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HET BUITENLAND
onder de loupe

De vrede van Moskou
Er is nu vrede, maar geen
vreugde in Finland. De vlaggen
hangen halfstok. Rusland heeft
de voorwaarden opgelegd. Finland moest die aanvaarden, al
heeft dat veel moeite gekost. Een
aantal eilanden, geheel de Karelische landengte, waar de Mannerheimlinie is gebouwd met Viborg als hoofdplaats, en een paar
kleinere gebieden moeten aan
den overweldiger worden afgestaan, terwijl deze bovendien nog
het schiereiland Hangö met omringende eilanden -- dit sterke
steunpunt aan de Finse Golf —•
voor dertig jaar in huur genomen heeft. Daar zal nu een Russische vlootbasis worden gevestigd. De dappere Finnen, ofschoon nog geenszins verslagen,
maar onvoldoende geholpen en
met uitputting en ondergang bedreigd, moesten dit alles offeren, dus meer nog dan van hen
geëist werd vóór de oorlog begon. Maar deze vrede is voor
hen geen schande. Hun roem is
onvergankelijk. Zij bewezen een
heldenvolk te zijn. Drie en een
halve maand hielden zij stand tegen een enorme overmacht. Het
heeft hun 15.000 mensenlevens
gekost, maar aan de Russen

200.000. Groot is het kleine volk
van Finland. Zijn vlag zal door
de eeuwen heen met eerbied
worden begroet.
Afschuw daarentegen'wekt het
bloedrode vaandel van de SovjetUnie. Zoals Duitsland Oostenrijk, Tsjechië en Polen, bezit
Rusland nu delen van Letland,
Estland, Polen en Finland. Maar
dit bezit is onrechtvaardig. Het
is met geweld veroverd. Het
brengt geen verrijking, maar verachting. De „vrede van Moskou"
zal in de wereldgeschiedenis
worden vermeld als een gewelddadige onderdrukking van het
recht.
Geen overwinning, maar een
nederlaag:
Rusland onderhandelde met
een Finse regering, waarvan zij
het wettig bestaan meermalen
had ontkend. Zij had immers een
nieuwe Finse regering gevormd.
Dit was de regering van den fameuzen Kuushién, die nu opgehangen zou zijn, omdat hij'over
de kracht van het Finse leger en
de geest van het Finse volk valse inlichtingen gaf.
Zo is de „vrede van Moskou"
geen overwinning, maar in alle
opzichten een schandelijke nederlaag voor de bolsjewieken. Hun
militair prestige werd geknakt,
hun duivels Kuusinen-plan is
mislukt en het communisme hebvben zij, waar het nog aanhang
vond, verachtelijk gemaakt.
De schuldvraag
De Finse roof van Moskou
noemt de „Osservatore Romano"
een „belediging van het geweten

van Europa". Finland streed
voor onze beschaving. Dit werd
openlijk verklaard door de Engelse en de Franse regering. Ook
door de Amerikaanse. Maar men
bood het arme land niet voldoende hulp. Toen eindelijk over troepenzending werd gesproken, was
het te laat. En Amerika, dat
twee maanden nodig had om een
beslissing te nemen over een aan
Finland te verstrekken crediet,
verhinderde niet, dat zijn wapenindustrie bombardementsvliegtuigen aan Rusland leverde. Men
kan dit alles trachten te verklaren nu het drama voltrokken is,
maar het kost moeite om te geloven, dat die grote staten zo onmachtig zouden zijn tegenover
Rusland. Ook Zweden en Noorwegen hebben zich iets te verwijten. Zij deden veel voor Finland, maar weigerden de hulp,
die ook in het Volkenbondsverdrag is voorzien, de hulp van'hun
legermacht en de doortocht van
Engelse en Franse troepen (die
volgens de „Times" ook over
Petsamo hadden kunnen zijn aangevoerd). Ook dit is misschien
te rechtvaardigen. Het had> zegt
men, kunnen leiden tot een verplaatsing van de Europese oorlog naar Scandinavië, omdat dan
ook Duitsland zou opgetreden
zijn, en het zou, zo wordt ook
gezegd, geheel Finland en wellicht geheel Scandinavië in handen van Rusland hebben gespeeld. Meningsverschillen hierover zijn mogelijk. Tegenspraak
van deskundigen is dan ook niet
uitgebleven. Maar aan de feiten
valt nu niets meer te veranderen.
Schuld of geen schuld, men zal
moeten erkennen, dat Europa
weer onmachtig is gebleken, om
het recht van kleine staten te
beschermen. Zweden en Noorwegen willen nu met Finland een
militair verbond sluiten. Hiermede erkennen zij dus achteraf, dat
een gemeenschappelijke verdediging mogelijk was. Maar of dit
ook nu nog zo is? De „vrede van
Moskou" bevat, behalve het verbod aan Finland, om tegen Rusland gerichte overeenkomsten te
sluiten, ook bepalingen omtrent
het aanleggen van een spoorweg
door Finland naar Zweden en
omtrent een vrij verkeer met
Noorwegen.
Al deze bepalingen doen twij-

WIJ ZULLEN OVERWINNEN!
Wij zullen overwinnen! Een fiere kreet!
En wij weten ook met geloofszekerheid —
de grootste zekerheid die er bestaat —,
dat wij, katholieken, met recht mogen
zeggen: Wij'zullen overwinnen! Eenmaal
zal Christus, onze Koning, ons ter victorie voeren.
Maar ach, het lijkt er soms nog zo weinig op.
Ze lijkt zo ver, die toekomst, waarin
het recht zal zegevieren, waarin het goede zal triomferen, waarin Gods Majesteit
erkend zal zijn.
Wat laat God de goeden toch tobben!
De kleine, maar vooral de grote dieven
komen zoveel gemakkelijker vooruit.
De mensen die het wat vlot nemen met
moraal en eer, worden niet vernederd en
bezeerd. Maar wél worden gekrenkt: de
fiere vaders van, de grote gezinnen, de
jonge helden ook, die rein weten te leven.
Scheef is het oordeel der wereld; foutief en onjuist is haar waarde-schatting.
Maar we leven er midden in. Onwillekeurig, als vanzelf, gaan we min of meer
denken zoals „de wereld" denkt. We verliezen het scherpe onderscheid tussen goed
en kwaad, tussen bovennatuur en natuur,
tussen eeuwigheid en tijd.
We raken gewend aan het vonnis der
wereld, dat ons, katholieken, achterlijk
noemt en bekrompen: „Er is toch altijd
iets aparts aan die roomsen, iets niet
helemaal „du bon ton", iets gereserveerds
"

Maar, katholieke mannen en vrouwen,
houdt hier uw verstand wakker! En onderscheidt!
Want hier moeten we twee dingen uit
elkaar houden.
Gedeeltelijk is het laster: de boze laster
van den vorst der leugen.
Want wij, katholieken, althans onze
leer, is niet achterlijk en bekrompen: integendeel. Geen stelsel of systeem is zó
vitaal, zo levenskrachtig, zo geladen van
schoonheid, zo wijs, zo stoer en toch bewegelijk, zo vol en zo diep als de leer
onzer Kerk! Millioenen benijden ons onze
veiligheid die tevens onze vrijheid is, onze
gezag-gebondenheid die onze persoonlijke
eigenheid handhaaft, onze traditie en onze dynamiek, onze rust en onze Godshonger: heel de wondere diepte van ons geloof. Uit dit geloof groeide schoonheid
en kunst; met dit geloof verweven bloeiden wetenschap en cultuur. Misschien is
ons lage land te klein en te zelfgenoegzaam om de waarde van een universeel
begrip, dat tijd en wereld en natuur «verstijgt (en dat is ons geloof) te schatten,
zelfs bij benadering. Maar, Nederlanders,
kijkt dan de grenzen over en vergeet het
kleine uur van nu: werelddelen als Africa
staan open voor de Kerk, en het is nauwelijks te bevroeden, wat al schoonheid
en heiligheid die Kerk nog ontvangen zal,
als de cultuur van het Oosten op haar
zal zijn ingeplant. Chinese wijsheid en
Japanse intelligentie zullen eens ons Westerse Christendom verrijken met moge-

fel rijzen aan de mogelijkheid
van zulk militair verbond. Rusland wil blijkbaar ook macht bezitten over de Scandinavische landen en zal dus geen militaire
versterkingen dulden, welke die
macht beperken. Laten wij echter de schuldvraag laten rusten.
Er komt 'n tijd, waarop zij beter
kan worden beantwoord dan nu.
Maar dat velen zich iets hebben
te verwijten, staat vast.
Nieuwe zorgen voor Finland.
Een zesde deel van de Finse
bevolking moet verhuizen. In de
gebieden, die aan Rusland ko-men, wil niet één procent van de
bevolking blijven. Dit is veelzeggend. De grensbevolking is natuurlijk het best op de hoogte
van de toestanden in de SovjetUnie! In Finland bestaat nu ook
het gevaar van besmettelijke
ziekten. De duizenden lijken van
Russen verpesten de lucht. De
ambulances zullen nog veel werk
hebben te verrichten. Finland is
ook ten dele verwoest. Het moet
opnieuw worden opgebouwd. Aan
wilskracht ontbreekt het de Finnen niet, maar zij moeten goed
en spoedig geholpen worden. Op
dat toneel van bolsjewistische
barbaarsheid moet nu de christelijke liefdadigheid verschijnen.
Von Bibbentrop bij den Paus
De Duitse minister van buitenlandse zaken is in Rome geweest.
Hij heeft met Mussolini gesproken over de internationale toestand, de handelsovereenkomsten
tussen Duitsland en een en ander dat geheim bleef. Dat interresseert ons ook minder dan het
bezoek van Von Ribbëntrop, op
initiatief van Duitsland, aan den
Paus. Dit onderhoud van den H.
Vader met den vertegenwoordiger van Duitsland duurde ruim
een uur. Bijzonderheden zjjn niet
bekend, maar gemeld wordt, dat
Von Ribbentrop diep getroffen
was. Na Von Ribbentrop kwam
ook Sumner. Welles naar den
Paus. Deze heeft intussen ook
schriftelijke mededelingen van
de Engelse en Franse' regeringen
ontvangen. De afgezant van Roosevelt, dit met de regeringsleiders in Italië, Duitsland, Frank-

lijkheden, die onze wijsneuzigheid zich
niet verbeelden kan. Het uur van nu, het
kleine .en arme, gaat voorbij. Maar in
glans van christelijke schoonheid zal heel
de wereld stralen als alle knie zich buigen
zal voor Gods opperheerschappij. En eenmaal komt die tijd, die heel de wereld
aan Christus' voeten leggen zal; de eindvictorie zal komen.
Anderzijds: in zekere zin zijn wij, katholieken, apart en gereserveerd. En we
moeten het zijn. En we zijn trots en gelukkig, dat we het mogen zijn. Er zijn verfijndheden, die wij ons niet mogen en willen permitteren, ook als ze tenslotte geen
grofheden blijken. Er is spot en sarcasme, dat het onze niet kan zijn, omdat het
wondt, waar het niet wonden mag. Er is
geestigheid en chic, die niet meer nobel
is; en die wij dus afwijzen moeten, omdat wij ons niet willen schamen voor
onzen edelen Koning. Er zijn genoegens,
die ons verlagen en vergroven, en die wij
dus, als ranken van de heilige Wijnstok,
ons niet kunnen toestaan. Er is cultuur
die „hyper"-cultuur is en decadent; er is
ook geestelijke élégance, die niet meer
fijn en waardig is, en dus aan ons, Christenen, niet welkom.
En in zoverre zijn wij „apart" ja, en
anders-dan-de-andefen.
En Goddank dat wij het mógen zijn,
wij de getekenden-met-het-kruis.
Wel diep treurig is het daarom, wanneer de adeldom en de eerlijkheid, de reinheid en de keurigheid en de onkreukbaarheid van een katholiek geringer is dan
van menigen, edelen heiden.
Maar laten wjj nooit menen dat „ge-

rijk en Engeland gesproken
heeft, zal den H. Vader met
wiê'n hij Maandag weer sprak,
belangrijke inlichtingen hebben
kunnen geven. Nadat Mussolini
met Sumner Welles had gesproken, ging hij onmiddellijk op reis
om in een grensplaats met Hitler te spreken.
Een lichtpunt in deze donkere
tijd! Terwijl tijdens en na de
wereldoorlog verschillende regeringen van Europa geen enkele
bemiddeling duldden van het Vaticaan - - de goede Benedictus
XV, die desondanks zoveel voor
de vrede deed, heeft er smartelijk door geleden — is de Paus
nu de centrale zedelijke macht,
die de grote mogendheden eerbiedig naderen bij het zoeken
naar de wegen naar de vrede.
Deze merkwaardige ommekeer,
waarvan de wereld getuige is op
de eerste verjaardag van 's Pausen Pontificaat, doet de hoop
herleven op een vrede,, die, volgens het devies van Pius XII,
vrucht van gerechtigheid is.
De lasten van de oorlog
Ook de kleine neutrale staten
zuchten onder de oorlogslasten.
Nederland moet bijvoorbeeld 1.7'
millioen per dag of ruim 70.000
gulden per uur voor zijn mobilisatie betalen. België en Zwitserland ieder ongeveer evenveel.
Maar dit is nog weinig, vergeleken bij de ontzaglijke uitgaven
der oorlogvoerenden. De kosten
welke Engeland moet betalen,
bedragen, volgens een verklaring van zijn Schatkistminister,
niet minder dan 6.5 millioen
pond sterling per dag! Rekenen
wij het pond tegen 7 gld., dan
is dit een dagelijkse uitgave van
45.5 millioen of bijna twee millioen gld. per uur. Van Duitsland
weten wij niet precies hoeveel
zijn oorlog kost, maar bekend is,
dat zijn rijksschuld in één
maand tijds, in November 1939,
steeg met 2.3 milliard mark.
Frankrijk zal eveneens enorme
uitgaven moeten doen. Fabelachtige sommen, welke de economische uitputting van Europa doen
vrezen. Hoeveel arbeid zal nodig
zijn, om straks weer op te bouwen wat nu vernietigd wordt!
H. H.

kleineerd worden" iets wezenlijks is van
het katholicisme. Wezenlijk is wél: de
triomf! Het kruis is het lichtende teken
dier overwinning: fulget crucis mysterium. Het heeft gezegevierd op de eerste
Paasmorgen, het heerst ook nu. Oude en
nieuwe volkeren-worden geestdriftig voor
de leer van dit kruis. Zoekende zielen en
zoekende volkeren richten zich naar dit
kruis. En eenmaal zal het glanzen in de
totale, glorieuze eindzegepraal, als hemel
en wolken, er mee getekend zullen zijn op
de dag van het grote gericht.
Als dan alle stelsels van godsdienst en
philosophie en politiek zullen zijn vergaan,
zal ons geloof te schitteren staan in ongerepte jeugd.
Dan zal het uit zijn met begrippen als
„afwachten",
„verdragen",
„dulden",
strijden", „vertrouwen", „tegemoet zien".
De waarheid, de witte, doorschijnende,
pril-pure waarheid zal lichten, zij alléén.
Elk onrecht zal hersteld zijn. Elke insinuatie, elke verdachtmaking, elke bijgedachte, elke onredelijkheid zal zijn uitgebrand en wit-gebrand: volkomen stralend
wit zal het licht zijn voor elke ziel en voor
elke gemeenschap.
Er zal waarheid zijn en recht en overwinning.
En onze Christus, de held van Calvarië,
met de fonkelende littekenen in handen en
voeten en zijde, zal onze Koning blijven.
Hij alleen. Hij altijd. Cuius regni non erit
finis.
Nooit zal er een einde komen aan Zijn
Koningschap.
't Zal eeuwig Paastijd zjjn.
p. P. P,
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KRONIEK EN KRITIEK
DE LEERLINGEN
Ne forte veniant....

