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HET BUITENLAND
onder de loupè

Macht boven recht
Van internationale rechtsorde
is geen sprake meer. In de revolutie op zee geldt alleen de
macht. Ook de neutrale staten
zijn er slachtoffers van. Andermaal is een der grootste vrachtschepen van Nederland, de „Burgerdijk" getorpedeerd. Geheel
willekeurig. De vernietiging van
het schip was geen voordeel voor
Duitsland en geen nadeel voor
zijn vijanden. De lading was geen
contrabande. Het schip voer van
en naar een neutrale haven. Zijn
lading was bestemd voor de Nederlandse regering. Komt er niet
op aan, meende de Duitse duikbootcommandant: „Es tut mir
Leid, dass ich Innen versenken
muss." Weinige minuten later
lag het schip op de bodem deizee. Zo ging het met en zonder
waarschuwing met vele andere
schepen van neutrale landen.
Zelfs de bemanning van Noorse
reddingsboten werd aangevallen. Protesten zijn ingediend.
Wat zal het baten? Recht moet
wijken voor geweld. Dit ondervonden de Noren ook, toen de
Britse zeemacht Engelse gevangenen haalde van de „Altmark",
die in Noorse wateren lag.
De bolsjewieken in Finland
Het wordt nu kritiek. De
bolsjewieken blijven beuken op
de Mannerheimlinie. Niet alleen

hebben zij aldaar nieuwe divisies
in de strijd geworpen, doch deze
ook zoveel mogelyk op één front
geconcentreerd. Dit front is dat
van de Karelische landengte bij
Summa. Daar vechten de Russen
nu reeds bijna drie weken met
een leger van 300.000 man, dat
dag en nacht in de aanval is en
een regen van projectielen laat
neervallen op de Finse stellingen.
Met welk gevolg? In de eerste
veertien dagen behaalden zij één
kilometer terreinwinst. Dit had
hun 30.000 doden en gewonden
gekost. Maar mensenlevens zijn
voor hen van geen waarde. Telkens nieuwe troepen dwongen zij
tot strijden over bergen van lijken en gewonden. Zo hebben zij
eindelijk de voorste stellingen
van de Summa-sector veroverd
en naderen zij de Mannerheimlinie. De Finnen, die niet kunnen
worden afgelost en over te weinig manschappen beschikken,
om aan andere fronten afleidingsgevechten te voeren, zullen
eindelijk moeten wijken. Zij hebben het nu bijna drie maanden
volgehouden met 10 tegen 40 of
50. Eindelijk geraken hun krachten uitgeput. De Finse regering
liet een noodkreet horen. Zij verzocht Zweden om tussenkomst.
Zweden, blijkbaar vrezend voor
een bedreiging van Duitsland,
heeft geweigerd. Tussenkomst
zou nu aan Engeland en Frankrijk zijn gevraagd. Wij vrezen,
dat dit even weinig resultaat zal
hebben. Men laat Finland doodbloeden in de strijd voor onze
beschaving. Wel zijn duizenden
vrijwilligers aangeworven, nu
ook in Engeland, en werd door
Engeland en Frankryk reeds
steun verleend door de zending
van oorlogsmateriaal en ganse
hospitalen van het Rode Kruis,

Oenoef f en van nel
Wat een wonder geluk is toch de herinnering!
We hoeven het maar te willen, en opeens staat een dag, die misschien tientallen jaren geleden is, ons weer helder voor
de geest. We hoeven het beeld maar op te
roepen, en opeens weten we weer precies,
hoe het bijvoorbeeld was, toen we voor
het eerst de zee zagen. Het was by .dit of
dat dorpje. Het was op een herfstdag. Er
was veel wind. Die en die waren bij ons.
De zee zag grijs, razend, met bruisende
schuimkoppen. Er hing een loodkleurige
lucht. De atmosfeer was pittig, fris, zoutachtig.
Zonder overgang byna, in enkele seconden, kan dit herinneringsbeeld weer weg
zijn en hebben we een heel ander toneel
voor onze geest: de doop van ons jongste
zusje. Het was alles liefelijk en zonnig.
Het kindje was in het wit en rose, de zon
fonkelde in de doopschaal, de pastoor zei
de heilige w.oorden met biydschap en eerbied, er hing een geur van seringen door
de kerk, de koster was tevreden en • op
zün Zondags.
Wat een wondere gave toch, die herinnering!
Zo een lang voorbereide dag terugroepen kunnen we zonder instrumenten, zonder geld, zonder moeite. Een kind kan het.
Men kan blind en doof en stom en ziek en
oud zijn: maar de rijkste, vreugdevolste
herinneringsbeelden kunnen ook dan

maar tegen een zo geweldige
overmacht als de Finnen moeten
bestrijden, baat dit alles maar
weinig. Zal Finland dus het lot
van Polen moeten delen en zal
het bolsjewisme dan verder doordringen in Scandinavië? Men kan
die vraag niet stellen zonder afschuw en ergernis. Nog is het
•misschien niet te laat, maar elk
uur van aarzeling kan noodlottig
zijn voor Finland en geheel
Europa.
Een aanklacht
De Finse regering zond een
nota aan alle mogendheden, om
mee te delen hoe de Sovjetunie
„de fundamentele regelen vaa
het oorlogsrecht ernstig heeft
geschonden". Zij spreekt van het
gebruik van gas en ontplofbare
kogels, het misbruik van de witte vlag, het bombarderen van
kerken, ziekenhuizen en wetenschappelijke instellingen, het gebruiken van gevangenen en burgers als schilden voor de infanterie, aanvallen op mensen, die
zich op zee in nood bevinden, aanvallen op schepen van andere
nationaliteit en het bombarderen
van onbeschermde steden en dorpen. Een verschrikkelijke aanklacht, maar wat zal een beroep
op menselijkheid baten tegen
barbaarsheid, een kreet om gerechtigheid tegen het Aziatisch
bolsjewisme?
Handelsverkeer
Rusland en Duitsland sloten
een nieuwe economische overeenkomst, waarin een wederkerige
uitlevering van goederen tot een
totale waarde van een milliard
mark is voorzien! Duitsland levert machines, Rusland grondstoffen.
Engeland en Frankrijk vormen
een economische eenheid. Hun
ruilhandel is gemiddeld met 100
procent verhoogd, terwijl het
post-, telefoon- en telegraaf verkeer, benevens het reizen tussen
beide landen zeer vereenvoudigd
zijn.
Duitsland en Rusland enerzijds
en Engeland en Frankrijk anderzijds hebben dus economische
fronten gevormd. Dit vergroot
de moeilijkheden voor de kleine
staten, wier handelsverkeer nu
nog verder afgesloten is. Ook
deze staten zullen nu moeten komen tot economische aaneensluiting. Ieder op zichzelf staat
machteloos, maar samen zyn zy

hart

troosten en verheugen: uren lang, We
worden er zo dankbaar van!
Maar af en toe willen we toch graag
lichamelijk contact met de plaatsen, waaraan dierbare voorvallen zijn verbonden.
Jansen is vyf en twintig jaar getrouwd.
En nu wil hy niets liever dan zijn huwelyksreis nog eens over doen. 'Hy wil het
herinneringsbeeld dus vergemakkelijken
en versterken. Ook zftnder dat hy weer de
Drachenfels beklimt, weet hy* dat hij en
zijn vrouw daar vyf en twintig jaar geleden arm in arm naar boven stapten. Ook
zonder dat hij er weer neerstrykt, kan hij
zich het hotelletje voorstellen, waar luj
bier en zij koffie dronk, en waar ze zich
even samen lieten fotograferen. Het is
helemaal niet nodig, dat Jansen en zijn
vrouw voor dit alles op reis gaan. Maar
zie: ze doen het. Ze willen weer eens met
hun echte lichamelijke ogen het plekje
zien, waar hij de korenbloemen plukte,
waar zy mee op de kiek staat. Ze willen
weer eens met hun levende oren de Ryn
horen stromen. Hun hart heeft er behoefte aan: herinnering alléén is hun niet
genoeg: er moet lichameiyk contact by
komen.

sterk. De nood dwingt. Wij staan dat in de Zweedse socialistische
voor een totale omwenteling van vakbeweging de communisten
het economisch verkeer.
een grote rol hebben gespeeld. In
Stockholm en Gotenburg waren
Japan en China
zij de leiders van sterke vakbonDe oorlog in het verre Oosten den. Hieraan is nu een einde geduurt voort, maar Japan, dat in maakt. De Zweedse vakbeweging
verband met de geweldige ge- heeft, evenals de Franse, alle
beurtenissen in Europa en ook communisten uitgeworpen. In
met zijn eigen economische posi- België, waar de communisten,
tie nu andere zorgen heeft, vooral in de Borinage, onder de
schijnt er genoeg van te krijgen. mijnwerkers, nog stakingen uitHet doet sinds geruime tijd geen lokken, wordt van alle zijden aanpoging meer, om nog meer ge- gedrongen op krachtige maatrebied in China te veroveren en gelen. Van liberale zijde is zelfs
probeert vrede te sluiten. Het een wetsontwerp ingediend, dat
heeft weer een nieuwe regering. de ontbinding van de communisDeze deed een beroep op Tsjang tische partij beoogt. De regering
Kai Sjek, die met zijn begaafde wil wettelijk optreden tegen alle
vrouw in China de leiding heeft, extremisten. Ook van haar kan
om tot een accoord te komen, of- spoedig een wetsontwerp van deschoon vorige Japanse regerin- ze strekking worden verwacht.
gen met dezen leider niets te ma- Geheime propaganda van comken wilden hebben 'en reeds een munisten wordt ook in Engelse
nieuwe, onder Japanse invloed industrie-centra gevoerd. Vakverwaarschuwen
staande Chinese regering onder enigingsleiders
Wang Tsjing Wei was gevormd. hiertegen en van verschillende
Japan begint nu echter in te zijden wordt aangedrongen om
voorbeeld van Frankryk,
zien, dat dit de weg niet is, om het
van de dure oorlog af te komen. Zweden en België te volgen.
Het doet water in zijn wijn. Het
Met vrije reis naar Rusland
tracht tot een vergelijk te geraken maar zijn doel is nog steeds
De socialistische metaalbewereen verbond tussen China, Japan kersbond van Zweden heeft zijn
en Mantsjoerije, om Oost-Azië communistische leden niet aan
sterker te maken tegen Rusland, de deur gezet, maar hun aanEuropa en Amerika. Weer een geboden naar Rusland te reizen,
ander blok in het wereldverkeer, op voorwaarde dat zij er ten
waarvan de gehele reorganisatie minste tien jaren zullen blijven.
niet meer te betwijfelen valt. Ari- Een origineel idee. Men zou er
ta, de Japanse minister van Bui- ook in andere landen toepassing
tenlandse Zaken, ziet het goed, aan kunnen geven. Wy vrezen
wanneer hij verklaart, dat de echter, dat, als 't erop aankomt,
oorlog noodzakelijk moet leiden er geen liefhebbers zullen zyn.
tot „drastische wijzigingen in de De communisten kunnen welisalgemene toestand van Europa, waar niet uitgeroepen komen
onafhankelijk van de wyze, waar- over de heerlijkheden der Sovjetop hy zal eindigen" en dat de unie en de goedheid van den onterugwerking hiervan ook zeer gekroonden Czaar, vadertje Staernstige gevolgen kan hebben lin, maar by de kans om naar
voor de Chinese kwestie en de dat paradijs te verhuizen, laten
zij toch liever anderen vóórgaan!
stabilisatie in Oost-Azië.
Het weinige, dat er, by strenge
De strijd tegen het communisme censuur, van kan uitlekken, is al
De politie te Parijs heeft een genoeg om er de schrik van in
aantal documenten in beslag ge- de benen te krijgen.
nomen in het gebouw der RusVrouwenarbeid
sische
handelsvertegenwoordiging. Nog vele communisten werIn de oorlogvoerende landen
den gearresteerd. Ook Zweden is worden grote aantallen vrouwen
met de zuivering begonnen. Tal en meisjes opgeleid voor arbeid
van spionnen voor Rusland wer- in de
bewapeningsindustrie.
den gearresteerd. Feitelijk zitten Frankrijk heeft er een speciale
reeds alle communistische lei- school voor opgericht. Dit wordt
ders achter slot. Overal werden een der sociale gevaren, waarbewijzen van spionnage en ver- mede wij na de oorlog te maken
raad ontdekt. Het is nu gebleken, kragen.

de weg-van-het-kruis, af en toe nog eens
af te lopen.
Ze begon op de plek, waar de valse Pilatus de procedure tegen Jesus beëindigde
met: „Ik vind geen schuld in Hem
"
maar Hem toch ter dood veroordeelde.
Ze bleef staan bij de straathoek, waar
zy elkaar ontmoetten.
Ze bleef staan by de gladde stenen,
waar hy viel.
In haar herinnering zag ze Simon van
Cyrene weer aankomen. Zy'n twee zonen
waren later priester geworden.
Ze liep door, en volgde de weg: van plek
tot plek: hier sprak Hij tegen de vrouwen, die zo schreiden. Hier viel Hij weer.
En hier nog eens.
En hier werden Zyn handen doorpriemd.
Alles zag en hoorde zij weer in haar
geest: de grote, zware spijkers met hun
brede koppen; de zwaaiende armen van
de mannen, die de hamer hieven; het
dreunende neerkomen van de hamer op de
spykers in de hand.

Zo kwamen er platen en schilderyen in
de kerken te hangen: haast overal.
In veertien verschillende taferelen werd
ons de kruisweg afgebeeld.
We hoeven maar te kijken. En vanzelf
bidden we. En de Paus gaf de kruiswegbidders dezelfde geestelijke gunsten als
aan de echte Palestina-pelgrims.
Nu kan ieder dus zijn herinnering en
zijn verbeelding te hulp komen: de kruiswegstaties helpen hem.
Al heeft men nog zo weinig fantasie en
nóg zo weinig voorstellingsvermogen: wie
een plaat ziet van een Mens, die struikelt
onder de veel te zware last van twee
kruisbalken, begrijpt, wat dat betekent.
En al heeft iemand een nóg zo zwak
geloof: wie weet, dat Jesus dat verdriet
en die py'n leed precies om zy'n of haar
eigen geluk: die wordt dan dankbaar.
En daar gaat het nu juist om: dat de
kruiswegbidder groeit in dankbaarheid
en liefde voor Christus, die zijn Koning is,

Zo is het by uitstek een mannelyke
Maar niet alleen Maria liep de weg van
vorm van liefde-uiting: om te gaan langs
het kruis. Anderen volgden.
Grote geestelijke gunsten werden ver- de taferelen van Christus' liefde en de
bonden aan dit volgen van .de kruis-weg. nobele ereschuld te betalen van tenminste
een dankwoord.
En kleingeestig en bekrompen is de
Niet iedereen echter .kan naar Jerusalem reizen.
man, die de kruiswegstaties niet durft
Niet iedereen kan de zee oversteken om langs lopen, zelfs niet in de vasten, „omals pelgrim Palestina binnen te trekken. dat het zo vroom staat".
Maar iedereen, die een beetje liefde
Het staat niet „vroom", en het is niet
Nu: zo ontstond de kruisweg.
heeft voor Dengene, die hem loskocht met „vroom": het is alleen rechtvaardig en
Toen Maria nog jaren bleef leven, na- de prijs van Zijn Bloed, roept zich graag fatsoenlijk om dankbaar te zijn.
En het is edel dit ook te willen tonen.
dat Jezus naar de hemel was gevaren, had de plaatsen voor de geest, waar dit Bloed
haar hart er behoefte aan de kruis-weg, gevloeid heeft.
P- P, P.
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KRONIEK EN KRITIEK
Jr riestersluaiefoiids.

Op de thermometeractie hebben wij
reeds enige keren de aandacht gevestigd.
Wil deze actie werkelijk goed slagen, dan dienen alle werkers in de
afdelingen er zich ook voor in te
spannen.
In vele plaatsen zijn voor deze actie
afzonderlijke comité's in het leven
geroepen; in andere plaatsen loopt zij
via plaatselijke volksbonden en werkliedenverenigingen, in weer andere
plaatsen via agenten van de „Volkskrant", Concordia", „De Centrale
Volksbank" of de bezorgers van
„Herstel".
Hoe de actie plaatselijk wordt gevoerd, is van minder betekenis; van
belang is vooral, dat voor het welslagen van deze zo bij uitstek mooie
actie alle plaatselijke besturen van
volksbonden, werkliedenverenigingen
en vakbonden, de plaatselijke werkers
van De Volkskrant, Concordia, Centrale Volksbank en Herstel zich de
komende twee maanden inspannen
om zo mogelijk al de leden van de katholieke arbeidersbeweging voor deze
actie te winnen. De actie kan ook
goed onder niet-leden worden gevoerd. Welk katholiek huisgezin zou
een thermometer willen hebben, als
het weet, daarmee de priesteropleiding te helpen.
Het moet voor de katholiek georganiseerde arbeiders een eer zijn, aan
de financiële versteviging van het
Kanunnik-Van-Schaikfonds te helpen.
Mocht ten uwent nog geen instantie
zijn, die de propaganda voor deze
thermometer-actie ten behoeve van
de gehele plaats ter hand heeft genomen, treedt dan direct in overleg
met alle andere plaatselijke bij het
Verbond aangesloten instanties en
vormt een plaatselijk actie-comité.
Werkt allen mede!
Materiaal om de propaganda plaatselijk te kunnen voeren, wordt gratis
geschikbaar gesteld, indien u even in
overleg treedt met het comité van
actie Kannunnik-Van-Schaikfonds,
Drift 10—12, Utrecht.
Het welslagen van deze actie met
haar heerlijke doelstelling hangt voor
het grootste deel af van uw activiteit.
Stelt daarom niet uit!
Gaat aan de slag!

V^oncordia

In „Het Verzekeringsblad voor Nederland en België" lazen wij op 16
Januari j.L:
Het mag als bekend verondersteld worden, dat „Concordia" is ontstaan uit de
R. K. arbeidersbeweging en daarmede
ook thans nog nauw is verbonden. Haar
arbeidsgebied is dus vrij nauwkeurig bepaald en, daar zij voor het grootste deel
haar verzekeringen uit arbeiderskringen
recruteert, bestaat haar verzekeringsstand in hoofdzaak uit volksverzekeringen en middelsoort-kapitaalverzekeringen. Het spreekt van zelf, dat de werkloosheid haar invloed doet gelden, maar
aangezien deze werkloosheid in de laatste jaren een permanent karakter heeft
verkregen, ontstaan ook daardoor thans
geen grote schommelingen meer. Toch
moet het verwondering wekken, dat het
door de energie der bedrijfsleiding mogelijk geweest is de productie in 1938
ondanks de heersende toestanden belangrijk op te voeren. De verdiende goede reputatie en de door de maatschappijen geschapen faciliteiten voor den R. K. werkman spreken daarbij natuurlijk een
woord mede.

