor het nieuwe jaar. Een diens verdiensten voor de Volksbijzonder woord richtte spreke bond, zijn onderafdelingen en
tot den heer Armand, den spre speciaal voor het comité Winterhulp. Het bestuur zal een dankker van deze avond.
Hierna verkreeg de heer Fr schrijven zenden. Aan deken
Armand het woord om de verga K "ohers zal een gelukwens gedering het wezen en doel der zonden worden. De commissie
Vrijmetselarij uiteen te zetten van arbeidersontwikkeling ver
Spreker begon met een blik t wacht druk bezoek op 11 Janu
werpen op het' bestaan der orga ari, wanneer plebaan Filbry za
nisatie in binnen- en buitenlan< spreken.
Dan hield de voorzitter zijn
en op de wijae van werken me
het doel: de bestrijding van di nieuwjaarsrede. Spreker nam de
christelijke gedachte, namelijk buitenlandse politiek onder de
het Godsbestaan en het Kathol' loupe. Hij vroeg aller gebed orrt
cisme. Uit verschillende geschrii te verkrijgen, dat wij buiten de
ten van hen las spreker delen oorlog blijven. In het binnenlanc
voor, waaruit de Godshaat bleel is van werkverruiming nog niei
en waarin de strijd tegen hè veel te bespeuren, maar spreker
Godsbestaan werd gevoerd. Hun verwachtte, dat er nu toch we]
strijd is voor ons moeilijk te zien spoedig onder normale Ionen geomdat alles omgeven is met d werkt zal worden.
De afdeling vierde in het af
sluier der geheimhouding. Ver
volgens onthulde spreker feiter gelopen jaar haar gouden jubi
uit het organisatieleven der Vrj leum, en spreker herinnerde aan
de verschillende feestelijikheden
metselarij.

rr aar Je

komende week onze belangen

nesnroken
ïsproken word*
worden

NAALDWIJK. Dinsdag 16 Ja- j
nuari a.s. wordt in de zaal van
den heer Muilmans de 25ste jaarvergadering gehouden, waarvan
de aanvang gesteld is op half
acht.
De aanwezigheid van alle leden wordt ten zeerste op prijs
gesteld, niet alleen omdat uw belangen daar besproken worden,
maar ook omdat voor een goed
en gezond organisatieleven uw
medewerking nodig is. Uw aanwezigheid wordt bovendien op
prijs gesteld omdat het de 25ste,
dus een zilveren jaarvergadering
zal zijn.
Zoals u op de u thuisgestuurde agenda (circulaire) zult zien,
wordt hét een belangrijke vergadering.
Leden, werkt allen mee, opdat
1940, ook wat het vergaderingbezoek betreft, goed wordt ingezet
en aldus goed begonnen ook tot
een goed einde gebracht wordt.
Derhalve verwachten wij u op
Dinsdag 16 Januari.
Mogen wij de secretarissen
van de onderafdelingen of instellingen welke nog geen bijdrage
zonden voor het jaarverslag verzoeken dit nog Zondag te doen?
Daarna is het ,te laat.
RIJSWIJK (Z.-H.) De II. K.
Toneelvereniging Kunst na Arbeid, onderafdeling R. K. Volksbond, geeft ten bate van Herwonnen Levenskracht (Tbc.-bestrijding) op Zondag 21 Januari
a.s. een toneeluitvoering. Opgevoerd zal worden het prachtige
torieelspel: Haat!!! van Bob Berdina. Een stuk dat vooral in
deze benarde tijd tot zijn recht
komt.
Daar er voor het mooie doel
veel geld nodig is, strekt het tot
aanbeveling deze liefdadigheidsavond bij te wonen. Temeer daar
de toneelvereniging u een genotvolle avond zal bezorgen. De
entreeprijzen zijn zo laag mogelijk gesteld, zodat een ieder er
gebruik van kan maken. Uw
aller opkomst gewenst.
VELSEN.
Werklozenbijeenkomst. Op Donderdag 18 Januari direct na de stempeltijd zal
er een bijeenkomst zijn voor onze
werklozen in het patronaatsgebouw. Als spreker zal optreden
de heer J. C. Evers, voorzitter
van de R. K. Brood-, Koek- en
Banketbakkersbond met als onderwerp: De geschiedenis van
de arbeidersbeweging.
- Werklozenzorg;. De Commissie voor Werklozenzorg van
de R. K. Volksbond heeft het
plan om een retraite te doen