Althans wij moeten het zijn. En te
Wij krijgen uit het Evangelie helemaal niet de indruk, dat de leerlingen oordelen naar de felheid, waarmee
van Jesus zo dapper waren. Een en- de bitterste haters van Christus voorkele apostel toonde wat meer moed al de katholieken vervolgen, zou men
en de vrouwen waren present, maar zo zeggen, dat zij die leerlingen nog
„de" leerlingen, daar hebben we nu altijd vrezen. Zij mogen dan uitgegeen indruk van als waren het hel- plunderd en geïsoleerd zijn, machteden. En zelfs als men het Griekse loos schijnen en van alle invloed bewoord hier neemt in de engste zin en roofd, opeens hoort men toch weer
het alleen op de apostelen laat slaan, de oude angst: „ne forte veniant dismag men met de hand op menige cipuli, de leerlingen kunnen wel eens
evangelietekst nog zeggen, dat er terugkomen"
Het is de oude kreet en alleen de
vóór Pinksteren, toen het vuur van
de Geest kwam, niets opzienbarend leerlingen zelf zijn er verbaasd over.
moedigs in woord en werk van Jesus' Want zij weten zich van nature niet
moediger of wijzer dan anderen en zij
leerlingen kwam.
En toch schijnt er van meet af ster- hebben ook helemaal geen listige oogke vrees voor hen en hun activiteit merken, maar de anderen zien iets
te hebben bestaan. Toch zag men hen onoverwinnelijks in hen. Zij weten,
blijkbaar aan voor lieden, die eerder dat de Verrijzenis zich vroeg of laat
het lelijkste zouden doen dan de herin- herhaalt, zolang er leerlingen zijn, in
nering laten wegwissen van hun Heer. wie het merk van Christus éénmaal
Want St. Mattheus verhaalt uitdruk- is.ingedrukt. Ook de vrees voor onze
kelijk, dat de leiders van de joodse actie en de vreemde voorstellingen,
gemeente te Jerusalem na Jesus' die daarvan dikwijls gegeven worden,
dood Pilatus nog eens even opzoch- zijn niet nieuw. Zolang de leerlingen
ten. De Romeinse ambtenaar had aan worden gevreesd, is de invloed van
die inheemse potentaatjes al één keer den Heer nog daar. En zolang die er
laten merken, dat hij lachte om de is, behoeven wij niet te vrezen, wat
rare religieuse bezwaren, waarmee ze er ook gebeurt.
Daarom: Zalig Pasen!
bij hem kwamen. Had hij, in het bewustzijn van de onaantastbaarheid
van zijn op de wapenen steunend gezag, boven het hoofd van den gekruisigden Nazarener niet laten schrij- Jr aasaciie
ven: „Koning van de Joden?" Spot
voor den gekruisigde, maar spot ook
Is het geen prachtig werk in de
voor de joodse elite te Jerusalem.
Paastijd een verslapten of afgedwaalZij vertrouwden het nog niet. Daar- den broeder door een kameraadschapom zochten zij den gouverneur weer pelijk gesprek of een tactische aanop. „Excellentie, wij bedachten daar sporing een, duwtje in de rug te gedat toen deze opruier nog leefde, hij ven om hem te helpen op de weg
ook zei: „Na drie dagen sta ik weer naar de biechtstoel? vraagt Credo
op." Beveelt u dus, dat zijn graf tot Pugno."
de derde dag bewaakt wordt: ne
Hebben we geen kameraad, wiens
t'orte veniant discipuli ejus, want an- zieleheil misschien afhangt van het
ders kunnen zijn leerlingen wel eens feit, dat wij hem dit jaar die apostolikomen, hem stelen en aan het volk sche vriendendienst bewijzen?
gaan vertellen: Hij is van de dood
Kunnen we "in de komende Paasopgestaan
"
tijd niet in alle geval het apostolaat
Het antwoord van Pilatus is zo iro- van het gebed beoefenen voor onze
nisch mogelijk: de spot van den trot- afgedwaalde medearbeiders ? Missen Romein spreekt tot zelfs in zijn schien is het ons gebed dat volgens
woordkeuze door. Hij heeft gedacht: Gods genadenplan hun de beslissende
de stakkers zijn getroubleerd. Ja, die genade der bekering moet verwerarme vissers uit de provincie zullen ven!
het in hun hart halen in de hoofdstad
Is het niet iets vanzelfsprekend,
zoiets te wagen! Alsof de politie al dat ieder Credo-Pugno-man in de
niet lang had gerapporteerd dat ze Paastijd meer dan eens ter H. Tafel
weg waren, totaal ontdaan over het zal naderen, om daardoor eerherstel
gebeurde.
te geven voor hen die Christus' uitMaar de echte vijanden van Jesus nodiging versmaden en hun hart sluivertrouwden het toch niet. Zij had- ten voor de vermaning der H. Kerk!
den iets gevoeld van de overweldigenDe actie behoeft niet beperkt te
de invloed van Jesus. Zij schenen te blijven tot „Credo Pugno"-mannen.
weten, dat wie eenmaal onder die invloed was geweest, er. nooit meer geheel onder uit kwam. Zij waren er
zeker van dat die leerlingen wel geergaderingspral
slagen maar niet verslagen zouden
zijn en zouden terug komen.
In „De Katholieke TransportarbeiLiefde en haat zien scherp.
der" werd onlangs geklaagd over het
Jezus' vijanden wisten het wel: die feit, dat de rondvraag soms een goed
leerlingen komen terug. Zij kwamen geslaagde vergadering zo lelijk verterug. Te sterk leefde Jesus in hen prutsen kan. „De Mijnwerker" en „De
dan dat zij Hem zouden kunnen ver- Fabrieksarbeider" namen de beschougeten. Later zouden al deze herinne- wing over. Daaruit kan men afleiden
ringen weer boven komen. Hij zelf dat de klacht grond heeft. •
zou veertig dagen met hen spreken
Nu is het mogelijk, dat er inderdaad
over de dingen van Gods rijk en de goed- of kwaadwillige maniakken zijn,
Geest zou komen om hun allen de die het er werkelijk op aanleggen, een
vergadering in de war te sturen, een
waarheid te leren.
En dan zouden zij uittrekken en bestuurslid onaangenaam te zijn, of....
geen zweep en geen zaag en geen zichzelf lang te horen.
Indien men dit merkt, kan zo'n bekruis zou hen meer doen beven.
zoeker heel vriendelijk maar ook heel
" Wij zijn de leerlingen in deze tijd.
krachtig binnen de perken worden gehouden.
Er zijn echter allerlei vragen mogelijk. Het is de taak van den voorzitworden Uw tanden
ter te bepalen, of een vraag binnen of
indien U poetst met
buiten de orde valt. Want de voorzitIn tuben van 60, 40 en 25 et. en doozen van 20 et.
ter handhaaft de orde en niemand an-

Rein w wütot don wit

ders. Hij kan dus zelfstandig bepalen,
of een bepaalde vraag beantwoord
wordt of niet en of ze direct beantwoord moet worden. Er zullen gevallen zijn, waarin dat kan; er zullen ook
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gevallen zijn, waarin dit niet kan. Er
zijn niet veel woorden nodig, om dit
aan vragenstellers duidelijk te maken.
Weliswaar zullen sommigen dan de
hebbelijkheid hebben, toch op de maEerste ordewoord moet zijn vorterie zelf in te gaan, maar indien een ming.
voorzitter zo wijs is, dat onmiddellijk
Zij is nodig om de arbeiders geestete couperen en zich alleen te bepalen lijk en zedelijk sterk te houden in de
tot het vaststellen van de aard der komende tijd.
vraag en in verband daarmee tot het
meedelen, of zij direct kan worden opDe kaders hiertoe nodig zijn klaar, de
gelost, kan veel narigheid worden verhulpmiddelen staan ter beschikking: stumeden.
diekring en recollectieavonden, voorlichEen rondvraag kan misbruikt wor- tingsavonden,
Maar..
den; zij kan ook aanleiding geven tot onze arbeidersstemmingsavonden.
moeten er meer gebruik
het doen van juiste opmerkingen, tot van maken.
het voeren van een korte maar scherp
Vriend iezer., betoont ge persoonlijk
geformuleerde
gedachtenwisseling. belangstelling voor dit noodzakelijk vorHet is een groot voordeel, dat onze mingswerk?
arbeiders ook dat leren. En daar kunnen de vergaderingen ook aan helpen.
Mogelijk is, dat een tijd van beperMaar de leiding moet in stevige han- king komt. Ook voor mensen met
den zijn en voorop moet staan, dat die vast inkomen. Waarschijnlijk is, dat
leiding onvoorwaardelijk wordt geres- in meer dan één kring de nood stijgt,
pecteerd.
die sociale maatregelen alleen niet
„De Katholieke Fabrieksarbeider" weg kunnen nemen. Daar zal ook het
stelde deze eenvoudige regels op:
particuliere initiatief moeten helpen.
Spreek als ge werkelijk iets te Ook bij ons.
zeggen hebt en weet, wat ge zeggen
Helpen moet dus een tweede ordewilt.
woord voor de georganiseerde kathoSpreek ter zake en begeef u op lieke arbeiders zijn.
geen neventerrein.
„Door lange en aanhoudende inBespreek na een rede slechts enige spanning van de arbeidersorganisapunten, want de gehele inhoud be- ties, aldus het Vlaamse orgaan, „is
spreken zonder voorafgaande studie men in ons land er in geslaagd geleigaat niet.
delijk een zulkdanige sociale positie
Herhaal niet, hetgeen reeds is ge- voor onze arbeiders te verzekeren
zegd. Heb de moed van het woord af dat ze, zonder overvloedig comfort,
te zien, als een ander reeds zei, het- toch een bestaansminimum hebben,
geen men dacht zelf te zeggen. Dit dank de sociale wetgeving.
wordt dankbaar aanvaard.
Anderzijds maakt ons land een
Houd geen lange inleiding, maar moeilijke periode door waarbij zijn
ga direct op het doel af in juiste economisch leven, borg voor zijn welwoorden.
vaart, in het gedrang komt.
Neem u in acht voor het woord
Het kan nu gebeuren dat er schijn„ik". Wie altijd spreekt in „ik"-stijl, bare tegenstellingen zullen ontstaan
wordt niet ernstig genomen, maar tussen het behoud van dat levensmimaakt zich belachelijk.
nimum der arbeiders verzekerd door
Neem nooit iemand persoonlijk „on- de sociale wetgeving en de nieuwe
der handen". Bespreek de zaak,
onzer economie.
nooit een persoon, als ge niet wilt, noodwendigheden
We
zeggen
uitdrukkelijk:
schijnbare
dat een vergadering zal mislukken. tegenstellingen, want in werkelijkheid
Spreek niet altijd. Er zijn mensen,
belangen gelijklopend.
die menen in iedere vergadering te zijnDebeider
moeilijkheden
echter komoeten spreken. Zij bereiken daar- men omdat juist ditzullen
gelijklopen
van
door, dat de vergadering hen meestal de belangen van beide partijen niet
ontvangt met de zucht: „die alweer". altijd aanvaard wordt en men soms
In het belang van een vergadering
het ene belang te dienen ten
moet men kunnen spreken en, in tracht
nadele
van
't andere. Zo ontstaan er
eigen belang, dikwijls ook zwijgen.
onvermijdelijk sociale conflicten, die
ten zeerste nadelig zijn voor ons land.
Bij dergelijke
belangenbotsingen
ordewoorden
vormt de arbeidersorganisatie even„De Opmars", het orgaan van de als in het verleden de enige waarborg
Antwerpse katholieke arbeiders, wijst voor de bescherming van de arbeidersop het prachtig aanpassingsvermo- belangen.
Dit wil niet zeggen, dat de arbeigen, dat de arbeidersbeweging in Belders
geen rekening moeten houden
gië gedurende de afgelopen moeilijke
met
de huidige noodwendigheden,
maanden toonde.
maar
wel,
dat wanneer er offers moeOpgevangen is de eerste zware
ten
gebracht
worden, het gebeurt binschok, maar niemand weet, wat nog
nen de grenzen van billijkheid en
komen kan.
rechtmatigheid.
Met die werkelijkheid moeten we rekeHet derde ordewoord der organisaning houden. Niet enkel onze bestuurs- tie is dan ook: bescherming."
mensen en al die een rechtstreekse verWat hier van Vlaanderen gezegd
antwoordelijkheid dragen in de organi- wordt, kan voor een groot deel ook
satie, maar ook al onze leden.
We hebben de indruk dat, wanneer de voor Nederland gelden.
Het verwaarlozen van een vergadehuidige toestanden van lange duur blijken te zijn, de zwaarste schokken nog ring, onverschillig het organisatielemoeten komen. Wij ondergaan nu, en met ven zijn gang laten gaan en zich te
de tijd zal dit nog verergeren: een sterke beperken tot betalen van contributie,
zenuwproef. Er zal een zware druk . uit- is nu erger dan in normale tijd.
Belangstelling, daadwerkelijke orgeoefend worden op de morele kracht van
ons volk... en wanneer deze druk op zijn ganisatiegeest, die er toe aanzet,
hoogste komt dan zal 't moment er zijn schouder aan schouder te staan met
om te tonen dat onze organisatie en de medearbeiders in de strijd, die geleden ervan sterk genoeg aan elkaar zijn voerd wordt voor aller bestaan.
verbonden om die druk te doorstaan.
Flinke, technische, organisatie is
Zoals ieder niet-oorlogvoerend land in
het huidig conflict zich gereed houdt en voorwaarde, wil men het werk goed
zich ook gereed maakt voor hetgeen zou doen. Deze technische organisatie is
kunnen gebeuren, zo dient ook onze or- in Nederland in orde. Maar de levenganisatie zich voor te bereiden voor het- de organisatie is elk lid, dat aan het
geen de dag van morgen brengen kan. slagen van elke actie helpt.
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ROND DE
BEWEGING
Wat de Katholieke Mijnwerkersbond bij
de inzet der propaganda-actie niet had durven hopen, is bereikt. Het meer dan fraaie
resultaat van de periode 1937/'38 is overschreden. Met een forse sprong is men in
de tweede week van Maart zover gekomen.
Men schreef toen 117 nieuwe leden i"i.

l

cl
in de
ooraocj

WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Frankrijk, dat een kwade naam had
vanwege de daar heersende sociale onrust,
de herhaaldelijke werkstakingen ook in
diensten van algemeen belang en de sterke
communistische stroming onder zijn arbeiders, ziet zich vanzelfsprekend voor
De Katholieke Fabrieksarbeidersbond won de noodzakelijkheid gesteld binnen de
in de maand Januari door zijn propaganda eigen grenzen de sterkst mogelijke één263 nieuwe leden.
heid tot stand te brengen, om een redelijke kans te hebben den vijand te kunBlijkens „St. Eloy" van 16 Maart wbn de nen verslaan. Voor de bevordering van
Katholieke Metaalarbeidersbond van 26 Februari tot 9 Maart een 170 nieuwe leden in de eenheid op sociaal gebied is reeds het
een en ander gedaan. De maatregelen, die
ruim 50 afdelingen.
in dit verband vermelding verdienen, zijn
talrijk. Hiertoe behoort onder andere de
De Kath. Fabrieksarbeidersbond won over
onderdrukking van het communisme, die
Januari 263 nieuwe leden.
eindehjk met kracht ter hand genomen
wordt.
„Het Bondsblad" van de Katholieke Bond
We willen ons in dit artikel beperken
van Houtbewerkers verschijnt in groter formaat en met herziene kop. - Het orgaan is tot de maatregelen, die meer rechtstreeks
er door verlevendigd. Als de 6000 leden be- de organisatorische verhoudingen tussen
reikt zijn en de papierprijs daalt, zijn er werkgevers en werknemers raken. Op dit
nog plannen voor beter papier ook.
gebied zijn reeds vorderingen gemaakt en
worden velerlei pogingen in het werk geHet resultaat van de propaganda voor steld, maar een resultaat van de draag„St. Raphaël" is niet slecht;
in Januari
werden 76 nieuwe leden ingeschreven; Fe- wijdte als in Denemarken in de eerste
bruari zal daarbij niet achterblijven, schreef maanden na de uitbreking van dé oorlog
„Het Rechte Spoor" van 16 Maart. Er is tot stand kwam — de verlenging voor een'
twee maanden aan de voorbereiding ge- vol jaar van alle bestaande collectieve
werkt en 1200 adressen zijn reeds gedeelarbeidsovereenkomsten, terwijl daarnaast
telijk afgewerkt.
voor al de lonen, die in deze overeenkom#
De tweede Bondsretraite van de hotel- sten geregeld zijn, een glijdende schaal
greëmployeerden werd gehouden van 12 tot overeenkomstig het officiële indexcijfer
15 Maart en is wederom geslaagd. Zij werd der prijzen werd aangenomen — is in
gehouden in het St. Clemens-Retraitehuis te Frankrijk nog niet bereikt.
Noordwijkerhout; er waren deelnemers uit
Intussen bleef de sociale vrede, nietLeiden, Eindhoven en Den Haag. Volgend
jaar hoopt men ongeveer in de derde of tegenstaande de ingrijpende maatregelen,
laatste week van Maart retraite te houden. die in verband met de oorlogsomstandigheden getroffen moesten worden, gehandhaafd. Ook werden reeds de grondslagen
„Collignon", aldus voorzitter in „De Kath.
Bouwvakarbeider" over den onlangs over- gelegd voor een permanent overleg en een
leden oud-bestuurder, had de zaak der ar- vredelievende samenwerking tussen pabeiders lief en die liefde heeft hij ervoor be- troons en arbeiders om op deze wijze alle
houden tot de laatste dagen. Indien hij iets
vreesde, dan was het dat anderen dan -de moeilijkheden, die tussen hen mochten rijarbeiders zelf, leiding en invloed in hun or- zen te voorkomen en voor alle regelingen,
ganisatie zouden verkrijgen. Daarheen ging die getroffen moeten worden, bij voorbaat
nog zijn waarschuwing uit, toen hij in Oc- de instemming van beide partijen te vertober zijn afscheidswoord sprak. Die waarschuwing werd hem ingegeven door de zekeren.
liefde welke hij de bond, de katholieke arIn dit opzicht dient men te erkennen
• beidersbeweging toedroeg."
dat de lessen, die in de ervaringen van de
vorige oorlog zijn opgesloten, ter harte
genomen zijn. Met een beroep op de hoog' Zolang de pensioenvraag niet is opgelost, moet de bond doen, wat hij kan, schrijft ste belangen van het land kan misschien
kringvoorzitter Combrink in „De Katho- wel enige tijd de uitbarsting van confliclieke Werkmeester". Hij stelt voor: een ten worden voorkomen, maar beter is,
onderling
voorzieningsfonds
oprichten,
waaraan de leden per week ƒ 1.25 bijdragen. 'alles wat hiervan oorzaak of aanleiding
De uitkeringen beginnen niet vóór het fonds kan zijn, weg te nemen, het voorkomen
vijf jaar bestaat. Zij zullen ten hoogste van de conflicten te organiseren door het
ƒ 10 per week betalen. Het voorstel is bij het vreedzame overleg tussen de partijen, in
hoofdbestuur ingediend.
alle punten die hun wederzijdse belangen
raken, te bevorderen. Dit is in Frankrijk
Op 15 Maart was het vijf en twintig jaar dan ook vanaf het begin van de oorlog gegeleden, dat de Katholieke Vereniging van schied en de organisatie, die zich als resulNederlandse Drukkerspatroons werd opge- taat van deze bemoeiingen begint af te
richt. Voor het bestaansrecht van een zelf- tekenen, is ook voor ons interessant en wel
standige* principiële organisatie moest een
vinnige strijd gevoerd, waarbij een aantal hierom, omdat hierin een zekere verwantprotestantse drukkerspatroons die eveneens schap met het christelijk ideaal van beeen eigen organisatie wensten zich aan- roepsstanden en een uit deze standen opsloten.
„Het Orgaan" van de Kath. Grafische gebouwde corporatieve maatschappij valt
Bond wenst de patroonsorganisatie hartelijk te constateren. Het is nog niet een genegeluk.
rale verwezenlijking van dit ideaal, maar
zekere trekken van gelijkenis zijn noch*
Voor de zusters Augustinessen, die te tans wel aan te wijzen, zoals wij verderop
Utrecht o. a. een tehuis voor dakloze vrou- nog zullen uiteenzetten.
wen stichten, „Meisjesstad" geheten, is een
Het is de regering geweest, die het
loterij georganiseerd. De Ie prijs is een huis
of een veestapel ter waarde van ƒ 5000; de initiatief genomen en zich alle moeite getweede prijs een woninginrichting of een geven heeft om het overleg en de samenautomobiel ter waarde van ƒ 2000, de derde
prijs een huwelijksuitzet, een automobiel een werking tussen werkgevers en werknemotorrijtuig ter waarde van ƒ 1000. En al mers in de vorm van een of andere blijdeze kansen voor een lot van 25 cent. Want vende organisatie te verzekeren. Vooral
alle prijzen loten uit. Loten verkrijgbaar:
de bewapeningsindüstrie stelde in dit opPostbus 90 Utrecht.
zicht de meest gebiedende eisen. Door toedoen van de minister van Bewapening en
BRIEFWISSELING
Arbeid kwam in October van het vorige
jaar een accoord tot stand, waarbij de
H. W. B. te A. Dank voor uw vriendelijke
brief; hij is te lang om opgenomen te wor- vakorganisaties van werkgevers en werkden, maar de gevoelens ervan zijn zeer ge- nemers op alle gebieden van de bewapewaardeerd. — P. E. te 's-Gr. Sommigen me- ningsindustrie zich verbonden op de meest
nen inderdaad, dat Plato met de Hoogste
Idee de Hoogste Godheid bedoelt. Socrates innige wijze onderling en met de regering
was in wezen agnosticist; hij haalde zich en de andere overheidsinstanties samen te
vooral vanwege zijn anti-democratische ge- werken.
voelens de haat van de Atheense machthebIn een verklaring werd van deze overbers op de hals. Vgl. F. Sassen, Wijsbegeerte
der Grieken en Romeinen. — W. G. B. te eenkomst kennis gegeven. Deze verklaring
's-Gr. De betekenis van uw bijdrage is on- en de overeenkomst, welke in die verkladuidelijk. Overigens is de vorm ook niet ge- ring opgenomen is, zijn echter in zeer alschikt voor opneming.
gemene termen gesteld. Concrete punten
W. G. N. te 's-Gr. Oorsprong en betekenis en concrete kwesties worden er niet door
van uw familienaam heb ik nog niet kunnen geregeld. De bedoeling was echter ook een
vinden. — P. te H. U zond ons een oorlogsvoorspelling. Zo bestaan e* sedert de mid- algemeen beginsel op te stellen en een
deleeuwen tientallen, de ene al dwazer dan algemene basis te leggen, welke tot grondde andere. Wij denken er niet aan ze te slag zouden dienen voor verdere besprebespreken.
v. D.
kingen en voor verdere overeenkomsten,
die regionaal, ondernemings- en bedrijfsgewijze gevoerd en afgesloten zouden worden.
Hoofdpijn, Kl
De zoëvengenoemde verklaring doet ons
«itijd een poeder oi cachet van Mijnhardt. nuchtere Nederlanders, die tastbare resulMijnhardt's Potders per stuk 8 et. Doos 45 et taten willen zien,, komisch aan. Het zijn
Cachetsgenaamd„Mijnhardtjes"2st,10ct.Doos50ct. allerlei pathetische beweringen, waarbü

