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Men kan ervan verzekerd zijn, dat het hier niet
gaat enkel om de zorg voor de uitwendige veiligheid,
maar de inwendige veiligheid daarbij evenzeer onder
de ogen wordt gezien. Het spreekt vanzelf, dat de
regering niet te koop kan lopen met de maatregelen
welke zij dienaangaande neemt en heeft voorbereid.

NEDERLAND PARAAT
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HET BUITENLAND
onder de loupe

De grote oorlog is begonnen
Op zee zijn heel wat drama's
afgespeeld. Een zee-oorlog, zonder grote zeeslagen, heeft zich
ontwikkeld, waarbij alle rechten
der neutralen werden geschonden en waardoor de scheepvaart,
•waar nog mogelijk, uiterst moeilijk en gevaarlijk is gemaakt.
Ook de misdadige aanvallen op
Polen en Finland hielden de wereld lange tijd in spanning. Maar
het wachten was toch op de grote aanval, op de beslissende slag
aan het westfront. Na ruim zeven maanden oorlog is echter de
toestand aan dat front nog onveranderd en schijnen beide partijen terug te schrikken voor het
hels geweld, dat daar kan worden ontketend. De grote krachtmeting is nu anders en elders
begonnen. Zij begon — de voorbereidingen van de laatste tijd
deden het al vermoeden - - op
zee, en niet in het Westen, maar
in het Noorden. De geallieerden
wilden tot elke prijs Duitsland
volledig afsluiten. Het lek aan

de Noorse territoriale wateren
moest worden gestopt. Toen
Noorwegen en Zweden hieraan
weigerden mede te werken, werden in die wateren, in strijd met
de rechten dier kleine landen,
mijnen gelegd. Dit was voor
Duitsland, dat ongeveer terzelfder tijd weer een Noors passagierschip en enige Noorse vrachtboten had laten bombarderen,
het sein, om van Denemarken en
Noorwegen te eisen, dat zij zich
onder bescherming van het Derde Rijk zouden stellen. Denemarken bood geen weerstand, Noorwegen wél. Denemarken, dat
niets met de zaak te maken had,
moest bukken voor overmacht.
Het vorig jaar had het met
Duitsland nog een „niet-aanvalsverdrag" gesloten. Thans ondergaat het hetzelfde lot als andere
landen, die ook in zulk verdrag
verzekering van veiligheid meenden verkregen te hebben. Noorwegen was verrast en geheel onvoorbereid. Het moest nog mobiliseren toen de vijand het land
al van verschillende zijden was
binnengedrongen. De Duitsers
meenden verwarring te stichten
door een nieuwe Noorse regering
te vormen, een driemanschap onder den verrader Quisling, een
nationaal-socialist. Dit is echter
mislukt. Koning en regering van
Noorwegen bieden verzet en op
verschillende punten wordt tussen Noren en Duitsers fel gestre-

den. De geallieerden staan natuurlijk aan de zijde van Noorwegen. Het kwam tot felle zeeslagen, eerst in de Noordzee, later bij het Skagerak en het Kattegat en ten slotte bij Narvik.
Maar van toen af zijn alle berichten verward. Nog weet men
niet heel precies hoe de toestand
is en kan niemand verklaren, hoe
het mogelijk was, dat de Duitsers zo onverhoeds op verschillende kustplaatsen van Noorwegen, ook in de hoofdstad Oslo
en zelfs in Bergen, konden landen zonder dat dit door de Engelse vloot werd verhinderd. Wél
is duidelijk, dat de Duitsers deze aanval weer goed hebben
voorbereid en hem dus met
„voorbedachten rade" hebben uitgevoerd. De verwoede zeeoorlog,
die voortduurt, heeft plaats in
een gebied van wel 2000 kilometer lang. Dit is niet te overzien.
Vandaar dat men zolang in onzekerheid verkeert. Het staat
echter wel vast, dat de Duitsers
ontzaglijke verliezen hebben geleden. Zij verloren twee grote
kruisers, een slagschip, vele
transportschepen en ten minste
een tiental torpedojagers. Ook
de geallieerden verloren een aantal schepen, maar kunnen dit
verlies beter dragen. De zeeslag
en de strijd in Noorwegen duren
voort en zullen wel niet geëindigd worden vóór een der beide
partijen een absolute nederlaag
geleden heeft.
Verraders
>
Verraders spelen ook in deze
oorlog weer een grote rol. Zoals
de Russen een Kuusinen bereid
vonden, om Finland, zijn vaderland, over te leveren, konden de
Duitsers in Noorwegen rekenen
op een Quisling. Deze werd inderhaast minister-president gemaakt en stichtte uit Oslo verwarring onder de Noren door per
radio allerlei bevelen te geven.
Ook verschillende officieren
maakten het den vijand gemak-

eslissende
Hef besl
Een kind, een groot kind al, ging ter
bedevaart naar Rome.
Volgens goed, oud gebruik vroeg het
tevoren „intenties" aan de familie: waarvoor wilden ze allemaal, dat er gebeden
zou worden op het graf van St. Pieter?
De een zei: dat we allemaal een zalig
sterfuur mogen hebben, met bediend worden en alles. Een ander vroeg: bid maar,
dat ik de kinderen goed mag opvoeden en
dat het ons goed mag blijven gaan in zaken en zo.
Een derde vroeg: dat de kinderen toch
goed mogen trouwen: geen gemengde huwelijken in de familie.
De vader vroeg iets, dat eerst bevreemde. Hij zei: kind, vraag voor mij maar
een groter geloof-.
Ja: die vraag verwonderde het kind:
Vader was toch zo door en door en zo
voorbeeldig katholiek. Dat die nog meer
geloof nodig had. Vader gelooft toch alles wat je moet geloven?
Het kind had nog niet veel begrepen
van het geloof; de wijze vader méér.
Hoe ging het ons als kinderen? Wij
vonden geloven „vanzelfsprekend". Je
was natuurlijk katholiek. Je kon je niet
Indenken, dat het mogelijk was het niet
te ztjn. Je kon je eigenlijk- ook niet indenken, dat een ander het niet was, tenzij dan omdat hij diverse dingen niet wist,
bet geloof niet kende. En daarom was

het kindervoornemen: later alles reuzengoed weten van je geloof! Alle Godsbewijzen kennen, precies kunnen uitleggen
hoe het klopt: dat het Evangelie een historisch boek is en dat Christus God is,
en dat Hij een Kerk stichtte, en dat die
Kerk dus de ware moet zijn. In onze
jeugd verbeelding zagen we de. andersdenkenden reeds bij tientallen dringen
voor de kerkpoort!
Maar later begrepen we: er komt ook
wil en verlangen aan te pas.
En nog later beseften we: en er komt
ook en vooral genade aan te pas.
Verstand , wil, genade: drie kardiriale
elementen. Ze bestrijken het hele leven.
Het geloof is dan ook: een levenskwestie,
een vitale kwestie, de vitale kwestie. En
de houding die wij mensen hebben tegenover het geloof, onderscheidt ons. We
zijn diesseitig of jenseitig; we zijn tijdsmensen of eeuwigheids-mensen; we zijn
ongelovig of gelovig.
Maar als we in het bovennatuurlijke
leven gelovende, eeuwigheidskinderen
zijn, dan is onder ons bovendien nog een
groot verschil in de diepte, de werking,
de levenskracht van dat geloof; zo vroeg
de wyze vader terecht om een groter geloof. Hij zal zich niet bewust geweest
zijn, dat hij daarbij bad als de apostelen,
die vroegen: „Heer vermeerder ons geloof."

kelijk zijn plannen uit te voeren.
Quisling en die officieren behoorden tot een nationalistische
partij. Voor zulke verraders kan
men slechts verachting gevoelen.
Neutrale landen moeten voor
zulke schavuiten wel uitermate
op hun hoede zijn!
De gemartelde Kerk in Polen
In het bezette Poolse gebied
heeft de Duitse regering alle
godsdienstoefeningen verboden
aan altaren, toegewijd aan den
H. Andreas Bobola, bekend om
zijn beroemde profetie over het
herstel van Polen. Tachtig Poolse Jesuïeten zijn opgesloten in
gevangenissen. Voor de tweede
maal heeft de Duitse regering
geweigerd, toestemming te verlenen aan den pauselijken nuntius te Berlijn, Mgr. Orsenigo,
om het door de Duitsers bezette
Poolse gebied te bezoeken, om
zich daar, in naam van den pauselijken staatssecretaris van de
toestanden op de hoogte te stellen.
Kerkvervolging in Oostenrijk
Radio Vaticana deelt mede: In
Stiermarken zijn het heiligdom
St. Severin en het noviciaat der
Jesuïeten gesloten. In Innsbruck
werd het klooster der eeuwigdurende aanbidding door de Gestapo in bezit genomen en zijn
de zusters met geweld verjaagd.
In Noord- en Oost-Tirol zijn 5
kerken en 25 kapellen brutaalweg aan hun bestemming onttrokken; 43 parochiepriesters en
15 ordesgeestelijken werden gevangen genomen; aan 28 priesters is verboden catechismuslessen te geven in de scholen; 52
scholen zijn daardoor verstoken
van godsdienstonderwijs; 76 onderwijsinrichtingen zijn gesloten;
-215 zusters zijn ontslagen en „geïnterneerd". De „partij" eigende
zich een groot aantal schoolgebouwen en kosthuizen toe en
legde beslag op de aanwezige
gelden; 40 katholieke arbeidersverenigingen, enige kinderhuizen, 16 Vincentiusgebouwen en

Verschillend is bij den ongelovige en
den gelovige de houding tegenover het
lijden van deze tijd. De ongelovige kan
niet anders dan elk leed verfoeien en
vluchten, omdat het hem belet gelukkig
te zijn.
De gelovige kan het aanvaarden als
een straf Gods •— die echter door gebed
afwendbaar is — of als een middel om
beter en gelukkiger te worden.
De consekwent-gelovige, d.i. de heilige,
kan het lijden beminnen en zoeken, omdat
het hem verenigt met Christus, die leed
in de tijd en glorieert in de eeuwigheid.
Verschillend is bij den ongelovige en
bij den gelovige ook de houding tegenover de genietingen van dit leven. De gelovige kan méér genieten, omdat hij de
gelukswaarden smaken kan in hun werkelijke betekenis. De ongelovige zoekt
elke vreugde als een, zij het klein, doel.
En omdat het eindige geen doel kan zijn,
wordt hij niet bevredigd. De gelovige
weet, dat de natuur altijd naar de bovennatuur open staat; dat de natuurlijke
waarden altijd boven zichzelf uit willen
stijgen naar de bovennatuur; dat de
natuur niet gesloten en voleind is in zichzelf, maar dat ze, zoals St. Paulus aan
de Romeinen (hfst. 8) schreef: „zucht en
weent in barensweeën", omdat ze nog
niet de toestand heeft veroverd, die ze in
een bovennatuurlijke wereld onder Gods
oorspronkelijk plan had moeten hebben,
en die ze ook eenmaal bezitten zal. En
omdat hij dit alles weet, de gelovige, en
aanvaardt, kan hij de volle, zij het voorlopigheidswaarde, puren uit alle geluk
dat Gods goedheid hem geeft. En lüj ge-

een aantal ziekenhuizen ondergingen hetzelfde lot; 150 katholieke bibliotheken zijn gesloten,
8 tijdschriften opgeheven en enige drukkerijen omgezet in neutrale. De strijd tegen het „politiek katholicisme" legt geen
windeieren voor de nazi's!
Ouderplicht
Nu in Oostenrijk het godsdienstonderwijs in de scholen en
jeugdorganisaties onmogelijk is
gemaakt, heeft kardinaal Innitzer zich moeten wenden tot de
ouders op wie de eerste plicht
der opvoeding rust. De 3ware
verantwoordelijkheid van die
plicht, zal door de katholieke
ouders van Oostenrijk nu meer
dan ooit worden gevoeld. Maar
tevens zullen zij nu ook de weldaden van de vroeger ondervonden en toen wellicht minder gewaardeerde medev/erking van
priesters en onderwijzers leren
beseffen!
De Bussen en Finland
Het wapen van de Sovjet-Unie
is met een nieuwe ster verrijkt.
Voortaan zal er ook een SovjetKarelië zijn. Het wordt 'n bondsrepubliek der Sovjet-Unie, „autonoom" en onder leiding van Kuusinen. Neen, dat laatste is een
vergissing. Van Kuusinen wordt
niet eens meer gesproken. Zou
hij werkelijk opgehangen zijn?
Dit is dan wel een kortstondige
glorie geweest. Eerst verheerlijkt als de wettige volksvertegenwoordiger van Finland en nu,
na enige weken reeds, de strop
of althans de ongenade van hen,
die hem als paljas hebben gebruikt! — De bolsjewieken maken verder misbruik van hun
imperialistische macht. Zij dulden niet, dat Finland zich opnieuw versterkt of defensieve
verdragen sluit. De communistische veroveringspolitiek is erger
nog dan de kapitalistische! — De
Finse arbeidersbeweging verliest
door de nieuwe situatie twee
dagbladen en 100 volkshuizen,
meestal gebouwtjes van hout.
Daarin kruipen nu de communisten.
H. H.

niet er dieper van dan de ongelovige, omdat hij ze meer naar waarheid ervaart en
meer naar werkelijke wezensinhoud doorproeft.
De ongelovige en de gelovige staan ook
anders tegenover de tijd. De consekwentongelovige moet wel gierig en gulzig zijn
tijd uitbuiten; geduld hebben mag en kan
hij eigenlijk niet. De gelovige daarentegen
kan, al woekerend met zijn tijd, trouwhartig en rustig die tijd zien voortglijden
door zijn vingers. Het geeft hem niet het
gevoel of hem die tijd als water ontsnapt
en ontglipt; of hij dat water vangen moet
en stollen binnen zijn kleine hand.
De ongelovige en de gelovige staan
verschillend tegenover alle levenswaarden.
Wetenschap, kunst, schoonheid, liefde,
handel, politiek, cultuur: ze zijn anders
voor hem die gelooft, dan voor hem die
ongelovig is. Hoe schrijnend is het dan
ook soms te horen: dat men aan dezen of
dien katholiek helemaal niet merken kan,
dat hij Rooms is: „Hij gaat zo vlot en
comme il faut om met de wereld." Als
die katholiek dan maar niet bedenkelijk
het moderne heidendom genaderd is!
Want als licht en duisternis volgens het
Evangelisch woord verschillen de kinderen van deze tijd en de kinderen der
eeuwigheid.
P- P. P,