geven, evenals het vorige jaar in
't patronaatsgebouw voor werklozen. De bedoeling is dat de retraite gegeven zal worden op
Maandag 12, Dinsdag 13 en
Woensdag 14 Februari. Voor het
vele en moeilijke werk wat daaraan vooraf gaat worden de werklozen verzocht deze moeite te belonen door een grote opkomst.
Natuurlijk verwacht de commissie voor beide een grote deelname. Beide worden gehouden
in het patronaatsgebouw.
ZAANDAM. Wij zullen onze
jaarvergadering houden officieus
31 Jan. In die vergadering zal
de bestuursverkiezing plaats
hebben en een vacature moet
aangevuld worden. De diverse
secretarissen van de vakafdelingen worden verzocht tijdig een
uittreksel van het jaarverslag
toe te zenden aan den heer J. N,
Kloet, Eendrachtstraat 47.
Ook zal dezer dagen begonnen
worden met het innen van de
10 cents extra-contributie ten
behoeve der actie voor de Nieuwe Gemeenschap.
Wij hebben dit elkander in een
vorige vergadering beloofd om
aldus te doen, daarom vertrouwt het bestuur dat niemand
zich hieraan zal onttrekken. Dus
het komt voor elkander.
DELFT. Op Dinsdag 23 Januari a.s. zal de districtsbestuurder Keesen een lezing "met lichtbeelden houden over het leven
en werken van St. Willibrord.
Aanvang 8 uur in St. Willibrord.
Toegang voor de leden en hun
vrouwen of verloofden.
Deze interessante lezing moet
ieder lid volgen. Aller opkomst
wordt dus verwacht.
ZOETERWOUDE—LEIDERDORP. Ook onze leden moeten
medewerken aan de opbouw van
een nieuwe maatschappij. Maar
dan moeten zij ook kennen de
verhoudingen tussen mens en
maatschappij, zoals deze behoren te zijn.
Welnu, komt dan allen luisteren naar onzen districtsbestuurder Angenent die op 12 Januari
a.s. zal spreken over mens en
maatschappij.
De vergadering begint om 8
uur. Niemand verzuime deze bijeenkomst. Ook de vrouwen en
jongeren zijn welkom.

ROME 1941
DENKT GE ER OM?
Spaar dan per week bij
Centrale
Volksbank
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Gezelschapsvaandels en Insignes, Processievaandels en
Magazijn van a l l e Kerkbenoodigdheden
Het oudste en beste adres - Eigen atelier - Groote
voorraad • Hoogste tentoonstellingsbekroningen

F I R M A J A N S S E N & Co.
Stationstraat 4 — Telefoon No. 813 — Tilburg
VRAAGT TEEKENINGEN OF ZICHTZENDING
Desverlangd komt een onzer ter bespreking der zaken over
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

WTTTE KAT! Bijzonder!
Schier een technisch
wonder!

of l millioen keer
den omtrek van de aarde bij
den evenaar, zijn reeds met
„TOR P EDO" afgelegd.

S.S.O

Instituut voor GOEDKOOP

Ongelooflijk, misschien ook voor U? Dan, hier het bewijs *

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

Van het begin der fabricatie af. tot nu toe, werden door de
„TORPEDO" fabrieken ruim 40 millioen Torpedonaven naar
alle landen der wereld afgeleverd. Aangenomen dat met elk
rijwiel met „TORPEDO" van dien tijd af. slechts 1000 K.M.
zijn gereden, dan maakt dit voor 40 Millioen rijwielen met
„TORPEDO" reeds een afstand van 40 milliard Kilometer.

