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HET BUITENLAND
onder de loupe

De Paus onvermoeid in de
actie voor de vrede
De Paus dringt erop aan, dat
alle katholieken over de gehele
•wereld zich in de komende Meimaand scharen rondom het altaar van de Moeder Gods, de
Koningin van de Vrede. Vooral
de kinderen moeten om haar
steun bidden. „Ons hart, aldus
de Paus, is vervuld van zeer
grote droefheid, niet alleen om
het verschrikkelijk lijden, waardoor de oorlogvoerende volkeren
worden getroffen, doch tevens
om de steeds grotere gevaren,
welke ook de andere volkeren
bedreigen."
De oorlog in Noorwegen
Veel, ofschoon niet alles, is
nu opgehelderd. Noorwegen is
slachtoffer geworden van eigen
nalatigheid, verraad en verwarring. Het heeft zich laten misleiden door de leuze der eenzijdige
ontwapening en weinig of niets
voor zijn weerbaarheid gedaan,
zelfs- niet toen de vijand al voor
zijn poorten stond. De Duitsers
Ikonden met 1500 man hun
(hoofdstad bezetten. Zij werden
door de politie, die ongewapend
was, begeleid, en de ruim 200.000
inwoners van Oslo stonden dit
aan te gapen langs de weg!
ï>e Noren en hun regering hebben zich veel te verwijten Door

gebrek aan waakzaamheid hadden zich ook vele verraders in
hun midden gevestigd. Deze traden op als gidsen van den vijand en de Duitsers konden met
hun medewerking grote verwarring stichten. Een hunner, Quisling, werd door de invallers tot
hoofd ener nieuwe regering benoemd en met zijn handlangers
gebruikt, om per radio over het
gehele land en op zee valse bevelen te geven. Hierdoor werden
de militaire leiders misleid en
konden de Duitsers overal veilig
landen, ook waar dit
anders
langs de natuurlijk versterkte
kust onmogelijk zou zijn geweest. Toen de Noren in de gaten kregen, dat zij bedrogen waren, was het te laat. Thans is in
allerijl de mobilisatie afgekondigd en worden zoveel mogelijk
alle strijdbare Noren verzameld.
Op vele plaatsen wordt gevochten, vooral in het Noordelijk deel
der lands boven Drontheim. De
Duitsers hebben echter de randen bezet en zijn baas in het
Zuiden,
waar
verweg
het
grootste deel der bevolking
woont. Ook in de voornaamste steden van het Zuid-Westen
en over de vier spoorwegverbindingen met Zweden. Hun voorsprong
is groot.
Engelse
en ook Franse troepen zijn geland, maar hebben nog geen
slag van betekenis kunnen leveren. Narvik, de haven van het
uit Zweden aangevoerde ijzererts, is bijna geheel weer in de
macht der Noren. Een klein legertje Duitsers is daar omsingeld, terwijl de haven door de
Britse vloot wordt beheerst.
Voortdurend
worden nieuwe
troepen aangevoerd, door de
Duitsers ook per vliegtuig. Dezen beschikken in, Noorwegen
reeds over een leger van 60.000
man en kunnen er dagelijks,

door de lucht, nog 2000 aanvoeren. Het aantal Engelsen, die in
Noorwegen .strijden, is nog onbekend. Men schat ze op 50.000.
De Engelsen hebben, nu de Duitsers bijna overal het kustgeschut
in handen hebben, met ontzaglijke moeilijkheden te kampen.
Maar zij houden vol en dreigen
dé Duitsers op vele plaatsen in
het nauw te brengen. Hun vliegtuigen bombarderen geregeld de
vliegvelden en zij hebben enorme
schade toegebracht aan de Duitse vloot, die een derde van haar
macht verloor. Het kleine Noorse
leger vecht met doodsverachting,
op de wijze als de Finnen, sterk
gesteund door skitroepen. De Engelsen schijnen nieuwe, geheime
landingplaatsen te hebben veroverd. Overigens zijn de posities
nog onzeker en wordt een goed
overzicht door valse berichten
versperd.
Overal verraad gevreesd
Quisling, de verrader van
Noorwegen, die aan de algemene verachting geen weerstand
kon bieden en reeds afgetreden
is, gaf een waarschuwing aan
alle neutrale landen van Europa.
Quisling's naam klinkt als die
van Judas. Overal worden strengere maatregelen genomen tegen verraad. Bepaalde vreemdelingen, stelselmatig georganiseerd en, daar hun bedoelingen
niet zuiver zijn, lafhartig gesteund door schurken uit het
eigen volk, zijn voor de neutrale
landen een toenemend gevaar.
In ons eigen land is de algemene
staat van beleg afgekondigd en
hebben
vele
huiszoekingen
plaats. In de Balkanstaten worden vreemdelingen afgeranseld.
Vooral Roemenië, dat in de laatste tijd door opvallend veel Duitsers wordt bezocht, is waakzaam. In Zweden mogen vreemdelingen geen havens meer bezoeken en niet meer van de ene
stad 'naar de andere reizen. Verscherpt toezicht werd gelast in
België, Luxemburg en Zwitserland. In Joego-Slavië is een oudminister gearresteerd. Hij is proDuitser en wordt beschuldigd
van hoogverraad. Turkije heeft
een aantal vreemdelingen uit het
land gezet. Nationaal-socialistische vergaderingen en Mei-vieringen van de communisten zijn
in vele landen verboden. In België, Frankrijk en Zwitserland
werden weer een aantal communisten in hechtenis genomen.

J\aar Kef Verre \J osien
WILLEM VAN RUYSBROECK
Ongetwijfeld zal menig lezer denken,
dat de missionarissen eerst sedert de zestiende eeuw naar India en China trokken.
Toen de grote Franciscus Xaverius en
anderen het christendom in Azië predikten, vonden zij er daar ook in onze Oost
sporen van katholiek leven. Feit is het
dan ook, dat vurige priesters reeds in
oude tijden de ware godsdienst aan de
bewoners van Azië verkondigd hebben,
al weten wij weinig van hen.
Willem van Ruysbroeck, een Vlaamse
volgeling van S. Franciscus van Assisië,
heeft evenwel zyn missietochten naar het
verre Oosten beschreven in een boek, dat
heden als het grootste aardrijkskundig
meesterwerk der middeleeuwen beroemd
is. Hierover nu een enkel woord.
In 1252 zond de H. Lodewijk IX, koning
van Frankrijk, hem als gezant en missionaris naar de Tartaren en andere heidense stammen van het verre Oosten. De
monnik ging niet per vliegmachine, niet

per schip, niet in een auto, zelfs niet te
paard, maar heel eenvoudig te voet. Aldus
kwam hij in aanraking met allerlei volkeren wier taal hij dikwijls niet eens verstond. De lezers begrijpen, dat hij aldus
ontzettend veel heeft meegemaakt. Toch
is hij heelhuids in Frankrijk teruggekeerd.
Toen hij diep in Perzië en China was
doorgedrongen, ontmoette hij er niet alleen heidenen en Sarracenen, maar ook
christenen. Deze christenen, die er reeds
sedert de vijfde eeuw verbleven, waren
echter volgelingen van Nestorius, die geloochend had, dat Maria Moeder Gods
was. Als alle christenen, die zich van de
ene, katholieke en apostolische Kerk hadden losgescheurd, waren zij van de ene
ketterij in de andere vervallen, zodat er
tenslotte niet veel meer van hun christendom te bespeuren viel. Meegegaan met de
heidenen, hielden zij er zelfs afgodsbeelden op na. In hun kerk te Karacorum zag
onze missionaris een zeer groot afgods-