Werk!
„Koopt t a n d p a s t a uit e i g e n land,
Dat geeft meer werk In Nederland.1*
„IVOROL" De Nederlandsohe tandpasta
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KRONIEK EN KRITIEK
HET WERELDGEBEUREN
Europa beleeft opnieuw het Napoleontische tijdperk: Engeland, inmiddels tot een wereldrijk gegroeid, is
nog eens in botsing gekomen met wat
nu de grootste macht is van het
Europese vasteland. Frankrijk, door
zijn reusachtige overzeese gebieden
eveneens nog een wereldmacht van de
eerste grootte, heeft zich in deze strijd
naast Engeland gesteld.
Italië was in de aanvang van het
Napoleontische tijdvak een toneel van
strijd, maar speelde geen actieve rol.
Tot dusver doet het dit nu nog niet.
De Balkan staat nu, evenals toen,
buiten de strijd. Had Napoleon Spanje
niet aangegrepen, dan zou het vermoedelijk geheel buiten de toenmalige
strijd gebleven zijn, zoals het er nu
ook buiten staat.
Het huidige België, aan Oostenrijk
ontrukt, speelde geen zelfstandige
rol; het was Frans wingewest, evenals geheel ons rijksgebied van 1810
tot 1813.
Het oude Duitse rijk bestond niet
meer; de keizer heette sinds 1809
keizer van Oostenrijk. De Zuidduitse
staten kozen de zijde van Napoleon,
die aan zijn jongsten broer het koninkrijk Westfalen cadeau deed. Pruisen, dat het waagde zich te verzetten,
werd in 1806 door Napoleon op één
dag verpletterd in de veldslagen van
Jena en Friedland en de keizer rukte
Berlijn binnen, waarna hij meende
voorgoed een accoord te hebben gesloten met den Russischen czaar. Te
Berlijn kondigde Napoleon de blokkade tegen Engeland af.
Denemarken (en daarmee Noorwegen) kwamen practisch onder Frans
toezicht en de Franse maarschalk
Bernadotte, die eerst zijn geloof verloochenen moest en later ook zijn keizer verraden zou, werd koning van
Zweden.
De onderwerping van Spanje kostte
Napoleon veel; de tocht naar Rusland,
in 1812 ondernomen, brak de macht
van Napoleon, waaraan eerst Leipzig
en tenslotte Waterloo een einde
maakte.
Wij zien op dat alles terug als geschiedenis. Aan het verschrikkelijke
leed, dat toen geleden werd, aan de
mateloze verwoestingen, de duizenden en duizenden gedoden en verminkten dacht niemand meer, toen
honderd jaar na de slag bij Waterloo
letterlijk de hele wereld wederom in
vuur en vlam stond en na vier jaren
de verenigde macht van Angelsaksen
en Fransen de militaire macht van
Duitsland brak.
Dat reeds twintig jaar later een
nieuwe wereldoorlog zou losbarsten,
had niemand gedacht. Hij wordt gevoerd met alle middelen der moderne
techniek, die de gehele strijdwijze
veranderen en het oordeel over het
verloop zoveel moeilijker maken. Er
is opnieuw bewezen, dat elke oorlog
eigen verrassingen biedt en dat alles
anders gebeurt dan men meende te
verwachten.
Dingen die men dacht dat komen
zouden, gebeuren niet. Daarentegen
geschiedt allerlei, wat men voor onmogelijk of onwaarschijnlijk hield. De
betekenis van de luchtmacht zal nu
moeten blijken. Met name de vraag,
of zij inderdaad een zeemacht zo niet
geheel dan toch grotendeels kan verlammen. Blijken moet ook of de inval
in een land met betrekkelijk geringe
troepenmacht, al heeft men dan hulp
van landverraders, gesteund door
vliegmacht, doeltreffend verweer onmogelijk kan maken. Rijst nog de
vraag, of de blokkade door een overweldigende zeemacht tenslotte ook
de grootste en best georganiseerde
macht, al bezet die ook tijdelijk land
na land, op de knieën kan krijgen. En
blijft dan de vraag, of deze enorme

inspanning met tussenpozen jarenlang kan worden volgehouden.
Het antwoord op al die vragen is
niet gemakkelijk. Allerlei factoren
spelen een rol.
Maar vast staat, dat Nederland de
schokken van al deze gebeurtenissen
meevoelt en mee zal voelen. Wat ons
land al geïncasseerd heeft, blijkt uit
het tweede Oranjeboek, dat onder andere de documenten geeft over de
vernietiging van onze schepen Sliedrecht, Simon Bolivar, Tajandoen,
Arendskerk, Burgerdijk, de belemmering van onze scheepvaart, de verstoring van ons postvervoer, de schending van ons grondgebied.
De Regering heeft bij al deze gebeurtenissen een waardige houding
aangenomen. Haar kan de wereld
niets verwijten. Dit betekent niet, dat
men ons land daarom niets verwijten
zal. Wie een hond wil slaan, kan licht
een stok vinden en de feiten hebben
bewezen, dat men werkelijk niet lang
zoekt om een volk te beschermen of
te bevrijden, zoals dat tegenwoordig
heet. Wij hebben daar pas nog krasse
staaltjes van gezien en het is niet
nodig, na al wat bekend geworden is,
aan nuchtere Nederlanders te vertellen wat er is gebeurd en welke lessen
uit het gebeurde moeten getrokken
worden.
Ons volk verlangt buiten de oorlog
te blijven. Het heeft niemand iets ontnomen en ook niemand iets gevraagd.
Zijn eigen grond wenst het in vrijheid
te behouden. Wie daar op komt, mag
op geen „welkom" rekenen. De mobilisatie van zee- en landmacht is maar
niet symbolisch; wie de versterkingen
heeft gezien, weet dat alles bittere
ernst is en dat degene, die ons land
zou aanvallen, op de sterkst denkbare
weerstand rekenen moet, een overweging, die ook den sterksten aan-

valler wel even zal doen aarzelen.
De Regering heeft laten verklaren,
dat zij niet slechts op de zorg voor
uiterlijke, maar tevens voor innerlijke
veiligheid bedacht is. Een goede verstaander heeft maar een half woord
nodig, als hij zich herinnert, hoe Finland van Stalin een zogenaamde regering-Kuussinen kreeg en hoe in
Noorwegen zekere heer Quisling het
ministerschap niet uit de hand van
den koning aanvaardde, maar integendeel landgenoten, die aan de bevelen des konings gehoorzamen met de
dood bedreigt.
Pas later zullen wij weten, welk
zwart landverraad in meer. dan één
land geschied is en hoe het mogelijk
was, dat het geschieden kon.
Dat in een tijd als deze temidden
van veel verklaarbare onrust de Regering naar buiten en binnen waakt
voor de veiligheid van het Rijk, dat
sinds zijn bestaan na 1815 geen groter
gevaren heeft gekend dan nu, daarvan kan men overtuigd zijn.
Het is duidelijk, dat ieder onzer in
geweten verplicht is de Regering te
helpen. Hulp kan worden geboden
door onze taak rustig te vervullen;
door elkaar niet nodeloos op te winden met allerhande fantasterijen;
door politie of militaire autoriteiten
snel te waarschuwen, als men werkelijk aanwijzingen heeft van ontoelaatbare handelingen of kennis krijgt van
dingen, waarvan de wetenschap voor
de Overheid soms hoogst belangrijk
kan zijn. Dat onze militairen en arbeiders over hun toevertrouwde dingen
moeten zwijgen, spreekt vanzelf. In
een tijd als deze kan elke onvoorzichtige mededeling gevaarlijk zijn.
Als gelovige mensen moeten wij
tenslotte bidden voor onze Regering
en voor ons hele volk; wij moeten
ook bidden om zelf rustig en aan God
overgegeven te zijn. Dit zal ons het
zekerst in evenwicht houden. Zo lang
ons volk in evenwicht blijft, zal het
elke zenuwoorlog overwinnen.

Oorlocjseconomie
DE WEERSLAG VAN DE OORLOG OP ONZE
BUITENLANDSE HANDEL
n
(Doe.) Dat ons land de weerslag
van het losbarsten van het conflict
onmiddellijk hevig voelde, is te begrijpen. Met beide partijen in het geschil
waren wij door talrijke economische
banden verbonden. Engeland en
Duitsland zijn steeds de voornaamste
afnemers geweest van onze exportindustrie en onze land- en tuinbouw.
Onze scheepvaart en transito-handel
is afhankelijk van een wijdvertakt en
levendig internationaal ruilverkeer.
Dit alles is nu verstoord, vooral daar
de oorlog vooralsnog in hoofdzaak
een economische en een zee-oorlog is
geweest.
Zowel onze in- als onze uitvoer ondervonden de gevolgen.
Wat betreft de invoer tonen deze
gevolgen zich sterker door de stijging
der prijzen, die we moeten betalen,
dan door een vermindering in de ingevoerde hoeveelheid. Enige cijfers
tonen dat aan:
In 1938 werd in de maanden September t/m December ingevoerd:
8.022.000 ton. In dezelfde periode van
1939 bedroeg de invoer: 7.785.000 ton.
De overeenkomstige cijfers betreffende de waarde zijn als volgt:
September t/m December 1938:
f 480 millioen.

September t/m December 1939:
f 535 millioen.
We zien dus een daling naar hoeveelheid gepaard gaan met een stijging naar de waarde.
Gedeeltelijk is dit verschijnsel echter ook uit een andere oorzaak dan
de prijsstijging te verklaren. Er heeft
zich namelijk ook een verschuiving
voorgedaan in de samenstelling van
de invoer, en wel van goederengroepen
met een lagere waarde per gewichtseenheid naar die met een hogere
waarde per gewichtseenheid.
Niettemin is in zowat alle groepen
ook een prijsstijging te bespeuren.
Deze is gemakkelijk te verklaren. De
vraag naar verschillende goederen —
vooral grondstoffen en voor de oorlogvoering van belang zijnde artikelen — is zeer gestegen (gestegen behoefte, voorraadvorming).
Die verhoogde vraag kwam zowel
van de kant van de belligerenten als
van de neutralen.
Daartegenover staat een vaak ingekrompen aanbod, hetzij wegens uitvoerverboden vanwege de overheid
van het producerende land, hetzij eenvoudig wegens een vergroot eigen gebruik.
Bij deze prijsstijging ter wereldmarkt kwamen nog als zeer belangrijke factoren de hogere transportkosten en de verhoogde verzekerings-

premies als gevolg van de onveiligheid ter zee.
Voor de oorlogsmaanden September
t/m December 1939 bedroeg dit cijfer 225,0. Het is voor deze maanden
236 percent hoger dan het gemiddelde
over 1938.
Door dit alles kregen verschillende
onzer industrieën te kampen met een
gebrek aan grondstoffen of minstens
met een kostprijsverhoging.
Voor zover deze industrieën voor
de binnenlandse markt werken moet
dit bij een gelijkblijven van de vraag
leiden tot een stijging van de levensduurte. En deze tracht weer verder
door te wei ken in de loonhoogte. Aan
dit probleem zal een afzonderlijk artikel worden gewijd.
Wat overigens onze export betreft,
deze is zowel naar hoeveelheid als
naar waarde gedaald; echter sterker
naar hoeveelheid (40 oercent) dan
naar waarde (30 percent).
Verschillende delen van onze industriële en agrarische productie
(bloembollen, sierteelt) werden zwaar
getroffen door de algemeen door de
oorlogvoerende landen gevolgde gedragslijn: de invoer van niet strikt
noodzakelijke producenten te verhinderen. Deze tendenz zal waarschijnlijk
in de toekomst nog sterker worden.
Anderzijds kondigde onze regering
voor verschillende artikelen uitvoerverboden al.
Stijging van de invoer enerzijds, daling van de uitvoer anderzijds moest
onze handelsbalans wel sterk passief
maken.
Nu is een invoeroverschot, zij het
dan niet in deze afmetingen, voor ons
land normaal. In gewone tijden staan
daar echter andere posten van de betalingsbalans
tegenover (scheepvaart, diensten, rente van leningen
aan het buitenland), die een voor ons
land gunstig overschot laten. Het
voor ons ongunstige saldo van de
handelsbalans wordt hierdoor goed
en de betalingsbalans wordt er door
sluitend gemaakt.
Deze compenserende werking van
andere posten is echter sedert de oorlog zeer verzwakt. Zo is bijvoorbeeld
onze doorvoerhandel nagenoeg geheel verdwenen door de blokkade en
de uitvoerverhindering van Duitse goederen door de geallieerden. Nu Engeland ook aan de verscheping van Duitse kolen naar Italië een einde heeft
gemaakt kan men zeggen dat de laatste doorvoer vanuit Duitsland via Rotterdam is weggevallen. Dat dit een
gevoelige slag moet zijn wordt duidelijk, indien men bedenkt dat Duitslands aandeel in 1938 42 percent van
het uitvoer-transito en 54 percent van
het invoer-transito-verkeer bedroeg.
Door deze vermindering van scheepvaartbedrijvigheid is ook het werk op
de scheepswerven, vooral wat betreft
't reparatiewerk, geringer geworden.
Omtrent de doorvoerhandel, het internationaal goederenverkeer in onze
havens en de zeescheepvaart spreken
de volgende cijfers duidelijke taal:
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12.758 3.283
4.123 1.519
20.352 9.696
16.349 5.629
18.343 5.508
18.307 5.768

Door de hier geschetste wijzigingen
in onze betalingsbalans kan deze
slechts door uitvoer van goud en deviezen in evenwicht worden gehouden.
Dit tast echter op de duur onze financiële reservekracht aan, die we later
mogelijk nog hard kunnen nodig hebben.
Men moet zich dus afvragen hoe
aan deze moeilijkheden ten aanzien
van onze buitenlandse handel het
hoofd kan geboden worden. Daarover
een volgende keer.
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mogelijk dat later daaromtrent nog
een en ander blijkt.
Er wordt, en terecht, in verband
met de uitvoering van de kinderbijslagverzekering haast gemaakt met
de behandeling van het wijzigingsvoorstel. Doordat de Tweede Kamer
het reeds in de afdelingen behandelde, mag er op worden gerekend, dat
de behandeling verder niet al te veel
tijd zal vragen.
Wij Kitten met een moeilijkheid:
de uitvoering van de kinderbijslag is
gekoppeld aan de bedrijfsverenigingen van de Ziektewet; die uitvoering
is, blijkens de toelichting, óók verbonden met de ingediende wijziging:
één vakbedrijfsvereniging voor één
bedrijf. Nu krijgen de bestaande bedrijfsverenigingen, volgens het ontwerp, drie jaar gelegenheid zich aan
te passen. Hoe moet dat dan met de
inwerkingtreding van de kinderbijslagverzekering waarvoor gedacht
is aan l Januari 1941?
Van tweeën een: de overgangstermijn wordt van 3 jaar op een half
jaar teruggebracht — waarom zou
dat eigenlijk niet kunnen? — óf alle
bestaande bedrijfsverenigingen beginnen met l Januari 1940 de kinderbijslagverzekering uit te voeren, zij
het dan, dat heel wat administratief
werk wordt begonnen, dat later, na
3 jaar, weer ongedaan moet worden
gemaakt.
Mogelijk is ook, dat de bedrijfsverenigingen in de loop van dit jaar
langs de weg van vrijwillig overleg,
komen tot de éne representatief te
verklaren bedrijfsvereniging.
Doch dat eventuele overleg zou
waarschijnlijk niet al te vlot verlopen.
Met belangstelling wordt het verloop van zaken afgewacht.