we ons in de tijd van de Franse Revolutie
wanen, althans in dit opzicht, dat Frankrijk ook toentertijd meende een strijd te
voeren en maatregelen te treffen, die de
gehele wereld aanginigen. In zekere zin
was dat toen ook wel het geval, gelijk
zulks ook thans wel opgaat. De aanhef der
verklaring luidt aldus: „De taak om aan
de legers der Republiek de materiële middelen voor een overwinning ten koste van
de minste offers voor allen te verschaffen,
kan slechts vervuld worden bij een eenstemmige, diepgaande en duurzame aaneensluiting van harten en inspanningen.
Er is geen Fransman, die niet tot in het
diepst van zijn hart gevoelt, en er is ter
wereld geen burger van een vrije natie,
dié niet begrijpt en niet weet, dat Frankrijk en Engeland niet voor persoonlijke
doeleinden, maar voor de toekomst van
den mens zelf strijden. Al de Fransen willen, dat uit de huidige strijd niet alleen 'n
beter Frankrijk, maar een betere wereld
zal voortkomen." Dan wordt het devies,
dat Albert Thomas, Frans minister van
bewapening in 1914—1918 en tot voor
enige jaren directeur van het Internationaal Arbeidsbureau, aan laatstgenoemde
instelling weergegeven heeft, aangehaald:
„Si vis pacem, para justitiam"; „als ge de
vrede wilt, treft dan toebereidselen voor
de rechtvaardigheid." De vertegenwoordigers der werkgevers- en werknemersorganisaties verklaren dan dat de verwezenlijking van zulk een program geen
ruimte laat voor het najagen van egoïstische belangen, noch voor de klassenstrijd
maar een definitieve aaneensluiting eist
door een nauwe en volledige samenwerking. Verder wordt dan overeengekomen,
dat voor de toepassing van deze beginselen in de practijk tussen werkgevers- en
werknemersorganisaties en de inspecteurs
van de arbeid, als vertegenwoordigers
der regering, bijeenkomsten gehouden
zullen worden.
Dit accoord van 7 October 1939 w,as
slechts bedoeld als uitgangspunt. Sedertdien heeft de regering met de vertegenwoordigers der organisaties herhaaldelijk
besprekingen gevoerd en als resultaat
daarvan richtlijnen voor de samenwerking
tussen patroons en arbeiders vastgesteld.
Het blijkt in de bedoeling te liggen, dat
deze samenwerking regionaal en bedrijfsgewijze in de zin van beroepsgewijze tot
stand zal komen.
•Op 14 November is te Rijssel onder
voorzitterschap van den prefect reeds een
conferentie gehouden met de vertegenwoordigers der organisaties van de patroons, de algemene (socialistische) en de
christelijke werknemers en de zg. kaders
(neutrale organisaties). Hierbij werden
kwesties van regionale aard besproken,
waarbij zowel de metaalnijverheid als de
textiel, de chemische industrie en het
bouwbedrijf geïnteresseerd waren. O.a.
kwamen kwesties van huisvesting der arbeiders en van een billijke en proportionele
vertegenwoordiging der arbeiders-gedelegeerden aan de orde. Reeds werd een permanente coördinatiecommissie opgericht.
In Parijs is een gemengd, permanent comité voor de metaalnijverheid van de
streek van Parijs tot stand gekomen. Dit
comité, dat uit een gelijk aantal patroons

U kunt er om
verlegen zitten:
maar soms meer nog om een
Aspirin-tje. Bij hoofdpijn of verkoudheid moest men het steeds
bij de hand hebben.
Let op den oranjeband.

en arbeiders is samengesteld, vergadert
iedere week onder voorzitterschap van
den directeur-generaal voor de Arbeid en
gaat dan alle moeilijkheden na, by de toepassing van de sociale oorlogswetgeving
ondervonden. Zo wordt ook de kwestie van
de arbeid der vrouwen bestudeerd. Deze
proef met een gemengd comité voor het
metaalbedrijf, is inmiddels tot ander bedrijfstakken uitgebreid.
Naast deze commissies voor bedrijven
bestaat ook nog een algemeen sociaal oorlogscomité, ingesteld bij decreet van 26
Sept. 1939, waarin patroons, arbeiders en
middenstand vertegenwoordigd zijn. Trouwens niet alleen voor de oorlogsindustrie,
maar voor het economisch leven in zijn
geheel is de regering doende de organisatorische verhoudingen volgens dit beginsel te regelen. Al die regelingen beantwoorden aan een alomvattend ordeningsplan.
Die samenwerking van alle betrokkenen
in een bedrijfstak, in een beroep, arbeiders zowel als patroons, allereerst ondernemingsgewijze, vervolgens regionaal en
landelijk is de kern van de beroepsstandenidee en van de corporatieve maatschappij, gesteld tenminste, dat deze op natuurlijke wijze uit het maatschappelijk leven
voortkomt en dat deze zich richt op de
natuurlijke taak van de' beroepsstand, als
organisch deel van het maatschappelijk
geheel een bepaalde functie in het kader
van dit geheel zo goed mogelijk te vervullen.
Ongetwijfeld gaat de ontwikkeling in
Frankrijk deze richting uit, komen er zeer
belangrijke aanknopingspunten voor een
corporatieve evolutie tot stand.
Toen wij deze bijzonderheden over het
sociale leven in Frankrijk lazen, dachten
wij onwillekeurig aan de profetische woorden, die pater Gundlach S.J. in zijn meesterlijk artikel over de standen in het onvolprezen Staatslexicon van het Görresgenootschap neerschreef: „het natuurlijk
karakter van de beroepsstanden zal de
menselijke samenleving steeds weer opnieuw in de richting van een organisatie
der maatschappij naar standen sturen en
zal aantonen, dat een maatschappelijk bestel op een andere grondslag altijd iets
gewelddadigs heeft, in ieder geval niet
definitief is."
' Dr. A. HOLLENBERG.
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Wij en de internationale toestand

gelegenheid aan te houden tot een spoedig
te houden volgende vergadering der commissie.
De aangelegenheid van het pensioenpremieverhaal van gemobiliseerde ambtenaren zal, zodra de regering — daaromtrent door een inter-departementale commissie voorgelicht — haar aanvankelijk
standpunt zal hebben bepaald, de commissie om advies worden voorgelegd.

1. Loonsverhogingen en loonacties de 7 % loonsverhoging op de contractlonen & Co te Amsterdam heeft aan het persoNaar aanleiding van het rappelschrijven
van het bestuur van onze Bakkersgezellenbond aan de R. K. Coöperaties is van de
volgende een gunstig antwoord ontvangen:
R. K. Coöperatie De Voorzorg, Zaandam: toeslag ƒ l,— voor gehuwden en
ƒ 0,50 aan ongehuwden.
R. K. Coöperatie De Hoop, Goirle: 5 pet.
toeslag.
R. K. Coöperatie Samenwerking, Velden:
8 pet. loonsverhoging vanaf 15 November.
R. K. Coöperatie St. Joseph, Almelo:
ƒ l,— loonsverhoging per week.
R. K. Coöperatie Eigen Hulp, Baarlo:
5—10 pet. loonsverhoging.
R. K. Coöperatie St. Joseph, Oss: voor
beide partijen is een bevredigende regeling tot stand gekomen.
R. K. Coöperatie Help U Zelf, Dongen:
5 pet. toeslag.
R. K. Coöperatie De Voorzorg, Zutphen
5 pet. toeslag.
R. K. Coöperatie Onderlinge Hulp, Waspik: 5 pet. toeslag.
R. K. Coöperatie Vooruit, Horst Melderslo, 5 pet.
In de rubriek van 8 Maart staan vermeld de 'voorstellen van het bestuur van
het Verbond van Baksteenfabrieken, bij
het onderhandelen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst in de steenindustrie.
Het bestuur van genoemd verbond
moest over deze resultaten nog vergaderen met de leden en de arbeidersorganisaties met hun leden eveneens. De laatsten vergaderden op 17 Februari en door
de arbeiders werden de voorstellen van
het Verbond van Baksteenfabrikanten
aanvaard.
Het bestuur van genoemd verbond vergaderde op 21 Februari eveneens met de
leden en tot onze niet geringe verbazing
verwierpen de leden de voorstellen. Het
laat zich begrijpen, dat de arbeidersorganisaties een dergelijke handelwijze afkeurden. Het was dan ook een evenement dat
het bestuur van genoemd verbond niet
door zijn leden werd gevolgd.
Het bestuur van de werkgeversvereniging vergaderde opnieuw met haar leden
op 5 Maart met het resultaat, dat de volgende voorstellen werden toegezonden:
I. Algemene collectieve arbeidsovereenkomst Baksteenindustrie 1940/1941.
Tussen het Verbond van Baksteenfabrikanten, gevestigd te Nijmegen, enerzijds, en
de Nederlandse R. K. Fabrieksarbeiders(sters)bond St. Willibrordus te 's-Gravenhage,
de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (sters) te Amsterdam,
en de Nederlandse Bond van Christelijke
Fabrieks- en Transportarbeiders te 's-Gravenhage, anderzijds,
zal wederom een collectieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten voor het tijdvak l April 1940—31 Maart 1941, naar
letter en geest in het algemeen gelijk aan
het contract voor de baksteenindustrie
1939/1940, behoudens:
a. de daarin aan te brengen redactiewijzigingen, zoals deze thans van l. Januari 1940 af, ingevolge de verbindendverklaring dezer collectieve arbeidsovereenkomst gelden en behoudens:
b. de wijzigingen, die de gehele loonregeling ingevolge de hierna volgende met
u getroffen afspraak zal ondergaan.

n.
a. Op l April 1940 bij het in werking
treden van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, zal loyaal worden toegepast een loonsverhoging van 7 procent op
alle geldende of gegolden hebbende uur-.,
dag-, week-, tarief- of prestatieionen van
het contractjaar 1939-1940 met inachtneming van het volgende:
b. Deze 7 procent loonsverhoging zal
niet worden toegepast op dat deel der lonen, hetwelk de minima in het contract
1939-1940, te boven ging of thans nog overschrijdt.
(Ter toelichting hiervan diene het volgende voorbeeld.
Het minimum weekloon van een ovenist
is volgens het contract 1939-1940 ƒ19,20.
Aannemende, dat deze arbeider, door welke omstandigheden ook, twee gulden per
week boven dit minimum heeft verdiend
of thans nog verdient, zal. zijn weekloon
bedragen op l April 1940: ƒ19,20 + 7%
= ƒ20,54, naar boven afgerond ƒ20,55 +
ƒ2,— = ƒ22,55).
Voor zover nodig, zal het tariefloon derhalve worden herzien in dier voege, dat
nevens de 7 % toe te passen verhoging op
de contractlonen, behoud van het tot du?
ver geldende boven-minimale loon is gewaarborgd.
Fabrikanten, die reeds eigener beweging
een duurtetoeslag gaven, kunnen deze in

verdisconteren.
c. Op de op bovengeschetste wijze tot
stand gekomen minimumlonen en overige
daarvoor in aanmerking komende contractbepalingen, zal onverwijld verbindendverklaring worden gevraagd aan den
minister van Sociale Zaken.
Voorts zullen partijen ernstig streven
naar uitbreiding van het gebied, waarvoor
het verbindendverklaarde contract verder
zou kunnen gelden.
III. Afzonderlijk contract Baksteenindustrie 1940-1941.
Tussen partijen hierboven genoemd zal,
afgescheiden van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst worden afgesloten een volkomen rechtsgeldig contract,
geldende van l April 1940 tot 31 Maart
1941, met betrekking tot het zo veel mogelijk evenredig maken van het koopkrachtige loon van 1939 aan de sedert dien
te constateren stijging van de kosten van
levensonderhoud.
Omtrent de hoofdzakelijke inhoud is
het volgende overeengekomen:
a. Als grondslag van alle berekeningen
zal gelden het indexcijfer der kosten van
het levensonderhoud voor de arbeidersgezinnen van het Bureau voor de Statistiek
der gemeente Amsterdam (gebaseerd op
de jaren 1911-1913 = 100) en berekend op
het peil van het vergelijkingsjaar 19381939 = 137.5.
IV. Tussentijdse herziening op l October 1940.
a. Reeds omstreeks 15 Augustus 1940
treden partijen opnieuw in overleg om
aan de hand van het dan gepubliceerde
indexcijfer te berekenen, welke procentelijke verhoging op l October 1940 tot stand
kan komen.
.b. Daarbij zal, ter berekening als
grondslag worden genomen de over de
vier maanden April, Mei, Juni en Juli te
constateren indexstijging, welke alsdan
4/6 wordt geacht te zijn van de stn'ging op
l October 1940.
c. De op deze wijze vastgestelde stijging van het percentage van de index zal
ingaande l October 1940 aldus .haar uitdrukking vinden in de lonen en tarieven,
dat deze zullen worden verhoogd met een
percentage, gelijk aan de helft der indexstijging.
Ingaande l October 1940 zal de helft
van de stijging van de kosten van levensonderhoud als' omschreven onder c door
loonsverhoging gecompenseerd worden.
Zou de stijging van het indexcijfer over
de periode April/September 1940 de 10 procent te boven gaan, dan zal nochtans nimmer meer dan de helft van 10 pet. stijging
in loonsverhoging verdisconteerd worden.
d. Mocht ingevolge hierboven omschreven procedure loonsverhoging, ingaande
l October 1940 tot stand komen, dan zal
daarop onverwijld door partijen alles worden gedaan om verbindendverklaring te
verkrijgen.
e. Zou evenwel de gevraagde verbindendverklaring als bovenbedoeld niet tot
stand komen, dan zijn de werkgevers omtrent de intussen wel reeds toegepaste
verhoging over October 1940, niet formeel
gebonden deze verhoging verder te blijven
betalen, dan gedurende de maand October.
Over deze voorstellen werd Zaterdag 9
Maart een bedrijfsgroepsvergadering gehouden van onze fabrieksarbeidersbond.
Niet ten onrechte kantten verscheidene afgevaardigden zich tegen de houding van
genoemd Verbond en verschillende afgevaardigden wilden zelfs de nieuwe voorstellen van de hand wijzen. Na langdurige
discussies ging tenslotte bedoelde vergadering accoord met de bovenstaande voorstellen.

neel een duurtetoeslag van ƒ5,— uitge- 2. Kostwinnersvergoeding voor gekeerd.

mobiliseerd gemeentepersoneel

De directie van de Conservenfabriek
Wilco te Assen heeft voor de nieuwe periode de lonen voor de verschillende groepen met l, 1% of 2 cent per'uur verhoogd.
De met Januari j.l. ingevoerde duurtetoeslag blijft daarboven gehandhaafd.
De N.V. Wasserij Gouda te Hilversum
heeft nadat allen in de Kerstweek een
kleine uitkering hadden gekregen, nadien
de lonen van enige meisjes met ƒ l,— per
week verhoogd. De directie heeft toegezegd, dat binnenkort allen een loonsverhoging zouden ontvangen.

De N.V. Vloerzeilfabriek v.h. Fa. De
Vogel en Van Calcar & Co te Zwolle, heeft
de in het begin van December ingevoerde
duurtetoeslag verhoogd tot ƒ 1,25 per
week voor gehuwden en 21-jarigen; voor
de 18—21-jarige arbeiders tot ƒ 0,75 en
voor de jongeren tot ƒ 0,50 per week.
3. Verzoek om meer scheepsruimte
Bovendien zal in het nieuwe contract
voor tabak
een duurtetoeslagclausule worden opgenomen, waardoor het mogelijk is vier ' De samenwerkende arbeidersorganisakeer per jaar de lonen onder de ogen te ties in de sigarenindustrie hebben de volzien.
gende brief d.d. 20 Febr. 1940 gericht aan
den minister van Economische Zaken:
De directie van de N.V. Zuid-Ned. Spiritusfabriek en N.V. Centrale Potasraffi- Excellentie.
naderij te Bergen op Zoom heeft wederom
een duurtetoeslag van l cent per uur geHet is ook u natuurlijk bekend, dat da
geven, zodat er nu twee cent per uur is aanvoer van tabakken aanmerkelijk minbijgekomen.
der is dan andere jaren. De dreiging van
de funeste gevolgen hiervan, vooral de
In de vergadering der centrale commis- ontwrichting der sigarenindustrie en een
sie voor georganiseerd overleg in ambte- stijgende werkloosheid, nopen ondergetenarenzaken van Donderdag j.l. deelde de kenden er bij Uwe Excellentie met de
voorzitter mee, dat de regering op dit meeste klem op aan te dringen, voor de
ogenblik nog geen voldoende aanleiding aanvoer van tabak, zo enigszins mogelijk
aanwezig acht om tot enige maatregel op meer scheepsruimte beschikbaar te stelhet punt van de salarissen en lonen over len.
Tevens veroorloven wij ons de vrijheid,
te gaan, doch dat bij de regering het nader concreet aangeduid — voornemen bij Uwe Excellentie te informeren hoe het
bestaat om bij verder stijgende duurte tot op het ogenblik staat met één inventarieen thans nog niet bereikt peil het laagst satie van de tabaksvoorraad. Vrees voor
bezoldigde gehuwde rijkspersoneel eniger een catastrophe in onze industrie, dwingt
ons, ons met dit schrijven tot Uwe Excelmate tegemoet te komen.
Besloten werd de bespreking dezer aan- lentie te richten.