A-CUKSUSSEN: voor heren: middenstandsdiploma politie-diploma, marechaussee, politietroepen, leerling-verpleger, besteller, hulpkeurmeester
(voor slagers),
Keurmeester van waren, manufacturen brevet,
kruideniersdiploma, warenkennis, etaleur, reiziger, administrateur, notarisklerk, makelaartaxateur, effectenvak, inspecteur verzekeringsmj)..
directeur van een woning- en assurantiebureau,
Voor dames: middenstandsdiploma, leerling-verpleegster, manufacturenbrevet, kruideniersdiploma,
warenkennis, etaleuse, cassière, reizigster, privésecretaresse, kinderverzorgster, kinderjuffrouw, assistente bü een dokter of tandarts, fröbelonderwjjzeres,
fröbelen.

DAT IS EEN &TAAT VAN DIENST, W A A R O P
TERECHT MET T R O T S KAN WORDEN TERUGGEZIEN.
Men vrage bij aankoop van eeru
rijwiel met Torpedo-VrijwielremnaaÉ
dit certificaat.

B-CURSUSSEN: voor dames en heren: 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, electriciëri, electrotecnniek, diploma sterkstroommonteur V.E V., diploma zwakstroommonteur V.E.V.,
lijnwerker-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.),
maehinemonteur-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 machïne-bankwerken,
voor auto-monteur, electrotechnlsch tekenen, machinetekenen, bouwkundig tekenen, meubeltekenen, scheepsbouwkundig tekenen,
mode-tekenen,
)
reclame-tekenen ,
Ook voor Dames!

frima oedienmg i
Eerste klas kwaliteit! en...
de belangen vai ue leden
OP ÜE EERSTE PLAATS!
B. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

adspirant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter,
betonbouw, wegenbouw, filmoperateur,
bedrijfsleiderwerkmeester, gezel en meester-kleermaker, enz.

HET ANKER u,a,

en

ontwerpen,

1

Lessen voor hen, die lager onderwijs 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 bij sollicitatie. Zend onderstaande bon, duidelijk inge
vuld, in gesloten enveloppe te frankeren met postzegel van
6 cent aan ons, of- schrijf ons een brief en wjj sturen U
gratis alle inlichtingen.
DOE HET HEDEN!

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

Ouderdom:

lid geworden van de verbruikscoöperatie!

Vkr.

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

\n onze.
eugen
2)öaraarj hebben
wij het 5ticces
van .steeds
qrootcr1
omzet""
te danken/

Kruisstr. 54 - L. Vrouweplein l

T I L B U R G
DE

HOOP

Verhuizingen
NIEUWE

voorheen
GEACHT 62 A
thans

LANGE NIEUWSTRAAT 55 bis
Telefoon 17089

A.

Straat en No.: .,
Woonplaats

Nu zijn uw belangen als
verbruiker in gevaar!
D A A R O M NU

Koopt noq r
heden -n pakje w
Wij qarandeerenff
Cl bet beste ü
wat G knjgei
kant, voor def2
laaqslea prijs.j

ELECTR. KOFFIEBRANDERIJ ^THEEHANDEL

^EMILE DE BHUIJNa
TILBURG

TELEF. 57^1

UTRECHT

BURGHOUTS

Electr. Rund-. Ralfs- en
Varkensslaserij
Specialiteit

N.

in Fijne Vleeschwaren
„Servel-Tadema Koelcel"
Hoogstraat 247 B - Telef 2432
EINDHOVEN-GESTEL

Mr* Johnnie
HUMORIST, CONFEEENCIEB, GOOCHELAAR, TELEPAATH,

Brengt u een avond van uitbundige vroolijkheid. Kunst en sensatie. Ook in gezelsch. Billijke condities. Aanbev. van H.H. Geestelijken. Voor kindervoorstelling speciaal programma. Adres: Simou
Stevimveg 14, BUSSUM, telefoon 7534.
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STICHTING: VEREENIGDE HAAGSCHE SPELERS
KATHOLIEK GEORIËNTEERD BEROEPSTOONEEL

Deze voorstelling is bijzonder geschikt voor Uw leden

3tet

mag dezen winter
niet op uw programma
ontbreken!
•
Het alleenopvoerings-

Regie: Jules Vörstraete_

^TONEELLIEFHEBBEKS
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 zichtzending.