Het deskundig orgaan ontleedt
vervolgens zeer zorgvuldig de positie

van „Concordia" en besluit met deze
regels, die men wel een vleiend getui- Oei grote
genis noemen mag:
„Een vader van een groot gezin met
„Alles tezamen genomen, een goed klein inkomen." die alle waardering
geleide onderneming, met een krach- heeft o.a. voor het optreden van den
tige financiële positie en sterke fun- Verbondsvoorzitter bij de behandeling
dering! Behalve in de R. K. arbeiders- van de Kindertoeslagwet in de Eerste
beweging neemt zij ook in het verze- Kamer, spreekt nog eens de hoop uit,
keringswezen een waardige plaats dat deze wet althans spoedig zal wordene ingevoerd, omdat de nood in de
in."
ernte gezinnen stijgt.
Hij schrijft ons:

B

..
V een a fscneiJ

Over den afgetreden hoofdbestuurder Gommers, die een kwart eeuw zijn
beste krachten aan de Katholieke
Bouwvakarbeidersbond heeft gewijd,
schrijft bondsvoorzitter Andriessen
in „De Kath. Bouwvakarbeider":
Gommers mag in de jaren — en wij
hopen dat het er nog vele zullen zijn —
die hij tegemoet gaat echter met grote
voldoening in zijn herinnering graven.
Hjj mag de overtuiging met zich meedragen dat hij een welbesteed leven achter de rug heeft; een leven waarin hij
voor de waarachtige belangen van den
R. K. bouwvakarbeider met grote kracht,
gedragen en geleid door zijn katholieke
overtuiging en innige toewijding succesvol heeft gewerkt. Hij kan daarbij terugzien op 'n prachtige organisatie, welke
in de rijen van onze katholieke bouwvakarbeiders diep wortel geschoten heeft.
Dit moet tot vreugde stemmen, maar ook
tot grote dankbaarheid jegens God, Die
daarvoor kracht en leven gaf.

„Vriend Gommers, het ga u goed
en O. L. Heer schenke u en de uwen
nog menig jaar van welverdiende
rust."

Toch is de nood in de 'grote gezinnen
misschien nooit zo groot geweest, als in
deze tijd van het steeds duurder worden
van het levensonderhoud. Vooral in gezinnen met vijf en meer kinderen, waar
vader alleen loon thuis brengt, kan men
zonder overdrijving zeggen, dat er gebrek wordt geleden. Dit loon, ook in de
grote steden vaak minder dan 25 gulden,
is absoluut onvoldoende om in de behoefte van een dergelijk gezin te voorzien.
Tekorten blijven dan ook niet uit. Deze
tekorten bestaan uit ondervoeding, gebrek aan kleding of dekking.
De moeder van een dergelijk gezin
staat voor de vaak moeilijke keuze, óf
niet voldoende eten voor haar gezin óf
gebrek van de noodzakelijkste gebruiksvoorwerpen.

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.

A. C

van

Nauwelijks had hij zijn koperen
feest gevierd als journalist van „De
Volkskrant" en de vijftig jaar heeft
hij nog niet bereikt, of de Heer van
leven en dood riep Adrianus Cornelis
Van Hilst reeds van ons weg.
Toen wij hem in het ziekenhuis bezochten, was hij erg benauwd. Maar
hij sloeg toch de ogen op, herkende
ons en sprak over de krant.
Voor de krant had hij de laatste
Aftrek op inkomstenbelasting heeft jaren geleefd en over de krant tobde
minister De Geer in nog sterkere ma- hij nog, terwijl de ziekte zijn lichaam
te mogelijk genoemd en wil die onder- machteloos maakte en zijn gedachtenzoeken.
gang teisterde.
Voor hen, die daar niet onder vallen, is er de vrijstelling van bepaalde
eerste levensbehoeften van belasting,
benevens goedkopere producten in bepaalde gevallen.
Wat de Kindertoeslagwet betreft,
minister Van den Tempel zegde aan
den Verbondsvoorzitter toe, daarmee
zo snel mogelijk te willen opschieten.
Met den inzender hopen wij, dat dit
geschieden zal, vooral voor de groep
gezinnen, die hij op het oog heeft.

BEDRIJFSRADEN
(C. J. K.) De jongste vergadering
van hoofdbesturen der' bij de N.V.V.
aangesloten vakbonden bekrachtigde
het reeds in het betreffende rapport
van het N.V.V. en S.D.A.P. ontworpen systeem tot uitvoering der sociale
verzekering door districtsorganen, bedrijfsverenigingen en een medisch orgaan, met een verzekeringsraad als
centraal toporgaan.
Deze bekrachtiging was klaarblijkelijk nodig geworden wegens opgekomen meningsverschil omtrent de
vraag, of ook de bedrijfsraden in de
uitvoering der sociale verzekering
moeten worden betrokken.
Met grote meerderheid, aldus het
N.V.V.-orgaan, werd deze vraag ontkennend beantwoord, ofschoon een
minderheid dus geneigd was zich te
scharen aan de zijde der katholieke
arbeidersbeweging, die óók de bedrijfsraden als uitvoeringsorganen wil
aanwijzen.
Naar ons oordeel is dit een verlies,
dat voor de bedrijfsraden zeer nadelig zal blijken te zijn.
Het is hier niet te doen om politieke
tegenstellingen £e benadrukken, want
wij zijn niet zonder hoop op de toekomst, als we thans ons verlies zonder enige bitterheid aanvaarden.
De sociaal-democratische theorie
wil, dat de bedrijfsraden geen uitvoeringsorganen der sociale verzekering
mogen zijn, doch toegerust moeten
worden met publiekrechtelijke bevoegdheden op sociaal en voornamelijk op economisch gebied.
Door zo grote nadruk op hun economische taak te leggen, wordt naar

ons oordeel de sociale betekenis der
bedrijfsraden miskend, vooral ook
omdat het inlopen van de bedrijfsraden op sociaal gebied de minste
weerstand te overwinnen heeft. Door
het eerst voor de hand liggende te
miskennen en nagenoeg alleen de uiteindelijke taak van de bedrijfsraden
te belichten, begint men het werk van
achter af aan te pakken.
Dat is niet alleen ongewoon, maar
ook fout. De bedrijfsraden worden nu
eenmaal niet algemeen toegejuicht en
naarmate de economische bevoegdheden meer op de doorgrond worden
gesteld, wordt de tegenstand sterker
en breder.
Bedrijfsraden met vergaande bevoegheden op sociaal en voor economisch gebied zijn nu eenmaal niet uit
de grond te stampen; ook niet door
een perfecte wettelijke regeling. Zij
kunnen daartoe komen door hen in
eerste aanleg te belasten met sociaal
werk, dat hun grondslag versterkt,
hun gezag verhoogt en hen aldus opvoert tot levende maatschappelijke
organen.
Daartoe zou een uitvoerende taak
op het gebied der sociale verzekering
in hoge mate kunnen bijdragen, zónder de verder liggende taak uit het
oog te verliezen. Deze laatste zou
daardoor alleen dichterbij kunnen komen.
Vandaar dat wij het ontijdig afsnijden van de koers die minister Romme
gekozen had, een verlies achten voor
de bedrijfsraden, omdat het de ontwikkeling van de bedrijfsraden zal
schaden.

Van Hilst hebben wij op vele piaatsen ontmoet: hij volgde bij wijze van
spreken overal in het land de bruisende stroom van het katholieke leven.
Hij was onvermoeid, vervuld van een
grenzeloze, bijna apostolische toewijding. Daarbij eenvoudig in de zin van
nederig, zodat men pas later bemerkte, hoe de man zich wegcijferde.
Hij was werkelijk een deel geworden van de Katholieke Arbeidersbeweging, wier mannen hij lief had,
wier werken hij bewonderde, wier instellingen hij door en door kende en
verdedigde.
„In het midden van ons leven staan
wij in de dood." Spoediger dan wie
ook denken kon, is het aardse leven
van den goeden Van Hilst veranderd,
bleken zijn krachten verbruikt.
Het is een groot verlies voor de
Katholieke Arbeidersbeweging, een
héél groot verlies voor „De Volkskrant" en ook voor „Herstel", dat hij
zo bereidvaardig hielp, waar en wanneer hij slechts kon.
Wij houden hem in onze herinnering als een edelen collega en zullen
hem voor ons blijven zien op zijn ziekbed, toen men hem herinnerde aan
de vele keren, dat hij arbeiders had
vergezeld in de gang naar Maria van
Lourdes en hij instinctief de rozenkrans greep.
Moge de goede Moeder hem in haar
brede mantel hebben opgevoerd en degenen, die hij achterliet, beschermen.
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R O N D DE
BEWEGING
Het totaal aantal nieuwe inschrijvingen

edurende de eerste twee weken van
fwerkersbond
ebruari bedraagt voor de Katholieke Mijnhonderd-acht-en-twintig.
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GEVAARLIJK EN
Antwoord aan den heer Zuyderhoff

Pessimisme is altijd gevaarlijk. Het kan
zelfs heilloos worden, als het niet op
feitelijke verhoudingen steunt. Dit geldt
vooral in de economie, die toch in de
eerste plaats op feiten behoort te steunen. Daarom is het onbegrijpelijk, om
niet te zeggen ontoelaatbaar, dat iemand
***
als
de president van de Algemene RekenDe „Naaisters- en Kleermakerskrant"
R. Zuyderhoff de volgenschrijft inzake de propaganda dit wijze kamer, de heer
woord: „Aan onze propagandisten
raden de stelling1) kan verkondigen:

Vorig jaar waren het er in diezelfde
periode over de gehele maand Februari 134.
Aan dat getal is men nu bijna in twee weken, zodat bij een beetje goede wil dit jaar
in Februari het dubbele van het vorig jaar
in dezelfde maand gehaald kan worden.

wij de propaganda „van vakgenoot tot vakgenoot". Het lijkt ons goed, daar nog eens
speciaal op te wijzen. Huisbezoek en nog
eens huisbezoek bij eigen vakgenoten, die
in de kledingindustrie werkzaam zijn. Dat
is het middel, waarbij wij tot nu toe nog
altijd het meeste baat hebben gevonden."
*„*

„De Gids" — die er tegenwoordig fris
uitziet — meldt, dat het Protestantse Vakverbond op l Januari j.l. 120.344 leden had,
met in het laatste kwartaal van 1939 niet
minder dan een kleine 1500 nieuwe leden.
Een gelukwens is waard, dat de protestantse vissers van Scheveningen naar hun
eigen, gelovig protestantse organisatie blijken terug te keren.
*.*

Voorzitter Janzen schrijft in „De Kath.
Transportai'beider" een hartelijk woord van
dank voor alle belangstelling tijdens zijn
ziekte ondervonden.
„Honderden brieven en telegrammen zowel
van onze leden, die „ergens in Nederland"
onder de wapenen waren als van hen, die
op zee varen, heb ik ontvangen. Allen deelden zij mij mede, dat zij voor mijn herstel
zouden bidden.
Toen ik het ziekenhuis verliet, was de
vreugde enorm. Tientallen bloemstukken en
fruitmanden kwamen mijn woning versieren. Mijn vrouw en ik huilden, toen wij
enkele dagen later twee van onze werkloze
leden uit Amsterdam ontvingen
met ......
een fruitmand, waarbij een kaartje „Van
hen die zonder werk zijn". Groter bewijs
van medeleven kan naar mijn overtuiging
wel niet gebracht worden."
***

Het bondsbestuur van de Katholieke
Bouwvakarbeidersbond maakt bekend, dat
een tijdelijk districtsbestuurder zal worden
aangesteld voor een deel van West-Brabant
en Zeeland. De aanstelling zal ten minste
voor een jaar zijn.
Aanstelling geschiedt na afneming van
een schriftelijk en mondeling examen en
onder voorwaarden, die de bondsraad
vaststelt.
„De Thermometer", bescheiden maandelijks propaganda-orgaan ten behoeve van
het Kanunnik-Van-Schaikfonds, meldt in
haar Februari-nummer, dat reeds in 201
plaatsen verschillende instanties de thermometer-actie aanpakken. Het is duidelijk,
dat geen enkele plaats mag achterblijven.
***

De Katholieke Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden telde in December 9467 en in Januari 9587 leden. Van de
laatste waren 8212 mannen en 1375 vrouwen. Een flinke stap voorwaarts op de
weg naar de 10.000, die men spoedig wil
halen.
* .*
Over verschillende vraagstukken is een
nauwere samenwerking ontstaan tussen de
Bond van hotel-, café- en restauranthouders
en slijters „St. Joseph" en de Bond van
hotel-, café- en restaurantgeëmployeerden
,,St. Antonius". Mee werken ook de Katholieke Werkgeversvereniging, de Katholieke
Middenstandsbond en het Katholiek Werkliedenverbond.
Een werkcommissie uit deze vijf organisaties zal voor bepaalde vraagstukken oplossingen vinden en de behartiging der belangen van bedrijf en bedrijfsgenoten verzorgen.
Tot voorzitter is benoemd dr. L. G. Kortenhorst, terwijl mr. F. J. H. Bachg optreedt als vice-voorzitter. Het secretariaat
wordt waargenomen door mr. G. W. J.
Jonker, 2de secretaris is de heer W. B.
Koelemij, allen te Den Haag.
*.*

In de maand Januari werden 15 personen
geheel of gedeeltelijk voor rekening van
Herwonaen Levenskracht uitgezonden naar
het sanatorium Berg en Bos te Bilthóven,
twee naar Hornerheide, één naar Maria
Auxiliatrix, twee naar Heliomare.
Op 31 Januari waren in verpleging 96
mannen, 45 vrouwen en 179 kinderen, en
21 patiënten in de nazorg.
Het Rijtijdenbesluit eist van lederen
autobestuurder bij goederen- en personenvervoer, dat deze een werkboekje invult.
Daar echter het besluit eerst half Augustus
1939 in werking is getreden, vindt de politie
bij talloze bestuurders alleen het jaar 1939
en het rijbewijs aangetekend.
De Bond voor Bedrijfsautoverkeer heeft
er de autoriteiten op gewezen dat onwetendheid de oorzaak is van deze overtreding
en voor het ogenblik slechts met een waarschuwing te volstaan. Tegelijkertijd raadt
de Bond iederen bestuurder aan, spoedig
een nieuw werkboekje bij den burgemeester
te vragen.
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Vergelijkt men de tegenwoordige
financiële toestand van het Rijk en
zijn bewoners met die in het begin
van de wereldoorlog, dan valt die
vergelijking zeer in het nadeel van
de eerstgenoemde uit. Dit is duidelijk. Terwijl in 1914 ook in ons land
een betrekkelijke welvaart heerste,
beleefde de wereld in 1939 reeds bijkans gedurende tien jaren een economische crisis van een zodanige
omvang en zulk een diepte, dat reeds
bij de aanvang daarvan velen zich
afvroegen wat het einde hiervan zou
zijn. Een maatschappij heeft evenals
de personen waaruit zij bestaat,
grote veerkracht door haar reserves.
Die reserves nu waren in 1939 heel
veel kleiner dan in 1914, zodat kans
bestaat, dat zij thans vrij spoedig
zullen zijn uitgeput.
Vooral dat „dit is duidelijk" is fraai,
daar „dit" volmaakt in strijd is met de
feitelijke verhoudingen. Ook de stelling,
dat onze reserves thans heel wat kleiner
zijn dan in 1914 is een bewering, die volkomen in strijd is met de aanwijsbare
feiten.
Deze beweringen heeft men nodig om
de „uiterste bezuiniging" te kunnen prediken, hoewel de mislukking der Colijnse
aanpassings- en bezuinigingspolitiek van
vóór September 1936 nog vers in ons geheugen ligt.
Het is daarom in 'slands belang zaak
de feitelijke verhoudingen recht te zetten.
„Onze reserves" dat is eigenlijk de
hoofdinhoud van 's heren Zuyderhoff's
stelling, zouden in 1939 „heel veel" kleiner
zijn dan in 1914.
Hoe is dit ter wereld mogelijk, dat
iemand, die zo bij volle verstand was als
de heer Zuyderhoff, dat hij — reeds in
1935 het loslaten van de gouden standaard verdedigde, deze stelling kan poneren?
Om zijn stelling te weerleggen, behoeft
men slechts zijn begrip „onze reserves"
te ontleden.
Wat zijn reserves?
Deze bestaan enerzijds uit kapitaal- en
vermogensbestanddelen, waarop slechts
éénmaal een beroep kan worden gedaan,
en anderzijds uit inkomensbestanddelen,
die betrekkelijk gesproken jaar in jaar
uit blijven vloeien, zodat men daar geregeld voor belastingdoeleinden af kan
blijven tappen.
Deze beide soorten bronnen bestaan in
die van zuiver binnenlandse herkomst
en in die van buitenlandse herkomst. De
laatste groep wordt aangeduid is het
deviezenbezit. Dit is van belang voor inkopen in het buitenland, die met een zuiver binnenlands kapitaalbezit, al is dit
nog zo groot, niet uitgevoerd kunnen
worden.
Met de uitwerking van deze analyse