DE ACTIE BEGINT
Sedert enkele maanden is in voorbereiding de THERMOMETER-ACTIE VOOR 'T KANUNNIK-VAN-SCHAIKFONDS.
Er hebben zich reeds ongeveer

40.000 vrijwilligers
gemeld.
Dat is een mooi aantal maar

het moet nog veel groter worden»
De eigenlijke actie, het vullen van de Thermometers begint op

Zondag, 7 April a.s»
Laat nu in deze week het aantal minstens •

verdubbelen.
Er is lang gewacht op de Thermometers,

die men zien wilde.
Ze zijn er nu en de propaganda is dus veel gemakkelijker.

Op naar de 80.000 zij daarom deze week
het parool.

De directie der steenfabrieken firma B.
J. Stegeman te Epe, Deventer, Olst en
Terwolde heeft aan alle gehuwde dagloners voor .één keer een bedrag van ƒ 2,—
uitgekeerd.
De N.V. J. Wouda's Meelfabriek te
Sneek heeft aan de- arbeiders, behoudens
enkele, die reeds eerder verhoging hebben
ontvangen, een loonsverhoging gegeven
van ƒ l,— per week.
De directie van de Hollandse Kunstzijde
Industrie te Breda heeft de bestaande
duurtebijslagregeling
ongewijzigd verlengd tot l October a.s.
Van de directie der Verenigde Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zn.,
kwam bericht binnen, dat de bijslagregeling, na afloop van de reeds toegezegde
termijn, wederom met 3 perioden van 4
weken zal worden verlengd.
De directie van de Hengelose Bierbrouwerij heeft medegedeeld, dat vanaf 9
Maart a.s. een duurtetoeslag zal worden
gegeven van 5 pet. van het grondloon.
De directie van de Likeurstokerij en
wynkoperij De Wildeman voorheen Levert

Binnenkort zal het Amsterdamse werkliedenreglement een belangrijke wijziging
ondergaan. De bedragen voor kostwinnersvergoeding voor het gemobiliseerde
gemeentepersoneel, welke tot dusver door"
de gemeente werden betaald, zullen voortaan ten laste van het rijk komen, hetgeen
voor de gemeente een niet te versmaden
besparing zal betekenen.
Ook in Haarlem is deze wijziging op
komst. In het Ambtenarenreglement van
Haarlem zal thans een bepaling worden
opgenomen, waarbij de aan het ambt verbonden bezoldiging slechts wordt gegeven
als bijslag 'op de militaire beloning vermeerderd met de eventuele kostwinnersvergoeding. Deze wijziging betekent voor
de gemeente Haarlem een besparing van
ƒ 175.000 per jaar.

HET ACTIE-COMITÊ
Drift 10-12 - Utrecht

THERMOMETER-ACTIE
KANUNNIK-VAN-SCHAIKFONDS

INTEKENBILJET

Ondergetekende verklaart zich bereid met ingang van 1 April 1940
wekelijks twee cent bij te dragen voor het Kanunnik-Van-Schaiktonds
en zou daarvoor gaarne de thermometer ontvangen.
Naam
Dit biljet in open enveloppe,
met l1/! cent postzegel zenden
aan: KANUNNIK.VAN-SCHAIK.
FONDS, DRIFT 10, UTRECHT
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NAAR DE NIEUWE GEMEENSCHAP

De

>vecf naar een nieuwe,
coöperatieve orde

SPREKER: J. A. SCHUTTE

VAN IA AL EN TALEN:

Bedoeld zijn: als n. l de voorzitter van
de Eerste, en als n. 2 die van de Tweede
Kamer. Wanneer men vergelijkt op welke
manier deze eminente heren de Kamers
bij officiële gelegenheden plegen toe te
spreken, dan moet het grote verschil in
beider taal iedereen opvallen. Bij de laatste een en al gangbaar Nederlands, waarmee hoorder of lezer zich aanstonds kan
verenigen: eenvoud en direktheid hebben
iets aantrekkelijks; bij de eerste een voorkeur, ik had bijna geschreven: een manie
voor buitenissige
zegswijzen, voor
archaïsche vormen en ouderwetse wendingen, van a tot .z zo ongewoon dat een gewoon mens zich bij het aanhoren daarvan tot beneden pygmeeënmaat voelt slinken — tenzij hij gewoon-weg dat inkrimpingsproces in de richting van het nulpunt weet te voorkomen, door zich met
een welwillende glimlach van begrijpen in
zijn gewone doen te handhaven.
Dat taalverschil tussen l en 2 zal deze
of gene misschien willen beschouwen, als
een kenmerkend onderscheid tussen
aristokratie en demokratie; maar dan is
de eerstaangeduide voorzitter toch aardig
uit de tijd, en mag men demokratisch allerminst gelijkstellen met vulgair, plebejisch, grof, ordinair, plat, onbeschaafd.
Persoonlijk heb ik evenwel de overtuiging,
dat men die kamervoorzitterlij ke tegenstelling in taal niet in het aristokratischehier en het demokratische-daar moet zoeken — woorden die trouwens heel wat
kommentaar zouden nodig hebben, wilde
men er zonder gevaar voor misvattingen
mee werken. Ik zie die taai-kontrasten een
beetje anders. Voor mij is de eerste trant
van spreken het gemaniëreerde, het gekunstelde, het onnatuurlijke, het gedwongene. Ik voeg er „het onware" niet bij,
omdat dit woord tot onaangenaam misverstand kan leiden. Daarentegen is de
tweede manier vooral eenvoud, echtheid,
waarheid. Het spreekt vanzelf, dat men
ook ongekunsteld kan liegen, en dat wat
gekunsteld wordt gezegd niet noodzakelyk onwaar is. Zo sprak de voorzitter van
de Eerste Kamer uit de volheid van zijn
hart, toen hij zei:
„Met levendige en hartelijke belangstelling heeft de Eerste Kamer van de StatenGeneraal de heuglijke tijding vernomen,
dat de Kroonprinses ten huwelijk gaat.
Harer Koninklijke Hoogheid bidden wij
toe, dat eerlang een groot en langdurig
geluk in haar paleis zien moge ontspinnen. Een zegen, waaraan zij, die de drukkende zorgen [De Maasbode had: zorge]
van zoo verheven stelling draagt, dubbele
behoefte heeft. Zij de hooge echtverbintenis, welke gesloten staat te worden, een
bron van vreugde voor onze gebiedster,
Hare Majesteit de Koningin, beziele, sterke zij ons gevoel van saamhoorigheid in
den kamp om het behoud en de bevestiging van onze kostelijke nationale instellingen en goederen, en strekke zij aldus
mede tot heil van Harer Majesteit's onderdanen en van het ons zoo innig dierbare vaderland.
„Gode moge het gehengen" (N. R. C. 9
IX '36, Ocht. B).
Ik laat die tekst nu zonder uitleg: hij
moge ook zo zijn effekt niet missen. Overigens is voldoende bekend, dat in bepaalde
kringen de tale Kanaans als iets bovenaards genoten wordt. Alleen kunnen de opvattingen in dezen verschillen, wat reeds
daaruit blykt dat „tale Kanaans" ook wel
wordt verstaan in de zin van kwezelig, lijinerig geteem. Ook wordt er wat graag de
draak mee gestoken. Een paar zinnetjes
Uit: „De kinderen van A-quadraat" kun-

nen dat nogmaals verduidelijken: „Zij vinden als Noachs raaf geen rust voor het hol
hunnes voets" (47); „die hem nooit anders
dan in den staat des hinkens gekend hadden" (62); „het weinige dat in den aanvang dezes boeks is vermeld" (225). Maar
ook in spot kan diepe ernst verborgen zijn.
Laat me daarom de vragen herhalen, dia
A. J. Hoogenbirk-Nijkerk aldaar blz. 113 v.
stelde: „Hoeveel gewone menschen'in Nederland zouden wel in staat zyn te zeggen, wat een var, een ooi, een male, een
krauwel is? Hoe vreemd en onverstaanbaar klinken hem, die er niet aan gewoon
is, uitdrukkingen als ik wil aan u, volken
die krijgen, schepen die havenen, een menigte die beroerd werd, de heidenen verhouwen, iemand aanloopen. Wie spreekt
nog van dies, nademaal en verzenen f Wie
van den huize Potiphars, des Egyptischen
mans of van dochteren Loths?" Intussen
zij met genoegen vastgesteld, dat er tegenwoordig ook van protestantse zijde naar
wordt gestreefd, de Statenbijbel door
nieuwere, meer verstaanbare bijbelvertalingen te vervangen — wat niet altijd
even makkelijk is. Onnatuur immers die
tot een tweede natuur werd, laat zich
niet zo maar ineens genezen.
Maar ik wilde in dit verband nog op
iets anders wijzen, dat ik zeer geschikt
kan inleiden met een aanhaling uit Irma
Meyer's „Vijf rondom Moeder": „Om tante
Ciska was altijd een sfeer van plechtigheid. In haar tegenwoordigheid ontwaarde je bij jezelf een neiging om woorden
te gebruiken als mitsgaders of desalniettemin, om van onweder te spreken en niet
huiselijk van onweer en om een woord als
woning te kiezen inplaats van huis. Iets
van haar rhythme sloeg over op ieder, die
haar naderde: het rhythme van het statig
sleepgewaad" (64). Zo'n plechtigheidsbevlieging krijgen ook-wel ooit minder-ontwikkelden,
al-te-gauw-af gestudeerden.
Wanneer „dezulken" door omstandigheden gedwongen worden het woord te voeren in vergaderingen -- ook buiten gemeenteraad en Kamers wordt vergaderd!
— dan voelen die sprekers zich niet-zelden
sterk aangetrokken tot vreemde woorden,
en zegswijzen boven hun stand. Niet direkt om daar opzettelijk mee te geuren,
of om eens het onomstotelijk bewijs te leveren, lang niet zo mis te zijn; ze menen
enkel als voorzitter of afgevaardigde
woorden te moeten bezigen, die de krant
ook wel gebruikt; woorden die hoe dan
ook van het gewone Nederlands afwijken:
vooral uitheemse woorden hebben dat aan
zich! Terwijl nu het cfagblad alleen gevaar
kan lopen ze verkeerd te spellen, loopt
de spreker het dubbel gevaar ze verkeerd
te laten horen — en dan staat er jammer
genoeg geen dubbelganger van het drukfoutenduiveltje klaar, om de schuld van
die mislukking op zijn brede ruggetje te'
laden.
Vondel schreef eens het volgende vers:
Of dit óf dat, elk heeft al iet
Tot 's naasten klein of groot verdriet.
De hanen trotschen op haar kam,
Het varken denkt: ik voer de ham,
De wevers-spoel loopt veel te knap
Om om te zien na pelzers lap;
Maar wij sciëntes zijn geleerd,
't Is 't bonum mentis, dat ons eert;
Puf met het volkje zonder geest!
Wat is een leek meer als een beest?
Maar als 't al t'zaam wel is bezien,
Wat schelen toch die lieve liên
Waar van elk trotst op zijn uitstek?
D'een is een nar, en d'aar een gek.
P. GERLACH ROYEN O.F.M.

Nooit ter wereld is er iets innigers, algeweldigers, boeienders en meer jubelend geschied dan die morgen na de
sabbat, bij het aanbreken van de eerste
dag der week, toen Maria Magdalena en
de andere Maria (hoe vervuld is het
Evangelie van die geheel-mooie naam)
naar het graf waren gaan zien, waar ze
Jesus gelegd hadden. Er is ook nooit
mooier verhaald, wat toen geschied is
dan het te lezen is bij alle vier de Evangelisten, de schrijvers van de blijde boodschap van het Goddelijk Woord. Alle vier
verhalen zij in de taal van het hart en
de taal der genade, de taal der waarachtige hemelvolle vreugde, waarachter
nooit meer droefheid kon opstaan, tenzij
om de eigen zondigheid en om alles wat
de Godmens moest lijden, van het grootste der wonderen, en dan voelt men de
liefde zwellen van woord tot woord. Een
ieder, die het Paas-evangelie zal lezen,
zal dan ook alleen tot het besef komen:
dit is het Paaslied, het enige, mooier,
overtuigender, geslaagder bestaat niet.
De rest is maar echo, accoord, begeleiding van het onvergankelijk en onvergetelijk en onvervangbaar en onoverjubeld
motief. De rest is nog alles misschien wat
de mensheid wilde herstellen aan wat zij
eens misdeed. Maar het Paaslied is slechts
geschreven door Lucas en Johannes en
door Matheus en Marcus, vooral door
God zelf, die in hun hart schreef en
zong en jubelde, omdat Hij was verrezen,
gelijk Hij gezegd had. Men moet lezen, wat
door Matheus werd geschreven over den
engel: „hij wentelde de steen af en zette
zich daarop neder. En zijn aangezicht was
als een bliksem, en zijn kleed wit als
sneeuw. En de wachters sidderden uit
vrees en werden als doden", om dan te
beseffen met welk een majesteit van het
woord de -Evangelist deze grootste ge
beurtenis der aarde meende te moeten
vastleggen. En hoe voor eenieder duidelijk en voor ieder geheel-schoon heeft de
Evangelist het ook gedaan. En dan bij
Sint Lucas, dat oneindig-tedere, boeiende
onovertroffen verhaal van de leerlingen
uit Emmaüs, de twee leerlingen in wier
plaats wij allen eens gewenst hebben te
kunnen zijn geweest. Brandt dan het hart
niet, alleen reeds als men de woorden
leest, die hun heerlijke dwaling vol droefheid en liefde om den held Jesus, den Messias, dien zij voor hen als den langverwachte hadden aangezien, uitbeelden, die
openbloeien als twee hemelse bloembladen in de handen die het brood breken,
zó, zo als alleen Jesus dat kon. En bij Johannes, „den leerling, dien Jesus beminde," wordt het nog schoner en van woord
tot woord springt de liefde en de genade
over en ze wordt zo sterk, dat ze een uitlaat moet vinden: „de leerlingen gingen
weder huiswaarts toen ze Christus niet
vonden, maar Maria Magdalena, de liefde
verteerde vrouw, stond buiten bij het
graf te wenen." En eindelijk meent
zij een tuinier te zien in de prachtige
tuin van Josef, die van Arimathea was.

DOOR
Hamoim
Maar het is Jesus. Jesus verrezen, en
wandelend te midden van Zijn lente. Jesus jubelde uit de aarde omhoog en
schonk de mensen het gedicht van zijn
eigen opstanding, dat ieder ander werk
nieuwe waarde zou geven, zoals ook Jan
Engelman in zijn mooie „Haec dies" zegt:
De dood, de duistre, hield Hem niet,
geen steen, geen wade of breidel —
Hij steeg als 't eerste merellied,
want was dit wonder niet geschied:
Zijn woorden bleven ijdel.

Pasen is het feest van niets dan jubel
en lied, alle klanken accompagneren het
jubellied der Evangelisten. De aarde
verrijst, als Christus is verrezen uit de
aarde: het is zo van een symboliek vol,
dat men moet geloven, dat de Schepper
het zo gewild heeft. Het voorjaarslied
valt dan samen met het Paaslied en Guido' Gezelle, de meester, die het best de
aardse klanken op eeuwige snaren kon
brengen was het weer, die zo'n accoord
kon doen meeklinken bij wat het Paasevangelie reeds uitjubelt:
Pasen, Pasen, luide klinken
nu de zang van lerke en vinken,
nu de zang van mens en dier.
Pasen, Pasen wijdt het vier,
wijdt het vier en vult de lampen,
laat den gulden wierook dampen

Het is allemaal op een toon, een motief,
dat duizendvoudig weerklinkt: in de klokken van de Paas-Zaterdag en in het rinkellied der bellen in elk nieuw lied van
een dichter: het Paaslied is alleen een
jubeling, een lied nog slechts, een zang,
een blond hemels Halleluja, gezongen
door aardse en hemelse sferen:
Marien, hoe zoo wel gemoed?
Wie hebt ghy op den weg ontmoet?
Wat blijdschap is u overkomen?
lek ben tot Christus' graf gegaen
lek vond hem weder opgestaen.
lek heb zyn glory daer verstaen.

Met de heerlijkheid die lag over Maria's
gelaat, o mocht men ons allen met Pasen
zo tegenkomen en met de jubeling in het
hart, die niets meer dan een aan een benauwde, bevrijde borst ontsnapt alleluja
was, dan zou men ons wel geen armageddon meer in het vooruitzicht stellen, maar
uitroepen: „Christus is opgestaan, ver in
het land gegaan, voelt ge de teerheid niet
zwellen over tulpen en hyacinthen" en
dan: Frohlock mijn hart, jubel en wees
blij om het lied, het Paaslied, het gevleugeld Woord, dat opsteeg uit de aarde en
de Eeuwige Lente deed ontwaken!