voorkomt meer dan één bedrijfsvereniging te erkennen.
De zogenaamde algemene of gemengde bedrijfsverenigingen moeten in hun statuten een bepaling opnemen, dat geen lid kunnen zijn
werkgevers voor wie de mogelijkheid
bestaat zich aan te sluiten bij een representatief verklaarde vakbedrijfsvereniging.
De minister beslist niet op een
verzoek om erkenning dan nadat hij
de erkende centrale organisaties van
werkgevers en werknemers in de gelegenheid heeft gesteld hem van advies te dienen.
Het bedrag van het ziekengeld
wordt verhoogd met de kinderbijslag.
Het daarvoor benodigd bedrag ontvangt het ziekte-orgaan terug van
het zogenaamde kinderbijslag-vereveningsfonds.
De bestaande bedrijfsverenigingen
hebben, volgens het ontwerp van
wet, drie jaar gelegenheid zich aan
te passen bij de nieuwe situatie. De
minister heeft niet de suggestie overgenomen van het eerder genoemde
rapport betreffende de wettelijke erkenning van de Federatie van Bedrijfsverenigingen; wettelijke verplichting voor alle bedrijfsverenigingen zich aan te sluiten bij de Federatie van Bedrijfsverenigingen; de wetIe. de kinderbijslagfondsen van de telijke versterking van de positie van
het College van Toezicht op de bebedrijf sraden;
2e. de kinderbijslagfondsen van er- drijfsverenigingen. Het antwoord op
de vraag waarom zulks niet is gekende bedrijfsverenigingen;
schied, is uiteraard niet in de memo3e. een Rijkskinderbijslagfonds.
rie van toelichting te lezen. Het is
Zou de Kinderbijslagwet door een
bedrijfsraad worden uitgevoerd, dan
zouden de werkgevers, die onder die
bedrijfsraad
ressorteren, zonder
meer bij het fonds van de bedrijfsraad zijn aangesloten (met uitsluiting dus van de bedrijfsvereniging en LJe oorlog en onze neutraliteit
de Raad van Arbeid).
Indien een werkgever — voor die
De heer Pieter van der Meer de WalDOOR
bedrijven, waarvoor geen fonds van cheren is een knap en vlot schrijver, wiens
een bedrijfsraad zou bestaan — zich proza zich aangenaam en gemakkelijk
P. S l e e n L o f f
niet bij een bedrijfsvereniging zou laat lezen en dat ook om die reden steeds
aansluiten, dan zou hij zonder meer de aandacht blijft trekken.
In het Maart-nummer van het tijdDit laatste zal niemand tegenspreken.
aangesloten zijn bij het Rijkskinderschrift R o e p i n g publiceert hij een ar- Maar wat de christelijke ridderlijkheid bebijslagfonds.
onder het opschrift: „Staan wij aan treft, welke, naar hij te kennen geeft, de
Jammer genoeg heeft de Tweede tikel
de verkeerde kant?"
oorlogen van voorheen wel eigen was,
Kamer het wetsontwerp zodanig geHij behandelt in dat artikel Nederlands
de zaak enigszins anders.
wijzigd, dat de kinderbijslagverzeke- houding van neutraliteit, te midden der staat
De moderne oorlog moge op dit punt
ring eerst dan door een bedrijfsraad oorlogvoerenden; en het blijkt, dat hu een meer dan bedenkelijk hiaat vertonen,
kan worden uitgevoerd, wanneer ook oog heeft voor die houding, niet slechts dat het met de krijgsvoering in vorige
de Ziektewet de bedrijfsraden als wat ons land, maar de kleine Staten in eeuwen zoveel beter was gesteld, moet
het algemeen betreft. „Ik begrijp natuur- niet alleen worden betwijfeld, maar zeer
uitvoeringsorganen erkent.
Voorzover de kinderbijslagverze- lijk," zegt hij, „dat het voor een klein nadrukkelijk worden ontkend.
als het onze weinig aanlokkelijk is
Reeds veel te lang heeft men de lof van
kering door bedrijfsverenigingen zou land
zich in het conflict der grote mogendhe- het oorlogsmonster bezongen en zijn
worden uitgevoerd, werd aansluiting den te werpen of er in gesleept te wor- bloedig beeld omslingerd en onkenbaar
gezocht bij de bedrijfsverenigingen den." En verder:
gemaakt door de festoenen ener even
die de Ziektewet uitvoeren, echter
ware, als gezegd, onnozel te eisen van misleidende als gevaarlijke lyriek. Dat
zó, dat, behoudens uitzonderingen, een„Het
klein volk als het onze, of van België, ook katholieke schrijvers daaraan hebben
voor één bedrijf slechts één als repre- of van een van de Scandinavische staten meegedaan, mannen als De Maistre en
openlijk partij te kiezen en de risico te lo- anderen, is dubbel te betreuren.
sentatief erkende bedrijfsvereniging pen
onverhoeds door een machtige nabuur,
Er zijn zeer zeker
gerechtvaardigde
voor de uitvoering in aanmerking ontevreden over die keuze tussen een kwaad
een minder kwaad, verpletterd te wor- oorlogen geweest en ridderlijkheid, chriszou komen. Doordat de uitvoering en
telijke ridderlijkheid zelfs, kwam daarbij
van de kinderbijslagverzekering der- den."
Hij wil geen moordpartij.
„Ik wil niet, dat wij Engeland aanvallen, meermalen tot uiting. Maar over het
halve aan de uitvoering van de Ziekof Duitsland binnenrukken, of de oorlog krijgsbedrijf als geheel en als zodanig
tewet is gekoppeld, was het nodig, verklaren
aan Rusland! Een volk mag even- velt de historie, welke zich niet naar bedat de Ziektewet overeenkomstig de min zelfmoord plegen als een mens. En de paalde zijden partij stelt, en de feiten obverantwoordelijkheid
een staatshoofd is
inhoud van de Kinderbijslagwet ge- heel wat anders dan van
die van een enkeling, jectief vermeldt een vernietigend oordeel.
wijzigd werd. Zulk een wijzigings- die zich in een roekeloos avontuur kan wer- Ein in haar licht blijkt de verheerlijking
alléén, maar anderen niet aan vernie- van het slagveld en al wat daaraan vastvoorstel is thans door minister Van pen,
tiging mag blootstellen."
zit, maar al te dikwijls geschiedvervalsing
den Tempel bij de Tweede Kamer inDit alles is redelijk en duidelijk en past te zijn, zij het dan ongewild en onbegediend.
in het raam der werkelijkheid doeld.
Wij betreuren, dat de minister volkomen
De verdelgingspraktijken waren anders
en der huidige omstandigheden.
heeft nagelaten voor te stellen om
Minder duidelijk lijkt ons echter het- dan tegenwoordig, maar ze waren niet
ook de bedrijfsraad als uitvoerings- geen dan volgt en waarin men het ant- minder verschrikkelijk.
orgaan van de Ziektewet te erken- woord zal hebben te zoeken op de vraag,
De dertigjarige oorlog ontvolkte het
nen; daardoor wordt, wat de uitvoe- die aan de kop van het opstel is geplaatst. toenmalige Duitsland voor tweederden
De schrijver wekt in deze bladzijden een van het totaal zijner inwoners, terwijl de
'ring betreft, een essentieel deel van
de kinderbijslagverzekering ver- gevoel van twijfel omtrent de waarde en verruwing vooral het platteland op de
geoorloofde onzer neutraliteit. En gruwzaamste wijze teisterde.
minkt. Wij hopen, dat de Tweede Ka- het
Prof. Van Vollenhoven memoreert in
hij spreekt over ons land op een wijze,
mer ten aanzien van dit belangrijke die men niet bepaalt gelukkig en zeker zijn verhandeling over Hugo de Groot's
punt met den minister tot een ac- niet vleiend kan noemen. De vraag r\jst volkenrechts-leer, dat na de vrede van
coord komt.
zelfs, of deze Nederlander zijn vaderland Aken (1748) dertigduizend soldaten werTen aanzien van de bedrijfsvere- wel behoorlijk recht doet wedervaren en... den gefussilleerd, of naar de galeien gezonden, wegen liederlijk wangedrag en
niging — het kon ook moeilijk an- of hij het wel voldoende kent.
Het slotgedeelte van zijn beschouwing tuchteloosheid in de strijd, gevolg alweer
ders — volgt de voorgestelde wijzihun deplorabele behandeling. En de
ging het bepaalde in de Kinderbij- leidt de schrijver in met er aan te her- van
inneren, „dat er zo iets bestaat als de leugens, om het gruwzame te verheimeslagwet: één bedrijfsvereniging voor eer,
het hoge edele gevoel van christe- lijken en de oorlogvoering als iets moois
één bedrijf, behoudens in die geval- Itfke ridderlijkheid, dat vrijwel in onbruik te laten schijnen, ontbraken ook in die
len, waarin, in verband met de or- geraakt en verdwenen is in de moderne tijden niet. Na de slag van Rossbach
ganisatorische verhoudingen in het oorlogen." Een volk, dat eergevoel mist, (1757) schrijft de Franse generaal zelf
aan zijn eigen minister: „Onze troepen
bedrijf, het den minister gewenst is een verloren volk, zegt hy.
(d. B.) Tijdens de behandeling
van zijn begroting 1937—1938 in de
Eerste Kamer heeft minister Romme
medegedeeld, dat het in zijn voorne^men lag een wijziging van de Ziektewet voor te bereiden, waardoor een
einde zou worden gemaakt aan het
nodeloos naast elkaar werken van
bedrijfsverenigingen.
Daarin vonden de centrale organisaties van groot-werkgevers en de
werknemerscentralen aanleiding een
rapport samen te stellen, waarin zij
een aantal verlangens ten aanzien
van de Ziektewet kenbaar maakten.
Eén van de belangrijkste conclusies van het rapport sprak er zich
voor uit, dat wettelijk de mogelijkheid zou worden geopend, dat een
vakbedrijfsvereniging wordt erkend
als een zogenaamde verplichte vakbedrijfsvereniging, met dien verstande, dat de werkgevers in de betreffende bedrijfstak slechts de keuze
zullen hebben zich aan te sluiten bij
die verplichte vakbedrijfsvereniging
óf bij de Raad van Arbeid.
Minister Romme kon zich grotendeels met de opvattingen van het
rapport verenigen, zoals bleek bij de
indiening van het ontwerp-Kinderbijslagwet.
Laatstgenoemde wet kent drie uitvoeringsmogelijkheden:

R O N D DE
BEWEGING
De
Katholieke Metaalbewerkersbond
schreef in de week van 25 Maart tot en met
6 April 188 nieuwe leden in.
„De Mijnwerker" wijst er op, hoe bij de
laatste propaganda-actie, die zulk opvallend
succes had, niet minder dan tien afdelingen
meer dan veertig nieuwe leden wierven.
„De Kath. Bouwvakarbeider" meldt, dat
in de eerste week van April 113 nieuwe leden
voor de bond gewonnen werden.
Volgens „Het Bondsblad" telde de Katholieke Bond van Houtbewerkers op l Januari
1940 5332 leden. Dit betekent, vergeleken
met het vorige jaar, een vooruitgang van
227 leden. De actie is nu gericht op 6000
leden.
*.*
„De Kath. Transportarbeider" blijft de
leuze aanheffen: Naar de 12000 leden in de
bond! Er zijn reeds afdelingen aan het werk
getogen, die dan ook een stijgend ledental
vertonen.
Het blad vraagt de gebeden voor de twee
bondsmakkers A. Eskes en L. van Beek, die
vermoedelijk met de gehele bemanning van
de stoomtrawler „Silvain" IJ 116 eind Februari zijn omgekomen.
***
„Het Rechte Spoor" wijst er op, hoe te
Nijmegen en Alkmaar respectievelijk 16 en
15 nieuwe leden werden gewonnen en hoe te
Eijsden 5 van de daar opgegeven 7 adressen
werden ingeschreven.
„Het schijnt, dat, nu de lente is aangebroken, onze werkers pas los beginnen te
komen. Op verzoek van tal van afdelingen
die met de voorbereidingen niet op tijd klaar
konden zijn, is daarom besloten ook de
maand April nog bij de speciale propagandaactie op te nemen."
* ,*

*
De Katholieke Grafische
Bond zal zijn algemene bondsvergadering houden in „Bellevue" te Amsterdam op 14, 15 en 16 Juli.
Op Zondag 14 Juli wordt het veertigjarig
bestaan van de bond herdacht. De bondsadviseur draagt 's ochtends een H. Mis op.
's Namiddags wordt een herdenkingsvergadering gehouden. Op 21 Juli wordt het feest
in alle afdelingen gevierd.
De bestuurders Hooghiemstra, Jong en Nelissen waren op l April j;l. twintig jaren in
vaste dienst van de Katholieke Grafische
bond. Laatstgenoemde bestuurder heeft tevens 12% jaar de functie van bondspenningmeester met grote zorg vervuld.
* *
Wij ontvangen herhaaldelijk brieven van
militairen, zonder dat zij opgeven tot welke
afdeling zij behoorden, en zelfs zonder hun
militaire adres, aldus „De Katholieke Landarbeider".
Opgave van alleen het bondsnummer is
desnoods voldoende, maar opgave van de afdeling is uiteraard eenvoudiger. Voor allen
geldt overigens: Zo volledig mogelijk adres
van afzender melden.
***
„Ons Vakblad" van de Katholieke Bakkersbond ging 4 April zijn 45ste jaargang
in. De beste wensen aan het dagelijks bondsbestuur, dat het orgaan redigeert.
***

Het comité 's-Hertogenbosch van H.L.
heeft Zondag j.l. haar 25-jarig bestaan herdacht met een H. Mis en algemene H. Communie, waarna in het bondsgebouw een
drukke receptie plaats vond.
Het bestuur van de Kath. Mijnwerkersbond heeft aan de Soc. Dem. Mijnwerkersbond medegedeeld op de eerste plaats te
willen streven naar een bevredigende oplossing van het pensioenvraagstuk, dat het
dringendst op de voorgrond staat en op verhoging van lonen, hoewel ook deze gewenst is, de voorrang verdient.
Het bestuur merkt verder op, dat het ook
in het belang van de mijnwerkers zou zijn,
indien de soc.-dem. organisatie zich in het
vervolg, — alvorens bij de contact-commissie
voorstellen in te dienen, — eerst op de
hoogte te stellen van de inzichten van de
grootste, in dit geval de katholieke organisatie.
BRIEFWISSELING

P. R. te 's-H.: U krijgt antwoord van den
socialen medewerker.

hebben geplunderd, geschoffeerd, gebrandschat en alle denkbare gruwelen bedreven" (commis toutes les horreurs possibles). Wat zegt daarover een jaar later
het boek van Vattel, den man die De
Groot's Volkenrechtsleer verminkte? Dat
men de menslievende oorlogsvoering van
thans niet genoeg kan roemen; on ne
peut trop louer l'humanité avec laquelle
la plupart des nations de l'Europe font
la guerre aujourd'hui!
Men moest inderdaad maar liever niet
meer spreken over eer en christelijke ridderlijkheid in verband met de oorlog. Er
waren uitzonderingen, ongetwijfeld; maar
de regel was een en al barbaarsheid. Het
is waarlijk niet zonder reden, dat in de
litanie van alle Heiligen de oorlog in één
adem wordt genoemd met hongersnood
en pest. Hij is daar in het gezelschap
waar hij hoort.

£ Wordt vervolgd).
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Wij en de internationale toestand
1. Vakcentralen vragen om duurte- Maart 1940, dus drie maanden, wegens
de vorst gesloten zijn geweest. Wij zijn
toeslag.
zeker niet aan de hoge kant, indien wij
liet daardoor ontstane inkomstenverlies
Het Nederlands Verbond van Vakver- in de gezinnen der werklozen op minstens
enigingen, het R.K. Werkliedenverbond f 200.000 per week stellen. Ook daardoor
in Nederland, het Christelijk Nationaal is de nood in deze gezinnen nog weer
Vakverbond en de Nederlandse Vakcen- vergroot.
trale hebben gisteren onderstaand adres
Daarenboven hebben de vorst en de
gezonden aan den minister van Sociale ongunstige economische omstandigheden
Zaken:
ten gevolge gehad, dat zeer velen, en
daaronder een groot aantal vakarbeiders,
Bij brief van 20 October van het vorige werkloos geworden zijn. Ook deze werkjaar namen onze besturen de vrijheid er lozen voelen zeer scherp de voortgaande
bij Uwe Excellentie op aan te dringen, stijging van de kosten van het levensonnaar aanleiding van de stijging van de derhoud.
kosten van het levensonderhoud, die seHier komt nog bij, dat de regering tot
dert Augustus 1939 was ingetreden, maat- ons leedwezen geen gevolg heeft gegeven
regelen te nemen, waardoor de steunuit- aan het verzoek, eveneens gedaan in ons
keringen, alsmede de werkverschaffings- ichrijven van 20 October 1939, om de z.g.
ionen zouden worden aangepast aan deze B-steun te verhogen.
verhoging van de uitgaven voor het leDoor al deze omstandigheden was het
vensonderhoud.
resultaat van de 5 pet. duurtetoeslag geIn verband met dit verzoek besloot de ringer dan anders het geval zou zijn geregering, met ingang van 17 December weest.
1939 tot en met 2 Maart 1940 de steunuitHet is om al deze redenen, dat wij Uwe
keringen en de werkverschaffingsionen Excellentie zeer dringend verzoeken de
met een duurtetoeslag van 5 percent te duurtetoeslag van 5 pet. te verhogen en
verhogen. Ingevolge uw circulaire van 22 aan te passen aan de stijging van de kosFebruari 1940 zal deze toeslag voor onbe- ten van het levensonderhoud, ten einde
paalde tijd worden verleend. Voor dit be- daardoor verdere inzinking van het lesluit zijn onze besturen erkentelijk.
venspeil van de grote massa der werkloSinds het tijdstip, waarop de duurtetoe- zen te voorkomen. Indien Uwe Excellenslag werd verleend, heeft de stijging van tie dit wenselijk acht, zijn wij natuurlijk
de kosten van het levensonderhoud zich gaarne bereid ons verzoek nog nader
voortgezet, mede ten gevolge van de mondeling toe te lichten.
maatregelen, die de regering heeft genomen met betrekking tot verschillende
eerste levensbenodigdheden. Volgens het 2. Vergoeding aan ongehuwde
Bureau van Statistiek van de gemeente
dienstplichtigen.
Amsterdam bedroeg deze stijging gemiddeld over de maand Januari 1940 voor de
De regeringspersdienst meldt:
voeding 11.1 pet. en voor het gehele gezinsbudget 7.3 pet., terwijl ook voor de
De minister van Defensie heeft op l
maanden Februari en Maart verdere verhoging heeft plaats gehad, waardoor het April j.l. een regeling vastgesteld, waargehele gezinsbudget gemiddeld over de bij de mogelijkheid is geopend, dat ongemaand Maart gestegen was met 8.9 pet. huwde dienstplichtigen, die door het versedert Augustus 1939, terwijl de kosten blijf in werkelijke dienst niet in staat zijn
voor de voeding met 13.2 pet. waren ge- zekere geldelijke verplichtingen na te kostegen. Als vaststaand mogen wij aanne- men, in het genot komen van een geldemen, dat op dit ogenblik deze indexcij- lijke vergoeding.
Deze regeling wordt thans gedrukt en
fers nog hoger zullen zijn.
De verhoging van de broodprijs met zal binnen een paar dagen kunnen veréén cent per 800 gram versterkt deze on- schijnen.
Deze regeling betreft voornamelijk uitgunstige ontwikkeling van het kostenpeil nog meer. Deze verhoging drukt gaven voor kamerhuur, opbergen en beuiteraard het zwaarst op de gezinnen met waren van meubelen en andere goederen,
lage inkomsten, omdat in deze gezinnen ziekenfonds, begrafenisfondsen enz., vakde broodvoeding een belangrijker plaats bondscontributie, huisvesting gedurende
inneemt dan bjj gezinnen, die op een ho- verlof en loon van een tijdelijken vervanger in het bedrijf.
ger welstandspeil staan.
Het ligt niet in de bedoeling, dergelijke
Daarenboven mag niet uit het oog worden verloren, dat de indexcijfers van het uitgaven alle tot het volle bedrag te verAmsterdamse Bureau gebaseerd zijn op goeden. Er zijn verschillende grenzen geeen weekinkomen van ongeveer f 30, het- steld.
geen betekent, dat het deel van de kosten
Zo is als algemene regel bepaald, dat
voor de voeding kleiner is dan bij de be- — met uitzondering van het loon voor
langrijk lagere inkomsten van de werk- een vervanger — de gezamenlijke verloze arbeiders en hun gezinnen en de goeding ten hoogste 50 cent per dag bestijging op deze gezinnen dus nog zwaar- draagt, verder dat kamerhuur voor niet
der drukt.
langer wordt vergoed dan tot het einde
Het is daarom, dat onze besturen de van de maand, volgende op die van opwens uitspreken, dat de duurtetoeslag komst, en dat vakbondscontributie slechts
zal worden verhoogd in overeenstemming wordt vergoed tot een bedrag van ten
met de stijging van de kosten van het hoogste 20 cent per week.
levensonderhoud. Onze besturen achten
Wat den vervanger in een bedrijf bedit wel zeer noodzakelijk.
treft, zal de vergoeding ten hoogste
In onze brief van 20 October 1939 be- f 1,50 per dag bedragen.
toogden wij onder meer, dat reeds voorZowel ten opzichte van het loon van
dat de stijging intrad, velen van hen die zulk een vervanger als ten opzichte van
tot de groepen werknemers behoren die al de andere uitgaven staat voorop, dat
zeer lage Jonen verdienen en zij die van de vergoeding nimmer hoger zal zijn dan
steunuitkering moeten leven, in een nodig is om den dienstplichtige in staat
uiterst moeilijke positie verkeerden en te stellen aan zijn geldelijke verplichtindat dit nog in het bijzonder gold voor gen te voldoen. Wanneer hij dus, uit welhen, die langdurig werkloos waren. De ken hoofde ook, deze verplichtingen kan
duurtetoeslag van 5 pet. werd verstrekt nakomen zonder vergoeding te genieten,
op het ogenblik dat de stijging van de komt hij niet voor een vergoeding in aankosten van het levensonderhoud de 5 pet. merking. Ook wordt geen vergoeding voor
reeds had overschreden, zodat de moei- het loon van een vervanger in het bedrijf
lijkheden voor genoemde gezinnen bleven uitgekeerd, indien dit loon uit de inkombestaan en, in verband met de voortge- sten van het bedrijf betaald kan worden.
zette stijging der kosten van het levensonderhoud in de achter ons liggende
Kostwinners
maanden, nog groter zijn geworden.
Het is om deze reden, dat wij ons verHet ligt voor de hand, dat zij, die kostoorloven, Uwe Excellentie te verzoeken,
alsnog te voldoen aan de door ons in ons winner voor familieleden zijn, in het alge
schrijven van 20 October 1939 geuite meen van een vergoeding volgens de nieuwens, om de gevolgen van de stijging der we regeling uitgesloten zijn. Voor zoveel
kosten van het levensonderhoud op te nodig, genieten hun verwanten kostwinheffen door het verstrekken van een com- nersvergoeding en zij zelf kunnen gewoonlijk geen moeilijkheden hebben met
penserende duurtetoeslag.
Het is ons natuurlijk bekend, dat door kamerhuur, opbergen van meubelen en
het geven van een verhoogde brandstof- dergelijke. Echter kan het geval zich voorfentoeslag, het extra verstrekken van doen, dat de kostwinner niet met zijn
goedkoop vet en margarine, het beschik- verwanten samenwoont, zelfs op verre
baar stellen van extra vlees en groenten afstand van hen een betrekking bekleedt,
in blik, aan de nood van de door ons ge en in zulke gevallen kan het voorkomen,
noemde categorieën van werknemers nog dat de verwanten wel met kostwinnersverder tegemoet gekomen is. Maar deze vergoeding geholpen worden, maar dat de
maatregelen, waarvoor wij — het spreekt dienstplichtige zelf toch nog met geldevanzelf — eveneens erkentelijk zijn, waren lijke moeilijkheden zit. De nieuwe regemeer een gevolg van de buitengewone ling laat de gelegenheid open om in derwinteromstandigheden, waarin wij gedu- gelijke gevallen ook den dienstplichtige
rende een paar maanden verkeerd heb- zelf in zijn uitgaven enigszins tegemoet
ben. Deze extra maatregelen golden trou- te komen.
wens maar voor enkele weken en zijn op
Ook gehuwden
dit ogenblik voor een deel weer ingetrok
ken. Bovendien werd de betekenis van
deze maatregelen voor tienduizenden geDe regeling is in hoofdzaak van toepaszinnen, zal voor die aan 't platteland, sing op ongehuwden. Echter sluit zij niet
zeer verminderd doordat de werkverschaf- uit, dat ook gehuwden of zij, die men ge
fingen van half December 1939 «tot half woonlijk met gehuwden gelijk stelt, voor