Wel het meest verschrikkelijke
verschijnsel van onze tijd is de
opwekking en organisatie van
het verraad, de rol, die Judas
speelt, nu extremistische partijen als gifplanten in de bodem
zijn geworteld. De Quislingers,
de vijanden, die gereed staan
voor een aanval in de rug, zijn
gevaarlijker nog dan de vijanden, die van buiten
mochten
dreigen.
Wat zal Italië doen?
Mussollnï speelt een dubbele
rol. Vandaag laat hij dreigen,
morgen weer een woord van verzoening horen. De stemming van
de Italiaanse pers wisselt met
de kansen van de oorlog. Mussolini, die zelf lang gezwegen
heeft, zou onlangs gaan spreken,
maar zijn rede werd niet gehouden, nadat de Engelsen het succes der Duitsers in Noorwegen
dreigden te verstoren. Hij wacht
blijkbaar op een gunstiger moment en aarzelt tussen inmenging en neutraliteit, onzeker omtrent de voordelen, welke Italië
kan hebben van de ene of de
andere houding. Zulke weifeling,
die voor een Mussolini pijnlijk
moet zijn, is voor de geallieerden, die zich op iedere mogelijkheid voorbereid moeten houden,
een hindernis. Daarom blijft Engeland aandringen op klaarheid.
Dit vergroot de spanning in
Europa. Aan de onzekerheid moge spoedig een einde worden
gemaakt.
Ook op Nederlands Oost-Indië
wordt geloerd
Arita, de Japanse
minister
van buitenlandse zaken, heeft
aan persvertegenwoordigers verklaard, dat Japan niet onverschillig zou kunnen blijven, wanneer Nederland in de oorlog betrokken wordt en derhalve ook
Nederlands Oost-Indië wordt bedreigd. De Nederlandse regering, die zeer waakzaam en actief is," heeft hem aanstonds
doen weten, dat ons land zijn
rechten, mochten deze worden
aangevallen, zal verdedigen, ook
in Indië, en uit de Ver. Staten
klonk eveneens onmiddellijk een
waarschuwende stem. Nederlands Oost-Indië, rijk aan de
meest noodzakelijke grondstoffen, is een kostbaar bezit. Geen
wonder, dat er begerige ogen
op zijn gevestigd. Maar de ge-

beeld der Nestorianen, door vele kleine
afgodsbeelden omgeven. Maar deze afgod
had blijkbaar niet veel te zeggen, want
„een nestoriaans priester, die van Cathay
(China) kwam, vertelde mij, dat daar een
zo groot afgodsbeeld was, dat men het op
twee dagreizen ver zien kon.
Willem van Ruysbroeck heeft ook gedebatteerd met die Nestorianen. Zo verdedigde hij, dat er slechts één God bestaat. Toen zij antwoordden, dat zij het
met hem eens waren en God alleen als
een geest aanvaardden, zei de missionaris:
„Gij gelooft dus niet, dat God ooit de
menselijke natuur heeft aangenomen.
Maar hoe komt gij er dan toe, om Hem
onder zovele lichamelijke gedaanten voor
te stellen?" En hij moest vernemen, dat al
die beelden rijke lieden voorstelden, die
onder hen geleefd hadden!
Aldus hadden zij het oorspronkelijk
christendom verwrongen.
De Nestorianen, die in'China woonden,
waren zuivere afgodendienaars en zedeUjk diep gezonken, al hadden zij ook nog
altijd een bisschop. Letterlijk schrijft onze
missionaris: „Zjj zijn grote woekeraars,
dronkaards en sommigen die onder de
Tartaren wonen, hebben, evenals dezen,

varen, die zouden kunnen dreigen, houden elkander in evenwicht en Nederland is paraat.
Het „morele centrum"
In het „morele centrum", zoals onlangs een groot liberaal
blad het Vaticaan heeft genoemd, is het pauselijk staatssecretariaat weer aanzienlijk uitgebreid. Naast zestig man vast
personeel, meestal priesters van
grote bekwaamheid en ervaring,
moest nog tijdelijk personeel
worden aangesteld. Dit bewijst
de activiteit van dit enige centrum waar belangloos en onpartijdig, maar volhardend aan
de vrede wordt gewerkt. Het
enige lichtpunt voor een wanhopige wereld.
Een woord van Itoosevelt
In een toespraak tot de panAmerikaanse Unie zeide president Roosevelt o.m.: „Wij op dit
halfrond behoeven niet naar een
nieuwe internationale orde
te
zoeken: wij hebben haar reeds
gevonden. Wjj hebben dat niet
bereikt door hysterisch geschreeuw of hevige troepen-bewegingen. Wij hebben geen volken vernietigd, geen regeringen
gevangen genomen, geen onschuldige mensen verdreven van
de haardsteden, die zij zich hadden gebouwd. Wij hebben geen
dwaze theorie vaji rasmeerderheid uitgevonden, geen dictatuur
door middel van algemene revolutie verkondigd. De inter-Amerikaanse orde is niet opgebouwd
uit haat of terreur, zij is tot
stand gebracht door een eindeloos doeltreffend werk van mensen van goede wil." De president sprak in het Engels, maar
ook overigens was er geen woord
Frans bij!
Oorlogscultuur
De speelgoedfabrikanten van
Neurenberg hebben een gezelschapsspel in de handel gebracht genaamd „U-Boote fahren
in England!" Het spel bestaat
uit aanvallen op vijandige en
neutrale schepen, waarbij op de
hindernissen van mijnen moet
worden gelet en „Sieger" is, wie
de hoogste tonnenmaat doet zinken. Dit is de Oorlogscultuur
van een ondergaande beschaving, bederf van de kinderziel.
H. H.

