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

HET BUITENLAND
onder de loupe
schut zal worden gericht op fabrieken en mijnen, die in de nabijheid gelegen zijn. Dit zal dan
wederkerig geschieden en kan
aanleiding zijn voor de „grote
aanval". Het zijn al vaak gemaakte veronderstellingen, maar nu
men reeds zeven maanden heeft
afgewacht,, wordt er geen geloof
meer aan gehecht, vooral omdat
de diplomatieke actie en, de zeeoorlog van Frankrijk en Engeland erop blijven wijzen, dat men
nog altijd hoopt, den sterken
vijand economisch te kunnen verslaan.
gevoelens en gedachten wekken,
die tot vrede moeten leiden.
Een hecht verbond

Tegen rechtsschennis
Op Paasdag heeft de Paus opnieuw gesproken over de oorzaken van de oorlog. „De eendracht
tussen de volkeren, zeide hij, is
op droeve wijze verbroken, plechtig gesloten verdragen zijn vaak
eenzijdig gewijzigd of geschonden. Alles, wat het menselijk vernuft, studie of ervaring hebben
voortgebracht, alle krachten van
het welzijn en de rijkdom dienen
slechts tot het voeren van oorlog
of tot uitbreiding van bewapening. Armoede moet het gevolg
zijn. Het recht zelf wordt geschonden, het recht, dat de betrekkingen tussen de volkeren
regelt. Open steden of dorpen
worden door bombardementen
verbrand of verwoest. Weerlozen,
zelfs onschuldige kinderen en
grijsaards worden van hun woningen beroofd of gedood." Tegen
al deze barbaarsheid kan alleen
de beschaving van het christendom redding brengen, het christendom, "dat het koude en staree
recht door de adem der liefde
matigt en vervolmaakt. In dezelfde geest sprak de Paus enige
dagen later tot een aantal pelgrims. Het moge schijnen alsof
de stem van den Paus niet wordt
gehoord; in werkelijkheid zal zijn
woord, verspreid door de gehele
wereldpers, in de harten en geesten van honderden millioenen,

De opperste oorlogsraad van
Frankrijk en Engeland besloot,
dat beide regeringen geen wapenstilstand of vredesverdrag
zullen sluiten dan na onderlinge
overeenstemming. Zelfs zullen zij,
zonder die overeenstemming,
geen vredesvoorwaarden bespreken. En na het sluiten van de
vrede zullen beide regeringen op
elk gebied gemeenschappelijk
blijven optreden, zolang totdat
de veiligheid verzekerd is. Het
doel hunner visie is om in samenwei'king met andere volken
een internationale orde te vestigen die de vrijheid der volken,
de eerbied voor de wet en de
handhaving van de vrede in Europa zal waarborgen. Door deze
besluiten is de kans verkeken
van een speculatie op de verdeeldheid tussen Frankrijk en
Engeland. •
Krachtiger oorlogvoering?

In genoemde opperste oorlogsraad is meer besproken, onder andere de toestand in Zuidoost-Europa en een verscherping van de blokkade tegen
Duitsland. Vooral Frankrijk
schijnt aangedrongen te hebben
op krachtiger
oorlogvoering.
Reynaud, die Daladier heeft opgevolgd, wil scherpere maatregelen. Het seizoen is gunstig en
de oorlogsduur moet zoveel mogelijk verkort worden: ook voor
de geallieerden worden de kosten
ondragelijk. Zullen nu binnenkort grote gebeurtenissen plaats
hebben aan het Westfront? Dit
wordt waarschijnlijk geacht.
Men veronderstelt, dat .zwaar ge-

De geallieerden en Rusland
De verhoudingen tussen Frank'
rijk, Engeland en Rusland blijven dubbelzinnig. Frankrijk heeft
den Sovjetgezant Soerits aan de
deur gezet. Deze zond een telegram naar Moskou, waarin hij,
naar aanleiding van het einde
van de oorlog in Finland, verklaarde: „Door -de wijsheid van
de Sovjetregering en ons dappere rode leger zijn de plannen
van de Engels-Franse oorlogsaanstichters, die de oorlog in
Noordoost-Europa trachten aan
te wakkeren, opnieuw mislukt."'
Dat was te veel. Dit verdroeg het
Franse volk niet. De Franse regering eiste dus van Moskou terugroeping van dien gezant. Dit
zai dan ook nu gebeuren. Maar
het is nog zeer twijfelachtig of
nu ook alle diplomatieke betrekkingen worden verbroken. Noch
de houding van Rusland noch die
van Frankrijk doen dit vermoeden. Dezelfde dubbelzinnigheid
ziet men in Engeland. Daar schijnen besprekingen té worden gevoerd over een nieuw handelsverdrag met Rusland. Ook politieke correspondenties worden
hieraan verbonden. Zelfs wordt
vermoed, dat Engeland nog po=
gingen aanwendt, om Rusland
aan zijn kant te krijgen en dus
af te trekken van Duitsland. Dezelfde tweeslachtigheid ziet men
ook in Moskou. Daar vergaderde
het Sovjetparlement, waarin Molotof een rede hield en verklaarde dat de Sovjetunie in de oorlog neutraal wil blijven. Even
vóór deze verklaring in de Rusrische „parlements"-zitting, bijgewoond door den Duitsen geKant, liepen echter ernstige geruchten over een bezoek van
Molotof aan Berlijn; op hetzelfde moment werden die besprekingen in Londen gevoerd en
kon men uit Moskou, vernemen,

HET ROOD BOEK DER KERK
Zo zouden we de naam van het officiële
liturgische boek kunnen vertalen, dat in
het latijn „Martyrologium" heet.
We zouden het ook kunnen noemen: het
heldenboek der bloedgetuigen. Of: de
martelarenkalender.

men van Pausen, van grijsaards, van negers, van blanken, van Japanners, van
Nederlanders. Alle vele duizenden: namen van helden.
Dat martelarenboek, dat martyrologium
is, met het missaal, het brevier, het rituale en het episcopale, een der vijf offiWant ja, wij katholieken bezitten zulk ciële liturgifche boeken onzer Moedereen kalenderboek.
kerk.
Als onze wereldse kalender aangeeft
bijvoorbeeld 12 April van het jaar 1940,
Ik weet het: historisch, critisch bekezegt de kerkelijke: „Te Verona: verjaar- ken, kan het martyrologium niet altijd de
dag van de marteldood van den H. Zeno, toets doorstaan van de moderne wetendie de stad met wonderbare standvastig- schap. Als men leest ,Jn Egypte sterfdag
heid bestuurde en onder keizer Gallienus van de maagd Apollinaris" zonder meer:
als martelaar gekroond is. In Cappadocië: dan zal een modern criticus even glimlavan den H. Sabus, die, toen de Gothenko- chen: In Egypte, maar waar? Egypte is
ning Athanarik de christenen vervolg- zo groot. En wanneer? En welke maagd
de, in een rivier werd geworpen. Te Bra- Apollinaris? Is dat allemaal geschiedkunga in Portugal: van den H. Victor, die, dig waar te maken? Waarschijnlijk niet.
hoewel nog catechumeen, weigerde een Een critische herziening van het martyroafgod te aanbidden en werd onthoofd; al- logium is dan ook in voorbereiding.
dus verdienende in zijn eigen bloed geMaar een gezond-aanvoelend mens zal
doopt te worden. Te Fermo in Piceno: van beamen, dat talloze passages, door hun
de H. Maagd Vissia, martelares. Te Rome vorm en inhoud zelf, ons van binnen uit,
juist door de tekst, doen begrijpen, dat
op de Aurelische weg ...."
Zo gaat het door.
ze echt zijn: zoiets verzint men niet. Ik
En zo bevat dit Rooms kalenderboek citeer zo maar ergens:
alle dagen rijen van namen: namen van
5 April: ,Jn Noord-Afrika verjaardag
mannen en vrouwen, van religieusen en van het lijden der heilige martelaren, die
leken; namen van kinderen; namen van op Paasdag, onder de vervolging van
groepen, van families, van eenlingen; na- den Ariaansen koning Genserik in de

dat het wegzenden van Soerits
niét zou worden beschouwd als
een verbreking van de diplomatieke betrekkingen tussen Frankrijk en de Sovjetunie. Wij zien
dus nog altijd dezelfde tweeslachtige politiek aan beide kanten en nog altijd schijnen Engeland en Frankrijk niet te vrezen
voor het eigenlijke doel van de
bolsjewieken: geen vrede, ook
geen oorlog, maar wereldrevolutie. De Duitsers hebben hun positie verzwakt door een samengaan met Rusland; de geallieerden kunnen de hunne slechts
versterken door zich van de Sovjetunie, die dubbel spel speelt,
af te scheiden.
De bolsjewieken worden
„voorgelicht"
In de „parlementszitting" te
Moskou noemde Molotof de gewelddadige aanval ia Finland
een strijd „voor de veiligheid van
Leningrad". De vier millioen
Finnen houden het dus hebben
gemunt op de 180 millioen Russen! Molotof zeide ook, dat de
Finse verliezen 60.000 doden en
250.000 gewonden hebben bedragen, terwijl Rusland slechts
48.795 doden en 158.863 gewonden verloor. Hij had evengoed
kunnen zeggen, dat de laatste
Fin werd verslagen en de Russen
allemaal onverlet zijn gebleven.
De bolsjewieken zouden evenmin
hebben getwijfeld. De Russen
hebben „roem geoogst", zeide hij
verder, en om dit te doen geloven, deelde hij mede, dat zij aan
de Karelische landengte, behalve tegen de Finnen, ook tegen
Franse en Engelse legers hadden gestreden. Zox moeten de
bolsjewistische dictators, om de
macht over hun volk te behouden, zeer ver verwijderd blijven
van
de waarheid.
Onrust in Noorwegen
Engeland schijnt een einde te
willen maken aan de ertsaanvoer van Duitsland door de
Noorse wateren en zelfs aan elk
verkeer per schip tussen Noorwegen en Duitsland. De rechten
van neutrale mogendheden worden weinig geëerbiedigd. Bij de
vervolging van Duitse zeeschepen kwamen delen van de Britse
oorlogsvloot zelfs in de territoriale wateren van Noorwegen.
Men vreest nog erger. Het schijnt
dat de Duitsers zich voorberei-

kerk zijn vermoord. Onder hen was een
lector, die terwijl hij voor zijn lessenaar
het „alleluja zong, met een pijl door de
keel werd geschoten." Verder nog tien
namen.
14 April: „Eveneens de sterfdag van
den H. Ardalion, een toneelspeler, die terwijl hij in de schouwburg een spotvoorstelling gaf van de plechtigheden der
Christenen, plotseling bekeerde en toen
niet alleen door woorden maar ook door
zijn bloed getuige werd voor Christus en
Zijn leer." Volgen nog vijf namen.
15 April: „Te Rome sterfdag van de
H. Basilissa en Anastasia, vrouwen van
hoge geboorte. Hun werden tong en voeten afgesneden, waarna, zij met 't zwaard
gedood eijn." Volgen nog negen namen.
Zulke teksten pleiten door en uit zichzelf voor hun historiciteit.

den op een grote zeeslag aan de
Noorse kust. Hun vlootreserves
reeds opgeroepen.
Christenkruis tegen hakenkruis
Mgr. Gröber, de bisschop van
B reiburg, heeft op Goede Vrijdag een brief tot zijn gelovigen
gericht. Hierbij wees hij op
Christus' verlossend kruis, dat
in het verleden alle Duitsers
van hoog tot laag verheerlijkt en
bemind hebben. En thans? zo
vroeg de bisschop. „Vergis ik
mij, als ik zeg, dat ook heden
nog millioenen en millioenen
christenen in alle landen gelovig
neerknielen voor het kruis en
de vijf bloedende wonden van
hun goddelijken Verlosser kussen
met smartelijke weemoed en
dankbare trouw? Vergis ik mij
als ik getuig, dat ook wij allen,
die in stad en land de Duitse
godshuizen vullen, ons, onbevreesd, niet van de eenheid met
Christus laten scheiden en met
onwrikbare zekerheid alleen het
kruis als laatste doel beschouwen?____.. Vergis ik mij, wanneer
ik geloof schenk aan de berichten, dat gij allen, zo dikwijls gij
moet vernemen, dat hier of daar
in "een of ander land een kruis
vol haat omver wordt' geworpen
of vernield, vol verontwaardiging
zijt, alsof gijzelt door de hamer,
de bijl of de voeten van die laffe misdadigers getroffen werd?
Vergis ik mij als ik het onbegrijpelijk vind, dat men broeders en
zusters van hetzelfde volk en
dezelfde afkomst met hoon en
argwaan bejegent, omdat zij met
christelijke karaktertrouw het
kruis nog steeds in het middenpunt van hun godsdienstig leven '
en in het brandpunt van hun
harteliefde stellen?" — Neen, deze bisschop vergist zich niet.
Nog millioenen christenen in
Duitsland hebben afschuw van
het hakenkruis en beminnen het
christenkruis, •"""t weer eenmaal
zegevieren zal.
„United Press" meldde uit
Vaticaanstad, dat Mgr. Orsenigo, apostolisch nuntius te Berlijn, aan het Vaticaan heeft doen
weten, dat de Duitse regering
geweigerd heeft hem toestemming te geven, het door de Duitsers bezette deel van Polen te
bezoeken, om een onderzoek in
te stellen naar de godsdienstige
toestanden daar.

H. H.

Allerheiligsten Verlosser. Hij onder,
scheidde zich door vele'opofferingen, etc."

Nog ieder jaar groeit het martelarenboek. Zo kunnen we verwachten, dat het
vermelden zal bijvoorbeeld een pater Pro,
een Maria Goretti e.a. In 't simpele Latijn
dezer teksen zou zulk een kort levensverhaal bijvoorbeeld kunnen luiden: „/«
Mexico, in Zuid-Amerika, de sterfdag van
Michael Pro, priester der Sociëteit van
Jesus, die ter verdediging van zijn geloof
gedood werd, terwijl hij uitriep: Leve
Christus Koning."
En zou er niet ooit ook een zin als de
volgende kunnen komen? „Te Amsterdam, in Nederland, sterfdag van Joannes
Jansen, die liever vervolging lijdend dan
zijn geloof verzakend, als martelaar voor
Christus en de Kerk gedood werd?"
Het is in onze dagen waarlijk geen al
In latere jaren werden in deze helden- te stoute illusie, gezien de toestand in
kalender ook de namen van niet-gemartel- Europa.
de heiligen opgenomen.
Zo staat er van de kleine H. Teresia:
Wat al deze mensen verbindt is: dat ze
30 September: Te Lisieux in Frankrijk, de getuigen zijn. Het Grieks kent zelfs maar
sterfdag van de H. Teresia van het Kind één woord voor getuige en martelaar: het
Jesus, van de orde der ongeschoeide Car- woord martyr.
melitessen; zij werd, zeer vermaard door
En wie zijn bij uitstek de getuigen? Het
eenvoud en onschuld van leven, door Paus Paas-evangelie zegt het: „wij, die met
Pius XI aan de lijst der heilige maagden Hem gegeten en gedronken hebben." En
toegevoegd."
zelfs mogen wij zeggen: wij, die Zijn eigen
Van den H. Clemens C.s.s.R. 15 Maart: Lichaam en Bloed gegeten en gedronken
„Te Wenen in Oostenrijk sterfdag van hebben
den H. Clemens Maria Hofbauer, geprofest priester van de congregatie van den
p. P. P.

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

KRONIEK EN KRITIEK
oi* locys>][i namcieriim
Met geld kan men veel, maar daarmee alléén geen oorlogen voeren. Dit
geschiedt alleen met mannen en materiaal. Deze beide gaan nog vóór
geld.
Met geld moet men mensen en materialen betalen. Men moet dat geld
door belasting halen uit de mensen
die nu leven, of men leent het en laat
een volgend geslacht rente opbrengen.
Als men maar niet vergeet, dat de
mensen en materialen er nu moeten
zijn. Men kan geen oorlog voeren of
mobilisatie organiseren met de kinderen, die in 1960 volwassen zijn en de
grondstoffen, die dan te koop zullen
zijn.
De werkelijke economische last van
elke oorlog en mobilisatie is, dat degenen die ze ondergaan, gedwongen
zijn te leven zonder de goederen en
diensten, die de oorlogvoerenden, de
gemobiliseerden en de grondstoffen
die zij bezigen, anders bewezen zouden hebben. Dat is de economische
werkelijkheid, al kan men inderdaad
rekening houden met aanwezige goederen, groter productiemogelijkheid
en buitenlands bezit.
De Regering schat de kosten van
onze mobilisatie op een twee millioen
gulden per dag.
De vraag rijst, hoe deze mobilisatiekosten moeten worden voldaan.
Er zijn drie methoden.
Vooreerst kan de Staat 2 x 365
millioen, dus een 730 millioen extra
belasting heffen. Dit betekent dus,
dat boven de bestaande belastingen,
die alles bijeen wel een 1000 millioen
zullen bedragen, nog een 1000 millioen
belasting zal worden geheven. Nu kan
er zeker nog een paar honderd millioen belasting worden geheven, omdat in oorlogstijd de bezwaren, die anders tegen té zware heffing gelden,
niet in die mate wegen. Maar de
hele mobilisatiekosten kunnen niet uit
belasting worden betaald.
Doch, in de tweede plaats, de Staat
kan ook lenen. Economisch is er tussen lenen en belasting heffen maar
één verschil: voor geleend geld wordt
rente betaald. Mede daarom is lenen,
zolang dit vrijwillig geschiedt, voor de
mensen dragelijker dan belasting betalen. Voor de Staat is uiteraard belasting heffen beter, want hij maakt
dan geen schuld. Hoeveel kan de Staat
lenen? Ten eerste zoveel als er wordt
gespaard. Dit kan in ons land rond
een half milliard zijn; misschien een
paar honderd millioen meer. Gaat de
Staat verder, dan betekent dit dat hij
onze uitgaven voor andere dingen beperkt.
Dat de Staat tegen zo laag mogelijke rente leent, is duidelijk. Elke
fractie van een percent vormt op leningen van honderden millioenen
enorme bedragen. Dure leningen maken verder duur geld, hetgeen na oorlog of mobilisatie een ramp zou zijn.
En tenslotte zou het niet aanvaard
worden, dat de geldmarkt grote winst
zou maken op oorlogs- en mobilisatieleningen.
Het is mogelijk, dat men er zelfs
met hoge belastingen en zware leningen niet komt. Dan rest nog een derde
hulpmiddel: de inflatie.
Inflatie is niets anders dan aan de
burgers goederen onthouden door de
prijzen ervan te verhogen. Zij ontstaat technisch door het maken
van geld, dat niets geldt, omdat
er geen goederen of diensten achter
staan.