Onder veel deelneming is Dinsdag j.l. wijlen de heer A. C. van Hilst te Utrecht ter
aarde besteld. Met Voorzitter De Bruijn,
verbondssecretaris Schutte en de Verbondsbestuurders Veldman en C. J. Kuiper waren
zeer veel leiders uit de Katholieke Arbeidersbeweging aanwezig, alsmede met den
heer Vesters, hoofdredacteur van „De
Volkskrant" en de heren mr. C. van Kessel
en J. Asberg, resp. directeur van „Lumax"
en „Urbi et Órbi", velen uit journalistieken
kring. De heer Asberg vertegenwoordigde
als technisch adviseur van „Herstel" tevens
het weekblad,» waar ook de overledene aan
meewerkte. R.I.P.
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zou men een heel proefschrift kunnen
vullen. We zullen volstaan met enkele
feiten te weer te geven, die een afdoende
weerlegging van 's heren Zuyderhoff's beweringen vormen.
Om te beginnen bedroeg het kapitaal
der particuliere vermogens in Nederland
in de jaren 1914—1918 gemiddeld nog
acht milliard gulden tegen 12,7 milliard
in 1938.
Het totale bedrag der zuivere inkomens, dat in 1915—1916 nog slechts ƒ1,3
milliard beliep en dat in 1918—1919 tot
ruim 2 milliard was gestegen, bedroeg in
de jaren 1935—1938 gemiddeld 2,8 milliard per jaar.
Nog enkele andere tekenen, dat onze
welvaart thans veel groter is dan bij het
begin van de vorige oorlog:
Het aantal uitstaande hypotheken, dat
in 1915 nog geen /2J milliard bedroeg,
beliep eind 1938 meer dan ƒ6 milliard.
Een typisch voorbeeld: het vermogen van
de kassen der vakbonden en vakverenigingen bedroeg in 1914 nog slechts ƒ3 millioen, in 1938 ƒ36,4 millioen. Wij gaan
verder. Het saldo-tegoed van de inleggers
bij de Rijkspostspaarbank bedroeg in
1914 nog geen ƒ 200 millioen doch eind 1933
bijna ƒ 700 millioen, dus een half milliard
meer. Tezelfder tijd is het saldo-tegoed
van de inleggers bij de particuliere spaarbanken met ongeveer eenzelfde bedrag
gestegen, namelijk van ƒ118 millioen tot
ƒ562 millioen. Bovendien is het saldotegoed van de inleggers bij de Boerenleenbanken met eveneens ongeveer hetzelfde bedrag gestegen namelijk van ƒ 53
millioen tot ƒ480 millioen.
Een eclatant bewijs voor de grotere
reservekracht, die het Nederlandse volk
thans heeft in vergelijking met het begin
van de vorige oorlog is wel, dat het nettovermogen der particuliere levensverzekeringsmaatschappijen is gestegen van ƒ 300
millioen in 1915 tot niet minder dan ƒ 1400
millioen eind 1938.
Nog veel sterker is de stijging van de
activa der sociale verzekerings- en pensioenfondsen zoals daar zijn het Ongeva'llenfonds, het Landbouwongevallenfonds, het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Bedroeg het gezamenlijke vermogen dezer instellingen in 1915 nog geen
ƒ 100 millioen, in 1918 was het reeds veertien keer zo groot namelijk ruim ƒ 1,4
milliard. Hiervan was bijna een half milliard in Nederlandse staatsfondsen belegd, ƒ300 millioen in Ned. Gemeenteleningen en ƒ200 millioen in Nederlands
Indische Staatsleningen, tegen alle^ vrijwel nihil 25 jaar geleden. Alleen bij deze
groep fondsen vinden wij een jaarlijks
terugkerende „reserve" van een kleine
ƒ 200 millioen 4ie beschikbaar is voor belegging van ontvangen premies, intrest
etc., resp. voor herbelegging van vrij gekomen gelden.
De sprekende voorbeelden van de vermogens- en kapitaalaanwas in Nederland
sedert het begin van de vorige ooi-log
zouden met talrijke andere te vermeerderen zijn, al staan hier uiteraard wel creditposten tegenover, die niet verwaarloosd
mogen worden. Zo is de gevestigde schuld
van Rijk, provincies en gemeenten gestegen van ƒ1,7 milliard in 1915 tot ƒ5,5
milliard in 1938, terwijl de gezamenlijke
belastingen in 1938 ƒ871 millioen vereisten tegen ƒ515 millioen gemiddeld per
jaar in de periode 1914—1919.
Thans moet genoemd belastingcijfer,
dat wij voor 1938 opgaven, verhoogd worden met de mobilisatieonkosten van circa
ƒ 1,7 millioen per dag, dat is ongeveer
ƒ 600 millioen per jaar. Het is duidelijk,
dat dit niet in de belastingen kan worden
gevonden, doch dat daar voor geleend
moet worden, dat wil zeggen dat die lasten, althans grotendeels naar de toekomst
verschoven moeten worden.
Doch dit laatste is juist niet naar de
zin van hen, die de aanpassings- en bezuinigingspolitiek preken. Het is echter
al te dwaas om te veronderstellen, dat
ons jaarlijks volksinkomen die uitgaven
uit belastingen op zou kunnen brengen.
Dat eist dan ook vrijwel niemand.
Daarentegen zijn er velen, die menen,
dat dat bedrag ook niet uit leningen opgebracht zou kunnen worden. Er zal wel
geen enkele regering zjjn die vermag te

berekenen, of ons jaarlijkse nationale
volksinkomen toelaat om de benodigde
belastingen plus leningen „er uit te halen"
zonder op de „hoofdsom" in te teren.
Doch dit laatste is in ieder geval voor
onze volkskracht heel wat wenselijker,
dan onmiddellijk te concluderen, dat het
mes er maar weer moet worden ingezet
zoveel te dieper, zoveel te liever volgens
heelmeesters die van de vorige ongelukkige deflatieperiode nog steeds niets geleerd schijnen te hebben.
In regeringskringen blijkt men dit gelukkig2 ook in te zien. Immers juist dezer
dagen ) heeft niemand minder dan mr.
dr. A. van Rhijn, secretaris-generaal van
het departement van Economische Zaken,
een rede gehouden, waarin hij terecht
de stelling heeft verkondigd:
„Een soort versoberingsmanie zou
enerzijds de geestkracht van ons volk
verlammen en anderzijds economisch
schadelijk zijn, immers de werkloosheid vergroten en de afzetmogelijkheden verminderen van producten,
waarvan thans reeds een teveel bestaat als groenten e.d."
Intussen ziet het er momenteel wel naar
uit, dat de belastingen plus leningen met
geringe opoffering van onze veel groter
dan in 1914 zijnde kapitaalreserves zijn
op te brengen. Behalve uit de particuliere
inkomens en de vennootschapswinsten,
die thans veel en veel groter zijn dan in
1914, kan daarvoor immers geput worden
uit het jaarlijkse vermogensaccres
der sociale verzekerings- en pensioenfondsen, der particuliere verzekeringsmaatschappijen en dito pensioenfondsen, der
spaarbanken e.a., een accres, dat thans
verschillenden honderden millioenen per
jaar bedraagt en dat in 1914 vrijwel nihil
bedroeg!
Om nu op een ander aspect3) te komen van de „reserves" van den heer Z.,
die thans „heel veel" geringer zouden
zijn dan in 1914:
De goudvoorraad van de Nederlandse
Bank bedraagt thans meer- dan één milliard gulden tegen nog geen ƒ200 millioen bij het begin van de vorige loorlog.
Buitenlandse wissels bezat de Bank toen
evenmin als thans.
Een nog veel belangrijker „reservepost" is die van het Nederlands bezit aan
buitenlandse fondsen. Nauwkeurige gegevens van de huidige positie zijn niet bekend, terwyl van de situatie bij het begin
van de vorige oorlog zelfs geen nauwkeurige gegevens bekend zijn. Maar toch bezitten wij enkele gegevens, waaruit blijkt,
dat een vergelijking zeer sterk ten gunste
van het heden uitvalt. Nederland trok
namelijk de laatste jaren, naar uit de
gegevens van onze internationale betalingsbalans bUjkt, jaarlijks ongeveer
ƒ300 millioen rente, dividenden en dergelijke uit het buitenland. Als men dit inkomen kapitaliseert tegen een rente van
5 pet., dan komt men aan een ruw geschat kapitaal van ƒ 6 milliard aan „deviezen". De hoogste ramingen .van 1914
komen bij lange na nog niet tot de helft.
En hoe is het ons daar toen mee vergaan? Na enkele jaren was de helft
waardeloos. Men denke slechts aan de
Russische en Oostenrijks-Hongaarse zogenaamde goudobligaties, de Turken,
Roemenen, Bulgaren etc. Thans is volgens menselijke berekening ons buitenlands bezit veel en veel solieder wegens
de aanzienlijk groter plaats, die prima
Amerikaanse aandelen, Nederlands-Indische cultures, Engelse fondsen, en de
belangen der concerns als Koninklijke
Olie, Unilever en dergelijke innemen.
Wij hopen met deze summiere gegevens
de onjuiste en gevaarlijke bewering van
den heer Zuyderhoff afdoende weerlegd
te hebben.
B. H. A. MEIJERINK.
Rotterdam, 19 Februari 1940.
1) Zie het ochtendblad van „De Maasbode" van 18 Februari.
2) Zie het ochtendblad van „De Maasbode" van 17 Februari.
3) Deze middelen zijn wel niet d i r e c t
vatbaar voor belasting- en leningsdoeleinden — al vormen zij daarvoor in laatste instantie toch ook een „reserve" — maar zij
zijn in ieder geval een kostbare reserve voor
buitenlandse aankopen en betalingen.
De in dit artikel verwerkte cijfers zijn
ontleend aan de verschillende jaargangen
van het Statistisch Zakboek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en aan het
Economisch Statistisch Maandbericht van
het Nederlands Economisch Instituut.

N. N. te Bussum (?): Uw vraag is heel
begrijpelijk, maar waarom ondertekent u
niet? Dan krijgt u antwoord. Ongetekende
stukken leggen wij terzijde.
H. W. D. te ? Voor u geldt hetzelfde als
voor bovengenoemden N. N.
Th. W. te U.: Dank; wordt geplaatst.
H. S. te V. Uw brief doorgezonden aan
Verbondsbestuurder, die zich vooral met
het door u aangeraakte vraagstuk bezig
Mijnhardtjes (dit zijn hartvormige cachets) helpen snel en goed. Doos 50 et. Proefdoos 10 et,
houdt.

Hoofdpijn-Kiespijn-Gevatte koude
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Wij en de internationale toestand
1. Loonsverhogingen en loonacties
Het volgende schrijven d.d. 30 Januari
1940 is door onze Bakkersgezellenbond gestuurd aan' diverse R. K. coöperaties.
Op ons schrijven d.d. 21 December j.l.,
waarin wij uw coöperatiebestuur beleefd
verzochten, aan de bij u in dienst zijnde
werknemers een duurtetoeslag toe te kennen van 5 pet., in verband met de stijging
van de kosten voor het levensonderhoud,
mochten wjj tot op heden nog geen antwoord ontvangen.
Het zal ook uw bestuur bekend zijn, dat
het indexcijfer voor bedoelde kosten is gestegen met 6.9 pet., hetgeen een niet onbelangrijke vermindering betekent van het
arbeidsinkomen.
Gaarne geven wy uw bestuur alsnog
vriendelijk in overweging een duurtetoeslag aan uw personeel toe te kennen.
Wij zullen het zeer op prijs stellen, een
antwoord van u te mogen ontvangen .
In het overzicht van 2 Februari hebben
wij vermeld, dat de actie bij de R. K. coöperaties was uitgegaan van de samenwerkende vakbonden in het bakkersbedrijf.
Dit berust op een abuis; uit bovenstaand
schrijven blijkt, dat onze bond deze actie
zelfstandig voert.
De N.V. Centrale Bakkerij te IJmuiden
heeft een duurtebijslag op de lonen toegekend van 5 percent.
De directie van de N.V. Stoomchocoladeen Cacaofabriek Kwatta heeft besloten
dat zij de voor de gehuwden vastgestelde
bijslag ook zal doen gelden voor kostwinners, indien het gezin hoofdzakelijk op de
inkomsten van den betrokken kostwinner
is aangewezen.
De directie van de Sickesz Cacaofabrieken heeft aan haar personeel een bijslag
verleend op de lonen.
De samenwerkende bakkersgezellerïbonden te Rotterdam hebben de patroons
voorgesteld een collectief contract te sluiten, waarin, in compensatie van de gestegen kosten van levensonderhoud een
loonsverhoging of duurtetoeslag is opgenomen.
Deze onderhandelingen hebben niet tot
resultaat geleid. De bonden hebben thans
besloten geen genoegen te nemen met de
afwijzing en een actie te gaan voeren voor
een collectief contract met een grondloon
van 29 gulden.
De actie van de samenwerkende bouwvakarbeidersbond heeft tot resultaat geleid. Dit blijkt uit het volgende schrijven
van de Nederlandse Bond van patroons in
steen-, houtgraniet- en kunststeenbedrijf
d.d. 7 Februari 1940:
Naar aanleiding van uw schrijven van
20 December 1.1. afdeling S.T. no. 7 en in
aansluiting met de op 25 Januari 1.1. gehouden bespreking te Amsterdam, delen
wij u het volgende mede.
In onze op 6 dezer gehouden bestuursvergadering heeft uw schrijven een ern-,
stig punt van bespreking uitgemaakt.
Hoewel ons bestuur eveneens op het
standpunt staat, dat gedurende het bestaan van een collectieve arbeidsovereenkomst tussentijdse wijzigingen moeten
worden vermeden, meent het toch, dat de
bijzondere tijdsomstandigheden'aanleiding
zijn om dit standpunt te laten varen.
Wat de vorm betreft van de toeslag,
zo meent ons bestuur, dat een toeslag per
uur te prefereren is boven een toekenning
van een weektoeslag.
In verband niermede wordt deze door
ons gesteld op 3 cent per uur, hetgeen bij
een volle werkweek van 48 uur, ongeveer
gelijk komt aan de maximum toeslag die
in het bouwbedrijf wordt betaald.
Wij hebben onze leden heden per rondschrijven er van in kennis gesteld, dat,
te rekenen vanaf 5 Februari 1.1. een toeslag van 3 cent per uur moet worden betaald gedurende de duur van het bestaande contract, aan alle arbeiders in groep
l en 2 werkzaam, met dien verstande, dat
deze toeslag' dus voor het eerst zal worden betaald op 10 Februari a.s.
Mochten de kosten van levensonderhoud
blijven stijgen, dan zal voor elke 5 punten
stijging (volgens de indexcijfers van het
Amsterdams Bureau voor de Statistiek)
een toeslag van 2 cent per uur worden
betaald, welke verhoging zal ingaan bij de
aanvang van een loonweek uiterlijk 14
dagen nadat dit indexcijfer zal zijn gepubliceerd.
Op het verzoek der samenwerkende
bouwvakarbeidersbonden om de duurtebijslag ook voor de arbeiders der defensiewerken in te voeren heeft de regering het
volgende geantwoord:
Naar aanleiding van uw schrijven van
Ï5 Januari j.l. heb ik de eer u te berichten, dat blijkens de ministeriële beschikking van 18 December 1939, Ie afdeling,
no. 95, voor de door u bedoelde arbeiders,
in dienst genomen voor uitvoering der
defensiewerken, de in die beschikking vermelde uurlonen zullen worden betaald en
dat overigens de bepalingen van het Ar-

beidsovereenkomstenbesluit op hen van
toepassing zyn.
De Raad van Ministers is van oordeel,
dat de hierbedoelde werknemers derhalve
zijn te beschouwen als arbeiders in de zin
van artikel l van genoemd besluit.
Aangezien noch voor bedoelde groep arbeiders, noch voor enige andere groep van
rijkspersoneel een duurtetoeslag is vastgesteld, kan aan uw verzoek om het departement van Defensie te machtigen de
in uw bovenaangehaald schrijven bedoelde
duurtetoeslag uit te betalen, geen gevolg
worden gegeven.
De directie van de N.V. Oliefabrieken
Crok en Laan te Wormerveer heeft vanaf
l Februari j.l. een tijdelijke duurtetoeslag
toegezegd van ƒ l,— voor de gehuwden en
ƒ0,50 voor de ongehuwden.
In ons overzicht van 9 Februari j.l. stond
vermeld, dat de N.V. Centrale Suikermaatschappij een duurtetoeslag had verstrekt aan het vaste personeel. Thans
heeft de directie besloten ook de losse
arbeiders, die meerderjarig en volwaardig
zijn, 5 percent duurtebijslag te geven.
De firma Jos. Marres, Zoutraffinaderij
te Maastricht heeft 14 Januari j.l. een
duurtebijslag van 5 percent ingevoerd.
De directie van de Zoutraffinaderij van
J. Rok & Zonen te Bergen op Zoom heeft
voor het meerderjarig personeel een duurtebüslag van ƒ l,— per week ingevoerd.
Onze fabrieksarbeidersbond heeft verzocht deze bijslag te laten gelden voor het
gehele personeel.
De directie van de N.V. Leidse Zoutkeet
te Leiden heeft naar aanleiding van gevoerde correspondentie en een gehouden
bespreking met de arbeidersvakbonden
met terugwerkende kracht vanaf l Jan.
j.l. een duurtebijslag van ƒ l,— per week
ingevoerd.
Bij de N.V. Zoutziederij fa. H. T. J. v. d.
Ven te 's-Hertogenbosch is reeds enige
tijd terug een loonsverhoging ingevoerd
van 10 percent voor het kantoor- en van
5 percent voor het fabriekspersoneel.
De directie van M. Twijnstra's Oliefabrieken heeft met ingang van 3 Februari
j.l. aan de volwassen arbeiders, zowel te
Maarssen als te Akkrum een bijslag gegeven • van ƒ 1,25 per week met een verhoging van ƒ 0,15 per week voor ieder kind
beneden de 14 jaar. Aangezien de jeugdlonen te Maarssen aan de hoge kant zijn,
wordt aan deze jeugdige werklieden geen
duurtebijslag toegekend.
Het bestuur der Utrechtse Werkgeversvereniging berichtte d.d. 3 Februari j.l.
dat aan de arbeiders van 22-25 jaar, van
de ondernemingen, welke bij haar vereniging zijn aangesloten, met ingang van
5 Februari een duurtebijslag zal worden
gegeven van ƒ 1,25 per week.
Tussen de Dameskleermakerspatroonsvereniging Gelderland en Overijsel en de
samenwerkende vakbonden in het kledingbedrijf is het volgende overeengekomen :
Te beginnen op de eerste betaaldag in
Maart 1940 wordt 5 percent duurtebijslag
op de weeklonen verleend.
Verder wordt een duurteclausule aan
de collectieve arbeidsovereenkomst, tussen partijen bestaande, toegevoegd en dus
als een deel van de collectieve arbeidsovereenkomst beschouwd.
Ten aanzien van een duurtebijslag is
tussen d_e samenwerkende vakbonden in
het kledingbedrijf en de Vereniging van
grootwerkgevers in het winkel- en magazijnbedrijf te Amsterdam overeenstemming bereikt.
Na een conferentie bleken de dameskleermakerspatroons bereid met de nieuwe contractperiode, namelyk l Maart 1940
een duurtebijslag van 5 percent te verlenen en deze bijslag te herzien als de omstandigheden zulks mogelijk maken.
Ingeval partyen hierover niet tot overeenstemming kunnen komen, zullen zij
zich onderwerpen aan de uitspraak van
een onpartydigen scheidsrechter.
Door de werkgevers in het maatkledingbedrijf en de samenwerkende bonden in
de kledingindustrie is de volgende aanvullende overeenkomst getroffen, die een
deel uitmaakt van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst 1938, die
stilzwijgend met een jaar is verlengd,
respectievelijk met ingang van 15 Februari 1939 en met ingang van 15 Febr.
1940.
Duurte-clausule
1. Ingeval de kosten van levensonderhoud dusdanig stijgen, dat dientengevolge
een verhoging van de duurtebijslag, vastgesteld op de grondslag der lonen geldende volgens de arbeidsovereenkomst
1938-1939, redelijkerwijze nodig is, verplichten ondergetekende werkgevers in
het maatbedrijf zich daartoe in gemeen
overleg mee te werken.
2. Dit overleg zal op 2 tijdstippen
plaats vinden en wel omstreeks 15 Fe-

