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HET BUITENLAND
onder de loupe
weinig bekommeren. Nu weer ten
noorden van het Ladogameer
zouden de Russen 3400 man verloren hebben in een driedaagse
aanval.
Vrijwilligers en arbeiders
naar Finland

Vrede voor Finland?
Reeds lang liepen geruchten
over de mogelijkheid, dat Rusland zou willen onderhandelen
over de voorwaarden van de
vrede met Finland. Niemand zal
zich hierover hebben verwonderd.
De bolsjewieken maakten een
verkeerde rekening op toen zij
met de oorlog begonnen. Het viel
hun niet mee. Zelfs met hun geweldige overmacht moesten zij
drie maanden vechten om op het
kleine Finse leger een overwinning van betekenis te behalen.
En wat heeft dat gekost? Fabelachtig waren de verliezen aan
mensen en materiaal die het
als onoverwinnelijk geroemde
leger van de Sovjet-unie geleden heeft. Maar nog veel erger
was het verlies aan prestige, dat
de vrees voor de macht van Rusland verloren deed gaan. Eindelijk hebben de Russen nu bij Viborg, niet inzet van al hun krachten, een overwinning behaald.
Niet zodra was dit geschied of
genoemde geruchten werden verspreid. Er worden nu inderdaad
besprekingen gevoerd over eventuele vredesvoorwaarden. Wie
het initiatief nam, is nog onzeker. Men zegt, dat het rechtstreeks uitging van Moskou, via
Zweden. Ook wordt Zweden als
initiatiefnemer genoemd. Dit
landje zit lelijk in de knel: Wint
Rusland dan heeft het een zeer
gevaarlijken vijand tot naasten
buur; zouden Engeland en Frankrijk Finland ter hulp komen, dan
lokt dit verzet van Duitsland uit

en zou de oorlog wel eens naar
Scandinavië kunnen worden verplaatst. Daarom zou een bemiddeling van Zweden goed verklaarbaar zijn. Ook Duitsland wordt
genoemd. Dit is evengoed te verklaren. Het Duitse prestige lijdt,
door de nederlagen van zijn bondgenoot in Finland evenzeer als
dat van Rusland, en de Sovjetunie kan aan Duitsland niet voldoende economische hulp verlenen zolang zij al haar krachten
moet geven aan de Finse oorlog.
Men noemt reeds de Russische
vredesvoorwaarden. Deze zouden
nog verder gaan dan de eisen,
welke vóór de oorlog aan Finland werden gesteld. Dit zou zeer
onredelijk zijn en de vraag is of
Engeland en Frankrijk, die er belang bij hebben, dat de Russen
de strijd in Finland moeten voortzetten, dan niet krachtiger gaan
optreden. Zij lieten reeds duidelijk verstaan, dat zij, op een verzoek van de Finse regering, bereid zijn, troepen te sturen. Inmiddels is vlak voor het ter perse
gaan van dit blad het bovenstaande bevestigd en de vrede
tussen Rusland en Finland gesloten. Het Finse parlement moet
die nog bekrachtigen.
De Finnen houden stand
Intussen wordt de strijd voortgezet. De Finnen zitten nog in
Viborg en vechten op vier van
de acht fronten tegelijk. Vele
malen tevergeefs hebben de Russen getracht over het ijs aan de
kust van de Finse Golf te komen. Maar telkens schoten de
Finnen het ijs vlak voor hun
troepen stuk en zonken deze troepen met al hun materiaal in het
water. Dit heeft weer een verschrikkelijk aantal mensenlevens
gekost. Op sommige van de duizenden eilanden liggen bergen
lijken en hoort men voortdurend het gekerm van gewonden,
over wie de bolsjewieken zich

Voortdurend worden nog vrijwilligers voor Finland ingeschreven en geoefend. In Engeland
wordt een vrijwilligersleger gevormd onder overste Roosevelt,
een Amerikaan, neef van president Roosevelt. Dit gebeurt ook
in Frankrijk en de
sche landen. Uit Zweden
ken honderden arbeiders om te
Hard om hard
werken in de Finse industrie. Zij
werden warm toegesproken door
Voert Duitsland 'n onbeperkte
Lindberg, leider hunner vakbe- duikbootoorlog, Engeland treedt
weging.
even geweldig op. Het heeft nu
zestien schepen, geladen met
Misdadige bolsjewieken
steenkolen voor Italië, naar zijn
Andermaal hebben de Russen havens gesleept en is hiermede
in Finland enige ziekenhuizen ge- voor het eerst ook opgetreden
bombardeerd, waarbij vele zie- tegen een grote neutrale mogendken en gewonden werden gedood. heid. Het probeert echter met
De Finnen lieten het rode kruis Italië een handelsaccoord te trefvan die ziekenhuizen wegnemen, fen, waardoor weer Engelse koomdat dit internationale teken len kunnen geleverd worden.
van menslievende bescherming Maar de kleine neutrale staten
voor de Russen een teken is, worden steeds meer gedupeerd.
waarop zij bij voorkeur hun bar- Die Duitse kolen werden verlabaarse aanvallen richten. Een den in Rotterdam. Voor de Rotniet-officiële commissie uit Ge- terdamse haven was dit nog het
nève stelt een onderzoek in. enige werk van betekenis. De
Uit instructies, op Russische jol- bedoeling van Engeland is, om
daten gevonden, is gebleken, dat ook de uitvoer van Duitsland te
deze zich onder geen beding mo- treffen. Dit treft natuurlijk tegen overgeven. Zij zijn niet meer vens de ruilhandel van Nederland en andere kleine staten. Die
dan kanonnenvlees.
Dr. Lodygenski, directeur van kleine mogendheden lijden nog
het Internationale Anti-commu- meer dan de oorlogvoerenden.
nistische Bureau in Genéve heeft Hun schepen zijn niet meer veieen rapport uitgegeven van zijn lig op zee. Nog voortdurend
besprekingen met duizenden Rus- moeten zij verliezen boeken op
sische krijgsgevangenen in Fin- hun handelsvloot. Hun handel
land. Hieruit blijkt iets van de zelf wordt onmogelijk gemaakt.
ware toestand in de Sovjet-unie. Zelfs de veiligheid van hun eigen
De massa van het Russische volk landen worden bedreigd. Onstaat vijandig tegenover het bol- danks hun herhaalde protesten
sjewisme en verlangt naar een vliegen vijandelijke vliegtuigen
omwenteling. De meerderheid is boven hun gebieden. In België
nog gelovig. Zij wordt misleid en kwam het zelfs tot een gevecht
onwetend gehouden. Er is veel in de lucht. Uit een Duits vliegbureaucratische verwarring en tuig, werden Belgische vliegtuigrote ontevredenheid btf de boe- gen, opgestegen om te waarren. Overal wordt bekwame lei- schuwen en tot dalen te dwingen,
ding gemist, ook en vooral in het boven eigen grondgebied bescholeger. Ongelooflijk is de terreur, ten. Een Belgisch officier verdie op de arme bevolking wordt loor hierbij het leven. De Duitse
uitgeoefend. Dit zijn de conclu- regering heeft haar leedwezen
sies van Lodygenski, gegrond op betuigd. Het was een vergissing.
een groot aantal feiten, te talrijk Geheel deze oorlog en zijn rechtom ze hier te kunnen vermelden. schennis is een gruwelijke verDoor die duizenden krijgsgevan- gissing!
genen komt heel wat aan het
voor de Kerk in
licht. Ook dit verklaart, dat de Kechtsherstel
Frankrijk
Sovjetleiders zo gauw mogelijk
Het verzoek van de o'id-strijeen einde zouden willen maken
ders is ingewilligd. Het eigenaan de oorlog.

OVER VOORNAMEN
VREEMDE AFKORTINGEN
De echt-Hollandse namen Piet, Hans,
Hein, Mien, Klaas, Truus, Jan, Bets schijnen tegenwoordig voor velen contrabande
te zijn. Men heeft liever een Franse, Engelse of
nieuw gefabriceerde voornaam, die men eer aan hond of kat zou
geven.
Enige weken heb ik de geboorten-, verlovings-, huwelijks- en overlydensadvertenties in een gewestelijk katholiek dagblad nagegaan. De oogst is groter dan ik
verwacht had. Ik zal er wat van mededelen, opdat onze arbeiders niet met die
malle mode gaan meedoen.
Alle eer aan de dames. Eerst dus
enige namen, heden door Eva's dochteren
gedragen. Ik kwam een Joke tegen, bepaald een vrouw, die kampioene is in het
joker- of pokerspel. Of Kien de naam van
een vrouw dan wel van een man -is, bleek
mij niet uit de advertentie. In alle geval
zal zy of hij het wel ver gebracht hebben

Sumner Welles
heeft Berlijn „gedaan", twee dagen uitgerust in Zwitserland,
toen Parijs bezocht en naar Londen gevlogen. Uit vruchtbare
journalistieke duimen zijn vele
kolommen copie gezogen, maar
de Amerikaan heeft in het openbaar alleen maar gezegd, dat hij
als afgezant van Roosevelt poolshoogte kwam nemen. Dit was bekend vóór hij Uit Amerika vertrok. Welles heeft verder over
het weer gesproken en bemerkt,
dat het nog geen „summer" is.
Wij wachten op zijn boodschap
aan Roosevelt.

in het kienen. Zij of hij kan een zusje of
broertje van Gien zijn. Waarom niet liever
Gijn, als voor de pret geboren? Enfin,
hier en daar spreekt men gijn als gien uit,
wellicht ook in de streek van onze Gien.
Een andere vrouw heet Iet, wat wel als
afkorting van Ida bedoeld zal zijn, indien
Iet geen drukfout voor Jet is. De priester
zal zo'n Iet wel als Ida in het doopboek
inschrijven en Marja als Maria, want hij
moet aan dopelingen de naam van een
Heilige geven. En volgens onze burgerlijke wetgeving moet een pasgeboren kind
met een of meer vóórnamen ingeschreven
worden, die in de kalenders of in de oude
geschiedenis voorkomen, zodat de ambtenaren van de burgerlijke stand met namen
als Iet, Kien, Kit ook geen weg zullen
weten.
Ik noemde daar de naam Kit, omdat ik
die ook in de advertenties ontmoet heb.
Hij doet mij denken aan een
bierkit,

al is hij ongetwijfeld een verkorting van
het Engelse Kitty. Die dame heet dan in
de taal der Kerk Catharina en in fatsoenlijk Nederlands Toos. Kan ik Kit nog thuis
brengen, wat ik van Vreni moet maken,
weet ik niet. Misschien Veronica, in Limburgs dialect Vroon? En Queenie??
Een andere vrouw is bewonderenswaardig. Zij heet waarachtig „Admirabilis", de
bewonderenswaardige op z'n Hollands!
Wij nemen afscheid van de dames. Is
de man, de koning der Schepping verstandiger? Wij moeten, helaas, bekennen, dat
vele mannen ook al met een belachelijke
naam voor de dag komen. Zo adverteerde
er een met de voornaam Lex, wat wet betekent. Wilde hij misschien te verstaan
geven, dat hij, eenmaal getrouwd, niet van
plan was onder de duim te zitten, maar
de wet zou voorschrijven? Een tweede
noemde zich Aat, een derde Ad. In plaats
van Adriaan? Of Ane een man was, bleek
me wederom niet uit de advertentie. Wat
zouden de priester en de ambtenaar van
de burgerlijke stand er van gemaakt hebben? Dat vele mensen tegenwoordig verschillende voornamen hebben in doopboek
en register van de burgerlijke stand, valt
heus niet te verwonderen.

domsrecht van de Missiecongregaties is in Frankrijk, nu de socialisten zich verzetten tegen een
desbetreffende wet, hersteld bij
decreet. Die congregaties mogen
nu ook weer scholen bezitten en
inrichtingen voor sociale bijstand
zonder belastingplicht. Zo herstelde de dictatuur de fouten der
democratie.
Oorlog en werkloosheid
Het aantal werklozen in Engeland, thans nog 1.300.000, is sinds
Februari van het vorige jaar
met 600.000 gedaald. Engeland
heeft nu het laagste werklozencijfer sinds tien jaren.
Weer een, die er genoeg van
kreeg
Een der drie communistische
Senaatsleden van België verklaarde in openbare zitting, dat
zijn medelid Noël uit zijn partij
was verwijderd. Noël zeide echter, dat hu een royement niet
had afgewacht, maar vrijwillig
was uitgetreden omdat in de leiding der communistische partij
personen zitten, wier moraal te
wensen overliet. De communistische „moraal" kan niet te laag
worden aangeslagen, maar voor
Noël was zij toch beneden het
minimum gedaald. Zo denken velen erover.
Een held
Aan het Westfront kreeg een
Frans vlieger-officier opdracht
een gevaarlijke tocht te ondernemen. Die officier was vader
van drie kinderen. Daarom bood
een priester aan zijn taak over
te nemen. Dit werd goedgekeurd.
Die priester was de pater-Dominicaan, professor dr. Geoffroy.
Deze had ook gaarne blyven leven voor zijn oude moeder, maar
meende, dat hij toch beter kon
worden gemist dan een huisvader. Hij vervulde de opdracht.
Zijn machine werd in brand geschoten. Bij haar val werd het
hoofd van den reeds doden priester van de romp gesneden. Zo
sterft een held. Dit offer werd
voor het vaderland gebracht in
de week, waarin de Franse socialistische partij weigerde de
lekenwetten te herzien en de religieuzen weer als volwaardige
burgers te erkennen!
Het geval is geen uitzondering.
In Januari werden drie andere
Franse priesters, wegens heldendaden aan het front, gedecoreerd en eervol vermeld in de
Franse Staatscourant.
H. H.

Ik ken een dame, die Dicky heet en
juist tamelijk dik is. Maar heeft u al eens
een man ontmoet, die de zeer, zeer welluidende voornaam Dick draagt? Hij bestaat. Indien hij nog geen 220 pond weegt,
moet hij bepaald zorgen, dat hij dit gewicht spoedig haalt.
Aat en Ad zijn vermoedelijke afkortingen van Adriaan. Adrie is, dunkt me,
zeker als Adriaan in de registers van de
burgerlijke stand ingeschreven. Mannen
doen ook al mee met de mode om met
Engelse namen te pronken. Daar hebt ge
bijvoorbeeld Ronny en Jurry. Deskundige
lezers mogen uitmaken, hoe zij in doopboek, huwelijksregister en register van de
burgerlijke stand moeten ingeschreven
worden. Ik kan het niet.
Lezers van „Herstel", blijft flinke, forse
Nederlanders! Geeft uw kinderen Nederlandse namen!
VAN DEURNE.

tegen Hoofdpijn, Kiecpijn, Migraine;
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KRONIEK EN KRITIEK
cellen
t»o«w
ïlleni»

Dat de communisten tieren over de
krachtige maatregelen der sociaaldemocratische vakbonden tegen hen
genomen, kan men begrijpen.
Zij proberen nog kabaal te maken
in gesloten bedrijven, waar royement
uit de organisatie meteen werkloosheid kan betekenen, iets, dat een vakbondsbestuur uiteraard vermijden wil.
Dit blijkt mogelijk. Geroyeerden
kunnen hun vak blijven uitoefenen,
als zij het bedrag, dat zij anders aan
contributie betalen, dan in de kas van
de algemene commissie storten.
Het hoofdbestuur van de soc.-dem.
Typografenbond heeft het lidmaatschap van een fascistische of communistische organisatie onverenigbaar
verklaard met het lidmaatschap van
de bond. Dit besluit wordt, zo meldde
de soc.-dem. „Vooruit" van 9 Maart,
als volgt gemotiveerd.
Wij kunnen in het welbegrepen belang
onzer leden niet toelaten, dat een groep
personen in onze organisatie gelegenheid
geboden wordt, het werk van onze bond
in het algemeen en van de moderne vakbeweging in het bijzonder te ondermijnen.
Wij dienen ons te beschermen tegen lieden, wier streven er op gericht is, de
arbeiders de vrijheid te benemen, gemeenschappelijk naar lotsverbetering te
streven. Een eerste gebod daarbij is, deze
mens-en niet de gelegenheid te bieden —
onder bescherming van hun lidmaatschapsboekje — onrust en tweedracht in
onze rijen te kweken.

Dat de communisten inderdaad bar
wroeten in de soc.-dem vakbonden,
staat vast.
Zo gingen twee werkloze leden der
Amsterdamse typografenaf deling van
de soc.-dem. bond zogenaamd namens
„de" leden, maar in werkelijkheid op
eigen houtje met Maatschappelijk
Hulpbetoon confereren. Zij werden
uit de bond gezet en een dag daarop
was het tetteretè in het communistische „Volksdagblad."
Meisjes in de kledingindustrie te
Amsterdam werden naar een communistisch jeugdhuis gelokt, onder mededeling, dat daar een onderafdeling
van het sociaal-democratisch vakverbond was gevestigd, dat het
een neutrale vereniging was, die
zich met klachten over arbeidsvoorwaarden bezig houdt, dat de zaal belangeloos was afgestaan, enz.
Wat in de hoofdstad gebeurt, probeert men uiteraard elders ook. Het
is nodig, dat deze bolsjewistische cellenbouwers nauwkeurig worden bekeken en onverbiddelijk ontmaskerd
en geweerd.
Ook heeft de sociaal-democratische
stucadoorsbond verboden, dat leden
van de organisatie zich vijandig gedragen tegen de bond of andere instanties van de soc.-dem. vakbeweging
bij stempellokalen of in vergaderingen
mondeling of schriftelijk propagandamaken voor de C.P.N, of haar mantelorganisaties. Wie zich daaraan schuldig maakt, wordt onherroepelijk, zonder waarschuwing, geroyeerd. De
schildersorganisatie in Amsterdam
heeft een einde aan het gestook van
een groepje communisten gemaakt
door zeventien herrieschoppers te
royeren.
De communisten hebben hun actie
tegen de sociaal-democratische vakbonden systematisch opgezet. Sinds
enkele weken worden aan de stempellokalen de namen genoteerd van de in
sociaal-democratische bonden georganiseerde arbeiders, die zich voor een

debat met de communisten laten vinden.
„Deze arbeiders, zo schreef „Het
Volk" van 22 Februari, „worden door
de communisten uitgenodigd om
kleine bijeenkomsten bij te wonen,
waar zij dan, onder het mom van een
vrije discussie, door speciale propagandisten onder handen genomen
worden. Men vliege hier niet in! Elk
debat met communisten verleent een
betekenis aan deze volgelingen van
Stalin, die zij in ons land gelukkig niet
hebben. Elke medewerking aan communistische actie is actie tegen de
moderne organisatie. Ook al is het
„slechts" het tekenen van een „petitie" of iets dergelijks: de communisten maken van democratische argumenten gebruik om de democratische
organisaties te ondermijnen.
Men late de communisten alleen
staan!"
Wij behoeven niet te zeggen, dat de
katholieke arbeiders, wier leiders

jaren geleden reeds alle maatregelen tegen cellenbouwers hebben genomen en wier voorbeeld de sociaaldemocraten nu navolgen, er precies zo
over denken. En als een katholiek arbeider zou bemerken, dat een Stalinist een argelozen sociaal-democratischen arbeider zou strikken, dient iiij
hem te waarschuwen. Want op dit
punt, in de strijd tegen het godloze
bolsjewisme, staan wij nu gelukkig
eens naast sociaal-democraten van
wie de levensbeschouwing ons overigens scheidt.
Dit geldt ook — en vooral! —voor
de jeugd.
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„Het Orgaan" van de katholieke
Grafische Bond klaagde onlangs over
het slechte vergaderingbezoek. Voor-

K E R K EN STAAT
Ia een polemiekje met den heer
Kleerekoper, naar aanleiding van geruchten, die hebben gelopen over een
geschil tussen de H. Stoel en Franco,
betreffende de benoeming van de
Spaanse bisschoppen, schreef „Herstel" van 16 Februari:
Och, de zaak is heel verklaarbaar.
Sinds meer dan duizend jaar hadden de
Spaanse vorsten recht van voordracht van
bisschoppen. De H. Stoel wilde dat, ook bij
verandering van omstandigheden, niet aan
de vorsten ontnemen. Maar, als verhoudingen opnieuw herzien worden, is het begrijpelijk, dat de H. Stoel de'wereldse zeggenschap zoveel mogelijk beperken wil.
Het algemeen streven is, om daar, waar
contact van bovenbedoelde aard bestaat,
de regering het vetorecht te geven. Met
andere woorden, zij mag bezwaar opperen
tegen voordrachten van Rome, maar zij
mag zelf geen voordrachten meer maken.
Benoemen in de werkelijke zin des
woords deed de Paus altijd en overal, ook
in Spanje. Maar caesaro-papisme kon dan
hier en dan daar wel min of meer grote
invloed uitoefenen, altijd ten nadele van
de Kerk.