Prijsverhoging is maar niet zoiets
bijkomstig van inflatie. Het is de kern
van inflatie. Het naaste doel van inflatie is de prijzen van goederen en
diensten te verhogen. Als de Regering
bankbiljetten laat drukken en zij betaalt daarmee soldaten en ambtenaren en leveranciers, dan komt er meer
geld. En als er niet meer goederen
komen, moeten de pijzen stijgen. Ze
behoeven niet te stijgen, zolang er nog
werklozen en grondstoffen zijn. Maar
zodra dit laatste niet het geval is,
moet de prijsstijging komen en moet
de hoeveelheid goederen, die het publiek wil hebben, dalen. Want 'n groot
deel van die goederen eisen oorlog of
mobilisatie.
Een reeks van de vragen, die met
de oorlogsfinanciering samenhangen,
zullen in de komende nummers behandeld worden.

au onzen i

In „De Vakbeweging" van 14 Maart
is de heer N. J. van Pelt van oordeel,
dat „wij leven in een tijd, waarin alle
goedwillende mensen de handen ineen
moeten slaan, om aan de dictatuur
van rechts en links een einde te maken.
Accoord, denkt de lezer, maar
verneemt verder:

(C. J. K.) De Nederlandse vakbeweging heeft in de paar laatste
onrustige jaren op zeer bevredigende
wijze aan alle afbrekende invloeden
weerstand weten te bieden. Eenmaal
over de in 1933 begonnen 3-jarige
perioüe van afbrokkelingen heen,
was er in 1937 weer een totale aanwinst van 16.557 leden en, ondanks
de toenemende internationale spanningen, liep de aanwinst in 1938 tot
26.358 leden omhoog.
Voor het jaar 1939 bleek weder
de gezonde positie van de Nederlandse vakbeweging. Want, ondanks de
abnormale moeilijkheden, werd de
aanwinst in 1939 opgevoerd tot een
totaal van 32.218 leden. En- het verblijdende is, dat het laatste kwartaal
daarvan ruim 10.000 voor zijn rekening nam. Daaruit spreekt een weerstand, die vertrouwen geeft voor de
toekomst.
Het aandeel dat de vier grootste
vakcentrales in de totale aanwinst
hebben gehad, is nominaal en relatief
aldus:

Aantal leden
l Jan.
Aanwinst
1940 Nomiai. Relatóef
322.270 13.038 4,22 pet.
191.507 9.721 5,35 pet.
120.344 5.224 4,54 pet.
50.605 4.235 9,10 pet.

N.V.V.
R.K.W.
C.N.V. •
N.V.C.

l Jan.
1939
309.232
181.786
115.120
46.370

Totaal

625.508 684.726 32.218 4,90 pet.

Voor een rumoerig jaar als 1939
is geweest, geeft dit resultaat een
bevredigende indruk.
Tussen drie van de vier vakcentrales — de drie grootste — zijn de
verschillen niet zo heel groot. Dit
neemt niet weg, dat het N.V.V. relatief de onderste plaats bezet. Zijn
nominale aanwinst van 13.038 leden,
staat tegenover 14.945 van het R.K.
W. en C.N.V. tezamen.
Dit in tegenstelling met het voorgaande jaar, toen de aanwinst van
het N.V.V/ 13.221 leden was, tegenover 11.931 van de beide anderen.
Daaruit blijkt, dat het jaar 1939 voor
de beide confessionele vakcentrales
gunstiger was dan zijn voorganger.
SCHOONMAAK
Dit geld trouwens in het algemeen,
geeft menige huisvrouw en meisje ruwe en want het gemiddelde percentage van
roode werkhanden. Deze worden wederom de aanwinst stond in 1939 op 4,9C
spoedig gaaf, zacht en blank door Purol tegen 4,20 in 1938.

Net als om Aspirin. Dat kleine
tabletje knapt U gauw weer op
als U zich „niet lekker" voelt
Zorg dus steeds, een buisje bij de
hand te hebben.

Het is daarom, dat de uitspraak der
bisschoppen van een twintigtal jaren geleden een zeer groot aantal katholieke arbeiders tegen de borst stuit en wel hierom, omdat zeer veel katholieke arbeiders
lid willen blijven en worden van het
N.V.V. en daardoor niet gehinderd willen
worden bij de vervulling van hun kerke- ie gaat buiten de vooropgeschoven
lijke plichten. Daarom is de uitspraak van stellingen om.
Men kan zeer wel van mening zijn,
de bisschoppen niet meer van deze tijd.
dat alle goedwillenden de handen inen moeten slaan, maar om daarom
In de wijsbegeerte noemt men zulke nu
opeens totalitariër te worden, gaat
redeneringen „latius hos". De conclu- ;e ver.
Met precies dezelfde redenering als
de heer Van Pelt kan de heer Mussert betogen, dat allen de handen ineen moeten slaan en dat hij er r-'a
jezwaar tegen heeft, dat de BisschopDen stelling namen tegen zijn politieke
organisatie.
De heer Van Pelt weet zeer goed,
dat de zich noemende moderne vakAlleen het N.V.V. bleef verleden jeweging socialistisch is, het socialisjaar met 4,22 beneden zijn percen- tisch standpunt huldigt en zelfs een
alter ego is van de S.D.A.P. Sterker
age van 4,47.
dan het N.V.V. het doet, kan de openWat in het bijzonder onze katho- aare school niet worden verdedigd;
lieke vakbeweging betreft, is het van neutraler dan het N.V.V. kan men^
aelang op te merken, dat onze cijfers niet staan tegenover lijkverbranding
.unstig worden beïnvloed door aan- en kinderbeperking.
Het socialisme is een dwaling, verluiting van de Katholieke Bond van oordeeld
door het hoogste kerkelijke
Handelsreizigers met 1821 leden per eergezag; de onverenigbaarheid tusl Januari 1940. Zonder deze aanslui- sen de socialistische en katholieke
ting zou onze aanwinst nog 9700 zijn evensovertuiging heeft Pius XI nog
geweest, met een percentage van :ens uitdrukkelijk in „Quadragesimo
4,34. Ook dan nog zou het N.V.V. Anno" geconstateerd.
Dit betekent niet, dat er geen enniettemin de onderste plaats hebben
kele
vorm van samenwerking tussen
behouden.
de organisaties kan zijn. De ervaring
In dat geval zou echter het aan- bewijst, dat dit kan.
winstpercentage der drie grootste
Maar de betekenis voor den kathovakcentrales 4,22, 4,34 en 4,54 zijn iek is deze, dat hij zijn geestelijk-zedegeweest, waaruit wel blijkt, dat hun ijke idealen, waarmee de staatkundigwerfkracht onder de ongeorganiseer- maatschappelijke nu eenmaal samenhangen, niet beleven kan in een soden niet zo heel veel uiteen loopt.
ciaal-democratische
organisatie,
Overigens is nog op te merken, dat noch zich op politiek-sociaal
terrein
ook onder de ledentallen der andere aan andersdenkende leiders kan toevakcentrales de organisaties van vertrouwen. '
handelsreizigers
vertegenwoordigd
Verstandige leiders in de sociaalzijn, zodat onze extra aanwinst ons democratische vakbeweging hebben
op dit punt slechts in gelijke verhou- dit al lang begrepen en het goed
ding brengt.
recht van zelfstandige katholieke en
Nog slechts op dit éne punt, want protestantse en, wat heet, neutrale
de andere vakcentrales hebben ook organisaties, erkend. De heer Van
ambtenaren in overheidsdienst, onder- Pelt is een stem uit de volmaakt
wijzers en politiepersoneel aangeslo- verleden tijd.
ten, terwijl wij de katholieke organiOnze tijd heeft wel andere idealen
saties van deze groepen nog altijd in dan de illusie der gelijkschakeling om
ons centrale verband missen. Dat is gelijkschakeling te voorkomen. Zulke
een gemis van tenminste 20.000 le- sociale homoeopathie ware zelfmoord
den.
van eigen beginsel en eigen levensHet is verblijdend dat de handels- sfeer.
reizigers niettemin de stap tot aanDat wisten de Bisschoppen, toen
sluiting hebben gezet. Wellicht zal dit zij twintig jaar geleden verklaarden,
ook bij anderen 't verlangen tot aan- „dat de H. Sacramenten en, indien zij
sluiting versterken. Want dat verlan- zich niet bekeren, bij overlijden, de
gen is er. En, om met Verbondsvoor- kerkelijke begrafenis geweigerd zal
zitter De Bruijn te spreken, het komt worden aan hen, die lid zijn van een
niét tot rust voor de aansluiting vol- socialistische vereniging of van een
trokken is.
vereniging, welke dusdanige vereniAlles bijeen is er in onze katholieke gingen metterdaad steunt of, die zonvakbeweging reden tot tevredenheid der lid te zijn van een socialistische
over de vorderingen, welke in 1939 vereniging geregeld socialistische gezijn gemaakt. En de vooruitzichten schriften of bladen leest, of socialisvoor het lopende jaar zijn betrekkelijk tische vergaderingen bijwoont, omdat
goed. Betrekkelijk, want er kan in zij zich daardoor vrijwillig bevinden in
deze tijd van alles gebeuren.
de naaste gelegenheid om het geloof
Maar er is in onze arbeidersbewe- te verliezen."
Er is principeel niets veranderd.
ging volop leven en actie. En mei
En de heer Van Pelt zal dus nog
Gods hulp, geeft dit reden tot verwat moeten wachten.
trouwen in de toekomst.
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U kunt er om
verlegen zitten!
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R O N D DE Een paar
l
BEWEGING IN VERBAND MET DE SOCIALE WETGEVING
Om misverstand te voorkomen wordt meegedeeld, dat het aan „de Volkskrant" ontleende in „Herstel" no. 13 voorkomende bericht betreffende
de Verbondsbedevaart
naar Roermond niet afkomstig van de Centrale Reiskas te Utrecht, voorbarig en onjuist is.
Zodra mogelijk zal de Reiskas nadere mededelingen publiceren. Men wachte deze dus

af.

* *
Onder leiding van * bondsvoorzitter Van
Vlaardingen hield „St. Antonius" te Nijmegen zijn bondsraadsvergadering. Wethouder
Kalwij riep de katholieke kellners het welkom toe en Verbondsbestuurder Veldman
reikte met een pittig woord het „zilveren"
diploma uit aan voorzitter Heskes van de
Nijmeegse afdeling. De bond had tien jaar
geleden 130 leden; men hoopt nu spoedig het
tiendubbele aantal bereikt te hebben. Mgr.
K. B. Frencken sprak over vrouwenarbeid
in het café-bedrijf. Zijn conclusie was, dat
goed gevormde meisjes er een goede invloed
kunnen uitofefenen en dat het in dit bedrijf
vooral ook op de verantwoordelijkheid van
het tussenpersoneel aankomt.
Als bestuursleden werden herkozen secretaris Van Bijsterveld en de heren Schlüter,
Uijlings en Doove.
* ,*

* de Katholieke Me„St. Eloy" meldt, dat
taalbewerkersbond van 11 tot 23 Maart 129
nieuwe leden inschreef.

***
„St. Paulus" liep van 5820 tot 6720 leden.
In de laatste week van Maart had men nog
12 leden moeten hebben om de 900 nieuwe te
bereiken. Een vooruitgang van 900 leden is
een prachtig resultaat. Doch dat kunnen
er bij de komende bondsvergadering toch
wel een 1000 zijn. Maar het euvel van afschrijvingen moet toch vooral en voortdurend de bijzondere aandacht van de afdelingen en correspondentschappen hebben.
* .*

De vierde week van* Maart bracht aan de
Katholieke Mijnwerkersbond weer 115 nieuwe leden. Men heeft in deze propagandaperiode 1893 nieuwe leden ingeschreven. Ter
vergelijking diene, dat de sociaal-democratische Mijnwerkersbond in 1940 in het geheel 2642 leden had.
* **

In de bondsvergadering van de Katholieke
Werkmeesters, die 15 en 16 Juni te Scheveningen wordt gehouden, zal pater dr. Stokman O.F.M, spreken over de Nieuwe Gemeenschap.
Aan de vrouwen van de leden, die de vergadering op de eerste dag bijwonen, zullen
de reiskosten heen en weer vergoed worden.
*..*
*
Het orgaan van de Metaalbewerkersbond
„St. Eloy" geeft het portret van pater H.
Aug. Strijbosch O.P., die 12 V4 jaar adviseur
van St. Eloy is.
In de jongste hoofdbestuursvergadering
heeft voorzitter Van den Brink met een
tikje weemoed het feit herdacht daar de
jubilaris nog ziek is.
Het portret van den adviseur wordt begeleid met een hartelijk artikel, waarin het
vooruitzicht wordt geopend op een huldiging
als pater Strijbosch hersteld het St. Bonifacius-ziekenhuis te Leeuwarden zal hebben
verlaten.
* *
'Je

Op 9 Maart waren 243.139 (233.547 mannen
en 9592 vrouwen) werkloos en 55.615 personen geplaatst bij werkverruimingen. Er waren ongeveer 597.000 verzekerden tegen
werkloosheid. Het werkloosheidspercentage
was 22, het laagste sinds 1932.
*.,.*
&
Sinds enige tijd, aldus „St. Eloy", is onze
oude bondsvoorzitter, E. Schaaper, ernstig
ongesteld en van de H.H. Sacramenten der
Stervenden voorzien.
Wij vertrouwen, dat al onze leden in hun
gebeden eens extra aan hem zullen denken
God schenke hem, wat Hij nuttig oordeelt
***
Voorzitter M. Verdoes van de Schiedamse
afdeling van
de Fabrieksarbeidersbonc
vierde zijn zilveren feest als voorzitter. Hij
werd gehuldigd in een feestvergadering
waar onder andere bondsadviseur Möller en
bondsvoorzitter Kley het woord voerden.

Aan de jaarlijkse statistiek 1939 van het
bisdom Haarlem in „St. Bavo", zijn de volgende cijfers ontleend. Het aantal katholieken steeg van 988.130 tot 1.012.617. Het
millioen is dus bereikt. Doopsels aan bekeerlingen 1940 (in 1938: 1837). H. Communies
34 millioen, dit is bijna één millioen meer
dan in 1938. Dienstdoende priesters 1079.
Langs de gehele lijn is een stijging. Het aantal overledenen daalde echter met 11 en bedroeg 6764.
***

In de contactcommissie voor het mijnbedrijf deelden de directies mee, dat de positie
van de mijnwerkers, zowel wat de lonen als
de overige arbeidsvoorwaarden betreft, bevredigend moet worden genoemd.
De vertegenwoordiger van de Katholieke
Mijnwerkersbond verklaarde zich door deze
mededeling teleurgesteld. Hij herhaalde het
voorstel van zijn organisatie thans een bedrag beschikbaar te stellen voor verbetering
van de pensioenen der mijnarbeiders.
In de Haagse Katholieke Bouwvereniging
„V.Z.O.S." hadden de bewoners het bekende
propagandabiljet van het Verbond voor hun
ramen hangen. In de nacht van Zaterdag
op Zondag werden de ramen in de Dr.
Schaepmanstraat, waarachter deze biljetten
prijkten, met de wolfsangel besmeurd. Er
kwam een biljet onder met de woorden: „Zo
zjjn hun manieren."

Het lijkt mij gewenst in dit orgaan een
paar ernstige waarschuwingen te doen
loren, waarmee de georganiseerde arbeiders hun nut kunnen doen.
Ten eerste. Het is voor den arbeider
noodzakelijk, dat hij weet waar zijn werkgever volgens de Ziektewet is aangesloten. Immers, is deze aangesloten bij de
Raad van Arbeid, dan moet hij zich daar
eventueel binnen 24 uur ziek melden. Is
deze aangesloten bij een bedrijfsvereniging, dat moet hij zich daarentegen ziek
melden bij zijn patroon. Men houde dit
goed uit elkaar, want hiertegen wordt veel
gezondigd. Menig arbeider die tevoren
bij een bedrijfsvereniging was verzekerd,
meldt zich ziek bij zijn nieuwen werkgever,
ook wanneer deze nieuwe werkgever bij
de Raad van Arbeid is aangesloten. Deze
werkgever zegt in zekere zin terecht: „Ik
heb niets met de ziekmelding bij de Raad
van Arbeid te maken, want dit moet de
arbeider zelf doen."
Zo ontstaat vertraging; de Raad van
Arbeid krijgt geen ziekmelding, noch van
den arbeider, noch van den werkgever en
het gevolg is, dat de arbeider korter of
langer tijd ziekengeld mist. Hij wordt dus
de dupe.
Maar niet alleen als de arbeider werkzaam is bij een werkgever die bij de Raad
van Arbeid is aarigesloten, dient de arbeider zulks te weten. Het is voor hem van
niet minder belang dat hij weet bij welke
bedrijfsvereniging zijn werkgever is aangesloten, want als hij meent te weinig ziekengeld te ontvangen, moet hij aan die
bedrijfsvereniging een gemotiveerde beslissing vragen.
Wanneer iemand een nieuwen werkgever krijgt, moet hij zich de eerste dag
reeds op de hoogte stellen van de vraag,
waar deze zijn personeel teg'en ziekte heeft
verzekerd.
De wetgever heeft het hem gemakkelijk
gemaakt dit te weten te komen, want de
werkgever is op straffe verplicht op een
plaats in zijn onderneming, waar ieder
kan komen, een kaart op te hangen, waarop vermeld staat waar de werkgever voor
de Ziektewet is aangesloten. Hangt die
kaart niet in de onderneming, wendt u
dan tot de Raad van Arbeid die wel de
nodige maatregelen zal nemen, opdat hierin wordt voorzien, hetzij door hem zelf,
hetzij door de bedrijfsvereniging.
Maar het is vooral van belang, dat de
arbeiders op deze kaarten letten, liefst de
inhoud noteren, want vele arbeiders zijn
in dit opzicht slordig en de schade die zij
daardoor lijden is geweldig groot. Meldt
u tijdig ziek. Meldt u ziek aan het juiste
adres. Meldt u dus niet ziek bij den werkgever, als deze bij de Raad van Arbeid
is aangesloten.
Ten tweede. Volgens de Invaliditeits-

wet moet het orgaan dat het ziekengeld
betaalde (dus de bedrijfsvereniging of de
Raad van Arbeid) tevens over volle weken
het rentezegel plakken. Niet dus over een
gedeelte van een week.
Nu hebben wij ontdekt dat er een of
meer bedrijfsverenigingen zijn, die hiermee raar omspringen als het arbeiders in
de werkverschaffing betreft. Zij redeneren
als volgt: wanneer iemand bijv. 8 van de
13 weken in de werkverschaffing werkt,
zal hij, gezond blijvende, slechts 8 zegels
op zijn rentekaart geplakt krijgen. Welnu,
het is redelijk dat voor hem dan tijdens
ziekte ook slechts 8 zegels geplakt worden. Over de al of niet redelijkheid spreken wij hier niet. Wij hebben het alleen
over de wet en deze gebiedt over alle volle
weken, waarover ziekengeld genoten
wordt, ook een zegel te plakken.
De arbeiders in de werkverschaffing
dienen hier op te letten, maar in de eerste
plaats vestigen wij hierop de aandacht van
de arbeiders-bestuursleden van de bedrijfsverenigingen, die dit naar onze mening niet mogen toelaten.
Ten derde. Thans nog een woord over
de ijsco-venters. Over hun al of niet verzekeringsplicht voor de Invaliditeitswet
is al heel wat te doen geweest. Wij menen
er het volgende van te moeten zeggen.
Men moet onderscheid maken tussen
verkopers van schep-ijs en die van verpakt
ijs. Een verkoper van schep-ijs koopt een
bepaalde hoeveelheid ijs en doet daarmee
wat hij wil. Hij is in zekere zin zelfstandig
ijsverkoper en dus niet in loondienst. Ook
al rijdt hij met een karretje van dengene
bij wien hij het ijs koopt. Er is in de regel
geen sprake van ondergeschiktïKid en gezagsverhouding, zoodat er voor deze ijsverkoopers — volgens bestaande rechtspraak — niet behoeft te worden geplakt.
Maar met de verkopers van verpakt ijs
staat het anders. Deze zijn aan allerlei bepalingen gebonden door dengene voor
wien zij ijs verkopen. Zij rijden niet alleen
met zijn kar en dragen niet alleen een
uniform, maar zij krijgen loon, hebben een
aangewezen standplaats, moeten persoonlijk hun dienst verrichten, en mogen ook
het onverkochte ijs teruggeven. Hier is
dus1 wel een loondienstverhouding aanwezig en meer dan eens is voor deze
categorie, ook door den beroepsrechter in
hoogste instantie, aangenomen dat hier
verzekeringsplicht bestaat.
De laatste uitspraak welke ons bekend
is, viel na bestrijding vanwege de Bond
van IJsco-fabrikanten, en was ten gunste
van verzekeringsplicht. Genoemde bond
schijnt zich daarbij te hebben neergelegd.
Vermoedelijk is hierdoor een netelige
kwestie tot oplossing gebracht.
A. B. M.