bruari en 15 September 1940. Wanneer
omstreeks genoemde data een verhoging
van de duurtetoeslag is overeengekomen,
wordt deze voor het eerst toegepast bij
de eerste loonbetaling in de maanden
Maart en October.
3. Ingeval na de laatste vaststelling
van de duurtetoeslag, doch ten minste
l maand voor het tijdstip waarop opnieuw overleg gepleegd kan worden, de
stijging van de kosten van het levensonderhoud 7 punten of meer bedraagt
verklaren partijen zich bereid mede te
werken aan de tussentijdse verhoging
op dezelfde grondslag als in de punten
l en 2 genoemd.
4. Voor het vaststellen of een verhoging of verlaging van de duurtetoeslag
redelijkerwijze nodig is, worden de berekeningen van de kosten van levensonderhoud verstrekt door het Centraal Bureau
voor de Statistiek en zo nodig andere
officiële statistische gegevens, die tijdens
het overleg bekend zyn en betrekking
hebben op het tijdvak waarover het overleg loopt, in aanmerking genomen. Het
is niet noodzakelijk, de omvang van de
duurtetoeslag nadrukkelijk te verbinden
aan het indexcijfer.
5. Bij de daling der kosten van het levensonderhoud zal de duurtetoeslag worden verminderd op dezelfde basis en
krachtens dezelfde berekeningen als hij
is verleend.
6. Mocht het overleg tussen de partijen niet tot overeenstemming leiden,
dan zal de vraag of de stijging of daling
der kosten van het levensonderhoud en
in hoeverre de bedrijfstoestand redelijkerwijze een verhoging of verlaging van de
duurtetoeslag wettigt en (of) mede de
grootte van deze verhoging of verlaging
worden onderworpen aan den, door partijen te benoemen onderpartijdigen voorzitter der arbitrage-commissie, bedoeld
in artikel 21 der arbeidsovereenkomst.
Naar aanleiding van de talrijke klachten die de vakbonden in het kledüigbedryf ontvangen over de lage lonen van
de kleermakers, werkzaam bij de rijkskledingmagazynen en garnizoenswerkplaatsen, zullen zij zich wenden tot den
minister van Defensie om hierin verbetering te verkrijgen.
Hier blijkt het rijk minder loon te betalen, dan de particuliere werkgevers die
zich gebonden achten aan de collectieve
arbeidsovereenkomsten.
Zo verdienen de kleermakers in Rotterdam, die veranderingen aanbrengen (bijvoorbeeld kragen verwijden) ƒ 24,— per
week.
In Amsterdam wordt aan kleermakers,
waaronder uitsnijders ƒ 20,32 plus een bijslag voor elk kind beneden de 16 jaar
betaald.
Er zijn garnizoenswerkplaatsen, waar
de kleermakers als reparateur de kapitale som van ƒ 21,75 per week verdienen
plus de kinderbijslag.
Behalve dan te Rotterdam, waar in de
reparatie-inrichting ƒ 24,— per week
wordt betaalt, betaalt men elder kindertoeslag. Heeft men nu het geluk, een
groot gezin te hebben, dan wordt er op
het grondloon ƒ 1,15 per kind uitbetaald.
Waar geen of weinig kinderen zijn, is het
loon bedroevend.
De samenwerkende bonden in de kledingindustrie hebben reeds vroeger pogingen aangewend, om deze zeer lage lonen verhoogd te krijgen. Zij beriepen zich
op de lonen in de collectieve arbeidsovereenkomsten.
Bij hun pogingen en hun beroep op de
lonen in het particulier bedrijf stuitten
zij op de moeilijkheid dat de militaire
autoriteiten verwijzen naar de loonregeling van de arbeiders in Rijksdienst.
Blijkbaar heeft men de kleermakers in
de laagste loonklasse gestopt en is het
loon in deze loonklasse abnormaal iaag.
De directie der breigoederenfabriek R.
van Goethem te Roosendaal heeft de lonen van haar personeel in verband met
de toenemende duurte met 10 percent
verhoogd.
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Op 14 Februari j.l. kwam het Comité
van Twaalf, gevormd door de organisatievertegenwoordigers in het centrale rijksoverleg voor ambtenaren en onderwijzers,
te 's-Gravenhage in vergadering bijeen.
De vertegenwoordigers namen kennis van
het opnieuw met 8 dagen opschorten van
de vergadering der centrale commissie
voor georganiseerd overleg.
Het comité meende te moeten aannemen, dat de regering nog steeds niet tot
het vormen van een oordeel over het salarisvraagstuk in verband met de toenemende duurte is gekomen. De centrales
uitten hun ernstige teleurstelling over
deze gang van zaken, aangezien zij een
voor het personeel gunstige oplossing ter
zake dringend noodzakelijk oordelen, gezien de zich vormende noodtoestand onder het personeel.
Het comité besloot zich schriftelijk te
wenden tot den voorzitter van de centrale
commissie voor georganiseerd overleg.

1. De mobilisatie en de arbeiders
Dezer dagen heeft opnieuw een vergadering van de werknemersvakcentralen
plaats gevonden. Een groot aantal klachten betreffende de toepassing van de
mobilisatie-vergoedings-beschikking (=
kostwinnersvergoeding voor gemobiliseerden) en het z.g. menagegeld voor militairen waren bij de vakcentralen ingekomen. Deze klachten betreffen onder
meer de volgende punten:
a. de toepassing van paragraaf 5 lid
5 van de mobilisatie-vergoedings-beschikking;
b. het toekennen van kostwinnersvergoeding aan mede-kostwinners;
c. de grote vertraging in de afhandeling van klachten en grieven inzake de
toekenning van kostwinnersvergoeding;
d. vergoeding voor ongehuwde alleenwonenden;
e. vergoeding voor bij hun oudera
(schoonouders) inwonende vrouwen van
gemobiliseerden;
f. het te weinig rekening houden met
reeds ingevoerde loonsverhogingen en
(of) duurtetoeslagen bij de vaststelling
van de kostwinnersvergoeding;
g. menagegeld voor de zeemacht;
h. menagegeld voor zieke militairen.
Besloten werd een audiëntie aan te
vragen ter bespreking van deze klachten.
Voorts werd het vraagstuk van de herplaatsing van gedemobiliseerden op hun
oude plaatsen in het bedrijfsleven opnieuw besproken. Met belangstelling was
er kennis van genomen, dat de regering
was overgegaan tot de instelling van een
interdepartementale commissie ter bestudering van dit vraagstuk.
Besloten werd met de centrale organisaties van boeren en tuinders en van
middenstanders besprekingen aan te
vragen ter behandeling van deze belangrijke aangelegenheid.

3. Broodprijsverhoging te Den Haag
Met ingang van 15 Januari a.s. wordt
de broodprijs in het rayon Den Haag met
l cent per 8 ons verhoogd.
Deze verhoging is gebaseerd op een
tussen de bakkers getroffen overeenkomst
waarbij zowel de verhoging als de verlaging van de broodprijs is geregeld, en
wel op grond van de prijzen van de voor
de fabricage belangrijkste grondstoffen.
Deze verhoging is dus alleszins gemotiveerd.
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Naar aanleiding van het artikel: „Uit
de Hofstad" (12 I '40) werd me uit de
Hofstad zelve een vraag gesteld over de
officiële schrijfwijze van ,,'s-Gravenhage".
Ik meen goed te doen de vraagsteller zelf
even aan het woord te laten:
„Een onderwijzer uit Den Haag werd
eens de opmerking gemaakt, dat hij de
naam van zijn woonplaats niet schrijven
kon, omdat hij het streepje tussen 's en
G wegliet. In onderwijskringen wisten we
dan ook niet beter of het streepje moest
er staan.
„Veel jonge onderwijzers — ondergetekende was er één van — werden de
laatste jaren op verschillende ministeries
aan het werk gezet. Op een van de departementen nu, schreef een onderwijzer in een brief ,,'s-Gravenhage" —• met
streepje — en moest de brief overmaken,
want zo'n fout kon in een schrijven aan
een burgemeester niet geduld worden(!)"
De brief eindigde: „Intussen is ondergetekende weer onderwijzer geworden en
schrijft hij dus weer: 's-Gravenhage".
Nu zou ik voor al zulke departementale gevallen dit algemene advies kunnen
geven: Wanneer op een ministerie aan
taal- of aan spelkunde wordt gedaan —
en waar zou dat niet het geval zijn! —
is het over het algemeen intens-veilig
maar aan te nemen, dat de konklusie van
zo'n kundig geval er zeker naast is. Niet
alleen is het departementale Nederlands
gemeenlijk gruwelijk; als regeringsambtenaren een kwestie z.g. wetenschappelijk gaan beslissen, is die beslissing strijk
en zet mis. Ik denk nog dikwijls met genoegen terug aan mijn 19de stelling. Ik
hoop dat me niemand dit onschuldig genoegen misgunt, zelfs niet al zou hij er
een menselijk ijdelheidje in willen zien.
In alle geval werd die stelling noch bij
mijn promotie bestreden, noch later door
enig feit weerlegd. Welnu die stelling
luidde: „Het Departement van Onderwijs
is o.m. ten enenmale onbevoegd, om over
vraagstukken de nederlandse taal rakende te oordelen".
;
Nu spreekt het wel vanzelf, dat wat inzake taal voor het Ministerie van Onderwijs geldt, du-bbel en dwars zal opgaan
van andere ministeries. Natuurlijk kunnen ook regeringslichamen en andere officiële instanties zich door deskundigen
laten inlichten, maar op het gebied van
taal en spelling pleegt dat weinig te gebeuren; en als het al eens gebeurt, zoals
onder minister Marchant, dan worden de
wetenschappelijk gefundeerde adviezen
ten departemente" toch weer grondig verknoeid — orn politieke of andere redenen!
Ik denk bijvoorbeeld aan de befaamde
naamvals-n, waar het onderwijs nog
steeds mee zit te haspelen, een dwaasheidje eerste klas waar ik het altijd nog
eens in Herstel over moet hebben. Maar
ik moet me nu tot het haagse streepje
bepalen.
Wie Van taal en talen trouw leest, zal
zich wellicht nog herinneren, dat meer
dan een jaar geleden „het streepje" een
goeie beurt kreeg in die rubriek (29 XII
'38). Het artikel van toen eindigde met
deze zin: „Maar wie 's-Hertogenbosch tot
's-Bosch, en 's-Gravenhage tot 's-Hage
halveren, kunnen de dwaasheid van die
verweesde „'s" door het verbindingstreepje niet in wijsheid doen verkeren".
Natuurlijk werd het streepjes-onderwerp
toen niet uitgeput, en zal het dat nu al
evenmin worden. Ik houd daarover nog
een en ander in petto, en heel veel in mijn
aantekeningen.
Welnu, bij die vorige gelegenheid vestigden wij er o.m. de aandacht op, dat
naast de zelfstandige „gestreepte" woorden zoals: Noord-Brabant, Klein-Azië, de
daarvan
afgeleide
adjektieven het
streepje moeten derven: Noordbrabantse,
Kleinaziatische - - alhoewel vooral dagbladen zich merkwaardigerwijze op dat
spelling-gebied liefst niet veel van de officiële Te-Winkelse voorschriften aantrekken. Want én het streepje én het nietstreepje zijn Te-Winkels! In het kapittel
over „het gebruik van -het koppelteeken"
lezen we, dat we dat teken moeten bezigen:
„3. In geografische namen, bestaande
uit een eigennaam en een bijv. nw. of bijwoord; als Groot-Britannië, Nieuw-Holland, Noord-Brabant, West-Friesland, Beneden-Egypte enz. Bijvoegl. naamw. echter, van woorden als de hier bedoelde gevormd, worden zonder koppelteeken aaneen geschreven; b. v. Noordhollandsch,
Oostfriesch enz." — Dit zijn echter andere
gevallen dan het woord in kwestie:
's-Gravenhage. Maar op 3. volgde nog

een 4., en het lot is ons ditmaal al biezonder gunstig, want bij de voorbeelden
van de vierde regel komt ook het genoemde woord voor, al kon het dan zó
„in een schrijven aan een burgemeester
niet geduld worden". Wat moest zo'n
burgemeester dan niet denken. Ik laat
de regel volledig volgen. Het koppelteken
wordt eveneens gebezigd:
„4. In samenstellingen, waarin het eerste lid — hetzij een bijv. nw., hetzij een
voornaamwoord, lidwoord of telwoord —
a l l e e n b e t r e k k i n g h e e f t op het
eerste gedeelte der volgende samenstelling, en niet op dit woord in zijn geheel,
als bolvormig e-driehoeTfsmeting,
dollehondsbeet, klein-Tcinderschooltje, oudemannenhuis, ijzeren-spoorweg, Sïnt-Jans-

ten

dag, St.-CatharinagastHuis, Lieve-Vrouwenkerlt, Mijns-Heerenland, 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, de Vier-Heerenlanden enz." Het is dus niet hetzelfde of
iemand schrijft: „klein-kinderschooltje,
oude-mannenhuis" met het vereiste
streepje, of wel „een klein kinderschooltje, dat oude mannenhuis" zonder
streepje! d.w.z. voor iemand die zich aan
de officiële regel houdt!
Toevallig komt 's-Gravenhage ook nog
voor onder de „regels voor het gebruik
der verbindings-n": „In woorden als
's-Gravendeel, 's-Gravenhage, 's-Gravenland, 's-Heerenberg, 's-Hertogenbosch,
Mijns-Heerenland, Prinsenhage, behoort
eene n als teeken van den 2den nv.". De
belangstellende lezer heeft hier tevens
nog enkel andere plaats-voorbeelden, die
op één „streep" staan met 's-Gravenhage,
al bezitten die andere plaatsen geen departementen, waar men een onderwijzer
kan op de vingers tikken, omdat hij „de
naam van zijn woonplaats niet schrijven
kan". En dat is wel jammer!
P. GERLACH ROYEN O.F.M.
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Dezelfde dichter, die eenmaal Holland
verraste met een poema op de maand Mei,
zoals er nooit in enige taal meer geschreven werd, Herman Gorter, gaf later ook
gestalte aan een wel niet zo groots doch
reeds klassiek wintergedicht. Nog vaker
heeft deze dichter verrassingen gebracht
en hij heeft van de modernen wel het
meest innig en het meest hunkerend-kuis
de liefde tot het meisje, de bruid bezongen, toen hij als een zacht schuchter fluisteren de verzen begon met niets anders
meer dan: „meisje, ik hou van je". Het
was het eenvoudige, waarvoor meesterschap nodig was om 't niet banaal te
laten worden. Gorter bewees dit meesterschap, toen hij tenslotte de grandioze
regel schreef: „Geliefde, laat mij in uw
ziel." Dit was het hoogste wat een minnaar zeggen kon.
In hetzelfde gedichtenboek, waarin deze
ragfijne, soms ook grootse gedichten
waren opgenomen, kwam ook het gedicht
voor, dat wij bij de huidige weersgesteldheid actueel genoeg achtend om het eens
in een meer uitgebreide belangstelling te
betrekken. Het gedicht zonder titel wordt
gewoonlijk met de aanvangsregel aangegeven, die luidt: „Toen bliezen de poortwachters". In vele bloemlezingen wordt
het overgenomen, een blijk dat het door
nog meer mensen mooi gevonden wordt,
maar ons lijkt het voor mensen, die niet
dagelijks poëzie kunnen lezen toch een
moeilijk gedicht. Het is daarom en ook
omdat het de schoonheid van de winter
waar wij thans misschien reeds lang niet
meer met enthousiasme mee te maken
hebben, bij ons nog kan verdiepen, dat wij
met dit gedicht nader te bekijken aan
onze oude op verzoek gedane belofte om
van tijd tot tijd eens een belangrijk gedicht te behandelen tegemoet komen.
Gorter's gedicht volge eerst:
Toen bliezen de poortwachters op gouden
[horens,
buiten daar spartelde het licht op 't ijs,
toen fonkelden de hoge bometorens,
blinkende sloeg de Oos.tewind de zeis.
Uw voeten schopten omhoog het witte
[sneeuwsel,
uw ogen brandden de blauwe hemellucht,
uw haren waren een goudgespannen
[weefsel,
uw zwierende handen een roóvogelvlucht.
De ogen in u die fonkelden jong-goude,
het bloed in u vloog wentel-roowiekend om,
de ogen der lucht die antwoordden zo goude,
boven dreven ijsschuimvèlden om.
Ijskoud was het — lagen de waters bezijen
klinkklaar van ijs niet, spiegelend onder
[de zon,
schreeuwde het hete licht niet bij 't
[overglijen,
omdat het snelvoetig de kou niet lijden kon.
De holle blauwwangige lucht blies in zijn
[gouden
horenen omgespannen met zijn vuist —
de lucht Kon 't wijd weerklinken niet meer
[houden,
berstte en brak en blauwe sneeuw vloog
[vergruisd.
De wereld was een blauwe en witte zale,
daar stond een sneeuwbed tintelsneeuw
[midde'in,
uw goudhoofd naar zwaanveren ging te
[dalen —
lachende laagt, over het veld, handblanke,
Iblanktande trantele koningin.