l nermomef eraclie

een vergoeding in Etanmerking komen,
welke voor henzelf bedoeld is. Dergelijke
evallen zullen echter wel hoge uitzonderingen zijn. Men zal hier moeten denken
aan gevallen, waarin b.v. de vader niet
met vrouw en kinderen samenwoont en
waarbij ook al weer geldelijke moeilijkleden voor den dienstplichtige kunnen
blijven bestaan, al genieten vrouw en kinderen kostwinnersvergoeding.
De dienstplichtige, die voor een zogenaamde vrijgezellenvergoeding in aanmerking wil komen, moet zich bij zijn commandant vervoegen om een daartoe
strekkende vragenlijst te ontvangen. Deze
vragenlijsten zullen binnen enkele dagen
vanwege het departement van Defensie
aan de commandanten worden verstrekt.
De dienstplichtige moet dan in deze lijst
allerlei gegevens vermelden en haar vervolgens weder bij den commandant inleveren. Deze zendt haar aan den burgemeester van de woonplaats, die een onderzoek instelt en zijn bevindingen ook in
de vragenlijst vermeldt. Dan gaat zij naar
den minister van Defensie, die op de aanvrage beslist. De uitbetaling van de verToeding zal wekelijks geschieden door de
;org van de daarbij betrokken militaire
autoriteit. Van tijd tot tijd zal worden
econtroleerd, of de vergoeding nog nodig is.

3. Vrijstelling van dienstplicht voor
mijnwerkers.
Aan de buitengewoon dienstplichtigen
der lichtingen 1938 en 1939, die in het ondergronds mijnbedrijf werkzaam zijn en
tegen l April in werkelijke dienst zijn opgeroepen, is voorlopig vrijstelling verleend. De daarbij betrokken arbeiders
kunnen dus vandaag normaal hun werk
hervatten. Deze mededeling is op de mijnen bekend gemaakt. De maatregel houdt
verband met de demobilisatie der mijnwerkers, wier aanwezigheid in het bedrijf
op het ogenblik een nationaal belang
wordt geacht.
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4. Tekort aan arbeiders in de steenDe langdurige werktijd, de extra verindustrie.
goeding en het hoge uurloon, dat ver
boven het in deze streken geldende loon
Er heerst sedert enige tijd in de streek ligt, doen de arbeiders de tijdelijke werklangs Waal en Rijn, waar een groot aantal gelegenheid bij Defensie boven hun geresteenfabrieken liggen, een belangrijk te- gelde dienstbetrekking verkiezen. Daarkort aan ervaren steenfabrieksarbeiders. door verlaten verschillende arbeiders hun
Dit is voor een dertiental eigenaren van werk en zij, die thans voor de voorbereisteenfabrieken aan Rijn en Waal, met een ding der zomercampagne zijn opgeroepen,
totaal van 1500 arbeiders en een productie geven daaraan geen gevolg, hoewel zij
van 150 millioen stenen, aanleiding ge- reeds vele jaren als zodanig het grootste
weest zich met uitvoerige requesten tot gedeelte van het jaar op de steenfabriede ministers van Defensie, Sociale Zaken ken werkzaam waren.
en Economische Zaken te wenden met het
Door de langdurige vorstperiode is een
verzoek zodanige maatregelen te treffen, achterstand in de voorbereiding der zodat de voor hun fabrieken onmisbare ar- mercampagne ontstaan, en indien een
beiders bij de uitvoering van defensie- spoedige aanvang der werkzaamheden
werken vervangen worden door grond- niet mogelijk is, staan adressanten voor
werkers, die volgens requestranten in het feit, dat zij hun fabrieken niet in begroten getale nog overal in den lande be- drijf kunnen houden en binnenkort geheel
schikbaar zijn.
stil komen te liggen.

Driedaagse bedevaart voor lichte zieken en eendaagse boetetocht voor gezonden naar O.L. Vrouw in het Zand te Roermond
Het R. K. Werkliedenverbond organiseert naar O. L. Vrouw in het
Zand te Roermond een driedaagse
bedevaart van Zaterdag 29 Juni tot
en met Maandag l Juli a.s. voor lichte
zieken en een eendaagse boetetocht
op Zondag 30 Juni voor gezonden.
Op Zondag 30 Juni wordt gerekend
op een massale opkomst van de leden
van de bij het Verbond aangesloten
organisaties en hun gezinsleden uit
alle delen des lands, om op die dag
hun gebed te verenigen met dat van
onze zieken.
Het moet op die dag worden een
boetetocht naar O. L. Vrouw in het
Zand om vurig te bidden voor het
spoedig verkrijgen van een goede
vrede en voor herstel van onze lijdende medemensen.
De grote bedevaartsdag is dus
Zondag 30 Juni.
Neem reeds nu uw besluit:
Zondag 30 Juni naar Roermond.

Ge werkt daardoor mee aan een
schoon en verheven doel.
De geestelijke verzorging geschiedt
door het bedevaartcomité van het
Verbond, terwijl de technische verzorging is toevertrouwd aan de Centrale Reiskas, Drift 10-12, Utrecht.
Medisch leider is dr. V. C. J. Smits,
bekend van onze Lourdesbedevaarten. De verpleging der zieken geschiedt door religieuzen en verpleegsters.
Voor het onderbrengen en verzorgen der zieken wordt door de leiding
gezorgd.
De gezonden, die mogelijk de zieken
willen vergezellen, kunnen dit doen en
kunnen gedurende 3 dagen aan alle
oefeningen voor de zieken deelnemen.
Laatstbedoelde gezonden kunnen
tevens hun verblijf te Roermond door
de Centrale Reiskas laten verzorgen.
Nadere mededelingen zullen spoedig volgen.
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voorzien werden van
affiches en motto's,
die de ongeorgani(Strofe uit ons Strijdliedj seerde arbeiders opwekken tot aansluiting.
ACTIVITEIT!
* ..*
*
Dat op de eerste
plaats de gebouwen
van onze plaatselijke
Werklieden verenigingen en Volksbonden
voorzien moeten zijn
van de nodige affiches,
spreekt vanzelf.
In Utrecht staat op
het St. Janskerkhof het
bekende
gebouw
Een van de flinke reclameborden in Velzen en omgeving
„Huize St. Jan", het
centrum der plaatseDeze avonden zijn prachtig geslaagd en
lijke R. K. Werkliedenvereniging St. Joseph,
dat op 'n behoorlijke wijze van affiches we zullen de volgende wsek nog enkele
is voorzien en op deze wijze ongetwijfeld aardige actie-foto's uit Helmond plaatsen,
de aandacht van de vele voorbijgangers waarmede onze vrienden aldaar ons deze
week verrasten.
op de actie vestigt.

ötvydt mede in anze
ALOM

"

De propaganda-wagen in Helmond
Inderdaad, er is — gelukkig — alom activiteit in het land. En al loopt 't niet
overal even gesmeerd, toch geloven we foto's van de plaatselijke propaganda,
foto's die met de vele brieven en de talrijke bestellingen van propaganda-materiaal te zamen toch wel wijzen in de richting van een behoorlijke activiteit.
Het ligt voor de hand, dat de CredoPugno-mannen ter plaatse een levendig
aandeel hebben in de grootse propaganda-campagne, wanneer deze tenminste
goed is opgezet. En dat is in Veldhoven
het geval, waar een aantal enthousiaste,
flinke jonge kerels zo juist bezig zijn met
het plaatsen van een der borden waarop
het Verbondsaffiche is aangebracht.
Van Veldhoven naar Sassenheim is 'n
hele afstand, maar er blijkt tussen deze
plaatsen weinig verschil in activiteit te
bestaan. Het aanbrengen van de affiches
op de drukke punten in de stad of in het
dorp, is 'n goed stuk propaganda. Zo denken onze werkers er in Sassenheim blijkbaar ook over en de aardige actie-foto
toont hoe de jeugd van Sassenheim
vol belangstelling toeziet bij het aanplakken van het tekstaffiche!
Wanneer we nog hoger het land ingaan
en even Velzen aandoen, dan ontmoeten
we onder andere in de buurt • van de
over 't geheel genomen, tevreden te mo- hoogovens een aantal flinke reclameborgen zijn. Onze indruk willen we ditmaal den die daar door de goede zorgen van
motiveren door plaatsing van 'n aantal onze Velzense vrienden zijn neergezet en
Ook Veldhoven heeft alle krachten
gemobiliseerd!

***
Er is inderdaad op tal van plaatsen een
Een tweetal flinke propaganda-bijeenprettig aandoende activiteit te bespeuren.
komsten behoorde in Helmond tot een
Mogen de resultaten daarmede in evenwelverzorgd onderdeel van de propaganredigheid zijn!
L B.
da-actie, die daar stevig wordt aangepakt.
Om de belangstelling voor deze avonden
— waarbij ook de Filmcentrale van ons
Verbond was ingeschakeld — zo hoog mogelijk op te voeren, reed een propagan-