En verder:
Franco's optreden wortelt veel meer in
oude Spaanse opvattingen dan in modern
totalitarisme, al lijken de gevolgen verblindend veel op elkaar.
Laat ons hopen, dat de zaak in der minne wordt opgelost, tot tevredenheid van
Kerk én Staat beide.

In die hoop zullen alle Nederlandse
katholieken van harte delen. En tevens zullen zij er zich over verheugen,
dat in ons land dergelijke aangelegenheden geen punt van verschil of geschil uitmaken. Wij kennen gelukkig
zulk een inmenging van de burgerlijke overheid in zaken, die tot het
domein der Kerk behoren, niet. En
ook in de landen, die katholiek heten,
en waar de toestanden enigszins verschillen van de onze, blijft die bemoeiing steeds een netelig punt, waarbij de Kerk er steeds op bedacht moet
zijn haar rechten te verdedigen. Op
de gevaren van het caesaro-papisme
werd door „Herstel" terecht gewezen.
Niet zonder voldoening valt daarom te constateren, dat de gebeurtenissen van deze eeuw, hoe dramatisch
en verschrikkelijk onder vele opzichten, toch in vraagstukken, als de hier
bedoelde, een niet onbelangrijke verbetering hebben gebracht.
Het begon reeds in 1903, toen de
keizer van Oostenrijk bij de PausSCHOONMAAK keuze
gebruik meende te moeten mageeft menige huisvrouw en meisje ruwe en ken van zijn zogenaamd „recht van
roode werkhanden. Deze worden wederom, uitsluiting" tegen de verkiezing van
spoedig gaaf, zacht en blank door Purol. kardinaal Rampolla. Paus Pius X is

daar toen met zoveel kracht en beslistheid tegen opgetreden, dat aan
dit vermeende en door de Kerk nooit
Tkende recht voor eens en voorgoed
en einde werd gemaakt.
Een paar jaar later kwam het in
Frankrijk tot een scheiding van Kerk
en Staat, door de anti-clericale drijvers in regering en parlement als een
vijandige maatregel tegen de Kerk bedoeld. Maar al bracht dit ook zijn
pijnlijke en ergerlijke gevolgen mee,
:en voordeel was, dat tevens aan zekere bemoeiingen van de staat met
zuiver kerkelijke aangelegenheden
een einde kwam en de benoeming der
bisschoppen niet langer officieel door
het hoofd van de staat geschiedde.
Nog in verschillende andere landen oefende de burgerlijke overheid
bij deze benoemingen een zekere medezeggenschap uit, of meer. In het
voormalige Beieren — om nog slechts
dit land te vermelden — benoemde
de koning de twee aartsbisschoppen
en de zes bisschoppen en zulks krachtens een lang geleden gesloten concordaat. Zelfs benoemde hij nog andere kerkelijke functionarissen. („Het
bestuur der Heilige Roomse Kerk"
door Paul Goulmy. 1913).
Het waren meestal concordaten,
welke tot dergelijke regelingen hadden geleid en waarbij de H. Stoel
ter wille van de vrede of uit andere
overweging concessies had gedaan, of
daarin had berust. Het concordaat
met Beieren dateerde van
1817 en het concordaat met Spanje,
waarop, naar verluidde, de heer
Franco zich thans beroept, is ook al
bijna een eeuw oud.
. In de concordaten, door Paus Pius
XI z.g. tussen de jaren 1922 en 1928
gesloten, bleef het recht der bisschopsbenoemingen, naar onlangs
werd in herinnering, gebracht, geheel
aan de Kerk voorbehouden. Wij, katholieken van Nederland, kunnen het
ons ook moeilijk anders voorstellen.
Van concordaten heeft de Kerk
dikwijls niet minder last dan voordeel
gehad. Ze bleken soms slechts een
middel, om erger te voorkomen, terwijl zij dan zelfs nog herhaaldelijk
door de burgerlijke machthebbers
werden geschonden of willekeurig
uitgelegd.
Wij behoeven er daarom geenszins
rouwig om te zijn, dat ons land dergelijke overeenkomsten missen kan.
Mgr. Van de Wetering sprak het
eens uit met zijn gewone rondborstigheid: „Ik houd niet van concordaten. Ik geef de voorkeur aan de vrijheid l"

P. S.
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al in de grote steden klemt dit vraagstuk. De afstanden sullen daar een
rol spelen, maar de Amsterdamse afdeling van genoemde bond heeft over
de zaak een commissie laten rapporteren.
In „St. Petrus" merkte een veteraan op, de diepste oorzaak van het
emis aan belangstelling te moeten
zoeken in gebrek aan inzicht in de
'eestelijke doelstelling van de sociale
beweging.
„De dagelijkse zorgen hebben onze
mensen vast in hun greep en zij komen daardoor zo moeilijk boven het
materiële uit. Zij verwachten van hun
bond in de allereerste plaats stoffelijke voordelen en liefst zo spoedig
mogelijk. Ze zouden graag in één dag
uit een handvol graankorrels een heel
korenveld zien wassen. En nu dit wonder achterwege blijft, keren zovelen
het bondsleven ontmoedigd en onverschillig de rug toe. Maar zij vergeten,
dat de fundamentele veranderingen
in de structuur onzer samenleving,
welke nodig zijn om te komen tot groter stoffelijke welvaart, ook voor hen,
alleen mogelijk zijn bij een „geestelijke
herbewapening", waartoe ook onze
sociale organisaties hebben bij te dragen.
Eerst wanneer meer en meer het
besef doordringt, dat het stoffelijke
in ons streven moet worden geadeld
door de ethische en religieuse beginselen ener christelijke solidariteit,
waarvoor onze sociale verenigingen
een leerschool moeten zijn, zal men de
geestdrift, bezieling en toewijding mogen verwachten, waaraan ook ons
bondsleven zo dringend behoefte
heeft."

VERBONDSVERGADERING
1. In de op 8 Maart gehouden buitengewone Verbondsvergadering
heette Verbondsvoorzitter De
Bruijn de voor de eerste maal
aanwezige bestuurders van de
sinds l Januari bij het Verbond
aangesloten Katholieke Vereniging van handelsreizigers en
handelsagenten „St. Christoffel"
hartelijk welkom.
2. Besproken werden rapporten
over de beroeps- of bedrijfsgewijze opbouw van de organisatie
alsmede het huishoudondcrwijs
voor arbeidersmeisjes.
3. Besloten werd tot oprichting van
een stichting voor dit onderwijs
en tot stichting en onderhouden
van vacantie- en rustoorden voor
de Katholieke Arbeidersbeweging

HERSTEL: 'ALGEMEEN K A T H O L I E K WEEKBLAD

R O N D DE
BEWEGING
De op 3 en 4 Juni te Amsterdam te houden bondsvergadering van „St. Paulus"
•wordt de 25ste vergadering van afgevaardigden sedert April 1907.
ff„St. Franciscus" meent einde Februari 9700
leden te tellen, dat is 300 minder dan het
10.000-tal, dat de H.K.W. einde Juni bereikt
wilde hebben. „De Katholieke Bediende"
hoopt dat dit ideaal bereikt wordt.

ffDe katholieke mijnwerkers hebben in cte
eerste week van Maart een nieuw record gevestigd. Ze zijn er in geslaagd niet minder
dan honderd-vijf-en-twintig nieuwe leden in
hun Mijnwerkersbond in te schrijven.
#

Als opvolger van wijlen den heer A. C. van
Hilst is benoemd tot redacteur van „De
Volkskrant" de heer G. Hol, die als oudhoofdredacteur van „Het Centrum" te
Utrecht een bekende figuur is en als journalist een uitstekende naam bezit.
In de „Katholieke Bouwvakarbeider"
schrijft bondsvoorzitter Andriessen over den
verscheiden oud-bestuurder H. Collignon.
„Hij kende en beheerste zijn zaken en wist
met de hem kenmerkende ernst de aan hem
toevertrouwde belangen te behartigen. Men
zag en waardeerde in hem den toegewijden
werker, die met hart en ziel aan zijn werk
en zijn functie verbonden was."
Er zijn reeds 30.000 thermometers aangevraagd. Was u er al bij ? Zo neen, bestel dan
vandaag nog. De eerste afzendingen hadden
reeds plaats.
De Katholieke Grafische Bond zal zijn
algemene bondsvergadering houden op 14,
15 en 16 Juli 1940.
In verband met het veertigjarig bestaan
van de organisatie zal op Zondag 14 Juli dit
feit worden herdacht.. Beide volgende dagen
zal de Bondsvergadering plaats vinden.

BRIEFWISSELING
H. "L. P. te B. „Lering en leiding" is het
maandschrift van het Katholiek Werkliedenverbond; U kunt het zeker in de Leeszaal vinden en anders via afdelingsbestuur
of rechtstreeks, Drift 10 Utrecht, een proefexemplaar aanvragen. Het abonnement bedraagt ƒ 6 per paar; voor leden van het
Verbond ƒ 3,50.
G. B. te A. De juiste betekenis van het
citaat uit prof. L's artikel is u ontgaan.
Vraag bij. afdelingsbestuur of in leeszaal
de hele aflevering van 't gemeenschapsnr.
van „L. en L.". Het oordeel zal dan gemakkelijker zijn. U haalt in uw brief een massa
overhoop, maar het verband tussen al die
dingen is niet al te sterk. Uw vragen zijn
voor een goed deel juist; die moogt u best
stellen. En als u er met een verstandig man
over spreekt, zal die ze u wel beantwoorden
ook. In „Herstel" zou het een paar bladzijden eisen! Wat de mobilisatiesteun _ betref t,
die vraag zenden wij aan een deskundigen
verbondsbestuurder door. Hadt gij zelf er
uw afdelingsbestuur al over geraadpleegd?

ffH. v. d. P. 's-Gravenhage. U zult wel begrepen hebben, dat ik me niet aanbevolen
hield „voor gegevens (met leeftijd enz.) over
kindertal", zoals Herstel 8 Maart mij liet verklaren, maar voor gegevens over kindertaal
met toevoeging van leeftijd enz.
P. Gerlach Royen O.F.M.

HERWONNEN LEVENSKRACHT

In het vorige nummer werd weder opgenomen de lijst van gevallen, waarin men
géén aanspraak heeft op hulp van H. L.
Verzuimd werd daarbij rekening te houden met de toetreding van de R. K. Handelsreizigersvereniging „St. Christoffel"
tot het Verbond en tot H. L. met ingang
van l Januari j.l.
De leden van deze organisatie hebben
dus sedert l Januari j.l. wel degeüjk aanspraak op hulp.
HET BESTUUR VAN H.L.

MARTIKA
A.

TH.

door
TERWINDT

O. P.

ƒ L50
Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgeefster

URBI ET ORBI - UTRECHT

Van goede
„komaf"!

„reserves
MET VELE FACTOREN REKENING HOUDEN
Moet bij het stellen van de vraag, die
wij in „Herstel" van 23 Februari ontkennend beantwoordden, namelijk of onze
„reserves" thans geringer zijn dan bij het
begin van de vorige oorlog, geen rekening worden gehouden met de groei der
bevolking en de koopkracht van de gulden? Kortheidshalve hebben wij daarmede in ons artikel geen rekening gehouden,
hoewel zulks theoretisch niet door de
beugel kan.
Ten eerste dan de bevolking. Deze is
in Nederland van 1914 tot 1939 met ongeveer 35 % gestegen, en wel van 6.361.700
in 1914 tot 7.935.650 in 1930 en vervolgens tot 8.728.600 in 1938. Dit wil echter
nog lang niet zeggen, dat men de financiële lasten van 1914 met 35% moet verhogen om een vergelijking met de overeenkomstige lasten van thans te kunnen
maken. Zo stijgen de lasten voor militaire
doeleinden lang niet in dezelfde evenredigheid als de bevolking. Zij kunnen best
veel sterker of minder sterk stijgen.
Ten tweede de koopkracht van de gulden, dus de indexcijfers der goederenprijzen, de groothandels prijzen, en de kosten van levensonderhoud. Het is uiterst
moeilijk hier één indexcijfer vast te stellen, dat ook maar op een enigszins betrouwbare wijze een vergelijking van de
koopkracht van de gulden van thans met
die van 1914 mogelijk maakt. Immers de
omstandigheden, de levensbehoeften, de
verbruiksartikelen zijn in 25 ;aar tijds
aan grote veranderingen onderhevig geweest, alsmede de mogelijkheden tot een
zo algemeen mogelijke meting daarvan.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek
heeft zijn desbetreffende indexcijfers dan
ook zo nu en dan aan de veranderde omstandigheden aangepast en wel zonder
zelf de kans te zien daarbij tot 1914 terug
te grijpen. Intussen bieden hier enige zij het zeer vage — mogelijkheid va.n vergelijking de kosten van levensonderhoud
voor arbeidersgezinnen te 's-Gravenhage.
Als men hier het gemiddelde van 1913—
1914 op honderd aanneemt, dan waren de
totale kosten van levensonderhoud in
1938 ongeveer 35% hoger. Voor voeding
alleen waren zij slechts 22% hoger. Sommige andere indexcijfers vertonen vooral
voor de laatste groep een veel geringer
stijging.
Doch zelfs al zou men die 35 % bevolkingstoeneming en de 35% vermindering
van de koopkracht van de gulden in die
25 jaar in het particulier vermogen en
het zuiver inkomen van 1914 verwerken •—
iets wat ons onder andere om de aangegeven redenen schromelijk overdreven
lijkt — om vergelijkbare cijfers met thans
te krijgen, zelfs dan zouden het huidige
zuivere inkomen en vermogen nog best
de vergelijking met 1914 kunnen doorstaan, zelfs zonder rekening te houden
met de enorme toeneming van het vermogen en het jaarlijkse surplus der sociale
verzekeringsfondsen, de particuliere verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, spaarbanken etc. Sedert ons vorige
artikel is er namelijk een onderzoek bekend geworden van
het Nederlands Economisch Instituut1) waaruit blijkt, dat het
vermogen van genoemde instellingen in
bedoelde periode is toegenomen van enkele honderden millioenen tot zes milliard
gulden.
Nog duidelijker wordt een en ander, als
men in tegenstelling met het vermogen en
het zuiver belastbaar inkomen, zoals wij
deden, tot uitgangspunt neemt het nationale inkomen. Dit immers geeft nog een
algemener beeld van hetgeen als bron
voor oorlogsfinanciering te mobiliseren
valt, dan het volgens onze huidige begrippen „belastbare" inkomen. Bovendien
bestaan er sedert kort zeer interessante
en tamelijk nauwkeurige gegevens omtrent het totale nationale inkomen zoals
hier bedoeld. Als no. 2 en no. 3 van de
Speciale Onderzoekingen van de Afdeling
voor Conjunctuuronderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn namelijk yoor de civiele prijs van f 0,50 per
stuk onlangs twee detailstudies van „De
Nederlandse Conjunctuur" uitgegeven en
wel één onder de titel „Enkele berekeningen over het nationale inkomen van
Nederland" en één onder de titel „De
Nederlandse volkshuishouding 1914— '18".
Daaruit blijkt, dat ons totale nationale
inkomen in 1914 f 2346 millioen bedroeg,
om reeds spoedig tot het dubbele te stij-

gen op welk niveau het op enkele uitzonderingen na gebleven is. In de jaren der
hausseperiode 1928—'30 bedroeg het nationale inkomen zelfs gemiddeld meer
dan f 5.8 milliard. Daarna trad voor enkele jaren een daling in tot f 4% milliard,
doch de laatste twee jaar werd weer ongeveer f 5 milliard bereikt. Zelfs al past
men hierop de o.i. zeer overdreven correctie van 70% toe, dan valt een vergelijking
van het nationale inkomen met 1914 nog
ten gunste van het heden uit.
Uit een en ander blijkt afdoende, dat
alle bespiegelingen over de vraag, of
onze „reserves" thans groter of kleiner
zijn dan in 1914 hoogst speculatief zijn,
zodat het zelfs voor een statistisch bureau, dat over de meest volmaakte informaties beschikt nog onmogelijk zou zijn
om te constateren, dat onze reserves nu
precies zoveel groter of kleiner zijn dan
toen. Zelfs al had men alleen met zuiver
financiële factoren te doen dan ware zulks
nog totaal onmogelijk.
Doch gelukkig hebben wij ook nog met
andere factoren te maken. Hier zijn twee
interessante voorbeelden te noemen. Zo
zijn wij thans voor onze fabrikaten veel
minder afhankelijk van het buitenland dan
destijds al moeten de primaire grondstof^
fen dan ook nu nog grotendeels worden
ingevoerd.
Dit blijkt wel uit de volgende tabel:
Aandeel van Nederlandse fabrieken in het
binnenlands verbrulfe
in percenten
1925 1938
98
100
97
100
96
100
96
100
95
100
92
99
93
99
90
99
87
98
93
93
81
93
75
91
61
91
79
90
52
86
26
85
68
78
42
73
50
71
62
71

Margarine
Cacaopoeder
Zeep- en waspoeder
Chocolade-artikelen
Rijwielframes
Huishoud- en textielzeep
Rijwielen
Wollen dekens
Katoenen dekens
Zooileer .
Schoenen etc
Bloem en meel
Emaillewaren
Weefsels
Rijwielbanden (binnen)
Rijwielbanden (buiten)
Papier
Nagels en spijkers
Garens
Bouten, moeren

Een nog sterker voorbeeld van onze grotere onafhankelijkheid van het buitenland
zijn de sterk toegenoemen binnenlandse
productie van steenkolen en van zout. De
productie hiervan bedroeg namelijk:
Mijnbouwproductie
Steenkolen Aantal Zout Aant.
x 1000 ton arb. x 1000 kg arb.
1911—1915
1894 9178
1916—1920
3397
17787
24857
155
1937
14321 31069
132430
174
1938
13488
32090
166064
341

Zwanenberg's augurken...
25 i 30 heerlijk-croquante»
zoetzure augurkjes in iedep
blik! Zóó geconserveerd,
dat zij goed blijven, ookl
als de bus eenmaal gei
opend is, mits men de
augurken onder het vocht
in de bus laat staan.