Laten we voorop mee bekennen, dat ons
dit gedicht moeilijker geheel te genieten
lijkt dan vele andere gedichten en dat
het niet van een geniale eenvoud is, het
gedicht is vaag in zijn inhoud, er zit maar
weinig gevoel in en nog minder redenering. Er zijn dichters met heel veel redeneringen in hun gedichten, maar dezulken heten wij philosophen, er zijn er ook
die de tranen in iedere versregel menen
te moeten plengen, dit zijn geen dichters,
enkel maar sentimentele lieden. Het gedicht van Gorter heeft echter een mooie
klank; die horen we aanstonds: dit is
reeds een goed teken en een bewijs dat
we met een echten dichter te doen zullen
hebben. De dichter immers moet gehoord
worden, zien doen we alleen zwarte letters op wit papier. Met andere woorden
een gedicht is gebouwd op de klank; heel
moderne dichters, die deze theorie eens
op de spits gedreven hebben als Jan Engelman en Paul van Ostayen schreven
zelfs gedichten zonder enige verdere betekenis, enkel om de klank en de beweging der woorden. Gorter heeft dit hier
niet willen doen, Gorter (1864—1927) is
ook geen modern dichter, maar wordt ^gerekend tot een der tachtigers. Dit gedicht
is duidelijk wat men noemt impressionistisch; wie ooit een schilderij zag van
Isaac Israëls of Maris zal eenzelfde vaagheid in de schilderijen dezer schilders tegenkomen als die dit gedicht kenmerkt.
En toch, het gedicht is heel mooi, dus
moet het ook genoten kunnen worden, zo
volledig als de dichter het zelf genoot
toen hij het neerschreef. Maar dan zullen
we ook in diezelfde stemming moeten
trachten te geraken, tenminste we moeten ons de stemming, waarin Gorter deze
beschreven wintermorgen ondergaat, bewust zijn. Het is een tweede voorname
zaak bij het kunstwerk, dat het sfeer
moet hebben: een roman, een gedicht, een
muziekstuk en een schilderij, ja een gebouw, de gevel van een huis moeten een
sfeer aangeven, willen ze schoonheid kunnen schenken. De stemming in dit gedicht
is een van jubelende levensblijheid en
prettige overmoedige levenskracht. Het
gedicht is blij tot jubelende toe in al zijn
klanken, het vele goud is niet alleen kleuraanduidend, maar geeft ook de stemming van rijk en vreugdevol aan. En de
koude in het gedicht wordt niet onaangenaam ervaren: „ijskoud was het" — we
huiveren bij het lezen van deze woorden
echter niet, we zien slechts het water ijs
zijn enz. De wereld met sneeuw bedekt
roept beelden op uit een Sprookjesland:
er is in de pas besneeuwde wereld bijna
niets meer dat lelijk is, alles is met de
toverstaf aangeraakt: foto's en schilderstukken lukken zelden zo goed als wanneer ze sneeuwlandschappen geven.
Gorter's gedicht is echter niet de beschrijving van een winterlandschap: het
is de weergave van zijn stemming op zo'n
winterochtend. Hij wilde echter ook weer
niet de gemiddelde stemming van zo'n
ochtend weergeven, maar hij zelf en nog
iemand anders waren in verrukking. Om-

WEK UW LEVER-GAL OP
en u zult 'a morgens uit bed springen,
gereed om bergen te verzetten.
lederen dag moet uw lever een liter levergal in uw ingewanden doen vloeien. Wanneer
öeze stroom van lever-gal onvoldoende is, verteert uw voedsel niet, het bederft. U voelt u
opgeblazen, u raakt verstopt. Uw lichaam i3
vergiftigd, u voelt u beroerd en ellendig, u
Biet alles zwart.
De meeste laxeermiddelen zijn slechts lapmiddelen. U moet CARTER'S LEVER-PILLETJES nemen om deze liter lever-gal vrij te
doen vloeien en u zult u een geheel ander mensen
voelen. Onschadelijk, plantaardig, zacht, onovertroffen om de lever-gal te doen vloeien.
Eischt Carter's Lever-Pilletjes by apothekers
en drogisten, f. 0.75.

dat Gorter dichter was moest hij van die
ochtend schrijven: hij deed het waarschijnlijk veel later dan toen die wandeling geweest was, maar het gedicht was
reeds in hem aanwezig van die morgen
af. Hij schreef het later eerst op papier.
Gorter schreef een impressionistisch gedicht omdat hij en de meeste kunstenaars
in Holland toen zo de dingen zagen, meer
met het vooral voor kleuren gevoelig oog
dan gegrepen met het verstand of het
hart.
Dat dit gedicht wel moeilijk met het
verstand te begrijpen is, blijkt wel hieruit, dat we eens twee geheel verschillende interpretaties over de tweede persoon
in het gedicht hoorden, de ene beweerde
dat „zij" de winter moest voorstellen, de
ander zei dat 't de geliefde van den dichter
is geweest. Voor de laatste onderstelling
pleit niet alleen het winnen aan duidelijkheid bij het gedicht maar ook de plaats
waar het gedicht werd aangetroffen: in
een bundel liefdespoëzie.
Beschouwen we nu nog enkele mooie
bijzonderheden, dan zien we vooral veel
door den dichter zelf samengestelde woorden. In regel acht staat het woord roövogelvlucht: de dichter vergelijkt de zwierende door de koude rood geworden handen der geliefde met een vlucht van rode
vogels. In regel tien: het bloed in u vloog
wentel-roowiekend om: uw bloed warm
en vurig doorstroomde uw lichaam zoals
vogels gaan door de luchten. In regel
twaalf: ijsschuimwolken: prachtig woord
dat een beeld opwekt van •winterwolken
hoog opgeblazen, maar met de doffe
brosse kilheid van ijs. De vierde strofe
vertelt wat er met het u's gebeurt, terwijl
de hete lichtstralen snel over het ijs schoven alsof ze de koude aanraking niet
konden verdragen. De vijfde strofe zegt:
in de holle en blauwwangige hemel komt
de wind op. Hij blaast als in gouden
horens in de strakgespannen hemelkoepel.
De luchtruimte is overvuld van zijn geluid, de hemel barst en blauwe gruissneeuw begint te vallen. En het laatste
couplet: de wereld is als een zaal, blauw
boven, wit beneden, een bed van tintelende op een hoop gewaaide sneeuw staat
er midden in. De gevoelswaarde van het
hele gedicht zegt dat de handblanke, tandblanke trantele koningin de geliefde is,
een bruid zoals er zelden een bezongen
is, getuige dit verrukkelijke kleurrijke
wintergedicht.
PAUL HAIMON.
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mede in onze

SCHOONMAAK
De vliering1.
In die tijd lagen alle bedden van het
dorp buiten, alle ramen gaapten zwart
en in lege kamerruimten was een beangstigend beweeg van werkende
vrouwen. Maar het kleine huisje aan
de zonkant stond onberoerd.
„Met zulk mooi weer," zei de man
— en hij meende heel diplomatiek te
zijn — „is het een genot in de kamer te
zitten en een mooi boek te lezen."
De vrouw keek op van haar boek.
„Het is niet mooi," zei ze. „Het is een
heel vervelend en een heel onnatuurlijk
boek. De meisjes en de vrouwen erin
dragen alle dagen mooie kleren en
hun handen zijn blank als elpenbeen.
Of ze heel d'r leven ziek op bed hebben
gelegen."
„Als ze één keer klei-aardappelen geschild hebben is dat eraf," troostte de
jnan, practisch.
„Je hoeft niet te denken dat ik
jaloers op hen ben," leerde de vrouw.
„Ik kan het alleen maar niet uitstaan
dat vrouwen in boeken nooit schoon
hoeven te maken."
„Schrijf jij dan een boek over een
schoonmakende vrouw," zei de man.
Hij meende, dat hij haar een hele tip
gaf.
„Daar zal ik voorlopig geen tijd voor
hebben," antwoordde zijn vrouw. Ze
sloeg haar boek dicht met een zuchtje,
dat echt klonk. „Ik moet nodig ook
aan de slag."
De man stak een verse cigaret op —
om tijd te winnen en zijn gedachten te
ordenen.
„Waarvoor moet je schoonmaken?"
vroeg hij daarna. „Toen we hierin
trokken hebben we 't hele huis schoon
gemaakt, van de vliering tot de kelder.
We hebben veertig emmers water gebruikt en het kostte elf-gulden-vijf-entwintig aan de werkster."
„Dat is anderhalf jaar geleden," zei
de vrouw somber.
„En in die anderhalf jaar heb je alle
dagen gewerkt," oreerde de man. „Ik
heb de stof en de spinnen hier in huis
altijd beklaagd. Er was gewoon geen
kans voor die schepselen."
„Ik wist niet, dat je oog had voor zo
iets," antwoordde de vrouw. „Maar
als je eens op de vliering keek...."
„De vliering is boven mijn blikken
verheven," lachte de man.
„Vorig jaar kwamen er allemaal torren van de vliering," zuchtte de vrouw.
„Weet je dat nog? Van die dikke zwarte torren. Ze vlogen met hele kolonies
tegen de zolderramen. Als je de trap
op kwam, hoorde je hun bewegingen.
En als ze per ongeluk op de grond vielen, knipten ze met hun vleugels."
„Daarmee gaven ze zichzelf een zetje
om weer naar het raam te kunnen
vliegen," leerde de man. „Het waren
interessante beesten. En niet half zo
erg als mieren. Mieren komen met hele
volken. En ze houden zich niet aan
onschuldige zolderramen. Ze dringen
door in keukens en kasten en kruipen in de suikerbussen. Bij mijn moeder thuis...."
„Ik wil geen mieren hebben, maar ik
wil geen torren hebben ook," zei de
vrouw beslist.
Toen wist de man, dat de vliering
schoon gemaakt moest worden.
„Hoe kun je in vredesnaam op die
vliering komen?" vroeg hij. „Onze trap
is daar veel te laag voor."
„We kunnen een ladder bij de buren
lenen," legde de vrouw uit. „En ik dacht
zo: als wij.het nu samen deden — dan
hoefde het meisje er niet op. Gesteld
dat ze haar benen brak — dan zouden
wij dat moeten betalen."
„Ik heb ook niet graag, dat jij je benen breekt," schrok de man.
„Dat dacht ik wel," gaf de vrouw toe.
„Zie je, en omdat jij nu toch een vrije
middag hebt...."
,.Wel potverdorie...." vloekte de
man, die plotseling ontdekte, dat hij
in een gevaarlijke hinderlaag was gevallen, terwijl hij den vijand mijlen ver
weg had gedacht.
„Als we alle kieren goed inspoten
niet Shelltox, hadden die torren geen
kans," mediteerde de vrouw. Ze bekeek
haar man aandachtig. „Zou je niet
eerst die ladder halen en je dan verkleden?" vroeg ze.
„Alles bij elkaar genomen is haar opvatting zo dom nog niet," dacht de
man. „Ze heeft nu eenmaal fantasie en

die torren werkten daarop. Ze droomde
ervan. Daarbij als ik haar niet help, zal
ze vast met het meisje aan de gang
gaan. En Joost mag weten waar dat
toe leiden zal."
„Als ik eerst nog een kop koffie
krijg, zal ik die ladder gaan halen,"
.bedong hij.
„Verbeeld je — alsof je niet alle dagen zo maar liters koffie van me
krijgt," zei de vrouw diep verontwaardigd.
„Moet jij je ook niet verkleden?"
vroeg de man, blij, sdat hij ook voor
haar iets ontdekte.
Ze stak haar borst naar voren en
wees op de paarse gedrukte bloemetjes, die haar sierden.
Ze had haar werkjurk al aan en dat
had hij niet eens gezien!
De ladder was door het zolderraam
opgetrokken naar binnen gewandeld, zei de vrouw — stond nu dwars
over de zolder tegen de vliering aan. In
de hoogte rees geheimzinnig een warnet
van balken, er waren massa's hoeken
en kieren, een vriendelijk voorjaarszonnetje kwam eens door het zolderraam
gluren en belichtte guirlandes van
spinnewebben. De man stond op de
vliering, zijn mooi lang mannenlijf gestrekt, zijn handen omhoog om de afstand te meten, zijn vriendelijk blond
gezicht in ernst, die alle goedige spot
verloren had. De vrouw beneden lachte
in haarzelf. Het werk kreeg vat op
hem.
„Is het niet een klein beetje nodig?"
riep ze.
„Als ik een spin doodtrap komen
er duizend om haar te begraven," antwoordde de man met gepaste grafstem.
„Je moet ze niet doodtrappen," zei
de vrouw vlug," dat is vies. Je moet ze
wegzuigen met het kleine mondje van
de stofzuiger.
Je moet ze vlug achterna gaan, want
ze lopen hard. En ze zijn zo sterk."
„Geef me dan de stofzuiger," commandeerde de man.
Tevreden haalde de vrouw het instrument. Zó moest het gaan. Ze klom met
het ding de ladder op, ze was doodsbang op een ladder en ze beefde toen
ze haar stommen huisknecht de vliering opdu\(gle.
„Ga jij maar gauw naar beneden,"
zei- de man edelmoedig. „Ik kan het
.alleen wel af. In een kwartiertje ben
ik klaar."
Ze ging terug en bleef, veilig op de
zolder, belangstellend kijken. Boven het
gesnor van de stofzuiger uit drongen
brokstukken van gedachten tot haar
door. „Het lijkt wel, of er hier in geen
twintig jaar schoongemaakt is. Au —
verdraaid, daar zit een balk. Zou die
vloer me kunnen dragen ? Spijkers....
Wie slaat er nu spijkers in een vlieringbalk. Hier jij verdraaide veelpoot.
Plotseling zweeg de motor en de bezorgde vraag kwam: „Mot je die zak
niet eens legen ? Ik heb er al kilo's vuil
in."
„Leuk," zei de vrouw, „ik kan zo
goed zien, dat het schoon wordt."
Tevreden zoemde de motor door.
„Kijk ju eens in dat rooie natuurkundeboek of die torren hun eieren in
netjes ophangen," commandeerde de
man boven het snorren uit.
„Ja," gilde de vrouw. Maar ze bleef
staan kijken. Het was zo kostelijk hem
bezig te zien. „Eigenlijk moesten mannen uit schoonmaken gaan," dacht ze.
„Ze zijn zoveel secuurder dan wij:
Goeie, hij slaat geen hoekje over. Hoe
houdt hij het vol. Zijn rug moet wel
kraken van het krom staan."
„Ik ga thee zetten," riep ze.
Toen ze terug kwam stond de man
weer op de zolder. Het stof van hoger
sferen plekte op zijn pak, had zijn handen en gezicht bevuild en vlokte in zijn
haren. De ladder stond al in de tuin en
kon op haar tenen nog juist aan het
zolderraam komen.
„O, en het inspuiten.,.." riep de
vrouw geschrokken.
„Dat zou niet fair zijn tegenover de
spinnen," zei de man vastbesloten. „Die
moeten ook hun kans hebben."
Hij verdween in de slaapkamer.
Een kwartier later dronk hij thee —
hij zat vorstelijk in zijn Zondagse pak
en keek af en toe naar zijn nagels, die
hij had opengescheurd. Een kleine herinnering aan een welbestede vrjje
middag....
LIOBA.

(Strofe uit ons

GEEN GEBREK AAN PROPAGANDA-MATERIAAL!
Het Verbond roept!
Neen, de plaatselijke afdelingen heb- pakkend tekstaffiche laten maken, op het
ben inderdaad niet te klagen over gebrek formaat van een groot aanplakbiljet
in
aan voldoende propaganda-materiaal.
sterk sprekende kleuren.
Naast het affiche, de raambiljetten en
Veel staat er niet op, maar wat er
het manifest, waarover we de vorige op staat, behoeft geen nadere toe
week het een en ander vertelden, heeft lichting. Wij laten de tekst hieronder
de Centrale Propaganda Dienst nog een volgen:

HET R. K. WERKLIEDENVERBOND

ROEPT!
De grootste sociale beweging van de Ned. katholieken roept!
Tweehonderdduizend beginselvaste katholieke mannen en
vrouwen roepen!
Roepen om Uw sympathie, Uw durf, Uw steun, Uw kracht!
Voor de ene, gecentraliseerde, principiële, sterke en strijdbare katholieke arbeidersbeweging!

De omstandigheden roepen, de feiten roepen!
Katholieke mannen en vrouwen!
Katholieke 'ongeren!
Sluit de gelederen, versterkt de rijen, neemt Uw plaatsen in!

Alle krachten moeten thans gemobiliseerd!
0

Om de beschaving, de welvaart, de vrede, het
geluk van een ganse samenleving te redden!

. 0

Om de christelijke beginselen te doen triomferen!

d

Om de geestelijke verheffing van de katholieke
arbeidersstand te verzekeren!

0

Om de stoffelijke welvaart van de hoofd- en handarbeiders en die van hun gezinnen te beschermen!

DAAROM....
sluit U aan, NU, met DUIZENDEN en TIENDUIZENDEN

BIJ HET R. K. WERKLIEDENVERBOND
IN NEDERLAND!
En dan, in groot Godsvertrouwen, met inzet van alle krachten,

voorwaarts, naar een nieuwe en betere tijd!
Nietwaar, ook dit biljet op 'n druk punt zijn onderstaande afdelingen gereed,
waarmede een totaal van 115 is bereikt*
ergens opgeplakt, doet 't I
Door zijn inhoud!
Brummen
Rotterdam
Door zijn uitvoering, waarvan we hier
Muiden
Lobith
helaas niets kunnen laten zien maar die in Megchelen
Gouda
alle opzichten goed verzorgd is!
Helmond
Losser
Weert
Blerick
Naast deze tekstaffiches zijn nog 'n aan- Epen
Zandberg
Haalderen
tal motto's ontworpen, waarvan er 'n zes- St. Nicolaasga
Zutphen
tal uitgekozen zijn om als propaganda- Valkenburg
Heteren
strook bij het overige materiaal te worden Oostburg
Alphen
(N.-B.)
Treebeek
gevoegd. Van elk motto werden 1000
Kethel
Lage Zwaluwe
exemplaren gedrukt in flinke grote, op 'n
Bergeijk
Houthem
afstand goed leesbare letters, met steeds Velzen-Noord
Musselkanaal
links bovenaan het insigne (in twee kleu- Goirle
Klarenbeek
ren) en rechts onderaan de naam van het Zeelst
Lonneker
Verbond. Deze stroken nemen 'n betrek- Zoeterwoude
Krommenie
kelijk kleine ruimte in en kunnen dus ge- Reuse l
's-Heerenhoek
Ankeveen
makkelijk overal ter plaatse op muren, Boxtel
Swalmen
Berghem
schuttingen, etc. worden bevestigd.
Bodegraven
Tot zover over het materiaal, waarmede Wagenberg
't Zand
't Veld
getracht moet worden naar buiten onze
Loosduinen
Born (L.)
katholieke Arbeidersbeweging, ons Ver- Overdinkel
Bosschenhoofd
bond, in het forum van de publieke be- Scheveningen
Dongen
langstelling te trekken.
En weerom stellen we deze plaatsen tot
Gelukkig begint er op 't ogenblik dat voorbeeld van de andere, die nog niets
we dit schrijven enige kentering ten goe- van zich lieten horen:
de te komen in de weersgesteldheid en
Vooruit nu makkers, stoere werkers,
daarmede zal ook wel het groot aantal
De tijd van laaien breekt thans aan!
plaatsen verband houden, waarvan deze
Weest een voorbeeld voor de and'ren.
week bericht binnen kwam, dat men voor
Die Uw tempo gadeslaan!
de start gereed is.
L B,
In de volgorde van het binnenkomen

HERSTEL: ALGEMEEN K A T H O L I E K WEEKBLAD

Men&esvteddezö
ƒ «iini«? stoken
Onder de vele vraagstukken, waartegenover de lange en strenge winter ons stelt,
neemt die van de brandstoffenvoorziening
en de brandstoffenkosten een heel belangrijke plaats in. De voorraad, die we op
grond van onze ervaringen tijdens de
kwakkelwinters der laatste jaren hadden
opgeslagen, is al voor een groot deel verbruikt en nog op ten minste twee en een
halve maand stoken moeten we voorbereid zijn.
Geen wonder, dat wij allen thans met
meer nadruk dan anders de vraag stellen:
„Is die brandstoffenrekening nu niet wat
lager te krijgen en hoe?"
Wanneer het alleen gaat over verwarming, dan kunnen we sparen door niet
harder te stoken dan nodig is. Dit wil zeggen de kachel behoeft niet steeds roodgloeiend te staan om de kamer en al
haar hoeken op broeikastemperatuur te
hebben; zo'n warmte is niet eens gezond
en door velen ook niet gewenst. De lange
duur van de kou heeft bovendien het
voordeel, dat men, in tegenstelling met
onze gewone winters, aan de kou gewend
geraakt is en een natuurlijk weerstandsvermogen ertegen gekregen heeft.
Overdag, als ieder zijn bezigheden
heeft, hebben de kleintjes alle gelegenheid
om, voor zover ze behoefte er aan hebben,
in de buurt van de kachel te verblijven en
wanneer die des avonds naar bed zijn, is
de plaats vrij voor de groteren.
Verder moet er aan gedacht worden, de
deuren niet meer dan nodig is, open te
hebben. Men zal misschien de opmerkingmaken, dat dit niet klopt met de eisen
van verse lucht, maar men zal wel al
gemerkt hebben, dat er bij koud weer
weinig of niets van etens- en andere geuren in huis te bespeuren is. Dit komt eensdeels, omdat voor de warme lucht die ontwijkt, direct weer verse door reten van
ramen en deuren komt en anderdeels, omdat het felle branden van de kachel een
«ïiassa lucht vereist, welke dan weer van
buiten aangezogen moet worden. Deze
automatische ventilatie is een voordeel
voor wie kachels stoken; een centrale verwarming geeft die niet.
Wie in een kachel of fornuis fijne
ikolen stookt doet goed, deze in de kolent>ak te vermengen met wat cokes en
alles flink nat te maken met water. Daardoor wordt de hitte groter en als men dan,
wanneer alles doorgegloeid is, de kachel
tempert, dan stookt men voordelig.
Zij, die vulkachels of vulhaarden stoken,
hebben hun kans op voordelig stoken
meestal reeds bedorven als de haard nog
in de winkel is. Hun fout is nl. dat ze
hun keuze niet bepalen naar de doelmatigheid van de haard, maar naar het al
of niet aanwezig zijn van een nikkelen- of
koperen biesje of figuurtje.
ledere haard of haardkachel is berekend
pp de verwarming van een bepaalde
ruiimte, uitgedrukt in kubieke meters.
Deze zogenaamde capaciteit bereikt de
haard echter slechts wanneer hij, met alle
kleppen open, zo hard mogelijk trekt;
in.a.w. wanneer de anthraciet door de
Schoorsteen vliegt.
Men moet dus niet naar koper

VAN RIJN'S ideale verpakking
wordt alom nagemaakt,
maar VAN RIJN'S MOSTERD
wordt niet geëvenaard!