verscheidene vrouwen." En verder: „De
bisschop bezoekt hen slechts zelden, misschien maar eens in de vijftig jaar. Dan
laten zij al de kinderen van het mannelijk
geslacht, zelfs de zuigelingen in de wieg,
priester wijden, zodat de meeste mannen
tevens priester zijn. Toch gaan die priesters een huwelijk aan, wat rechtstreeks
met de leer der Kerkvaders in strijd is."
Simonie is ook een gewoon verschijnsel
onder hen, maar het christendom verbreiden zij niet. „Het gebeurt wel, dat aan
sommige Nestorianen de opvoeding van
Mongoolse kinderen wordt toevertrouwd.
Zij spreken hun dan wel over het Evangelie en het geloof, maar leren hun niet
de christelijke deugden beoefenen, doordat.
zij zelf een onzedelijk leven leiden en het
vooral op geld gemunt hebben."
Ronduit verklaart de schrijver, dat het
leven der heidenen in het verre Oosten,
voor zover hij durfde en kon oordelen,
reiner is dan dat der Nestorianen, die zich
christenen wanen.
Onze conclusie? Steeds bidden dat ook
de christenen, die de Moederkerk verlaten
hebben, met Gods genade mogen terugkeren.
VAN DEURNE,
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wel uit het feit, dat voor hem „geestelijke dwang" is, dat een katholiek
niet socialistisch georganiseerd mag
zijn, dat de bijbel (hij bedoelt een
uitgave in een levende taal, dus een
vertaling) door de Kerk moet zijn
goedgekeurd, dat hem een katholiek
sanatorium werd ontzegd, als hij zijn
me, zodra zij de kans krijgen werke- Pasen niet wilde houden.
lijk consequent te worden doorgeDaarom is voor den heer v. I. „het
voerd ?
katholicisme op de duur een even
Blijkbaar vereenzelvigt de heer groot gevaar voor de democratie als
Teeling de plan-gedachte met het so- het nationaal-socialisme en commucialisme. Als dat zo is, blijft er van nisme" en hij besluit met de schranhet socialisme van den heer Van Pelt dere opmerking, „dat geen katholiek
minder over dan hij droomt. Doch zich ooit op principiële gronden vóór
dat de katholieken, om economische de democratie en tegen dictatuur
ordening te steunen, eigen organisa- heeft uitgesproken".
ties zouden moeten afschaffen, dat
Dat de heer v. I. blijkbaar niet
is ons even onbegrijpelijk, als dat aan heeft bemerkt, dat wat wij demoalle socialistische verenigingen de eis cratie noemen, een plant van kathozou worden gesteld, zich maar te ont- lieke bodem is, duiden wij hem niet
binden in afwachting van de plan- euvel. Men kan niet alles weten.
matig gerichte economie.
De heer y. I. heeft niet bedacht,
De heer Teeling citeerde een rede dat het woord van den eersten Paus:
van Jaurès, waarvan een passage ons „Men moet God meer gehoorzamen
minder gelukkig leek. Om hem een dan de mensen" van wereldhistogenoegen te doen, bieden wij hem ook rische betekenis was, juist voor het
een citaat van denzelfden Jaurès. Op recht van de persoon tegenover de
21 Januari 1910 zei de leider der staatsmacht. Geen geleerde, die niet
Franse socialistische partij in de Ka- erkent, dat de vrijheid in de wereld
mer:
kwam met het Christendom en geen
nadenkend mens, die niet beseft, dat
Degenen onder u, die de gedachte van met de verdrijving van het christende Kerk kennen, zullen niet betwisten,
wat ik zeg
Als men verklaart, dat God dom de slavernij in galop terugkeert.
Dat geen paus of leek zich ooit
zich zo innig in de menselijke aangelegenheden mengde, dat Hij vlees is ge- voor democratie of tegen dictatuur
worden in een bepaald mens en dat Hij uitsprak, is een gebrek aan kennis,
aan de Kerk het recht heeft gegeven dat wij toch even willen aanvullen.
deze Menswording voort te zetten, dan Indien de heer v. I. bedoelt, dat de
is het onmogelijk, dat God niet in die Kerk katholieke leer geen bepaalde staatsblijft als souvereine en alles overheer- vorm voorschrijft, heeft hij gelijk.
sende macht waarvoor individuen, maat- Dat doet de Openbaring ook niet.
schappijen, vaderlanden en alle krachten
Van wijsgerig standpunt heeft St.
van het leven zich moeten buigen.
Thomas van Aquino het grote gevaar
Als de heer Teeling over die woor- van de dictatuur zeer beslist aangeden wil nadenken, begrijpt hij de wer- wezen en de door volksinvloed ge- .
kelijke grondslag van katholieke or- temperde monarchale regeringsvorm
verdedigd. De heer v. I. kan dat zelf
ganisaties.
naslaan of laten naslaan in — en vertalen uit de Summa (I. II, q. 95, art. 4
en q. 105, art. l en ad 2).
Wij duiden hem niet euvel, dat hij
over de Kerk dwaalt; maar dat hij,
zo weinig van haar leer kennende,
haar verliet, is jammer voor zijn ziel,
zoals het ook spijtig is voor 't N.V.V.
dat zijn leden op zulke voorlichting
las, waarvan ook de heer v. I. slecht- over de katholieken en hun leer ontoffer is geworden. (Universe, 29 haald worden.
Bewijst dit nu al niet, dat dit VakMaart 1940, p. 5). Is dit voldoende?
verbond
geen plaats is voor gelovige
Omdat volgens goddelijk recht,
katholieke
arbeiders? De besten zoudat wil zeggen door de positieve instelling van Christus, de Kerk een den zich doorlopend ergeren over albepaalde gezagsvorm heeft, is de lerlei onzin tegen de Katholieke Kerk.
heer v. I. van mening, dat volgens Anderen zouden, zo niet totaal in de
katholiek ideaal zo ook de staats- war raken, gelijk blijkbaar den heer
vorm moet zijn. Het is net zo dwaas, v. I. is overkomen, dan toch verzwakals wanneer iemand zeggen zou, dat ken in hun geloof. En mede om dat
de Kerk tegen alle huwelijken is, om- onheil te voorkomen — want het is 't
dat zij alle kloosterlingen tot de ge- ergste onheil dat 'n mens treffen kan
lofte van eeuwige zuiverheid ver-— zijn er de verboden tegen socialisplicht. Het ene heeft toch niets te tische verenigingen en de wens tot
maken met het andere en als de heer organisatie in eigen verenigingen.
v. I. wil weten, wat de Kerk over
vrije verenigingen denkt, laat hij dan
eens rustig de nrs. 87, 91 en 92 van l weeërlei maat
„Quadragesimo Anno" lezen.
„Het katholiek geloof en de kathoDe geallieerden hebben op eigen
lieke staatsleer zijn in strijd met de
gezag
mijnen gelegd in Noorse watedemocratische beginselen en een gevaar voor de democratie. Zie naar ren, een daad, die de hele Nederlandse pers heeft afgekeurd. Ook 's heAmerika, pater Coughlin!"
Er bestaat evenmin een katholieke ren Mussert „Nationale Dagblad"
staatsleer als een pater Coughlin. Er verkondigde met grote letters:
bestaat 'n priester Coughlin, die zich „Groot-Brittanië en Frankrijk schennog al roert voor de radio, zoals er den de onzijdigheid van Noorwegen."
Het feit was juist, door beide lannog meer priesters en bisschoppen en
kardinalen in Amerika zijn, die zich den openlijk erkend.
Maar een dag later bezetten Duitook roeren en die, op het voetspoor
van kardinaal Gibbons, de vrije se troepen Denemarken, een land dat
grondbeginselen van het Amerikaan- met de hele affaire niets te maken
se gemenebest krachtig verdedigen. had en dat per verdrag Duitslands
Dat de katholieke overheid „anti-de- belofte, niet aangevallen te zullen
mocratische, anti-semitische en pro- worden, had aanvaard. Dezelfde dag
nationaal-socialistische radiopreken" doemden in Noorse steden Duitse
heeft goedgekeurd, zal de heer v. I. troepen op -- hoe die er zo spoedig
wel in een of andere krant hebben waren op een afstand, zo groot als
gelezen. Daarom is dat nog niet zo. van hier naar Konstantinopel, zal
Integendeel, het is hoogst onwaar- later wel blijken — en 's heren Musschijnlijk. Ofschoon het een beetje sert blad verkondigde laconiek: „De
vreemd is, dat de heer v. I. het ker- bezetting van Noorwegen en Denekelijk gezag blijkbaar wel tegen zijn marken".
Blijkbaar was dat géén schending
politieke tegenstanders wil zien gevan neutraliteit! En tenslotte wordt
bruikt.
Welk een verwarring er in het de Quisling-regering wel wettig gehoofd van den schrijver heerst, blijkt acht, daar de koning vluchteling is!