ZWANEMBERG
maakt wat smaakt!
Bijksbelastingdruk per aangeslagene
in procenten van het zuiver inkomen
Zuiver
1916/17 1927/28 1938/39
inkomen •
guldens
0,97
0,50
0,51
1000
2,32
1,95
2,09
2000
3,48
3,83
4,41
5000
4,46
4,89
10000
5,20
5,79
6,35
6,60
20000
9,74
9,41
10,65
50000
14,75
12,07
17,48
100000
17,87
23,28
13,78
200000
in procenten
vermogen
guldens
16000
20000
50000
100000
500000
1000000
10000000

van het vermogen

0,01
0,06
0,12
0,15
0,39
0,53
1,15

0,02
0,08
0,15
0,17
0,28
0,36
0,75

0,02
0,09
0,17
0,19
0,30
0,38
0,77

Gevestigde schuld
Per hoofd der bevolking
Totaal rijk
in guldens
in millioenen guldens Rijk
Rijk plus
prov. en gem.
1915 1143
1920 2183
1925 2916

1930
1935

2462
2700

1936

1937
1938

2870
3253

1939

3212

181
322
399
314
322
319
335
377

269
464
589
545
587
581
603

6502)

Hieruit blijkt, dat de lagere inkomens
tegenwoordig lager belast zijn dan in het
begin van de vorige oorlog, de zeer hoge
inkomens daarentegen veel zwaarder.
Men zou zo zeggen, bij de inkomens van
f 5000 en hoger kan nog een aardig schepje bij, maar men vergete niet, dat de tabel van de druk der inkomstenbelasting
alleen betrekking' heeft op de lasten, die
het Kyk oplegt, gemeenten provincies,
waterschappen enz. voegen hier over de
gehele linie genomen gemiddeld nog meer
dan vijftig procent aan toe.
Doch zelfs hiermede rekening houdende is de situatie in de gegeven omstandigheden zo, dat het sociaal-economisch —
over het morele aspect willen wij niet oordelen — beter verantwoord is om de inkomsten- en vermogensbelastingen te verhogen dan om te trachten een hogere belastingopbrengst te peuren uit verhogingen van de indirecte belastingen, die
hoofdzakelijk op de consumptiemogelijkneid der grote massa drukken, die toch
al niet royaal is.
Ook hierover heeft het Centraal Bureau
het vorige jaar een interessante detailstudie gepubliceerd.

Een andere factor — als .biedende enige
aanwijzing voor de ontwikkeling onzer
volkskracht — waarmede nog rekening
dient gehouden te worden is de schuld per
hoofd der bevolking en de verdeling van
de belastingdruk.
Deze blijkt uit onderstaande tabellen,
B. H. A. MEIJERINK.
die wij samenstelden uit gegevens van het
„Statistisch Zakboek" 1939 en vroegere
1) Zie het Ochtendblad van de Maasbode
jaargangen van het Centraal Bureau voor van
3 Maart j.l.
de Statistiek (prijs ƒ1,45),:
2) Raming.
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Wij en de internationale toestand
A. Een algemene mededeling van een
1. De plaatselijke afdelingen en de
vakvereniging of soortgelijk lichaam, dat
kwestie inzake kostwinnersver- •de lonen in bepaalde bedrijven of beroepen verhoogd zijn geworden, behoeft op
- goeding
Als gevolg van de grote achterstand op
het departement van Defensie bij de behandeling van verzoeken inzake de kostwinnersvergoeding e.d.g. van gemobiliseerden is het departement ingegaan op het
denkbeeld der arbeidersvakcentralen om
deze aangelegenheden in eerste instantie
voortaan in een plaatselijk overleg tussen
gemeentebesturen en arbeidersbeweging
te laten behandelen.
Naar aanleiding van deze beslissing
heeft het bestuur van ons Verbond zich
gericht tot de plaatselijke werkliedenverenigingen en volksbonden met het volgende verzoek:
U gelieve dus voortaan met den burgemeester of den door dezen aangewezen
ambtenaar te overleggen over alle mobilisatie-vergoedingkwesties, zodat alleen zaken, waarover plaatselijk geen overeenstemming wordt bereikt, moeten worden
doorgezonden.
In dit overleg kunnen alsnog worden
betrokken de kwesties, die reeds langs de
een of andere weg in Den Haag bij het
departement zijn aanhangig gemaakt. Indien kwesties, als in deze alinea bedoeld,
kwesties dus die reeds in Den Haag aanhangig zijn gemaakt, plaatselijk tot oplossing worden gebracht, gelieve u den burgemeester te verzoeken daarvan bericht
te geven aan het departement, opdat men
daar wete, dat het desbetreffende dossier
als afgedaan kan worden beschouwd.
Om te bevorderen, dat alle kwesties
voor onze leden worden afgedaan langs
de weg, die thans door het departement
voor het behandelen van deze aangelegenheden is aangegeven, zullen wij de hoofdbesturen der vakbonden verzoeken hun
leden te instrueren alle kwesties betrek'
king hebbende op mobilisatie-vergoeding
e.d.g., te behandelen met de plaatselijke
werkliedenyereniging (Volksbond) of de
door deze ingestelde crisisdienst.
Wij rekenen er op, dat uw besturen of
door hen in het leven geroepen crisisdiensten met de nodige bereidwilligheid en
voortvarendheid deze aangelegenheden
zullen behandelen, opdat de kwesties zo
spoedig mogelijk tot oplossing zullen worden gebracht.

2. Kostwinnersvergoeding
Naar aanleiding van de steunverhoging
en de ingevoerde duurtebijslagen en loonsverhogingen heeft de minister van Defensie d.d. 15 Febr. '40 het volgende schrijven
gericht aan de burgemeesters:
Ingevolge par. 5, vierde lid, van de
M.V.B, worden, wanneer belanghebbenden
aantonen of althans aannemelijk maken,
dat gedurende het verbhjf in werkelijke
dienst de inkomsten van den dienstplichtige hoger zouden zijn geweest dan bij de
opkomst het geval was, deze hogere inkomsten bij de vaststelling van het vergoedingsbedrag in aanmerking genomen.
In verband met deze bepaling heb ik de
eer uw aandacht te vestigen op de circulaires van den minister van Sociale Zaken
van 19 en 22 December 1939 en 10 Januari
1940, afd. Steunverlening, nrs. 300—1129,
302—1129 en 1—1129, waarbij aanwijzingen worden gegeven omtrent het toekennen van duurtebijslagen aan steun genietenden enz. Als gevolg van die maatregelen worden thans aan de verwanten van
dienstplichtigen, die — niet in werkelijke
dienst zijnde — onder de toepassing van
de hiervóór vermelde circulaires zouden
zijn gevallen, meer inkomsten onttrokken
dan ten tijde van hun opkomst het geval
was. Daarom verzoek ik u, te doen nagaan,
voor zover het niet reeds is geschied,
welke vergoedingen in verband met bovenbedoelde duurtebijslagen herzien dienen
te worden. U gelieve, daarna deze vergoe. dingen opnieuw vast te stellen en daarbij
in acht te nemen, dat die duurtebijslagen
worden toegekend over het tijdvak, lopende van 17 December 1939 tot en met 2
Maart 1940. Het komt mij niet wenselijk
voor, dat u met de hier bedoelde herziening wacht, totdat belanghebbenden daartoe aanvraag doen.
Ik nodig u uit in gelijke zin, als in het
vorig lid bedoeld, te handelen, indien te
eniger tijd nog andere verhogingen van
uitkeringen aan steungenietenden
enz.
mochten plaats hebben. U gelieve derhalve
in dergelijke gevallen geen aanwijzing
mijnerzijds af te wachten. Een uitzondering hierop wens ik te maken ten aanzien
van de brandstoffenbijslag, bedoeld in par.
6, tweede lid, van de M.V.B.. Daar het gemiddelde van f 1,25 per week enigszins
ruim genomen is, behoeft naar mijn mening een verhoging van de brandstoffenbijslag niet altijd verhoging van genoemd
bedrag tot gevolg te hebben. In voorkomend geval zal ik hieromtrent de nodige
aanwijzing doen toekomen.
Met betrekking tot de verhoging van de
kostwinnersvergoeding als gevolg van
door werkgevers toegekende duurtebijslagen of loonsverhogingen ware het volgende in acht te nemen:

zichzelf voor u geen reden te zijn om na
te gaan, welke vergoedingen in verband
daarmede verhoogd dienen te worden;
het verzoek om herziening van de vergoeding zal van lederen belanghebbende
zelf dienen uit te gaan.
B. Er moet worden aangetoond of althans aannemelijk worden gemaakt, dat
de dienstplichtige, indien hij nog in zijn
beroep werkzaam was, de duurtebijslag
of de loonsverhoging deelachtig zou zijn
geworden; in vele gevallen zal dit moeten blijken uit de verklaring van den
vroegeren werkgever, meermalen zal echter genoegen genomen kunnen worden
met de mededeling van een vakvereniging, met name indien de lonen volgens
collectief arbeidscontract werden vastgesteld. Naar mijn mening behoeft dan ook
niet altijd de eis te worden gesteld, dat
belanghebbende een verklaring van een
werkgever overlegt, waaruit blijkt, dat de
dienstplichtige, indien hij niet in werkelijke dienst was, van den werkgever duurtebijslag of loonsverhoging zou hebben
ontvangen.
Van verschillende zijden is mij de wenselijkheid betoogd om in de gevallen,
waarin de kostwinnersvergoeding tot dusver werd vastgesteld op het laatstelijk
genoten loon in de werkverschaffing, deze vergoeding te verhogen met de geldelijke waarde van de aan dit loon verbonden steun in natura. In verband met de
zeer uiteenlopende lonen, die in de werkverschaffing kunnen worden verdiend,
acht ik een zodanige verhoging niet voor
alle gevallen nodig en tegenover de
dienstplichtigen, die in het vrije bedrijf
werkzaam waren, ook niet billijk. Daarom bepaal ik hierbij, dat in de gevallen,
waarin het werkverschaffingsloon beneden ƒ 18 per week lag, de vergoeding met
ingang van 11 Februari 1940 tot nader
order mag worden verhoogd met de geldelijke waarde van de aan dit loon verbonden steun in natura (brandstoffenbijslag daaronder begrepen), doch mét inbegrip van de duurtebijslag tot ten hoogste ƒ 18 per week.
In mijn circulaire van' 2 November 1939,
Vilde Afdeling, nr. 302 H, werd onder
meer aangegeven, hoe ware te handelen,
indien blijkt, dat belanghebbenden aanvankelijk niet geheel juiste of niet volledige opgaven hebben verstrekt, als gevolg waarvan hun vergoeding op een te
laag bedrag werd berekend. In de hier
bedoelde gevallen zal de vergoeding veelal reeds met ingang van de opkomstdatum alsnog verhoogd zijn geworden. Ik
acht het echter niet wenseüjk deze gedragslijn, wat de terugwerkende kracht
betreft, ook in de toekomst te blijven volgen. Het zou dikwijls ook op practische
bezwaren stuiten over een tijdvak, dat
reeds enige tijd geleden is, te controleren,
of de gezinsinkomsten inderdaad meer
hebben bedragen dan oorspronkelijk werd
aangenomen. Daarom verzoek ik u in deze als richtsnoer aan te nemen, dat in de
gevallen, waarin u na l Januari 1940 gegevens zijn of zullen worden verstrekt,
die tot een hoger vergoedingsbedrag
moeten leiden, deze verhoging niet vroeger te doen ingaan dan op de datum,
waarop u deze gegevens worden verstrekt. Mocht het u in een enkel geval
gerechtvaardigd voorkomen, dat van deze
regel wordt afgeweken, dan, kan u mij
daartoe een voorstel doen. Indien u bij de
ontvangst van deze circulaire een verhoging reeds op een vroegere datum heeft
doen ingaan dan die, waarop u de nadere
gegevens van belanghebbende ontving,
behoeft geen terugvordering plaats te
hebben.
Ik meen goed te doen u te wijzen op
de medewerking, die u op het gebied van
de kostwinnersvergoeding vaak van
plaatselijke vakcentrales of vakverenigingen zal kunnen ondervinden.
Naar aanleiding van gestelde vragen
deel ik u nog mede, dat ingevolge verkregen koninklijke machtiging aan soldijgenietende militairen, die na volbrachte
eerste oefening krachtens artikel 32 der
Dienstplichtwet in werkelijke dienst zijn,
gedurende het hun verleend periodiek
verlof van l December 1939 af van militaire zijde een vergoeding wegens gemis
van levensmiddelen wordt toegekend ten
bedrage van ƒ 0,50 per dag.

3. De toepassing der mobilisatievergoedingsbeschikking
Op vragen van het Kamerlid Van Sleen
betreffende toepassing van de mobilisatievergoedingsbeschikking heeft de minister van Defensie als volgt geantwoord:
Het is den minister inderdaad gebleken,
dat sommige burgemeesters nadere aanwijzingen hebben afgewacht alvorens de
vergoedingsbedragen voor hen, die voor
hun opkomst werklozensteun genoten, te
herzien in verband met de verhoging, die
de steunbedragen met ingang van 17 De-

cember 1939 hebben ondergaan. Hierin is
inmiddels voorzien bij een aan de burgemeesters gericht rondschrijven, dat tevens nog enkele andere voorzieningen bebetreft. De ingang van de verhoging is
ook voor de kostwinnersvergoeding gesteld op 17 December 1939.
Er is alle reden om aan te nemen,
dat de mobilisatievergoedingsbeschikking
over het algemeen op juiste wijze wordt
toegepast. Het ligt echter voor de hand,
dat ten gevolge van het grote aantal vergoeding vragenden, van de schier onbegrensde verscheidenheid van omstandigheden waarin zij verkeren, alsmede van
het grote aantal gemeenten, welke de beschikking moeten toepassen, zich wel
eens gevallen voordoen, waarin aanvankelijk de beschikking niet op de juiste wijze
wordt toegepast.
Indien dit blijkt, wordt van voorlichting gediend.
Ten gevolge van het groot aantal verzoekschriften, dat — tegen de verwachting in — nog dagelijks bij het departement blijft inkomen, alsmede van een
groot aantal zieken bij de desbetreffende
afdeling van het departement, is vertraging in de afdoening van de verzoekschriften ontstaan. De minister hoopt,
door deze afdeling uit te breiden, binnen
redelijke tijd dit bezwaar te hebben overwonnen.
De minister heeft er bezwaar tegen
provinciale beroepscolleges in het leven te
roepen. Niet alleen meent hij de beschikking over 's lands gelden, voor zover die
hem is toevertrouwd, zoveel mogelijk zelf
in handen te moeten houden, maar ook betwijfelt hij in sterke mate, dat het mogelijk zou zijn, de beschikking over een zo
groot aantal door en door in kostwinnerszaken onderlegde personen te kunnen krijgen als voor deze colleges .nodig zou zijn.

4. Mobilisatie-slachtoffers en prijsstijgingen
Op de vragen van het Kamerlid Van
Sleen betreffende het toekennen van duurtetoeslag aan de z.g. mobilisatieslachtoffers hebben de ministers van Defensie en
van Financiën als volgt geantwoord:
Door de stijging van de kosten van het
levensonderhoud is niet alleen de positie
van de z.g. mobilisatieslachtoffers, doch
die van de grote meerderheid der Nederlandse staatsburgers in ongunstige zin
beïnvloed.
Weliswaar heeft de regering besloten,
dat aan de ondersteunden en bij de werkverschaffing geplaatsten een duurtebijslag mag worden- gegeven van 5 procent
der netto-uitkeringen, aldus een voorziening treffende voor de gezinnen met een
zeer laag inkomen, maar de regering is
van mening, dat zulks nog geenszins tot
de conclusie moet leiden, dat ook voor de
z.g. mobilisatieslachtoffers een duurtetoeslagregeling dient te worden getroffen,
aangezien de uitkeringen, welke de ondersteunden en de bij de werkverschaffing
geplaatsten genieten, ook na verhoging
met de duurtebijslag van 5 procent nog
blijven beneden de bedragen, welke aan
de — in overeenkomstige omstandigheden verkerende -- zg. mobilisatieslachtoffers worden uitgekeerd.