Om vijf uur komen ze met kleuren
als boeien uit school gefietst, de
lange weg.
„Thee jongens? En nog nieuws uit
de stad?"
„Geen nieuws, maar, moeder, Bert
z'n tante heeft gevraagd om een suikerbon. Ze zegt, dat wij er wel een
kunnen missen. Ze weet, dat we zo'n
bende kinderen hebben en zij heeft
die bon nodig voor een man, die veel
pap moet eten."
Bert z'n tante is in dienst van de
tuberculose-bestrijding; een „zuster",
die huisbezoek doet. Natuurlijk kan
ze een suikerbon krijgen, wel twee
Ook.
„Weet je wat, je neemt er één
alvast mee en vraag dan, of ik die
andere mag komen brengen."

Als ik óp de afgesproken avond wat
jachtig aankom, dank ik de hemel,
dat ik „een ogenblikje geduld" moet
hebben. „Want," zegt de vriendelijke
oude dame, bij wie de zuster op kamers is, „ze is nog aan tafel. Ze is
net thuisgekomen, weet u. U zult wel
wat lektuur naar uw gading vinden."
Wat een heerlijk, rustig vertrek.

of nikkel kijken, maar naar de capaciteit, het verwarmingsvermogen en dit
moet men 2 maal zo groot nemen, als de
te verwarmen kamer werkelijk groot is.
Voor een kamer van 4 meter breed X 5
nieter lang X 3 meter hoog = 60 kubieke
meter heeft men dus een haard nodig van
120 a 125 kub. meter. Deze haard in die
kamer vult men geheel tot boven vol met
anthraciet, laat hem aangloeien en sluit
de schuif daarna af. De afgesloten haard
en kolen vormen dan één grote hete
massa, die heel lang haar warmte blijft
afgeven, zonder noemenswaardig . kolenverbruik.
De eerste dag of paar dagen dat een
haard of haardkachel brandt, verbruikt, ze
te veel anthraciet. Dit komt, omdat er
dan nog geen aanslag op de rooster ligt,
die de trek en daarmee het brandstofverbruik tempert. Men moet dus nooit alle
as uit een haard verwijderen, opdat men
het verbruik in de hand kan houden.
Sommigen menen voordelig te stoken
door telkens een klein schepje kolen tegelijk op de haard te doen. Het tegendeel is
echter waar. Deze geringe hoeveelheid
brandstof kan het ijzer en daarmee de
omgeving slechts voldoende verwarmen
bij felle trek, waardoor de kolen dus snel
en geheel verbranden. Gooi de haard dus
vol en sluit de régulateur naar behoefte.
WILMA MÜNCH.

*Hors <foeuvre
mrstjes
*8rabant$che
tafilmrstjes

Hoe weldadig moet de sfeer hier zijn
voor iemand, die heel de dag heeft
gesjouwd in het hartje van de drukke
stad, huis in huis uit, trap op trap af.
Hoe een geschikt milieu ook om in
Zwanenberg maakt voor U van die echte pikante
„bitterhapjes"... pittige, malsche worstjes naar
't avonduur te werken. Want dat hier
diverse recepten... waar U wat zoetzure, heerlijk»
gewerkt wordt, daar is geen twijfel
Zwanenberg s augurken bij klein snijdt!
aan. Op het bureau zijn grote vellen
verspreid. Op tafel ligt een opengeslagen tijdschrift naast een half afgebreide want. De boekenkast vertoont
.
maakt Wat smaakt
— gelukkig — gebruikte boeken. Ach,
hoe haat ik toch die zogenaamde
mooie kamers, waar je niet durft te
ademen en waaraan geen sterveling stanties, wier hulp nodig is om een
uitzending naar een sanatorium mowat heeft.
gelijk te maken; ze waarschuwt de
kindertjes, die onder de lamp en de
vaders, die voor onderzoek moeten
Nauwelijks heb ik Zonnebloemen, komen. Ze luistert naar de moeders,
het orgaan van Herwonnen Levens- die o zo graag hun dikwijls overvolle
kracht, ingekeken — dit blijkbaar hart luchten.... „Als ze maar weer
"
laatste nummer is verlucht met de kunnen lachen, voor ik wegga
„Een enkele keer worden we wel
portretten van dr. Bronkhorst en zijn
vrouw vanwege hun zilveren feest — eens onhebbelijk behandeld. Dan probeer ik toch maar optimist te blijven.
of de zuster komt binnen.
Met de flair van iemand, die ge- De mensen weten soms ook geen raad
wend is met mensen om te gaan, weet van de zórg, kwaad worden doe ik
Weet u wanneer wel?
ze aanstonds een geanimeerd gesprek niet gauw
Als
we
met
bloemetjes
of speldjes lote „ontketenen".
pen
en
ze
kopen
niet!
Dan
trippelen
„Ik was laat vandaag. Dat komt,
we hebben een transport kinderen die opgeprikte juffies je voorbij en
weggebracht naar het hospitium en zogenaamde heren zien je niet. O, dan
daarna moest ik nog een uitzending kan ik me razend maken!"
regelen. We gingen vanmorgen om
8 uur met een volle bus weg. Geen
narigheid gehad deze keer! Voor de
Boven het bureau hangt een portret
veiligheid nemen we altijd twee emmers mee en meestal hebben we die van een baardigen ouden heer met
nodig ook.... Er waren vier kin- een bril op. „Dat is toch Robert Koch,
dertjes bij uit één gezin, peuters nog, is 't niet?"
„Ja", zegt ze, de ontdekker van Je
maar stuk voor stuk schatten. U had
ze moeten zien, toen ze een half uur tuberkelbacil. Ik beschouw hem maar
na aankomst, lekker gewassen in d'r zo'n beetje als m'n baas. Ik heb pas
schone bedjes lagen. Echt tevreden. een film gezien over zijn leven. Ach,
Gek hè, dat de meeste kinderen om hij draaide maar één week en een onzo te zeggen niet naar vader en moe- benullig niemendal als: 't Zit in de
der talen. Een geval vari®heimwee lucht, werd 21 keer geprolongeerd....
Prachtlevens vind ik dat, die zich
komt haast niet voor.
Een vracht genezen patientjes ne- helemaal stellen in dienst van de lijmen we altijd weer mee terug. Heus, dende mensheid. Hier, dit boek moet,
een vracht! Een was er 20 pond aan- u eens lezen: 1 Bacteriën jagers van
gekomen. Een leuk joch van een jaar Paul de Kruif ). Dan krijg je enig
of 7 deed niets dan zingen onder- idee van de reuzenstrijd, die al die
beroemde ontdekkers gevoerd hebweg ...."
De zuster praat innig hartelijk over ben. De mensen mogen daar toch
al die vreemde kinderen. Geen enkele waarachtig wel iets van weten.
keer, ook niet in het verdere verloop Dr. Huddleston Slater betoogde eens,
van ons onderhoud, neemt ze het dat iedere moeder eigenlijk uit dankwoord lastig, of vervelend, of ondeu- baarheid verplicht is om een levensbegend in de mond; ik verdenk er haar schrijving van Semmelweis in haar
zelfs van, dat ze haar beschermelin- bezit te hebben. En ik vraag me af,
gen wel eens te mooi kleurt. Dat ze hoeveel moeders ooit zelfs maar zijn
haar een fijne zuster vinden, is wel na? m gehoord hebben ...."
Terwijl ik aanstalten maak om weg
zeker!
te
gaan, neemt ze Zonnebloemen ter
Ik herinner me, dat een Hollandse
pedagoog eens een studiereis maakte hand. „Ziet er keurig verzorgd uit,
in Zweden. Hij bezocht daar o.m. een hè? Ja, wat van die kant komt, is
inrichting, geleid door twee offer- puik in orde. Berg en Bos is een
vaardige, jonge vrouwen, waar arme schitterende inrichting. En wat meer
misdeelde kindertjes liefderijk ver- zegt: je hoort er nooit een klacht
zorgd werden. Terwijl de beide leid- over. U weet toch, dat alles met stuisters hem haar werk lieten zien, dacht vertjes bij elkaar gebracht is. Een
hij telkens: „Wat zonde, dat zulke prestatie om diep respect voor te hebmeisjes niet getrouwd zijn. Wat zijn ben."
De zuster moet nog enkele plattede mannen toch ezels, dat ze...."
Maar dan weer: „Wat een zegen, dat gronden gaan tekenen van nieuwe gezulke lieve meisjes ongetrouwd zijn. zinnen, waar ze gisteren poolshoogte
Er zijn stellig een paar mannen in de is wezen nemen. Aan de deur roept ze
wereld, die er een levensgeluk mee me nog na:
„Hou me aanbevolen voor suikerderven, maar hoeveel honderden kinbonnen!"
deren danken er een gezonde en zonnige jeugd aan." Er valt geen miC. BOUDENS-VAN HEEL.
nuut aan te twijfelen, of deze zuster
hier tegenover me is ook ten zegen
aan velen en niet alleen aan de klei1
) Paul de Kruyf: Bacteriënjagers. Uitnen.
gave H. P. Leopold, Den Haag.
Want terwijl ze gaat van den een
naar den ander op huisbezoek, deelt
ze zoveel goede dingen uit: blijheid
bemoediging, troost, geloof in de toekomst, lessen in gezondheidsleer, op- tiaagl Uw
voedkundige raadgevingen!
G O U D S I R O O P
Alle bezwaren, die er geopperd worden tegen het doen van een kuur weet
ZUIVERE RIETSUIKERSIROOP
ze omver te praten. Ze kent de weg
l N FRA A l E B Ü & SE N
naar de verschillende bevoegde inVAN 'Va-1 en 21/z K.G. NETTO
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Sociale verzekering in Nederland
VRAGENBUS
W. J. B. te H. Voor mijn vader 62 jaar
oud, zijn sinds 1919 zegels geplakt ter waarde van ƒ 328,80. Hij was gedeeltelijk werkloos en gedeeltelijk zelfstandig schoenmaker. Komt hij voor ouderdomsrente in aanmerking en heeft het zin nog voor hem te
plakken ?
Antwoord: Een nauwkeurig antwoord
kan ik u niet geven, omdat de gegevens niet
precies zijn. Ik weet bijvoorbeeld niet hoelang hij werkloos was zonder zelfstandig
werkzaam te zijn. Vermoedelijk komt uw
vader nog voor een Ouderdomsrente van
ƒ 3 in aanmerking, maar het verdient aanbeveling, dat hij zich terstond om nauwkeurige inlichtingen wendt tot de Raad van
Arbeid in uw woonplaats. Deze kan dan
aangeven of, en zo ja, hoeveel zegels uw
vader nog moet plakken.

P. D. te M. Voor mijn vrouw, 34 jaar oud,
is voor Mei 1934 geplakt der totale waarde
van ƒ 287,95. Als mijn vrouw niet meer
plakt, hoeveel zal dan haar ouderdomsrente
bedragen? Wordt de rente geringer door
de niet beplakte rentekaarten? Hoeveel zal
de ouderdomsrente bedragen als mijn vrouw
verder zegels van 25 cent plakt?
Antwoord: Als uw vrouw niet*meer plakt,
zal haar rente ongeveer ƒ 60 per jaar bedragen. Precies kan ik het u niet zeggen
wegens onvolledige gegevens. Als zij van
nu af regelmatig zegels plakt ter waarde
van 25 cent, zal haar ouderdomsrente bedragen ongeveer ƒ 140 per jaar. De onbeplakte
rentekaarten jiomen te haren nadeele. Een
agent van de V.O.V. kan u omtrent de premie inlichten, maar in uw geval verdient
doorplakken op uw rentekaart de voorkeur.

M. H. B. te d. H. Iemand van 78 jaar geniet ouderdomsrente. Is het voor hem voordelig die om te zetten in een Invaliditeitsrënte?
Antwoord: Die mogelijkheid bestaat waarschijnlijk wel in dit geval, maar of het voordelig voor hem zal zijn weet ik niet, omdat
ik de stand zijner verzekering niet ken.
Vermoedelijk zal het niet voordeliger zijn
in dit geval. Hij moet voor omzetting van
de rente zich wenden tot de Raad van Arbeid.

F. F. D. te Z. Voor iemand, oud 64 jaar,
is vanaf 1919 regelmatig geplakt. Hoeveel
zal zijn ouderdomsrente bedragen?
Antwoord: ƒ 3 per week.