WEEKBLAD

VERHOOG UW ENERGIE

recht berust bij:

De Vereenigde Haagsche Spelers
Vraagt nog heden aan, voor U teleurgesteld wordt ! !
VOORZITTER: Dr. H. DUURKENS S. J.
DIRECTEUR: PIERRE BALLEDUX
Adelheidstraat 191 - Den H a a g - Telefoon 771771

Firma de Waal
Speciaal adres voor
AANGEMAAKTE VERF,
Drogerijen, Chemicaliën, enz.
Herderinnestr. 16 - Den Haag
Teleroon 1H034

ZANGKANARIES
Prima Seyfert kanariemannen uit kampioenen, diep in
Franse!!, Duitsch, Engelsen, Ned. Taal met Bekenen, Boekh., knor, holrol, kloekrollen, holSchoonschr., Steno, Alg. Ontwikkeling. Elk vak pl.m. 65 et. p. mnd. klingel, fluiten f 2,50—f 3,00.
Vraagt gratis proefles en inl. aan CURSUS ZELFONTWIKKELING Popjes f 0,50. Saksische mannen
f 2,00. Harzer zangmannen
Bosboom Toussaintstraat 46 C, Amsterdam W.
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-, parkietenBUSSUM
en volièrezaad p. 25 pond f 2,90,
Inlichtingen: Kantoor Heidelaan 35, eiken dag 9—12 en 2—5 uur. per 10 pond f 1,30, geheel franco
Woensdagavond 8—10 uur
Fijnkwekerij
NICO BORNEMAN
BAKKERIJ - KRUIDENIERSWAREN — SCHOENMAKERIJ
BRANDSTOFFEN — AARDAPPELEN — MANUFACTUREN* Merelstraat 31b - Tel. 13617
en SCHOENEN
Utrecht

Studeert schriftelijk

R. K. Coöperatie „Helpt Elkander"

-kauw de gezonde
WRIGLEY'S P.K.
na eiken maaltijd
Wanneer voortdurende inspanning te zwaar valt, gebeurt er
menig ongeluk dat te wijten is
aan o n o p l e t t e n d h e i d . Ook
menig buitenkansje kan door
onvoldoende aandacht aan Uw
neus voorbijgaan. Kauw regelmatig WRIGLEY'S P.K., het zal
U verfrisschen en het verhoogt
Uw energie.

Veel genot
voor weinig
geld:
5 cent
per pakje.

Automobilisten en piloten vergrooten door P.K. hun uithoudingsvermogen • geen kans om
in te dommelen wanneer men
P.K. kauwt.
P.K. bevordert bovendien de spijsvertering, wekt de eetlust op en
houdt de tanden schoon. De fijne pepermuntsmaak zuivert en ver*
frischt den adem. Omdat P.K. zoo goedkoop is kan het rijk en arm,
long en oud ten goede komen.
Het kauwen van P.K. is de eenvoudigste en prettigste manier om de
vermoeide trekken in het gelaat weet krachtig en energiek te maken.
Koopt vandaag nog enkele pakjes en houdt et steeds een paai bij de
hand, zoowel thuis als wanneer U uitgaat. En vergeet de kinderen niet,
tij zijn er dol op en P.K. is uitstekend voor hun gezondheid.

WRIGLEY
De beste grondstoffen - de fijnste smaak.

Coöp. Levensverzekering Mij
U. A.

DRIFT 8

Instelling van hel
R. K. Werkliedenverbond

UTRECHT

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