5. Hulp aan onbemiddelde
mobilisatieslachtoffers
Het Tweede Kamerlid, mevr. Bakker—•
Nort (v.d.) heeft aan den minister van
Defensie de volgende vragen gesteld:
Is het den minister bekend, dat de gezinnen van de onbemiddelde dienstplichtigen, die tijdens de mobilisatie in de dienst
zijn omgekomen, in kommervolle omstandigheden verkeren?
Wil de minister bevorderen, dat een betere pensioenregeling voor weduwen en
wezen van dienstplichtigen bij land- en
zeemacht tot stand komt, in die zin, dat
het pensioen van de weduwe van een soldaat, matroos of marinier, dat thans ten
hoogste f 560 per jaar bedraagt als zij
drie of meer kinderen hebben, wordt verhoogd?
Wil de minister dan tevens de totstandkoming van een meer bevredigende regeling bevorderen met betrekking tot de
begrafeniskosten van dienstplichtigen,
die tijdens de mobilisatie omkomen?
De minister antwoordde op deze vragen
als volgt:
1. Den minister zijn slechts enkele gevallen bekend, dat gezinnen van onbemiddelde dienstplichtigen, die tijdens de mobilisatie in de dienst zijn omgekomen, in
kommervolle omstandigheden verkeren.
2. In deze enkele gevallen kan de minister vooralsnog geen aanleiding vinden,
voorstellen in te dienen tot wijziging —
ten behoeve van de weduwen en wezen
van getroffenen — van de te dezer zake
bestaande wettelijke pensioenregelingen.
Wel ligt het in het voornemen, om, indien
— en zolang — zulks nodig mocht blijken,
de hierbedoelde weduwen financieel tegemoet te komen door middel van het verlenen van een jaarlijkse gratificatie boven
het wettelijk pensioen. In enkele gevallen
is zulks reeds geschied.
3. In geval het stoffelijk overscnot van
een in en door de dienst omgekomen
dienstplichtige niet van rijkswege, doch
door de zorg van nabestaanden wordt begraven, wordt hun op grond van art. 2
van de wet van 9 Juli 1906 een vergoeding toegekend tot het bedrag, hetwelk
zou zijn betaald indien de staat zelf voor
het begraven had gezorgd.
Indien de door de nabestaanden gemaakte kosten hoger zijn dan bedoelde
vergoeding en zij den minister daarmee
in kennis stellen, wordt een gratificatie
toegekend, waarmee als regel de gedane
nogere uitgaven kunnen worden besteden.
Op grond van het vorenstaande kan de
minister geen aanleiding vinden om wijziging van de bestaande wettelijke regeling
te bevorderen.

6. Tninbouwgewassen inplaats van
bloembollen
De heer Steenberghe, minister van Economische Zaken, heeft in nader antwoord
op de vragen van het Tweede Kamerlid
Wijnkoop betreffende het verlenen van
tuinbouwteeltvergunningen en vergunningen voor het telen van zaaizaad aan telers van bloembollen, die op hun bloembollenvergunning moeten
bekrimpen,
thans nog meegedeeld, dat een regeling
wordt voorbereid, waarbij aan telers van
bloembollen, die hun met dit product, té
betelen oppervlakte, met vijftig procent
hebben moeten verminderen, teeltvergun'iiing voor bepaalde tuinbouw- of landbouwgewassen zal woraon verleend.
Bij de toewijzing dei vergunning zal
rekening gehouden worden met de aard
van het bedrijf en de met het oog op de
voedselvoorziening meest gewenste teelten.

JOSEPH VADER VAN JESUS
Door J. J. OUWENDIJK
INHOUDSOPGAVE:
1. De Hemelsche Hiërarchie
2. Het Woord Kiest Zijn Ouders
3. Joseph, Zoon van David
4. De Jonge Werkman
5. De Maagd der Maagden
6. In Maagdelij ken Echt verbonden
7. Bruid van den H. Geest
8. Magnificat
9. Joannes is zijn Naam
10. Joseph neemt zijn vrouw tot zich
11. Bethlehem
12. De eerste Kerstnacht
13. 'In Jerusalem
14. De Ster in het Oosten

15. De Vlucht naar Egypte
16. Herodes de Groote
17. In Nazareth terug
18. Het Gezin van Nazareth
19. De Man van Maria
20. Maagdelijke Echtgenooten
21. Vader van Jesus
22. Jesus, Zoon van God
23. Volbrachte Taak
24. Tot de Vaderen
25. Patroon der Kerk
26. Protodulia
27. Geschiedenis der Vereering
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HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D

dichter Ir. V-u
n.
We kunnen gerust geloven, dat menigeen, die Boutens' rijke dichtkunst reeds
kende, in deze dagen den dichter geëerd
heeft door zijn gedichten weer te lezen.
Ook zal menig ander door de aanleiding
van de zeventigste verjaardag van den
modernen Hooft er toe gekomen zijn voor
't eerst kennis te maken met de Nederlandse poëzie op haar best. Dit is dus
reeds winst. Maar voor allen, die de hoge
zin en de machtige rijkdom van Boutens'
dichtkunst liefhebben, is het ook winst
wat de dichter zelf gedrongen werd te
zeggen aan hem uitvragende journalisten.
Bij die gelegenheid heeft de grote dichter
namelijk enkele uitspraken gedaan, die
kenmerkend zijn voor zijn persoon niet
alleen, maar die ook wegwijzend kunnen
zijn voor ieder, die meent van God de gave
der bijzondere dichterlijke begenadiging
te hebben ontvangen, terwijl de dichter
terloops zich ook een __ veroordeling liet
ontvallen van bepaalde zaken, die op vandaag zo bijzonder aantrekkelijk schijnen
gevonden te worden: de dichter zag namelijk de daling van het peil der poëzie
van heden vooral ook als een gevolg van
de onrust waarin thans geleefd wordt: in
automobielen, en van flat naar flat zijn
•weinige meubelen na reizend, zonder rust,
zonder huiselijke liefde-leving. De dichter
wees er op, dat ieder die zich geroepen
voelde een dichter te zijn, moest beseffen
dat hij dan ook een concurrent van de
grootsten wilde worden, van Dante,
Shakespeare en de klassieken en dat hij
die dan ook had te bestuderen. Weinig
was de grootmeester van het Nederlandse
woord te spreken over de jongste generatie dichters, die volgens hem, te veel
polemiseerde en te weinig werkte. Volgens
dat vraaggesprek was Boutens zelf er van
overtuigd, dat hij bij de genade Gods
dichter was en dit is een belijdenis, *die
ons van hem lief is. Men denke niet, dat
ze enige hoovaardij moet inhouden, want
al wie ooit enig werk wil doen moet er
ook van overtuigd zijn, dat werk tot stand
te kunnen brengen. De dichter mag zo ook
geloven, dat hij dichter is. Dat Boutens
zijn gaven echter afkomstig ziet van God,
is een uitspraak die in een polemiek over
zijn religie, zijn godsdienstige overtuiging,
tussenbeide kan komen ten gunste van
hen, die in Boutens' poëzie een voortzetting van de christelijke, mystieke traditie
zien en die de maar al te vaak zonder behoorlijke gronden verkondigde bewering
als zou Boutens een pantheïst zijn, een
vergoder van natuur en heelal, opnieuw
weerlegt, als dit ten minste nog nodig
was na zijn eigen dichterlijke getuigenis
die straalrecht met het pantheïsme in
strijd is: „Smarts donkere en Vreugds
lichte lanen leiden tot waar één God
lacht." De twee puntjes, die de dichter or
het telwoord één legt, zijn hierin wel het
.laatste woord; discussie over Boutens
religie is hierdoor uitgesloten en zo be-*
toont hij zich een waardig Platonist, een
waardige leerling van dien groten Griek
sen wijsgeer Plato, die zonder Openbaring
reeds tot het bestaan van een Volmaakt,
Eeuwig Opperwezen kwam door eigen re
denering en denken en door peiling der
ziel.
Het is niet zonder reden, dat we hier op
Boutens' religieuze belijdenis gewezen
hebben, want geheel zijn poëzie is eigenlijk de belijdenis van zijn ziel, en deze ziel
is eeuwigheidskind; zij verlangt terug
naar het paradijs. Zij is hier op aarde
nooit geheel gelukkig, omdat zij hier toch
maar tijdelijk is. Boutens spreekt in zijn
gedichten de ziel uit van den mens, levend in hoogste cultuur. Zijn zeer persoonlijke poëzie, die op woorden van muziek gezette belijdenissen zijn, geeft het
beeld der gevoelens van de religieus-denkende ziel weer.
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De redenering dezer belijdenissen kan
als volgt enigszins vehaald worden, hoewe.l we niet menen de duidelijkheid der
poëzie in omschrijvingen ooit te kunnen
overtreffen. Door c e Oneindige Schoonheid is de ziel geschapen, ze is op de
eindige aarde gezet, maar daar zal ze
eeuwig heimwee hebben naar haar verloren paradijs. Het verlangen naar de v$lmaaktheid blijft haar bij. Dat is de liefde,
die het hoogste leven is, het hoogste bereikbare van alle wezen. In het aardse
schoon moet de ziel het verbleekte schrift
der Schoonheid lezen. De aanschouwing
van de schoonheid zal de ziel doen groeien,
maar ook de schoonheid bevredigt niet er.
wekt steeds weer heimwee naar het ongekende. Alleen in de woninger der Liefde zal de ziel rust vinden. Van dat verkeer in Liefde's portalen zingt de dichter zijn heerlijkste zangen. Zo vele der
bekende „Vergeten Liedjes" getuigen er
van en als specimen van Boutens' heldere,
toch diepe en tegelijk zeer melodieuze
poëzie halen we daarom dat wijze gedicht
„Bij een doode" hier aan. Het is haast
van een volmaakte schoonheid:
Lief, ik kan niet om hem weenen
Waar hij stil en eenzaam ligt
In het schoon doorzichtig steenen
Masker van zijn aangezicht
Dat de dingen er om henen
Met zijn bleeke toorts belicht.
Lief, ik kan geen tranen vinden
Als mijn hart hem elders peist.
Waar zijn ziel met de beminde
Sterren van den avond rijst
En ons, dagelijks verblinden,
Hooger wegen wijst.
Naar de heemlen van de lage zoden
Stijg' de gouden offervlam!
Wie kan weenen naar de vroeg vergoden
Die de dood ons halen kwam? Tranen, lief, zijn enkel voor de dooden
Die het leven nam.

De dichter gelooft, dat de dood de ziel
het eeuwig leven terug zal geven; daarom
moet men niet wenen bij den dode. Het
is zuiver volgens de christelijke mystiek,
dit gepolijste marmerblanke gedicht.
De kernvolste karakteristiek dde men
van Boutens' wijtze van dichten kan geven
is, dat hij zijn gevoel met de natuur afbeeldt. Boutens geeft de natuur niet meer
weer enkel als schildering maar hij schildert haar zo, dat ze altijd symbool is, dat
ze uitzicht geeft op de oneindigheid en
dat ze de diepten van zijn ziel weerspiegelt. Intussen kan hij die natuur echter
in prachtige trekken in beeld brengen en
daarin is hij dan soms een echte romanticus, hetgeen hij dan weer met de grootste schrijvers en dichters gemeen heeft.
Enkele voorbeelden van zulke ongemeenmooie symbolen gegrepen midden uit de
natuur volgen hier: „Het was om altijd
te blijven horen, naar de lichtekoren van
de gouden missen voor het dagaltaar."
„Een vogel tjilp't de stilte stiller nog,
dringt dauw en dagbein met zachte halen in." „ De adem van 't licht brak siddrend aan 's hemels wand in kleurenbeken." „Ymker nacht vangt den dagverloren zwerm der sterrebijen aan den hemelberm in de gekorfde schaduw van zijn
hand." Hoe plastisch, rijk aan beeld en
metafoor en hoe keurig-mooi dit alles. Enkele gedichten, gevleugelde woorden geworden en als motto's gebruikt, mogen
nog een blik werpen op de diepten der
gevoelens van 's dichters ziel: „Geluk
heeft ook zijn stormen." „Bezit is als een
bloem zo broos." „O liefde, liefde die als
lijden zijt." „De groten die niet binnen de
grenzen wonen hebben de wereld tot hun
vaderland." „En alleen is leven leven als
het tot den dood ontroert!" „Alleen dat
hart kan minnen dat lijden weet!" „Die
alle spijs met liefde kruidt, Of leed of
vreugd hem de oogen sluit, kan hem
niet raken." Gedachten zo rijk en zo diep
om slechts te zijn van een onsterfelijke.
Mogen zij voor menig lezer aanleiding zijn
om voor goed kennis te maken met het
werk van Nederlands grootsten levenden
diohter, dat is te vinden in de 'bundels:
„Verzen",
„Praeludiën",
„Stemmen"
„Verzamelde Sonnetten", „Beatrijs" (32e
druk) „Vergeten liedjes", „Carmina"
„Lentemaan", „Liederen van Isonde", „Zomerwolken", „Bezonnen verzen" en enkele
bundels kwatrijnen en openluchtspelen.

PAUL HAIMON'

We moeten proberen gedaan te krijgen, dat in de fabriek of
werkplaats, waar wij werken, het werk op Goede Vrijdag om
drie uur een paar minuten wordt stilgezet, opdat wij en al onze
mede-arbeiders een paar minuten in stilte aan den voor ons
Gestorvene kunnen denken.
In vele fabrieken is het vorig jaar de minuut stilte op Goede
Vrijdag reeds ingevoerd. Vooral onze arbeiders jeugdorganisaties
— de J.W. en de K.A.J.V. — hebben zich daarvoor verdienstelijk
gemaakt.
Ongetwijfeld zal onze Katholieke Arbeidersjeugd ook dit
jaar in dezelfde richting actief zijn. Laten we haar steunen en
met haar samenwerken opdat Christus met liefde en dankbaarheid door velen moge worden herdacht.
„Credo Pugno"

KLEINIGHEDEN
Het zijn juist de kleinigheden die
DOOR
ons zo lelijk dwars zitten er- die de
groei van ons geestelijk lew,, ernstig
nn i e
o m ons
kunnen remmen. Vooral het bestaan
van een vrouw wordt opgebouwd uit
een eindeloze rij van onnozele moei- te merken, dat het leven van een huislijkheidjes, meevallertjes en strubbel- vrouw nooit ontbreekt.
We moeten onze gedachten niet
tjes. Bij de meevallers blijven we
meestal niet lang staan, maar de hin- aten beheersen door de ellende van
derlijkheidjes, de stenen op onze weg, de oorlog. Daar worden we maar somdie kunnen ons voor uren uit ons even- Der van en niemand schiet er mee op.
wicht brengen. De groenteboer is te Maar het is misschien goed ons van
laat en we weten niet, hoe we het tijd tot tijd eens in te denken, hoe de
eten op tijd klaar moeten krijgen. We vrouwen in die getroffen landen ons
jagen er ons over'aan, alsof er leven stuk voor stuk benijden, om het vele
en dood mee gemoeid was, en als het goede, dat we bezitten, al was het
maal al keurig en smakelijk op tafel alleen maar dit, dat onze mannen en
staat, zijn we nog niet uitgebromd zonen en verloofden niet voortdurend
in levensgev; ar zijn
Dan zullen
over dien lastigen laatkomer.
Uw jongetje heeft een winkelhaak we ons niet langer beklagen, maar
in zijn Zondagse broek. Uw dag is be- eer beschaamd zijn, dat we God niet
dorven en 't was, zoals uit de broek dag aan dag loven en prijzen, omdat
blijkt, nogal een Zondag, dus de dag, we boven zovele anderen gezegend
die speciaal aan. O. L. Heer gewijd zijn.
moest zijn en niet aan altijd opnieuw
ANNIE SALOMONS.
zeuren en jammeren, dat die kinderen „hun goeie goed" niet waard zijn.
Er is roet gewaaid op uw schone
was en uw buurvrouw heeft, net toen
u op het balcon kwam, haar raam
•ens Inode-opleid
c-opïeiciinfj
dicht gedaan. U vat dat op als een
persoonlijke belediging tegen u en u
Nu het kosteloos kan, komen er uit alle
neemt u voor uw hoofd om te draai- streken van het land vele meisjes naar
en, als u haar op de trap tegenkomt. „Roucouleur", met hun eigen bekostigde
Intussen had het goeie mens, dat uitzet je, om in drie maanden de grondslag
slechte ogen heeft, u helemaal niet te krijgen tot het flinke beroep van dienstgezien; ze deed alleen haar raam bode.
dicht omdat ze het koud had. Zo kunWerkloze meisjes van 16 jaar af mogen
nen uit niets jarenlange veten ont- komen, indien zij bereid zijn na de opleistaan, en vullen wij onze dagen met ding in betrekking te gaan. Ze moeten
grieven over werkelijke of vermeen- van goed godsdienstig en zedelijk gedrag
de onbelangrijke gebeurtenisjes en zijn en een goede gezondheid hebben. Zij
aan een grote gedachte over de leggen daarvoor getuigschriften van den
eeuwigheid, over de liefde van God, pastoor der parochie en van den dokter af.
de verlichting van den heiligen Geest,
De meisjes krijgen een degelijke grondde voorspraak van de H. Maagd ko- slag van koken, wassen, strijken, stoppen,
men we helemaal niet toe.
verstellen en huishoudelijk werk. Hun
„Wij vrouwen," laat de schrijver algemene ontwikkeling wordt bevorderd
Querido een vrouw uit de Jordaan door godsdienstkennis, opvoedkunde, hyzeggen, „zijn net blikken pannen: zó giëne, kinder- en ziekenverzorging en
heet; — zó koud." Dat spontane rea- door het algemeen vormend onderwijs.
geren heeft zeker iets aantrekkelijks,
Hoewel onze meisjes bij hun vertrek
als de vrouw ogenblikkelijk haar goe- nog niet geheel zelfstandig als dienstbode
de, warme hart laat spreken, maar kunnen optreden, kunnen zij na enkele
als ze even spontaan boos wordt, om- maanden leiding van de huisvrouw haar
dat de melk overkookt, omdat er een rechterhand zijn.
kopje breekt of een kind met water
Waar wij naast flinke ook minder goede
morst, dan krijgt het ernstige bezwa- arbeidersgezinnen kennen, is het duidelijk,
ren.
dat de meisjes verschillend beantwoorden
Het zou dan ook erg goed zijn, als aan de opleiding van „Roucouleur". Maar
we ons konden aanwennen bij alles lessen, dagorde, werk en vrije tijd zijn er
wat ons tegenstaat ons af te-vragen: op ingesteld om het meisje zo zelfstanis dit van belang? Zal ik er morgen dig mogelijk te maken.
of de volgende week of over een
l Mei begint een nieuwe cursus. Meisjes
maand nog van vervuld zijn? Of zal die er zich willen bekwamen voor 'een beik het dan nauwelijks meer weten? trekking, kunnen zich (liefst tijdig) aanEn als we er dan onverschillig tegen- melden bij de Directie „Roucouleur".
over staan, is het dan wel de moeite Zij ontvangen dan formulieren ter inwaard er ons nu zo over op te win- vulling.
den?
Er wordt gezorgd voor een passende
Op die manier sparen we aandacht betrekking, wanneer na de cursus van 3
en energie om aan iets hogers te den- maanden de meisjes „Roucouleur" verken, en ook om het lieve en mooie op laten.

D

De handleiding voor
dleiders!

mwM U goed"

De sympathie van de overheid steunt
dit goede sociale werk. Anderen geven
ook duidelijk blijk van meeleven in en met
de jeugd van het arbeidersgezin.
Vught.