*5 JAAR V.N.F.
DE VERENIGING „NEDERLANDS FABRIKAAT"
GEDENKT HAAR ZILVEREN JUBILEUM
Vijf en twintig jaar is het thans gele
den, dat de Vereniging „Nederlands Fabrikaat" haar nuttig werk in het algemeen belang aanving.
Welke Nederlander heeft niet gehoord
van slagzinnen als: Koopt Nederlandse
waar,, dan helpen wij elkaar! of Koopt
toch uit den vreemde niet, wat het eigen
land u biedtï?
Oprichting
Het initiatief tot oprichting werd genomen door een notaris, jhr. C. W. F. C.
van Lidth de Jeude te 's-Gravenhage. Deze
plaatste in Januari 1915 in de Haagse bladen een ingezonden stuk, waarin hij een
beroep deed op het Nederlandse volk om
meer waardering te hebben voor goede
Nederlandse artikelen met Nederlandse
namen en om in grotere mate geld te beleggen in de eigen Nederlandse industrie.
„Koopt Nederlandse waar, tenzij de uit
het buitenland ingevoerde beter of goedkoper is, want dat betekent meer werk,
minder werkloosheid en groter welvaart
voor ons land," aldus de kern van zijn be
toog. Tenslotte stelde de inzender voor
op te richten „een Nederlandse bond tot
bevordering van nationale industrie".

Deze uiteenzetting sloeg in. De bewijzen
van instemming stroomden den schrijvervan alle kanten toe; velen voelden in de
oorlogsjaren aan den lijve er de nadelen
van, dat wij voor zovele artikelen onnodig waren aangewezen op het buitenland
Op 31 Maart 1915 vond dan ook te 's-Gravenhage de oprichtingsvergadering van
de voorgestelde bond plaats. De naam
van de jonggeborene werd echter anders
dan door den initiatiefnemer, die tevens
de eerste voorzitter werd, voorgesteld. Gekozen werd de kortere en meer kernachtige titel: Vereniging „Nederlands Fabrikaat".
Plaatselijke afdelingen werden gesticht
en het ledental der nieuwe vereniging
breidde zich snel uit, wel een bewijs voor
het feit, dat er behoefte was aan een organisatie als deze. Uit alle lagen en kringen der bevolking trad men toe. Zowel
particulieren als handelaren en fabrikanten telt de Vereniging onder haar leden
Het is namelijk niet zo, als wel eens gedacht wordt,- dat de Vereniging „Nederlands Fabrikaat" een fabrikantenvereniging is; bij de zeven oprichters was zelfs
geen enkele industrieel. Zij wil vóór alles
het brede algemene landsbelang dienen.

Vele propagandamiddelen
Met kan zeggen, dat de middelen, die de
Vereniging in de 25 jaren van haar bestaan aanwendde om het gestelde doel te
bereiken, van tweeërlei aard zijn. Ten
eerste steunt de Vereniging rechtstreeks
de Nederlandse industrie, onder andere
door haar afdeling industriële voorlichting
en door haar bemoeiingen ingeval achterstelling dreigt van de Nederlandse industrie bij de buitenlandse. Wat dit laatste
betreft: herhaaldelijk lukte het' de Vereniging grote afnemers, die uit sleur of
vooroordeel buitenlandse artikelen gebruikten, te bewegen op grond van nationaal belang het Nederlands product te
gaan gebruiken, althans een goede, eerlijke kans te geven. De zich steeds uitbreidende afdeling industriële voorlichting doet wel zeer nuttig werk \%or de
Nederlandse industrie. Met behulp van
haar vele binnen- en buitenlandse relaties,
legt zij banden tussen fabrikanten en afnemers. Dat ook de export van het Nederlands product hiermede in belangrijke
mate is gediend, staat wel vast.
Het opgroeiende geslacht
Van groot belang was voor de Vereniging „Nederlands Fabrikaat" uiteraard de
jeugd, zijnde de burgerij van de toekomst.
Dat hierbij de medewerking van leraren
en onderwijzers onontbeerlijk was, is vanzelfsprekend. Aan die hulp heeft het echter niet ontbroken. Steeds weer bleek de
sympathie der leerkrachten voor het werk
der Vereniging.
Op het terrein der f ilmpropaganda heeft
de Vereniging baanbrekend werk verricht.
Niet alleen dat zij een filmafdeling heeft,
welke films van Nederlandse industrieën
en eigen propagandafilms uitleent aan allerlei verenigingen en onderwijsinstituten,
bovendien werden door „Nederlands Fabrïkaat" zelf, door heel ons land verspreid,
geregeld filmvoorstellingen gegeven. Er
waren jaren, waarin ruim 200 voorstellingen werden gegeven, waarvan ongeveer
de helft open-lucht-voorstellingen, bij welke laatste dan gemiddeld 3 a 4000 personen aanwezig waren. Op die wijze werd
dus een groot publiek intensief „bewerkt",
Het V.N.F.-merk
Reeds spoedig na de oprichting der Vereniging in 1915 kreeg het bestuur herhaaldelijk de vraag — een vraag, die ook thans
nog talloze malen wordt gesteld — hoe
men nu eigenlijk wel kan zien of een artikel al dan niet van Nederlands fabrikaat
is. Immers vele Nederlandse artikelen
dragen buitenlandse namen en omgekeerd
dragen vele buitenlandse artikelen Nederlandse namen. Dit brengt het publiek in
verwarring. Op grond hiervan kwam de
Vereniging „Nederlands Fabrikaat" tot de
instelling van een nationaliteitsmerk voor
Nederlandse nijverheidsproducten, het bekende V.N.F.-merk. Dit gedeponeerd en
wettig beschermd merk is eigendom der
Vereniging, die het recht om het te voeren alleen verleent aan ondernemingen,
waarvan na streng en nauwkeurig onderzoek is komen vast te staan, dat zij inderdaad een Nederlands fabrikaat vervaardigen en in de handel brengen.
Groei bij het jubileum
Het is door al dit werk, dat de Vereniging „Nederlands Fabrikaat" ongetwijfeld
een niet onbelangrijk aandeel heeft gehad
in de verbetering van de houding van het
Nederlandse publiek tegenover de binnenlandse nijverheid. De Vereniging zal blijven strijden voor het behouden van het gewonnen terrein en- voor de verdere opvoeding van het Nederlandse volk. Want het
doel is nog lang niet bereikt. In dit verband hoeft alleen maar gewezen.te worden op het feit, dat nog heden ten dage'
Nederlandse fabrikanten van goede Nederlandse producten, willen zij hun afzet niet
in gevaar brengen, noodgedwongen buitenlandse namen en buitenlandse opschriften gebruiken; bekende voorbeelden hiervan zijn artikelen als regenjassen, overhomden, cigaretten enz.
Wij vernemen dat, hoewel de eigenlijke
jubileum-datum valt op 31 Maart, de officiële herdenking zal plaats vinden op de
dag van de algemene ledenvergadering,
die op Donderdag 4 Juli in hotel Kurhaus
te Scheveningen gehouden wordt.

BRIEFWISSELING
Pater B. te E. Uw opmerkingen zijn doorgezonden aan den schrijver. — N. p. te C.
Was zeker niet bedoeld voor plaatsing; als
proeve toch wel goed. Langzaam goede boeken lezen, bijvoorbeeld van pater Molenaar.
J. N. te T. Brief doorgezonden aan den
schrijver. Pater E. te E. Dank voor knipsel;
doorgezonden aan den schrijver. — J. N. F.
te 's Gr. Wij betuigen u wel onze oprechte
deelneming. Uw vragen zal de directie beantwoorden.
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Wij en de internationale toestand

nieuwe bepalingen vast te stellen voor de
bezoldiging van o n g e h u w d e ambtenaren, die in verband met oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden verplichte werkelijke dienst verrichten.
Voor g e h u w d e ambtenaren wordt de
bestaande regeling gehandhaafd, evenals
voor de ongehuwde ambtenaren, die .als
enige kostwinners worden beschouwd.
De overige ongehuwde ambtenaren zullen gedurende 30 dagen de volle aan hun
ambt verbonden bezoldiging genieten en
daarna hetgeen 70 percent van die bezoldiging meer bedraagt dan hun militaire
beloning.
Voor de ongehuwde ambtenaren, die
reeds vóór l Maart 1940 verplichte werkelijke dienst verrichten, wordt deze verlaging geleidelijk toegepast en wel in die
zin, dat voor het tijdvak van l Maart tot
l Mei 1940 gerekend wordt naar 90 percent en voor het tijdvak van l Mei tot l
Juli 1940 naar 80 percent van de bezoldiging, zodat voor deze ambtenaren de
nieuwe regeling volledig op l Juli a.s.
in werking zal treden.
Eenzelfde regeling is getroffen voor het
loon der ongehuwde arbeiders die onder
het arbeidsovereenkonistenbesluit vallen.

loonsverhoging. Voor elke 7 punten stijging boven de 150 zal verder 4 percent
verhoging gegeven worden. Ook hier is
De directie van de N.V. Wernink's
een nieuw contract afgesloten tot eind
Beton Mij. te Leiden heeft vanaf 20 Maart
April 1941.
de volgende bijslag op de lonen verstrekt:
gehuwden f l per week;
Met de leden van de V.E.I., waarmee de
ongehuwden boven de 21 jaar f 0.50 per
organisaties nog een contract hebben tot
week;
einde April 1940, zijn bereids onderhanongehuwden 18 tot 21 jaar f 0.25 per
delingen geopend om te komen tot eenweek.
zelfde duurteclausule als bij de andere
verenigingen hierboven genoemd.
De directie van de Algemene Kunstzijde
Te Dordrecht is na overleg met de saUnie te Arnhem en Ede heeft met Pamenwerkende metaalbewerkersbonden bij
sen de volgende bijslag verstrekt:
de N.V. Bakovenbouw v.h. H. P. den Boer
voor gehuwde arbeiders met uitzondeVoor het loodgieters- en fittersbedrijt' de toepassing van een duurtetoeslag tot
ring van jeugdige textielarbeiders f 15,—; is de C.A.O. verlengd tot 28 Februari 1941. stand
gekomen. Op* 16 Maart zijn 5 uurvoor gehuwde jeugdige textielarbeiders
In verband niet de stijging van de kosextra betaald. Eveneens zullen op
van 23 jaar en ouder en andere ongehuw- ten van het levensonderhoud is daarin lonen
23 en op 30 Maart en over de maand
de arbeiders van 21 jaar en ouder f7,50; een clausule opgenomen die aldus luidt: April
a.s. 5 uurlonen als toeslag worden
voor jeugdige textielarbeiders en an„Wanneer de stijging van de kosten uitbetaald.
3. De prijs van enkele soorten
dere jongens en meisjes van 16 jaar en van het levensonderhoud — op de navolAlhoewel de lonen en andere arbeidspeulvruchten
ouder f 5,—;
gende wijze berekend — een bepaalde om- voorwaarden per collectief contract zijn
voor jongens en meisjes beneden 16 vang heeft bereikt, zal in de vorm van vastgelegd, is het zeker te waarderen, dat
Op vragen van het Kamerlid Amelink
jaar f 2,50.
een duurtetoeslag een compensatie wor- de directie van genoemde onderneming betreffende
verlaging van de prijs van enDeze toeslag is gegeven aan alle ar- den gegeven.
tot
het
verstrekken
van
duurtetoeslag
bekele soorten peulvruchten heeft de mibeiders (sters) in dienst van bovenstaande
Is een duurtetoeslag toegekend, dan reid is gevonden.
nister van Economische Zaken als volgt
onderneming, ook indien zij ziek of met vervalt deze of kan hij worden vermhv
geantwoord:
verlof waren en ook aan de gemobiliseer- derd op dezelfde basis en krachtens deIn
de
jongste
bespreking
tussen
de
diden.
zelfde berekening als hij is verleend.
rectie der Spoorwegen en de personeelraad
Het is juist, dat de Nederlandse akkerDe toeslag bedraagt 4% van het loon
meegedeeld, dat de directie bij den bouwcentrale Zeeuwse bruine bonen en
De directie van de Kon. Ned. Papierfa- voor elke 7 volle punten waarmede het werd
van Waterstaat een voorstel had Manshott-capucijners van de producenten
briek Van Gelder Zonen heeft medege- indexcijfer der kosten van het levenson- minister
om op de lonen in loonschaal koopt voor de prijs van ' respectievelijk
deeld, dat in verband met de bedrijfsre- derhoud voor arbeidersgezinnen, bere- ingediend
l
en
2
in
gemeenteklasse I en II een f 17 voor a-kwaliteit en f 18,50 per 100 kg
sultaten over het jaar 1939, aan hen, die kend door het Bureau voor de Statistiek
toe te kennen van resp. voor superkwaliteit. Deze beide producten
gedurende 1939 tenminste drie maanden der gemeente Amsterdam op de grondslag 4duurtetoeslag
percent en 2 percent.
worden aan de handel geleverd voor
onafgebroken in dienst zijn geweest een der jaren 1911 tot en met 1913 mocht zijn
Naar aanleiding van dit voorstel ont- f 23,30 per 100 kg. Het is eveneens juist,
gratificatie zal worden verstrekt van:
gestegen in vergelijking met de maand ving de directie van den minister bericht dat het verschil tussen de overnemingsa. aan mannelijk en vrouwelijk perso- Augustus 1939.
„dat de raad van ministers als zijn oor- prijs voor 't artikel witte bonen en de verVoor de eerste maal zal de toeslag be- deel heeft uitgesproken, dat, indien tot koopsprijs daarvan f 7,80 per 100 kg beneel van 25 jaar en gehuwde mannen en
taald worden over de eerste volle werk- enige maatregel aangaande salarissen van draagt.
kostwinners f 22,50;
na de inwerkingtreding van deze
Het komt den minister echter niet juist
b. mannelijk en vrouwelijk personeel week
rijkspersoneel wordt overgegaan, een
overeenkomst; veranderingen in de toe- het
voor, het verschil tussen de aan den teler
van 21 tot 25 jaar f 15,—;
overeenkomstige
regeling
voor
het
spoorslag gaan in over de eerste volle werkzal kunnen worden getrof- betaalde prijs en de verkoopprijs als
c. idem van 18 tot 21 jaar f 7,50;
week na de publicatie van het indexcijfer. wegpersoneel
brutowinst te beschouwen. De Nederlandd. idem van 16 tot 18 jaar f 5,—;
De uitbetaalde toeslagen worden naar fen.De uitwerking van een op deze grond- se
akkerbouwcentrale immers krijgt voor
e. idem van 14 tot 16 jaar f 2,50.
boven afgerond tot een veelvoud van vijf slag te treffen regeling voor het spoor- haar
rekening de kosten van opslag en becenten.
wegpersoneel zal uiteraard eerst kunnen waren van de afgenomen partijen, de afNaar aanleiding van een door de fageschieden, wanneer vaststaat, wat de slag daarvan, zomede de algemene aan
brieksarbeidersorganisaties via de AlgeDe N.V. Automobiles Citroen te Am- eventuele
regeling voor het rijkspersoneel den opslaghouder te betalen kosten, de
mene Werkgeversvereniging aan de di- sterdam
geeft vanaf l Februari 1940 een zal inhouden."
bewerkingskosten, de mindere opbrengst
rectie van~ de Kaarsenfabriek te Gouda duurtetoeslag
van 5 pet.
van het bij die bewerking ontstane afval
gedaan verzoek om niet Pasen een uitkeOp 20 Maart j.l. vergaderde het hoofduitschoonsel, het gewichtsverlies. Boring ineens te verstrekken in verband
Na overleg met de directie van de Me bestuur van St. Raphaël met de afdelings- en
vendien is in de bovenbedoelde verschillen
met de stijging van de kosten voor het taalwarenfabriek Brabantia, firma Van: besturen
Utrecht en werd de volgende tussen de overnemings- en verkoopprijzen
levensonderhoud, kwam d.d. 18 Maart het Elderen en Co. te Aalst, werd met onze motie metté algemene
stemmen aangeno- begrepen een bedrag ter bestrijding van
volgende schrijven van de Algemene metaalbewerkersbond
overeengekomen, men:
de distributiekosten. Men moge in dit verWerkgeversvereniging binnen:
dat de lonen van het personeel, vanaf 15
„De afdelingbesturen van de Ned. R.K. band bedenken, dat de distributiekosten
Maart,
met
gemiddeld
10
pet.
verhoogd
Mijne Heren,
zullen worden. De persoonlijke verhoging Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel niet slechts betrekking hebben op het
In antwoord op uw schrijven van 12 zal l tot 6 cent per uur bedragen. In deze „Sint Raphaël", in vergadering bijeen op centraal distributiekantoor van het depar20 Maart 1940 te Utrecht,
tement van den minister, doch dat ook
dezer betreffende de Kaarsenfabriek te tijd van stijging der eerste levensbehoef- Woensdag
gehoord de uiteenzettingen van het aan de gemeentebesturen een tegemoetGouda delen wij u het volgende mede:
ten een mooi resultaat. Wij vertrouwen, hoofdbestuur
betreffende de duurtetoe- koming wordt verleend van 85 percent
Het geven van een uitkering ineens met dat nu spoedig de laatste ongeorganiseerder werkelijk door hen gemaakte distribuPasen, op grond van de stijging der kos- den zich bij onze bond zullen aansluiten. slagactie,
van oordeel
tiekosten.
ten van levensonderhoud, kan niet in
dat de stijging van de kosten voor leGelet op bovenstaande omstandigheden
Bij de N.V. Kempense Zinkmaatschappij
overweging worden genomen. Voor volwassen werknemers bedroeg, afgezien Zines de la Campine te Budel is ingaande vensonderhoud een zodanig peil bereikt kan de minister geen vrijheid vinden;
van de uitkering met Kerstmis, het loon 15 Februari j.l. de bestaande kindertoe- heeft, dat thans reeds zeer zeker het maatregelen te nemen ten einde de verover de eerste maanden van 1940 f 25,— slag ook gaan gelden voor het eerste kind. zwaarst voor het personeel met de lagere koopprijzen te verlagen.
per week, waarmede het niveau van de Voorheen was dit het geval vanaf het salarissen en (of) dat een groot gezin te
hoogconjunctuur weer werd bereikt.
tweede kind. Dit betekent, dat van het zijnen laste heeft, deze prijsstijging zich
Vergelijken wjj dit met het loon over plus minus 500 man sterke personeel 381 uitermate drukkend doet gevoelen.
stellen vast,
de eerste drie maanden van 1939, dat arbeiders '. oor één kind meer kindertoedat tengevolge van maatregelen van l Imermomeleraclie
f 22,11 per week bedroeg, dan blijkt, dat slag in aanmerking komen. Bovendien
de inkomsten thans 13 pet. meer bedra- wordt aan het gehele personeel 2% pet. de regering, de prijzen van eerste levensbehoeften als brood, koffie, rijst, e.d.
gen. Dit in aanmerking genomen, zal het loonsverhoging gegeven.
De lonen van de gehuwden worden steeds hoger worden;
afwijzend standpunt van de directie u
achten derhalve dringend nodig, dat
daardoor met ongeveer 6 pet. verhoogd,
begrijpelijk voorkomen.
Intussen zijn wij gemachtigd u nu en die van de ongehuwde arbeiders met spoedig bevredigende maatregelen ter
compensering van de hogere kosten van
reeds mede te delen, dat de directie over- 2% pet.
levensonderhoud worden getroffen en verweegt om, na goedkeuring van de balans
Uit „St. Eloy" noteren we hier de re- zoeken het hoofdbestuur zich onverwijld
en afhankelijk van de bereikte resultaten
in de een of andere vorm aan alle werkne- sultaten van het district Amsterdam voor met de personeelraad in verbinding te
stellen en hen te verzoeken die maatregede metaalbewerkers:
mers een uitkering te verstrekken.
te willen treffen, welke kunnen leiden
Onze actie voor-een duurtetoeslag wordt len
Hoogachtend,
tot spoedige verstrekking van een bevrebij de ongeorganiseerde werkgevers door- diging
gevende duurtetoeslag."
Naar aanleiding van de onderhandelin- gezet, nu we met de Metaalbond tot overmotie is inmiddels ter kennis van
gen tussen de samenwerkende metaal- eenstemming zijn gekomen tot einde deDeze
Personeelraad gebracht.
bewerkersorganisaties en de R. K. Ver- April. De N.V. Brevo te Amsterdam geeft,
eniging van Werkgevers in de Metaalnij- evenals de Metaalbond, de eerste vier
Vorige week vergaderden de hoofdbeverheid is het volgende voorstel van maanden 5 uur loon als duurtetoeslag. sturen der drie samenwerkende organisaOok
de
N.V.
Becht
en
Dijserinck
heeft
dat
laatstgenoemde vereniging binnengekoties van spoor- en tramwergpersoneel ter
voorbeeld gevolgd.
men.
behandeling van de actie tot inkomstenEen
viertal
loodgieterspatroons
(ongeVoor de maanden Maart en April bevan die personelen, welke
draagt de bijslag 3 pet. van het uurloon organiseerd) willigden ons verzoek in om vermeerdering
zijn bij de tramwegmaatschapof 6 uurlonen per maand. Voor de maan- 5 pet. duurtetoeslag te geven. Het- zijn de werkzaam
die als dochterondernemingen der
den Mei en Juni bedraagt de bijslag 4 pet. firma's Bedaard-Schats, Lesger en Klaas- pijen,
Nederlandse Spoorwegen kunnen worden
van. het uurloon of 8 uurlonen per maand sen, Borghols en Wernerie.
beschouwd.
en voor de maanden Juli en Augustus beDeze organisaties, die ter zake een beOnze actie met de electrotechnische
draagt de bijslag 5 pet. van het uurloon
werkgevers schiet nu op. Met de leden van roep op de Nederlandse Spoorwegen hebof 10 uurlonen per maand.
ben gedaan om maatregelen te treffen onDeze regeling wijkt af van het voorstel de Electrobond waren we reeds gereed. afhankelijk
van wat eventueel voor het
Met
ingang
van
8
Januari
werd
het
loon
der arbeidersorganisaties, vermeld in ons
spooren
rijkspersoneel
zou worden geverhoogd
met
4
pet.
en
is
verder
bepaald,
overzicht van 8 Maart j.l. Er is geen sprahebben op hun verzoek van den preke van terugwerkende kracht en de ar- dat voor elke 7 punten stijging van het daan,
sident-directeur der Nederlandse Spoorbeiders zijn langer gebonden dan bij de indexcijfer 4 percent verhoging gegeven wegen
de mededeling ontvangen, dat hij
wordt. Een nieuw contract is afgesloten
regeling van de Metaalbond.
het duurtevraagstuk voor het tramwegHet antwoord van de samenwerkende dat loopt tot einde April 1941.
personeel opnieuw in studie heeft genobonden op dit voorstel luidt dan ook:
Met de leden van de Nederlandse Ver- men en dat hieromtrent binnen enkele
Tot ons leedwezen hebben wij uit uw eniging van Electrotechnische werkgevers weken nader bericht zal volgen.
schrijven d.d. 11 Maart j.l. geconstateerd, en de afdeling Amsterdam van de NatioDe hoofdbesturen namen met voldoedat uw leden het voorstel inzake duurte- nale Bond van Electrotechnische werkge- ning van deze mededeling kennis en beslotoeslag, waarover in de conferentie van vers St. Antonius ging 't minder vlot. Bij ten de nadere schikking af te wachten.
29 Februari j.l. géén overeenstemming is deze beide afdelingen werd een ultimabereikt, hebben aanvaard.
gesteld. Gelukkig is het niet tot sta- 2. De wijziging van het rijksambteWij zullen binnen enkele dagen de be- tum
king
en hebben beide partijen,
narenreglement en het arbeidsslissing in handen van diverse personelen ondergekomen
leiding
van
den rijksbemiddelaar,
overeenkomstenbesluit
leggen en u nader berichten.
De Vries, elkaar gevonden op het volDe hoofdbesturen kunnen uw voorstel mr.
gende:
De bij kon. besluit in artikel 19 van het
niet ter aanvaarding adviseren aan hun
U D E N K T ER
Wanneer het cijfer volgens de index 150 algemeen rijksambtenarenreglement aanleden.
TOCH OOK AAN?
Gelijktijdig bevestigen wij hiermede de aanwijst, ontvangen de electriciens 6 pet. gebrachte wijziging heeft de strekking
1. Loonsverhogingen en loonacties