ZIJ 11
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UITSLAG PRIJSVRAAG
Ziehier de oplossing van de prijsvraag,
waaraan menigeen een uurtje besteed
heeft:
1. Rang-eerder
2. Winkeljuffrouw
3. Tuinder
4. Handelsreiziger
5. Monteur
6. Wasvrouw
7. Bakker
8. Heibaas
9. Mynwerker
10. Timmerman
11. Loodgieter
12. Kleermaker
13. Sigarenmaker
14. Visser
15. Letterzetter

De gelukkige prijswinnaars zijn:
Th. Winkel, Schutstraat 32 bis, Den
Haag.
J. v. Rijn, Kastanjelaan 3, Leiderdorp.
J. L. v. Geene, Vbd A Staf I—I R.W.
Lichte Divisie Groep Noord Brabant, Veldpost 5.
W. A. Vermeulen, Herenweg 19 bis,
Utrecht.
W. M. Bally, Rhenenstraat 109, Den
Haag.
E. Voeten, Frankendaal 20, Rotterdam
(Zuid).
W. Kleian, Leeuwensteenlaan 3, Vught.
P. v. Hoek, Van Paesschensstraat 22,
's Hertogenbosch.
J. Kesseler, sanatorium Hornerheide,
Horn (L).
P. Zohlandt, Oranje Plantage 18, Delft.
B. Schiltmans, Startse straat 65, Tiel.
F. Toqui, Pr. Hendriklaan 72, Leidschendam.
J. B. Mensink, Azaleastraat 3, Zwolle.
A. Klein, Bezuidenhout 357, Den Haag.
De prijzen, verschillende prachtige boekwerken zijn inmiddels verzonden.
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SINT ANTONIUS
„O, St. Antonius," zuchtte de huisvrouw, „nu heb ik me de hele dag zó
uitgesloofd en nu loopt alles op het
laatst in het honderd."
Ze ging op het randje van de vuilnisbak zitten om eens even uit te blazen
en tegelijk te denken. De mens die
denkt, beheerst de omstandigheden.
Ze had toch verschrikelijk hard gewerkt die dag. Ze was naar de kerk
geweest, ze had de slaapkamers gedaan, ze had de groenten en de pudding voor het avondmaal klaar gemaakt, ze had zelfs de aardappelen van
te voren geschild — en toen was ze
aan de hoekkasten van de kamer begonnen. Ze had, met maar een heel
klein beetje zelfvoldoening, gedacht:
„Wat word je doortastend, als je eenmaal een beetje slag hebt van huishouden. Je laat de boel nooit meer zitten.
Als je eenmaal aan het schoonmaken
bent, zet je dóór en maak je af."
Ze had die kasten leeg-gehaald; ze
had ze gezeepsopt. Ze was dat leger
van borden en schalen en kopjes en
glazen gaan wassen. Ze had ze gewreven met linnen doeken, tot ze duizend
zonnetjes ving in porceleinen randen
en in ieder kristallen voetje een zilveren sikkeltje glansde. Ze was zo innig
voldaan geweest, dat ze had staan zingen onder haar werk.
En toen was het plotseling half vijf
geweest, en was de man thuis gekomen. Hij was moe; hij had keelpijn;
zeker had hij kou gevat in de lange
tochtgangen van de onpractische
school.
„Waar heb je de thee?" had hij gevraagd.
De waarheid was haar uit de mond
gespoten: „In de theebus."
Toen was hij naar de kraan gegaan
en had drie glazen water gedronken en
voor zijn kop-thee-van-een-kwartierlater had hij bijna geen dorst meer gehad.
Natuurlijk had hij heel geen belangstelling getoond voor de schoonmaakeffecten. Die heerlijke kleine vreugden
van het glanzende servies ontgingen
hem helemaal.
„Wat heb je dat ding af te wassen?"
vroeg hij. „Je bent toch niet van plan
Zondag een heleboel mensen te vragen?"
„Wat een idee," smaalde de huisvrouw.
„Ik kan me niet begrijpen, waar je
die rommel voor nodig hebt," snauwde
de geprikkelde man.
„Ik heb het niet nodig," bromde de
vrouw terug. „Het staat daar in de
kast, alleen om het plezier van het hebben, en ik was het af, alleen om het
plezier van het wassen."
Nu, zó hoorden een man en een
vrouw nooit samen te praten.
Een vrouw moet alle dagen even
vriendelijk weten te zeggen: „Heerlijk,
dat je weer thuis bent, beste man." En
dan behoort de man de moed te hebben
om te antwoorden: „Blij dat ik je weer
zie, vrouwtje. Wat staat dat werkschort je aardig!"
Maar deze ontaarde man gromde:
„Gooi die boel nu maar in elkaar en
doe wat fatsoendelijks aan. Je lijkt wel
zo'n sloof met dat vieze natte schort."
Daarop was de vrouw aan de gang
gegaan, twee keer zo vlug als toen ze
alleen was, maar niet met het tiende
deel van haar eerste plezier. Ze had
haastig de kasten ingeschikt — wat de
kroon op het werk had moeten zijn. En
ze had de vloerplanken zo maar volgestopt met alles, waarvoor ze zo gauw
geen plaats meer wist — en dat was ze
helemaal niet van plan geweest. Toen
was ze naar de keuken gegaan om de
aardappelen en de groenten op te zetten en met een vleugje van de morgentrots had ze gedacht:.„Ik heb in ieder
geval een lekker maal." Ze was naar
boven gegaan en had zich omgekleed.
Ze had de zwakheid gehad, haar fluwelen japonnetje aan te doen, omdat
't favoriet was bij dien nukkigen man.
Eindelijk was ze weer teruggekeerd
naar de kamer en had andermaal thee
geschonken.
En de keelpijn was weer wat gezakt;
ergens in de wereld speelde men mooie
muziek, de thee geurde en was heerlijk
heet; het was werkelijk gezellig in de
kamer — en — „Nu kijk ik weer graag
naar je," zei de onuitstaanbare man en
hjj knikte eens naar het fluwelen japonnetje.

„Inplaats dat je dankbaar bent, dat
ik zo hard voor je werk,", pruilde de
vrouw.
„Dat doe je helemaal voor jezelf,"
lachte de man. „Probeer me heus niet
wjjs te maken, dat ik daarin meetel."
„Maar jouw eten, en jouw drinken,
dat gaat toch allemaal dóór," verweerde de vrouw.
„Uren te laat," plaagde de man.
Toen holde de vrouw weg, omdat de
aardappelen overkookten. Ze hielp de
pruttelende pan; ze keek eens naar de
smorende groenten. Ze dacht erover, de
keuken wat bü te gaan ruimen, want
dat stiefkind had al in geen twee dagen een beurt gehad. En daar viel haar
de jammerlijke gedachte in: „Ik ben
het vlees vergeten!"
Ze had geen vlees in huis, en geen
stukje spek, en zelfs geen ei. Ze zou
er op uit moeten om wat te gaan halen. Maar ze kon niet van het gasstel
weg. Neen, voor geen geld. Ze móést op
die groenten letten. En ze moest die
aardappelen op tijd afgieten. Ze zou
weg moeten rennen op dat kritieke
ogenblik: terwijl de groenten stoofden
en de aardappelen stonden uit te dampen. En dan zou ze nog veel te laat
terug zijn.
„O, Sint Antonius," zuchtte de
vrouw.
Ze zat heel mismoedig neer op het
puntje van de vuilnisbak. De goede
Sint Antonius probeerde het met een
paar vriendelijke gedachten: „Vraag,
of je man even vlees haalt. Hij is nu
weer wat uitgerust en hij zal iets vriendelijks voor je willen doen, omdat hij
zo brommerig thuis is gekomen."
„O verbeeld je," dacht de vrouw terug, „ik zal me daar uit laten lachen.
Schoonmaken, of je er alles van af
weet — en dan het vlees vergeten voor
je middageten. Domme Lize is er niets
bij."
„Je hoeft je voor je man niet wijs
voor te doen," plaagde de grote minderbroeder. „Dacht jey dat die niet op
de hoogte was van je zwakheden?"
„Maar hij haalt toch geen vlees. En
zeker geen eieren. Hij vindt een maaltijd zonder vlees best — en eieren blieft
hij niet."
„Nu dan
" besloot Antonius. Hij
stak zijn duimen tussen het koord van
zijn pij en keerde zich af, overtuigd, dat
deze kleinigheid in orde kwam, zonder
dat hij er zich mee bemoeide.
De grootste aardappel was nu bijna
zacht.
„Een maaltijd zonder iets
" dacht
de huisvrouw treurig. Ze vergat de
aardappelen en de groenten en de saus,
die ze prachtig donkerbruin braden
kon ook zonder vlees. Ze vergat de pudding, die wachtte in de kelder. „Een
maaltijd zonder iets," zuchtte ze, -zo
droevig, dat Sint Antonius weer terug
keerde.
Er is al wat af gesmaald op dien heiligen Antonius. De heilige van de oude
wijfjes; van de vingerhoeden; van de
slordige mensen. De gedegradeerde
ketterjager; de duvelstoe jager van alle
lauwe Christenen.
„Waarom zou ik het niet aan Sint
Antonius vragen?" dacht de huisvrouw. „Ten eerste: heeft hij me nog
nooit in de steek gelaten. Ten tweede:
vind ik het oneerlijk, dat ik na al mijn
gesjouw nog het gevoel moet hebben,
dat ik 'n eend ben. En ten derde: hoort
een minderbroeder voor iedereen klaar
te staan. Dat is zijn vak."
„Sint Antonius, nu móét Ik iets bjj
mijn eten hebben."
„Welja," plaagde Antonius.
Toen ging de bel, en de huisvrouw
liep naar voren.
Daar stond de vader.
„Mag ik den meester eens even spreken?" vroeg hij.
Hij was een fijne boerenman, anderhalf keer zo groot als de huisvrouw en
bijna zo breed als het gat van de deur.
Hij schoot uit zijn schoenen, eer hij de
kamer binnen ging en voor hij zijn
pet afnam stopte hij de huisvrouw wat
in haar handen.
„De meester heeft zoveel voor de
jongens over," zei hij verontschuldigend.
De huisvrouw kreeg een kleur, een
hoge rode kleur, die onder haar haren
doorkriebelde naar haar nek. Ze stond
daar met haar handen plotseling vol.
Het was de eerste keer van haar leven,
dat ze zo iets kreeg en het was een
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WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG
.
In twee weken tij ds weer 107 plaatsen ingeschakeld!
Bovenstaand gezegde is weer eens bewaarheid in Velsen, één van de vele plaatsen, waar de propaganda-actie flink is
aangepakt. Bij de Centrale Propaganda
Dienst kwam 't verzoek binnen van onze
vrienden aldaar om bij te dragen In de
kosten van het vervaardigen van een aantal grote aanplakborden, welke men bij
verschillende grote fabrieken in Velsen en
omgeving zou willen plaatsen, voorzien
van 'n aantal affiches, maar waarvoor de
geldmiddelen ontbraken!
Hoezeer wij de activiteit van onze Velsense vrienden ook waardeerden en hoe
zeer wij met hen ervan overtuigd waren,
dat een dergelijke propaganda effect zou
hebben, toch moesten wij het verzoek
om in de kosten daarvan bij te springen
afwijzen, omdat enerzijds de actie zelf, de
vervaardiging, gratis beschikbaarstelling
en verzending van het propaganda-materiaal in zulk een grote verscheidenheid en
in grote aantallen reeds sommen gelds
verslindt, anderzijds omdat wij de consequenties ervan niet konden aanvaarden,
want dan zouden immers andere plaatsen
met evenveel recht eenzelfde verzoek kunnen doen.
In die geest hebben wij toen geantwoord en met des te meer vreugde ontvingen wij enkele dagen nadien een
schrijven, waaruit bleek, dat men ons
standpunt volkomen kon onderschrijvsn,
dat men in Velsen echter niet bij de pakken is gaan neerzitten, maar er 'n mouw
heeft weten aan te passen.
De propaganda-leider van het comité
schreef ons onder meer:
Uw schrijven d.d. 8 Maart 1.1. ontvangen en wij namen goede nota van
de inhoud, waarna wij uw uiteenzet- .
ting volkomen konden overschrijven.
Voor ons was het aanleiding om
nog eens extra de schouders onder
het werk te zetten, met als resultaat,
dat nog 1.1. Zaterdagmiddag het eerste
bord kon worden overeind gezet, daar
dit in zijn geheel is aangeboden door
een onzer leden van de kringen.
Inmiddels zijn wij verder gegaan
en nog enkele borden zullen worden
geplaatst, waarbij een met een afmeting van 3 x 1.50 meter oppervlakte.
Daarnaast is ons ook gelegenheid geboden een grote muurvlakte in gebruik te nemen. Deze gevoegd bij de
vaste plaatsen, die ons altijd ten
dienste staan, geven in totaal in Velsen Noord 'n reclamebeeld, als tot nu
toe nog niet is voorgekomen. Wy mogen dit resultaat zeker beschouwen
als een gevolg van de intense samenwerking door alle organisaties, welke
in ons Comité zjjn vertegenwoordigd.
(Vetgedrukte van ons, L.B.)
Tot zover uit de brief van Velsen-Noord,
waarin overigens ook nog melding is gemaakt van een grote propaganda-vergadering, welke momenteel in voorbereiding ij
en waaraan o.m. door de St. Doseph gezellen met toneel en muziek zal worden meegewerkt.
ledere lezer zal uit dit schrijven intussen dezelfde conclusie trekken als- wij
hebben gedaan: in Velsen staat men blijkbaar op dit juiste standpunt: de beste weg
om moeilijkheden te overwinnen is niet
erom, maar er dóór heen!
En wat wij hier nog eens speciaal willen
benadrukken is de goeie harmonie en
samenwerking, die er tussen de verschillende besturen in Velsen bestaat en waaraan het zeker mede toe te schrijven is, dai
men 'n oplossing heeft gevonden!
Aan onze vrienden in Velsen intussen
vanaf deze plaats: goed succes! Ook dit
voorbeeld moge z'n uitwerking in ande-e
plaatsen niet missen!

rare ervaring. Ze wist er geen weg
mee.
„Kijk eens," zei ze tegen haar man,
„Kees — een zak vol eieren."
De man had den vader 'n brede leunstoel toegeschoven. Hij lachte naar zijn
vrouw. Ja, daar achter in zijn ogen
glom weer de goedige spot. „Nu?"
vroeg dat glimlichtje, „zou je niet terugverlangen naar de goede oude tijd,
toen de meester zijn provisiekast van
armoe vullen moest met de giften en
•gaven van de ouders van zijn leerlingen? Je bent immers nog al eens in
vuur voor prachtige patriarchale oude
dingen?"
Maar zijn stem zei ernstig: „Da's een

En nu moeten we weer de traditionele
opgave doen van het aantal plaatsen, dat
in de actie is ingeschakeld.
Eerst hebben we even geaarzeld om zó'h
lange lijst te publiceren, maar we zijn over
die aarzeling heen gestapt omdat dit resultaat van 2 weken tijds toch wel de
moeite van het vermelden waard is, honderd en zeven nieuwe aanmeldingen! En
dat niet alleen, maar in de afdelingen, die
nog steeds niets van zich hebben late'n
horen zal men toch zo langzamerhand tot
de overtuiging moeten komen: Nu wordt
het toch tijd, dat we ook mee gaan doen,
als er zóveel animo en zóveel activiteit te
bespeuren valt, dan mogen we toch niet
langer achterblijven!
Niets draagt zozeer bij tot succes al»
juist het succes zelf!
Welnu, met deze intentie publiceren we
onderstaande opgave, waarbij wij al onze
ijverige werkers in die plaatsen: welkom,
hartelijk welkom heten, want er is z»
enorm veel en goed werk te doen!
Waalwijk
Besoyen
Harlingen
Ulft
Einighaüsen
Nieuwe Pekela
Breukelen
Weesp
Woerden
Wormer
Posterholt
Beek bij Nijmegen
Westerheven
Voorschoten
Heerenveen
Limbricht
Hilligersberg
Groningen
Oudenbosch
Den Helder
Wassenaar
Groenendijk
Schiedam
»
Dinteloord
Bladel
Oosterhout
Winssen
Nieuwstadt
Made
Coevorden
Herkenbosch
Bemmel
Vogelenzang
Grave
Hoeven
Velden
Vijfhuizen
Almelo
Almelo Mar. Parochie
Acht
Irnsum
Klundert
America
Dongen-Vaart
Sibbe
Alkmaar
Klazienaveen
Schinveld
Afferden L.
Bovenkerk
Wamel
Veldhoven
Deventer
Pey
Den Burg
Deurningen
St. Oedenrode
Sassenheim

Duistervoorde
Purmerend
Lepelstraat
Castricum
Oldenzaal
Oud-Gastel
Miërlo-Dorp
Ede
Orthen
Stadskanaal

Beegden
Spierdijk
Waddinxveen
Eerssel
Hemen
Achthuizen
Chevremont
Harmelen
Amstelveen
's-Heerarendskerke
Princenhage
Heugem
Ooyen
Huissen
Warga
Teteringen
Beuningen

Kaken

Sneek
Kaatsheuvel
Volendam
Swijkhuizen
Giesbeek
Bergen L.
Axel
Kessel
Nuenen
St. Jansteen
Herpen
Berlicum
Esch
Nootdorp
Koewacht
Langendijk
Wijk aan Zee
Schagen

Goorne
Schaesberg
Haarlem
Mill
Breezand
Haaksbergen
Ouddorp
Giesbeek
Obbicht
Terneuzen
Vijlen

L. B.

goede aanwinst voor jouw keuken,
Lies."
Toen begon hij over de jongens van
den boer te praten. Meester zijn was
een ernstig vak. Je mocht er wel altijd terdege bij denken, dat die jongens
kinderen van een ander waren.
Uit de schone kast nam de vrouw 'n
schaal en schikte de eieren daarin.
Toen pas dacht ze aan den goeden
heilige, die haar zo prompt verhoord
had.
„Dank je wel, Sint Antonius," dacht
ze.
„Tot je dienst," monkelde de heilige
minderbroeder.
LIOBA.