Directie „Roucouleui•",
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Bel fecjen vBods L-oon
EEN BOEK VOOR DE PASSIETIJD1)

Ieder jaar zorgt de K.R.O. voor Vastenmeditaties. Elke Dinsdagavond kunnen
we daarop afstemmen. Hoevelen zouden
er luisteren? Kom op zo'n uur een katholieke huiskamer binnen: „Een kwartiertje zwijgen! Wij zitten bij de radio —
Lijdensmeditaties!" Kloosterlingen zijn
niet gewoon hun avonduren voor de luidspreker te verdoen, maar op die Dinsdagavonden vin-je ze daar bij elkaar: hele
conventen schoolzusters, de ziekenzusters
voor zover zij vrij zijn, de broeders, ja,
ook de paters, ook zij, die zelf in de loop
van de week ergens op de kansel Jesus'
Lijden moeten overwegen. Door de zieken.
zalen klinkt de stem van den radiopater, die
mediteert. Enkele honderdduizenden katholieken volgen op die Dinsdagavonden Jesus' droef Lijden. En dé niet-katholieken!
We weten het niet, we kunnen het op geen
duizenden na tellen, we kunnen nog niet
eens zeggen: „Die of die doen het zeker
niet!" Want je vergist je, je komt voor
verrassingen! Een niet-katholiek gymnasiast trekt elke avond naar zijn kamertje om zijn huiswerk te maken en hij
zet gewoonlijk de radio aan: maar op die
Dinsdagen stemt hij af op de K.R.O. en hij luistert gespannen, — dat hij er een
blos van op zijn wangen krijgt, — dat hij
verlegen opspringt als Moeder boven
komt — om te vertellen dat ook zij en
grote Zus beneden stil toehoren bij hun
toestel. Men doet beter zich niet af te
vragen, wie er allemaal luisteren. Laten
we maar bidden, dat het er elk jaar meer
zullen wezen.
Nu heeft elke predikant zijn eigen trant.
De een mediteert met ons mee, hij denkt
hardop voor óns. De ander geeft ons te
denken: zijn beelden en zijn gedachten
zijn zo rijk en overvloedig, dat hij er maar
even bij kan verwijlen — want de tijd is
krap gemeten! Hij moet zich tot gedachtenflitsen beperken — en nog lang daarna
zijn we stil: we hebben goed opgelet, maar
we zouden hem dit of dat nog wel eens
willen horen zeggen. Het was zo goed,
zo troostrijk — maar precies kunnen we
het ons niet meer herinneren. Er was zo
véél, dat ons boeide, dat ons hart raakte.
Zo waren het vorige jaar de radiopreken
van pater Gilbertus Lohuis. Felle, pakkende beschrijvingen en dan een korte
toepassing, die ieder van ons zoveel te
denken gaf. Als er over Jesus' grootste
antwoord aan Pilatus gesproken werd:
„Alwie uit de waarheid is, hoort mijn
stem", dan klonk de korte vraag: „Maar
hoor ik uw stem wel? Ik, die mezelf voor
een christen h o u d . . . . Ben ik wel geheel
uit de waarheid?" Voor we ons die
vraag goed gerealiseerd hadden, kwam er
weer een ander tafereel. En wanneer pater Gilbertus de bittere Doornenkroning
beschreven had, dan ried hij: „Zo moeten
wij doen, als wij menen te vergaan van
ijdelheid en hoogmoed, — dan moeten wij
roepen: Jesus, Jesus, toon mij uw gefolterd hoofd!" Wij hadden geen tijd om ons
geheel duidelijk te -maken, wat ons dat
gefolterde hoofd van den Heiland, dan, in
onze hoogmoedige uren, zou leren — wij
bevroedden er een schrikkelijk en raak
verwijt achter, maar de spreker gunde ons
geen pauze — hij bracht ons met 'n paar
woorden weer in het voorhof van Pilatus.
Er zijn van de schone meditaties nog veel
gedachten over onze arme hoofden heen
gevlogen, — omdat we geen tijd hebben
gehad ze voor ons zelf te verwerken. Er
we. zouden het allemaal nog wel eens
willen lezen, en herlezen, — en herdenken
„Waren ze maar in een boekje'te krijgen",
zo heeft menigeen gevraagd.
Welnu, pater Gilbertus heeft enkele weken geleden zijn Vastenmeditaties van 1939
uitgegeven. Iemand kan verschilende redenen hebben, om zo'n uitgave aan te durven, of liever, de uitgever zelf komt gewoonlijk met die redenen voor de dag. Hi;
kan zijn collega's in het predikambt van
dienst willen zijn, door hun goede gedach
ten voor hun eigen preken aan de hand te
doen, — maar hij kan die preken ook uit
geven, opdat de mensen, die ze gehoord
hebben, ze nog eens rustig kunnen over
denken en zij, die ze wensen gehoord te
hebben, ze ten minste kunnen lezen
Vooral dit laatste is het doel van zijn bun
del: De .Wereld tegen Gotls Zoon. Pate:
Gilbertus heeft ze uitgegeven, omdat ze
het hem en anderen van verschillende kan
ten gevraagd hebben. Toen hy voorzag
wat voor goed hij ermede kon voortzet
ten, heeft hij ertoe besloten. Het is een
boekje geworden, om stil te overwegen
Een boekske voor een stil hoekske.
We kennen de algemene inhoud. Chris
tus in zijn Lijden tegenover de wereld. Di
wereld, die met de duivel een aanvalspac

egen Hem heeft gesloten, miskent Hem,
zoals de machthebbers der Joden Hem
miskenden, toen ze Zijn dood beraamden,
elijk Judas, zo verraadt Hem die wereld elke dag, in de zalen der hoge en lage
diplomatie evengoed als op de straat en
n het werkhuis. Die wereld zoekt Hem
:e binden, en nog dagelijks zijn het die
gebonden handen van Jesus, die haar, de
wereld zegenen. Ze zoekt hem te veroordelen met processen, schandaalprocessen,
paskwillen van jurisprudentie, gelijk de
-echtszittingen van Annas en Caïphas en
D
ilatus en de genieter, Herodes. Die we•eld mishandelt Hem in zijn martelaren,
óók vandaag nog. Maar tenslotte overwint Jesus haar door Zijn dood: als een
evend adagio aan het slot van een fel
Druisende pathetische symphonie glijdt
de gedachtenis aan die lijdensavond aan
ons voorbij. En tenslotte de jubelzang:
door Zijn verrijzenis heeft Hij een nieuw
eestparadijs op aarde geschapen, waarin
alle eeuwen door met klare klaroenklank
klinkt: Alleluja, Ik heb de wereld overwonnen! Ziedaar de inhoud van dit felle
Doek.
Want fel is het: het klaagt aan, maar
iet bidt met even grote hevigheid om
iefde; het slaat, maar het bereidt ook
«•achtige medicijn; het is soms op het
rauwe af: het doet gruwen, maar tot ons
eigen heil.' Er zijn er geweest, die zich
over het realisme der geseling beklaagd
hebben: een bjoedfestijn! Tegen de goede
smaak! Laten die lichtgeraakten hun
cranten dichtslaan, als ze straks krijgen
;e lezen, wat al de vele bloedgetuigen in
Polen en „elders" hebben moeten doorstaan, omdat ze ledematen wilden blijven
van den gegeselden en bebloeden Christus.
.Moeten we ons afwenden?", vraagt de
schrijver. „Is het tegen de goede smaak?
— Neen mens, ge moet het zien. Ge moet
iet meemaken. Wat gaat het u aan?" Laten we ons toch onverschrokken verdiepen in dat Lijden — het was verschrikkeijk. Verschrikkelijk door de niets ontzien-
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de boosheid en wreedheid der wereld. We
mogen dezp aanklacht tegen de wereld gerust horen — wat baat het met gesloten
oren en ogen haar afschuwelijkheid langs
ons heen te laten gaan? Wij moeten haar
leren kennen — om haar schijnschoon radicaal opzij te trappen. Wij, mensen van
het oorlogsjaar 1940, kunnen best wat
realisme verdragen. Zó als het hier beschreven staat komt het de waardigheid
van den verheven Lijder niet te na, en
stelt Zijn mateloze liefde in een des te stralender licht.
We volgen dit jaar weer de Lijdensmeditaties. Maar, hoe nader we de Lijdensweek komen, des te sterker moeten we
ons de Passie des Heren voor ogen brengen. Het boekje van pater Lohuis is een
goede, een krachtige gids daartoe: hij
sleept ons opnieuw mee, waar hij ons hebben wil: op de knieën onder Jesus' kruis,
vol berouw en vol wederliefde. Men leest
het uit: niet in één trek, daarvoor is het
té vol van heerlijke gedachten, die bezinken moeten. Maar het vult onze hele
Goede Week. En dat niet alléén dit jaar,
doch vele jaren daarna. Het wordt een
huisboekje, dat alle huisgenoten moeten
en willen gelezen, geproefd en over-beden
hebben. Het blijft altijd actueel, wijl het
niet zo hinderlijk actueel is, dat het
een uitstalling geeft van moderne decadentie en schurkerij. Het geeft allereerst
Jesus' Lijden, en op de tweede plaats
Jesus' Lijden en op de derde plaats Jesus'
Lijden — om ons daardoor op te wekken
tot Jesusliefde, en tot afschuw voor de
geest der wereld. Iemand, die het zó bekijkt, dien zal de prijs niet afschrikken, —
men zet het boekje immers niet weg, om
het na lezing niet meer in te kijken. Het
blijft. Het blijft een troost na vele jaren,
in vele uren, waarin we zo verlangen toch
te weten, te doorvoelen, hoe Hij zijn Leed
droeg, opdat wij het onze met Hem goed,
edelmoedig zullen kunnen dragen.
Dr. B. KNIPPING O.P.M.
1

) P. Gilbertus Lohuis O.F.M., „De wereld tegen Gods Zoon". Beschouwingen
over het Lijden van Christus. Verlucht
met tekeningen van Lambert Simon. N.V.
Paul Brand's Uitgeversbedrijf, Hilversum
(1940). Prijs: ingenaaid ƒ 1.90, gebonden
ƒ 2,75.

mede in
(Strofe uit ons Strijdlied)

VOORBEELD VAN EEN GOED ACTIE-PLAN
Goed voorbeeld doet goed volgen,
schreven wij de vorige week, toen we de
inhoud van een brief hebben afgedrukt,
welke uit 's-Heerenhoek was ontvangen
en waaruit kon worden afgeleid, dat men
daar op voortvarende wijze te werk is gegaan.
Deze week ontvingen we uit Veldhoven
enkele bescheiden met een flinke bestelling aan propaganda-materiaal. Daarbij
was ook gevoegd het door de R. K. Werkliedenvereniging opgezette actie-plan, dat
in grote lijnen volgens de bekende instructies is opgezet, en blijk geeft, dat
ook daar de zaak goed op poten is gezet.
En dat is natuurlijk van de grootste betekenis, want als de fundamenten niet goed
zijn, komt er van de bovenbouw ook niet
veel terecht.
Wij laten hier het actie-plan uit Veldhoven in z'n geheel volgen en zijn van
oordeel, dat ook andere afdelingen daar
met vrucht kennis van zullen kunnen
nemen.

Allereerst dient dus gezorgd te worden
voor aanwerving van nieuwe propagandisten, waarmee bereids een begin werd gemaakt, met als resultaat een 15-tal nieuwe
leden in de propagandaelub.

Punt 2. Men beginne in de propagandaelub ten spoedigste met het vervaardigen
van een 10-tal grote aanplakborden. (Hierbij
rekening te houden met de maat van de affiches).
(Toestemming moet gevraagd worden
voor het plaatsen van borden en het plakken van de affiches aan het gemeentebestuur).
Punt. 3. Voor het verder Verloop der
actie zal men moeten beschikken over:
a. «en groep bezorgers. (Deze worden
gevecruteerd uit de Jonge Wacht);
b. een groep plakkers. (Aan te wijzen
uit de propagandaelub);
c. een groep trekkers. (Aan te wijzen uit
de propagandaelub);
d. een groep huisbezoekers, eveneens uit
de propagandaelub.
De trekkers verzamelen de adressen van
winkels, fabrieken, openbare gebouwen, café's enz. waar de affiches mogen worden opgehangen.
De plakkers zorgen voor het aanplakken
van de affiches op de borden, het aanplakken van de spreuken en motto's enz., evenPunt 1. Voor goede voering van deze tueel ook op plaatsen buiten de geplaatste
actie is een flink aantal propagandisten borden, dus het ophangen in zalen, café's;
nodig.
fabrieken, winkels e.d.

De bezorgers zijn belast met het rondbrengen van de raamaffiches bij de leden,
het bezorgen van de folders bij de niet- en
verkeerd georganiseerden enz.
Punt 4. Enige jongere propagandisten
zorgen voor het rondtrekken met een propagandawagen, beplakt met affiches en
leuzen, zo mogelijk voorafgegaan door een
fietscolonne met hoornblazers etc.
Punt 5. Overwogen zal moeten worden
op welke wijze de meest effectvolle verspreiding van het Manifest kan plaats
vinden.
(Huis aan huis ofwel aan de fabrieken of
eventueel op andere wijze).
Punt 6. Begin April zal een propagandaavond moeten worden georganiseerd, het
meest wenselijk natuurlijk in de vorm van
een populaire of bonte avond, met populaire
muziek, refreinzang, klucht enz.
De verzorging van deze avond geschiedt
door jongere propagandisten met medewerking van J.W.-ers en Jonge Wachters enz.
Hoofdmotief van de avond is natuurlijk een
spreker van naam, voor de propagandarede.
Punt 7. Tussen het verloop van deze
actie dóór, zorgen de vakbonden voor toezending van hun vakblad aan de ongeorganiseerden of verkeerd georganiseerden
uit hun vakgroep.
Punt 8. De uitnodiging van on- en verteerd georganiseerden voor de propaganda-avond geschiedt door middel van de
laatste folder die bezorgd wordt.
Punt 9. Na de propaganda-avond komen
de propagandisten in vergadering bijeen
voor een bespreking van de beste en meest
effectieve methode, waarop het huisbezoek
de ongeorganiseerden kan plaats hebDen. (Gezamenlijke bespreking van de handeiding voor huisbezoekers, verdeling van
wijken, enz. enz.)
Voor de verzameling van de adressen van
niet of verkeerd georganiseerden moet de
volle medewerking van de vakafdelingen
worden ingeroepen.
Naast dit actieplan zijn voor de propagandaelub nog enkele algemene aanwijzingen gegeven, waaraan wij onder meer
nog ontlenen'
Vooral moet door de trekkers e.en zeer intensieve actie gevoerd worden tot het hangen van zoveel mogelijk raambiljetten in de
huizen der reeds georganiseerde leden.
Elke propagandist zorge er voor, dat de
namen en volledige adressen van in z^jn
omgeving of buurt wonende niet of verkeerd georganiseerden aan den registrator
van de commissie worden opgegeven.
De registrator van de commissie heeft
verder:
a. een lijst van namen van de trekkers;
b. een lijst van namen van de bezorgers;
c. een lijst van namen van de plakkers;
d. een lijst van namen van de huisbezoekers ;
e. een lijst van namen waar raambiljetten
worden opgehangen;
f. een lijst van namen waar affiches worden opgehangen of geplakt;
g. een lijst van namen waar leuzen of
motto's worden gehangen;
h. een lijst van namen waar folders moeten worden bezorgd voor n i e t georganiseerden ;
i. een lijst van namen waar folders moeten worden bezorgd voor v e r k e e r d georganiseerden.
Hij maakt van eiken niet of verkeerd
georganiseerde een kaart (gewone briefkaart) met op de adreszijde: Naam, adres,
beroep, leeftijd, bij wie werkzaam enz. (Deze
komen eventueel van de diverse vakbonden.)
Op de achterzijde van deze kaart wordt
aangetekend, of de betreffende
persoon
vroeger georganiseerd is geweest, of zijn kinderen, of huisgenoten w e l georganiseerd
zijn of n i e t : wanneer bij hem folders zijn
bezorgd: wanneer bij hem een huisbezoek is
afgelegd en met welk resultaat: welke courant hij leest:-of hij eventueel neutrale vakof weekbladen leest, enz. enz.
De registrator zorge dus, dat hij van alle
te bewerken personen zoveel mogelijk gegevens verzamelt' op die kaart. Deze gegevens kunnen voor de huisbezpekers-propagandisten van heel veel nut zijn.
In de vergaderingen van de commissie
zorge hij steeds de hierboven genoemde bescheiden (lijsten en kaarten) bij zich te
hebben.
Het zit inderdaad goed in elkaar en we
geloven zeker, dat, aldus aangepakt, deze
actie in Veldhoven succes zal hebben, dat
kan niet anders.
De ruimte ontbreekt ditmaal om de traditionele opgave te doen van de plaatsen, welke deze week werden ingeschakeld.
Met opzet hebben wij echter aan het
actie-plan te Veldhoven zo'n grote plaats
ingeruimd, omdat het goede voorbeeld
ook hier tot navolging elders zal kunnen
stimuleren.
L. B.

U hebt het zélf in de hand.
om succes met Uw maaltijden te
oogsten.

Alle bliksoepen maakt U met een
tikje Maggi's Aroma smakelijker!

Ook in deze tijden is Maggi's
Aroma het ideale hulpmiddel om
Uw soepen, bouillon, stamppotten
enz. in smaak te verbeteren.

En - de beproefde, ongeëvenaarde kwaliteitvan Maggi's Aroma
waarborgt een uiterst zuinig gebruik

MAGGP AROMA
NAGEVOLD VOORDELIGER: Flesje No. 0... 14 et.

No. 1...27 et.