telefonische mededeling van den heer
Kortenhorst, dat het naar aanleiding van
ons schriftelijk verzoek van 5 Februari
j.l. door uw vereniging genomen besluit
tot het verstrekken van een duurtetoeslag, eveneens geldt voor de werkgevers
van de Gelderse Achterhoek en* Vaassen,
met wie door ons een collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten.
Hoogachtend,
^*
Namens de samenwerkende organisaties.
Volgt ondertekening.
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VAN TAAL EN TALEN.

„R. K. GEACHTE FAMILIE
„Mogen Gods hand Uw gezin treffen
door den dood, geeft hem dan de laatste
eer en laat mij Uw begrafenis regelen.
„Zeer goede relatie's staan U ten
dienste.
„Tarief zeer laag; de tijd door U opgegeven wordt door mij 's avonds het rozenhoedje gebeden; vervoer naar de kerk
gratis."
Dit is geen luguber grapje mijnerzijds,
maar de authentieke reproduktie van een
drukwerkje, dat mij met de allerbeste bedoeling aan huis werd bezorgd. De ondertekening met adres en telefoonnummer
laat ik achterwege, om zelfs de schijn
niet te wekken, dat ik in die begrafenisonderneming op een of andere manier zou
geïnteresseerd zijn. Ook kan men het onkristelijk vinden of niet, maar vooralsnog
voel ik weinig neiging — het zou voor
mij een levenskwestie worden — om de
zich minzaam aanbevelende mijn klandisie
te gunnen. Alleen komt dat „minzaam"
op mijn rekening; op het briefje stond:
„Beleefd aanbevelend". Aangezien ik echter een zwak heb voor minzaam-heid,
leidde ik dit artikel minzaam aanbevelend
in, onder eerlijke erkenning nochtans, dat
de eigen vinding hierbij alleen daarin bestaat, dat ik van een bekend onderschrift
een opschrift maakte. Maar nu de droeve
tekst er staat, kan ik het heus niet over
mijn hart verkrijgen, er langer bij stil te
staan. De goede verstaander moet het nu
maar eens zó verstaan!
A. v. D. schreef onlangs in het Centrum
(6 VIII '39)' over een bekende landgenoot,
die als martelaar stierf: „Een dichterlijk
droomer was Ferdinand Hamer allerminst,
en een versje, dat hij als missiebisschop,
op bezoek in het vaderland, in 1891
schreef, wekt niet den indruk, dat hij om
poëzie veel gaf. Het is zoo banaal als maar
kan:
Mij vraagt mijn lieve nichtje
Dat ik toch een klein dichtje
In 't album zal gaan schrijven.
Ik wil haar niet bekijven,
Maar enkel haar vertellen
Waar allen prijs op stellen.
Zijt altijd, lieve Truuske,
De vreugde van ons huuske,
Onschuldig blijf van harte
En blij in vreugd en smarten.
Wilt ijverig steeds leeren,
-Het kwaad van u te weren,
De zonde steeds te vluchten,
Geen kwaad in 't hart te duchten,
Dient God geheel uw leven,
De deugd zij al uw streven,
Gehoorzaam zij uw lust,
Zoo hebt ge immer rust,
En elk zal u beminnen,
Gij zult den hemel winnen.
„Om zooiets bij elkaar te krijgen behoeft
men geen taaivirtuoos te zijn! De goedbedoelde raad: „Geen kwaad in 't hart te
duchten" klinkt al heel averechtsch [al is
hij dan beter gespeld dan „averechtscfe''.
G. R.]: waarschijnlijk heeft Monseigneur,
die al vijftien jaar in Mongolië zat, 't werkwoord duchten, dat hem het rijm dicteerde, met dulden verward. En de regel „Gehoorzaam zij uw lust", moet beteekenen,
dat 't nichtje haar vreugde had te vinden
in de deugd van gehoorzaamheid, maar
zegt eigenlijk heel iets anders! Het is allemaal niet erg, doch het geeft te verstaan,

dat dichterlijke ontboezemingen zeker niet
't dagwerk van onzen geloofsheld waren."
Waarom ik dit aanhaalde? Wie zal dat
uitmaken: in alle geval blijkt eruit, dat
des „dichters" later martelaarschap hem
in het Centrum voor een dichterlijke vivisektie heeft behoed: een andere verzenmaker zou er allicht niet zo genadig zijn
afgekomen. Toch geloof ik dat vereerders
van heilige personen, beter deden niet
zulke rijmelarij niet aan de vergetelheid te
willen ontrukken.
Heiligen kunnen echter ook met verzen
bestookt worden. Zo las ik verleden jaar
een „gedicht", op Sint Alfonsus, „heilig
verklaard 26 Mei 1839", dat mij de handen in elkaar deed slaan, niet om die
heilige te vereren, maar van loutere verbouwereerdheid: ik had nooit kunnen vermoeden, dat zo iets in 1939 nog mogelijk
was geweest. En heiligen moeten zich dat
nog laten welgevallen ook, zonder er enige
verdienste van te hebben: dat is bij de
dood afgelopen.
Laat me de beginstrofen aanhalen, met
het vriendelijk verzoek aan lezer en lezeres zich vooral een aanschouwelijke voorstelling te maken van een heilige, die „als
ster-gewemel" staat te flonkeren. Misschien gaat dat bioskoopbezoekers uit den
jare 1900 nog wel af:
'k Zie u staan als
ster-gewemel,
'k Zie u flonkeren,
stormen-vrij,
als de sterren
aan den hemel,
als de sterren,
vér van mij,
Sint Alfonsus.
Maar al is het ster-gewemel in de
tweede strofe tot rust gekomen, dit
nieuwe couplet brengt niettemin nieuwe
verrassingen — waarbij ik de onderstelling moge wagen, dat wijds in de tweede
regel een variant wilde zijn van weidsch,
al moet ik verder in het midden laten,
wie de auteur was van het niet-bestaande
„wijds": de dichter of de drukker.
'k Zie u waardig,
wijds en stille
aan den hogen
hemel staan,
waar geen stormen
u bedillen,
die hier zoveel
neder-slaan,
Sint Alfonsus.
Die stormen — al rijmt bedillen dan ook
op stille — moeten nu maar eens uitscheiden niet hun bedilzucht, hun gevit, hun
kleingeestig gekritizeer. Enz. enz. Zou het
vermetel van me zijn als ik aanneem, dat
de hl. Alfonsus zich helemaal niet verongelijkt zou hebben gevoeld, als hij het bij
het eeuwfeest van zijn heiligverklaring
zonder zulke verzen had moeten stellen?
Wat mij betreft hoop ik er althans met of
zonder heiligverklaring steeds verschoond
van te blijven. Rijmelarij op ulevellen en
met Sinterklaas is een vrij onschuldig
dig vermaak, zelfs de rijmende regels van
Kloris en Roosje — maar zulke rijmelarij,
die tot stichting moet dienen, is gelukkig
te belachelijk om ze als een profanatie te
kunnen opvatten. Imprimatur.
P. GERLACH ROYEN O.F.M.
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overleef en

EEN HART, DAT VERTELT VAN SCHOONHEID
(A. B.) De dagbladen hebben reeds het
bericht gebracht: vorige maand is de
Zweedse schrijfster en winnares van de
Nobelprijs, Selma Lagerlöff in de ouderdom van 81 jaar overleden. Het past ons
ook in dit blad deze vermaarde kunstenares en sociaal voelende vrouw te gedenken, want duizenden lezers van „Herstel"
zullen ooit van haar werk genoten hebben.
Haar werk! We denken dan wel allereerst aan haar meest beroemde, in 19
talen verschenen boek „Gösta Berling",
waarmee de schrijfster eerst in haar vaderland en kort daarna over vrijwel de
•gehele wereld bekend werd. Selma Lagerlöff vereenzelvigde men sinds lang met

de oude grijze dame met haar vriendelijke
en wijze glimlach en als wij „Gösta Berling" lezen, doemt de schrijfster in haar
ouderdom voor ons op. Doch het is wel
merkwaardig en het wordt vaak vergeten,
dat Selma Lagerlöff dit sterk menselijke
boek over den van zijn ankers geslagen
predikant schreef toen ze nog betrekkelijk
jong was. Zij was immers goed dertig jaar
toen de eerste hoofdstukken van „Gösta
Berling" bekroond werden met de eerste
prijs in een prijsvraag van het Stockholmer damestijdschrift „Idun". Zij week niet
dit verhaal niet enkel geheel af van het
toenmalige realisme in de Zweedse letteren, maar nam tegenover haar onderwerp
ook reeds het standpunt in van milde,

humorvolle menselijkheid, zoals men die
bij oude, levenservaren mensen bijna uitsluitend aantreft.
Toch was Selma Lagerlöff in die dagen
nog maar een bescheiden onderwijzeresje,
dat evenwel met verwonderlijke koppigheid haar ideaal, schrijfster worden, nastreefde.
Geboren op 20 November 1858 op het
ouderlijke landgoed Miorbacka in Warmland,, werd zij te Stockholm voor onderwijzeres opgeleid. Het ouderlijke landgoed
ging in andere handen over, maar Selma
had zich voorgenomen- het uit de middelen van haar eigen werk terug te winnen.
En ze heeft het gedaan ook. Als schrijfster heeft zij een buitengewoon gelukkige
loopbaan gehad, wat na het succes van
„Gösta Berling" werd zij spoedig financieel onafhankelijk en kon ze zich geheel
wijden aan haar literaire arbeid. Zij ging
reizen, naar Duitsland, Zwitserland, Italië,
Egypte en Palestina' en vestigde zich
daarna weer in haar geboorteland. In
1909 werd haar de Nobelprijs voor .literatuur toegekend en kon zij Maorbacka terugkopen om er haar verdere leven te
leiden. Temidden van het landvolk, haar