P. P. te V. Mijn vader trekt invaliditeitsrente. Hij moet geopereerd worden. Kan dit
voor rekening van de Raad van Arbeid geschieden?
ab
c
d
e
f g
h
Antwoord: Ik ken de toestand van uw
vader niet. Wend u via uw huisarts met een
aanvrage om geneeskundige behandeling
Mat in 3 zetten
tot de Raad van Arbeid. Uw huisarts kan
A. S. te d. H. Ik werd indertijd door een hierover het best oordelen.
Ter oplossing no. 224, 'n probleem dat ongeval getroffen en geniet een ongevallenop grond van een arbeldsgeschiktheid
A. J. P. de B. te D. Deze schrijft over almoeilijk genoeg is, ook al staan er slchts rente
van 50 pet. Ik geniet thans een goed inko- lerlei zaken, die niet de sociale verzekerin6 stukken op. Inzendingen tot 7 Maart. men als zelfstandig verzekeringsagent. Loop gen betreffen. Ik moet hem dus het antwoord schuldig blijven. Alleen zou ik hem
ik nu gevaar mijn rente te verliezen?
Antwoord: Neen, uw rente kan alleen willen vragen, of zijn vrouw een rentekaart
worden
ingetrokken
als
uw
lichamelijke
heeft gehad. Zij zou ,dan misschien voor
Oplossing probleem no. 218
toestand sinds die tijd verbeterd is. Als dat invaliditeitsrente jn aanmerking komen,
(Promislo)
niet het geval is, kan uw rente niet wor- althans als er totaal 150 zegels voor haar
den verminderd of ingetrokken, al zoudt u zouden zijn geplakt. Wend u dan via uw
Wit: Kal, Db2. Lel en f5, Pe5 en h3, ook 10 maal zoveel verdienen.
huisarts tot de Raad van Arbeid.
pionnen e2, e4 ert h2.
A. K. te D. Een kennisje van mij (oud 20
Th. W. te A. P. Mijn zuster heeft de
Zwart: Ke3, Dg8, Phl en h8, pionnen a2 jaar) liep een verwonding op aan de linker laatste tijd aardappelen geschild voor de
hand. De twee middelste vingers van haar militairen. Komt zij voor ziekengeld in aanen d3.
linkerhand zijn defect geworden. Komt zij merking?
Antwoord: Vermoedelijk niet, omdat der1. Ph3—f4! Wij hebben hier te maken na 6 maanden voor invaliditeitsrente in aangelijke personen in de regel geacht worden
met een tempoprobleem, er dreigt niets merking?
Antwoord: Als de wonden na die tijd nog geen arbeid in loondienst te verrichten.
direct, maar zwart móet een zet doen, niet geheeld zouden zijn, dan misschien wel. Voor
een juiste beantwoording van uw
Maar
anders niet en wel omdat iemand met vraag, zouden wij over meer gegevens moewaardoor wit -steeds de gelegenheid krijgt
dit
defect
meer
dan
l
van
het
normale
loon
ten beschikken. Wend u tot de Raad van
tot matgeven. De zwarte dame. dekt de
Arbeid.
punten d5 en g2; wordt dit stuk verzet, kan verdienen.
De tweede vraag betreft niet de sociale
J.
M.
v.
Ï4.
te
N.
Voor
mijn
vader,
59
jaar
dan volgt dus Pd5 resp. Pg2 mat. Dit oud, is geplakt ter waarde van ƒ 200,55. Hoe- verzekering en hoort dus hier niet thuis.
is eveneens het geval na de zetten Pf7, veel zal zijn ouderdomsrente op 65-jarige
W. A. R. te Y. Ik ben in dienst van mijn
Pg6 en Pg3, waarbij telkens óf de diago- leeftijd bedragen?
vader. Kan ik een rentekaart bekomen?
Antwoord:
Uw
vraag
is
niet
met
zekernaal a2—g8 óf de g-lijn afgesloten wordt,
Antwoord: Als u gehuwd en uitwonend
te beantwoorden, omdat ik daarvoor
dan waarschijnlijk wel, doch als u onwaardoor de dekking door de dame van heid
zou moeten weten het aantal zegels, het- zijt,
en inwonend zijt, dan niet. Maar in
de genoemde punten vervalt, l
, Pf2 welk voor uw vader is geplakt. Wend u tot gehuwd
ieder geval zoudt u moeten wachten tot u
en l
Kf4 wordt gevolgd door 1x12 de Raad van Arbeid te 's-Hertogenbosch, uit militaire dienst zijt ontslagen.
die u precies kan inlichten wat uw vader
en l
, d2 resp. de2: door Dd2.
te doen staat om op tijd in het genot te
C. B. te Hlm. Ik werd door een ongeval
Het merkwaardige van dit probleem Is, komen van de ouderdomsrente.
getroffen. Na zes weken een uitkering ten
dat in de aanvangsstand zwart, mits deze
bedrage
van 80 pet. van mijn dagloon te
J. B. te H. Ik heb een uitkering op grond
partij aan zet ware, eveneens in tempo- van ischias in het linkerbeen. Hoelang houd hebben genoten, is dit veel verminderd. Men
zegt mij dat dit komt omdat mijn rente bedwang zou wezen. (De lezer moge dit ik die?
Antwoord: Ik kan uw vraag niet beant- rekend wordt naar het loon over het afgeverder nagaan). Evenwel zijn de matstel- woorden,
omdat ik niet weet of u uitkering lopen jaar en dat maakt een groot verschil.
lingen na de sleutelzet alle anders gewor- hebt krachtens de Ziektewet of een rente Is dit juist?
Antwoord. De berekening der uitkering
den. Men spreekt daarom van een mat- krachtens de Invaliditeitswet.
na de 42ste dag na het ongeval geschiedt
veranderingsprobleem.
naar het loon van den getroffene zelf of
van een soortgelijken arbeider, verdiend in
het jaar voorafgaand aan de datum van
Oplossing probleem no. 220
No. 225
het ongeval. Het loon van den getroffene
zelf wordt als grondslag der berekening ge(H. G. M. Weemink)
Wiesbaden 1871
nomen, indien de getroffene in bedoeld jaar
onafgebroken in loondienst werkzaam was;
Zwart: Minchwitz
Wit: Kf8, Da6, La2 en b6, Pb3, pionnen
het loon van den soortgelijken arbeider
c2, e7, f3 en f4.
wordt genomen, indien de getroffene in
a
b c
d
e
f
g h
bedoeld jaar meer dan 7 dagen door ziekte,
Zwart: Kc6, Lb4, Pf5, pionnen c3, d6 en
werkloosheid of door andere oorzaken niet
d7.
heeft kunnen werken of nog geen jaar
werkzaam was.
1. e7—e8 Paard! Evenals het vorige is
ook dit een tempoprobleem. De hoofdvaG. Z. te B. Ik ben 63 jaar oud, vanaf 1919
is er geregeld voor mij geplakt ter totale
riant is l
, d6—d5, waarmede zwart
waarde van ƒ 625,20. Hoeveel zal mijn ouderschaak geeft, doch tevens zijn vluchtveld
domsrente bedragen als ik zegels van 60
d5 blokkeert, zodat 2. Lc5 mat kan volgen.
cent blijf plakken?
Antwoord. Uw ouderdomsrente zal ƒ 3 per
Het nieuwe paar/d heeft dé dekking
week bedragen, ook al plakt u niet meer.
van veld c7 van de loper overgenomen.
Verder: l
, Kd5. 2. Pd4; l
, La3,
M. v. H. te O. Ik ben 55 jaar oud en woon
reeds 17 jaar in Nederland. Voordien woonc5 of a5. 2. Pa5; l
Pe3 (of andere
de
ik 23 jaar in Duitsland, waar regelmatig
paardzetten). 2. Pd4.
voor mij werd geplakt. Hier te lande wordt
Verschillende oplossers, die 1. e8D als
mij een rentekaart geweigerd, omdat ik
ouder was dan 35 jaar. Is dat juist?
sleutelzet gaven, overzagen blijkbaar, dat
Antwoord: Ja, dat is juist omdat er tuszwart met l
, d5 schaak geeft.
sen Nederland en Duitsland te dezer zake
geen verdrag bestaat als tussen Nederland
en België. U kunt volgens de Nederlandse
Goede oplossingen. Beide problemen: H.
wet geen ouderdomsrente bekomen. Misa
b c d e
f
g h
van Diemen, Lisse, L. Fijn, Nijmegen, J.
schien wel volgens de Duitse. Wend u voor
inlichtingen tot de Raad van Arbeid NijB. Heynen, Klazinnaveen; J. J. v. Hoek,
Wit: C. Göring
megen.
Amsterdam; J. P. v. K-leynenbreugel,
Goirle en A. de Wit, Swalmen.
Wed. D. A. te M. Mijn man overleed 13
In stelling no. 225 is zwart met zijn
Alléén no. 218: J. Montforts, Linden- dame op roof uit geweest, maar heeft September 1939. Er was voor hem geplakt
ter
totale waarde van ƒ 496,70. Mijn rente
heuvel en F. Rietbroek, Den Haag.
daarvoor verzuimd zijn overige stukken bedraagt ƒ 3,05% per week. Is dit juist?
Antwoord. Het bedrag der rente wordt
behoorlijk te ontwikkelen, waardoor zijn
naar het aantal zegels en de
stelling zéér slecht is geworden. Toch berekend
Correspondentie.
waarde der geplakte zegels. Als er echter
moet men in die stellingen nauwkeurig gedurende de laatste jaren niet geregeld is
P. L. te S. en J, v. L. té O. Voor no. 220 spelen om het positievoordeel niet weer geplakt, worden bij de berekening der rente
de zegels van de laatste vijf jaren niet
gold mat in 2 zetten, 't Is dus niet vol- te laten glippen. De partij verliep als medégeteld.
Zouden deze zegels wel worden
volgt:
1.
f2—f4f,
Kg5—g4.
Zwart
tracht
medegeteld, dan zou het rentebedrag lager
doende, als zwart in 3 zetten matgezet
de rand zolang mogelijk te vermijden en zijn. Vermoedelijk is dit bij u het geval. Een
wordt..
terecht; op l
, Kh5? volgt 2. Le2t, andere vraag betrof niet de sociale verzeKh4. 3. Dh6 mat en op l
, Kh4? 2. keringen en behoort hier niet thuis.
Dh6t, Kg4. Dgöt, Kf3 (h3). 4. Dg3 mat.
2. Ld3—e2t, Kg4—h3. 3. Df8—h6t, Kh3—
g2. 4. Dh6—g5f, Kg2Xh2 (op andere zetten volgt steeds direct mat). 5. Le2—f3.
Daar zwart toch geen schaak kan geven
.~3 } Wrijf dan keel. rug en bontje In met kan wit zich deze stille zet veroorloven;
Dampo. Wonderlijk zooalt dèt helpt!
Pot 50 cl. Tube 40 et. Doos 30 et. er dreigt nu Dg2 mat en veel is er niet
meer tegen te doen. 5
, Dal—f 1. 6.
Dg5—h4f, Kh2—gl. 7. Dh4—g31, Dfl—g2.
8. Dg3Xg2 mat.
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Het bestuur der Vereniging ter Veredeling van het Ambacht acht het in verband
met de huidige tijdsomstandigheden gewenst reeds thans ter kennis van de toekomstige candidaten te brengen, dat heli
in het voornemen ligt, om, indien daarvoo*,
voldoende animo blijkt te bestaan en dt>
internationale toestand zich te zijner tijd
niet in ongunstiger zin heeft gewijzigd,
de examens voor gezel en meester in de
vakken timmeren, meubelmaken, plaat- en
smidsbankwerken, vuurwerken, construo
tiebankwerken, huisschilderen, metselen,
ma«hii>ebankwerken,
machinedraaien,
lood- en zinkwerken, modelmaken en
automonteren (het laatste vak in samenwerking met de C.C. A.B.) op normale
wijze in de zomer van 1940 te Utrecht
voortgang te doen vinden.
Candidaten, die in een dezer vakken het
examen wensen af te leggen, worden in
hun eigen belang aangeraden zich reeds
thans van een programma van eisen te
voorzien, ten einde zich te bekwamen
(vooral voor de studie yan de theoretische
vakken zijn de wintermaanden zeer geëigend), en zich zelf teleur stellling te besparen.
Programma's van eisen worden tegta
inzending van 25 cent aan postzegel.
gaarne verstrekt door den secretaris-penningmeester der Vereniging, jhr. ir. E. v.
Heemskerck van Beest, Raadhuis, kamer
198, Amsterdam C., die tevens gaarne
kosteloos nadere bijzonderheden omtrent
de examens verstrekt

NIEUWE UITGAVEN
NIEUWE GEMEENSCHAP

Het Januarinummer van het orgaan
„Naar de Nieuwe Gemeenschap" bevat het
nieuwe manifest met inleiding, het program
van een serie radio-voordrachten, overzichten van persstemmen, van besluiten van
het werkcomité en het plaatselijk propaganda-apparaat alsmede enkele verzen, ingeleverd voor de prijskamp.
PBIVAATBEZIT

Wel zeer bijzondere aandacht verdient
het bij „De Toorts" te Heemstede verschenen
werk Herstel van Privaatbezit door Hilaire
Belloc. Deze bekende Engelsman is een
buitengewoon scherpe geest. In zijn bijna onoverzienbaar geworden werk heeft hij op menig terrein heel wat heilige huisjes aangetast. Men behoeft het volstrekt niet in alles
met Belloc eens te zijn, om te erkennen, dat
hij bij heel veel dingen de spijker op de kop
slaat. Hij doet dit ook in zijn beschouwingen
over het eigendomsrecht. Waar hij spreekt
over concrete politieke of fiscale aangelegenheden, moet men niet vergeten, dat de schrijver in de eerste plaats Engelse toestanden
op het oog heeft.
Dr. Th. Schlichting, die het boek vertaalde, heeft soms geprobeerd bepaalde krasse
uitingen te verzachten. Hij is daar niet altijd
in geslaagd. Dit verhindert ons niet het
boek in de belangstelling van denkende lezers aan te bevelen.
STATISTIEK

Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek
te 's-Gravenhage verscheen Statistische
Sprokkelingen, samenvattende overzichten
van de inhoud van een aantal belangrijke
publicaties, verschenen in het derde kwartaal 1939. Daaraan is toegevoegd een lijst van
andere, belangrijke publicatiess.
In dit boekje van 32 bladzijden heeft men
reeds zeer vele gegevens bij elkaar.
TAALWETENSCHAP

Van de hand van Prof. Dr. Gerlach Roijen.
O.F.M., hoogleraar aan de Universiteit tp
Utrecht, verscheen in de serie „Collectanea
Franciscana Neerlandica" bij Teulings in.
Den Bosch een studie, getiteld By gedachten en botsingen in taal.
In drie hoofdstukken behandelt de aa'
onze lezers wel bekende schrijver aan c«
hand van een overweldigende hoeveelheid
materiaal een groot aantal spraakkunstig
merkwaardige gevallen.
„Door van de taalkundige feiten uit boek
en blad uit te gaan, willen wij de aandacht
vragen voor minder of meer frequente taaitendenties, die men niet alle zo maar me'
het etiket „fout" kan bestempelen."
Dat botsingen tussen vorm en inhoud in
de taal veelvuldiger zijn dan men denkt, leert
dit boek overvloedig. Het toont aan, dat de
taal niet in rust is, maar in beweging en
dat alleen dode talen in spraakkunsten ten
dele beschreven kunnen worden. Een boek
als dit doet den lezer zien, hoe belangrij
de grote verschijnselen van de taal zelf zijr
BIDPRENTJES

Er wordt op velerlei terrein vernieuwd
en zelfs de bidprentjes ontkomen er niet
aan. Zoals de rouwversiering in onze ker
ken de latere jaren veel meer de christelijke gedachte van „het leven wordt wel
veranderd maar niet weggenomen" tracht
te vertolken, zo geeft de bekende Utrechtse
uitgeverij Wed. J. R. van Rossum een serie
van zes nieuwe bidprentjes uit, die het Ar-.
bo-archief tekende. De prentjes zijn niet
meer traditioneel zwart; tekening en
Schriftuurteksten wijzen op het eeuwig leP. y. G. te K. Ik vertrok in 1922 naar ven. Wij vestigen de aandacht op dit kloeke
België en kwam in 1934 terug. In die jaren initiatiet
werd niet voor mij geplakt. Ik heb een Nederlandse rentekaart en daarop wordt wel
geplakt. Is het verstandig daarop vrijwillig
door te plakken?
Antwoord: Ja zeker, indien er in België
voor u geplakt ware, zou dit later ten goede
Z e n u w t a b l e t t e n k o k e r 75 cent
komen aan uw ouderdomsrente. Maar, dat
M a a g t a b l e t t e n koker 75 cenl
is nu niet het geval.
Hoofdpijntabletten koker 60- cent
A. M. B.
L a x e e r t a b l e t t e n doos 60 cent
Adres: Vragenbus, Zandberglaan 44, Breda. Alleen echt m et den naam Mljnhardfe

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

VAN HET BONDSBESTUUR
De goede gewoonte getrouw zullen ook dit jaar verschillende
onzer afdelingen wederom doen plaats vinden de plechtige zegening van de arbeid en werktuigen.
Daarvoor is ongetwijfeld het meest geëigend de feestdag van
den H. Jozef op 19 Maart a.s.
Omwille van de daarvoor te treffen voorbereiding willen wy
nu reeds alle afdelingen aansporen deze plechtigheid te houden.
Treedt thans in overleg met uw geestelijk adviesur en maakt
ook de nodige propaganda onder uw leden tot deelneming.
Formulieren waarop de nodige gebeden enz. voorkomen zijn
bij het bondsbestuur te Amsterdam verkrijgbaar.
Enige tijd geleden werd door het bondssecretariaat uit
Amsterdam aan de afdelingssecretarissen een vragenlijst voor
het jaarverslag 1939 toegezonden. Er zijn nog een groot aantal
afdelingen welke deze lijst tot nu toe niet terugzonden.
Verzocht wordt aan degenen die het dus nog niet hebben
gedaan, deze vragenlijst in te vullen en zo spoedig mogelijk aan
het bondssecretariaat op te zenden.
Wacht daarmede nu niet langer dan strikt nodig is.

TT at ons uit Je af Jelingen ter ore k

ALKMAAR
Vrijdag 16 Februari j.l. hield
de R. K. Volksbond zijn jaarvergadering, welke goed bezocht
was.
Nadat voorzitter met het gebed van de Nieuwe Gemeenschap had geopend en het gebruikelijke welkomstwoord had
uitgesproken, werden de overleden leden herdacht en een Onze
Vader en Weesgegroet voor hun
zielerust gebeden, terwijl tevens
enkele woorden werden gewijd
aan den ontslapen pionnier Jan
Smit.
De financiële verslagen van
den penningmeester werden na
enkele bespreking goedgekeurd,
alsmede de begroting 1940. Het
jaarverslag van den secretaris
zal de leden in druk worden toegezonden. Verder werden de
vier aftredende bestuurders bij
enkele stemming herkozen, terwijl in de vacature van Th. van
Vegten werd voorzien door verkiezing van Jac. de Nijs. De
voorzitter G. van Slingerland,
werd bij acclamatie herbenoemd.
Daarna volgde een reeks belangrijke mededelingen, o.a. over
de grote propaganda-actie van
het R. K. Werkliedenverbond,
vaandel-aankoop,
oprichting
Moederfonds, actie Kanunnik
Van Schaikfonds, betreffende
aanvrage thermometer, hetgeen
bij ons secretariaat kan geschieden, oprichting Lourdes-comité,
massa-Romereis 1941 enz. enz.
Na een omvangrijke rondvraag
sloot voorzitter deze zeer geanimeerde vergadering niet de
wens, dat spoedig de wereldcrisis zal eindigen, hetgeen alleen
met Gods hulp te bereiken zal
zijn.
BEVEKWIJK

In de onlangs gehouden bestuursraadsvergadering wees de
geestelijke adviseur er op, dat al
ons werk niet zal slagen als we
daarbij niet de hulp van God inroepen. Te beginnen met de
maand Maart zullen al de besturen iedere Ie Zondag van de
maand des morgens van 12—
12.30 uur bijeenkomen in de ka. pel van het St. Joseph Rustoord
om hun werk aan God op te dra1
gen en Zijn zegen af te smeken.
De voorzitter heeft hierna met
enige kernachtige woorden de
thermometer-actie van het Kannunnik-Van-Schaikfonds aanbevolen. Staande de vergadering
gaf een aantal deelnemers zich

op. Een comité wordt gevormd.
Het geven van meer uitbreiding van de coöperatieve gedachten was voor den voorzitter
aanleiding met feiten aan te tonen, dat de onderafdeling St. Ni
colaas van Myra een belangrijke
plaats in kan nemen onder de
leden, doch helaas, ten eigen nadele, is verwaarloosd. Een actie
tot uitbreiding is begonnen.
Tot slot heeft de geestelijke adviseur de belangstelling gevraagd voor de te houden werklozen-tiïduum, viering van Ie
Vrijdag, en de Werktuigzegening
op 19 Maart a.s.
Hierna volgde sluiting.
CASTRICUM

Vrijdagavond 16 Februari gaf
de Raad van Arbeid voor de
leden de film De Sociale Verzekering in Nederland.
Bij de opening uitte de voorzitter zijn teleurstelling, dat er zo
weinig belangstelling van de leden was voor deze film, die juist
voor hen zo nuttig is. De film
liet ons op interesante en leerzame wijze zien, welk een groot
nut de sociale wetten voor het
volk, maar vooral voor de arbeiders zijn.
Na de vertoning van de film
was er- gelegenheid tot vragen
stellen, waarvan door verschillenden dankbaar gebruik werd
gemaakt.
Deze werden door een ambtenaar van de Raad van Arbeid op
afdoende wijze en naar ieders
genoegen beantwoord.
DORDRECHT

nog steeds profiteren. Een hartelijk applaus was de dank der aanwezigen. Spreker vroeg hierna
morele en financiële steun voor
zijn pupil: de commissie ontspanning werklozen. De muziekvereniging St. Cecilia verleende haar
medewerking door het spelen van
enige pittige marsen.
DUIVENDRECHT

Vrijdag 16 Februari kwam de
afdeling
in
jaarvergadering
bijeen. In zijn openingswoord
zette de voorzitter uiteen dat
het een zegen voor de arbeiders
is dat er vak- en standsorganisaties bestaan en dat we door
propaganda moeten trachten de
ongeorganiseerden tot deze overtuiging te brengen.
Het financieel verslag van den
penningmeester sloot met een
nadelig saldo. Dit vindt wel zijn
oorzaak in de teruggang van het
ledental en door leden die in militaire dienst zijn. De inkomsten
bedroegen f 472.35. De uitgaven
f 553.94. Nadelig saldo f 81.59.
Inkomsten van het gebouw bedroegen f 4466.59. De uitgaven
3656.90. Voordelig saldo f 809.69.
De jaarverslagen van secretaris en onderafdelingen waren
van die aard dat gezegd kan
worden, gezien de omstandigheden geen inzinking. Dit beaamde ook de geestelijke adviseur,
die de afdeling vergeleek met
een schip waarvan de officieren
en lichtmatrozen, trots rotsen,
branding en tegenslag, de kalmte hadden bewaard en op hun
post waren gebleven. Hij vertrouwde dat ook in de toekomst
dezelfde paraatheid betracht zal
worden.
De aftredende bestuursleden
werden herkozen.
In de pauze werden 6 Willibrordusréliefs verloot. Een commissie zal worden gevormd welke plannen zal uitwerken om het
25-jarig bestaan der afdeling te
vieren.
Meestal gaan de klachten over
het slechte vergaderingbezoek
uit vanaf de bestuurstafel, maar
het is wel typerend dat nu door
de aanwezige leden deze klacht
naar voren werd gebracht.
Na de woorden door geestelijk
adviseur en oud-voorz. Van de
Meer kon de voorzitter ook kort
zijn in zijn sluitingswoord. Dit
hield in: Maakt propaganda,
ziet de toekomst onvervaard onder de ogen en blijft een in uw
organisatie.
KUDELSTAART

Op 12 Februari hebben we onze jaarvergadering gehad. De
jaarverslagen van secretaris en
penningmeester werden goedgekeurd, ook zo de begroting over
1940.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren C. de Bok en W.
Bon weer> herkozen en voor de
heer W. Zweetering die zich niet
meer herkiesbaar stelde, de heer
J. J. Commandeur. De heer C.
de Bok werd weer tot voorzitter
herkozen.
Voor onzen overleden vriend
J. Smit werd een gebed gestort.
Bijna alle aanwezige leden waren bereid een thermometer te
plaatsen van het Kanunnik Van
Schaikfonds.
Nadat onze geestelijke adviseur de Volksbond had bedankt
voor het vele goede dat zij in
het afgelopen jaar heeft gedaan,
sloot de voorzitter op de gebruikelijke wijze.