Maggi'g Aco,nia is ook „in ds vasten" uw beste hulp oin_ d_e smakelijkheid der gerechten te verhogen..
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Sof
Zo vanuit een halfslachtig dorp,
waar de lange wintermaanden traag
zijn .voorbijgegaan, overgeplaatst te
worden
op een waaierige voorjaarsmiddag — in het hartje van
Amsterdam, dat geeft een wonderlijke gewaarwording. Voor een geboren grote-stadskind is het er een van
dankbaarheid en springende blijdschap.
Wat gaan we doen?

mee men blijkbaar in dit milieu de
godsdienstige vorming behartigt.
Want laat ik het aanstonds zeggen:
De teelt van konijnen is voor velen een
deze liturgische tentoonstelling was
geliefkoosde bezigheid, die om verschilin
opzet en uitwerking voorbeeldig.
lende redenen belangstelling en aanmoedi
Tot in de puntjes verzorgd, overging verdient.
zichtelijk, onderrichtend en met zo
De een beoefent ze louter voor genoegen
voelbare toewijding en liefde in el- Soe.p van VOlrijpe tomaten.'
en zoekt in zijn vrije tijd bevrediging in
Tomatensoep gemaakt van
kaar gezet, dat je Roomse hart er
het nastreven van het ideaal in vorm en
volrijp geplukte tomaten. Een
kleur, dat typisch is voor ieder ras, een
warm van werd.
rijkdom aan gezondheid en
ander weer paart daaraan het nut, dat
Wat is het mooi!
genot. Voedzaam en heerlijk
het konijn oplevert in de vorm van vlees
Wat
is
dat
allemaal
mooi
en
wat
van smaak! Ook vegetarisch
en pels. Voor de opvoeding kan deze tak
een jammer, dat niet heel Amsterén ritueel verkrijgbaar.
van kleinveeteelt bovendien van gewicht
dam dit mag komen zien. Natuurlijk,
zijn, wanneer we de kinderen voor een deel
het is al veel gewonnen, dat de leimet de verzorging belasten, wat bijdraagt
ders en leidsters van het katholieke
tot ontwikkeling en het verantwoordelijkheidsgevoel voor een opgenomen taak en
jeugdwerk en de onderwijsmensen
tot het aankweken van belangstelling en
vrije toegang hebben; tenminste ....
liefde voor de levende natuur en voor den
als zij het hier geziene en geleerde
naaste.
aan hun discipelen doorgeven, als zij
Gebraden en gestoofd konijnenvlees en
het woord van Paulus verstaan en in
konijnenpeper zijn de meest gebruikelijke
practijk brengen: Is iemand leraar,
bereidingsvormen. Dat er ook worst van
hij lerare!
gemaakt kan worden en dat het vlees ook
in pekel ingemaakt wordt is minder algeIk zou ze echter allen willen binnen
meen bekend, maar niettemin aan te belaten: de vaders en moeders; al develen. Om dit te doen bij het slachten van
genen, die kinderen op te .voeden en beschilderde eieren. De doopéén konijn heeft geen zin, maar wie aan
hebben; de verloofden; de gelovigen schaal, doopschelp, doopjurk, de bishet eind van het seizoen krap in het voer
van de laatste banken en de zijbeuken schopsmijter; de paarse stool; een
komt te zitten of om andere reden opruivooral; de kleine mensen (de goeie ziekentafel met toebehoren.
ming wil houden door een massaslachting,
mensen!)van achter de dikke pilaren;
Op de tafel van het huwelijk waren
kan er zijn voordeel mee doen.
O, van alles. Maar eerst moet ik de sigarettenjongens, die verveeld te- zowel de trouwringen als de wijwaVoor het inzouten komen alleen de grote stukken vlees in aanmerking, vooral de even naar de Voorzienigheid; daar gen het wijwatersvat hangen; de op- ter skruik, die in elk gezin hoort te
rug, de bouten. Wanneer dit vlees goed wordt een liturgische tentoonstelling
zijn en de herinneringsplaat aan de
bestorven is, wrijven we het in met een gehouden.
huwelijksdag „omdat sommige menmengsel van l eetlepel zout, een halve
Als we op nummer 34 Elandstraat
sen na 20 jaar nog wel eens vergeten,
theelepel suiker en een derde theelepel gebeld hebben, knarst nadrukkelijk
dat ze getrouwd zijn"!
salpeter, dat men vooraf in de koekepan de sleutel om in het slot, dan gaat
Bij de afdeling Kerkelijke zegeninwarm gemaakt heeft. Daarna pakken we de deur langzaam open. Dat leveren
gen was te leren hoe de Kerk haar
het vlees vast in een Keulse pot en laten
het, met een doek afgedekt, 6 uur staan. mijn jongens thuis anders; die doen
speciale gebeden heeft, zowel voor de
Dan overgieten we het met pekel van 2 zo iets met een driftige ruk. Doch
zegening van voertuigen als voor de
ons zout in l liter kokend water opgelost, hier komt ook geen ondeugende,
beelden, voor het bed als voor de
en later afgekoeld. Het vlees wordt dage- liefst groezelige jongenssnuit te voorveldvruchten.
Een keur van dooplijks omgepakt zodat per slot het onderste schijn, maar een vriendelijk nonnenprentjes
was
te
bewonderen (niet
•boven komt en kan na 10 a 12 dagen ge- gezicht uit een witte kap met een
één met een ooievaar, natuurlijk); er
bruikt worden.
waren bidprentjes, gedachtenisplaatKoel bewaard blijft het langer goed. blauw randje. De zuster verwijst me
jes aan de Eerste H. Communie, het
Zulk konijnenvlees smaakt bijzonder goed naar de Lauriergracht.
„Waar is de Lauriergracht?"
bij spijzen, waarbij we ook ander zout
H. Vormsel.
vlees gebruiken, bijvoorbeeld stamppot- vraag ik aan den man, die aan het
Een overvloed van literatuur vanaf
ten.
randje van een vervaarlijk diepe kelhet rijkste, meest uitgebreide stanDe andere delen zijn ongeschikt om te der met iemand-in-de-diepte onderdaardwerk tot aan de eenvoudigste
pekelen, maar wel om er bloedworst van handelt.
boekjes,
brochures en folders comte maken. Kop, hals en ribbenkast en „Haa.segt: je gaot 't hoekie om,
pleteerde deze unieke tentoonstelling,
buiklappen kookt men daartoe gaar met dan bin je d'r sau
"
waarvan ik slechts enkele dingen heb
wat water met zout, stukjes wortel en
In
de
gang
hoor
ik
gekwetter
van
kunnen aanstippen, doch die in zijn
een stuk ui. Ook hart, longen, nieren en
lever worden, na een uur in koud water jonge stemmen. Toekomstige ondergeheel
gestaan te hebben, dat enige malen ver- wijzeressen krijgen hier hun opleiverst wordt, meegekookt; de nieren en ding, 't Moet wel een zeer grondige pervlakkige meisjes, die wél helemaal
„met een schat van liturgische gelever koken maar de laatste vijf minuten zijn, te oordelen naar de ernst, waar- naar voren dribbelen; zij die „ner- bruiksvoorwerpen, reproducties van
mee. Wie een grotere hoeveelheid worst
gens meer aan doen" en toch het ge- schilderstukken en foto's van kerkewil maken kan ook wat varkensvlees of
loof van hun kinderjaren niet kunnen lijke plechtigheden wilde uitbeelden
spek met zwoerd meekoken. Is het vlees
bannen; de talloos velen, die lang- de drie hoofdelementen van de liturgaar, dan haalt men de beentjes eruit en
zaam afzakken
gie:
draait afles door de gehaktmolen. De aldus verkregen vleesbrei laat men een
Ik weet het wel, het is de liturgie 1. heiliging van het jaar door de
kwarti«T op een warme plaats staan en
alleen niet, die 't hem doet. Ieder tijden en feesten van het Kerkelijk
vermengt ze dan met wat gemalen kruidvan ons kan tientallen voorbeelden jaar;
nagel, foelie en peper (van alles maar
opnoemen van eenvoudig, diep ge2. heiliging van de verschillende
heel weinig) en met het opgevangen
loof, zoals die boer bezat, waarvan levensomstandigheden door de sacrabloed, dat men geklopt heeft en vooraf
Antoon Gooien vertelt. *) Boer Van de menten en sacramentaliën;
warm gemaakt. Deze massa scheppen we
Vranden, die, omdat hij ruzie had met
in goed gereinigde steriliseerglazen en ste3. heiliging van iedere dag door
zijn pastoor iedere Zondag ter kerke de H. Mis en de H. Communie"
riliseren ze 11 a 2 uur .Om deze worst goed
te kunnen bewaren doet men goed, de nieging in een andere gemeente, ander- en
die daarin volkomen slaagt.
ren mee te steriliseren.
half uur lopen heen, anderhalf uur
Ook het gepekelde konijnenvlees laat
terug. Hij was 78, maar hij zou liever
Niet dringend genoeg kan 't voorzich goed tot worst bereiden. We ontdoen
sterven
dan een Zondag de mis over beeld van de Voorzieningheid ter nahet^ dan van been, vermengen het met
te slaan. Zo'n prachtige koppigheid, volging aanbevolen worden.
wat gesnipperde ui, nootmuscaat, kruidzulk een heroïeke trouw bezitten, henagel en peper en draaien het, met nog
Het is nodig!!!
laas, niet alle katholiek gedoopten.
een stuk buikspek, enige malen door de
Men wende zich tot de Federatie
Bijlange niet!.
fijne plaat van een worstmolen. Daarna
van Liturgische verenigingen, Grootvoegen we nog een weinig zout toe en
Willen we de goede strijd winnen Seminarie, Haaren.
mengen de massa goed dooreen, om er
„Voor God", dan mag geen enkel
dan steriliseerflessen voor § mee te vulmiddel onbeproefd gelaten worden;
C. Boudens-Van Heel
len welke lè uur gesteriliseerd wordeiL
ook niet, zeker niet zo'n suggestief
Dit vleesgerecht smaakt heerlijk op
brood en laat zich ook goed in plakken nodig is om in alarmstemming te ko- middel als deze liturgische tentoon*) Gezinsboek
bakken, om bij stamppot gegeten te wor- men is het toch goed om aan de mogelijk- stelling.
heid te denken dat ook nu het konijn wel
Wat er te zien was?
den.
redding in de vleesnood zou
Van alles.
Wie nog iets weet van de voedsel- weer eens
brengen.
schaarste tijdens de oorlog 1914—1918 moeten
Een altaar; het misboek; de canonKonijnen
lenen
zich
juist
zo
bijzonder
herinnert zich waarschijnlijk hoe toen de daarvoor, omdat ze voor een groot deel borden; bursa; palla; ampullen enz.,
konijnenteelt algemeen en op grote gedijen bij voeding met afval van (en je mocht alles van heel dicht beschaal werd beoefend om te voorzien in de keuken, zoals schillen, groenten, kijken) ; kasuifels en koorkappen in
de behoefte aan vlees. Zonder dat het broodkorsten, overgeschoten aardappelen
de verschillende liturgische kleuren
nz., omdat ook de huisvesting vrijwel — zelfs een rozerode van Laetare en
geen kosten meebrengt en omdat ze zich
snel vermenigvuldigen. Het seizoen is nu Gaudete —; amict en albe
Je zag er de adventskrans en het
gekomen om met de fokkerij te beginnen;
de zomertijd levert volop groen voer. Wie uitdelen van kerstbroden; het rondOSSENDRECHT
tegen de winter over een aantal slacht- •aan met de rommelpot net zo goed
PEEKOFFIE
MOSTERD ionijnen wil beschikken doet dus goed, als de kruisweg van Servaes; het met
nu een paar fokdieren aan te schaffen. een paarse doek omklede kruis van
TAFELZUREN
Passie-Zondag en de driekaars van
Eist
N.*.
STEUNT H O I L A N D ' S INDUSTRIE
OïBi-Betuw»
Timlnlu
WILMA MÜNCH. ' Paas-Zaterdag; een echte paaskaars

N.V. MATTHEEUSSENS

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

SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag.
Oplossing probleem No. 224 (Würzburg)

Wit: Kb2, Dgl, Ld5, Pd4.
Zwart: Kf4, pion f6.
Om door redeneren de oplossing te vinden gaan wij na, hoe wit kan voorkomen,
dat zwart via e5 en d6 ontsnapt. Noch met
Pf3, noch met Pc6 komen wij veel verder;
in beide gevallen zet zwart zichzelf pat
met f6—f5. Ke5 moet dus toegelaten worden. Na l
, Ke5 evenwel kan wit mat
in 2 zetten geven, mits hij zijn loper niet
op d5 laat staan, bijvoorbeeld 1. La8, Ke5.
2. Dg3t, Kd4:. 3. Dc3. De sleutelzet zal dus
met die loper moeten gebeuren en wel, zoals duidelijk is, naar een der velden a8, b7,
c6 of hl. De keuze tussen deze velden
wordt bepaald door de andere zwarte
voortzetting nl. l
, f5. Na die zet moet
wit direct veld e5 afsluiten. Echter zal na
1. Lh8, f5 2. Pf3 zwart pat staan, terwijl
na 1. Lh8, fö. 2. Pc6, Kf3, wit niet mat kan
zetten. Blijft dus over: 1. Ld5—hl!, f6--f5.
2. Pd4—f3, Kf4—e4. 3. Dgl—dé mat. Het
paard sluit op f3 de witte loper af.
Oplossing probleem No. 226 (Öhquist).

Wit: Kg7, Db4, La2, pionnen d2 en f2.
Zwart: Ke5, Pe2 en pion f5.
1. f2—f3 tempoprobleem. De pion dekt
veld e4, wat in de hoofdvarianten goed
van pas komt: l
, f4 2. Dc5; l
,
Pf4 2. d4; 1.
, Pd4. 2. Db8. Merk op,
dat er telkens een veld door een zwart
stuk geblokkeerd wordt. Na een andere
paardzet volgt 2, f4.
Goede oplossingen zonden: Beide problemen: L. Fijn, Nijmegen; Gebr. Heynen,
Klazienaveen; J. J. v. Hoek, Amsterdam;
J. P. Kleynenbreugel, Goirle, F. Rietbroek,
Den Haag en G. van Trijp, Utrecht. Alleen
No. 224: C. van 't Hof f, Hoogkarspel.
Alleen No. 226: R. Bosma, Sneek; K.
Bosman, Katwijk aan Zee; J. v. d. Heuvel,
Oss; H. van Meenen, Delft; J. Montforts,
Geleen en M. Peters, Maastricht.
Ter oplossing probleem No. 230.

Oplossingen inzenden vóór 29 Maart.
No. 230 H. G. M. Weenink

I Pr. H. Problema 1931
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Mat in 2 zetten
Partijstelling No. 231

Deze stelling kwam voor in een partij
tussen den Russischen schaakmeester Janowski met wit en den Duitser Dr. Tarrasch met zwart in de grote wedstrijd te
Qstende, 1905.
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'n Beetje griep
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De witte toren op b7 is te ver in de
zwarte stelling gedrongen en kan nu niet
meer terug. Hiertegenover staat evenwel
een veel groter nadeel voor zwart; ongeveer alle stukken van deze partij staan namelijk op de dame-vleugel opgesteld,
waardoor zij niet in staat zijn de door de

en u zult s morgens uit bed springen,
gereed om bergen te verzetten.

5e dag: Ik ben 'n nieuw vervolgverhaal
begonnen. 'En ik heb alle veelbelovende
jonge schrijvers van zeven'jaar geleden
bekeken. Nooit meer die namen gehoord.
Wat zou er van hen terecht gekomen zijn?
Waarschijnlijk 'n baantje aan een krant
gekregen.

Ie dag: Ik heb het koud. Het tocht overal en uit de grond trekt een kilte op en
bevriest mijn voeten. Mijn hoofd is opgestopt met dingen, die er niet in thuis
horen. Ik wou, dat ik het kon afschroeven.
Dan zou ik het onder de kraan lekker door
6e dag: Ik voel mij ellendig. En door
laten spoelen.
m'n hoofd dreunt voortdurend die ene
2e dag: Ik lig in bed. Met vier dekens. regel uit dat vers over Arne Borg van
En een kruik. En een hete groc. Waarom Jan Engelman:
„Zeven ezels zijn verzopen,
is m'n kussen zo hard? Iemand moet het
Ik alleen ben blijven lopen."
verruild hebben. Ik denk, dat ik dood ga.
Wel wat ontijdig. Aan de andere kant:
7e dag: Ik durf nooit meer iets aan
„L,a vie est breve
Herstel te sturen. Het is ontzettend, zoUn peu d'espoir
veel schrijvers als er zijn. De klassieken
Un peu de rêve
niet eens meegerekend. Ze hebben over
Et puis: bonsoir! (vrij vertaald: het le- alle onderwerpen geschreven, die er beven is kort: 'n paar verwachtingen, 'n staan. En goed ook. Eeuwig zonde als dat
paar illusies en dan welterusten).
niet gelezen zou worden. En wat zei die
Niet precies de juiste stemming qm in mevrouw uit de boekwinkel? (zie mevr.
dood te gaan en hoe kom ik aan dat Boudens van Heel over de Boekenweek in
versje? O ja! 'n nijdige meneer citeerde Herstel) „Het katholieke volk leest niet!"
het uit een examen-opstel van een meisje 't Moet nog beginnen aan al die mooie
en raasde over 't cynisme en de verwor- boeken, opgestapeld in boekwinkels en
ding van de (toenmalige) jeugd. Idiote leeszalen. Het zou onzinnig en aanmatimeneer. Was hij vergeten, hoe fijn het is gend zijn, nog onnozele artikeltjes aan
voor vijftien-, zestienjarigen met senti- die stapel te willen toevoegen. Er is gement, om af en toe 'n beetje „levensmoe" noeg. Er is reeds te veel.
Ik ga een tijdschrift oprichten.
te doen? Dat gaat wel over, glaube mich,
Naam: „Waar moet ik het zoeken".
mein Madchen! Wat koos ik zelf als vers
voor.'t Mulo-examen?
En dat tijdschrift wordt zó ingedeeld:
'
Nummer van Maart 1940.
„O, de heiige, onsterflijke sterren, hoog
Voorjaarsvers: (zie die en die en die,
boven mijn sterflijk hoofd,
bundel zus en zo).
„Waar 't geloof met zijn kindervertrou-

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

Ouderen en Jongeren: (doe uw keus uit'
de vierhonderd boeken en zevenduizend
acht honderd drie en vijftig artikelen, die
wij hieronder zullen noemen).
Oorlog? (hierbij een lijst van de duizend
beste brochures over dit onderwerp).
Ontwakende Natuur (er zijn op het
ogenblik vijftig natuurkenners :n Nederland, die dit gegeven prachtig behandeld
hebben. Hierbij namen, tijdschriften,
boeken).
Hoe maak ik de Paasdagen voor man
en kinderen gezellig? (Bedenk dat nu eens
zelf. Zie grote wedstrijd op laatste bladzij! De tevredenste echtgenoot krijgt een
prijs; de ontevredenste ook).
Ik bak zelf m'n koekjes (uitstekende
receptenboekjes op dit gebied zijn
).
En zo gaat het door.
Zeg me niet, dat er al zo'n tijdschrift
bestaat. Dat zou m'n dood zijn. Wat zegt
u? O nee, van die griep ga ik niet dood.
Stel je voor! Zo'n beetje griep. Ik voel me
kiplekker en vanmiddag sta ik op.
FRANKA.

wen mij een hemel eens had beloofd...."