De

eigen volk, uit welks sprookjes en legendeschat zij de stof voor haar werken putte.
Want hoezeer Selma Lagerlöff ook internationaal beroemd is, haar werk is
Zweeds tot op het merg, terwijl het die
algemene menselijkheid en christelijke inslag bezit, die haar in alle landen deed
welkom zijn. Zij is eigenlijk wars van alle
literatuur in de zin van fraaie letteren
alleen. Selma Lagerlöff was een vertelster
voor grote mensen met een jong hart. En
het is dan ook niet verwonderlijk, dat
haar andere wereldberoemde boek „Nils
Holgerssons wonderbare reis", geschreven
voor de Zweedse schooljeugd, ook door
millioenen volwassenen wordt geroemd.
Haar figuren plaatsend tegen de meelevende achtergrond van de natuur heeft
Selma Lagerlöff de mensen met een grote
dosis zin voor realiteit en bovennatuur
gezien en uitgebeeld als levenscomplexen
van schoonheid, waardoor haar werk die
onweerstaanbare poëzie kreeg, welke haar
millioenen harten deed veroveren.
Al haar werken opsommen doen we niet,
ze zijn in iedere goede bibliotheek te krijgen. U moet ze in de komende lente eens
lezen; dan is het er de goede tijd voor.
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(P. St.) Het Poolse Telegraaf agentschap
maakte onlangs melding van een redevoering van den Poolsen minister-president
Sikorski. Merkwaardig was die redevoering vooral om hetgeen daarin gezegd
werd over een der voornaamste oorzaken,
zoals de minister het noemde, van de door
zijn land geleden nederlaag. Als zodanig
klaagde hij aan het gevolgde regeringsstelsel, dat naar hij verzekerde, eenstemmig door de natie werd veroordeeld. Bij
de arbeid voor ons vaderland moeten wij
voorgoed breken, zeide hij, met het systeem van regeringen, die zonder enige
controle van de openbare mening optreden.
Uit dit betoog valt geen andere conclusie te trekken dan dat generaal Sikorski stelling neemt tegen de dictatuur
en voor zijn land een staatsbestuur wenst,
dat aan het volk medezeggenschap verzekert. Het is een pleidooi voor de democratie en het is wel merkwaardig, dat de
Poolse bewindsman aan het ontbreken
van het democratisch element in de Staat
zulk een grote en voor zijn vaderland
noodlottige betekenis toekent.
Overigens heeft Polen niet eerst tijdens
zijn bestaan na de wereldoorlog, met
moeilijkheden te kampen gehad als gevolg
van zijn regeringsstelsel. In vroegere periodes van zijn historie was dit niet minder het geval, speciaal in de tweede helft
der achttiende eeuw. Het koningschap
was toen zeer verzwakt; de adel had vrijwel alle macht in handen; er bestond geen
eigenlijke volksvertegenwoordiging en
evenmin een middenstand; een groot deel
der inwoners verkeerde in een staat van
lijfeigenschap; en in de Rijksdag, waar
alleen de edelen wat te zeggen en te beslissen hadden, kon het zó onstuimig toegaan, dat de Poolse landdagen berucht
werden.
Dit alles, met de daarbij komende tweespalt, was koren op de molen der omringende staten, die slechts op het geschikte
ogenblik wachten, om hun slag te kunnen
slaan. Het ene Poolse gewest na het andere werd geannexeerd, en door drie delingen tussen Rusland, Pruisen en Oostenrijk verdween het land ten slotte uit
de rij der Staten.
Tot een nieuw zelfstandig bestaan gewekt na de wereldoorlog, opende zich
voor Polen 'n rooskleuriger verschiet. De
tragische gebeurtenissen van het pas verlopen jaar zullen weinigen hebben voorzien.
,
De hoop op herstel is echter ook thans
niet opgegeven. Maar voor de duurzaamheid van dat herstel zal dan, naar uit Sikorski's woorden is af te leiden, nodig
zijn dat de openbare mening zich kan doen
gelden en aan het volk een behoorlijke invloed op de gang van zaken worde verzekerd.
Dit pleidooi voor de democratie is te
belangrijker, omdat het wordt gehouden
op een tijdstip, dat bij menigeen twijfel
heeft gewekt aan haar toekomst en zelfs
aan haar bestaansmogelijkheid. De dictatuur is in de na-oorlogse jaren met zoveel
geweld en aanmatiging opgetreden en er
werden daarmee zulke onverwachte resultaten bereikt, dat men is gaan spreken
van het „einde der democratie".
De Poolse minister denkt daar blijkbaar
anders over. Op grond der ervaring wijst

ERVARING
hij juist in tegenovergestelde richting. En
hij verwacht nu van het toezicht en de
invloed der openbare mening, met andere
woorden van de medezeggenschap des
volks datgene, wat de dictatuur zijn vaderland niet heeft kunnen brengen.
Trouwens, de toekomst zal nog moeten
leren, of het dictatoriale regeringsstelsel
zich zal kunnen handhaven, ook daar,
waar het zijn grootste triomfen vierde.
Toen Napoleon — een dictator van ongemeen formaat — op het toppunt van zijn
macht stond, waarschuwde zijn verstandige moeder hem met de woorden: „Pourvu que cela dure!" (Als het maar duurzaam is!) De loop der gebeurtenissen
wees reeds na luttele jaren uit, dat haar
twijfel, tegen alle schijn in, niet ongegrond was. En Napoleon is niet de eeuwige alleenheerser uit de geschiedenis,
wiens systeem na korter of langer tijd ineenstortte.
De ondervinding leert, dat de handelingen en practijken der dictatuur ten slotte
— en soms al zeer spoedig — de begeerte
naar het einde er van doen rijpen, hoe
bekwaam de dictator als persoon ook zijn
moge. In het systeem zelf schuilt de fout
en ligt, bij alle uiterlijk krachtsvertoon,
de kern der zwakheid. Op de duur verdraagt geen enkel volk zijn uitsluiting van
alle controle en elke medezeggenschap op
en in het staatsbestuur. Het doet dit te
minder, naarmate zijn graad van ontwikkeling hoger is, of hoger wordt. De weg
naar de democratie opent zich dan vanzelf. Want ontwikkeling en democratie
gaan hand aan hand. De laatste is, goed
opgevat, niet mogelijk zonder de eerste.
In haar wezen en streven betekent de domocratie eigenlijk niets anders, dan de
geestelijke en materiële opheffing van het
volk en het rijp maken der staatsburgers
in zo breed mogelijke kring voor medewerking aan de bevordering van het algemeen welzijn. Met stand of klasse heeft
dit n i e t s te maken. Men heeft daar wel
eens anders over gedacht, en men doet het
misschien nog. Maar de democratische
opvatting is — alle scheve voorstellingen
ten spijt — nimmer gebonden geweest aan
maatschappelijke rang, of positie. Haar
grondslag vindt zij in de beschaving en
haar doel in het verkrijgen van een samenleving, die sterk zal zijn door meer
kennis, meer verantwoordelijkheidsbesef
en meer solidariteit.
Zij is daarom niet alleen een zaak van
bestuursvorm, of regeringssysteem, maar
ook en vooral van beginsel. Voortreffelijk
werd dit uitgedrukt in een verhandeling
ruim 'n jaar geleden door jhr. mr. C. M.
O. van Nispen tot Sevenaer in de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts over
de wijsgerige grondslag der democratie
gehouden. „Zelfbesef en erkenning van 'de
onsterfelijke waarde van eiken mens is"
zo luidde zijn stelling — „de zielkundige
voorwaarde voor de verwezenlijking van
iedere vorm van democratie, in het bijzonder de staatkundige Dat besef bracht
het christendom."
Ik heb al eens eerder naar deze formulering verwezen. Ik doe het thans opnieuw, omdat daarin zo duidelijk de hoge
betekenis der democratie en haar nauw
en noodzakelijk verband met de christelijke levensbeschouwing in 't licht worden
gesteld.
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(Strofe uit ons Strijdlied)

EEN DRIETAL ACTUELE FOLDERS!
Twee voor de niet en een voor de verkeerd georganiseerden

ken ons nog steeds allerlei
brieven, mededelingen en
bestellingen, waaruit de conclusie gewettigd is, dat er
overal flink gewerkt wordt.
Wij volstaan ditmaal met
hierbij nog enkele opnamen
te plaatsen van de propaganda-actie in het kleine
plaatsje Sprundel, dat blijkbaar voor de grote in activiteit niet wenst onder te
doen.
Vanaf deze plaats zij aan
de werkers in
Sprundel
alle succes toegewenst" op
hun arbeid!
L. B.

W

Op het reclame-bord vlak bij de kerk wordt het affiche
van het Verbond aangeplakt.

..
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SELMA LAGERLOFF HERDACHT
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In de lijn van hel door de Centrale Pro- sociaal terrein — de lang-verhoopte uitpaganda-Dienst opgestelde propaganda- komst kunnen brengen. Dit is de kern van
schema volgt op de algemene de zoge- de derde folder, bestemd voor degenen,
naamde gerichte propaganda, rechtstreeks die wel het nut van de organisatie inzien,
gericht tot de niet of de verkeerd ge- maar die vergeten dat de sociale kwestie
in haar diepste wezen een godsdienstigorganiseerden.
zedelijke kwestie is, waarop door Paus en
Bisschoppen reeds herhaalde malen is gewezen.
Nu er kentering komt in de geesten, nu
een nieuwe .structuur in de maatschappelijke verhoudingen zich baan breekt, nu
vooral moeten we zorgen dat de nieuwe
tijd ons brengt de triomf van de christelijke beginselen in deze ontredderde,
geestelijk en materieel verarmde wereld!
En daartoe is nodig het bewerken van de
publieke opinie door beginselvaste, consequente werkers en werksters in een grote, principiële, hechte en strijdbare beweging.

Van een lange lentetocht door het Hollands polderland naar huis peddelend,
werd ik aangenaam verrast door het weemoedig ge-orgel van een mondharmonika:
„Lustig ist das Zigeunerleben
Jongensstemmen vielen bij:
„Faria
"
In een loods langs de weg — hun H.K.
— zaten een troep verkenners rond het
kampvuur. En. omdat ik wel wat elzenen wilgekatjes wilde afstaan voor het
Mariakapelletje, werd mij vriendelijk een
puist toegeschoven en mocht ik meezitten
in de kring.
„Tenminste...... als u luisteren kunt,"
zei de hopman, „ik ga juist vertellen"

***

Wij kunnen slechts hopen dat deze drie
folders aan hun doel zullen beantwoorden, dat vele ongeorganiseerden bij het
lezen ervan tot de conclusie zullen komen,
dat zij terwille van hun eigen toekomst en
die van hun gezin, zich dienen te verenigen in de katholieke Arbeidersbeweging
Je weet wel, jongens, vorige Zaterdag,
en dat de verkeerd georganiseerden, van toen we nog druk bezig waren met de
de dwalingen huns weegs terugkerend, voorbereidingen voor de palmpaasoptocht,
zullen inzien dat de sociale kwestie niet is kwam het bericht de troep binnenvallen,
opgelost met enkele guldens loonsverho- dat Selma Lagerlöf overleden was. Ik
Daarvoor zijn door de C.P.D. drie sugges- ging of met het toekennen van een paar
tieve en tevens frisse folders beschikbaar dagen vacantie, maar dat alleen de grote wil jullie nu een van haar Christuslegengesteld, twee voor de niet en een voor de christelijke beginselen van sociale recht- den vertellen. Een goed verhaal voor verkenners, juist iets, dat past in de paasverkeerd georganiseerden.
vaardigheid en van sociale liefde de tijd rond het kampvuur.
grondslag voor een nieuwe en betere saEr leefde lang geleden in Florence een
De eerste folder vraagt om sympathie, menleving vormen.
wapensmid, Raniero di Ranieri. Sterk was
om durf, om steun, om toetredmg van de
hij en dapper, maar overigens
geen
ongeorganiseerden tot het leger der
***
aangenaam mens: een pocher, een
tweehonderdduizend mannen, vrouwen en
schreeuwer, een verwaand heer; wreed
jongeren, verenigd in de principiële,
Intussen gaat de propaganda-actie in voor dieren, hard voor zijn vrouw. Toen
sterke en strijdbare katholieke Arbeiders- het land ongestoord verder en bereihij zich door zijn lelijk gedrag onmogelijk
beweging.
had gemaakt, werd hij soldaat. Hij streed
Daarin wordt met enkele woorden gein verschillende oorlogen, behaalde eer en
wezen op de belangen die op het spel
roem en werd al spoedig tot ridder gestaan, op de gevaren die dreigen en geslagen. Toen legde hij een gelofte af voor
zamenlijk behartigd, respectieveiijk behet Mariabeeld in de Domkerk om aan
zworen moeten en kunnen worden.

de H. Maagd het voornaamste en het
beste te schenken, dat hij in iedere strijd
zou winnen. Misschien deed hij dat wel
In de tweede folder wordt duidelijk de
een beetje om goed te maken, wat hij
grote betekenis van het Verbond naar
vroeger misdreven had.
voren gebracht, het knooppunt van de geIn die tijd werden de kruistochten gecentraliseerde katholieke Arbeidersbewepredikt om het H. Graf te bevrijden en
ging van ons vaderland, het Verbond,
Raniero nam het kruis aan en vertrok
waarvan de naam alleen reeds een pronaar het Oosten.
gram is van invloed, stuwing, activiteit en
Bij de verovering van Jeruzalem toonde
zelfhulp.
hij buitengewoon grote moed. Daarom
De grote betekenis van het Verbond,
mocht hij van Godfried van Bouillon, den
zo zegt de folder, ligt in zijn grote, voortaanvoerder het allereerst zijn licht aandurende, veelzijdige en rusteloze activiteit
steken aan de heilige vlammen, die voor
op het terrein van de beginselen en voor
het Graf van Christus brandden. Dat
de materiële belangen van de katholieke
maakte hem heel gelukkig.
werknemers en werkneemsters.
's Avonds werd de overwinning gevierd,
doch onder het drinken en lachen door
***
zorgde Raniero, dat zijn vlam, zijn heilige
Een ijverig tweetal, dat er met een ladder
Alleen het Christendom zal — ook op
vlam, niet uitging. Plotseling riep een der
op uit is getrokken!

krijgslieden, daartoe aangemoedigd door
de brutale spot van een nar: „Er is toch
één ding, dat zeker is, Raniero, en dat is,
dat je deze keer niet het kostbaarste,
wat je in de strijd gewonnen hebt, naar
de Madonna in Florence kunt sturen!
Want het kostbaarste is die kaarsvlam!"
Dat was zijn eer te na. Toen geen van
zijn onderhorigen de heilige kaarsvlam
naar Florence wilde brengen, besloot hij
zelf te gaan. Hij nam grote bossen lange
kaarsen mee, zodat de vlam niet zou hoeven uit te gaan door gebrek aan voedsel.
Kinderspel, had hij die tocht genoemd.
Maar wat viel dat tegen! Hij moest de
vlam beschermen tegen rovers en kwajongens, tegen regen en wind. Nog lang
had hij Italië niet bereikt, of zijn voorraad
was uitgeput. Nu moest hij kaarsen gaan
bedelen aan pelgrims, aan goeie mensen
langs de weg. Met zijn gedachten was hij
voortdurend bij de heilige vlam en zoetjesaan werd hij een ander mens: zijn
strijdlust maakt plaats voor vredelievendheid!
Toen hij Florence binnenreed, achterstevoren gezeten op zijn oud, moe paard,
omdat hij zo de vlam het beste kon behoeden, joelde het volk om hem en schold:
„Gek...... Gek
" De straatjongens pro*
beerden de vlam uit te blazen; het lukte
niet. Eindelijk scheen hij zijn doel bereikt
te hebben; hij ging met zijn brandende
kaars de pastorie binnen.
Na de mis vertelde een geestelijke, wat
er gebeurd was, maar
zijn vijanden
wilden het-niet geloven!
Men wou bewijzen
bewijzen
En ondertussen werd de kaars van Raniero wanhopig kleiner. Bewijzen?
Toen gebeurde het wonder:
een vogeltje vloog tegen de vlam...,.*
doofde deze uit. Maar de veren van hét
diertje brandden en zo fladderde het angstig heen en weer, tot het op het Mariaaltaar viel! Toen stond daar ook Raniero
en aan de vlammen, die de vleugels van
het vogeltje verteerden, stak hij de kaarsen aan voor het altaar der Madonna...-^
Dat is het verhaal. Selma Lagerlöf vei>
telt het veel mooier dan ik het jullie gedaan heb, dat spreekt, En daarom moet
je zelf de Christuslegenden lezen.
Met Pasen, jongens, hebben ook wfl
onze vlam aangestoken bij het graf van
O. L. Heer. We moeten die vlam, als
ridder Raniero, verdedigen tegen zovele
vijanden in en buiten ons. Als flinke jonge
kerels zullen we zorgen, kost wat kost,
dat ze blijft branden. Willen we voorlopig
afspreken tot het volgende Paasfeest?"
Terwijl ik langzaam de weg affietste,
zongen de verkenners hun Marialied:
„Nu 't kampvuur aan het kwijnen is..."
Het klonk devoot over het avondstille
land. En ik dacht aan zovele leiders en
leidsters in onze jeugdbeweging, die de
opgroeiende jongens en meisjes schatten
meegeven voor het leven, gelijk deze hopman. Want, al moet ik bekennen een zwak
te hebben voor de verkennerij, ik weet:
het systeem doet 't 'm niet. 't Is de warm
levende mens, die weet te bezielen, die
het beste wat hij zelf bezit, overdraagt
aan de jongeren!
MARIAN BORM.
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WEK UW LEVER-GAL OP
en u zult 's morgens uit bed springen,
gereed om bergen te verzetten.