KRONIEK EN KRITIEK
Verenicjincpsrec
In ons nummer van 5 April hebben wij een en ander gezegd over hetgeen de heer N. van Pelt schreef in
het orgaan van het soc. dem. Vakverbond. De zuidelijke leider van dit
Verbond is het niet eens met de Nederlandse Bisschoppen, die aan hun
onderhorigen het lidmaatschap van
socialistische verenigingen en de regelmatige lezing van socialistische
geschriften verboden. Hij vindt deze
verboden uit de tijd en zou ze gaarne
teruggenomen zien.
Nu is het bekend, dat de Bisschoppen het niet met den heer Van Pelt
eens zijn. Zij menen, dat de redenen
voor de verboden blijven bestaan,
alsmede de noodzaak, dat de katholieke arbeiders zich katholiek organiseren.
Dit feit staat vast: de heer P. S.
Teeling wijst er op in „De Vakbeweging" van 11 April.
Hij stelt de vraag of „het verbod
van vrije coalitie voor katholieken
ons al te zeer behoeft te verontrusten" en meent dat het slechts „betrekkelijke waarde heeft".
Daar heeft de heer Teeling gelijk
in: het verbod beïnvloedt alleen de arbeiders die katholiek, dat wil zeggen aan hun Bisschoppen onderworpen willen zijn. Men is vrijwillig katholiek en aanvaardt als zodanig vrijwillig beperkingen. Een verbod aan
katholieken om socialistisch georganiseerd te zijn, tast evenmin het verenigingsrecht der katholieken aan, als
de ban van het N.V.V. tegen communistische lidmaatschapper een verbod van vrije coalitie voor sociaal-democraten betekent.
De heer Teeling stelt de vraag, ofde scherpe formulering der Bisschoppen — scherper dan die van den Paus,
meent hij, al erkent hij, dat ook
„Quadragesimo Anno" leert: „Niemand kan tegelijk een goed socialist
zijn en tevens een waar katholiek" —
ooit gewijzigd worden kan.
Hij erkent, dat ,Rome vroeger ook
scherp veroordeelde en citeert enkele woorden uit de encycliek van 1878.
Alsof de socialisten uit die dagen —
de tijd, dat zij bij ons de radicaalste
geschriften uitgaven — door eigen
optreden de scherpe veroordeling
niet uitlokten!
Maar de heer Teeling ziet evolutie
en beroept zich daarvoor op een door
Jaurès in 1909 gehouden rede. Het
is spijtig voor Jaurès, maar als hij
niets anders wist, is het hier aangehaalde niet geschikt, zijn roem op
te houden. Als hij gezegd heeft, dat
de Kerk sterrekundige ontdekkingen
aanvaardde, na eerst Galileï veroordeeld en beschimpt te hebben, heeft
hij blijkbaar niet geweten, dat de
grondlegger van de hele moderne sterrekunde een priester was, die zijn
boek opdroeg aan een kardinaal. Hij
heeft blijkbaar ook niet geweten, dat
Galileï altijd katholiek is geweest en
als gelovig katholiek is gestorven.
Galileï heeft zich een ogenblik gewaagd op een hem vreemd terrein
en mede daardoor bewerkte hij de
veroordeling van zijn theorie omtrent
het draaien der aarde, theorie die
hij trouwens niet volledig bewijzen
kon.
De Kerk heeft ook de biologische
ontwikkelingsleer als zodanig nooit
bestreden en Kerkleraars hebben
lang vóór de Hervorming de Bijbel
uitgelegd zonder overal de letterlijke
verklaring te aanvaarden. Er is niets
nieuws en niets verwonderlijks in 't
feit, dat de leer der Kerk ontwikkeling (evolutie) kent. Zij kent geen
verandering in haar leer.
Er kan zeker verandering mogelijk zijn in tucht, in kerkelijke wetten

of geboden. Wat vandaag nodig of
wenselijk kan zijn, kan morgen veranderen. Maar de heer Teeling, die het
Katholiek Werkliedenverbond van
ruim 11000 leden in 1910 zag groeien
tot ruim 191.000 in 1940, acht de
kans op intrekking der verbodsbepalingen, welke hij van meer practisch-politieke dan van principieelgodsdienstige aard acht, „geringer
dan ooit te voren".
Wat het laatste betreft, zal de
heer Teeling wel gelijk hebben, al
bewijst hij in het geheel niet, dat de
grond voor de verboden niet allereerst van „principieel-godsdienstige
aard" is. Intussen houdt hij er de
moed in. Hij schrijft nl. enige regels
waaruit blijkt, dat de soc. dem. vakbeweging meestal een stap voor is,
dat zij de sterkste, de financieel
krachtigste, de meest geoefende is,
die weet wat zij wil.
De heer Teeling schijnt dat werkelijk te geloven. Waarom zouden wij
hem zijn illusies ontnemen? Maar,
misschien zou hij eens willen nadenken over deze drie simpele vragen:
1. hoe verklaart hij bij deze zo zeker
wetende beweging zulke fundamentele veranderingen in zeer korte tijd?
2. welk beginsel heeft dat van de oude
klassenstrijdleer vervangen en wie
verkondigde dit beginsel het eerst? 3.
waar ligt het wezenlijk verschil tussen de verschillende soorten socialis-

Als wilde de soc. dem „Vakbeweging" bewijzen, welk soort katholieken zich socialistisch organiseren, zo
publiceert zij in het boven reeds aangeduide nr. een artikel getiteld „Katholieke voorlichting over Spanje",
ondertekend M. A. v. I.
Wat deze schrijver bij elkaar beweert, zou lachwekkend zijn, zo hij
niet als voorlichter optrad.
Hij schrijft, dat de dictatoriale systemen de katholieke staatsinrichting
het meest nabij komen.
Dat is dubbel onjuist. Vooreerst
bestaat er geen katholieke staatsinrichting en vervolgens hebben de
grootste godgeleerden der Katholieke Kerk, voorop St. Thomas van
Aquino, de dictatuur als normale
regeringsvorm afgewezen. Dat al de
vrije verenigingen en parlementen
uit katholieke sfeer geboren zijn,
schijnt de heer v. I. niet te weten,
maar wij verzekeren hem, dat het zo
is en dat zelfs de grondwet der Verenigde Staten van Amerika zonder
Bellarminus, Jesuïet en kardinaal, onverklaarbaar is.
Wij vernemen verder, dat de draden van de opstand in Spanje „tegen
de wettige democratische regering
in het Vaticaan bijeenkwamen".
De waarheid over Spanje kan de
ontwikkelde lezer vinden in „The
Church in Spain" (Londen, 1938).
Dit boekje is geschreven door professor E. Allison Peers. Hij is nietkatholiek, een van de beste Spanjekenners der wereld, hoogleraar te
Liverpool in Engeland.
Om den heer v. I. een genoegen te
doen, verwijzen wij hem ook naar
den heer A. Loveday te Londen. Deze
leefde jarenlang als niet-katholiek
in Spanje. Hij was voorzitter van de
Engels-Spaanse Kamer van Koophandel, dus iemand die wel uit zijn ogen
kijkt. Welnu, deze man werd katholiek, toen hij de leugens over Spanje
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R O N D DE
BEWEGING
In Februari en Maart 1940 werden geheel
of gedeeltelijk voor rekening van „Herwonnen Levenskracht" uitgezonden naar „Bergen Bos" 9 leden, 6 vrouwen van leden en 15
kinderen van leden.
Naar „Hornerheide" 2 leden, l vrouw van
een lid en 2 kinderen -van leden.
Naar „Maria Auxiliatrix" l vrouw van een
lid en l kind van een lid.
Naar „Heliomare" 2 leden en l kind van
een lid.
Op 31 Maart 1940 waren in verpleging: 98
mannen, 47 vrouwen, 178 kinderen en 20 patiënten in de nazorg. In totaal 345 patiënten.
*.*
De Katholieke Bouwvakarbeidersbond won
Vorig jaar 1922 leden; hij ging dit jaar in
met 28432 leden en eindigde het met 30.354.
In de afgelopen maand Maart werden 397
nieuwe leden gewonnen en in de eerste
•week van April 113.
***
De katholieke Bediendenbond, die naar de
10.000 leden stevent, won van 14 Maart tot
6 April 134 nieuwe leden.