Goeie hemel! Heb ik dat gedicht van
Helene Swarts werkelijk opgezegd bij 'n
tafeltje met gapende examinatoren?
„Lief, eens zullen wij sterven, wij beiden,
wij samen of ieder alleen,
„En 't graf is zo diep en de hemel zo
hoog "

Ja, ik heb het opgezegd. Ik kan er nu
over blozen. Toen niet. En de nonnen
maakten geen aanmerking over de keus.
Wijze, wijze nonnen.
3e dag: Heerlijk, om in je bed te liggen
als alle andere mensen werken! De zon
schijnt warm in mijn kamer. Het kussen
is weer zacht. En bovendien rechtvaardigt de thermometer dit geluier. Ik zeg
kwijnend tegen de huisgenoten: „37.9..."
Bij mijzelf denk ik: „37.9! Ha! Ha!"
Medelijdende lieden hebben zeven jaargangen van een Engels vrouwentijdschrift
op mijn voeteneind gestapeld. Ik val er op
aan. Ik lees een vervolgverhaal over een
meisje, dat bijna een rijken man trouwde,
maar tenslotte terugkeerde naar den
armen drommel met het gouden hart, die
achteraf nog een aardig centje geërfd
bleek te hebben. Uitrustend zo'n verhaal.
Ik lees over het glaceren van cakes, over
huidverzorging, over de Parijse mode (die
na zeven jaar om te gillen is en het geld
niet waard, dat .er aan werd gespendeerd), de mémoires van een hofdame
van koningin Mary, de avonturen van een
mevrouw'in de wildernissen van Afrika,
ik lees over het moderne meisje, over 't
opvoeden van kinderen, vreselijk veel over
't opvoeden van kinderen (met kiekjes
van de schrijfsters en kiekjes van de kinderen van de schrijfsters). En nog een
stuk over 't opvoeden van kinderen, maar
ditmaal geschreven door een onderwijzeres en onder de titel: „Ouders, die ik
graag zou koken."
Ik begin 't beetje duizelig te worden.
Ik ga slapen.
4e dag: Ik ga toch dood. Ik voel mij verschrikkelijk naar. Ik kan de zeven jaargangen niet meer zien. Ik neem in de
geest afscheid van mijn vrienden en doe
dat zo mooi, dat ik er zelf hete tranen
over schrei.

b

WEK UW LEVER-GAL OP
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witte stukken bedreigde koningsvleugel
afdoende te verdedigen. Door een paardoffer weet Janowski de stelling te forceren: 1. Pf5Xh6t, g7Xh6. 2. Tb7Xf7,
Kg8Xf7. 3. Dd2Xh6. Hoewel zwart nu
even de tijd heeft om een zijner stukken
er bij te halen, baat hem dit niets meer
bijvoorbeeld 3
, Th8? 4. Lh5t, Kg8. 5.
Dg6 mat; of 3
, Pe7. 4. Lh5t, KfgS.
5. Df6: enz. Tarrasch speelde: 3
,
Kf7—gS. 4. Dh6—gfrr, Kg8—h8. 5.
Dg6Xf6t, Kh8—g8. Nu de f-pion ook verdwenen is kan wit er nog een stuk bijhalen: 6. Df6—g6t, Kg8—h8. 7. Tel—e5 en
zwart gaf het op; er dreigt Th5 mat en op
Pe5: volgt Le5: mat.

Sociale verzekering in Nederland
——— V R A G E N B U S ———
M. G. te St. O. Als steuntrekker heb ik
militairen in kwartier tegen vergoeding van
ƒ 0,10 per dag.
Mag men nu l van mijn
steun inhouden?
Antwoord: Deze vraag ligt niet op mijn
terrein. Het lijkt mij slechts twijfelachtig
geoorloofd. Wend u tot het bureau van uw
organisatie te Tilburg.

G. J. H. te O. 1. Ik ben 57 jaar oud en
venter voor een fabriek op provisiebasis.
Val ik onder de verplichte verzekering? 2.
Als er voor mij geplakt wordt, vervalt dai
mijn V.O.V.? 3. Hoeveel zal de ouderdomsrente bedragen van een 17-jarigen jongen
voor wien regelmatig geplakt wordt? 4.
Heeft een dagdienstbode die een ongeval
krijgt, volgens de Invaliditeitswet recht op
J. y. d. K. te B. Vraagt of iemand die zelf geneeskundige behandeling? 5. Moet voor 'n
of wiens echtgenote in de vermogensbelas- dienstbode geplakt worden, onverschillig
ting is aangeslagen, nimmer een ouderdoms- wat haar leeftijd is?
rente kan krijgen?
Antwoord: 1. Omdat u ouder dan 35 jaar
Antwoord: Gedeeltelijk is dit juist. Voor zijt, kunt u geen rentekaart meer bekomen.
24 October 1943 kan niemand ouderdoms- Arbeid op provisie-loon maakt overigen.
rente bekomen die zelf of wiens echtgenote wel verzekeringsplichtig. 2. Neen, zie overf
is aangeslagen in de vermogensbelasting. gens het antwoord sub 1. 3. Aannemende
Ook na die datum kan in sommige gevallen dat hij op 37-jarig:e leeftijd in de verzekeaanslag in de vermogensbelasting een be- ring werd opgenomen, zal zijn ouderdoms
letsel zijn om ouderdomsrente te bekomen. rente later bij regelmatig plakken (boven
In het algemeen zal dit oudere personen be- 21 jaar 60 cent) ongeveer ƒ 315 per jaar betreffen. Aangetekend zij, dat deze bepaling dragen. 4. Neen. 5. Ja. Als zij in de verzeniet geldt voor hen die na 30 Juni 1922 in kering is opgenomen. Ouder dan 35 jaar
de verzekering zijn opgenomen.
kan zij niet meer in de verzekering opgenomen worden.
P. v. d. B. te T. Voor mijn vrouw (30 jaar
oud) zijn na Januari 1928 zegels geplakt,
G. v. D. te T. Ik ben 47 jaar oud en vanter totale waarde van ƒ 41,10. Kan ik voor af 1919 verzekerd. Voor mij is in totaal gehaar ƒ 0,25 per week plakken?
plakt ƒ 437,10 Hoeveel zal mijn ouderdomsAntwoord. Ja, u kunt voor uw vrouw ƒ 0,25 rente bedragen als van nu af regelmatig zeof meer per week plakken. Wend u tot de gels van 60 cent worden geplakt.
Raad van Arbeid. Het is jammer, dat u na
Antwoord: Ongeveer ƒ 240 per jaar.
1931 niet meer geplakt hebt, want dat is nu
nadelig voor haar. Hoe meer u voor haar
plakt, hoe hoger later haar rente zal zijn.
A. v. W. te Ph. 1. Ik ben 60 jaar en vanaf
1919 verzekerd. Er is voor mij geplakt ter
waarde
van ƒ 512,75. Ik ben nu werkloos.
J. B. te B. Mijn schoonzoon, 61 jaar oud, is
in de vermogensbelasting aangeslagen. Hij Moet ik nog plakken? 2. Voor mijn vrouw
plakt vrijwillig om ouderdomsrente te be- (55 jaar oud) is sinds 1921 geplakt tei
waarde van ƒ 215. Zij was veel werkloos.
komen. Plakt hij nu tevergeefs?
Antwoord: De mogelijkheid bestaat dat Hoeveel zal haar ouderdomsrente bedragen,
uw schoonzoon geen ouderdomsrente be- als zij niet meer plakt?
Antwoord: 1. U krijgt ƒ 3 ouderdomskomt wegens zijn aanslag in de vermogensbelasting. Echter, wanneer voor hem in rente ook als er niet meer door •werkloostotaal minstens 1248 zegels zijn geplakt, dan heid of ziekte voor u zou geplakt worden.
krijgt hij in elk geval ouderdomsrente, ook 2. Uw vrouw zal op haar 65ste jaar geen
bij aanslag in de vermogensbelasting. Mocht ouderdomsrente bekomen, als er niet meer
hij op 65-jarige leeftijd nog geen 1248 zegels voor haar geplakt wordt. Plakken is voor
hebben, dan moet hij doorgaan met plakken haar dringend gewenst. Wend u tot de
tot hij de 1248 zegels heeft bereikt. Dan kan Raad van Arbeid die u kan zeggen, hoeveel
hem ouderdomsrente worden toegekend. uw vrouw nog moet plakken.
Het bedrag van deze. rente wordt bepaald
door het aantal en d« waarde der geplakte
G. W. J. te V. Inlichtingen over kostzegels. Aangezien in dit geval zeer preciese winners-vergoeding
in
zake
militaire
gegevens nodig zijn om een afdoend juist dienst en kolenbon behoren behoren in deantwoord te geven, raden wij u aan nadere ze rubriek niet thuis.
inlichtingen te vragen bij de Raad van
Arbeid.
J. C. B. te O. G. Ik ben 57 jaar oud en
verzekerd sinds 1919. Er is voor mij geM. J. J. J. te B. Ik ben 37 jaar oud. Van plakt ter waarde van f 528. Als er voor mij
Mei 1924 tot Mei 1931 is voor mij geplakt nu niet meer zon geplakt worden wegens
ter waarde van totaal ƒ 189,10. Daarna is werkloosheid, krijg ik dan toch ƒ 3 oudervoor mij regelmatig 60 cent per week ge- domsrente en zou ik door zelf-plakken nog
plakt. Hoeveel zal mijn ouderdomsrente- hoger kunnen komen ?
bedragen als hiermee tot mijn 65e jaar wordt
Antwoord: U krijgt in elk geval ƒ 3 per
voortgegaan?
week. Als u echter door gaat met zegels
Antwoord:
Aannemende, dat u in Mei plakken zal uw rente meer kunnen be1924 voor het eerst in de verzekering zijt dragen. Het bedrag der rente hangt dan
opgenomen, kan uw ouderdomsrente onge- af van de aarde der geplakte zegels. Hoe
veer ƒ 300 per jaar belopen.
hoger zegels geplakt, hoe hoger rente.
C. Th. te M. Ik ben 63 jaar oud. Voor mij
H. v. L,, v. d. B. te L. Ik ben voor 70 pet.
is geplakt té waarde van ƒ 398,35. Ik ben arbeidsongeschikt en geniet een Ongevalwerkloos en geniet geen steun. Moet ik nog lenrente van 49 pet. van mijn dagloon. Kan
plakken om ƒ 3 ouderdomsrente te ont- ik nu, zonder daarvan nadeel te ondervinvangen en zo ja, hoeveel?
den, een ongevallenverzekering sluiten bij
Antwoord: Indien u gedurende de weken een particuliere maatschappij?
waarover geen zegels geplakt zijn, werkloos
Antwoord: Ga gerust uw gang.
of ziek waart of werkloos of ziek zult zijn,
behoeven er geen zegels meer te worden
A. B. M.
geplakt. Wij raden u echter aan om nadere
inlichtingen te vragen bij de Raad van ArAdres:. Vragenbus Zandberglaan 44, Breda.
beid.

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Bondsraadsvergadering
De agenda der bondsraadsvergadering te houden op Maandag
6 Mei a.s. te Haarlem bevat naast de meer huishoudelijke zaken
als verslagen en verkiezing ook nog de volgende voorstellen.
Oudorp wil de contributie voor Herwonnen Levenskracht met
één cent verhogen. Het bondsbestuur prae-adviseert het besluit
van de a.s. Verbondsvergadering af te wachten.
Dordrecht wil dat de bond de reis- en verblijfkosten der afgevaardigden betaalt. Prae-advies ontraadt dit omdat het financieel
zonder contributieverhoging niet mogelijk is.
Bovenkarspel wenst te laten instellen een verplichte accountantscontrole door bondsbestuur voor de onderafdelingen. Praeadvies zegt, dit is een zaak der afdelingen zelf, bovendien veel te
kostbaar.
Overveen wil dat het ledenregister in de afdelingen goed wordt
bijgehouden. Prae-advies zegt het daar volkomen mede eens te zijn.
Beverwijk wil over het gehele land één vaste contributie voor
alle gemobiliseerden. Prae-advies zegt dat dit reeds ernstig is
geprobeerd, niet gelukt. Verder valt het buiten bevoegdheid van
standsorganisatie alleen.
Bovenkarspel wil dat aangedrongen wordt op spoedige algehele
steunherziening, zoals door minister is toegezegd. Wil bovendien
rantsoen vlees in blik naar verkiezing te mogen vervangen door
vet of boter. Dordrecht wil de tarieven voor georganiseerden
minstens ƒ l,— hoger gesteld zien dan voor ongeorganiseerden.
Oudorp dringt krachtig aan om vooral voor het platteland de
steunnormen te verhogen. Het prae-advies op deze voorstellen
zegt dat het bondsbestuur, zoveel als in zijn vermogen is, invloed
blijft uitoefenen om de steun aan werklozen zo goed mogelijk te
krijgen. Voor hetgeen Bovenkarspel vraagt is zeer veel te zeggen.
Er bestaat inderdaad in het algemeen meer behoefte aan vet en
boter. Practisch zal het echter wel zeer moeilijk uitvoerbaar zijn
omdat vet slechts beperkt aanwezig is; kunnen het desondanks
aan het Verbond doorgeven. Voor de overige voorstellen verwijst
het bondsbestuur naar de regeringscommissie (Fockema Andreae)
welke de wettelijke werkloosheidszorg in voorbereidend onderzoek
heeft en waarvan verwacht mag worden, dat ze nu spoedig met
haar werk klaar zal komen.
Gouda wil komen tot een algehele centralisatie van de R. K.
Arbeidersbeweging. Prae-advies: Noch uit het voorstel, noch uit
de toelichting blijkt wat Gouda precies wil, Daarom kan dit voorstel niet in behandeling komen.
Amendementen op de voorstellen moeten schriftelijk worden
ingediend vóór 6 April a.s., terwijl de afdelingen, die vragen
wensen te stellen voor de rondvraag, deze binnen 14 dagen vóór
de vergadering bij den secretaris van het bondsbestuur moeten
inzenden.
Houdt deze maand de zegening van de arbeid en gereedschappen.
De afdeling-en kunnen tegen l cent per stuk bij het bondsbestuur
formulieren met de gebeden en gezangen bekomen.

Wal ons uit cie afdelingen ter ore It wam
ALKMAAR

ENKHUIZEN

Het bestuur van de R. K.
Volksbond komt met deze nogmaals een dringend beroep doen
op de afdelingsbesturen in verband met de grote propagandaactie, welke door het R.K. Werkliedenverbond is ingezet en waaraan wij onze daadwerkelijke medewerking moeten verlenen. In
onze laatste bestuursraadsvergadering is besloten opgave te doen
van eventuele personen die aan
deze propaganda practisch willen
medewerken.
Thans moet men werkers hebben om de gemeenschap op te
bouwen in de richting zoals de
encycliek Quadragesimo Anno
dat aangeeft. En dit is zeer zeker wel in de richting zoals de
actie naar de Nieuwe Gemeenschap dit voorstreeft. Daarom
zouden wij de diverse afdelingsbesturen vriendelijk willen verzoeken, toch actief aan deze zeer
noodzakelijke actie mede te willen werken en zo spoedig mogelijk personen aan het secretariaat
van de R. K. Volksbond op te
willen geven, die zich met hart en
ziel willen geven voor de uitbouw
van onze R. K. arbeidersbeweging, waardoor men zeer zeker
een groote verdienste zal oogsten
voor zichzelf als voor de katholieke organisatie in het algemeen.
Voor de Thermometer-actie
kan men zich nog steeds opgeven
aan ons secretariaat.

Op 29 Februari hield de afdeling haar jaarvergadering.
De vice-voorzitter gaf een kort
overzicht van het afgelopen jaar.
Aan het einde van zijn openingswoord bracht hij een woord van
dank aan zijn medebestuurderen,
de commissie van Hulp in Nood
en Herwonnen Levenskracht en
de adviescommissie.
Onze oud-bondsvoorzitter en
algemene vriend J. Smit z.g.
wordt door het bidden van een
Onze Vader en Weesgegroet herdacht.
Inmiddels was de nieuwe geestelijke adviseur kapelaan Thijssen ter vergadering gekomen en
werd door den voorzitter van
harte welkom geheten en tevens
geïnstalleerd. Spreker hoopte,
dat de nieuwe geestelijke adviseur zijn beste krachten zou geven en dat de homogeniteit tussen bestuur en leden en geestelijk adviseur altijd zo zou mogen
blijven.
Uit het jaarverslag van den
secretaris vernamen we onder
meer het volgende:
Het ledental steeg van 62 tot
64.
Over de werkzaamheden kan
gezegd worden dat die vele waren. Acties voor lotsverbetering
werden in samenwerking met
E.B.B, en Chr. B. B. ondernomen.
De onderafdelingen Herwonnen
Levenskracht en Hulp in Nood

konden hun zegenrijk werk
voortzetten.
Meegedeeld werd de Actie van
het R. K. Werkliedenverbond tot
aanwerving van leden.
De Paasloten, uitgaande van
de Actie voor God, worden wederom bij het uitgaan van de
kerk uitgereikt.
Voor de Thermometeractie ten
bate van het Kanunnik Van
Schaikfonds voor het laten leren
van arme priesterstudenten gaven zich twee leden op en wel de
vrienden E. v. d. Vliet en P. Stavenuiter.
Hierna sprak de nieuwe geestelijke adviseur kapelaan Thijssen een woord tot de vergadering en wees er op dat met de
geest van liefde meer bereikt
wordt dan met de geest van
recht. Dat de liefde onder elkander heel breed moet gemaakt
worden.
Als nieuw lid in de controlecommissie wegens militaire
dienst van vriend N. Out werd
vriend Jac. Verwer benoemd.
Een paar leden stelden in de
rondvraag nog enkele vragen.
HAARLEM
Voor de bouwvakarbeiders

Om onnodige correspondentie
of lopen te voorkomen, worden
onze gemobiliseerde leden (bouwvakarbeiders) beleefd verzocht
zich voor vergoedingszaken,
duurtetoeslagen, verzending Herstel en vakblad, en vooral bij
verandering van militair adres
zich in eerste instantie te wenden tot J. Oiten, H. van Alphenstraat 28 Haarlem (O.)
KUDELSTAART.

Op 29 Februari heeft de heer
W. Steinmetz voor ons over het
Kinderbijslagfonds
gesproken.
De vergadering was goed bezet.
Spreker zette uiteen waarom kinderbijslag nodig en noodzakelijk
is, waarna hij de werking van
het fonds besprak. Naar aanleiding van het gesprokene werden
enige vragen gesteld, die de
spreker op duidelijke wijze beantwoordde.
NIEUWKOOP.