De

ENKELE MOEDERS AAN HET WOORD EN EEN VADER
vrouw en

laar

li u is

Het leven van vrijwel iederen mens
speelt zich af in twee woningen: de ene,
die hij werkelijk bewoont en de andere,
die hij zou willen bewonen.
De werkelijk-bewoonde is hem het liefst
zodra hij haar verlaten heeft. Thuis ziet
hij de nadelen ervan; op een afstand, op
reis, in den vreemde, in een ziekenhuis de
voordelen.
Uit zijn kennis van die voordelen en
die. nadelen bouwt hij in zijn geest de gedroomde woning op. Dat is het huis, waarin zijn verlangens op meesterlijke wijze
verwezenlijkt zijn. 't Is uit deze gedroomde woning, dat de boer al zijn land zal
overzien, dat de stadsmens het gewoel in
de straten zal kunnen overschouwen zonder gehinderd te worden door het lawaai
of door zijn buren, dat de natuurvriend
zijn groen en bloemen zal kunnen bewonderen; laat ieder zich indenken hoe zijn
ideale woning zou moeten wezen. En als
hij beschikt over enige verbeeldingskracht,
laat hem zich dan ook eens voorstellen
hoe zijn buren hun ideale woning zouden
willen bouwen en inrichten! Wie dit doet,
beleeft in zichzelf en zijn eigen omgeving
een roman in vele delen. .. .
Aldus begint een schets, welke Vincent
Cleerdin schreef in de gids van de mooie
en leerzame tentoonstelling „Ideaal Wonen", welke de vorige zomer in Den Bosch
gehouden werd.
Ze schoot me te binnen, toen ik voor
kort het krantenberichtje las, dat de wethouder en de directeur van openbare werken te Bussum een bijeenkomst gehouden
hebben, teneinde afgevaardigden van de
katholieke, de christelijke, de algemene en
de arbeidersvrouwenorganisaties in de gelegenheid te stellen, hun inzichten kenbaar 'te maken omtrent de inrichting van
200 kleine woningen, welk" r!e gemeente
Bussum wil laten bc/L
Alle vrouwen svaitu _^c» ingenomen
met het voornemen, de woningen van een
douche te voorzien en van een speciale
ruimte om de was te doen. De arbeidersvrouwen wilden echter niet weten van een
gemeenschappelijke wasruimte voor. elk
blok woningen. Ook wilden ze liever een
huiskamer en „een goede kamer of salon"
dan één grote woonkamer. Tegen centrale
verwarming, waaromtrent de meningen
verdeeld waren, had men van gemeentewege bezwaar, omdat deze de bouwkosten
te hoog zou maken.
Deze bijeenkomst was op dit gebied de
eerste in ons land en zal binnenkort worden voortgezet.
Dit is een aangenaam bericht, een
hoopgevend begin. De vrouwen zijn degenen, van wie verwacht wordt, dat ze het
huis niet alleen tot de werkelijke, maar
tevens tot de „gedroomde woning" van
alle huisgenoten zal maken: het rustige,
veilige plekje, in welks gezellige, gemoedelijke sfeer allen hun bekommernissen
voelen wegvallen; de ruimte, waarvan
zelfs de indeling, inrichting en aankleding
tot die vertrouwelijke stemming bijdraagt
waarin kinder- en ouderliefde en christelijke gemeenschapszin bloeien; de levensruimte ook, die in alle opzichten berekend
is op de instandhouding van het lichamelijke welzijn van zijn bewoners.
Het huis is bovendien het plekje, waarIn de vrouw persoonlijk niet een deel erVan, maar haar gehele leven moet doorbrengen. Niemand heeft er dus meer belang bij dan zij, dat de gebruikte materialen, de ruimteindeling, de inrichting,
de lichttoevoer, de ventilatie, de verwarming enz. enz. aan de hoogste eisen voldoen, waartoe toegepaste wetenschap en
techniek in staat zijn.
In het algemeen heeft de vrouw echter
bij het plannen maken voor woningbouw
maar weinig stem in het kapittel; de huizen worden als regel door mannen ontworpen en door mannen gebouwd, en de
vrouw heeft dan het huis te accepteren
zoals het er staat.
Van Bussum begint de victorie! Zoals
uit bovenstaand berichtje blijkt hebben
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„Ik ben moeder van — schrik nu
maar niet — 15 kinderen. (Och neen,
ik juich! C. B.-v. H.). Onze oudste
zoon is vrijgesteld van militaire
dienst, de volgende zal wel gauw opgeroepen worden. Natuurüjk zijn we
blij met die vrijstelling, want hij verdient op de mijn zowat 28 gulden, die
we zeer goed kunnen gebruiken in ons
huishouden van dagelijks 17 personen. En toch vraag ik me af: kunnen
ze niet beter zulke jongens oproepen
en er getrouwde mensen voor naar
huis sturen? Het doet me soms pijn,
als ik denk aan zoveel vrouwen, die
in gezegende omstandigheden zijn en
waarvan de man in dienst is. Als
moeder van 15 kinderen weet ik, wat
het zeggen wil in zo'n tijd den man
als steun bij zich te hebben. Maar, hoe
graag ik ook het offer zou brengen
mijn jongen weg te zien gaan, wie
luistert er nu naar een mijnwerkersvrouw?
"
L. H. V. te O.
„Als gemobiliseerde van 1914—1918,
thans zonder betrekking zijnde, wou ik
ook iets meedelen over de kwestie, die u
opgeworpen hebt. Volgens mijn gedachte
zou het heel goed kunnen de vaders van
grote gezinnen naar huis te zenden. Momenteel zijn er in den lande duizenden
werkloos, waarvan velen boven de 30, die
maar weinig kang hebben nog in het productieproces te •worden ingeschakeld.
Wanneer er velen onder ons oudere werkzoekenden gevraagd werd de gemobiliseerden, vaders van grote gezinnen, te
vervangen, dan geloof ik, dat er zich heel
wat zouden aanmelden. Liever dat immers dan naar de werkverschaffing te
worden gedirigeerd, die de meeste van
onze vakbekwame mensen niet ligt
"
H. S. te N.
„Ik ben moeder van 7 kinderen, waarvan de oudste 8 en de kleinste een half
jaar is. Hoe ik me de winter heb doorgeslagen, is mezelf soms een raadsel. Mijn
man werkte voor de mobilisatie in ploegen, dus in zijn lege tijd had ik er veel
hulp van. Toen hij opgeroepen werd, stond
ik alleen voor alles. En dat wil wat zeggen, 't Is niet alleen met het werk te
doen, maar 't naaien; van oude jassen
nieuwe fabriceren om de jongens netjes
naar school te sturen, dat kost menig
uurtje nachtrust.
Wat u schrijft over de twee. mogelijkheden om de zaak op te lossen, daar zie
ik voorlopig nog niets van komen. In
plaats van geldelijke steun, wordt er van
je loon nog afgetrokken. De mensen, die
geen kinderen hebben, zijn er beter mee,

de dames belangrijke en nuttige wensen
kenbaar gemaakt en aanwijzingen gegeven. Zindelijkheid is een eerste voorwaarde voor gezondheid. De aanwezigheid van
een eenvoudige badinrichting, een douche,
werkt het gebruik ervan, en daarmee dus
de gezondheid in de hand. In ieder arbeidershuis dus een douche.
Het door de arbeidersvrouwen verwerpen van één gemeenschappelijk lokaal, om
er gezamenlijk de was in te doen, is een
daad van wijs inzicht. Als het mogelijk
was, dan zou het prachtig zijn, maar de
praktijk leert dat het niet kan. Het bekende spreekwoord zegt, dat men de (figuurlijke) vuile was niet buitenshuis behandelen moet, en de verkeerde ervaringen met
het in het openbaar „doen" van de wekelijkse was zullen daaraan wel ten grondslag liggen. Laat iedere huisvrouw dit
geval dus op eigen terrein bhjven opknappen.
Of het geven van de voorkeur aan een
huiskamer met een „salon", boven één
grote huiskamer een even gelukkige
greep was, zal menigeen betwijfelen. Ze
is begrijpelijk, die wens naar een „mooie
kamer", ze vormt voor de meeste vrouwen hun gehele „gedroomde woning,"
hun enige trots, vreugde en ijdelheid. En
toch, verstandig is het niet.
De huiskamers in vele nieuwe huizen
zijn voor de grootte yan het gezin vrij
klein, en ternauwernood voldoende verlicht, terwijl het nooit gebruikte, veel te
kleine salonnetje een paar prachtig grote

maar het grote gezin is alweer de dupe.
Wordt op zo'n manier de geboortebeperking door de staat niet in de hand gewerkt?
Mijn man verdiende een goed loon, 28
gulden; nu hebben we er nog 22. Zo'n verschil wil nog al wat zeggen. Temeer daar
je met allerlei andere dingen nog achterop raakt. Mijn man b.v. lapte de schoenen
zelf; dat moet ik laten doen! Maar vooruit, 't kan me niets schelen, als God ons
voor de oorlog spaart. Het blijft echter
mijn mening, net als de uwe: de grote
gezinnen moesten veel meer geholpen
worden
"
M. v. D. te H.

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

echte belhamels, die ik, ik wil het best
weten, niet altijd alleen baas kan. Nu zijn
ze alle drie weken lang thuis geweest
met roodvonk en u begrijpt, wat het is,
daar alleen voor té moeten zorgen
En hulp? Voor soldaten zorgen doen
de meisjes graag en jammer genoeg, de
vrouwen ook, tot groot gevaar van menig
goed soldaat. Maar gezinshulp bieden?
„Me dunkt, dat de vaders van grote ge- Ze staan lachend en vrolijk in de krant,
zinnen naar huis moeten komen. Want al de dames die een zwemrecord halen, die
heb je nog zo'n goede hulp, als je man met een ambulance meegaan of mutsen
van huis is en je zit met een hoop zorgen, breien. Maar hebt u wel eens iemand er in
dan heb je zo'n leeg gevoel in je hart; dat gezien, die op één dag de was deed, de
kan iemand, die het niet meemaakt, nooit boel opruimde, eten kookte, streek en alles
begrijpen. Nooit eens te kunnen uitpraten, opborg?
als je moe bent, of de kinderen erg lastig
Hadden we alvast maar geld voor een
zijn geweest, dat maakt je zwak en moe- werkster, dan waren we al veel geholdeloos.
pen! En daar er toch geen kans is, dat
En geen hulp of geen vergoeding voor onze mannen naar huis komen, zou dit
hulp kunnen den man vervangen. Daar- misschien wel het enige zijn, dat er voor
mee wil ik niet zeggen, dat zo'n vergoe- ons gedaan kon worden
"
ding voor de grote gezinnen niét welkom
M. v. W. te R.
zou zijn! Maar het is toch heel wat anders,
als de man thuis is. Dan is moeder opge„
Jammer, dat er bij ons niet evenruimd en kan ze bergen verzetten
"
als in Finland vrouwen en meisjes zijn,
M. E.-L. te Z.
die alles, ook het vuile werk, voor de sol„Ik ben moeder, nog wel niet van een daten, de gezinnen willen doen. Natuurheel groot gezin, maar de vierde wordt lijk zou het beter zijn, als de vaders van
toch al verwacht en de drie andere zijn grote gezinnen zelf naar huis werden gezonden. In dezen is België ons een stuk
nog zeer jong. Mijn mening is: de huis- voor. Laten we er maar voor bidden, dat
vaders naar huis. Is de nood aan den God het hart van onze regeerders daar"
man, dan zijn ze gauw genoeg weer in voor mag vermurwen
actieve dienst. Ach, degenen, die het aan
M. B.-F. te O.
den lijve niet ondervinden, weten er niet
van mee te praten, wat het zeggen wil,
Een andere briefschrijfster bekijkt de
je man steeds weg. Men heeft alleen alle zaak nog al optimistisch; ze stelt zich
zorgen, men is alleen 's morgens, 's mid- voor, dat velen zich bij het comité opdags, 's avonds; je moet alleen de kinde- geven (V.V.H.?) en geeft practische voorren opvoeden, alleen al het werk doen, in beelden van hulpverlening:
nood en zwakte, in zorg en verdriet, met
„Een vrouw van een gemobiliseerde
zieke kinderen en slapeloze nachten. En wordt ziek en moet in het ziekenhuis wordan de hulp! Och, in het begin gaat dat den opgenomen. Er zijn 4 kinderen van
wel, maar dan zakt het af. Geen familie- 2—8 jaar. Wie ontfermt zich daarover?
leden meer, die komen slapen, met moei- Men zal zeggen: Laat de overheid dat
te een oppasser te krijgen om kostwin- doen! Neen, laten wij die taak op ons
nersvergoeding te halen en 's Zondags nemen en de kinderen verzorgen, als onze
even een H. Mis bij te wonen. Zoals in eigen. Dat hebben we toch indertijd ook
België gebeurt, moest het ook hier gaan. gedaan met de Oostenrijkse en Belgische
Daarom lof voor ons Verbondsbestuur. kinderen?
Laat de minister gauw de vaders met
Een ander voorbeeld: een gemobiliseerd
veel kinderen naar huis sturen, er zijn vader wordt ziek. Moeder wil graag naar
genoeg jongelui over van 19—25, die geen hem toe. Kan het nu niet zo geregeld worgezin hebben......"
, G. S.-V. te K.
den, dat ze gerust een paar dagen weg
kan blijven en in de buurt, waar haar
„Wij soldatenvrouwen tobben met onze man is, een vriendelijk tehuis vindt, terkinderen verder en wie weet, hoe lang wijl een goede hulp zorgt voor de kindenog? Ik heb 3 jongens van 8, 7 en 4 jaar, ren?
Een vrouw van een gemobiliseerde is
zwak; ze redt zich er aardig door heen,
maar het valt haar b.v. zwaar de kinderen elke week een flinke wasbeurt te geven.
Welnu, even een boodschap aan het
ramen aan de zonkant heeft; samen met
de huiskamer zou het zo'n heerlijke, ge- comité en er komt iemand om de 6 of 8
of 10 kinderen te baden, zolang moeder
zonde woonruimte wezen.
in staat is het te doen.
Een ander nadeel van.de „salon" is, dat zelfEnniet
naast de moeders met kinderen
er een in verhouding tot het inkomen van staat
het jonge, onervaren vrouwtje, dat
velen veel te groot bedrag aan nutteloze haar eerste
verwacht. Wat zal die
meubelen enz, in wordt vastgelegd, dat niet gebaat kindje
worden, als ze met raad en
beter gebruikt kon worden.
daad bijgestaan wordt door een vrouw
Centrale verwarming heeft het grote en
moeder met ondervinding!
"
voordeel van een gelijkmatige verwarming van het hele huis te geven en van
R. B.-G. te S.
het huis goed droog te maken, wat van
belang is voor de gezondheid. Zoals het
Aan alle brief schrijfsters (en ook
bericht zegt, maakt ze echter de bouwaan den enen briefschrijver) hartelijk
kosten en daarmee de huur hoger.
Deze enkele punten tonen al hoe be- dank.
langrijk het is, de gehele inrichting van
C. BOUDENS-VAN HEEL.
het huis reeds vóór de bouw ernstig en
met oog voor doelmatigheid en gezondheid te bestuderen. Wanneer de huisvrouwen hun ervaringen, grieven en wensen
eens bij de besturen van hun eigen vrouwenorganisaties ter sprake brengen, dan
kunnen deze daarin aanleiding vinden de
zaak te bespreken met bouwondernemingen, gemeentebesturen en architecten. En
door
zoals deze thans de huursters in het gevlei
TERWINDT
O. P.
A.
TH.
trachten te komen, door het in ieder huis
aanbrengen van een „salon", zullen ze
dan met dit doel badgelegenheid en andere inrichtingen van werkelijk nut g^an
Verkrijgbaar bij de boekaanbrengen, welke de werkelijk bewoonde arbeiderswoning steeds meer aan het
handel en bij de uitgeef ster
ideaal van de „gedroomde woning" zullen
URBI ET ORBI - UTRECHT
doen beantwoorden.
WILMA MÜNCH.
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HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D

SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag.
Oplossing stelling no. 235.
Wit: Kei, Dc2, Tal en hl, Ld3, Pc3 en
f3, pionnen a2, b2, d4, e3, f2 en g2.
Zwart: Kg8, Dd8, Ta8 en e8, Lb7 en f6,
Pd7, pionnen a7, b6, c7, d5, f7 en g6.
1. Ld3Xg6 een veel voorkomend offer,
dat hier' succes heeft, doordat de witte
toren de open h-lijn beheerst l
,
f7Xg6. 2. Dc2Xg6t, Lf6—g7. 3. Pf3—g5
(dr. Df7 mat), Dd8—f6. Hieruit schijnt
wit's offer neerlegd te zijn; doch er komt
nog een verrassing: 4. Thl—h8f, Kg8X
h8. 5. Dg6—h7 mat. Een betere zet dan
l
, Lg7 is waarschijnlijk l
, Kg8—
f8. 2. Ff3—g5! dreigt Df7 mat; op 2
,
Lg5: volgt 3. Th8t, Ke7. 4. Th7t, Kf8.
5. Df7 en op 2
, De7 volgt 3. Th7 met
damewinst of mat. De beste zet is 2
,
Te8—e7. 3. Pg5—h7t, Te7Xh7. 4. ThlX
h7, Dd8—e8. Dg6—h6f, Kf8—g8. 6.
0—0—O! gevolgd door Tdl—hl enz.
Oplossing Probleem no. 230 (Weenink).
Wit: Ka6, De8, ïcl en f6, Lal en f l,
Pa4.
Zwart: Kd5, Td2, Lbl en c7, Pb7 en
f7, pionnen a5, b5, d7 en g4.
1. De3 dreigt 2. Pc3. Door de sleutezet
neemt de dame de dekking van de velden
c5 en d4 over resp. van Tel en Lal, welke
stukken daarvoor na Pc3 afgesloten kunnen worden. Zwart passeert door een stuk
op d6 te plaatsen, waardoor de 6de lijn
afgesloten wordt en dus 2. Pc3 met Kc6
beantwoord kan worden. Er zijn vier
thema varianten: l
d7—d6. 2. De6;
l
Ld6. 2. Pb6; l
, Pbd6. 2. Tc5;
l
, Pfd6. 2. De5. Verder l
Td4.
2. DdA:; l
, Td3. 2. Lg2!; l
, ba4:
2. Lc4.
Oplossing probleem no. 232 (IJoyd)
Wit: Kh7, Dg2, Tf6, Le7 en f5, Pd7 en
hl, pion f7.
Zwart: Kf4, Ta4 en a5, Pb7 en h6,
pionnen e3, g6 en h4.
1. Tf6—a6! Wit's toren verschaft de
loper op e7 de toegang tot veld g5.
Waarom die toren helemaal naar a6 moet
zien wij in de variant l
, Tf5: 2. Ta7.
Behalve deze is er nog slechts één andere
variant namelijk l
, Pf7: 2. Dg4.
Blijkbaar is dit probleem alleen gemaakt
om een verrassende sleutelzet te laten
zien.
1. f8P, waarna Pe6 als Pg6 dreigt
wordt weerlegd door de zet e3—e2, waarmede zwart zich een vluchtveld verschaft.