OorIocjseconomie
KANSEN VOOR ONZE EXPORT?
in

(Doe.) Het evenwicht in onze betalingsbalans is, zoals uit ons vorig artikel
bleek, tengevolge van de oorlog geheel
verbroken. Tot herstel van dit evenwicht
kunnen twee wegen worden bewandeld.
Ten eerste: trachten de inkomstenkant te
verhogen, wat voornamelijk neerkomt op
het opvoeren van onze export. Ten
tweede: de uitgavenkant verminderen,
wat vooral betekent: vermindering van de
invoer. Naast deze invoerbeperking kunnen ook andere posten iets tot evenwichtsherstel bijdragen. Zo zal het bedrag, dat
door het tourisme naar het buitenland
ging, en dat in 1938 45 millioen guldens
bedroeg, dit jaar wel aanmerkelijk geringer zijn.
-*•
* *
De eerstgenoemde methode verdient
„St. Raphaël" won in Januari 76 nieuwe
leden, in Februari 81 en in Maart over de om verschillende redenen verreweg de
100.
voorkeur, onder andere omdat dan onze
*.*
l Maart telde de Katholieke Tabaksbe- economische bedrijvigheid op een hoger
werkersbond niet minder dan 1395 vrouwe- niveau gehandhaafd blijft.
lijke leden, die voor het overgrote deel in
Bestaan er nu op dit gebied kansen
Brabant wonen. Ruim de helft van deze
leden is nog geen twintig jaar. Vijftien voor ons land? Er zijn hiervoor vrij optivrouwelijke leden zijn boven de 65, waar- mistische geluiden gehoord. Zelfs is gevan de oudste 77 jaar. Drie leden zijn reeds
35 jaar georganiseerd, zes andere bijna even zegd, dat deze oorlog voor de Nederlandse
lang. Twaalf van deze 15 vrouwen hebben industrie de kans van haar leven was,
pensioen, twee werken nog en een is steunom op verschillende overzeese markten
trekkend.
vaste voet te krijgen, en dat deze econoook na het
Ofschoon minister Albarda ongesteld was, mische veroveringspolitiek
heeft hij op 10 April j.l. voorzitter en secre- sluiten van de vrede vruchten zou blijven
taris van de Katholieke Mijnwerkersbond
thuis ontvangen. Het orgaan van de bond afwerpen. Men wees dan vooral op het
maakt met waardering van de ontvangst wegvallen van Duitsland als leverancier
melding.
op die buitenlandse markten, op de eerste
*.*
De directies der mijnen hebben 19 April in plaats als gevolg van de uitvoerverhindede contactcommissie medegedeeld, dat zij, ring door de geallieerden, op de tweede
in de veronderstelling, dat de nieuwe loon- plaats wegens de verminderde leveringsovereenkomst tot l Juli zou gelden, een bedrag van ongeveer ƒ 600.000 voor verbetering capaciteit, daar de verzorging der eigen
van de pensioenen beschikbaar zouden stel- behoeften het productie-apparaat te zeer
len. Het door de Katholieke Mijnwerkersbond gedane verzoek om een vacantietoe- in beslag neemt. Deze laatste omstandigBlag wordt in overweging genomen.
heid geldt ook voor de overige oorlogvoerenden.
De Katholieke Bond van brood-, koek-,
En meer in het bijzonder werd gedacht
banketbakkers en cacao-, chocolade- en suikerbewerkers won in het eerste kwartaal aan de Zuidamerikaanse markt. Duitsvan dit jaar 124 nieuwe leden.
land had zich daar de laatste jaren, vooral ten koste van Engeland, een belang***
Een van onze leden, aldus „Onze Strijder", rijke plaats veroverd. Daarbij werd een
In losse dienst van de P.Z.E.M. te Hulst,
meende als lid voor de bond te moeten be- weloverwogen politiek gevoerd en allerlei
danken, omdat hij zo weinig verdiende en handelspolitieke en monetaire middelen
dus geen contributie kon betalen.
We zijn de Schelde overgetrokken
om werden op ingenieuze wijze toegepast
eens met onzen goeden vriend te gaan pra- (ruiltransacties, clearingstelsel). In 1938
ten over zijn toestand, waarover hij ons nog zette Duitsland voor ongeveer een tiende
nooit iets had laten weten. Het gevolg was
een actie, waardoor werd bereikt een tijde- van zijn gehele export op deze markten
lijke aanstelling en een loonsverhoging van af, met name voor 534 van de 5.257 milf 4,50 per week. Zijn positie is zeer veel verbeterd. Zou dit ook gebeurd zijn als deze lioen marken.
vriejid als lid van de bond bedankt had?
Het is echter zeer de vraag, of deze
export Duitsland voor een aanzienlijk deel
Bondspenningmeester J. H. Nijhof
van kan vervangen.
„St. Paulus" is verhuisd; hij woont thans
Vooreerst kunnen wij in voldoende mate
Haagweg 60 te Rijswijk.
juist
die goederen leveren, waaraan deze
* ,*
Dat is zeker
Op 4 April heeft te* Eindhoven in tegen- landen behoefte hebben?
woordigheid van het dagelijks bestuur van slechts in beperkte mate
het geval.
<Je Katholieke bond van P.T.T.-personeel de
beaarding plaats gehad van wijlen pastoor Enerzijds omdat onze industrie nog niet
Van Delden, Augustijn. Mgr. de Aartsbis- veelzijdig is uitgebouwd, anderzijds omschop heeft als nieuwen adviseur benoemd
pater E. Frantzen, eveneens Augustijn, te- dat de binnenlandse behoeften ook bij
vens prior te Eindhoven.
ons grotere eisen stellen aan ons productie-apparaat.
Er zijn bedrijven, wier pro* *
De Paus heeft aan *
voorzitter Verdoes van ducten voor export in aanmerking komen,
de Schiedamse afdeling van de Kath. Fabrieksarbeidersbond wegens zijn verdiensten maar die geheel in beslag worden genoop sociaal terrein en bij gelegenheid van men voor leveringen aan het binnenland.
het zilveren feest van de afdeling de onder
En vervolgens: bij die eventuele levescheiding „Bene Merenti" toegekend.
ringen zullen we moeten concurreren met
***
De Katholieke Landen Tuinbouwbond te andere gegadigden (men denke b.v. aan
Haarlem zal op ' 16 Juni zijn 25-jarig be- de Verenigde Staten, Italië, Japan), die
staan herdenken; de officiële viering heeft soms in gunstiger omstandigheden verDinsdag 18 Juni plaats. De organisatie telt
keren.
9000 leden verdeeld over 150 plaatselijke af
delingen in het bisdom Haarlem.
Vooral de Verenigde Staten vragen in
***
dit verband de aandacht. Want wel is
De Katholieke Bond van Kleinhandelaren waar profiteert de Noordamerikaanse
In aardappelen, groenten en fruit St. Wal
fridus, hield te 's-Hertogenbosch het negen- industrie van de geweldige oorlogslevede jaarcongres. Hij herkoos tot voorzitter ranties aan de geallieerden en worden
den heer J. G. van Kessel te Haarlem en
benoemde een commissie, die het vacantie ook grote hoeveelheden grondstoffen
vraagstuk in het bedrijf bestuderen zal.
naar deze landen en naar de neutralen
%*
uitgevoerd
ter
voorraadvoorziening,
Bij de Hoge Raad van Arbeid heeft minis maar daartegenover staat, dat sommige
ter Van den Tempel een voorontwerp-landar
beiderswet om advies ingediend. In dit ont- delen van de normale handel door de oorwerp wordt de arbeidsduur beperkt tot 2900 log ongunstig zijn beïnvloed. Ook de zeer
uur per jaar. In afwijking van de gewone belangrijke afzet naar Duitsland is verArbeidswet is de leeftijdsgrens twee jaar
loren gegaan door de blokkadepolitiek.
lager, dus op 16 jaar gesteld.
Er moet dus naar compensatie worden
* ,*
*
De Protestantse Mijnwerkersbond
heeft gezocht.
tot voorzitter gekozen den heer J. H. KroosUit verschillende feiten blijkt nu, dat de
hof, sedert 1931 plaatselijk bestuurder van
Verenigde Staten onder het motto van
Unitas te Enschedé.
het Pan-amerikanisme bewust van de
door de Europese oorlog geschapen gelegenheid gebruik willen maken om de banden met het Zuidamerikaanse continent
nog nauwer aan te halen. Reeds in het
Hoofdpijn, Kiespijn, Migraine