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

'S HUISHOUDEN
aasteesf
oor Let Paasf
Pasen komt dit jaar wel heel vroeg, zodat er van de medewerking van' de natuur, die anders zoveel kan bijdragen om
aan het feest van de herdenking van
Christus' Opstanding glans en kleur bij
te zetten, deze maal niet veel te verwachten is. Te minder, nu felle en langdurige
koude de ontwikkeling van blad en bloem
abnormaal heeft belemmerd.
De vrede en vreugde des harten zal,
zoals trouwens bij ieder feest en in het
bijzonder bij een feest als dit ook behoort,
het deze maal moeten doen en voor zover
uiterlijke dingen nodig zijn, moeten we
ons vernuft te hulp roepen.
De voorjaarsschoonmaak, die in verband met de vroege Pasen al vroeg begonnen is, heeft aan de huiskamer al die
eigenaardige eraan verbonden frisheid,
vrolijkheid en het gezellige voorjaarsaanzien gegeven, al kunnen we er de kachel
ook nog niet in missen. Enkele tuiltjes
sneeuwklokjes, die in een warm hoekje
van de tuin al ontloken zijn, en een potje
crocusjes, die zich door de kamerwarmte
tot ontijdige bloei lieten verlokken, verlevendigen nog de stemming in huis; de
eigenlijke Paasbloemen, de narcissen, zijn
nog nergens te bekennen.
Heel aardige en kosteloze hulpmiddelen, om in het vroege voorjaar „leven"
in huis te brengen, vormen de in het wild
groeiende nel-gele sleutelbloemen en de
wilgenkatjes, die .we aan alle slootkanten
aantreffen. Beide leveren kostelijk materiaal voor het versieren van de paasdis. Van
de sleutelbloempjes, eventueel in combinatie met sneeuwklokjes, leggen we kransen
of figuren; van drie wilgentakjes nemen
we de met zijige, zilveren katjes bezette
toppen van 20 a 25 cm lengte en binden
de punten daarvan met een smal rood
bandje of koordje aan elkaar vast, waarbij we zorgen, dat de holten van de kromme twijgen naar het midden gekeerd zijn.
Op 3 van de onderkant binden we de takjes nog eens vast met een rood lintje met
strik, zodat de ondereindén, waarvan we
de katjes verwijderen, een driepootje vormen waarop de takjes op tafel, schoorsteen of buffet kunnen worden neergezet.
Boven het rode strikje vormen de takjes
nu een soort korfje, waarin we een lege
eierschaal neerzetten met een geel kuikentje erin, die tegenwoordig voor een paar
centen overal in bazars te koop zijn en die
ook volgende jaren weer kunnen dienst
doen. Alles met elkaar een beeld van jong,
herboren leven, 'van opgewektheid en
nieuwe hoop.
Ook de spijzen zelf kunnen tot de versiering van de tafel bijdragen. Als we
b.v. een rauwkostschotel geven van fijngehakte, gesneden of geraspte koude, rode
bieten, wortels, andijvie, selderij knol,
koolrapen en uien en we leggen die op
een rote schaal, waarbij iedere groente
een vakje afzonderlijk vormt, dan geeft
dit gezonde en smakelijke gerecht bovendien een aardige kleurencombinatie, waarbij we ter garnering ook nog gebruik
kunnen maken van in tweeën of vieren gesneden hardgekookte eieren. Eieren bekoren nu eenmaal bij een Paasmaal, al zullen we er dezen keer om de prijs niet al te
royaal mee moeten omgaan.
Dit rauwkostgerecht, dat we evenals
fruit terwille van het volledig benutten
van de voedingswaarde aan het begin van
den maaltijd gebruiken, maken we aan
met wat mayonnaise. Aangezien velen de
voor deze laatste benodigde slaolie prijzig vinden, kan men volgens onderstaand
recept ook een namaak-mayonnaise bereiden die gezond en van heerlijke smaak is.
Smelt l eetlepel vet op een zacht vuur
in een diep pannetje, voeg een volle eetlepel bloem toe en roer de kluitjes eruit.
Doe hierbij, onder roeren een kopje vol
karnemelk en laat het, onder roeren even
doorkeken. Voeg van het vuur af azijn
toe, een beetje zout en enige fijngehakte
kruiden, zoals peterselie, selderij, geraspte
ui enz. Ook kan men enige peper toeyoegen.
Om ook moeder ten volle in de feestvreugde te laten delen en haar zoveel mogelijk te ontheffen van de zorgen voor het
eten houden we dit die dag zo eenvoudig mogelijk — wat aan de smakelijkheid
niets behoeft af te doen — en maken we,
wat er zich maar even toe leent, de dag
te voren klaar. We braden daarom geen
groot vlees, maar bakken b.v. een varkenslapje, terwijl we busgroenten erbij
geven, die we alleen maar even hebben te
stoven.
Sommigen hebben de verkeerde opvat-
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Kinderen hebben altijd moeite om
de trouwdag van hun ouders te onthouden. In de eerste plaats zijn ze er
niet bij geweest en in de tweede plaats
zegt het hun niets. Vader en moeder
zijn in hun ogen enkel en alleen vader
en moeder. Dat ze ook nog man en
vrouw zijn en met elkaar een eigen
leven hebben, daar rekenen .ze niet
mee.
Ik ken dan ook een groot gezin met
negen kinderen, waar de moeder erg
hechtte aan een felicitatie op de huwelijksdatum en acht van haar kroost
dat jaar in jaar uit vergaten. Ze kwamen gewoon aan het ontbijt, kibbelden onder elkaar, maakten grappen
met elkaar en zagen niets van de verwachting in de ogen van de moeder.
Maar dan verscheen eindelijk Henri,
een van de grote jongens (op die bizondere ochtend was hij altijd de laatste). Hij liep plechtig naar het hoofdeinde van de tafel, omhelsde zijn
moeder, sprak zijn heilwens uit; en
dan liet de hele stoet zich pijlsnel van
hun stoelen glijden, zei: „gunst ja, dat
is waar," of:-„o, is het vandaag de
twaalfde?" en holde op de moeder af.
Maar alleen de gelukwens van den attenten zoon werd met waardering
aanvaard. Tegen al de andere knorde
ze: ,Wéér vergeten.... en je weet, hoe
ik er aan hecht.... altijd is Henri de
enige Dat jullie dat nu niet onthouden kunt...."
Het heeft me altijd getroffen, dat
die moeder geen goed paedagoog was.
Ze merkte alleen op, dat dat ene kind
haar een attentie bewees, maar ze zag
niet, dat hij te kort schoot tegen zijn
eigen kleine gemeenschap. Volgens
mij had ze bij de eerste beste gelegenheid tegen den braven Henri moeten
zeggen: „Als je me een plezier wilt
doen, vertel dan 't volgend jaar aan
al je broertjes en zusjes, welk feest
net is. Ik vind het niet aardig, als je
het voor je zelf alleen houdt."
Want een kind hoeft zijn ouders
niet als zijn natuurlijke vijanden te beschouwen; het is beter, als hij er zijn
natuurlijke beschermers in ziet; maar
ondanks de liefde en eerbied, die hij
hun'toedraagt, moet hij zich toch één
voelen met zijn leeftijdsgenoten, met
zijn broertjes en zusjes; voor hen
moet hij opkomen; en de ouders moeten toch volwassen mensen voor hem

ting, dat die busgroenten geen voedingswaarde meer hebben, wat echter volkomen onjuist is.
Als snel te bereiden, goedkoop nagerecht zouden we een griesmeel-vla met
ondermelk kunnen koken, waarbij we gedroogde pruimen of gedroogde abrikozen
geven. Deze kunnen we ook weer de dag
of zelfs een paar dagen te voren al klaar
maken, ze zijn daar juist te lekkerder om.
Bij het klaarmaken van deze compöte is
het weken juist het belangrijke, hoe langer dit gebeurt, hoe beter en hoe lekkerder de vruchten worden; ten slotte behoeft men ze dan slechts even en slechts
zachtjes op een zwak vuur te laten koken.
Een echte Paastractatie kan een lekkere portie sterrekers of bitterkers wezen,
die we op de boterham eten. Om ze te
kopen is ze nu te duur, maar wie wat
handig geweest is kan er met Pasen volop
van genieten. Het geurige, malse goedje
groeit n.l. prachtig in een kistje met gewone tuinaarde gevuld, waarin we het
zaad strooien en onder de aarde dekken.
We houden de aarde vochtig en plaatsen
het kistje goed in het licht. Is het groen
2 a 3 cm hoog, dan kunnen we het snijden
waarna het opnieuw aangroeit. We eten
het op brood, de een strooit er alleen wat
zout op, de ander wat suiker en een druppel citroensap. Een kwestie van smaak.
Sterrekers is zeer rijk aan vitaminen
en in deze tijd van schaarste van verse
groente dus een buitengewoon gezond
voedsel voor kinderen.
WILMA MüNCH.
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blijven die, om onbegrijpelijke redenen, gevaar zien in de leukste spelletjes.
Nu begrijp ik heel goed, dat het
voor een moeder een groot gemak is,
als ze er één heeft onder haar rumoerig troepje, die haar altijd komt waarschuwen, als er iets gebeurt, dat ze
verboden heeft; die oververtelt, als er
een zich op school misdragen heeft en
die tegen de kleintjes optreedt, alsof
hij moeder zelf was. Maar toch geloof
ik, dat ze voor het toekomstig geluk
van dat kind haar eigen gemak moet
offeren en hem vooral niet moet aanmoedigen in zijn deugdzaamheid. Het
is tenslotte niet normaal, als hij zich
altijd aan de kant van de ouderen
schaart, en als een kind door die bravigheid een uitzonderingspositie inneemt tegenover zijn broertjes en zusjes, dan houdt hij dat zijn hele leven.
Dan is hij op school de zoete leerling,
de rechterhand van zijn onderwijzer,
die hem schriften laat ophalen, de cijferlijst bijhouden en de bloemen verzorgen. Maar zijn -kameraadjes vertrouwen hem maar half.... Dan wordt
hij later op kantoor de vertrouwensman van zijn chef, omdat hij nooit
meedoet met grappen van zijn kornuiten en omdat hij misschien zelfs waarschuwt als er een ongerechtigheid gebeurt !
Zo heeft het „brave" kind, de „brave" mens de schijn, en soms zelfs de
werkelijkheid, van verrader; en eenzaam is hij altijd. Ik denk daarom met
grote genegenheid aan den onderwijzer, die zo'n zoet, stil meisje naast het
lastigste kind van de klas zette, met
deze opdracht aan laatstgenoemde:
„Een maand lang zul je geen straf
krijgen als je ondeugend bent, wanneer je er in slaagt van je buurvrouw
een gewoon schoolkind te maken."
De proef gelukte; de onderwijzer
kreeg veel meer last met het vroeger
zo zoete kind; maar hij had er haar
voor haar hele leven een weldaad mee
gedaan.
Ouders, volgt zijn voorbeeld! Geen
heilige boontje, al hebt u er nog zoveel gemak van.

NIEUWE UITGAVEN
De Sociale Encyclieken
Dank zij de goede zorgen van pater magister Siegfried Stokman O.F.M, is nu bij
„Urbi et Orbi" te Utrecht een uitgave van
de beide encyclieken „Rerum Novarum" en
„Quadragesimo Anno" verschenen voor wetenschappelijk gebruik.
Men heeft hier namelijk de met zorg gezuiverde Latijnse teksten, waarnaast dan
gelijk oplopend de Nederlandse „Verbondsvertaling" is geplaatst.
Pa,ter Stokman verdient dank voor deze
uitgave, de eerste van 'die aard, die van de
sociale encyclieken in Nederland verschijnt
en vermoedelijk wel klassiek worden
zal.
Een met zorg uitgekozen lijstje van nieuwere literatuur over en rond beide encyclieken zullen gebruikers van deze ook typografisch keurig verzorgde uitgave, als toegift gaarne aanvaarden.
Bij „Het Spectrum" te Utrecht verscheen
Peerke Kustermans door Peter Crassaerts
met illustraties van Frans Mertens. Wij kunnen dit boek niet "zonder meer aanbevelen;
het is mogelijk, dat sommigen het heel erg
humoristisch vinden, maar de vermenging
van al deze boertigheid met het heilige kunnen wij niet bewonderen. Zij kan velen
alleen maar ergeren. De mensen zijn helaas
niet naïef genoeg meer om zulk een lectuur
onbevangen te genieten.

Bij L. C. G. Malmberg te Nijmegen verscheen Katechismus voor Jeugdleiding door

J. P. H. van den Broek.
„Gaarne zou ik dit boekje wensen in handen van al degenen, die zich met de vorming
der rijpere jeugd in onze jeugdbeweging bezig houden. Als leidraad voor cursussen lijkt
het mij uitermate geschikt", schrijft voorzitter G. Bannenberg, Pr. van de Interdio*»sane Jeugdcommissie.

JESUS
•
DOOR J. OUWENDIJK

HET ZOO JUIST VERSCHENEN EERSTE OORSPRONKELIJKE NEDËRL. WERK
OVER ST. JOSEPH.

Het is wonderlijk, hoeveel

WANBEGRIP
er bestaat over deze edele, sterke
figuur, over zijn vaderschap, over
zijn gave natuurlijke en bovennatuurlijke liefde tot Maria.
Maar wij leeren den werkelijken St.
Joseph kennen door het zeer oorspronkelijke boek van den deskundigen schrijver, die op vaak o n t r o e r e n d e en steeds boeiende
wijze de versleten voorstelling, die
zéér velen van St. Joseph hebben, in
krachtige en levendige kleuren tot
nieuw leven wekt en met vaststaande historische feiten zijn leven verhaalt.
De schrijver wisselt theologische en
historische hoofdstukken af met
een zuiver en heerlijk verhaal van
het zéér schoorre l e v e n van
Joseph, Maria en Jesus.

INHOUD:
De Hemelsche Hiërarchie - Het
Woord kiest Zijn Ouders - Joseph,
Zoon van David - De Jonge Werkman - De Maagd der Maagden - In
Maagdelijken Echt verbonden •
Bruid van den H. Geest - Magnificat - Joannes is zijn Naam - Joseph
neemt zijn vrouw tot zich - Bethlehem - De eerste Kerstnacht - In Jerusalem - De Ster in het Oosten - De
Vlucht naar Egypte - Herodes de
Groote - In Nazareth terug - Het
Gezin van Nazareth - De Man van
Maria - Maagdelijke Echtgenooten Vader van Jesus - Jesus, Zoon van
God - Volbrachte Taak - Tot de vaderen - Patroon der Kerk - Protodulia - Geschiedenis der Vereering.

Prachtig verzorgde uitgave
300 blz* ~ 19x25 cm

3.90 en 4.90
Heden verkrijgbaar in den
kath»

boekhandel en bij
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Mat in twee zetten
Ter oplossing probleem No. 232. Inzendingen tot 29 Maart.
Reti—Gruber.
Onderstaande partü werd gespeeld in
een wedstrijd te Wenen in het jaar 1923.
In dit tournooi behaalde dr. Tartakower
de eerste prijs, die bestond uit niet minder dan 3 millioen Oostenrijkse kronen,
terwijl Reti met de tweede prijs „slechts"
2% millioen kronen in de wacht sleepte.
Voor zover mij bekend, zijn er echter na
die inflatietijd geen millionnairs meer onder de schaakmeesters voorgekomen!
In die dagen vierde de zogenaamde hypermoderne stijl hoogtij. Deze bestond
voornamelijk hierin, dat met het bezetten
van het centrum zo lang mogelijk gewacht
werd, terwijl de lopers meestal op b2 respectievelijk g2 opgesteld werden om een
zo groot mogelijk deel van het bord te
beheersen. Daar evenwel spoedig bleek,
dat bij correct tegenspel deze behandeling
Van de opening geen betere kansen bood
dan de oude welbeproefde varianten, is
men langzamerhand toch weer van deze
moderne opvattingen teruggekomen. Intussen heeft Reti met zijn opstelling Pf3
en c2—c4 menig fraai succes behaald; zo
ook in deze party.
1. Pgl—f3, Pg8—f6. 't Eenvoudigste is
l
d5, om eventueel in het damegambiet over te gaan. 2. c2—c4, d7—d6. Met
deze zet komt zwart min of meer aan de
bedoelingen van de tegenpartij tegemoet.
Beter was 2
c6 om met d7—d5 voort
te kunnen zetten. 3. g2—g3, Lc8—f5. 4.
Lel—g2, c7—c6. Deze zet is nu wel nodig,
daar anders steeds, de mogelijkheid Lg2 X
b7 blijft bestaan. 5. b2—b3, Dd8—08.
Zwart wil de lastige loper op g2 afruilen
door middel van Lf 5—h3. 6. h2—h3, e7—e5.
7. Lel—b2, Pb8—a6. In een gesloten
stelling is het verlies van een tempo niet
zo nadelig als in een open stelling; derhalve "kan zwart op zijn gemak zijn stuk
ken opstellen. 8. Pbl—c3, b.7—h6. Om de
loper zo nodig naar h7 terug te kunnen
trekken. Dit is evenwel een verkeerde
taktiek, daar die loper op h7 als regel toch
niet best staat. 9. d2—d3, Lf8—e7. 10.
Ddl—d2, Pa6—c7. 11. Pc3—dl. Ook wit
neemt er de tijd voor 'om zijn stukken
goed op te stellen. 11........ 0—0. 12. Pdl—
e3, Lf5—h7. 13. O—O, Pf6—-d7. Tot nu toe
is er slechts een stellingenoorlog gevoerd
M-aar natuurlijk blijft dat niet zo; beide
partijen willen met hun f-pion oprukken
Doordat wit met zijn stukken meer terrein
beheerst dan zwart (o.a. is dat een gevolg
van de zet d7—d6) heeft wit ook bij het
openen van het spel de beste kansen. 14
Pf3—h2, Pc7—e6. 15. f2—f4, e5Xf4. 16
jg3Xf4, f7—f5. Zwart staat reeds nu ta
melijk slecht; zowel de g-lijn, als de dia
gonaal al—h8 zijn geopend, terwijl Lh7
van de bewoonde wereld is afgesloten. 17
Kgl—hl (om een toren op de g-lijn op te
kunnen stellen) Pd7—f6. Zwart begrijpt
de stelling verkeerd en wil met zijn paar
den op de koningsvleugel aanvallen; daar
hij evenwel niet in staat is die aanval met
een voldoend aantal stukken te ondersteu
nen, loopt dit op niets uit. Béter was Lf6