D
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Op 9 en 10 Maart j.l. congresseerde te Brussel het Katholieke
Vakverbond in België. Er waren 1200
bestuurders aanwezig om met kanunnik Brijs en professor Verbist, Paul
Segers, aan wien zo pas vergeefs een
ministersportefeuille werd aangeboden, en professor Eijskens de toestand te overzien.
Het Vakverbond telde einde Mei
1939 339.869 leden, 20.804 meer dan
in 1937. In dit cijfer zijn niet begrepen de zieken, soldaten en andere leden, die tijdelijk hun bijdrage niet betaalden. Het is dus een minimum-cijfer.
Huize St. Jan te Utrecht in het
De Landsbond der Katholieke Muteken van de actie!
tualiteiten had een totaal aangesloten
da-wagen door de straten van Helmond, gezinshoofden van 441.269. 't Aantal
waarop voorts ook nog een aantal affiches gezinsleden uit de arbeidersfamilies,
waren aangebracht.
die aangesloten zijn,
bedroeg:
1.335.936.
Het Nationaal Verbond der Arbeidersvrouwengilden: in het Vlaamse
land: 124.878 en in het Waalse land:
145.620. Totaal voor België: 270.498,
een vooruitgang van 16.498 leden.
De Katholieke Arbeidersjeugd:
71.270.
Mannelijke
arbeidersjeugd:
in
Vlaanderen: 26.070 en in Wallonië:
8.605; vrouwelijke arbeidersjeugd: in
Vlaanderen: 25.979 en in Wallonië:
10.616.
Het Algemeen Katholiek Werkersverbond : volwassen arbeiders 489.021
die, hetzij door rechtstreekse aansluiting bij het Werkersverbond, hetzij
door toetreding langs vakvereniging
of mutualiteit, door de katholieke arbeidersbeweging bereikt worden. De
aanwinst is 40.021 leden.
Arbeidersvrouwen: 270.498.
Arbeidersjeugd: 71.270.
In 1939 zijn dus 830.789 verschilende personen, behorende tot de arbeidersstand, georganiseerd in het kader van het Algemeen Christelijk
Werkersverbond; de aanwinst sedert
1937 bedraagt 47.407 leden.
Ergens In Sassenheim:
het geschut wordt in stelling gebracht
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Behalve bij schepen en gezanten worden de majesteitelijke woorden steeds
voluit geschreven: „Hierop volgde een
open hofauto voor Harer Majesteits persoonlijk gebruik te Apeldoorn" (Msb. 19
IX '36). „De Koningin begaf zich met de
o
5)j>
hertogin en Harer Majesteits adjudant
luit. ter zee 1ste klasse jhr. Van Holthe
naar de Kon. wachtkamer.... De overige
In Oktober 1939 bevatte „Onze Taal" de gen is zeker ongewoon, al kan men er aanwezigen begroetten vervolgens Harer
volgende mededeling :
ook voorbeelden van aanhalen, waarbij Majesteits gasten... (Msb. 4 I '37). „De
„UWER MAJESTEITS — „God be- Majesteit voluit geschreven werd: „Prins Tweede Kamer heeft besloten, op Don- VAN EEN VADER AAN ZIJN ZOON.
hoede de nieuwe telg uit Uwer Majesteits Aschwin had zich, na Harer Majesteit's derdag 16 Juni om één uur in comité-gegeslacht". Aldus een hooge overheidsper- aankomst op de jacht, ook aan boord be- neraal te behandelen het ontwerp-adres
Beste Frlts,
soon, ter gelegenheid van de geboorte geven" (Msb. 18 IX '37). „Dat de ont- aan de Koningin ter gelegenheid van
van het prinsesje. Het geslacht van Hare slagen Burgemeester.... spreekt van al- Harer Majesteits 40-jarig regeeringsjuZo juist is kapelaan Van Straatten hier
Majesteit is: Hare Majesteits geslacht, lerlafharti'gste intriges en Hare Majes- bileum" (Msb. 14 VI '38). Enz. enz.
geweest. Ik moest je de hartelijke groeten
Als de lezer goed heeft opgelet, heeft van hem doen. Wij hebben een heel geof: Harer Majesteit geslacht."
teifs ambtenaren, den Minister incluis,
Dit wil dus kort en bondig zeggen: of beschuldigt van opzettelijk het recht te hij gemerkt dat we in onze voorbeelden sprek gehad over de voor- en nadelen van
het een of het ander. Wie met de -s wil hebben verwaarloosd, is in zulk een schrij- vóór Oktober 1939 zijn gebleven, met uit- de militaire dienst en het is jammer, dat
werken, kan zich niet tegelijk de -r- ven aan de Koningin onverdedigbaar" zondering van één dubieus gevallet je: je er niet bij kan zijn.
weelde veroorloven. Deze „taalkundige" (Msb. 2 III '39). — De gewone schrijf- „Z.M.'s regering". In alle voluit geschreIk zal je geen totaal verslag van dit
vingerwijzing vond weerklank in de har- wijze is „Majesteits", bijv.: „Het ligt niet ven voorbeelden waren -r en -s trouw
ten; ik zeg niet: in alle harten — welke in Harer Majesteits bedoeling om te Am- verbonden; slechts één uitzondering werd gesprek geven. Als je weer met verlof
mens zou die kunnen doorgronden! — sterdam audiënties te verleenen" (Msb. genoteerd in het geval Ootniarsum: „Ha- bent, praten wij er nog wel eens over.
maar ik durf toch te gissen: in enige 15 IV '36). „H. M. de Koningin heeft gis- re Majestelt's ambtenaren". Toen het Ok- Maar één gezegde wil ik toch graag even
harten. Ik maak dat daaruit op, omdat teren op Het Loo ontvangen den heer tobernummer van „Onze Taal" was ver- citeren. We hadden het zo over de morele
er zo hier en daar onmiddellijk gevolg O. E. Teppema, Harer Majesteits buiten- schenen, werd dat anders.
gevaren en toen zei de kapelaan: „Ik voor
werd gegeven aan het zo juist vermelde gewoon gezant en gevolmachtigd minismij geloof, dat een van de grootste gevaalternatief. Het kan nuttig zijn een en ter te Buenos Aires" (Msb. 19 X '37).
P. GERLACH ROYEN O.F.M.
ren
gelegen is in de moeilijkheid om zelfander te onderzoeken, maar toch niet op
standig te blijven. Juist in het „meedoen"
de eerste plaats om voor de zoveelste
met de anderen schuilt het verraad aan
maal te konstateren, dat taaldilettanten
eigen beginselen."
in zekere kringen meer gezag hebben dan
Over dit gezegde heb ik eens ernstig
mannen van het vak. Laat me hier een
nagedacht. Ik ben nagegaan, hoe het met
waar woord uit De Maasbode (16 XI '39)
overnemen: „Nu is de heer Schijthuis een TONEEL:
ons in de vorige mobilisatie het geval
deskundige in het opslaan van granen en
was. En voor zover ik er over kan oorMeden, die over zaken praten, waarvan
delen, moet ik den kapelaan groot gelijlt
zij verstand hebben, zijn altijd voorzichtigeven.
ger dan pedante dilettanten." (SchrijHet is ook eigenlijk zo logisch. Jullie
„en
oud
paar
df
van
stal
aenaalcl
ver dezes zou uiteraard het komma niet
draagt
allen hetzelfde uniform, je eet en
achter „lieden", maar achter „granen"
drinkt hetzelfde, je slaapt in precies eenhebben gezet — iedereen begrijpt waardere bedden en ja doet hetzelfde werk.
om, alleen dilettanten niet).
OISTERWIJK GAAT SCHIMMEL RIJDEN
Je bent niet meer of minder dan een
Wij beginnen ons onderzoek met na te
gaan, wat er voor Oktober 1939 in enkele
ander en wordt door je meerderen ook als
dagbladen gebeurde. En de lezer moge
zodanig behandeld.
De laatste jaren hebben wij herhaalde- drik Caspeele de regie zal voeren; dat is
daarna mijn voorzichtigheid prijzen, wanWat is natuurlijker dan dat je ook na
neer ik niet aanstonds met de konklusie lijk mogen schrijven over het werk van goed, vermits daarmee geen Nederlands de dienst de „gelijkschakeling" doorin huis val. Op taalgebied is het altijd de „Ghesellen van den Spele" in het Ois- regisseur verantwoordelijk kan worden voert? En als dan ook vijf man een borrel
veiliger de feiten eerst te laten spreken, terwijkse natuur-theater, wy hebben de gesteld voor dit zo ver beneden het peil gaan kopen (en nog een en nóg een), dan
en dan liefst die feiten en schijn-feiten in innerlijke zekerheid deze toneelgroep met van de Ghesellen liggende spel.
zal de zesde waarschijnlijk niet willen achwat breder verband te plaatsen. Mochten onze pen naar behoren te hebben geIn het communiqué wordt gezegd, dat terblijven. En wat hier opgaat voor drinwe vandaag nog niet tot een definitief
besluit komen, dan is dat volgens schrij- steund. De Ghesellen van den Spele ver- bij gebrek aan goede stukken van de ken, geldt ook voor vloeken, gemene taal
ver dezes niet zo heel erg, want in het dienden dit, nademaal zij op de flagsto- nood een deugd gemaakt moet worden. en nog meer verkeerdheden.
latere Januari-nummer van „Onze Taal" nes van hun mooie theater menige goede Hiermee is op de eerste plaats „Het
staan enkele enormiteiten, die nauw ver- vertoning gaven; wij gaven zelfs als onze witte paard" door de Kunstkring zelf
Nu zijn er dunkt me, twee methoden om
band houden met Uwer Majesteits ge- mening te kennen, dat in Oisterwijk de veroordeeld. Maar dat er gebrek aan aan deze verkeerde invloed te ontkomen.
slacht— waar we ook nog op wilden wij- gelegenheid was om voor het Nederland goede stukken zou z^jn is eenvoudig on- De eerste en voornaamste bestaat hierin,
zen. We zullen dan tot besluit weer tedat je je op het standpunt van de H. Kerk
rechtkomen bij de Voorzitter van de Eer- se katholieke lekentoneel jaarlijks een waar.
Goede
stukken,
ook
voor
de
openlucht,
evenement
te
scheppen.
Oisterwijk
imstelt.
De Kerk heeft altijd volgehouden,
ste Kamer. Er hangt in de wereld veel
meer samen dan zo oppervlakkig lijkt! mers heeft in de zomer een grote toeloop zijn er genoeg; by het katholiek tonoel- dat de mens een individueel wezen is met
Niet alleen is er verband tussen waarhe- en had tot nu toe altijd mogen rekenen fonds „Ons Lekenspel" verscheen 'n com- een individuele ziel en een vrije wil. Al
.den, er bestaat ook verband — althans op een zeer grote en welwillende belang- plete bundel. Maar Oisterwijk wist niets wordt de mens dan ook nog zo „gelijkgeverwantschap tussen dwaasheden met stelling van de pers, welke de zomeruit- anders te vinden dan dit afgejakkerde schakeld", voor wat betreft moreel niet
familie.
voeringen in het natuurtheater naar best paard, waarvan we hoopten dat het ein- te verantwoorden handelingen is hij met
Verbindingen van het type: „Hr. Ms. vermogen propageerde, omdat de toneel- delijk de rust der vergetelheid had ge- Gods hulp baas in eigen huis. Het komt
Nautilus is gisteren vertrokken van Es- critici de vele goede kansen die hier voor vonden.
hierop neer, dat je ook in dienst toch
bjerg" (Msb. 18 IX '37), zyn zo gewoon
nog
altijd je eigen weg kunt gaan en dat
Hoe
jammer
is
het,
dat
de
veelbelohet
grijpen
liggen,
inzagen.
dat ik me niet verplicht gevoel bij alle
Ofschoon de algemene belangstelling vende Oisterwijkse groep verzeild raakt je helemaal niet gedwongen wordt om te
voorbeelden dag en datum te vermelden.
Ik nam ze uit De Maasbode van vóór aan een dergelijke toneelgroep verplich in het dilettantisme en dat het een finan- drinken en te vloeken, alleen omdat ook
Oktober 1939, maar had ze evengoed uit tingen oplegt, vertoont de lijn der be- cieel succes zoekt te forceren langs de anderen dat doen.
Verder is deze moeilijkheid ook nog op
een ander blad kunnen overnemen:
langrijkheid van het Oisterwijkse reper- weg van de geringste weerstand.
„Hr. Ms. kruiser Sumatra, onder bevel toire een eigenaardige kronkel. Begonnen
Waar zijn de dagen van weleer toen andere wijze te ondervangen. Wat is gevan den kapitein ter zee C. H. Brouwer, werd met de zeer geslaagde opvoering kapelaan Van Delft „De verloren zoon" makkelijker dan je aansluiten bij gelijkis vertrokken van Oban". „Reeds als zoo- van Laudy's „Paradijsvloek" onder regie van Smulders liet spelen, toen het klas- gestemden, die niet drinken of vloeken f
danig maakte pater Jelgersma twee oe- van Hans Thiemeyer en daarna kwam sieke toneel in Oisterwijk opgang maakte ? Op die manier vorm je weer een clubje
fenreizen mee met een van Hr. Ms. scheWe kunnen niet geloven, dat kapelaan van „gelijkgeschakelden", dat een waarpen n.l. in 1926—1927 een reis van een het door de serieuze critiek algemeen als
Roovers,
de huidige moderator van de dige tegenpool vormt van de anderen.
mislukt
verklaarde
„Filmspel
van
Sint
half jaar met Hr. Ms. Tromp en in 1928
dit clubje maak je het den zwakken
een reis met Hr. Ms. Heemskerk". „Men Franciscus"; Felix Timmermans en de Ghesellen, erg gecharmeerd is op het af- Door
broeder
ook heel wat gemakkelijker om
meldt ons, dat het Prinselijk echtpaar
Antwerpenaar Hendrik Caspeele waren tandse paard, dat, ongetwijfeld groot- staande te
blijven.
zich dien ochtend aan boord van Hr. Ms. resp. verantwoordelijk voor stuk en regie. scheeps opgetuigd, dit jaar door het naGelderland zal inschepen.... (Ze waren
Het jaar daarna probeerde men het tuurtheather zal draven.
Frits, ik schrijf je dit niet, omdat ik
o.a. vergezeld) van Hr. Ms. adjudant lui- met de pathetische „Pilatus" van FrencIs het dan toch nodig, dat voor het meen, dat je ook tot die zwakke broeders
tenant ter zee Ie klasse Jhr. van Holthe".
„De Ie kanselier aan Hr. Ms. Gezantschap ken en tenslotte werd vorig jaar weer Nederlandse katholieke lekenspel een gerekend moet worden. Ik weet gelukkig
te Rio de Janeiro
de heer H. Th. E. eens een goede greep gedaan met de zeer deskundige raad van advies komt?
wel beter. Maar misschien kan deze brief
Iets zal er dienen te gebeuren of we je toch helpen om nog beter je taak in
Bomans, is overleden". „In herinnering levendige vertoning van „Don Quichotte
wordt gebracht, dat Zr. Ms. regeering op de bruiloft van Kamacho" onder de vrezen, dat het kansrijke Oisterwijkse in- dienst te leren kennen. Juist omdat je zelf
ernstig verontrust was door het toene- uitermate frisse regie van Carel Briels, stituut met dit witte paard zal ver- geen zwakke broeder bent, heb je zo je
mende aantal aanvallen op schepen.... die, kersvers van de Toneelschool, hier schimmelen. Als we Oisterwgk „het beste"
Verder werd meegedeeld
dat als een bewees voor het katholieke lekentoneel wensen, dan mogen de vrienden van het verplichtingen ten opzichte van de anderen.
Britsch koopvaardijschip zonder waargoede toneel dat verstaan.
Dat je die verplichtingen ook zult naschuwing door een onderzeeboot werd een kracht van betekenis te zijn.
We vertrouwden toen, dat de Oisterkomen wenst je van harte toe
aangevallen, Zr. Ms. schepen gemachtigd
AD BEVERS.
waren, een tegenaanval op de onderzee- wijkse Kunstkring zijn artistieke roeping
voortaan zou doen laten gelden boven het
Je toegenegen Vader.
boot te doen" (Msb. 2 IX '37).
Bij de afkorting „H. Ms." is men niet zakelijk belang van de Vereniging voor
volkomen zeker, wat bedoeld werd: Hare Vreemdelingenverkeer die tevens bij het
Een I oneellyceum v
Majesteits of Harer Majesteits. Zo bij- natuurtheater is geïnteresseerd.
voorbeeld in een bericht dat sprak van
Helaas, we hebben vermetel vertrouwd!
dr. Primo Villa Miohel „buitengewoon
Thans bereikt ons het bericht, dat de
In samenwerking met Albert van Dalgezant en gevolmachtigd minister der Ghesellen van den Spele dit jaar voor
sum en Eduard Verkade en gesteund door
en u zult 's morgens uit bed springen,
Vereenigde Staten van Mexico bij H. Ms.
, ja heus
gereed om bergen te verzetten.
een eminent comité van aanbeveling werkt
hof', en van K. Tofer dito „van Estland de dag zullen komen met
lederen dag moet uw lever een liter leverbij H. Ms. hof" (Msb. 18 XII '37). „De „Het witte paard", waarvan men het in de jonge toneelkunstenaar Carel Briels
gal in uw ingewanden doen vloeien. Wanneer
tewaterlating van H.M.'s flottieljeleider het officiële communiqué niet eens de aan de totstandkoming van een „toneel- deze stroom van lever-gal onvoldoende is, verteert uw voedsel niet. het bederft. U voelt u
Tromp door H. M. de Koningin is ook door moeite waard vindt, den schrijver erbij
u raakt verstopt. Uw lichaam is
lyceum", dat een nauwer contact wil be- opgeblazen,
Z.K.H. Prins Bernard bijgewoond" (Msb. te vermelden.
vergiftigd, u voelt u beroerd en ellendig, u
Eiet
alles
zwart.
werkstelligen
tussen
de
opgroeiende
gene24 V '37). „Z.M.'s-regeering weet maar al
In weerwil van het feit, dat in dat
De meeste laxeermiddelen zrjn slechts lapte goed, dat...." (Msb. 13 X '39). In het communiqué getracht wordt „Het witte ratie van de instituten voor voorberei- middelen. U moet CARTER'S LEVER-PILLETJES
nemen om deze liter lever-gal vrij te
laatste voorbeeld is het verbindende
doen vloeien en u zult u een geheel ander mensen,
dend
hoger
en
middelbaar
onderwijs
en
paard"
als
geschikt
voor
deze
tijd
te
verstreepje tussen „Z.M.'s" en „regeering"
voelen. Onschadelijk, plantaardig, zacht, onovertroffen om de lever-gal te doen vloeien.
biezonder vreemd. De met komma ver- klaren, vonden we deze beslissing dood- het levende klassieke toneel.
Eischt Carter's Lever-Pilletjes bij apothekers
Wij komen daar nader op terug.
bonden, „'s" in de laatste twee aanhalin- jammer. Gemeld wordt tevens, dat Henen drogisten, f. 0.15.
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en regelmaat!
Een massa mensen verbeelden zich, dat
er niets op hun levenswijze aan te merken
valt, wanneer ze maar geen
misbruik
van sterke drank maken en geen andere
aanstoot gevende dingen doen.
Met die „aanmerkingen op hun levenswijze" wil hier natuurlijk niet bedoeld
zijn het bevitten en veroordelen van hun
dagelijkse doen en laten door ons, hun
medemensen — die meestal méér dan
werk genoeg hebben om het eigen tuintje
voor 't oog van de wereld zo'n beetje
toonbaar te houden — maar ze betreffen
hier alleen gewoonten en hebbelijkheden
die, om 't zo uit te drukken in de beste
families voorkomen en mogen voorkomen,
maar die voor het lichamelijk heil van de
betrokken mensen toch lang niet onbedenkelijk zijn.
De ene mens bijvoorbeeld heeft de gewoonte om voor zijn doen te laat naar
bed te gaan, een ander om veel ïe roken,
een derde om veel te eten of te veel
vlees te eten, wat veel kruiden te gebruiken, enz. enz. Op zich zelf lijken zulke
dingen vrij onschuldig, een ander heeft
ook niet het minste recht, zich eraan te
stoten, maar op de lange duur krijgt
de betrokkene te boeten voor zijn gebrek
aan zelf tucht: de een gaat aan slapeloosheid lijden of krijgt het met zijn zenuwen te kwaad, de andere krijgt een
maag- of darmaandoening: maar zijn
Straf ontloopt niemand, al komt ze voor
den één wat later dan voor den ander.
Een veel voorkomende verkeerdheid is
bet eten op ongeregelde tijden.
Terwille van ons werk of een andere
plicht en door velen ook louter om genoegens wordt zo dikwijls het etensuur vervroegd of verlaat en soms geheel verzuimd; en bij huisvrouwen, die hun werk
en hun tijd verkeerd indelen of door gebrek aan plichtgevoel hun tijd verpraten
by de buurvrouw en in 't geheel geen regels van de huishouding kennen, loopt het
met de regelmaat van de etensuren vanzelf helemaal spaak.
Maar de behoeften van ons lichaam
houden geen rekening met zulke willekeurige onregelmatigheden en zyn organen werken rustig door met de regelmaat
van de klok. Tegen etenstijd beginnen
maag en darmen in beweging te komen,
het maagzuur en andere verteringssappen beginnen te vloeien, de lever gaat
meer gal afscheiden en het hele lichaam
begint zich min of meer moe te voelen;
vele mensen worden zelfs nerveus en prikkelbaar en zuigelingen beginnen het op
een huilen te zetten. Al die aandoeningen
bij elkaar kennen we allen als hongergevoel.
Geven we aan die waarschuwing van
het lichaam geen gehoor en komt er geen
eten in de maag, dan verdwijnen tenslotte
bovengenoemde verschijnselen, om na
korter of langer tijd weer terug te komen.
Komt deze onregelmatigheid dikwijls
voor, dan loopt het met onze hele spijs
vertering spaak en ontstaat schade. Het
afgescheiden maagzuur, dat telkens geen
voedsel in de maag vindt om te verteren,
benadeelt het slijmvlies van de maag en
het kleinste wondje daarin wordt door het
buitengewoon scherpe zuur verder uitgebeten, zodat de maag als het ware zich
zelf verteert; een aandoening, die onder
de naam maagzweer veel voorkomt.
Omdat tenslotte alle verteringssappen
Uit het bloed worden afgescheiden, moet
er op het ongeregelde etensuur een massa
bloed naar de buikorganen gevoerd worden, terwijl het tegelijkertijd voor andere
arbeid op andere plaatsen van ons lichaam
nodig is. Ook deze moeilijkheid wordt door
onze prachtige lichaamsmachine opgelost:
het hart wordt namelijk een paar keer zo
hard als gewoonlijk aan 't werk gezet,
maar -- ook dat gebeurt natuurlijk op
de duur niet ongestraft. Het kan maanden, zelfs jaren zo gaan, maar ten slotte
is de harmonie van de onbewuste organenwerking blijvend verstoord en slechts
met velerlei pilletjes en tabletjes kan de
dokter de machine een beetje dragelijk op
gang houden. De krachten zijn te snel
verbruikt!
Daarom kan niet vaak genoeg herhaald
worden: Behoudt uw lichaamskracht door
matige en regelmatige maaltijden en door
een gezond, regelmatig leven in alle oprichten.
WILMA MÜNCH.