.Mijnhardtjes

verleden namen zij er een belangrijke
plaats in. Zo ging in 1937 30 pet. van de
totale uitvoer van Latijns-Amerika naar
de Verenigde Staten en betrok het 34 pet.
van zijn invoer vandaar. Reeds met tien
van de twintig Latijns-Amerikaansche
republieken zijn handelsverdragen afgesloten, terwijl met drie andere onderhandelingen worden gevoerd.
Bovendien is nu in de laatste tijd in
overweging de oprichting van een bankinstelling voor geheel Amerika, met het
speciale doel credieten op lange termijn
aan de Zuidamerikaanse staten te verlenen en het handelsverkeer van deze staten met Noord-Amerika te bevorderen.
En reeds verleende de Amerikaanse In- en
Export-bank belangrijke credieten, o.a.
een crediet van 5 millioen dollar aan Chili
voor de aankoop van Amerik. producten.
Behalve door deze credietverleningen
hebben de Verenigde Staten nog op andere wijze bij het veroveren der markten
een grote voorsprong op ons land. Want
vooreerst moeten wij zo goed als alle benodigde grondstoffen eerst invoeren en
vervolgens drukken op onze producten
tweemaal, nl. bij de invoer der grondstoffen en bij de uitvoer der fabrikaten de
verhoogde vracht- en verzekeringskosten,
die tegenwoordig een belangrijk deel der
prijzen uitmaken. De Verenigde Staten,
die zelf over de grondstoffen beschikken
en in een rustige zone zonder oorlogsgeweld liggen hebben met deze moeilijkheden nagenoeg niet te maken. En wat de
vrachtkosten betreft, staan ook Japan en
Italië er gunstiger voor dan wij. Het
laatstgenoemde land heeft zijn uitvoer
naar Zuid-Amerika reeds aanzienlijk weten uit te breiden.

JTerpIatafsincf

Echter werken er ook enige factoren ten
ongunste van de Verenigde Staten. Op
de eerste plaats voelen de Zuidamerikaanse Staten er naar het schijnt niet
veel voor, al te zeer van hun noorderburen afhankelijk te worden. Zij zijn dus
zeker geneigd om ook van andere leveranciers af te nemen.
De onlangs tussen Japan en Argentinië
afgesloten handelsovereenkomst is daarvoor een aanwijzing.
En vervolgens is een ongunstige omstandigheid, dat de Zuidamerikaanse
staten vooralsnog niet over veel ruilgoederen beschikken, waaraan Noord-Amerika behoefte heeft. Zij produceren namelijk vooral grondstoffen, die in dit laatste
gebied zelf reeds in voldoende mate aanwezig zijn (graan, koper, petroleum, enz.).
De politiek der Verenigde Staten is er
dan ook op gericht, om de zuidelijke staten in de gelegenheid te stellen, een productie-apparaat op te bouwen, dat goederen voortbrengt, die zij wél kunnen gebruiken. Dit vraagt evenwel uiteraard
enige tijd.
Maar behalve met de concurrentie van
de Verenigde Staten, moet onze exportpolitiek er mee rekening houden, dat ook
de geallieerden, met name vooral Engeland, alle pogingen in het werk stellen
om hun export te bevorderen. Aan dit
Engelse export-offensief zullen wij een
volgend artikel wijden.
Correctie.

In ons vorige artikel is op blz. 3, 4e
kolom vóór de 2e alinea (beginnend met:
Voor de oorlogsmaanden
) een zin
weggevallen. Daardoor wordt het in deze
alinea genoemde cijfer 225.0 niets zeggend. De toelichtende passage moet derhalve gelezen worden: „Van Januari t/m
Augustus 1939 bedroeg het algemene
indexcijfer der zeevrachten van en naar
Nederland 62,6 (1924/1926 = 100). Voor
de oorlogsmaanden Sept. t/m Dec. bedroeg dit cijfer 225.0."

cpemoEji liseer cien

(H.J.K.) Reeds in April en Mei 1939
hebben de gezamenlijke werknemers-vakcentralen besprekingen gevoerd met de
besturen van de centrale organisaties van
werkgevers, de drie Middenstandsbonden
en de drie centrale Landbouw-organisattes, waarin werd bepleit zich tot hun
leden te wenden met de dringende oproep
hun — bij de zgn. voor-mobilisatie — onder de wapenen geroepen arbeiders bij
eventuele demobilisatie weer op hun oude
plaatsen in het bedrijfsleven te werk te
stellen.
Met waardering mag worden vastgesteld, dat de werkgeversorganisaties —
grootwerkgevers-, middenstanders- en
boeren- en tuindersorganisaties — niet
geaarzeld hebben aan het van werknemerszijde bepleite verlangen tegemoet te
komen. In de vakbladen zowel als in de
dagbladen zijn van hun kant oproepen
verschenen, waarin de werkgevers werden aangespoord zodanige maatregelen te
willen treffen, dat hun gemobiliseerde arbeiders bij terugkeer naar hun haardsteden wederom te werk zouden kunnen worden gesteld. Zulks geschiedde ook
via de radio-omroepen.
Toen de regering in het laatst van
Augustus 1939 de tijd gekomen achtte om
tot een meer algemene mobilisatie van
onze Weermacht over te gaan — niet
minder dan 15 lichtingen werden toen volledig onder de wapenen geroepen — hebben de werknemersvakcentralen het
vraagstuk van het ontslagrecht in mobilisatietijd opnieuw in onderlinge bespreking
genomen.
Besloten werd een studie-commissie uit
de werknemersvakcentralen te benoemen,
die op korte termijn advies over dit vraagstuk zou uitbrengen. Deze studiecommissie heeft op korte termijn knap werk geleverd, dat aan de werkgeversorganisaties ter kennisneming toegezonden werd.
Hun medewerking werd gevraagd voor
het tot stand komen van een wettelijke regeling van het ontslagrecht in mobilisatietijd.
De werkgeversbesturen gaven er de
voorkeur aan hun leden — zonder wettelijke regeling — op de basis van vrijwilligheid, zo intensief mogelijk te beïnvloeden en hen te bewegen zich vrijwillig en
moreel te verbinden de gemobiliseerde arbeiders uit hun ondernemingen — indien