C. C. te R. Ik ben metselaar. Na 9 weken
werkloos te zijn geweest, werd ik 3 weken
ziek. Wordt het ziekengeld berekend naar
het loon over de laatste 13 weken en is het
uist, dat de ingewisselde bons op het ziecengeld worden gekort?
Antwoord: Na het intreden van uw werkoosheid, blijft u nog één maand verzekerd
'olgens de Ziektewet, daarna vervalt elke
aanspraak op ziekengeld-uitkering.
Aangezien u ziek werd, na 9 weken werkoos te zijn geweest, heeft u dus geen recht
meer op ziekengelduitkering.
G. S. te B. Voor mijn zuster, 39 jaar oud,
zijn zegels geplakt ter waarde van ƒ 300.
ïoeveel zal haar ouderdomsrente bedragen
als er voor haar regelmatig zegels van 25
cent worden geplakt ?
Antwoord: Deze vraag is niet nauwkeurig
;e beantwoorden. Wanneer ving de verzetering van uw zuster aan? Hoeveel week>remiën zijn geplakt? Was zij werkloos?
;nz. Zij kan misschien een ouderdomsrente
bereiken van ongeveer ƒ 140 per jaar. Misschien ook de rente van f 3 per week.
G. li. te O. Ik trek steun en invaliditeitsrente. Mag men een gedeelte van deze
rente op mijn steungeld korten?
Antwoord: Ja, 2/3 kan gekort worden als
u geen kostwinner zijt.
J. de V. te A. Ik ben geen kostwinner en
werd door een ongeval getroffen. Hiervoor
moest ik een ziekenhuis worden opgenomen.
Mag de Raad van Arbeid nu 2/3 op mijn
ongevalsuitkering korten ten bate van deze
ziekenhuiskosten?
Antwoord: Ja.
H. P. te M. Vraagt inlichtingen omtrent
duurtetoeslag, als gemobiliseerd bouwvakarbeider.
Antwoord: Deze vraag hoort niet onder
deze rubriek thuis.
H. O. te V. A. Voor mijn zuster, bijna 63
laar oud, is tot 1926 geplakt ter waarde
van ƒ 85,05, daarna niet meer. Kan zij óp
>5-jar-ige leeftijd nog een ouderdomsrente
trekken?
Antwoord: Neen, dat gaat niet. Er moet
nog zeer veel worden geplakt, zodat er nog
jaren overheen zouden gaan.
C. S te O. Ik ben 63 jaar oud. Vorig jaar
kreeg ik een ongeval aan mijn pols. Ik kreeg
een tijdelijke uitkering volgens de Ongevallenwet, maar ik ben niet in staat alle werk
te doen.
Antwoord: Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt waart gebleven, zoudt ge een
blijvende rente volgens de Ongevallenwet
hebben gekregen. Ik ben daarom van mening, dat u wel niet invalide zult zijn, tengevolge van het ongeval. Als de gevolgen
van uw ongeval verergerd zouden zijn, zoudt
u zich opnieuw tot de Rijksverzekeringsbank kunnen wenden. U kunt natuurlijk aan
de Raad van Arbeid een invaliditeitsrente
vragen. Maar wend u eerst maar eens tot
uw huisarts om advies. Deze kent uw lichamelijke toestand.
J. T. te L. Ik ben 52 jaar oud en er is
voor mij geplakt ter waarde van ƒ 375. In
1927 was ik geruime tijd werkloos en vanaf
1930 opnieuw tot heden. Hoeveel zal mijn
ouderdomsrente bedragen als ik voortaan
regelmatig zegels van 25 cent plak?
Antwoord: Ik kan u niet volledig inlichten, omdat ik niet weet wanneer u in de
verzekering werd opgenomen en evenmin
hoeveel weken u werkloos waart. Wend u
tot de Raad van Arbeid te Maastricht, die
wel over de nodige gegevens beschikt. Plak
in elk geval regelmatig zegels van 25 cent.
Dit is in uw voordeel. U krijgt in elk geval

om te trachten de witte loper op b2 af te
ruilen. 18. Tfl—gl!, Pf6—h5, dreigt Pg3
mat en ook Pf4:. 19. Lg2—f3, PhöXf4 (zie
diagram no. 233).
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, Pf4:

20. Pe3—d5! Met dit fraaie offer komt
wit in het voordeel. Op 20
, cd5: volgt
de verrassende zet 21. Df4:ü Pf4:. 22
Tg7t (door het dameoffer is Pd6 wegge
lokt, zodat g7 niet langer door dit paard
gedekt staat). 22
Kh8. 23. Te7t, Tfo
(of 23
, Kg8. 24. Tg7t, Kh8. 25. Tg6~
enz.). 24. Lf6:t, Kg8. 25. Tglt, Pg6. 26
Tg7t, Kf8. 27. Th7: enz.
• (Wordt vervolgd.)

ouderdomsrente, doch door de weinige geevens kan ik omtrent het bedrag van de
•ente niets zeggen.
"L. H. G. te T. Deze wil een V.O.V. voor
zijn vrouw (oud 33 jaar) sluiten en vraagt
ïoeveel haar ouderdomsrente zal bedragen
als zij zegels van 25 cent plakt enz.
Antwoord: Ik denk, dat u de zaak niet
oed begrijpt, want als men een V.O.V.
sluit, plakt men geen zegels. Als uw vrouw
_een rentekaart heeft (of heeft gehad) en
liet 'in loondienst is, kan zij géén rentecaart krijgen en dus ook niet plakken. Een
V.O.V. voor uw vrouw, ingaande op 65arige leeftijd, zal ongeveer 82 cent per
week kosten, mits zij nu en niet later gesloten wordt. Daaraan is verbonden een
ente van ƒ 3 per week en een uitkering van
ƒ 100 bij overlijden.
H. G. S. te U. Deze heeft als spoorlegger
een ongeval gekregen en meent dat de uitteririg te laag is.
Antwoord: Hiertegen staat geen beroep
open. Als u echter langer dan 6 weken ar>eidsongeschiktheid zoudt blijven en dan
een rente krijgen naar hetzelfde dagloon
berekend, dan zou ik u in overweging geven aan de Rijksverzekeringsbank een beslissing te vragen en daarvan binnen 30 dain beroep te gaan bij de Raad van
Beroep voor de Sociale Verzekering te
s-Gravenhage. Vermoedelijk is u los-arbeider en dan is de zaak niet zo eenvoudig.
Wend u nog eens mondeling tot de Raad
van Arbeid te Utrecht.
C. M. te N". N. Ik ben 63 jaar en er is voor
mij geplakt ter waarde van ƒ 515,65. Is
iet voor mij nog van belang te plakken en
ïoeveel zal mijn ouderdomsrente bedragen?
Antwoord: U behoeft niet meer te plakten tijdens werkloosheid. Uw ouderdoms•ente zal toch ƒ 3 per week bedragen.
J. H. te S. 1. Kan men op 14-jarige leeftijd een rentekaart bekomen? 2. Voor mij is
op 15 kaarten geplakt ter waarde van
ƒ 250. Als ik nu zegels van 60 cent ga plakten, hoeveel zal dan mijn ouderdomsrente
gedragen? 3. Kan men op 16-jarige leef:ijd nog bijplakken vanaf de 14-jarige leef;ijd? 4. Kan men later nog plakken over
ege vakken op vorige rentekaarten ? 5. Kan
ik zelf zegels van 60 cent plakken over
werkloze weken? 6. Hoeveel bedraagt de
ouderdomsrente van iemand die vanaf 14jarige leeftijd regelmatig het hoogste zegel
plakt?

EVEM

1

en u zult 's morgens uit bed springen,
gereed om bergen te verzetten.
lederen dag moet uw lever één liter lever»
gal in uw ingewanden doen vloeien. Wanneer
deze stroom van lever-gal onvoldoendeis, verteert uw voedsel niet, het bederft. U voelt u
opgeblazen, u raakt verstopt. Uw lichaam ia
vergiftigd, u voelt u beroerd en ellendig, u
Biet alles zwart.
De meeste laxeermiddelen zijn slechts lapmiddelen O moet CARTER'S L,EVER-PI3>
LETJES nemen om deze liter lever-gal vrij te
doen vloeien en u zult u een geheel ander mensen,
voelen. Onschadelijk, plantaardig, zacht, onovertroffen om de lever-gal te doen vloeien.
Eischt Carter's Lever-Pilletjes by apothekera
en drogisten, f. 0.75.
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Antwoord: 1. Ja, mits men in loondienst
en niet invalide is. 2. Uw gegevens zijn te
onvolledig. Wanneer ging uw verzekering
in? Hoe oud zijt u? Was u werkloos? En
zo ja, hoelang? Ik kan daarom uw vraag
niet beantwoorden. Wend u tot de Raad
van Arbeid. 3. Neen, u kunt alleen plakken
op de lopende rentekaart en op de voorafgaande kaart binnen het jaar "na het aflopen der kaart of als de kaart te vroeg ia
ingestuurd, binnen een jaar na het inleveren der kaart. 5. Neen. 6. Ruim ƒ 6 per week.
J. A. M. te A. Een nicht van mij is dienstbode voor dag en nacht. " Zij moest geopereerd worden en kreeg gelijktijdig ontslag. 1. Heeft zij recht op uitkering van.
ziekengeld? 2. Heeft zij recht op ziekenhuiskosten? 3. Heeft zij recht op uitzending
naar sanatorium? 4. Voor mijn vader'is
van 1919 tot 1928 geplakt. Thans geniet hij
ouderdomsrente. Kan deze voor een hogere
invaliditeitsrente worden geruild?
Antwoord: 1. Als zij in een huishouden
dient en niet in een zaak werkt, moet het
antwoord ontkennend luiden. 2. Ja, zeer
waarschijnlijk van de familie waar zij diende. 3. Zij heeft daarop geen recht, maar
mischien kan zij daarvoor in aanmerking
komen. Wend u via uw huisarts tot de
Raad van Arbeid Amsterdam, Droogbak la,
4. Zeer vermoedelijk wel, wend u tot de Raad
van Arbeid om inlichtingen in deze.

JDUIZELEN

Weet gij hoeveel gouden sterren als we ons kunnen bedienen van sterren^
Aan de' blauwe' hemel staan f kijkers en vooral de moderne telescopen.
Naarmate het oog zich kan bedienen
Wanneer we deze beginregels van het van een betere kijker, neemt het aantal
versje uit onze kinderjaren aan de lezers sterren dat zichtbaar wordt met reuzen-*
van Herstel zouden voorleggen, dan zijn schreden toe. Er z ij n dus zeer veel sterwe er zeker van, dat de antwoorden wel ren, 't is alleen maar de kunst om ze tei
zeer ge'varieerd zouden' zijn. Als' we op zien.
een heldere avond het luchtruim eens
Met een gewone veldkijker wordt het
rondkijken en over het hele uitspansel de aantal zichtbare sterren reeds aanstonds
sterren gestrooid zien, dan zijn we zo vertienvoudigd. We ,zijn dan al spoedig
gauw geneigd te denken aan millioenen- aan de 50.000. Maar de ontwikkeling en
getallen als we het aantal sterren zouden de perfectionnering der kijkers bracht ook
willen uitdrukken. En toch, als we ons hier de verrassingen: een kijker met 25
stellen op, het standpunt der werkelijk- centimeter opening geeft bij. beschouwing
heid en alleen zouden willen uitdrukken daarmee van het hele uitspansel reeds
het aantal sterren dat met het blote oog millioenencijfers te zien en de beroemde
is te zien, dat dus bij het bekijken van Hoohertelescoop, die we reeds vroeger
het uitspansel alleen indruk op ons kan beschreven en die een diameter heeft van
maken, zouden de meeste lezers waar- 2J meter doet ons
300 millioen sterschijnlijk gedesillusionneerd zijn. En dit nu ren zien. Nu moet men dit cijfer natuureens niet omdat dit cijfer zo groot zou lijk zien in het licht waarin het bedoeld
zijn, maar omdat het betrekkelijk zo klein is. Niemand heeft zich de moeite geis. Want het aantal sterren dat bij mo- troost door de Hoohertelescoop die 300
gelijkheid met het blote oog is te zien (en millioen sterren te tellen. Een meer of
dan moeten het dus goede ogen zijn) be- minder komt er bij dit aantal trouwens
draagt
nog geen 5000. Nu is vijfdui- ook niet op aan. Men heeft zich moeten,
zend een groot- getal maar de meesten bepalen tot steekproeven en successievezullen toch wel verwacht hebben cijfers lijk een bepaald klein deel van het uitte zullen krijgen die in de millioenen lopen. spansel in ogenschouw genomen. Maar zo
De sterren die met het blote oog te zien is men toch wel tot 'n cijfer gekomen dat
zijn, heeft men ingedeeld in verschillende als ongeveer juist kan worden beschouwd.
klassen, naargelang hun grootte of liever 300 millioen sterren, wel te verstaan met
naargelang ze beter (groter) zichtbaar de reuzenkijker waarover men thans bezijn. Van de eerste grootte zijn er slechts schikt. Hetgeen wel in zich sluit dat, als
12. Van' de tweede grootte 27, van de men op dit gebied nog vordering zal maderde 66, van de vierde 350, van de vijfde ken en een nieuwe kijker van b.v. 5 meter
1005 en van de zesde grootte 3260. Ster- doorsnee zal zijn ontstaan, we er zeker
ren van de' zevende grootte zijn met het van kunnen zijn dat het aantal dan zichtonbewapende oog niet meer te zien en zo bare sterren nog veel groter zal zijn.
komt men, bovengenoemd rijtje optelJOHN BOYLE,
lend, tot de conclusie dat het aantal met
het blote oog zichtbare sterren welgeteld
slechts ruim 4700 bedraagt.
Nu behoeft daardoor onze overtuiging
die we altijd hebben gehad, dat er toch
komen vroeg in
millioenen sterren bestaan, niet te worden geschokt. Er zijn in werkelijkheid het voorjaar, koop tijdig een pot
veel meer sterren doch deze worden, wegen hun grote afstand, eerst zichtbaar, S pril tOl. Bij alle Drogisten

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)
het 320 roe. Het blijkt dus wel,
dat het in de smaak valt. De
pastoor sprak in een kort woord
nog onder meer over de Stille
Omgang en over de congregaties.

STATUTEN
Nu de bevoegde instanties onze nieuwe statuten hebben goedgekeurd en derhalve de kerkelijke en koninklijke goedkeuring
verkregen, zijn zij rechtsgeldig geworden voor de bond, dat wil
zeggen voor a l l e afdelingen.
Wij menen daarom goed te doen de leden van de bond gelegenheid te geven van de statuten zoals zij thans gelden kennis te
nemen en plaatsen ze daarom in Herstel.
Boekjes waarin opgenomen de statuten, het huishoudelijk reglement en het afdelingsreglement zijn bij de afdelingsbesturen
verkrijgbaar.
Naam én zetel.

Artikel 1. 1. De vereniging Nederlandse Katholieke Volksbond in het Bisdom Haarlem is gevestigd te Amsterdam en wordt
in deze statuten verder aangeduid met: de bond.
2. De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaren en
11 maanden, te rekenen van de dag der oprichting, zijnde 4
Maart 1888.
Bij het verstrijken van genoemd tijdvak is de vereniging opnieuw aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden, alzo
eindigende 3 Januari 1948.
Doel.

Artikel 2. De bond heeft ten doel de godsdienstige, zedelijke,
maatschappelijke en stoffelijke belangen van zijn leden in het
bijzonder en van de arbeiders in het algemeen te bevorderen, op
de grondslag van de katholieke beginselen, voor zover de behartiging dezer belangen door het bevoegd kerkelijk gezag niet uitsluitend aan andere organisaties is toevertrouwd.
Middelen.

Artikel 3. De bond tracht dit doel te bereiken langs wettige
weg, door:
a. Het geven van leiding bij de vorming en ontwikkeling der
leden;
b. Het vormen van leiders van afdelingen en instellingen;
c. Het houden van studiedagen;
d. Het uitgeven van een orgaan en het beschikbaar stellen van
andere lectuur;
e. Het bevorderen van de organisatie der schoolvrije jeugd;
f. Het bestuderen en bevorderen der sociale wetgeving;
g. Het oprichten en in stand houden van instellingen tot verheffing van het godsdienstig leven en tot bevordering der geestelijke ontwikkeling en de maatschappelijke welvaart van de
arbeiders;
h. Het bevorderen der vakorganisatie;
i. Het vertegenwoordigen der leden en afdelingen, wa'ar dit
nodig wordt geacht;
j. Samenwerking met andere katholieke vereenigingen en tot
bepaalde doeleinden, voor zover de katholieke beginselen dit toelaten, met niet-katholieke verenigingen;
k. Alles wat door het Hoogwaardig Episcopaat van Nederland in zijn communiqué van 26 September 1916 aan de standsorganisatie der arbeiders is opgedragen;
1. Het aanwenden van alle wettige middelen, die geacht kunnen
worden voor de verwezenlijking van het doel en de taak van de
bond bevorderlijk te zijn.
(Wordt vervolgd).

Vr at orts uit Je afdelingen ter ore kwam
ALKMAAR

HAASTRECHT

De grote propaganda-actie, die
het R. K. Werkliedenverbond
heeft ingezet, wordt thans ook
in onze afdeling practisch ter
hand genomen. De grote affiches en de kleine raambiljetten
doen hun werk reeds en prijken
aan de muren en ramen van diverse gebouwen en woningen van
onze leden. Maar dit is nog maar
een klein begin van het grote
werk dat moet gebeuren. Manifesten moeten er verspreid worden en huisbezoek worden afgelegd, waarvoor wij mannen nodig
hebben die zich met hart en ziel
geven willen.
Geeft u zich heden nog bij ons
secretariaat op als propagandist.
Ook de secretarissen van onze
diverse vakafdelingen verzoeken
wij nogmaals dringend hieraan
toch hun medewerking te willen
geven en de adressen van de
niet- of verkeerd-georganiseerde vakgenoten aan ons secretariaat, Dr. Schaepmankade 16, te
willen doen toekomen.
Het bestuur verwacht dus velen van u, die ons in dit werk
zullen helpen.