Donderdag 8 Februari hield de
afdeling haar 6e ontwikkelingsavond van dit seizoen in 't bondsgebouw. De grote zaal was uitermate goed bezet.
Voorzitter Van Dooremalen
sprak een memoriam van de
beide pioniers pastoor Van Beusekom en Jan Smit. Een gebed
voor hun zielerust werd gestort.
Hierna installeerde kapelaan J.
Kossen de commissie van het
Kanunnik Van Schaikfonds en
sprak een woord van aanbeveling.
Hierna was het woord aan kapelaan J. Kossen met een rede:
Christus en zijn tijdgenoten.
In den brede zette spreker uiteen hoe de toestand was bij de
komst van Christus, de omstandigheden van Christus' dood en 'T KALF-fcAANDAM
het werk der Apostelen na ChrisOp Maandag 19 Februari had
tus' dood, van welke arbeid wij in de H. Maria Magdalenakerk

de gezongen uitvaart en daarna
de begrafenis plaats van onzen
vriend Ant. Happé, voorzitter
van de R. K. Volksbond afdeling
't Kalf. Tal van andere bestuursfuncties heeft hij in onze afdeling en te Zaandam bezet.
Vele vrienden en collega's waren gekomen om hem de laatste
eer te bewijzen.
Het meest mist hem zijn gezin. Hij was een vader die een
voorbeeld voor allen was. Maar
ook de afdeling mist hem zeer,
daar hij in zijn loopbaan altijd
de stuwer is geweest voor alles.
Wij zullen hem dan ook nimmer
kunnen vergeten maar trachten
zijn voorbeeldig werken na te
volgen om zodoende hem te eren
en zijn laatste wil te volbrengen.
Moge God hem de eeuwige rust
geven die hij verdiend heeft. Dat
zijn ziel mogen ruste in vrede.
Het bestuur.
De agent van de Nederlandse
Arbeiders-volksspaarbank maakt
de spaarders bekend dat het
sparen van zegels en bijschrijving in boekje weer op de oude
voet doorgang vindt aan het
oude adres Haalderstaroek 21.
Tevens verzoekt de agent alle
spaarboekjes in de laatste week
van Februari bij hem in te leveren voor bijschrijving der rente
en voor controle. Hoe weinig er
ook op staat, alle boekjes moeten ingeleverd worden. Werkt
allen mee om alles zo vlot mogelijk te doen verlopen.

welke op spoedige afwerking
wachten.
Gezien de belangrijkheid van
deze vergadering, verwachten
wij de opkomst van. alle afdelingsbest aurders.
BERGEN (N.H.). Jaarvergadering te houden op Woensdag
28 Februari 's avonds om 8 uur
in 't gebouw St. Jan,
Agenda: strijdlied, ingekomen
stukken, jaarverslag van den secretaris, kasverslag penningmeester, verrassing,
verslag
controlecommissie, behandeling
begroting 1940, bestuursverkiezing (aftredend Jos. v. d. Steen,
A. v. d. Velde en B. Hof, de laatste stelt zich niet meer herkiesbaar; candidaten bij den secretaris en voorts tot de aanvang
der vergadering).
Volksbonders, zoveel' mogelijk
present in deze belangrijke jaarvergadering.
CASTRICUM.
Vergadering
van de bestuursraad op Dinsdag 27 Februari a.s., 's avonds
half acht, in het Jeugdhuis.
Agenda: ingekomen stukken,
propaganda-actie, Thermometeractie, vaststellen jaarvergadering.
Met het oog op de belangrijke
agenda verwacht het bestuur
dat alle bestuurders aanwezig
zullen zijn.

KUDELSTAART. Onze leden
worden er aan herinnerd dat 29
Februari de heer W. Steinmetz
VOORHOUT
komt spreken over het KinderDezer dagen hield de afdeling bijslagfonds. We hopen dat dan
alle leden aanwezig zullen zijn.
haar jaarvergadering.
De voorzitter beval bij de leden Aller opkomst gewenst.
aan de in Herstel reeds aangeVELSEN. (Kring Santpoort).
kondigde Thermometeractie van
het Kanunnik-Van-Schaikfonds Vergadering op Donderdag 22
als fonds om onbemiddelde pries- Februari 1940, in café De Vierterstudenten, zonen van de le- sprong te Santpoort-dorp. Aanden, te helpen bij hun studie. vang 8-uur.
Agenda: mededelingen, koVoorts herdenkt spr. het verscheiden van den alom bekenden nijnenteelt, bestuursverkiezing,
en geëerden baanbreker van de verkiezing lid controlecommissie,
R. K. Werkliedenbeweging, Jan lezing over „Oostenrijk" door
pater Gerards M.S.C.
Smit.
Met algemene stemmen beSCHIEDAM. De St. Barbarasloot de vergadering een bedrag
te voteren voor het op te richten vereniging, onderafdeling van de
monument op het graf van Jan katholieke Volksbond, zal op
Vrijdag l Maart a.s. des avonds
Smit z.g.
8 uur, haar leden in de geDe jaarverslagen werden uit- ten
legenheid stellen, ter bijwoning
gebracht en goedgekeurd.
der jaarvergadering in het
De periodiek aftredende leden Bondsgebouw, Lange Haven 71.
werden bij enkele candidaatstelBij deze doet het bestuur een
ling als gekozen verklaard, ter- beroep op alle leden, en verdere
wijl na 2 vrije stemmingen het personen welke aan de St. Barlid Jac. Kortekaas tot bestuurs- baravereniging verbonden zijn,
lid werd verheven, waarna met hun belangstelling te tonen door
algemene stemmen werd goedge- persoonlijke aanwezigheid, gekeurd, dat het lid Ant. v. d. Lans zien de belangrijke agenda, onin de vacature-Alb. Augustinus der andere bestuursverkiezing
als lid der controle-commissie van voorzitter, penningmeester
werd aangewezen, zodat thans en 2en secretaris, veranderingen
in de controle-commissie voor omtrent de bepalingen van het
kas en boeken zitting hebben: reglement enz.
Andr. de Groot, J. J. Kroonen en
Dames en hei'en, gij als leden
Ant. v. d. Lans. De voorzitter der St. Barbaravereniging, laat
richtte woorden van erkentelijk- deze oproep toch niet tevergeefs
heid tot den heer Augustinus zijn, stelt uw bestuur tevreden
voor het werk in zijn functie als door een trouwe opkomst, zoals
gij ook getoond hebt op de j.l.
lid dezer commissie verricht.
gehouden jubileumavonden van
ons 25-jarig bestaansfeest. De
taak is aan u, stelt thans de
Vr aar
men
daad, komt allen zonder uitzondering.
wordt

ALKMAAR. Hierdoor roepen
wij de bestuurders van alle vaken andere onderafdelingen van
de R. K. Volksbond op tot bijwoning van een Bestuursvergadering op Dinsdag 27 Febr. a.s.,
in 't Bondsgebouw, Oudegracht
130, 's avonds 8 uur.
In deze vergadering zal de
grote actie van het R. K. Werkliedenverbond besproken worden,
alsmede enkele andere zaken,

NIEUWKOOP. Maandag 26
Februari 's avonds 8 uur zal de
heer v. d. Akker uit Den Haag
in 't patronaatsgebouw een
spreekbeurt vervullen voor de
vrouwen van de leden van de
Volksbond.
Het bestuur van de afdeling
doet bij deze een beroep op de leden om deze avond vrij te houden opdat de vrouwen deze bijeenkomst kunnen bezoeken.

HERSTEL: A L G E M E E N KATHOLIEK WEEKBLAD

Studeert schriftelijk
Fransch, Duitsch, Engelsen, Ned. Taal met Bekenen, Boekh.,
Schoonschr., Steno, Alg. Ontwikkeling:. Elk vak pl.m. 65 et. p. mnd.
Vraagt gratis proefles en inl. aan CURSUS ZELFONTWIKKELING
Bosboom Toussaintstraat 46 C, Amsterdam W.
HIER IS UW ADRES VOOR

niiEluïïniB

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

Voorraad Costttmes
Hénri ter Hall, Amsterdamsch TooneeL Directie
Eduard Verkade.
GROOTSTE SORTEERING
VRAAGT PRIJSOPGAAF

Mr. Johnnie
HUMOBIST, CONFERENCIEB, GOOCHELAAR, TELEPAATH.
Brengt u een avond van uitbundige vrooiïjkheid. Kunst en sensatie. Ook in gezelsch. Billyke condities. Aanbev. van H.H. Geestelijken. Voor kindervoorstelling speciaal programma. Adres: Stmon
Stevinweg 14, BUSSUM, telefoon 7534.

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

ZANGKAN ABIES
Prima Seyfert kanariemannen uit kampioenen, diep in
knor, hol'rol, kloekrollen, holklingel, fluiten f 2,50—f 3,00.
Popjes f 0,50. Saksische mannen
f 2,00. Harzer zangmannen
f 1,50—f 1,75. Popjes f 0,25.
Dag- en avondzangers. Reeds
duizenden
dankbetuigingen.
Bruine, Blauwe, Witte, Zilver en
Oranje kanariemannen op zang
f 2,50—f 3,50. Popjes f 1,00.
Puttermannen f 1,30. Prachtparkieten f 0,80 paar. Prima kanarie-, parkieten- of vcJièrezaad
franco thuis p. 25 pond f 3,70, p.
10 pond f 1,60.
Fijnkvvekerij
NICO BORNEMAN
Merelstraat 31 b - Tel. 13617
Utrecht

KAUWf

/KAUWEN

Het meeste voedsel dat wij
dagelijks tot ons nemen ij
te zacht. Dit is slecht voofl
het tandvleesch en voor de tanden.
Maar niet wanneer U regelmal.g
Wrigley's kauwt. Wrigley's is goeÜ
voor de tanden en het tandvleesch}
het geeft U een frissche adem en,
kalmeert de zenuwen. Door do
grootere speekselafscheiding bft>
vordert het bovendien de spijs'
vertering. Koopt nog heden een
pakje P.K.

Gebruik 3 x daags
van de beroemde

Wortelboer's
Kruiden
Jacoba Maria Wortelboer
op water, wijn, cognac,
jenever of brandewijn.
't Is een goed medicijn.
U eet veel beter.
Het eten smaakt beter.
Spijsvertering we-.*kt beter.
Uw maag werkt beter.
Uw ontlasting wordt beter.

Gal en lever
werken beter.
Bloedsomloop wordt beter.
U gevoelt zich prettiger.
Zestig cent per pakje.
Overal verkrijgbaar.
Jacoba

Maria

Wortelbo«r,

Chem Pharm. Industrie.
Oude-Pefc«la (Gron.),

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

1f

ADVERTEERT IN DIT BUD

5 CENT
PER PAKJE

KAUW REGELMATIG

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

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

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

Roebert's Boekhandel, Den Haag. Giro 09400
Hobbeniastraat 102—108. Telefoon 332883. W. de Withstraat 95a«
Wij leveren elk gewenscht boek.
Vraagt catalogus

H, H. D r u k k e r s en U i t g e v e r s
Zoekt u voor uw brocheerwerk, speciaal groote oplagen, een
voordeelig adres? Vraagt dan prijs bij de

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

Kinderen worden vanzelf srooter
MAAR OPVOEDEN GAAT NIET VANZELF
„Opvoeden" wordt de grootste kunst genoemd. Ouders, zyt
gy er zeker van, die kunst te Verstaan? Doet gij uw kinderen
nooit te kort? Moet men dan alles leeren, behalve „opvoeden?" Abonneert u nog heden op Onze Kinderen, tijdschrift
voor r.k. ouders en opvoeders. Per jaar ƒ5,— franco per
post. (De goedkoope editie zonder kinderbijlage kost slechts
ƒ2,50). Verkrijgbaar in den boekhandel en bij de N.V. Het
Nederlandsche Boekhuis, Langestr. 70, Tilburg, giro 31583.

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

iVMNDELSMAGGEN
Schriftelijke Cursussen
NED. TAAL (3 Cursussen:

1. POORT DER GEMEENSCHAP
2. SCHRIJVEN EN SPREKEN
3. LITTERAIRE TAALCURSUS).
REKENEN, SCHRIFTVERB., BOEKHOUDEN voor L. en Tb.
MIDDENSTANDSDIPLOMA — POLITIEDIPLOMA — PERSOONLIJKHEID — BEDRIJFSLEIDER — VERSLAGGEVER
enz. Inlichtingen gratis.
ENST. J. KOOPMAN - E. K. Hoofdonderw. • W 10, WESTWOUD
XEen grote R. K. Vakorganisatie laat dit jaar voor de tweede maal
de leden gezamenlijk onze Taalcursussen volgen!!)
Inlichtingen gratis! (Ook voor hoofdbesturen van organisaties).
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 Saksi'eche mannen f 3,50 en f 3,—.
Popjes f 0,75. Bonte mannen
f 3,—. Popjes f 0,50. Dag- en
: avondzangers. 8 dagen proef.
Zend remb. vr. v. r. k. bij:

'J. C. de Kinderen
Eerste klas Kanarie Kwekerg
Hazestraat 62
VALKENSWAARD

SOEP
HEERLIJK en GEZOND
Vraagt WITTE KAT!
Dé batterij!
U heeft er zeker
voordeel bij!

OOK VEGETAR/SCH EN
RITUEEL VERKRIJGBAAR

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

Inlichtingen:

CENTRAAL BUREAU V/D TUINBOUW VEILINGEN IN NEDERLAND
J A V A S T R A A T 80

maaJit lui> tonelen.

Direct uit onze fabriek aan particulieren. Door buitengewone
omstandigheden stijgen
"7 C
de prijzen der goederen
• *J
dagelijks. Wy leveren
nog zoo lang als onze
voorraad strekt ons Ie
klas GARANT-RIJWIEL voor DAMES of HEEREN, geheel
compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel speciaal verzwaarde spaken, roestvrij lakwerk, prima nikkelwerk, kettingkast, 8-volt electr. lamp, reuzen licht, met controle op achterlicht, Philips achterlicht, buisdrager met standaard, groote 4-deelige jasbeschermer, spatlap, Perryketting,
Ie klas Englebert banden, het kan niet beter, dat is ten slotte
onze reclame. Franco thuis enz. Volledige schriftelijke langdurige garantie. Niet volkomen naar Uw genoegen na 8 dagen
gebruik het volle bedrag terug. STOFZUIGERS, groot sleemodel 120 of 220 volt, enorme zuigkracht, 2 jaar garantie
f 34.75.
Vraagt GRATIS prijscourant
RIJWIELFABRIEK „GARANT", WAGENINGEN, Tel. 2165
Leveranciers van Politie en Gemeente-instellingen

39.2

MAX BUSCH en DINA v. LAAR
vertolkers van het vroolijke lied. Kluchtspelers. Beschaafd,
avondvullend lachrepertoire. Groote en kleine gezelschappen. Programma's voor alle feesten.

Cabaret - Variété - ReVue enz»
Succes gegarandeerd. Conditie naar draagkracht. Dankbetuigingen uit alle deelen des lands. Adres van vertrouwen
DUO BUSCH - VAN WOUSTRAAT 138 - AMSTERDAM.
Telefoon 25977.
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Het merk dat hierneven staat
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Waarborgt Neerlands' Fabrikaat
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TONEEIXIEFHEBBERS
Verschenen: Ridders zonder vrees of blaam, een vrolijk spel in één bedrijf voor 7
heren. Geen costuumkosten.
Prijs 75 cent. Uitgave Toneelfonds „VARIA" Heerenweg 66,
Utrecht. Giro 347954. Vraagt
zichtzending. Verder verkrijgbaar: De Soldatendochter, vrolijke militaire schets in één bedrijf voor l dame en drie heren.
Prijs 75 cent. De Haarkuur,
klucht in één bedrijf voor 4 heren of l dame en 3 heren. Prijs
75 cent.

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

AFDEELING R E C L A M E

-

DEN HAAG

Coöp. Levensverzekering Mij
U. A.

DRIFT 8

UTRECHT

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

Nu zijn uw belangen als
verbruiker in gevaar!

D A A R O M NU
lid geworden van de
verbruikscoöperatie

Boekhandel Triborgh - Tilburg

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

Centrale R. K. Boekhandel voor het Zuiden biedt aan:

HET ANKER u,a,

De Nederlandse bewerking is van den bekenden Zeereerw.
heer Prof. P. JUFFERMANS. Het boek is geheel bijgewerkt,
tot en mét Z. H. Paus Pius XII. - Een belangrijk standaardwerk, dat u op boeiende wijze de lotgevallen van onze Moeder de H. Kerk in de loop der eeuwen verhaalt.

Kruisstr. 54 - L. Vrouweplein l

T I L B U R G
Vernikkelen
Verchromen

Seppelt-Löff Ier,
Geschiedenis der Pausen ƒ 6,90
ook in maandelijkse betalingen van

ƒ l-

Ondergetekende wenst te ontvangen van Boekhandel TRIBORGH, Heuvel 54 te Tilburg
^ ........ Seppelt-Löf f Ier, de Geschiedenis der Pausen, gebonden

J. GIEBELS

in prachtband voor de prijs van

Hoogstraat 22 - Eindhoven
Woonadres: A dolf van Cortenbachstraat 52 — Xel. 3587

Het bedrag zal worden voldaan
Fostgiro 5 0 8 0 0

...................... •• f
ineens
in term^nen van f ..... .