enigszins mogelijk — in hun oude functies te herplaatsen, indien deze arbeiders
bij demobilisatie naar hun haardsteden
terugkeren.
De drie centrale organisaties van de
werkgevers, het (liberale) Verbond, de
Katholieke Werkgevers-vereniging: en het
Verbond van Protestantse Werkgevers
hebben aan hun individuele leden een
brief gezonden om schriftelijk toe te zeggen gedemobiliseerden, waar slechts enigszins mogelijk, in hun oude dienstbetrekking te herstellen.
Middenstands- en land- en tuinbouwbonden zullen op andere wijze dezelfde actie onder hun leden voeren. De werknemersorganisaties hebben zich het recht
voorbehouden, om, als hun dit gewenst
voorkomt, op een wettelijke regeling bij
de regering aan te dringen.

Naar de Nieuwe Gemeenschap
Keurig uitgevoerd gaf het comité voor de
actie Naar de Nieuwe Gemeenschap, Drift
10, Utrecht, vier radio-redevoeringen uit over
De noodzakelijkheid van de actie door Mag.
Stokman, Wat wil de actie? door J. A.
Schutte, Nieuwe Gemeenschap en Wereldbeschouwing door Mag. Stokman, Hoe bereiken wij het doel? door L. M. G. A. Beumer.
Deze boekjes bevelen wij hartelijk aan: zij
geven antwoord op vele vragen en kunnen
aan werkers en propagandisten grote diensten bewijzen. Zij k-osten 4 cent- per exemplaar en worden in een serie van 4 stuks
verkrijgbaar gesteld, franco toezending. Bij
afneming van 1000 exemplaren wordt
de
prijs 3 cent per exemplaar.

BRIEFWISSELING
Credo Pugno-Iid te B: Uw stuk is zeer
verklaarbaar, maar het gezantschap bij de
H. Stoel is een zuiver politieke aangelegenheid, die het gehele Rijk raakt. Indien de
niet-katholieken het belang van zulk een
vertegenwoordiging niet zien, komen
de
kwade gevolgen daarvan voor hun rekening
en niet voor de katholieken, want de laatsten hebben tegen zo'n gezantschap geen
bezwaar.
Dpi. J.W.: Dank voor brief; doorgezonden aan mevrouw A. S.
B. v. E.: Dank voor vers, doch niet geschikt voor opneming.
A. H. te den H.: U krijgt
persoonlijk
antwoord.
A. V. te 's-Bosch: Dank voor uw stuk
dat wij doorzonden aan diocesaan bestuur!
A. v. B. H.: Dank, wordt geplaatst.
J. v. D. te !•.: Uw vraag inzake mogelijkheid van vergoeding wordt
bekekena
krijgt nog wel persoonlijk bericht.
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Wij en de internationale toestand