Een interview met de presidente
der R. K. Ver. tot bescherming
van meisjes.
Mijn eerste indruk, toen ik de kamer van mevr. Bijvoet-Van Haren
binnentrad, was: Dit wordt een rustig en zeer zakelijk onderhoud. Papier en potlood lagen klaar en vlak bij
de hand de bescheiden die mogelijk
tot verduidelijking of tot meer aanschouwelijkheid nodig konden zijn. Ik
prees mezelf in stilte, wijl van mijn
rijtje vragen de bovenste ook het cachet „zakelijk" droeg!
„Mevrouw Bijvoet, wilt u mij iets
vertellen uit de geschiedenis van uw
vereniging?"
„Graag
Is 't niet eigenaardig,
dat het een man was, die de stoot
gaf tot de oprichting er van? Dat

kwam zo: Een Zwitser reisde eens
door Hongarije. Tijdens de reis viel
het hem op, hoeveel van zijn jonge,
vrouwelijke landgenoten, Zwitserse
meisjes dus, die in het hotel- en restaurantbedrijf werkten, aan talrijke
gevaren
blootstonden. Teruggekeerd in zijn land stichtte hij met
enkele invloedrijke personen een vereniging voor morele hulpverlening
aan alleenstaande vrouwen en meisjes. Deze breidde zich in korte tijd
uit, werd al gauw internationaal.
In ons land was het mr. Heilegers,
destijds voorzitter van de Bijzondere
Raad der Vincentiusvereniging te
Amsterdam, die met onmiddellijke
medewerking en steun van het gehele Episcopaat de R. K. Vereniging
tot bescherming van meisjes oprichtte.
Dat was in 1902.
Thans vormen degenen, die voor
onze vereniging werken: de bestuursleden dus, de correspondenten
(dat zijn zij, die op de kleinere plaatsen onze belangen behartigen) en de
werkende leden tezamen een respectabel aantal van 900 personen.
We houden jaarlijks een grote vergadering, we hebben onze studiedagen, retraites, we bezitten een eigen
maandblad en u kent natuurlijk onze
kerkelijke kalender? Neen?
dat
is schande. Neemt u maar een exemplaar mee, dan wilt u 'm nooit meer
missen."
„Als ik het wel heb, bestond er
voor die tijd reeds 'n dergelijke bond
op protestantse grondslag?"
„Juist; die wordt meestal kortweg
de ..Union" genoemd."1)
„Heeft u daar ook contact mee?"
„Volop. We werken elkaar in de
hand. Komt de Union met een katholiek meisje in aanraking, dan draagt
zij dat aan ons over en omgekeerd."
„En met het Lesrer des Heils?"
„Dat is me in al die jaren pas twee
keer overkomen. Wel ontmoeten we

elkaar in het algemeen comité tot
bestrijding der zedeloosheid. Maar
laat ik er dadelijk bij zeggen, dat ik
grote sympathie heb voor het Leger;
het doet ontzaglijk veel goed."
Het waarderende artikel van Gerard Brom over
generaal Booth en
zijn stichting 2 ) flitst door mijn hoofd
en terwijl mijn gastvrouw thee
schenkt, zeg ik tegen me zelf: „Fijn,
't wordt, hoewel buitengewoon ter
zake kundig, helemaal niet zakelijk.
Daarvoor zijn de ogen bij het gesprek te levendig en is de toon te
warm!
„Bestrijkt uw arbeidsveld alleen
meisjes uit de arbeidersklasse?"
„Volstrekt niet; meisjes van het
land evenzeer. Laat ik liever zeggen:
ieder meisje, iedere jonge vrouw kan
zich tot ons wenden. Een enkel voorbeeld: kort geleden belde ons een
jonge man op. „Of wij er voor konden instaan, dat zijn meisje die alleen vanuit Italië de reis naar Holland moest maken, veilig zou reizen?" „Komt in orde!" Wij zorgden
er voor, dat in de verschilende landen de dames van het stationswerk
gewaarschuwd werden. Op alle stopplaatsen werd nu onderzocht of de
jeugdige reizigster aanwezig was en
deze had dus telkens even een vriendelijke ontmoeting met een belangstellend mens."
Van zo'n grote betekenis wordt
dit werk geacht, dat wanneer er in
zo'n geval iets niet in orde zou zijn,
de trein niet zou vertrekken, alvorens de zaak in het reine gebracht
was!
Ja, wij ondervinden overal prachtige medewerking van het spoorwegpersoneel, de politie, de burgerlijke
autoriteiten. Eens mochten we ook
een bezorgd ouderpaar helpen, door
op een dergelijke wijze hun dochtertje onder onze hoede te nemen op
haar reis van Roemenië hierheen.
Hun grote dankbaarheid uitten
deze vader en moeder door aan het
stationswerk van iedere gepasseerde plaats een gift te doen toekomen.
Maar op dat stationswerk kom ik
straks terug. Voor het ogenblik is
het er mij om te doen, dat u ziet, —
en zet u er dit vooral toch bij — dat
onze bedoeling is preventief (voorbehoedend) te werken. Opheffen natuurlijk ook, maar toch op de eerste plaats verzorgend, voorbehoedend.
Ik heb zo wel eens het idee, dat
de mensen schuw zijn van onze vereniging. Waarschijnlijk komt dit, omdat ze totaal geen inzicht hebben in
onze manier van werken en de talrijke
middelen niet kennen, waarover wij
beschikken om hun van dienst te zijn.
Nu moet ik toegeven, de naam is
niet gelukkig gekozen: Bescherming

IS TOCH WEL DE BESTE!

van meisjes. Welk meisje van tegenwoordig wil nog „beschermd" worden ? En toch hebben velen het nodig.
Mag ik u daar nog eens een frappant voorbeeld van vertellen?
Een dame, reizend van Duitsland
naar Rotterdam, trof in haar coupé
een meisje, dat op weg was naar een
betrekking in een Brabantse stad. Ze
kwam van een klein grensplaatsje en
ging een totaal onbekende bestemming tegemoet
„Hoe is dat mogelijk? Hadden de
ouders dan niet eerst geïnformeerd?"
„Dat is het nu juist. U verwondert
zich daarover, doch het komt herhaaldelijk voor. dat kinderen — ik
noem ze nog maar kinderen — terecht komen in een totaal ongeschikte
verderfelijke omgeving, enkel en alleen doordat vooraf g3tn informaties
zijn genomen. En dan moet u weten,
dat we over een wijdvertakte, perfect
werkende inlichtingendienst beschikken .... Neen, onderstreept u nog
niet, ik vat zo meteen alles nog eens
samen.
Om op dat meisje terug te komen.
De oudere vrouw, met wie ze reisde,
was als u (en als ik vroeger) verbaasd en in een helder, gezegend
ogenblik zei ze: „Als je soms ooit
in moeilijkheden zit, hier heb je m'n
adres; schrijf gerust."
Enige tijd later kreeg de voorzitster van de plaatselijke afdeling in de
bewuste stad vanuit Rotterdam een
dringende brief, dat in hotel zus en zo
een meisje in groot gevaar verkeerde.
Het arme kind was inderdaad in een
zeer slechte omgeving terechtgekomen.
In haar nood had ze zich de dame
uit de coupé herinnerd en haar geschreven. Deze ging onmiddellijk zoals het hoort — herhaalt u gerust:
zoals hét hóórt — naar het bestuur
der Rotterdamse afdeling van de
Meisjesbescherming, hetwelk zich in
verbinding stelde met de betrokken
stad. Zo ging de zaak aan het rollen.
Tenslotte is het meisje met behulp
van de politie uit haar „hel" verlost
en aan een deugdelijke betrekking
geholpen.
Toen zijn er tranen van dankbaarheid geschreid.
En niet enkel door het bedreigde
meisje!"
(Wordt vervolgd)
C. BOUDENS-VAN HEEL.
1) Union internationale des amies de
la jeune Fille.
2
) In Aeropaag. Gen. Booth is de
stichter van het Leger des Heils.

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

15. De Vlucht naar Egypte
16. Herodes de Groote
17. In Nazareth terug
18. Het Gezin van Nazareth
19. De Man van Maria
20. Maagdelijke Echtgenooten
21. Vader van Jesus
22. Jesus, Zoon van God
23. Volbrachte Taak
24. Tot de Vaderen
25. Patroon der Kerk
26. Protodulia
27. Geschiedenis der Vereering

Luxueus verzorgde uitgave
300 blz., groot formaat (19 x 25 cm)
Verkrijgbaar in den boekhandel en bij
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SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag.
Vervolg party Laskar—Bauer
Voorafgaande zetten: 1. f4, d5. 2. e3,
Pf6. 3. b3, e6. 4. Lb2, Le7. 5. Ld3, b6. 6.
Pc3, Lb7. 7. Pf3, Pbd7. 8. 0—0, 0—0. 9.
Pce2, c5. 10. Pg3, Dc7. 11. Pe5, Pe5:. 12.
Le5:, Dc6. 13. De2, a6. 14 Ph5, Ph5:. 15.
Lh7:t, Kh7:. 17. Dh5:t, Kg8.
Wit zal natuurlijk ter voltooiing van zijn
aanval zijn toren via f3 naar g3. of h3
brengen. Echter leidt direct 17. Tf3 niet
tot het verlangde succes: 17. Tf3, d4! (verhindert Tf3 wegens Dg2: mat). 18. Tg3,
f6. 19. Dg6, Tf7. 20. Th3 (dreigt Dh7t gevolgd door Dh8 mat) Dg2:! 21. Dg2:, Lg2:.
22. Kg2:, fe5: en zwart wint.
Met een tweede loperoffer weet wit
evenwel de zwarte stelling geheel open te
breken, waardoor de aanval onweerstaanbaar wordt. 17. LeöXg7ü, Kg8Xg7. 18.
Dh5—g4f! Deze schaakzet is nodig, daar
na 18. Tf3, Tg8 de zwarte koning via f8
zou weten te ontsnappen, zij het dan ook
met verlies van een toren (19. Tg3t, Kf8.
20. Dh6t, Ke8. 21. Tg8:t, Kd7.).
18
, Kg7-Hh7. 19. Tfl—f3. Zwart
kan het mat thans alleen ten koste van
het verlies zijner dame ontlopen: 19
,
e6—e5. 20. Tf3—h3f, Dc6—h6. 21. Th3X
h6f, Kh7Xh6. Met toren en twee lopers
tegen de dame schijnt de verdedigende
partij er nogal genadig van te zijn afgekomen. Evenwel gaat er nu nog een stuk
verloren: 22. Dg4—d7!, Le7—f6. 23. Dd7X
b7, Kh6—g7. 24. Tal—fl, Ta8—b8. 25.
Db7—d7. Liever dan pion a7 te slaan
tracht Lasker zyn tegenstander door samenwerking van zijn dame en toren te bestoken. 25
Tf8—d8. 26. Dd7—g4f,
Kg7—f8. 27. f4Xe5, Lf6—g7. Na 27
..,
Le5:. 28. De6! verliest zwart zijn loper
(28
f6. 29. De5:). 28. e5—e6, Tb8—
b7. (28
f6? 29. e7t, Ke7:. 30. Dg7:).
29. Dg4—g6, f7—f6 (zie diagram No. 239).

No. 239

a

b

t

d

e

l

Stelling na 29

g

h

f6

Met 'n tijdelijk kwaliteitsoffer slaagt wit
er nu in nog een stuk te veroveren; overigens zou ook een opmars van de h-pion
of nog beter van de e-pion spoedig de beslissing hebben gebracht. 30. TflXfö!,
Lg7Xf6. 31. Dg6Xf6t, Kf8—e8 (dekt
Td8). 32. Df6—h8f, Ke8—«7. 33. Dh8—g7f,
Ke7Xe6. 34. Dg7Xb7 en met zijn dame
plus nog drie pionnen tegen een toren won
wit gemakkelijk.