Sociale verzekering in Nederland
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——— V R A G E N B U S ———
M. V. te d. B. Als bouwvakarbeider ge- 15-jarige leeftijd uw invaliditeitsrente omniet ik wegens het gemis van een linkeroog zetten in een ouderdomsrente, die echter
en gevolge van een bedrijfsongeval een naar weinig meer bedraagt dan uw invalirente berekend naar een arbeidsingeschikt- liteitsrente. Uw echtgenote heeft van dit
leid va» 30 pet. Houd ik deze rente levens- loorplakken geen voordeel. Mocht echter uw
ang?
nvaliditeitsrente worden ingetrokken, dan
Antwoord. Ja, indien de toestand die de aden wij u aan nadere inlichtingen te vramaatstaf vormde voor het bepalen van de gen aan de Raad van Arbeid. U mag wat bijmate van arbeidsongeschiktheid geen ver- verdienen, maar als u in staat zijt meer dan
indering ondergaat, hetzij ten gunste, hetzij /3 van een normaal loon te verdienen, wordt
en ongunste. Deze zaak behoort bij de u geacht niet meer invalide te zijn en wordt
uw rente ingetrokken.
ïijksverzekeringsbank te Amsterdam.
W. F. V. den H. Mijn vader, die ouderE. M. te A. Voor mijn vrouw (54 j. oud)
s vóór haar huwelijk 6 jaar geplakt ter. domsrente genoot, overleed op 28 Januari
waarde van f 168,25, maar vanaf 1925 niet .1. Heeft mijn moeder nog recht op uitkemeer. Wat is voordeliger voor haar: het •ing deswege over de eerste 3 weken van
luiten van een V.O.V. of het vrijwillig plak- die maand? 2. Krijgt mijn moeder nu voort,an een hogere ouderdomsrente?
ten op haar rentekaart?
Antwoord. 1. Ja. 2. De ouderdomsrente
Antwoord. Als uw vrouw voortaan regelmatig zegels van f 0,25 plakt zal haar rente •an uw moeder zal voortaan f 3 per week
op 65-jarige leeftijd ongeveer ƒ 83 per jaar jedragen. Indien uw vader vroeger een
>edragen. Voor een V.O.V. van ƒ 3 ingaande entekaart heeft gehad en uw moeder 60 jaar
op 65-jarige leeftijd, zonder restitutie van if invalide is, krijgt zij nog weduwenrente.
•remie, zal de premie ongeveer f 3,19 per
sveek bedragen. Als uw vrouw een V.O.V.
H. A. S. te P. Ik ben verzekerd sedert
sluit, krijgen haar nabestaanden na 3 jaar
Augustus 1935; als ik nog 35 zegels van
erzekerd te zijn geweest, een uitkering bij
0,25 plak, zal er voor mij geplakt zijn ter
overlijden van ƒ 100.
vaarde van f 57,95 (150 zegels). Kom ik dan
direct voor Invaliditeitsrente in aanmerP. W. K. te H. Mijn vader, 62 jaar oud, king? en hoeveel zal deze bedragen? Kan ik
eniet sinds 1931 Invaliditeitsrente ten be- dat bedrag verhogen door zelf zegels te blijdrage van f 134,94. Er is voor hem van 1919 ven plakken? Is dat doorplakken aan te raot 1931 geplakt ter waarde van f 224,60. den?
Komt hij dp 65-jarige leeftijd voor ouderAntwoord. Of u dan voor invaliditeitslomsrente in aanmerking en hoeveel zal -ente in aanmerking komt, hangt in de
deze bedragen?
eerste plaats af van de vraag of u volgens
Antwoord. In het algemeen bestaat de de wet invalide zijt. Hoeveel uw rente zal
mogelijkheid om op 65-jarige leeftijd een In- bedragen, is niet met zekerheid vast te
aliditeitsrente om te zetten in een ouder- stellen, dit hangt af van de datum, waarop
domsrente, mits aan zekere voorwaarden de rente kan worden aangevraagd. Kan de
ivordt voldaan. De aan ons verstrekte gege- •ente binnen zeer korte tijd worden aangeens over de verzekering van uw vader zijn raagd (binnen een maand) dan zal deze
niet voldoende om met zekerheid te zeggen, ngeveer f 72 per jaar bedragen. Wordt de
dat uw vader zijn invaliditeitsrente kan om- •ente later aangevraagd, dan bedraagt zij
zetten in een ouderdomsrente. Wij raden u minder. Doorplakken heeft geen belang, omaan u te wenden tot de Raad van Arbeid.
dat de invaliditeitsrente niet kan worden
erhoogd.
S. P. de V. te H." Na enkele jaren werkoos te zijn geweest, werd ik op 17 Januari
E. C. te S. Mijn vriend, 44 jaar oud, heeft
:e werk gesteld. Na 8% uur te hebben gerentekaart, waarop in totaal geplakt is
werkt a ƒ 0,50 per uur, kreeg ik een bedrijfs- een
.er
waarde van f 556,30. Als hij nu regelongeval. Ook in November en December had matig
van f 0,60 blijft plakken, hoe"k enkele dagen gewerkt en verdiende ik als veel zalzegels
dan zijn ouderdomsrente bedragen?
.os werkman ƒ 6 per dag of f 16 tot f 18
Antwoord. Uw gegevens zijn niet erg volper week. Ik trek nu volgens de Ongevallen- edig.
Aannemende, dat uw vriend in 1919
wet f 2 per dag. Is dat juist?
n
de verzekering is opgenomen en dat er
Antwoord. Daar u los-havenarbeider zijt, regelmatig
voor hem is geplakt, zal zijn
werd uw dagloon berekend naar het loon, ouderdomsrente
ongeveer f 280 per jaar bedat in het voorafgaande jaar gemiddeld is dragen.
verdiend, door gelijksoortige arbeiders in dezelfde of in naburige gemeenten. Uw uitkeA. v. G. te B. Voor mij (41 jaar oud) zijn
ring bedroeg f 2 per dag, zodat is aangenomen, dat het gemiddelde loon van soortge- jeplakt 808 zegels van f 0,60, 52 zegels van
:
0,25 en 2 zegels van f 0,12%. Totaal
lijke arbeiders f 15 per week bedraagt.
f 498,05. Ik ben reeds 4 jaar werkloos. Als ik
J. B. te N. V. Voor mij (61 jaar oud) zijn niet meer plak, krijg ik dan toch f S oudervanaf 1919 1046 zegels .geplakt ter waarde domsrente en zo neen, hoeveel moet ik dan
van f 627. Thans ben ik invalide en heb ik nog plakken?
een rente van f 4,35. Hoeveel zal mijn ouderdomsrente bedragen als ik regelmatig zegels
van f 0,60 of f 0,25 blijf plakken?
Antwoord. Wanneer u onmiddellijk vanaf
de datum van ingang uwer rente tot uw
65e jaar zegels van f 0,25 door plakt, zal uw
ouderdomsrente ongeveer ruim f 6 per jaar
meer bedragen. Plakt u zegels van f 0,60 dan
Dedraagt uw ouderdomsrente ruim f 14 per
jaar meer dan uw invaliditeitsrente.

EVEM

Goede oplossingen. Beide problemen:
N. Clermont, Maastricht; H. v. Diemen,
J. M. v. t», te H. Ik ben verzekerd vanaf
Lisse; J. J. v. Hoek, Amsterdam; J. P. 1919 en 54 jaar oud. Voor mij is geplakt ter
waarde
van f 314,55. In de winter was ik
Kleynenbreugel, Goirle; M. Peters, Maaswerkloos. Kan ik een hogere oudertricht; E. Siemensma, Sneek; J. Sweels- vaak
domsrente krijgen dan ƒ 3 ?
sen, Wijk Maastricht en G. v. Trijp,
Antwoord. U krijgt op 65-jarige leeftijd
in elk geval een ouderdomsrente, doch deze
Utrecht.
kan
dan f 3 per week bedragen.
Alleen No. 230: R. Bosma, Sneek en Wordtminder
De aandachtige lezer zal wel reeds beer echter voor u geplakt, zoals er tot
K. Bosman, Katwijk aan Zee.
nog toe is geplakt en bent u daar tussendoor merkt hebben, dat de in ons vorig artikel
werkloos, dan krijgt u de ouderdomsrente voorkomende naam „Hoohertelescoop"
f 3. Wanneer voor u tot uw 65e jaar
Correspondentie: N. C. te M. Bij twee- van
steeds zegels van f 0,60 geplakt worden, zal moet zijn „Hookertelescoop", zoals wjj
zettige problemen is het aangeven van uw
ouderdomsrente iets meer dan f 3 per daaraan vroeger reeds een aparte besprede sleutelzet voldoende. Bij meerzettige week bedragen. Wend u tot de Raad van king wijdden. Om geen verkeerde benaproblemen moeten ook de voornaamste Arbeid, daar kan men u zeggen hoeveel er ming te verspreiden, vonden we het toch
nog voor u moet geplakt worden.
varianten vermeld worden.
dienstig op deze spellingfout hier nog
E. S. te S. Hartelijk dank voor uw bijTh. H. te H. Ik ben 53 jaar oud en ruim
2 jaar werkloos. Voor mij is geplakt ter even te wijze^k
drage.
Naast het feit, dat wij bij een beschouvan f 324,60. Krijg ik later ouderR. B. te S. Uw probleem bevat te wei- waarde
domsrente?
wing van het uitspansel op een heldere
nig varianten en naar verhouding te veel
Antwoord. Dat hangt er vanaf of u nog avond, betrekkelijk slechts weinig sterren
stukken. Bovendien kan na l
, Ke4 meer werkloos zijt geweest. Wend u tot de met het blote oog kunnen zien (nog geen
van Arbeid, die u precies kan inlichniet alleen Pe7 doch ook Pd4 geschieden. Raad
ten. Uw vrouw krijgt zonder verzekering al- 5000) staat een tweede opmerkenswaarleen een weduwenrente na uw overlijden, als dig iets, nl. dat deze sterren, voorzover
zij dan 60 jaar oud of blijvend invalide is.
Ter oplossing probleem no. 236.
ze dan zichtbaar zijn, niet met een zekere
A. v. O. te St. Ik ben 57 jaar oud en ge- regelmaat over het uitspansel zijn verNo. 236
niet een invaliditeitsrente van f 189,02 per deeld. Als we eens even aandachtig de heE. Siemensma, Sneek
jaar. Mag ik daa.r nog wat bij verdienen? mel afzoeken zien we op grote hoogte al
Als ik nu nog plak, heb ik daarvan dan nog
Eerste plaatsing
spoedig een brede, vaag verlichte band,
voordeel?
Antwoord: Wanneer u doorgaat met het die zich als een regenboog over de hele
f
plakken van zegels van f 0,25 kunt u op hemelbol uitstrekt, de z.g. Melkweg. Het
is met deze Melkweg niet zo, dat we daarin 'grote aantallen afzonderlijke sterren
onderscheiden. We zien er wel enkele,
Een openingsvalletje.
maar daartussen in is de hemel niet, zoals
Na 1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. Lc4 kan tussen andere sterren, diepblauw, doch
kan zwart zowel met Lc5 in de Italiaanse mat verlicht. Het is als het ware één breopening als met Pf6 in het tweepaarden- de lichtband, -waarop hier en daar een afzonderlijke ster voorkomt.
spel in de nahand overgaan.
Bovendien zien we in die Melkweg nog
Een merkwaardige zet intussen is nog
3
, Pd4!?, welke zet alleen succei enkele groepen sterren liggen (de weheeft, als wit er in vliegt en op e5 slaat: tenschap heeft aan die groepen ster-1
4. Pe5:?, Dg5! De dubbele aanval op PeE ren ook namen gegeven, zoals Perseus,
De Zwaan enz.) waarin opvallend veel
en pion g2 is niet te weerleggen.
De slechtste zet is nog 5. Pf7?, Dg2: 6 zichtbare sterren van de verschillende
grootten voorkomen. Ze liggen daar als
Tfl, De4: 7. Le2, Pf3 mat.
Inplaats van Pe5: te spelen doet wit het ware op een tros bij elkaar, veel dichverstandiger, wanneer hij gewoon b.v ter bijeen dan op andere delen van het
a
b
c
d
e
r
g
h
met 4. O—O de ontwikkeling zijner stuk uitspansel.
Die z.g. Melkweg heeft van oudsher op
ken voortzet. Het tempoverlies Pb8—c6—
Mat in 2 zetten
d4 zal zich dan op de duur toch we! de mensen een magische invloed uitgeoefend. Reeds in de oudheid heeft men
Inzendtermijn tot 19 April.
wreken.

VWANENBERG's groentea
'^^ zijn op bijzondere wijze>>
geconserveerd. Geut en kleur van de>
versche, pasgeplukte groente worden
volledig behouden. Niets van de malschheid en de voedzame sappen gaat teloor!

ZWANENBERG
maakt wat smaakt

Antwoord. Het maakt verschil of er niet
geplakt is om reden van werkloosheid of
om andere reden. Als u niet werkloos zoudt
blijven en niet meer zoudt plakken zou uw
ouderdomsrente ongeveer f 112 per jaar bedragen. Als u ongeveer 1200 zegels van f 0,25
zoudt plakken, zoudt u een rente bekomen
van ongeveer f 3 per week. Als u wel werkloos zoudt blijven, dan kunt u met veel
minder zegels volstaan om de rente van f 3
te bekomen.
J. v. d. L. te 's-B. Voor mij (59 jaar oud)
zijn 380 zegels geplakt en sinds 1934 ben ik
werkloos. Kan ik nog een rente van f 3
per week krijgen?
Antwoord. Uw gegevens zijn te gering.
Wanneer is u in de verzekering opgenomen?
Welke waarde hebben de zegels en hoeveel
zegels zijn er geplakt?
J. H. K. te K. Voor mijn moeder (72 jaar
oud) is nooit geplakt. Kan zij recht op
ouderdomsrente maken?
Antwoord.

Neen.

B. M. te K. Voor mijn vrouw, 45 jaar oud,
is vanaf 1919 regelmatig (behoudens over
één jaar) geplakt, ter totale waarde van
f 230,50. Hoeveel zal de ouderdomsrente bedragen als voor haar tot haar 65e jaar regelmatig zegels van f 0,25 worden geplakt en
wanneer niet meer wordt geplakt?
Antwoord. Haar ouderdomsrente zal dan
ongeveer f 116 per jaar bedragen; wanneer
niet meer wordt geplakt, ongeveer f 54.
G. J. M. te A. Mijn vader genoot invaliditeitsrente; hij is nu overleden. Gaat nU
de rente op mijn moeder over?
Antwoord. Uw moeder zal weduwenrenta
krijgen. Hoeveel deze zal bedragen, kan ik;
u niet meedelen wegens onvoldoende gegevens.
A. B. M.
Adres: Vragenbusc Zandberglaan 44, Breda*

^UIZELEM
i^.
hem opgemerkt en aangezien men er, zoals met zovele andere vraagstukken, geen
verklaring voor wist te geven, werden allerlei sagen om dat bestaan geweven, sagen van allerlei aard, die we vinden zowel in de literatuur van de Egyptenareu
als van de Grieken en Romeinen.
De Egyptenaren brachten die Melkweg
in verband met de godin Isis. De Melkweg was naar hun begrip niets anders
dan het pad dat deze godin langs de hemel aflegd een dat zij tegelijkertijd met
korenaren bestrooide. Een sterke verklaring is het niet, maar het scheen dat da
Egyptenaren met die verklaring tevreden
waren en tevredenheid is in iedej1 geval
een groot goed.
Zowel Grieken als Romeinen zagen in
de Melkweg het pad, dat de menselijke
ziel hier op aarde had af te leggen. Zij
onderscheidden in de Melkweg twee poorten, een ingang en een uitgang. Door de
ene kwam de ziel dit tranendal binnen,
door de andere verliet zij dit weer.
Nu waren al dergelijke „verklaringen"
wel aardig maar de wetenschap kwam er
niet veel verder mee.
Als is er dan weinig nieuws onder de
zon, op dit gebied zijn we toch wel wat
verder gekomen dan de oude Grieken en
Romeinen. We weten nu althans (zowel de
verrekijker als de moderne reuzentelescopen hebben ons dit ontwikkeld) dat die
Melkweg niets anders is dan een verzameling van duizenden en millioenen sterren, echter op zo grote afstand en ook
onderling weer op zo verschillende afstanden van de aarde, dat het blote oog
ons hier geheel in de steek laat en de
grote sterrenkijkers nodig waren om ons
hier enigszins wegwijs te maken.
JOHN BOYLE,

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)
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STATUTEN
(Vervolg)
Afdelingen.

Artikel 8. 1. De leden van de bond worden door het bondsbestuur ingedeeld in afdelingen.
2. De afdelingen zijn de territoriale organen van de bond, met
welker hulp hij het in deze statuten aangegeven doel tracht te
bereiken.
3. Aan het bondsbestuur komt de bevoegdheid toe:
a. afdelingen te erkennen en op te richten;
b. het gebied waarover een afdeling zich uitstrekt te bepalen
of te wijzigen;
c. een afdeling in te delen in kringen;
d. bestaande afdelingen tot één nieuwe verenigen of in meerdere afdelingen te splitsen;
e. afdelingen op te heffen.
4. Het bondsbestuur kan bepalen, dat de vrouwelijke leden in
de daarvoor in aanmerking komende plaatsen een afzonderlijke
afdeling vormen.
5. Alvorens gebruik te maken van zijn in de vorige leden
genoemde bevoegdheden pleegt het bondsbestuur overleg met
de besturen van de betrokken afdelingen.
6. In een gemeente waar meerdere afdelingen van de bond
gevestigd zijn, worden deze voor de behartiging van de algemene
plaatselijke belangen federatief verenigd overeenkomstig daarvoor bij huishoudelijk reglement te stellen regelen.
7. De afdeling is verplicht jaarlijks financiële rekening en verantwoording af te leggen aan het bondsbestuur.
8. Bij het aangaan van een geldelijke lening heeft zij vooraf
de goedkeuring nodig van het bondsbestuur. Haar begroting
behoeft eveneens de goedkeuring van het bondsbestuur.
9. Een reglement voor de afdelingen bevat nadere bepalingen
over het bedrag; het innen en bewaren der geldelijke bijdragen;
over de samenstelling en de bevoegdheid van het bestuur en de
bestuursraad; over vergaderingen; het uitbrengen en opnemen
der stemmen en het regelen der baten van stoffelijke aard.
Bestuursraad.

Artikel 9. 1. Indien in een plaats een of meer afdelingen van
de bond gevestigd zijn, méér dan één afdeling van een der bij
het R. K. Werkliedenverbond in Nederland aangesloten vakbonden
bestaan, wordt een bestuursraad gevormd.
2. Indien naar het oordeel van het bondsbestuur de plaatselijke
omstandigheden daartoe aanleiding geven, kunnen in één gemeente meerdere bestuursraden worden gevormd.
3. In zulk geval stelt het bondsbestuur, in overleg met de
afdelingsbesturen regelen vast om de nodige samenwerking te
waarborgen.
4. Van deze bestuursraad maken deel uit:
a. het bestuur van de plaatselijke afdeling van de bond of,
indien meerdere afdelingen ter plaatse bestaan, het bestuur van
de federatie dier afdelingen;
b. indien de afdeling in kringen is ingedeeld, de besturen
van die kringen;
c. de besturen der afdelingen ter plaatse van de bij het R. K.
Werkliedenverbond in Nederland aangesloten vakbonden;
d. het bestuur van de ter plaatse bestaande arbeidersjeugdorganisatie, die erkend deel uitmaakt van de katholieke arbeidersbeweging en/of het van de ter plaatse bestaande vrouwenafdeling of indien meerdere van zulke organisaties ter plaatse
bestaan, het bestuur van de plaatselijke federatie dier organisaties ;
e. een vertegenwoordiger van elk der in de afdeling bestaande
onderafdelingen of instellingen.
5. Van de bestuursraad heeft het afdelingsbestuur respectievelijk het plaatselijk federatief bestuur de leiding.
Onderafdelingen.

Artikel 10. In de afdeling kunnen worden opgericht afzonderlijke fondsen, instellingen of onderafdelingen, bestaande uit leden
der afdeling onder eigen reglementen werkende. Deze reglementen en eventueel aan te brengen wijzigingen behoeven de goedkeuring van het afdelings- en bondsbestuur.
Artikel 11. De fondsen, instellingen en onderafdelingen moeten in hun reglement ten opzichte van hun ontbinding bepalen:
a. Wanneer 2/3 van hun leden voor ontbinding zijn, kan een
besluit tot ontbinding aan het bestuur der afdeling worden voorgelegd, welke daarover dan een beslissing neemt. Ook het afdelingsbestuur kan tot ontbinding van een instelling, fonds of onderafdeling overgaan. Op deze beslissingen staat beroep open
bij het bondsbestuur van de Nederlandse Katholieke Volksbond.
b. Wanneer het ledental tot een te bepalen aantal zal zijn
gedaald, zal met medewerking van het bestuur der afdeling, het
fonds, de instelling of de onderafdeling worden ontbonden;
c. De ontbinding zal geschieden overeenkomstig artikel 1702
van het Burgerlijk Wetboek. Het in dat artikel bedoeld voordelig
saldo woi'dt alsdan uitgekeerd aan de afdeling van de Nederlandse Katholieke Volksbond.
(Wordt vervolgd).