De afdeling hield haar jaarvergadering op 7 Maart. Uit het
jaarverslag stippen wij aan naast
'n somber perspectief aangaande
de internationale toestand een
sterk vertrouwen op God en een
stijging van het ledental.
Het jaarverslag van den penningmeester gaf een batig saldo,
eveneens het Fonds Hulp in
Nood. Het comité Herwonnen
Levenskracht was dankbaar gestemd voor de hulp welke het
mocht ontvangen en waardoor
het meer kon afdragen dan het
vorig jaar; in zijn keurig verzorgd verslag vroeg dit comité
nog meer belangstelling en blijvende steun.
De aftredende bestuursleden
werden herkozen met dien verstande dat in de plaats van Van
Houten tot voorzitter werd gekozen Alb. Zimmerman.
De Thermometeractie zal ter
hand worden genomen door een
drietal leden, te weten P. v. d.
Voorn, Jac. v. Dam en P. Zim-.
merman. Dit drietal zal tevens
met 'n comité uit de Landarbeidersbond de actie van het Werkliedenverbond verzorgen. De secretaris en de geestelijke adviseur deden mededelingen omtrent de mogelijke stichting van
een Woningbouwvereniging als
onderafdeling van de Volksbond.
Het grote tekort aan geschikte
woningen toch naast een groot
aantal krotwoningen maakt het

noodzakelijk dat hier iets gebeurt. Een bespreking in deze
had reeds plaats gehad met den
heer Angenent uit Haarlem en
ook met burgemeester Van der
Weijden; op 27 Maart e.k. zal
een vergadering worden gehouden waar de heer Angenent het
een en ander inzake Woningbouw
zal mededelen.
De rondvraag bracht een
woord van dank namens alle leden aan den scheidenden voorzitter en de wens dat de nieuwe
voorzitter veel goeds tot stand
zou mogen brengen; benevens
een verzoek aan het bestuur een
adres te richten aan de raad der
gemeente om te komen tot een
gunstige regeling inzake het ziekenfondswezen.
OUDEWATER

Vrijdagavond 8 Maart gaf de
geestelijke adviseur, pater Stokman een lezing met lichtbeelden
over de encycliek Quadragesimo
Anno voor de leden. De adviseur
behandelde het eerste deel der
encycliek terwijl hij op een nog
volgende avond het tweede deel
zal behandelen. Op duidelijke
wijze toonde spreker de verhouding aan tussen werkgever en
werknemer, zoals Z.H. Paus Pius
XI die in zijn encycliek Quadragesimo Anno heeft neergelegd.
Hoe reeds Z. H. Paus Leo XIII
in zijn encycliek Rerum Novarum
de eerste stap in een tijd van liberalisme heeft gedaan te komen tot een betere verhouding
tussen werkgever en werknemer.
De leden hebben met de grootste
aandacht dit actuele onderwerp
gevolgd en zien dan ook met belangstelling het tweede deel der
lezing tegemoet.
WD3RINGEN

Voor de afdeling sprak de
heer G. van Slingerland over:
Vroeger en nu.
Spreker begon met te wijzen
op het tijdperk van voor 1891,
toen het liberalisme nog oppermachtig was.
Sinds de oprichting van de
R. K. Volksbond in het jaar 1888
en na de verschijning van de encycliek Rerum Novarum in 1891
is in deze toestanden allengs verbetering gekomen.
We weten het, dat het een
moeilijke tijd is geweest voor de
pioniers onzer beweging.
Vervolgens wees spreker op de
reeks instellingen die de katholieke arbeidersbeweging bezit.
De voorzitter bedankte spreker voor zijn leerzaam en kernachtig betoog.
Vr aar

men

verwacht

wordt

CASTRICUM. Jaarvergadering
op Woensdag 27 Maart a.s. des
avonds half acht in de bovenzaal
van W. de Groot te Bakkum.
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Jaarverslagen van secretaris en penningmeester. 4. Verslag en benoeming kascommis-

sie. 5. Ingekomen stukken en
mededelingen. 6. Bestuursverkiezing. Aftredend P. de Vries voorzitter; Th. Bakkum, penningmeester; E. Zonneveld, 2e secretaris; C. Kroone, E. Hopman en
J. Zentveld, commissarissen. Candidaten kunnen tot 20 Maart a.s.
ondertekend door minstens 10
leden, ingediend worden bij den
secretaris, Heereweg 20 Bakkum. 7. Verkiezing voorzitter. 8.
Voorstel reorganisatie van het
St. Nicolaasfeest. 9. Verloting
van 10 loten van Herwonnen Levenskracht. 10. Rondvraag en
sluiting.
DELFT. Jaarvergadering op
Woensdag 27 Maart des avonds
om 8 uur in St. Willibrord. Op
Maandag 25 Maart, tweede Paasdag, zal in de St. Jozefkerk de
zegening der werktuigen plaats
hebben. Hierover raadplege men
de convocatie voor de ledenvergadering.
HAARLEM. Zegening van de"
arbeid. De jaarlijkse zegening
van de arbeid en werktuigen zal
plaats vinden op Zondag 31
Maart a.s. des namiddags 5 uur
in de St. Jozefskerk aan de
Jansstraat.
Een formulier met de gebeden
en gezangen zullen aan de ingang der kerk gratis worden uitgereikt.
Tot deze plechtigheid worden
allen uitgenodigd.
KUDELSTAART. Donderdag
28 Maart 8 uur in het Verenigingsgebouw zal pater Bongers,
pastoor te Aalsmeer, komen
spreken over: Godé Voorzienigheid en de wereldcrisis. Alle loden worden verwacht.
VELSEN. :Kring Santpoort).
Vergadering op Vrijdag 29 Maart
8 uur n.m. in café De Viersprong.
Na de mededelingen vraaggesprek met den weled. heer Van
Wijmen over de Indië-cultures.
Dinsdag 19 Maart in het Rextheater vertoning van de There:
siafilm. Zeldzaam boeiend! Toegankelijk voor werklozen en hun
vrouwen.
Gratis toegangsbewijzen bij
Hendriks, Acaciastraat 9, IJmuiden Oost. Aanvang 2 uur.
ZOETER WOUDE-LEIDERDORP. Woensdag 20 Maart des
avonds 8 uur in 't patronaat
jaarvergadering. De leden moeten deze vergadering nu eens
komen bijwonen en daar hun belangen bespreken. Komt, laten
wij ons best doen en eenparig
deze vergadering bezoeken.
Punten van behandeling: jaarverslagen secretaris en penningmeester, mededelingen, verslag
kaseommissie en benoeming
kascommissie,
bestuursverkiezing (aftredend J. Giezen, P. J.
Bakker en een vacature); de aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Candidaten tot even voor
de vergadering, behandeling begroting, bespreking Retraitefonds en kennismaken met den
nieuwen geestelijken adviseur.

GOUDKORREL
Wij moeten ons niet scharen bij de massa van het volk
die de kreet „Weg met Christus" met geweld uitschreeuwen.
Wij moeten niet zijn als de Joden, die van Pilatus hebben
geëist dat hij Christus zou laten kruisigen, terwijl dit volk
zijn wonderdaden en liefde had aanschouwd.
Wij moeten strijden voor de Eer van God en het recht
van Zijn Kerk en de zegen afsmeken over onze handelingen.
Wij hebben de plicht om onze hoogste belangen te bevredigen en de deelname aan de gesloten retraite geeft ons
daarvoor de kracht.
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ZANGKAN ABIES
Prima Seyfertkanaries uit
kampioenen 1939, diep in knor,
holhol, klockrollen, holklingel,
fluiten ƒ 3 en ƒ 4. Popjes ƒ 0,50.
Goudgele Saksische mannen
ƒ 2,50. Harzerzangmannen ƒ 2.
Popjes ƒ0,30. Alle dag- en
avondzangers. Blauwe, Bruine,
Witte, Oranje, Zilverkanariemannen op zang ƒ 2,50-ƒ 3,50.
Prima vogelzaden ƒ0,14 p. p.
per 25 pond franco thuis
Fijnkwekerij Nico Borneman
Merelstraat 31 b - Telef. 13617
Utrecht
VOOR UW TUIN
Recl. Coll. 5 Gr. BI. Struikrozen,
100 Gr. BI. Gladiolen, 100 Anemonen. 50 Montbretia's, 25 Dubbele Begonia's, 10 Zilver Lelies,
10 Orange Lelies, 25 vaste planten in 5 srt. en & Dubb. Dahlia's
plus 2 pakjes bloemzaden gratis voor slechts ƒ 1,50. Niet tevreden, geld terug. Postrekening 313672.
WALRAVEN-DEN DEKKER
HILLEGOM

ALGEMEEN

Dit qelukkiqe paar
Gebruikt al menig jaar
5IMONE voor het haar
Vraagt er ook ggos naar!
Tegen haaruitval, roos

enz.

Ondulatie bevorderend
Aangenaam

en verlrisschend

'n Ideaal haarwater
FABRIKAAT

J. B ULO OS
DEN
SINDS

HAAG
1878

ALOM VERKRIJGBAAR

S.N HAAR MOEDER VERTELT U :
Ja, de kinderen eten „gezondheid", omdat ze volop
Blue Band eten - daar zorg
ik wel voor! Ze verbruiken
zooveel energie, dus ze hebben de extr# energie-voeding
van Blue Band noodig. Daarom is het zoo uitstekend
voor kinderen in den groei.

S.S.O

Instituut voor GOEDKOOP

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

A-CURSTJSSEN: voor heren: middenstandsdiploma, politie-diploma, marechaussee
politietroepen, leerling-verpleger, besteller,
hulpkeurmeester (voor slagers), manufacturenbrevet, kruideniersdiploma, warenkennis,
etaleur, reiziger, administrateur, notarisklerk,
makelaar, taxateur, effectenvak, inspecteur, verzekeringsmij, directeur van een woning- en assurantiebureau.
Voor dames: middenstandsdiploma, leerling-verpleegster, manufacturenbrevet, kruideniersdiploma,
warenkennis, etaleuse, cassière, reizigster, privésecretaresse, kinderverzorgster, kinderjuffrouw, assistente bij een dokter of tandarts, fröbelonderwijzeres,
fröbelen.
B-CURSUSSEN: v,oor dames en heren: algemene ontwikkeling (zeer uitgebreide cursus voor iedereen), praktijkdiploma boekhouden (dubbelboekhouden), handelskennis,
handelsrecht, statistiek, handelsrekenen, boekhouddiploma's
„Mercurius" en „Vereniging van Leraren", landbouwboekhouden, landbouwkundig bedrijfsleidcr-zetboer, Nederlandse
taal, Frans, Duits, Engels, Nederlandse, Franse, Duitse
en Engelse handelscorrespondentie, stenografie (systeem
„Groote"), spreken in het openbaar, rekenen, meetkunde,
algebra, wiskunde, belastingconsulent, handschriftverbetering, beschavingsleer (goede omgangsvormen).
C-CURSUSSEN: auto-monteur, auto-techniek, garagehoudervestigingswet, motor- en rijwielhersteller, auto-expert (voor
verzekeringsinspecteur en taxateur), theorie rijbewijs, autodieselmonteur, electriciën, electrotechniek, diploma sterkstroommonteur V.E.V., diploma zwakstroommonteur V.E.V.,
lijnwerker-telegrafist, radiomonteur, radiotechniek, radiocentrale-monteur, lasser, lastechniek, machinist voor stoombedrijf, voor motorbedrijf, voor electrisch bedrijf, voor de
officiële diploma's land-, scheeps- en zuivelmachinist, koeltechniek, vliegtuigmecaniciën, vliegtuigtechniek, verwarmingsmonteur, verwarmingsinstallateur, metaalbewerking
(smid-, machine-, constructiebankwerker, draaier, enz.),
machinemonteur-fabrieksmonteur, loodgieter, erkend gasfitter, erkend waterfitter, V.V.A.-diploma's gezel en meester voor timmeren, voor metselen, voor lood- en zinkwerken, voor smid-bankwerken, voor machine-bankwerken,
voor auto-monteur, electrotechnisch tekenen, machinetekenen, bouwkundig tekenen, meubeltekenen, scheepsbouwkundig tekenen.
mode-tekenen,
)
reclame-tekenen'
en o n t w e r p e n
)

Ook voor Dames!

aspirant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter,
betonbouw, wegenbouw, filmoperateur,
bedrijfsleiderwerkmeester, gezel en meester-kleermaker, enz.
Lessen voor hen, die lager onderwijs genoten en voor gevorderden, voor jong en oud, voor dames en heren, voor
gehuwden en ongehuwden. Elke week een leszending.
Correctie van gemaakt werk. Bekwame leraren. Laag
maandelijks lesgeld. Alle boeken, woordenboeken, atlassen,
tekenbenodigdheden, (tekenbord, tekenhaak, passerdoos,
driehoeken, enz.) geheel gratis. Na goede afloop diploma en
hulp bij sollicitatie. Zend onderstaande bon, duidelijk ingevuld, in gesloten enveloppe te frankeren met postzegel van
5 cent aan ons, of schrijf ons een brief en wy sturen U
gratis alle inlichtingen.
DOE HET HEDEN!

BON:-

.'

Ouderdom:

B LU E BAN

BLIJF. BIJ BLUE BAND-BLUE BAND 1$ BBÏT!
BB. 14-O91

VOOR DE BLOEMENTUIN
Recl. Coll.: 100 Gladiolen, 100
Anemonen, 100 Ranonkels, 50
Montbretia's, 25 Dubb. Begonia's, 25 Zomer Hyacinthen, 25
Snijbl.-planten, 10 Lelies; 5
Amerik. Dahlia's en 3 Pioenrozen voor slechts f 1,50. l Kamerplant gratis. Postgiro: 36876
P. WALRAVEN
Stationsweg - Hillegom

MANDEIS
LAGGEN

4Mf • mm WAGENSTR- 72

OYENHAAG
OPGERICHT t851

Nu zijn uw belangen als
verbruiker in gevaar!

HOFLEVERANCIER

DAAROM

MEDAILLES

NU

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

VRAAGT ONZE TEEKENINGEN EN

FOTO'S

INSIGNES

N. V Steenfabriek „Tienray"
TE TIENRAY
DIR.: AUG. GEURTS
LEVERT ALLE SOORTEN STEENEN. H AND VORM EN PERS3TEENEN IN VECHT- EN WAALFORMAAT, TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN

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

T I L B U R G
A.H.O.
G L O R I A KOEK
Neemt proef met onze andere
A.H.O.-ARTIKELEN

Straat en No.:
Woonplaats

Ik kan nooit genoeg zeggen, hoe goed Blue Band
de kinderen, mijn man en
mezelf heeft gedaan. En als
U van mij een raad wilt aannemen, gebruik dan Blue
Band bij iederen maaltijd.
Het is zoo licht verteerbaar
en het smaakt heerlijk.

Gebruikt bij Uw ontbijt steeds

Ik verzoek zonder enige verplichting inlichtingen omtrent
de cursus voor:
Naam:

Blue Band is uitstekend
voor iedereen, omdat het
niet alleen een voortreffelijk
voedsel is, maar ook Vitaminen A en D bevat. En
die Vitaminen, zeggen de
doktoren, zijn onmisbaar om
weerstand te bieden aan
ziekten en om stevige beenderen en een krachtig gebit
te vormen. Blue Band geeft
ons die Vitaminen.

Vkr.

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
TILBURG

een enorm succes. Medewerking van bekende deroepsartisten.
Een non-stop programma van werkelijk beschaafde vrolijke kunst*
Sketches, liedjes, conferences, samenzangen, modern tooneel,
muziek, etc. etc. — Honorarium naar financieele draagkracht.
Prima referenties uit katholieke kringen. Vraagt uitvoerige
prospectus en inlichtingen
O. Z. VOORBURGWAL 57 - AMSTERDAM - TEL. 45623
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Gevraagd tegen l April voor
dag en nacht een
B. K. DIENSTBODE
zelfstandig kunnende werken.
Gezin met 3 kinderen te Utrecht
Katoen en zwart dragen vereiste. Brieven onder No. 1000
bureau van dit blad.

BOEK B I N DER IJ
v. d WIJNGAARD
Mariaplaats 19 — Utrecht
OOK VOOR l'

Coöp. Levensverzekering Mij
U. A.

DRIFT 8

Instelling van het
R. K. Werkliedenverbond

UTRECHT

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

VOOK DEN BLOEMENTUIN
Recl. Coll. 100 Gr. BI. Gladiolen in kl., 100 Montbretia's, 50
Anemonen, 50 Ranonkels, 100
Oxalis, 25 Dubb. Begonia's, 25
Snijbloempl. in 5 srt., 10 Konings Lelies, 10 Zomer Hyac.,
5 reuzenbl. Am. Dahlia's, 3
Pioenrozen plus 15 Aardbeiplanten gratis voor si. f 1,50.
Postgiro 311306.
P. WALHAVEN Junior
v.h. Kerkstraat, Hillegom
Prima Kanaries
uit kampioene
1936-'37-38. Seif ert mannen diep
in knor, holrol,
glockrollen, holklingel en fluiten f 5, en f 4,-.
Popjes f l,—. Goudgele Saksische mannen f 3,50 en f 3,—.
Popjes f 0,75. Bonte mannen
e 3,—. Popjes f 0,50. Dag- en
avondzangers. 8 dagen proef.
Zend remb. vr. v. r. k. bij:

1. C. de Kinderen
Eerste bias Kanarie Kwekerij
Hazestraat 62
VALKENSWAARD

VRAAGT PROSPECTUS EN VOORWAARDEN

Firma de Waal
Speciaal adres voor
AANGEMAAKTE VERF,

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

Drogerijen, Chemicaliën, enz.
Herderinnestr. J6.- Den Haag
Telefoon 114034

of l millioen keer
s

den omtrek van de aarde bij
'den evenaar, zijn reeds met
„TORPEDO" afgelegd.

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

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

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

DAT IS EEN STAAT VAN DIENST, W A A R O P
TERECHT MET T R O T S KAN WORDEN TERUGGEZIEN.

Boekhandel Triborgh - Tilburg
Centrale B. K. Boekhandel voor het Zuiden
Profiteert van deze gelegenheid om goedkoop goede boeken
aan te schaffen. — Wij presenteren u de PRISMA-BOEKEN,
deze serie bestaat uit de volgende 4 delen:

f
ƒ
ƒ
ƒ

Wals: UIT DE STORM
Kirschweng: DE ZWARE REIS
Stoger: HET BEKLEMDE DAL
Nicolas: VERSTANDIG EN GEZOND
Tezamen

Men vrage bij aankoop van een
rijwiel met Torpedo-Vrijwielremnaaf
dit certificaat.

4.90
3.30
4.90
4.90

ƒ 18.-

Bij intekening op deze reeks van 4 delen wordt de prgs
van f 18 verlaagd tot f 9.60, dus bijna de helft minder.
TEKEN NOG HEDEN IN!
Ondergetekende wenst in te tekenen bij Boekhandel IRIBORGH, Heuvel 54, TILBURG op de
PRISMA-REEKS.
Betaling kan geschieden è. f 2.40 per deel of in termijnen
van f
NAAM:
ADRES:

;_
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