Op 4 Maart hield onze afdeling
haar jaarvergadering. Het jaarverslag van den secretaris vermeldde, dat het aantal leden met
10 was vermeerderd en op l Januari 44 bedroeg. In de mededeling kwam van het bestuur het
voorstel om gedurende de mobilisatie een maandelijkse H. Communie te houden tot het verkrijgen van de wereldvrede. Dit werd
met algemene stemmen goedgekeurd en de datum gesteld op de
laatste Zondag van elke maand.
Het jaarverslag van den penningmeester toonde, dat er ontvangen was ƒ 199,20 en uitgegeven ƒ170,60, batig saldo ƒ28,60.
Tot leden van de controlecommissie werden benoemd J. van
Zeist ( en J. A. Faai.
De aftredende bestuursleden
Th. W. van D^oorn en D. van Sojneren werden weer herkozen.
Tot voorzitter werd de heer
Th. W. van Doorn herkozen.
Hierna had de inschrijving
plaats voor aardappelland. Niet
minder dan 24 gezinnen schreven
in. Er werd voor ongeveer 600
roe gekeurd. Verleden jaar was

HEEMSKERK

Op 6 Maart werd een speciaal
vrouwenavond gehouden voor
vrouwen van de leden. 75 vrouwen waren in deze bijeenkomst
aanwezig. De heer Angenent
sprak een woord over het nut
van de organisatie, en mocht
zich verheugen in een zeer aandachtig gehoor. " Tevens werd
hieraan een gratis verloting verbonden. Er waren 50 prijsjes,
welke een waarde hadden van
ruim ƒ40.
Ook de geestelijke adviseur, kapelaan Van Adrichem, sprak nog
een kort woord.
Het was een buitengewoon geanimeerde avond met een gezellige stemming. Het was voor
onze beweging een mooie propaganda, welke dan ook zeer aanbevelenswaardig is.
LEIDEN

De afdeling hield een goedgeslaagde vergadering, waar de
verschillende verslagen werden
uitgebracht. De aftredende bestuursleden werden allen herkozen. De voorzitter Nijhuis werd
bij acclamatie herkozen.
Bij de rondvraag wekte rector
Bernefeld op tot een veelvuldig
bezoek aan de sociale recollectieavond voor de bestuursleden van
vak- en onderafdelingen.
Nog
verschillende
andere
kwesties werden ter tafel gebracht, waarna de voorzitter in
zijn slotwoord nogmaals opwekte tot deelneming aan de actie
voor het Kanunnik-Van-Sehaikfonds.
De Volksbondretraite

Katholiek Jeugdkamp „Vredesteijn"
te Egmond-Binnen
Voor de tweede maal in 1940 opent Vredesteijn een kamp en
wel op Maandag l April.
De afgelopen kampen van eind 1939 en begin 1940 waren geregeld zeer goed bezet. Maar het nieuwe kamp moet ook weer vol
worden!
Er is zeker voor enkele tientallen plaats!
Jongemane blijf dus niet treuzelen en geef je terstond op aan
Jeugdkamp „Vredesteijn".
Verschillende verbeteringen werden in de afgelopen maanden in
het kamp aangebracht en er staan er nog meer op het program.
Het prettigste is dat ook het werk aan het werkobject nu zo
vlot gaat. Er zit nu schot in. We zijn al aan het binnenwerk toe in
de boerderij, zodat nu allerlei vakwerk tot zijn recht komt. De
cursussen, waartegen sommigen in het begin wel eens opzagen,
komen hoe langer meer in trek, zodat theorie en practijk nu
samen gaan.
Het is toch heel wat prettiger nuttig werk te doen en je vak
beter te leren, dan maar te lopen niets-doen.
Ook voor ongeschoolden hebben we goede tijding: Velen zouden
hun leven wel eens opnieuw willen beginnen, maar dan komt de
grote vraag: Wat? en Hoe?
Dank zij de medewerking van het Katholiek Bureau voor beroepskeuze te Amsterdam, is nu ook psychotechnisch onderzoek
,voor een beroepskeuze mogelijk!
Jongeman: neem je kans en zie wat verder te komen in het
leven.
Aanmeldingen: Katholiek Jeugdkamp Vredesteijn te EgmondBihnen.
Na de behandeling van de ingekomen stukken, en het voorlezen van de notulen, kwam het
jaarverslag aan de orde, dat
een goed licht wierp op de werkzaamheden van de volksbond en
zijn Onderafdelingen in het afgelopen jaar. Dat de mobilisatie
haar invloed zou doen gelden
was te verwachten, al kunnen we
over het geheel genomen wel
zien dat de diverse besturen alles gedaan hebben om de neer-,
slag ervan te ondervangen.
De begroting die toen volgde
leverde nogal stof tot praten op,
de inkomsten worden minder, en
de uitgaven worden groter, zodoende moest er wederom besnoeid worden op de subsidies.
Een voorstel van de leden om
enkele subsidies te laten vervallen werd verworpen.
De aftredende bestuursleden
werden allen herkozen.
In de rondvraag, welke vlot
verliep, werden de vragenstellers afdoende beantwoord.

De retraite, onlangs gehouden,
mag goed geslaagd heten. De
tijdsruimte, welke bestaat tussen nu en de het volgend jaar te
houden retraite, is bij uitstek geschikt als spaargelegenheid! Wij
willen daarop speciaal eens wijzen. Moge dit tot gevolg hebben,
dat deze gelegenheid wordt aangegrepen. Men kan zich daarvoor
opgeven bij de heren J. v.d. Weijden, Constantijn Huygenslaan 34 Kostwinnersvergoeding
en B. C. Klein, Herensingel 8,
Diegenen die moeilijkheden
Leiden. .
hebben met de kostwinnersvergoeding voor militairen kunnen
WASSENAAR
De afdeling hield op Donder- daarvoor inlichtingen verkrijgen
dag 14 Maart een vergadering. bij de plaatselijke Volksbond of
De voorzitter sprak over de anti- Vakbonden.
laster campagne, neutrale pers,
gesloten retraite, het voorgestel- Vr aar men verwacht
de plan om de retraite Vrijdagsavonds te laten beginnen, over
worcll
de. nieuw gevormde propagandaDELFT.
Jaarvergadering.
club, de te voeren actie voor het Woensdag 27 Maart 1940, des
werven der verkeerd- en onge- avonds om acht uur, gebouw St.
organiseerden,
Thermometer- Willibrordus.
actie, Volkskrant enz. Nadat de
De agenda bevat onder meer:
notulen als goedgekeurd onder- jaarverslagen,
bestuursverkietekend waren, volgden enkele zing, benoeming van controleingekomen stukken: 't herden- commissie, bespreking nieuwe
ken met gebed en offer van Jan statuten en reglementen. PerioSmit, Lourdesactie, Romereis, diek aftredend zijn G. Vrijmoet,
actie voor God, de grote propa- W. Zuiderwijk en A. H. Nieuwganda-actie, waarvoor een 30-tal poort.
leden mede werkten, inzegening
Tweede Paasdag: viering van
der werktuigen.
de Sint Jozefdag. Des morgens
Hierna besprak onze districts- om 7.30 generale H. Communie
bestuurder W. v. d. Akker het in de St. Jozefkerk.
onderwerp: Het maatschappelijk
Aan het zij-altaar zal een H.
toekomstbeeld.
Mis worden opgedragen voor de
De leden worden er aan her- zielerust van onze oud centraleinnerd om allen te Communie te voorzitter, den heer Jan Smit
gaan op Zondag, eerste Paas- z.g.
dag onder de gelezen H. Mis
'Mocht u hieraan niet kunnen
voor Jan Smit.
deelnemen, zo verzoeken wü u
in eigen parochiekerk tot deze
WORMER
intentie ter H. Tafel te naderen.
De jaarvergadering welke 12
Des namiddags om 4 uur:
Maart 1.1. gehouden werd was zegening der gereedschappen.
matig bezocht.
De liturgische handelingen zu>

len worden verricht door pastoor
G. Vrijmoed. Zijneerwaarde zal
ook de predikatie houden.
HAARLEM.
Woensdag 27 Maart a.s. des
avonds om 8.30 uur, houdt de
propagandaclub in gebouw St.
Bavo een vergadering waarin de
komende ledenwervingsactie aan
een bespreking zal worden onderworpen. De bespreking van
het plan van actie zal worden ingeleid door den heer Bonfrer,
voorzitter v. d. propagandaclub
en leider van de propagandaactie.
Alle bestuurders van de plaatselijke afdelingen van het Werkliedenverbond zijn tot deze vergadering uitgenodigd, terwijl de
kernleden en propagandisten alsmede allen die op enigerlei wijze
hun medewerking aan de komende actie willen verlenen eveneens
van harte welkom zijn.
Vrienden, laten 'wij alle krachten inspannen om de resultaten
van deze actie van ons Verbond
voor Haarlem zo hoog mogelijk
op te voeren.
Wij rekenen op de medewerking van a l de plaatselijke onderafdelingen van ons Werkliedenverbond!
HOORN. Ledenvergadering op
Donderdag 28 Maart des avonds
8 uur. In deze vergadering zal
de heer F. Spit het onderwerp behandelen: Doet de Kerk aan politiek? Daarna zal de agenda van
de Bondsraad worden behandeld.
UITGEEST. Woensdag 27
Maart, des avonds 7J uur draait
in de grote zaal van den heer
Baltus de mooie film „Zonnebloemen" welke ons laat zien het
grote en mooie werk van onze
eigen instelling Herwonnen Levenskracht.
Behalve deze film, krijgen wij
een prachtig bijprogramma zoals dit op de biljetten omschreven
is.
Niemand onzer leden verzuime
dus deze avond vrij te houden en
deze avond de film te bezoeken
om er een ervaring rijker te worden, welk een mooi bezit het is,
ons eigen sanatorium.
MANNEN LAAT UW BESTUBEN NIET MET LEGE STOELEN VERGADEREN
ER WORDT OOK OVER O GEPRAAT! ZORGT ERBIJ TE
ZIJN,

HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K
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 5 Dubb. Dahlia's
plus 2 pakjes bloemzaden. gratis voor slechts ƒ 1,50. Niet tevreden, geld terug. Postrekening 313672.
WALRAVEN-DEN DEKKER
HILLEGOM

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

Coöp. Levensverzekering Mij

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

Hartedief
f ornuispoets
Nederl. kwaliteits product

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

Poetsmiddelenfabriek te Echt CL.)
ZANGKANARIES

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

Fa. Wed. G. LE GUE en Zoon
Pieterstraat 5 — UTRECHT — Telefoon 11486
Rotatiedruk 16 of 32 pag., leveren wQ 40.000 a 60.000 ex.
per dag geniet en gesneden. Geen order te groot, geen order
te klein.

Prima Seyfertkanaries uit
kampioenen 1939, diep in knor,
holhol, klockrollen, holklingel,
fluiten ƒ 3,—. 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 3,00—ƒ 3,50.
Prima vogelzaden ƒ 0,12 p. pond
Vraagt prijscouranten.
F^jnkwekery Nico Borneman
Merelstraat 31 b - Telef. 13617
Utrecht

U. A.

DRIFT 8

Instelling van het
R. K. Werkliedenverbond

UTRECHT

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

TONEELLIEFHEBBERS

Verschenen: Ridders zonder
vrees of blaam, een vrolijk spel
in één bedrijf voor zeven heren.
Geen -costuumstuk. Prijs 75 et.
Uitgave Toneelfonds „VARIA",
Heerenweg 66, Utrecht. Giro
347954. Vraagt zichtzending.
Verder verkrijgbaar: De Soldatendochter, vrolijke militaire
schets in één bedrijf voor één
dame en drie heren. Prijs 75 et.
De Haarkuur, klucht in één bedrijf voor vier heren of één
dame en drie heren. Prijs 75 et.
VOOR DEN BLOEMENTUIN

Recl. Coll. 100 Gr. BI. Gladiolen in kl., 100 Montbretia's, 100
Anemonen, 50 Ranonkels, 25
Dubb. Begonia's, 25 Snijmloemplanten in 5 soorten, 10 Konings Lelies, 10 Zomer Hyac.,
5 reuzenbl. Dahlia's, 3 Pioenrozen plus 15 Aardbeiplanten gratis voor slechts f 1,50. Postgiro
311306.
P. WALRAVEN Junior
v.h. Kerkstraat, Hillegom

Gevraagd tegen l April voor
dag en nacht een
R. K. DIENSTBODE

zelfstandig kunnende werken.
Gezin met 3 kinderen te Utrecht
Katoen en zwart dragen vereiste. Brieven onder No. 1000
bureau van dit blad.
Prima jKanaries
uit kampioene
1936-'37-38. Seifert mannen diep
in knor, hol rol,
glockrollen, holklingel en fluiten f 5, en t 4,-.
Popjes f l,—. Goudgele Saksische mannen f 3,50 en f 3,—.
Popjes f 0,75. Bonte mannen
f 3,—. Popjes f 0,50. Dag- en
avondzangers. 8 dagen proef.
Zend remb. vr. v. r. k. bij:

T. Ci de

Kinderen

Eerste klas Kanarie Kwekerij
Hazestraat 62
VALKENSWAARD

Het oudste, soliedste adres voor
Waterdichte dekkleeden, motorschootkleedjes, oiiejassen,
gevulcaniseerde rubber regenjassen (gegarandeerd waterdicht en soliede), rubber knie- en dijlaarzen.
Alles prima kwaliteit en lage prijzen
N. V. NEDEKLANDSCHE DEKKLEEDEN- EN
TENTËNFABRIEK v.h. J. L. WEBNER
Schenkstraat 195
—
's-GRAVENHAGE
—
Bietkade 6
Tel. 770900
Tel. 110970

Boekhandel Tnborgh - Tilburg
Centrale R. 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:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

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

1.90
3.30
4.90
4.90

ƒ 18.-

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

.

ADRES:
POSTGIRO: 5 0 8 0 0

HERSTEL: ALGEMEEN
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G. M U L D E R S
Oostrum-Venray L.
TELEP. 75 X bij het Station
Speciale fabriek van de bekende
MULDERS SPAARKOOKKETEL.
Een prachtige buitenmantel, gefabriceerd uit een speciaal soort vuurvast beton, buitenom mooi glad afgewerkt, met een granietkleurig
beton-emaille. Een prachtige oersterke ketel met een even degelijken binnenketel, uit rood koper vertind prima plaatijzer of aluminium. MULDERS SPAARKOOKKETELS branden niet door, roesten niet en besparen 60% aan
brandstof. Leverbaar als wasch-, veevoeder- en slagerskookketels.
— Ook speciaal voor militaire keukens. Reeds vele geleverd. —
VRAAGT PRIJS

RADIOBERICHTEN
IN OORLOGSTIJD
OP HET JUISTE MOMENT
T u n g s r a m ' s D 12 K is 'n
ultramodern toestel, dat zijn
groote nut juist in deze dagen
bewijst l Een radio-ontvanger
met 1 2 drukknoppen : U drukt
op een ervan .. en het station
wordt ontvangen. Geen „gehengel" in den aether .. geen
instellen, geen tijdverlies bij
het overspringen van 't eene
station naar het andere. De
eenvoudigst denkbare bediening ... en een superieure
ontvangst. En ... een prijs, die
in ieders bereik ligt: mét electrische s y n c h r o o n k l o k : ƒ 91*»
Zonder klok: ƒ 82.- Levering uitsluitend via den radiohandeL
N.V. Gloeilampenfabriek „RADIUM" - T i l b u r g .

SÜsSS;

P
lij
De weg naar het
gaac door de maag! En de weg naat de maag gaat via
Zwanenberg! ~* Hoe pikant-gekruid zijn de fijne
vleeschwaren van Zwanenberg. Alles is even pittig
en zuiver van $maak._ of U nu de beroemde
leverpaste? kiest, of de boterhamworst, of
de populaire Brabantsche worstjes.
Jams en groenten van Zwanenberg
zijn afkomstig uit Neerland'l
beste b o o m g a a r d e n ca
moestuinen . . . dal
proeft U te»
stond!

TUNGSRAM^
DIRECT UIT ONZE FABKBEK AAN PARTICULIEREN
nog zoo lang als onze
Voor MM "7 C voorraad strekt ons
Ie KLAS GARANTRIJWIEL voor DAMES
of HEBREN, geheel
compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel speciaal verzwaarde spaken, roestvrjj lakwerk, prima nikkelwerk, kettingkast, 10-volt electr. lamp, reuzen licht, met controle op achterlicht, Philips achterlicht, buisdrager met standaard, groote 4-deelige jasbeschermer, spatlap, Perryketting,
Ie klas. Englebert banden, het kan niet beter, dat is tenslotte
onze reclame. Franco thuis enz. Volledige schriftelijke langdurige garantie. Niet volkomen naar Uw genoegen na 8
dagen gebruik het volle bedrag terug. Goedkoopere rijwielen
met remnaaf, jasbeschermer en 6-volt lamp
ƒ 38,50
STOFZUIGERS, groot slee-model 120 of 220 volt, enorme
zuigkracht, 2 jaar gar. ƒ 34,75,
Vraagt gratis prijscourant
RIJWIELFABRIEK „GARANT" N.V. Wageningen, Tel. 2165
Leverancier van Politie en Gemeente-instellingen

Schriftelijke Cursussen
1. POORT DER GEMEENSCHAP
2. SCHRIJVEN EN SPREKEN
S. LITTERAIRE TAALCURSUS).
REKENEN, SCHRIFTVERB., BOEKHOUDEN voor L. en Tb.
MIDDENSTANDSDIPLOMA — POLITIEDIPLOMA — ' PERSOONLIJKHEID — BEDRIJFSLEIDER — VERSLAGGEVER
enz. Inlichtingen gratis.
INST. J. KOOPMAN - E. K. Hoofdonderw. • W 10, WESTWOUD
,(Een "grote R. K. Vakorganisatie laat dit jaar voor dé tweede maal
de leden gezamenlijk onze Taalcursussen volgen!!)
Inlichtingen gratis! (Ook voor hoofdbesturen van organisaties).
NED. TAAL (3 Cursussen:

HIER IS UW ADRES VOOR

TIIÏEELtÏÏTHB

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

Voorraad Costumes
Hénri ter Hall. Amsterdamsen Tooneel. Directie
Edunrd Verkade.
GROOTSTE SORTEERING
VRAAGT PRIJSOPGAAF

DFTSJ H A A fi „KOLPINGSHTJIS" Z. O. BuitenJ^ürN JTLttjMO sinsel 138 . Tel 772878 - Den Haag
voll. pension f 2.50 per dag; by langer dan een maand f 11 per
week. Gezelschappen speciaal tarief. Modern comfort. Inlichtingen:
Pater Max. v. d. Schoot O.F.M.

maakt wat smaakt!
WIJ KOOPEN UW OUDE HORLOGE
VOOR

ÉÉN

GULDEN!!!

Gooit uw defecte horloge niet weg, doch maakt er een pakje
van, frankeert het als brief en stuurt het aan ons. Wij betalen
U dan f l,— ervoor terug als u gelijktijdig bestelt een

Zwitsersch Spoorweg-Ankerhorloge
GENRE ROSKÖPF PATENT ad
luxe uitvoering.

f3,

Met g a r a n t i e b e w i j s voor 3 j a a r
Deze horloges zijn voorzien van zwaar verchroomde kast en onbreekbaar glas en verkrijgbaar als heerenzakhorloge of dito
polsmodel in ronde of langwerpige uitvoering. Ook kunt u verlangen een ROND DAMESPOLSHORLOGE. Bij
aankomst der bestelling betaalt U dus EÉN W
L****
GULDEN MINDER, dus
onder rembours en vracht. Een dergelijk aanbod komt nooit meer, want door de oorlogstoestand slaat alles op. Haast u dus, want slechts 1000 Roskopfhorloges zijn er! Voor radium-wijzerplaat, ketting of chroom-armband wordt 45 et. extra berekend voor elk, indien
verlangd. Deze aanbieding is slechts 10 dagen geldig!

GRAND COMPTOIR UNIVERSEL d'HORLOGERIE
HOMERUSLAAN 83

Nu zijn uw belangen als
verbruiker in gevaar!

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

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

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

T I L B U R G
BOEKBINDERIJ
v. d. WIJNGAARD
Mariaplaats 19 - Utrecht
OOK VOOR U

—

Afd. H.

—

POSTBUS 44

—

UTRECHT

V

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 ZICHTZENDENG
Desverlangd komt een onzer ter bespreking der zaken over

rs.,x-.x,x..x,;x;.:\;-x-x.^;x"x...x...x;x-.v x x x x.x xi

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

Cabaret - Variété * ReVue enz»
Succes gegarandeerd. Conditie naar draagkracht. Dankbetuigingen uit alle deelen des lands. Adres van vertrouwen
DUO BUSCH - VAN WOUSTRAAT 138 - AMSTERDAM.
Telefoom 25977.