Binnenkort zal het jaarverslag
over 1939 van de Katholieke
Volksbond in druk verschijnen.
Daar het drukken van een der;elijk verslag nogal met veel filanciële kosten gepaard gaat,
leeft het bestuur gemeend hiern zoveel mogelijk bezuiniging te
moeten betrachten. Daarom stelen wij het betreffende jaarverslag beschikbaar aan die leden,
die zich voor een exemplaar in;eresseren en hiervan opgave
doen aan ons secretariaat: Dr.
Schaepmankade 16. Een en ander zal dan zo spoedig mogelijk
moeten geschieden, opdat daarmee dan met het totaal aantal
;e drukken jaarverslagen kan
worden rekening gehouden. Deze
aanvrage kan geschieden door
naam en adres bij ons secretariaat in te zenden. De diverse afdelingsbesturen ontvangen deze
;onder aanvrage, dit geldt alleen
voor de bestuursleden. Wij vertrouwen echter dat er vele leden
zullen zijn die een aanvrage voor
een jaarverslag inzenden, waardoor men tevens blijk geeft van
het goede medeleven met het
werken en streven van de katholieke standsorganisatie en haar
instellingen.

D.I.C.H.
De algemene vergadering van onze dioc. inkoopcentrale welke op
Zaterdag 30 Maart j.l. te Amsterdam plaats vond was druk bezocht en had een zeer geanimeerd verloop.
Uit de verslagen van den penningmeester-secretaris bleek dat
ondanks de moeilijkfieden door de tijdsomstandigheden in 1939
ondervonden deze instelling sterk vooruit is gegaan.
De totale omzet bedroeg f 77.029,23 en bestond uit 4026 ton
brandstoffen en 1181 dekens. De reductie aan de aangesloten verenigingen werd over 1939 op 40 cent per ton vastgesteld.
Op enkele ondervonden moeilijkheden na was men algemeen tevreden over levering en kwaliteit.
Zeer breed werd gesproken over de aanstaande inkoop. Ter
voorkoming van meer moeilijkheden zal getracht worden bijzondere maatregelen te treffen. De bestellingen der brandstoffen
moesten binnen zijn vóór l April wilde men althans de goede gang
van zaken bevorderen. Met de, dekenverkoop zal dit jaar iets eerder moeten worden begonnen.
Het bestuur moest dank in ontvangst nemen en werd gemachtigd de nodige inkopen te regelen en contracten af te sluiten.

nog vele toneeluitvoeringen te ZEVENHOVEN.
even. De vereniging zal er het
Op Dinsdag 26 Maart hield de
lare toe bijdragen steeds een- afdeling een ledenvergadering.
ieder tevreden te stellen en wij STadat er enige ingekomen stuk- .
aehoeven niets anders dan steeds <en behandeld waren werd het
een volle zaal.
woord gegeven aan den geestelijken adviseur, die deze avond
behandelde de Zondagsmis als
VOORSCHOTEN
emeenschapsoffer. De geestelijk
Tweede Paasdag vierde de adviseur sprak zijn teleurstelling
Volksbond haar jaarfeest. Des uit over de opkomst. Hij zette op
morgens 7 uur werd een H. Mis duidelijke wijze het onderwerp
opgedragen voor de bond, waar- uiteen, zodat de thuisblijvers
onder algemene H. Communie veel gemist hebben.
tot intentie van J. Smit, overleDe voorzitter dankte den geesden oud-voorzitter van het hoofd- telijken adviseur.
bestuur. Des avonds acht uur
begon de feestelijke bijeenkomst.
LEIDSCHEDAM
De voorzitter heette in de eerste Waar men verwacht
Op Woensdag 27 Maart 1940 plaats welkom den nieuwen
wordt
hield de afdeling haar maande- pastoor.
DORDRECHT.
Zondag 7 April
lijkse algemene ledenvergadeThans zou optreden Guido Gering. Na de opening werd het zelle en wel met een blijspel ge- zal het voor de afdeling een hoogwoord gegeven aan den heer G. naamd: Lentezotternijen. Nadat tijdag zijn, omdat dan de plechtiSlingerland, die het onderwerp alle aanwezigen staande het ge zegeningsdags van de arbeibehandelde: Nu in het R. K. strijdlied hadden gezongen, ham ders en hun gereedschappen gewordt.
Werkliedenverbond.
het toneelspel een aanvang.. Er houden
Er zal die dag begonnen worNa een korte inleiding besprak werd goed gespeeld en dat het
hij de verschillende beginselen en stuk in de smaak viel, bleek al den met een H. Mis in de beide
stromingen, het liberalisme, gauw uit de lachsalvo's welke parochiekerken, waaronder algesocialisme enz., die tot heden uit de zaal weerklonken. Vooral mene H. Communie voor de legeen oplossing brachten in de tegen het einde veroorzaakten de den en hun gezinnen, waarna des
moeilijke problemen van deze nog al ingewikkelde, maar nog avonds om 7 uur de plechtige
tijd. Wij staan, voor het grote meer komische gebeurtenissen wijding zal plaats hebben in de
offensief en daarom heeft het een ware hilariteit. De voorzitter S.t. Bonifaciuskerk aan de WijnR. K. Werkliedenverbond alles sprak dan ook zeker namens alle straat.
De leden worden verzocht een
gedaan om alle machten en aanwezigen, toen hij na afloop klein
stuk gereedschap als hakrachten mobiel te maken.
Guido Gezelle dankte voor het mer, beitel, tang, schroefsleutel
Hierna gaf hij nog een korte mooie spel door hen geboden. In of iets dergelijks mede te brenuiteenzetting van het Kanunnik- de pauze werden door de be- gen, maar hoofdzaak is dat de
Van-Schaikfonds. Hij spoorde alle stuursleden de namen genoteerd leden zelf komen.
aan mede te werken om dit van hen die de thermometer, uitBij het begin der plechtigheden
schone "doel te verwezenlijken.
gegeven door het Kanunnik-Van- zullen aan de aanwezigen een
Op het einde van zijn rede Schaikfonds, wensten te ontvan- wijdingsformulier en de benodighad de geachte spreker een har- gen. Dit waren er heel wat, zo- de gezangen worden uitgereikt
telijk applaus en een woord van dat de avond ook in dit opzicht met verzoek zoveel mogelijk
dank door den voorzitter in ont- geslaagd mocht heten.
hardop mede te bidden en te zinvangst te nemen.
gen.
Het bestuur rekent op de volle
WARMOND
RIJSWIJK
medewerking der leden, 600 in
Onze afdeling heeft de thermo- getal,
die natuurlijk met hun
De R. K. Toneelvereniging meter-actie voor het Kanunnik'
Kunst na Arbeid, onderafdeling Van-Schaikfonds ter hand geno- vrouwen of verloofden naar de
van de Katholieke Volksbond, men en enkele bestuursleden die St. Bonifaciuskerk komen, eindmaakt hiermede bekend, dat zij zich er voor inspanden mochten resultaat alzo: een overvolle
6 April a.s. haar 5-jarig bestaan er in slagen reeds een 50 ther- kerk.
UITGEEST. Bibliotheek Necl.
viert. Allen die aan het welsla- mometers te plaatsen. .
Kath.
Volksbond. Op Zaterdag 6
gen der uitvoeringen die de toHoewel dit een mooi succes te
neelvereniging in deze afgelopen noemen is kunnen er natuurlijk April wordt bovengenoemde Bi5 jaar heeft gegeven, hebben me- nog veel meer in onze afdeling bliotheek gesloten, waarvoor allen verzocht worden de in bezit
degewerkt, onze welgemeende geplaatst worden. ,
dank. Wij hopen steeds op die
Nu heeft de Graal zich voor zijnde boeken terug te bezorgen.
medewerking te mogen vertrou- dit werk beschikbaar gesteld en
VOLENDAM. Op Zaterdag 27
wen en zijn bereid om de komen- deze week zullen de Graalleden April a.s. zal de jaarvergadering
de 5 jaar voor de R.K. Volksbond met het werk een aanvang ne- van de Kath. Volksbond in het
St. Jozefgebouw worden gehoumen. T
Niemand sture hen van de den. Aanvang half acht des
deur doch werke mede opdat zij avonds.
Punten van behandeling zijn
zeer veel succes hebben.
onder meer: Verslagen van secretaris en penningmeester en
WOERDEN
controlecommissie,
verkiezing
Naar aanleiding van een mu- van een lid der controlecommistatie van ons secretariaat moet sie, verkiezing der drie aftredenworden medegedeeld:
de bestuursleden, de heren Th.
oud adres G. Peters, Rijn 64; Molenaar, S. Schilder en G. Tol.
nieuw adres H. Westerhof, Alle drie zijn herkiesbaar.
Leliestraat 22, Woerden.
Candidaten kunnen worden inGelieve hier nota van te ne- gediend tot en met 20 April a.s.
ondertekend door 10 leden.
men.
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SPOEDIG BEGINNEN
schriftelijke cursussen: Fransch, 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.
DIRECT UIT ONZE FABRIEK AAN PARTICULIEREN
nog zoo lang als onze
voorraad strekt ons
Voor
Ie KLAS GARANTRIJWIEL voor DAMES
of HEEREN, geheel
compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel speciaal verzwaarde spaken, roestvrij 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
niet 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

44.2

Moeder is verheugd en blijde •
Kindjelief is uit hoor lijden.
Vader is niet langer boob
Donk rij Hoofd tauae Cologne van JBijlooi

He:

hootdzuiveringsmiddel bij
uitnemendheid
Resultaat zie hierboven

Mag in geen enkel gezin ontbreken
FABRIKAAT

J. BIJLOOS
OEN H A A G
SINDS 1878
ALOM

VERKRIJGBAAR

^^^••^^

't Wapen om harten te veroveren!

DROSTE
Firma de Waal
VOOR UW TUIN
Speciaal adres voor
Coll. A: 5 Gr. BI. Struikrozen, 100 Gladiolen in kl., 100 Anemonen,
50 Ranonkels, 50 Montbretia's, 25 Dubb. Begonia's, 10 Zilver AANGEMAAKTE VERF,
Lelies, 10 Orange Lelies, 25 Vaste planten in srt. en 5 Dubbele Drogerijen, Chemicaliën, enz.
Dahlia's v. si. ƒ1,50. Coll. B: 100 Vaste planten in 10 der mooiste
Snijbloem srt. en kl. voor si. ƒ1,50. Coll. C: 300 Gr. BI. Gladiolen Herderirinestr. 16 - Den Haag
in 6 der nieuwste srt. en kl. voor si. ƒ 1,50. Bij elke Coll. 2 pakjes
Telefoon 1H034
bloemzaden gratis.
Niet tevreden? Geld terug.
WALRAVEN-DEN DEKKER - HILLEGOM - POSTREK. 313672.

„KOLPINGSHTJIS" Z. O. Buitensingei 138 . Tel 772878 - Den Haag

Toll. pension f 2.50 per dag; bö langer dan een maand f 11 per
week. Gezelschappen speciaal tarief. Modern comfort. Inlichtingen:
Pater Max. v. d. Schoot O J\M.

BOEKBINDERIJ
v. d. WIJNGAARD
Mariaplaats 19 - Utrecht
OOK VOOR U

PASTILLES
ALTIJD WELKOM!

KATHOLIEKE PIONIERS:
LE SAGE TEN BROEK door L. J. Sicking 61 blz
ƒ 0.40
NUYENS beschouwd in het licht van zijn tijd, door G. C. W. Görris S.J., 282 blz
'.
ƒ 1.60 gebonden ƒ 2.40
ALBERDINGK THIJM, Schets van zijn leven en streven door
H. Padberg S.J., 101 bldz
ƒ 1.25
ALBERDINGK THIJM, Een pionier 1840—1853 door M. A. P. C.
Poelhekke, 114 bldz
ƒ 0.50
SCHAEPMAN, door Jul. Persijn, Deel I, 544 blz.; Deel II 780 blz.;
Deel III, 196 blz
ƒ 5.50
Het geeft niet enkel een stuk leven van een enkeling, maar ook
e.en brok lands- en volkeren-historie.
„De Maasbode".
Geschiedenis van het herstel der Hiërarchie in de Nederlanden,
door P. Albers S.J., 2 dln. 1308 blz
ƒ 3.60
Het Katholiek Nederland, 1813—1913. Ter blijde herinnering aan
het eerste eeuwfeest onzer nationale onafhankelijkheid, 2
kwarto deelen 830 blz., m. afbeeldingen, ingenaaid van f 12,50
nu ƒ .8.50
Dit boek laat zien wat er door de katholieken na 1813 is gewerkt
en tot stand gebracht. Het geeft een beeld van het rijke katholieke leven in de 19de eeuw.
Verkrijgbaar bij:

ROEBERTS BOEKHANDEL
's-GRAVENHAGE - Hobbemastraat 106 - Giro 69400
W. Withstraat 95A - Telefoon 332882
WIJ LEVEREN ELK GEWENSCHT BOEK. Vraagt onzen
Catalogus van in prijs verminderde katholieke boeken.

J. C. de Kinderen

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.

Eerste klas Kanarie Kwekerij
Hazestraat 62
VAJLKENSWAARD

DE

Prima Kanaries
uit
kampioene
1936-'37-38. Sei
fert mannen diep
in knor, holrol,
glockrollen, holklingel en fluiten f 5, en t 4,-.
Popjes f l,—. Goudgele Saksi
sche 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:

HOOR

VERHUIZINGEN Gebruikt bij Uw ontbijt steeds

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

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
TILBURG

voorheen
NIEUWE GRACHT 62 A
thans

LANGE NIEUWSTRAAT 55 bis
Telefoon 17089

-

UTRECHT

MAX BUSCH en DINA v. LAAR
En betere waar
En 10 procent

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

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

H E R S T E L : A L G E M E E N K A T H O LI E K W E E K B L A D

12

ff 43,75
NU

NOG

KOOPT

U

HET

OER-DEGELIJKE

K. v. G. RIJWIEL
MET PHILIPS 3 WATT LAMP

VOOR 43,75 GUX
Dit prima rijwiel in dames- of heerenmodel met prima N.S.U.remnaaf, beter dan elke andere, prima binnen- en buitenbanden,
mod. Terry-zadel, geheel compleet met l jaar gar., leveren wij nog
franco thuis, zolang de voorraad strekt aan bovenstaande prijs.
DIT AANBOD WORDT DOOR GEEN ENKELE GEDAAN

ff 43,75

f

Firma DE KORTWAN GELOVEN
André de Kort
TELEFOONNUMMER 4255
KOKVELSCHEWEG 209

TILBURG

HOE KRIJGT U WIMS
OVERHEMDEN TOCH ZO
SCHITTEREND WIT,
MEVR. BAKKER ?

ZE IN RADION,
DAT IS HET
HELE GEHEIM.

Het geraas en drukke gedoe
van eiken dag, het haasten en
reppen sloopt onze zenuwen.
V kunt uw zenuwen de baas
blijven door WRIGLEY'S P.K.
r e g e l m a t i g te kauwen. Een
eenvoudige manier om „fit"
en „bij" te blijven.
U rookt graag ? Kauw tusschen.het
rooken een stukje P.K. en L* z u l t
Ix-merken dat de volgende sigaar,
sigaret of pup U beter smaakt.
Wilt U vooruit komen in de wereld ?

Ga dan niet een glimlach door het
leven en zorg dat uw adem frisch
en zuiver is. U verfcrügt dit door
het regelmatig kauwen van P.K.,
waardoor bovendien uw zelfver*
trouwen wordt verhoogd.
F.K. bevordert de spijsvertering,
wekt de eetlust op en voorkomt
tandbederl'.
Koopt vandaag nog enkele pakjes
en houdt er steeds een paar bU de
hand, zoowel thuis als wanneer V
uitgaat. Weet U, dat de kinderen
dol zijn op P.K. ? I*aat ze maar
kauwen, het is uitstekend voor hun
gezondheid !

MAAR RADION, DAT IS

EN RADION MAAKT HET BOENEN

TOCH EEN BEETJE

MET DE SCHADELIJKE CHLOOR GEMEESTE

ZOWAT NEGEN
JAAR IN RADION
GEWASSEN EN HET

HELEMAAL NIET.
DE ZUURSTOFWERKING

ZIET ER NOG UIT

VAN RADION IS UITERST

ALS NIEUW.

ZACHT EN TOCH

- de fijnste smaak.

BIJZONDER GRONDIG

WAST

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

LUC, VAN HOEK, de zeer begaafde Brabantse schilder
heeft onlangs doen verschijnen:

Legenden
van God den Aïmachtigen Vader
een aantal legenden die ieder huisgezin behoort te bezitten,
die ook aan de oudere kinderen voorgelezen kunnen worden;
prachtig zijn ze, en met een vrolijkheid van een blij kindschap Gods. De prijs is slechts f 1.90; (eventueel ook te betalen in 2 of 3 termijnen).
BESTELT NOG HEDEN BIJ DEN UITGEVER:

Boekhandel TRIBORGH

MIJN

LINNENGOED AL

WRIGLEY

De beste grondstoffen

HEEL OVERBODIG.' IK HEB

SCHERP,
DACHT IK,

-

Tilburg

HEUVEL 54 — GIBO 50800
Waar ook Van Hoek's gedichtenbundels nog verkrijgbaar zy'n
TUSSEN DEMER en DOMMEL
ƒ 1.50
DE ROOTHOORN
ƒ 1.50
Ondergetekende NAAM:
ADRES:
bestelt bij Boekhandel Triborgh, Heuvel 54
Tilburg
ex._VAN_HOEK, LEGENDEN VAN GOD DEN
ALMACHTIGEN VADER
ƒ 1.90
„....ex. Van Hoek, Tussen Demer en Dommel
f 1.50
ex. Van Hoek, De Roothoorn
Het bedrag wordt
ineens
in
termijnen
van
gestort op postgiro 50800

RADION WITTER

EN SPAART UW WASGOED R

I7'/2CT

RAD 9O O9I ,

ZANGKAN ARLES
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.
FijnkwekerU Nico Borneman
Merelstraat 31 b - Telef. 13617
Utrecht

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 ZICHTZENDESTG
Desverlangd komt een onzer ter bespreking der zaken over

Coöp. Levensverzekering Mij
U. A.

Nu zijn uw belangen als
verbruiker in gevaar!

"H "R T "P T
IXillJT l

ft
Instelling van hè»
O R. K. Werkliedenverbond

TTT'RF"f|1H'T
U l JTLJ-iWri J.

NU
lid geworden van de
verbruikscoöperatie
Prima bediening!
Eerste klas kwaliteit! en ...
de belangen van de leden
OP DE EERSTE PLAATS!
B. K. Coöperatieve
Verbruïksvereniging

HET ANKER u,
Kruisstr. 54 • L. Vrouweplein l

T I L B U R G

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