„Tegenwoordig is het zeker geen
tijd voor sprookjes," zal menigeen
zeggen. „Je kunt de kinderen niet
vroeg genoeg harden tegen de wreedheid van de mensen. Als we toelaten
dat ze dromers worden, kunnen ze
helemaal niet meer tegen de moeilijkheden op."
Met deze opvatting kan ik het niet
eens zijn. Ik geloof integendeel, dat
de kinderen (en de grote mensen
ook) meer dan ooit nodig hebben
naast de wereld van onrecht, machtswellust en begeerte naar stoffelijk
gewin, een wereld van eenvoud en
kinderlijke blijheid te bezitten, waarheen ze vluchten kunnen, als de verwording om hen heen ze te erg benauwt.
Men moet het rijk, waarin de
sprookjesdichter ons binnenleidt, ook
niet beschouwen als een „onwezenlijk", een „onbestaanbaar" rijk, omdat de dieren er spreken kunnen;
omdat er tovenaars zijn, die een kalebas in een rijtuig met vier paarden
kunnen veranderen of van een beer
een prins kunnen maken. (Dat laatste kan trouwens bijna elk meisje,
als ze geduldig en bewonderend van
een stuggen man houdt. Daar hoeft
geen hokus pokus bij te pas te komen. Maar dit slechts even in het
voorbijgaan opgemerkt.) Die wonderbaarlijkheden behoren tenslotte
slechts bij de buitenkant van het
verhaal. In hun wezen geven sprookjes een zeer werkelijk spiegelbeeld
van de grote lijnen van het wereldbestel, maar dan zuiver, zoals God
het had bedoeld, niet verwrongen
door menselijke listigheid of menselijke zonde. In het sprookje wordt de
deugd nog beloond en de ondeugd
gestraft. Daar komt het slechte kind
na het vurig gebed en de tranen der
moeder onherroepelijk bij haar terug; daar verliest de trotse wredaard binnen korte tijd zijn misbruikte macht en trouwt het lieve,
arme meisje vast en zeker met den
prins. Dat het arme, lieve meisje 'n
lieve arme, oude vrijster zou moeten
worden, zoals we in onze verwarde
werkelijkheid zo vaak zien gebeuren,
is in een sprookje onmogelijk. Dat
moest het ook in het gewone leven
zijn en dat zou het ook zijn, als de
mannen maar niet zo ongelooflijk
kortzichtig waren, dat ze meer aangetrokken worden door een dikke
portemonnaie of door een uitdagende
aanhaligheid dan door een trouw en
moedig hart. In het sprookje gebeuren de dingen, zoals ze behoren te
gebeuren; al wordt er niet altijd over
God gesproken, Zijn wetten worden
steeds nageleefd.
Daarom is het niet een bewijs van
kinderachtigheid als het lezen van
sprookjes ongelukkig maakt, want

Eindspel No. 340
In dit eindspel staat zwart materieel
beter, doch zijn koning neemt een slechte 2. Ld7 de dame verloren gaat. Wit zet
stelling in. Na 1. g2—g3f moet wel l
voort met 2. La4—c2, waardoor Td2 mat
Kf4—e4 gespeeld worden, daar anders na dreigt, terwijl na 2
Kf5? 3. Td6t alweer dameverlies volgt. Daarom: 2
No. 240
De6—g4f. 3. Ke2—f2!, Ke5—f5. Men overtuige er zich van dat zwart de matdreiK. A. L. Kubbel
ging niet op andere wijze kan ontlopen
III Pr. „Seske Slovo" 1924
(voor 2
Dc4 zie straks). 4. Td3—d4f,
e5—e4. 5. Td4Xe4. Daar op Dh3 6. Th4t
a
b
c
d
e
f
g
h
volgt, raakt zwart zijn dame dus toch
kwijt. Evenwel kan wit na 5
Dg4X
e4 niet direct slaan op e4, omdat zwart
dan met zijn pion méér toch nog wint.
Remise wordt evenwel bereikt door 6. g3—
g4f!, h5Xg4. 7. Kf2—g3M Na 7
, Dc2:
namelijk staat wit pat, terwijl na 7
Ke5. 8. Le4:, Ke4:. 9. Kg4: wit niet meer
behoeft te verliezen (zoals vroeger al eens
in „Herstel" is uiteengezet).
Na 2
Dc4. 3. Kd2, Db4t. 4. Ke2!,
Dc4. 5. Kd2 heeft zwart de keus tussen
remise door zetherhaling en het offer van
zijn dame, door welk offer evenwel toch
ook geen winnende positie behaald kan
worden: 5
Dd3:. 6. Ld3:t, Kf3. 7.
Le2t, Kg3:. 8. Lh5: remise; wit kan steeds
zj}n loper voor de oprukkende g-pion offea
b
d
e
f g
h
ren en de andere pion met zijn koning
tegenhouden.
Wit speelt en houdt remise

ons vermoeide, ontgoochelde hart
rust uit, als het weer eens in een
zuivere atmosfeer mag ademen. In
zekere zin beleven we in het sprookje een voorafspiegeling van „de nieuwe gemeenschap", waarnaar we allen zo verlangend uitzien.
In een tijd, dat het moeilijk is zijn
geestelijk evenwicht te bewaren, zal
geen lectuur ons dan ook meer sterken dan een mooi sprookje. Denkt u
dat Hans Christiaan Andersen, die
sprookjesdichter bij Gods genade, in
zo'n bijzonder rustige tijd heeft geleefd? Integendeel; hij schrijft er
over (in 1848 —1851 werd er fel over
Sleeswiik-Holstein gestreden) op een
wijze, dat het woord voor woord op
onze zorgen zou kunnen slaan: „Deze
tijd wekt misschien ernstige gedachten in menigeen, die anders niet zouden zijn opgekomen. Er is een drang
in ons bereid te zijn als het uur
slaat. Vroeger leefde men al te gerust; nu bezint men zich hoe in enkele uren ten einde kan zijn alles, waaraan zich velen vastklampen; en deze
bezinning is een weldaad. Er schuilt
een zegen in dit ontwaken. Ik geloof
dat in deze dagen menigeen meer aan
God denkt dan anders in jaren, en
dat is een wekroep, een genade voor
het leven. Wij hebben nu en dan een
geestelijke druk nodig, of wij verliezen ons innerlijk inzichtx door de grote materiële welvaart." )
Toch wijdde Andersen, onder al

EVEM
We wezen er in ons vorig artikel reeds
op, dat als men op een mooie avond het
uitspansel bekijkt, daarbij twee dingen
opvallen: op de eerste plaats, dat het
aantal sterren dat met het blote oog is
te zien, eigenlijk tegenvalt, op de tweede
plaats, dat de zichtbare sterren niet gelijkelijk over het uitspansel zijn verdeeld.
Dit laatste verschijnsel kunnen we het
beste constateren, als we op een mooie
late zomeravond eens op onze rug in
het gras gaan liggen. Al spoedig zullen
we dan recht boven ons de melkweg onderscheiden, de zacht-lichtende band, die
zoals we zagen uit myriaden sterren bestaat, waarvan we er betrekkelijk slechts
weinig kunnen onderscheiden, omdat
de meeste zover van ons afstaan dat
ze zelfs met geen kijker of telescoop zijn
te onderscheiden. Als we dan ons hoofd
hetzij naar links, hetzij naar rechts wenden, zien we dat het aantal sterren in de
buurt van de horizont zeer gering is, aan
weerskanten, doch dat dit aantal toeneemt naarmate we de Melkweg naderen.
Een beschouwing van de Melkweg met
het blote oog, daarna met een kijker en
tenslotte met een der moderne reuzentelescopen doet ons in de Melkweg steeds
meer sterren onderscheiden. Maar ook
de telescoop lost hier alle raadsels niet
op. Zelfs met die instrumenten zijn lang
niet alle sterren te onderscheiden. Daaruit volgt dus, dat juist in het Melkwegstelsel de sterren op ontzaglijke afstanden staan, dat m.a.w. dat Melkwegstelsel
zeer diep in het heelal doordringt.
Vooral het tweede hierboven vermelde
verschijnsel, nl. dat de Melkweg als het
ware een lichtband vormt met laten we
zeggen onze aarde als middelpunt, terwijl
buiten die band naar links en rechts het
sterrenaantal veel geringer is en wordt
naarmate we de horizon naderen is natuurlijk onderwerp voor wetenschappelijke bestudering en polemieken. Het is
vooral Dr. Easton geweest die hieromtrent met een, overigens gewaagde,
hypothese is gekomen welke hypothese
inmiddels echter wel niet meer als zodanig kan worden aangeduid, aangezien
latere onderzoekingen Easton steeds
meer in het gelijk stelden.
Prof. Easton ging uit van de veronderstelling dat het z.g. Melkwegstelsel, de

Wacht U voor
verkoudhtidsbacillen!
Laat ze U niet de baas worden!
Een opkomende verkoudheid il
zoo gemakkelijk met Aspirin te
onderdrukken

dat krijgstumult, zijn leven aan het
schrijven van sprookjes
Denkt
u nu niet, dat u te Hollands nuchter
bent om ervan te genieten. Sprookjes
hebben een diepe zin. Gun u eens een
Zondagmiddag met „De sneeuwkoningin", „De kleine zeemeermin" of
„De geschiedenis van een moeder".
U zult daarna het leven om u heen
niet allen beter kunnen verdragen,
maar er ook meer van begrijpen.
ANNIE SALOMONS,
») „Uren met Andersen." Ina Boudier*
Bakker. Uitg. Hollandia-Drukkery N. V.,
Baarn.

UIZELEN
millioenen en millioenen sterren van de
Melkweg met onze aarde en de zon (ook
een ster!) als middelpunt, niets anders
zou zijn dan een grote z.g. spiraalnevel
zoals er vele in het heelal voorkomen.
Indien deze veronderstelling juist zou
zijn, zou voor het bewijs daarvan nodig
zijn dat vergelijkingen konden worden
gemaakt met andere „spiraalnevels" en
dat dus bjjv. de grootte van andere spiraalnevels en dan ook van het Melkwegstelsel kon worden bepaald.
We komen hiermee weer op het terrein
van het bepalen van de afstand van de
aarde tot de sterren, een onderwerp- dat
we vroeger reeds, zij het vluchtig, aanroerden.
Ten aanzien hiervan, dat wil zeggen
het bepalen van de afstanden der sterren) zagen we vroeger reeds de fotografische methode, die berust op het volgende: als men eenzelfde voorwerp uit
twee verschillende punten tegen een ver
verwijderde achtergrond
fotografeert,
zal het voorwerp zich op twee verschillende punten tegen die achtergrond aftekenen, en het verschil van die aftekeningsplaats zal groter zijn, naarmate de
punten van waaruit men fotografeert
verder van elkander verwijderd liggen en
de afstand tot het voorwerp korter is.
Neemt u zelf maar eens eenvoudige proef
op tafel. Het is duidelijk dat deze methode
minder succes oplevert als we denken aan
de ver verwijderde sterren, die zo ver van
ons afstaan, dat fotografie aan twee zijden
van de aardbol nog bijna evenwijdige lijnen naar die ster oplevert. De middelljjn
van onze aarde valt bij de afstanden
aarde-ster bijna in het niet.
Daarom is voor het meten dezer afstanden een nieuwe methode gebruikt,
die werkt niet de lichtsterkte der sterren.
JOHN BOYLE.
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Bondsvergadering op 6 Mei a.s«
AMENDEMENTEN.
De afdeling Overveen amendeert het voorstel 11 aldus:
Voor de in artikel 38 van het afdelingsreglement onder sub d.
bedoelde controle ten genoege van het afdelingsbestuur wordt
voor onderafdelingen en instellingen, voor welke het vertrouwen
van het publiek van bijzonder belang is en waarbij de belangen
van de aangeslotenen groot zijn, benevens voor coöperatieve verenigingen, die een bedrijf uitoefenen, controle door een gunstig
bekend staand accountantskantoor voorgeschreven.
De afdeling Enkhuizen zegt voorstel 14 B te willen amenderen
en wel aldus:
Om in samenwerking met de afdeling Bovenkarspel, de Bondsraad te verzoeken er bij den minister op aan te dringen dat het
rantsoen vlees in blik zal mogen vervangen worden door een gelijk
gewicht aan vet of boter.
De afdeling Bovenkarspel ondersteunt het voorstel 14 D en
wenst hier nog aan toe te voegen; verhoging van het uurloon bij
de plaatselijke werkverschaffing. Zo mede vaststelling van de
tarieven door toevoeging van plaatselijk georganiseerde deskundige arbeiders.
Het bondsbestuur verwijst in deze naar de gegeven prae-adviezen op de deskundige voorstellen.

VERDERE MEDEDELINGEN.
Voor de vacature ontstaan door het bedanken van den heer
Smits, zijn candidaat gesteld:
J. B. van Bockxmeer, Hoorn, door de afdelingen Hoorn en Zaandam.
G. Kulsdom, Dordrecht, door de afdeling Dordrecht.
Joh. P. v. d. Ploeg, Noordwijkerhout door de afdeling Noordwijkerhout.
Door pater mag. dr. S. Stokman O.F.M, zal op de bondsraadsvergadering een inleiding worden gehouden onder de titel: „De
betekenis van het ontwikkelingswerk óók in de afdelingen".
De jaarlijks op te dragen H. Mis voor de overleden en levende
leden van de Volksbond zal worden opgedragen voor de aanvang
van de bondsraadsvergadering in de Paterskerk aan de Nieuwe
Groenmarkt te Haarlem, des morgens om half tien. De afgevaardigden worden dringend verzocht zoveel mogelijk deze H. Mis
bij te wonen.

Tr at ons uit Je afdelingen ter ore kwam
komst gerekend kan worden.
ALKMAAR.
Dus vrienden wij rekenen beslist
Zo zacht jesaan komen wij op uw daadwerkelijke medewerwederom in een tijdsperiode
waarin het organisatiewerk meer king. Zegt het voort.
en meer op de achtergrond wordt AMSTELVEEN.
geschoven en men meer aandacht schenkt aan het schone
Zondag 14 April werd in deze
der natuur en daarvan gaat ge- parochie de zegening voor de arnieten. Daar is natuurlijk niets beid gegeven. Na een kort inop tegen en zelfs ook wel nood- leidend woord door den eerwaarzakelijk. Vooral als men een pe- den heer kapelaan Groenedijk,
riode achter zich heeft van hard werd door dezen de plechtigheid
werken, dan is een goede rust verricht, waarna een kort Lof
en andere sfeer zeer wel nodig. volgde. Daar het hier de eerste
Echter er zijn altijd nog mensen keer was, mag de opkomst zeer
die denken dat daarmee nu alles bevredigend genoemd worden.
opzij moet worden gezet. En dit
is niet juist. Dat er minder actief BEVERWIJK
wordt opgetreden in het .beleggen van vergaderingen enz. is
Woensdagavond 10 April hield
natuurlijk zeer aan te bevelen, onze afdeling haar jaarvergademaar het innerlijke werk, wat ring. Voorzitter vroeg grotere
van een organisatie uit moet belangstelling vooral wat de
gaan zoals de onze, moet blijven geestelijke verheffing voor onze
doorgaan. Wij bedoelen hiermee, leden betreft. Hij is tevreden
dat vooral de bestuurders actief over de Thermometer-actie, daar
ibij de zaken moeten blijven en wij er hier 550 hebben geplaatst.
de zomertijden moeten benutten Nieuwe aanvragers kunnen omom wederom nieuwe geest en streeks Juli de thermometers
stof te putten voor de komende ontvangen.
wintermaanden, waarin dan de
Naar aanleiding van een ingenieuwe gedachten practisch zal komen voorstel van een aantal
kunnen worden ter hand geno- leden wat in heeft uitbreiding
men, waardoor men dan in bou- van het bestuur, werd met algewende lijn voorwaarts gaat. Wij mene stemmen aangenomen doch
vertrouwen dat deze gedachte bij in een volgende vergadering zulvele bestuurders zal worden ge- len deze plaatsen worden bezet.
deeld en in de practijk zal wor- Er volgde een goed verzorgd
den gebracht, waardoor men zeer jaarverslag van den secretaris,
zeker onze Katholieke Arbeiders- wat een overzicht gaf van de
beweging een dienst bewijst.
verrichtingen der afdeling in het
Verder herinneren wij de be- afgelopen jaar, waarna de penstuurders nog aan de te houden ningmeester 2ijn finantieel verlichtbeeldenavond van de K.K.O. slag uitbrengt. Voordelig saldo
op Maandag 29 April a.s. en ver- van ƒ54,19. Hierna volgde nog
zoeken hen vriendelijk hiervoor verslagen van de Liefdebeurs
in eigen kring propaganda te die in 41 gevallen hulp bood en
maken, opdat op een grote op- van Hulp in Nood die aan 32

gevallen versterkende middelen
uitdeelde.
Bij de bestuursverkiezing werd
F. Scholts, die aan de beurt van
aftreden was, bij acclamatie herkozen. Verder was er een vacature en werd daarvoor H. B.
Vink gekozen. Voor de controlecommissie werd A. Ellens gekozen. De begroting wordt behandeld en na enkele kleine wijzigingen in zijn geheel vastgesteld.
Verder vermeldde de agende
de benoeming van een commissie
voor militaire zaken, wat werd
uitgesteld met het oog op de uitbreiding van het bestuur.
Tot slot sprak de adviseur,
kapelaan Van Ginkel, nog een
opwekkend woord.
DEN BURG, TEXEL
De algemene ledenvergadering
werd gehouden op Vrijdag 12
April. Besproken werd dé nieuwe contributieregeling. De algemene opinie was: betalen of anders royeren. De volgende maand
zal een triduum gehouden worden.
Vervolgens werd voorgelezen
en besproken de agenda voorde
a.s. Bondsraadsvergadering. Tot
afgevaardigde voor onze afdeling werd gekozen de voorzitter,
de heer De Vrij.
Na de pauze hield de geestelijk adviseur, pastoor Brinkman,
een lezing „De geestelijke vernieuwing van den mens".
De voorzitter dankte zijneerwaarde voor zijn opwekkende
woorden.
LEIDEN.
Dinsdag 9 April j.l. werd de
laatste ontwikkelingsavond van
dit seizoen gehouden. Nadat de
voorzitter een inleidend woord
had gesproken verkreeg de heer
Meulemans, vertegenwoordiger
van de K.R.O., het woord tot het
houden van zijn causerie, verduidelijkt met lichtbeelden, over de
culturele
betekenis van de
Katholieke Radio-Omroep.
Na een korte pauze gaf de
heer Meulemans een overzicht
van de ontwikkeling van de
Katholieke Radio-Omroep hier te
lande. Verduidelijkt door lichtbeelden, gaf hij een inzicht welke veranderingen sinds het begin, in het jaar 1924, hadden
plaats gegrepen en hoe het nu
was, met in Hilversum een gebouw, dat spreekt voor zichzelf.
Spreker besloot met er op te wijzen, dat zij, die dit wensen te
bezoeken, daartoe gaarne in de
gelegenheid zullen worden gesteld, de manier waarop aan het
Volksbond-bestuur overlatende.
Vervolgens hoopte hij, dat de
sympathie voor de K.R.O., mede
door deze avond versterkt, niet
na zou laten vruchten te dragen,
in de vorm van lidmaatschap en
een abonnement op de Katholieke Radio Gids. Een gul applaus
beloonde den spreker voor zijn
causerie.
Voorzitter Nijhuis dankte den
heer Meulemans, en in hem de
K.R.O., voor net gebodene en
sprak de wens uit, dat deze
avond succes moge opleveren
voor de K.R.O.
MAASSLUIS.
Voorafgegaan door een triduum herdacht Zondag 7 April
de afdeling haar 25-jarig bestaansjubüeum op feestelijke
wijze.
Des morgens was er een gemeenschappelijke H. Communie,
waarna een gezamenlijk ontbijt.
Hierbij was ook aanwezig onze districtsbestuurder de heer
Keesen, die als vertegenwoordiger van 't bondsbestuur de afde-

ling gelukwenste en een fraai
bloemstuk aanbood namens het
bondsbestuur.
Des avonds werd de leden en
hun dames een feestavond aangeboden.
Na de opening met het zingen
van het bondslied vond de huldiging plaats van de jubilarissen,
namelijk: Aug. P. van Ellinger,
A. W. v. Ellinger Jr., Jac. Paalvast, L. Paalvast, P. Vermeulen,
G. Essenberg, P. v. d. Kooij, Fr.
Rieken en Jac. Oosthoorn, die
allen 25 jaar lid van de afdeling
zijn.
Met enige toepasselijke woorden bood de voorzitter hen een
in zilver uitgevoerd bonds-insigne met inscriptie aan.
De toneelclub van de jeugdgroep voerde op de klucht: In 't
varkenshok.
Dit optreden van deze toneelclub bleek een groot succes te
zijn, wat voor de regisseur Jac.
Zwaard Czn. zeker een aansporing zal zijn om op de ingeslagen weg voort te gaan.
In de pauze werden woorden
van gelukwens gesproken door
den geestelijk adviseur, pastoor
v. d. Burg en oud-voorzitter J. C.
Jansen.
De Toneelvereniging „Eensgezindheid" voerde na de pauze op
twee kluchten getiteld: Bij de
kapper en Wie waagt die wint.
Ook dit spel werd met daverend
applaus beloond.
De feestavond werd besloten
met een gezellig samenzjjn.
UITGEEST
In memoriam, de heer W. v. d.
Stok
In de leeftijd van 67 jaren is
alhier op Vrijdag 12 April overleden de heer W. v. d. Stok, die
met onvermoeide kracht werkte
tholieke leven. Als stationsbeaan het sociale en politieke kaambte alhier werkzaam was hij
van 4 Maart 1919 tot 14 December 1925 secretaris van de Nederl. Kath. Volksbond. Door
overplaatsing naar Noord-Scharwoude moest hij hiervoor bedanken totdat hij de gepensionneerde leeftijd had bereikt en hier
weer terugkeerde. En geen- rust
vindende in niets doen gaf hij
zich weer geheel aan de kathogeveer 5 jaar lid van de gemeenlieke organisaties. Zo was hij onteraad, lid van het katholiek parochiaal armbestuur, voorzitter
R. K. Kiesvereniging, penningmeester R. K. Brandstoffen afd.
coöperatie, l jaar voorzitter Ned.
Kath. Volksbond, totdat hij om
gezondheidsredenen
voor de
meeste functies moest bedanken. Met hem is heengegaan een
leven van opoffering voor de kazijn loon reeds ontvangen hebben. Hij ruste in vrede.
WOERDEN
Op Woensdag 10 April werd
de maandelijkse ledenvergadering gehouden. Onze 2e voorzitter
maakte in zijn openingswoord bekend het bedanken van onzen

STEUNT

HERWONNEN
LEVENSKRACHT
vriend Versluis als bestuurslid.
Het bestuur had als candidaat
gesteld den heer H. Oostveen. Op
15 Mei zal in Woerden mr. Marchant (oud-minister) een lezing
houden over Rerum Novarum.
Hierbij hebben onze leden met
hun vrouwen of verloofden gratis toegang. Belangstellenden
f 0,25 entree.
Voor moeilijkheden over kostwinnersvergoeding wende men
men zich bij onzen secretaris, Leliestraat 24. Goedgekeurd wordt
f 2,50 te storten op giro Kanunnik van Schaikfonds.
Medegedeeld wordt, dat hier
ter plaatse een propagandaclub
is opgericht met 14 leden.
De zegening van Arbeid zal op
24 April om 8 uur 's avonds
plaats hebben in onze parochiekerk. Voor de Bondsraadsvergadering werden 2e voorzitter en
Ie secretaris afgevaardigd. Getracht zal worden 'n vakopleiding van St. Gerardus Majella
te stichten en wel onder de naaisters van beide lingeriefabrieken.
Gezien de actie der moderne vakbeweging, mogen wij als katholieke beweging niet bij de pakken neer gaan zitten. De correspondent van onze Volkskrant is
de heer J. Kalverink, welke ten
zijnertijd voor het plaatselijk
nieuws zal zorgen. Door onzen
secretaris wordt kort verslag uitgebracht over een vergadering
van alle gezindten, waar de mogelijkheid en eventuele oprichting
van een dagnijverheidsschool besproken werd, mits de raad hun
financieel steunt.
TT aar

men

verwacht

worJl

HILLEGERSBERG/SCHIEBROEK. Gezien het grote succes
wat we de vorige keer hadden
met het optreden van den heer
Streevelaar, heeft het bestuur
voor onze volgende cursusavond
wederom den heer Streevelaar
uitgenodigd.
Wij verwachten al de leden
met hun huisgenoten op Vrijdag
26 April, des avonds half negen
in de grote zaal van het parochiehuis, waar genoemde heer
voor ons zal behandelen: Raadselen rondom den katholieken
mens.
Deze cursusavond is toegankelijk voor alle katholieken boven
18 jaar. Breng dus uw vrienden
en kennissen mede.
Het bestuur rekent op de
medewerking van alle leden, opdat deze avond ten volle mag
slagen.

GOUDKORREL
Wij moeten ons niet scharen bjj de massa van het volk
die de kreet „Weg met Christus" met geweld uitschreeuwen.
Wij moeten niet zijn als de Joden, die van Pilatus hebben
geëist dat hij Christus zou laten kruisigen, terwijl dit volk
zijn wonderdaden en liefde had aanschouwd.
Wij moeten strijden voor de Eer van God en het recht
van Zijn Kerk en de zegen afsmeken over onze handelingen.
Wij hebben de plicht om onze hoogste belangen te be-.
vredigen en de deelname aan de gesloten retraite geeft ons
daarvoor de kracht.

HERSTEL: A L G E M E E N KATHOLIEK WEEKBLAD
ZANGKANARIES
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.
Fijnkwekerij Nico Borneman
Merelstraat 31 b - Telef. 13617
Utrecht
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VOOK UW TUIN
Coll. A: 5 Gr. BI. Struikrozen, 100 Gladiolen in kl., 100 Anemonen,
50 Ranonkels, 25 Montbretia's, 25 tuin Orchideeën, 10 dubb. Bego^
nia's, 10 Zilver Lelies, 10 Orange Lelies, 25 Vaste planten in 5 srt.
en 5 Am. Dahlia's v. si. ƒ 1,50. Coll. B: 100 Vaste planten in 10 der
mooiste soorten slechts ƒ 1,50. Coll. C: 300 Gr. BI. Gladiolen
in 6 der nieuwste srt. en kl. voor si. ƒ 1,50. Bij elke Coll. 2 pakjes
bloemzaden gratis.
Niet tevreden? Geld terug^
WALRA VEN-DEN DEKKER - HILLEGOM - POSXREK. 313672.

HOOP

VERHUIZINGEN
voorheen
NIEUWE GRACHT 62 A

thans
T7 krijgt meer plezier In uw
werk, V kunt opgewekt aan
«port en spel meedoen en niets
zal U meer teveel
zyn, wanneer
U regelmatig1 na eiken maaltijd de heerlijke WRIGLEY'S
r.K. kauwt. Het is de veiligheidsklep, die opgekropte zenuwen zachtjes aan doet bedaren.
ïVK. is verfrisschend en knapt U
up. liet is goed voor de spijsvertering en helpt U de tanden schoon.

sterk en gezond te houden. Doktoren en tandartsen zün het er over
eens, dat het dagelijks kamven van
P.K. een aanbevelenswaardige gewoonte is.

LANGE NIEUWSTRAAT 55 bis

De fijne pepermuntsinaak zuivert
uw adem, het is een uitstekend
middel tegen een droge keel voor
hen, die veel moeten «preken en...
kinderen zün er dol op.
Koopt vandaag nog enkele pakjes
en houdt er steeds een paar bü de
hand, zoowel thuis als wanneer U
uitgaat.

Telefoon 17089 - UTRECHT

WRIGLEY

De beste grondstoffen

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

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

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.

Gebruikt bij Uw ontbijt steeds

Stationstraat 4 — Telefoon No. 813 — Tilburg
VRAAGT TEEKENINGEN OF ZICHTZENDENG
Desverlangd komt een onzer ter bespreking der zaken over

A.H.O.
G L O R I A KOEK

Boekhandel TRIBORGH - Tilburg

• de fijnste smaak.

SPOEDIG BEGINNEN

ORION GLOEILAMPEN

Neemt proef met onze andere
A.H.O.-ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
TILBURG

HEUVEL 54 — GIRO 50800
U kent toch allen de sensationele uitgave, de

PRISMA BOEKEN:
zo niet, tekent dan nog heden in, want'deze gelegenheid om
voor weinig geld goede boeken aan te schaffen, doet zich
nooit meer voor. — In deze reeks verschijnen dit jaar 3
romans en l populair medisch boek.
WALSH: Uit de storm (reeds verschenen)
ƒ 4.90
KIRSCHWENG: De zware reis
ƒ 3.30
STOGER: Het beklemde dal
ƒ 4.90
NICOLAS: Verstandig en gezond
ƒ 4.90
Deze boeken zouden tezamen dus kosten

ƒ 18.—

Nu is deze prijs verlaagd tot ƒ 9,60
De ondergetekende tekent in op de PRISMA BOEKEN bij Boekhandel TRIBORGH,
TILBURG. TELEF. 8414. Het verschuldigde bedrag
wordt betaald in 4 termijnen d.i. f 2.40 na ontvangst
van elk boek of ineens zynde f 9.60. Doorschrappen
wat niet verlangd wordt.
Postgironummer 50800

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

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

Coöp. Levensverzekering Mij
U. A.

DRIFT 8

Instelling van het
R. K. Werkliedenverbond

UTRECHT

Concurreerende tarieven.-Billijke
voorwaarden. - Aandeel in de
winst. - Vrijstelling van premiebetaling bij ziekte, werkloosheid,
werkstaking en uitsluiting.
*
VRAAGT PROSPECTUS EN V O O R W A A R D E N

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
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VOOR DEN
BLOEMENTUEV
Recl. coll. 100 gladiolen, 100
Oxalis, 100 anemonen, 50 ranonkels, 25 montbretia's, 25 snijbloempl in 5 srt., 10 dubb. begonia's, 10 koningslelies, 5 reuzenbl. Dahlia's plus l Calla
(Aaronskelk) v. d. kamer gratis
.v slechts ƒ 1,50. 100% garantie.
P. WALRAVEN Junior
v.h. Kerkstraat, Hillegom
Postgiro 311306

Nu zijn uw belangen als
verbruiker in gevaar!

NU
lid geworden van de
verbruikscoöperatie

V JEIJJTO VERKEER EIMJIIT:
J>E H A A Ö J E A VRIJ!
Druk verkeer ergens in de stad of op den buitenweg, plotseling . . . . STOP! Enkele decimeters te
ver doorglijden kan voor U zwaar lichamelijk letsel beteekenen!
Op de meest ongedachte momenten moet U als
wielrijder kunnen stoppen en daarom is Torpedo
de eenige uitkomst voor veilig verkeer ! Een matige
pedaaltrap en onmiddellijk, doch zonder stooten of
schokken, remt Uw rijwiel alsof het zich aan het
wegdek vastzuigt!
Handen vrij, ook als U remt, daarom in het belang van Uw veiligheid en die van anderen

Ook met 2 en 3
versnellingen.

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

R. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

Haast niet te gelooven
dat hij 'n breuk heeft!
Kijk eens wat hfl heft en sjouwt!
Ook hg draagt een Brooks Luchtkussen ver band! Ook hy paste mijn
methode toe
! Hij wierp zijn
breukband weg
! Waarom U dan
niet? Waarom laat U zich dagelijks
nodeloos kwellen door systemen, die
uw breuk alleen maar kunnen verergeren? Ook U kunt weer werken
als voorheen, wacht geen dag langer. Hier is uitkomst voor u!
Trek voordeel van de

y 1O d a g e n g r a t i s p r o e f
Probeer het geheel
voor mjjn rekening volle tien dagen. Ik kan U dit
aanbod doen, omdat ik weet U te
kunnen
helpen*
Vraag nog heden
mijn ryk geïlluAdres:
________
streerde brochure
aan en stuur de
(Duidelijk schrijven s.v.p.)
gratis coupon in
H1EK lb UW ADRES) VOOK
. GRATIS INFORMATIE-COUPON

C. E. BROOKS (107 B) Singel 25, Amsterdam
Zendt mij In onbedrukte enveloppe zonder
kosten of verplichtingen Uw geïllustreerd
boek en volledige inlichtingen over Uw
Breuk verband-Apparaten,
Naarn^

T I L B U R G

TIIÏEELtÏÏTTlB

PROF. MELLOC

RIDDERIKHOFF & Co.
H O O R N (N.-H.)

Goochelaar
Buikspreker
Arent Krijtstraat 35 - Tel. 51326
DIEMEN (N.-H.)
Huniorist
—
Conferencier
Programma voor jong en oud.
Bij kindervoorstelling medewerking met gratis cadeautjes
Middag:- en avondvullend
Talrijke referentiën van
H.H. Geestelijken

POSTBUS 13 — TELEFOON 220

Voorraad Gostumes
Hénn ter Hall, Amsterdamsch Tooneet. Directie
Eduard Verkade.
GROOTSTE SORTEERING
VRAAGT PRIJSOPGAAF

een enorm succes. Medewerking van bekende beroepsartisten.
Een non-stop programma van werkelijk beschaafde vrolijke kunst.
Sketches, liedjes, conferences, samenzangen, modern tooneel,
muziek, etc. etc. — Honorarium naar financieele draagkracht.
Prima referenties uit katholieke kringen. Vraagt uitvoerige
prospectus en inlichtingen
O. Z. VOORBURGWAL 57 - AMSTERDAM - TEL. 45623
WIJ VERKOPEN ALLE MERKEN
Portable schrijfmachines prijzen van°f ƒ 70,—
Ook Rebuild schrijfmachines, zoals Remmington,
Olivetti, Underwood, Royal enz. enz. voorradig.
K.V.S. Stalen meubelen
Nederlands Fabrikaat

W

A* G. van Boesschoten

MARIAPLAATS 8

- TELEFOON 17813 -

tedere Gazelle Ii In alle onderdeeten dooi
en dóór solide en extra verzorgd. Van
die o n z i c h t b a r e v o o r d e e l e n hangt d*
DUURZAAMHEID van Uw hets al

UTRECHT

•OIERCURIUS

Van buitenaf leunt U de kwaliteit van
voorvork, van assen en lagers niet beoost
deelen. Bij Gazelle U de voorvork, spedaal dubbel versterkt, en alle deelen vaa
het allerbeste materiaal.

Instituut vooi
Schriftelijkonderwijs(I.S.O.)

Koop daarom GazeUa, Vaa »eo Gaiell»
heeft U lang plezier.

STATIONSPLEIN 17bis, utrecht.
Telefoon 13714.
MONDELINGE en SCHRIFTELIJKE opleiding m de volgende
Takken:
BOEKHOUDEN
NEDERLANDSCH
FRANSCH
DUITSCH
ENGELSCH
AJgemeene Handelskennis voor MIDDENSTANDSDIPLOMA
MONDELINGE opleiding voor:
STENOGRAFIE
)

practijk-dipfoma

Practijk-dip,oma

MACHINESCHR1JVEN (ƒ 7.50 per volledige cursus)
OOK REPETITIE CURSUSSEN
VRAAGT GRATIS PROSPECTUS met vermelding: mondeling
Of schrifteujk.

RIJWIELEN

Vraagt prijscourant • Agentschappen In all* plaatsen.

E L L E

R U W I E L F A B R

E R E N