eraiomeferacfie

Wij zullen het daarop zeer op prys stel- erdam en de verschillende garnizoens1. Loonsverhogingen en loonacties
en, wanneer uw besturen zullen willen iverkplaatsen.
In de twee maanden, verstreken na het bevorderen, dat de arbeiders, door middel
Aan de kleermakers in losse dienst
verschijnen van de laatste Mededeling da- van een toeslag op het loon, in staat ge- wordt in Amsterdam een weekloon beto 31 Januari 1940 van het Centraal Bu- steld worden, de duurte het hoofd te aalt van f20,22 plus kinderbijslag. Onreau voor de Statistiek over de lonen, is jieden.
er deze kleermakers zijn enige, die als
Wij geloven dat een daartoe door u te uitsnijders werkzaam zijn.
het aantal door het Bureau ontvangen gegevens betreffende toegekende loonsver- 'even gunstig advies aan uw leden zeer
In Rotterdam wordt aan de kleermahogingen of loonbijslagen wederom niet geëigend zou zijn.
ers, die herstelwerkzaamheden verrichHe tis voorts onze mening, dat het wen- en, een weekloon betaald van f 24,
onbelangrijk uitgebreid. Genoemd Bureau
ielijk is te geraken tot het aangaan van Dlijkbaar berekend naar een uurloon van
deelt hieromtrent het volgende mede:
Van de bedrijfstakken, waar in de laat- een collectieve arbeidsovereenkomst, die 0,50. Kindertoeslag wordt aan deze
ste tijd groepen van ondernemingen tot onder meer zal inhouden een clausule, die kleermakers niet gegeven.
loonsverhoging (al of niet in de vorm van voorziet in de mogelijkheid van periodieke
De kleermakers-reparateurs op de gareen bijslag) besloten, mogen genoemd verhoging der lonen bij verdere stijging izoens-werkplaatsen verdienen weekloder
kosten
van
het
levensonderhoud.
worden de baksteenindustrie, 't schilderslen van f21,79 plus kindertoeslag.
Ook te dien opzichte verzoeken wij ,u
stucadoors-, steenhouwersbedrijf, het
De lonen, die in Amsterdam, Rotterdam
steen- en houtgranietbedrijf, de timmerfa- beleefd wel uw medewerking te willen n op de garnizoenswerkplaatsen door
brieken in enige provinciën, de metaalin- verlenen.
defensie worden betaald, zijn belangrijk
Gaarne uw beslissing tegemoet ziende, ager dan vastgesteld voor de laagst bedustrie (onder andere de Metaalbond; het
loodgieters- en fittersbedrijf; verder in
aalde groep kleermakers in de collectie(volgt ondertekening-).
enige plaatsen het electrotechnisch en het
e arbeidsovereenkomst voor het herenburgersmedenbedrijf), de bierbrouwerijen,
In het bakkers, chocolade- en suikerbe- ledingbedrijf. De laagstbetaalde groep
het Rotterdamse bakkersbedrijf, de havenzijn de volgende verhogingen inge- •deermakers, genoemd in de collectieve
bedrijven, de binnenbeurtvaart en de zee- voerd:
rbeidsovereenkomsten, is de groep revaart; in laatstgenoemd bedrijf is behalve
arateurs, die in de Ie gemeenteloonklasBij
de
N.V.
Mij.
Verhagen
van
Oorschot
de reeds eerder ingevoerde toeslagregeling ;e 's-Hertogenbosch is met ingang van 22 e een uurloon van 59J cent, in de 2e 56i
wegens oorlogsgevaar vanaf Februari ook VTaart aan de gehuwden en kostwinners ent en in de 3e gemeenteloonklasse een
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Uiteraard stelt men zich de vraag, hoe- geschieden
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het algemeen sedert Augustus 1939 gesteDeze duurtetoeslag wordt eveneens begen is. Voor een nauwkeurige bepaling rekend
bij eventuele overuren, terwijl bij
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De looncommissie in de typografie
Een aanwijzing in die richting vormt heeft
een beslissing genomen ten gunste
het indexcijfer van de lonen volgens de van het verzoek tot verhoging der lonen
collectieve arbeidsovereenkomsten in een in verband met de stijging der kosten
24-tal bedrijfstakken, dat volgens de stand van het levensonderhoud.
bij het afsluiten van deze Mededeling 94.5
De looncommissie besloot dat met inbedroeg tegen 88.9 over het eerste half- gang van Maandag 22 April a.s. de minijaar 1939, dit is dus 6 pet hoger. Laat men mumuurlonen als volgt zullen worden verde in dit indexcijfer mede verwerkte loon hoogd:
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a. Voor werknemers van 14 tot en met
zeelieden wegens oorlogsgevaar buiten
beschouwing, dan zou de huidige stand 18 jaar met l cent per uur;
93.4 zijn, dit is 5 pet meer dan vóór het . b. Voor werknemers van 19 tot en met
24 jaar met 2 cent per uur;
uitbreken van de oorlog.
c. Voor werknemers van 25 jaar en
Door de samenwerkende gezellenbon- ouder met 3 cent per uur.
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vrouwelijke hulpvakarbeiders van
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vereniging en de Nederlandse bond van
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St. Nicolaas, waarin het volgende wordt
De uitbetaling van de verhoogde lonen
te kennen gegeven:
zal voor de eerste maal op de betaaldag
Sedert het uitbreken van de nieuwe oor- in de week van 20—27 April plaats
log heeft er voor de arbeiders een niet hebben.
Door de samenwerkende vakbonden in
onbetekenende verhoging plaats van de
kosten van het levensonderhoud. Het laat het kledingbedrijf is dd. 30 Maart 1940
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zich niet aanzien, dat de verhoging niet het volgende schrijven verzonden:
nog grotere vorm zal aannemen.
Aan Zijne Excellentie den Daar verschillende deelnemers opgeroepen zijn voor
In tal van bedrijven heeft in verband
Minister van Defensie
met het bovenstaande verbetering van
de militaire dienst, is er thans weer plaats voor
loon plaats gevonden.
te 's-Gravenhaige
circa 20 jeugdige werklozen, bij voorkeur VAKExcellentie,
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worden gekalmeerc de kledingrindustrie brengen wij het vol
Jongeren, zijt gewerkloos? Meldt u dan spoedig!;
en gesterkt en Uw gende onder Uw aandacht, betreffende de
arbeidsvoorwaarden der kleermakers
slaap wordt weer rustig door het gebruik v
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HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D
slaan. En wij menen, dat allen het behoren te doen.
„Neutraliteit kan zijn de zonde door verzuim het goede te doen. Zij behoeft dat
niet te zijn. Maar het gevaar bestaat, is
zelfs zeer groot," schrijft de heer Van der
DOOR
Meer. „Het is de zonde der lauwen, van
degenen die uitgespuwd worden door
Christus."
teen
Neutraliteit, die geen andere grondslag
zou hebben dan onaandoenlijkheid en
lijkheid", en niet opgeheven vinger te onverschilligheid ten aanzien van wat
waarschuwen, dat wij wel eens de „ver- goed en rechtvaardig is, verdient inderworpenen van Europa" kunnen worden, daad de sterkste afkeuring. Wij behoeven
en onze neutraliteit schandelijker zou zijn daarover niet veel woorden te wisselen.
dan „de positieve misdaad van alle schen- Een dergelijke harteloze houding komt
ners van menselijk en goddelijk recht?" ook in flagrante strijd met Grotius' plichtenleer der Staten.
Excusez du peu!
Maar die leer wordt, jammer genoeg,
Wij hebben de vaste overtuiging, dat de
geachte auteur van dit Roeping-artikel nog allerminst aanvaard. En voor kleine
zich al te zeer en al te voorbarig onge- volken als het onze is derhalve bij gerust maakt en dientengevolge in zijn wapende conflicten tussen de grote moFrans georiënteerd proza ook veel te ster- gendheden onzijdigheid de aangewezen,
noodzakelijke en zelfs enig mogelijke houke uitdrukkingen gebruikt.
Het ware overigens wel hoogst onvoor- ding.
zichtig onze neutrale houding in de oor- 'Als lauwen mag men ons om die reden
log te verwissselen voor een „bar avon- niet doodverven. „Wij willen dat niet
tuur" zoals hij zegt, uit de overweging, zijn," zegt Pieter van der Meer de Waldat wij in de toekomst wel eens nalatig cheren. Zijn lezers zullen het hem gaarne
zouden kunnen zijn. Voor heden zouden nazeggen. Wij kunnen ons niet voorstelwij door zó te handelen onze plicht ten len, dat er katholieken worden gevonden,
aanzien van het vaderland niet vervullen die dit zouden weigeren.
en door het „barre avontuur" onze toeEn evenzo zullen zij instemmen met de
komst niet slechts in de waagschaal stel- woorden, waarmede het artikel wordt belen, maar bijna zeker onmogelijk maken. sloten: „Wij willen tot de vurigen, de leEen volk mag immers evenmin zelfmoord venden behoren. Wij willen en moeten de
plegen als een individu'.
handhavers zijn van de goede waarden
„In het oude Confiteor van Karthuizers die nog bijna onmerkbaar voortleven in
er Dominicanen belijdt men de zonden onze oude moede beschaving, en tevens
niet alleen bedreven door gedachten, de onverschrokken voorbereiders van de
woorden en daden, maar ook door ver- nieuwe tijd, van de nieuwe aarde - de
zuim en nalatigheid," onderricht ons de aarde wier aanschijn Gij zult vernieuwen
schrijver aan het slot van zijn artikel.
door den Heiligen Geest. Dit is ons werk.
Wij geloven, dat er ook buiten de Kar- En als wij dat doen in milde vastberadenthuizers en Dominicanen vele katholieken heid en met een hart dat brandt van
zijn, die zich over hun verzuim en na- liefde, staan wij niet aan de verkeerde
latigheid rouwmoedig op de borst zullen kant."

iUe oorlof? en onze neutraliteit
n.
Na deze uitweiding over de vechterij
in vroeger en later tijd, komen wij terug
op hetgeen de heer Van der Meer de
Walcheren schrijft over ons land en onze
neutraliteit.
Ziehier:
„Wij behoren tot het beschaafde Westen
— de enige plek van de aarde, die werkelijk
nog bewoonbaar is! — dat zijn geschiedenis
in zekere zin gehad en afgesloten heeft en
slechts behouden wil, wat het in de loop
der eeuwen verworven heeft op materieel en
geestelijk gebied.
„Welke waarden verdedigen wij? De oude
•wanorde soms? Is de ordening van onze
Westerse over-beschaafde maatschappij zó
voortreffelijk dat er niets dient veranderd
te worden? Stel, de geallieerden behalen
vroeg of laat de overwinning op communisme, nazisme, fascisme. — hervatten wij dan
hetzelfde leven van vóór de verschrikking?
Is alles werkelijk zo pra.chtig christelijk in
onze zogenaamde beschaafde samenleving
van het Westen, dat we maar één drift zullen kennen: het oude leven te hervatten, alsof er niets gebeurd is?"
„Als dat werkelijk zo zou zijn, dan ware
onze neutraliteit een zo verwerpelijke houding, dat elk bar avontuur gerechtvaardigd
en begerenswaard zou zijn. Want terugkeren
tot de toestand van burgerlijke zelfgenoegzaamheid in binnen- en buitenlandse politiek, in de sociale en economische verhoudingen van vóór September 1939, is wellicht
groter misdaad dan welke balorigheid ook.
„Als wij nu niet reeds tot in het diepste
van onze geest overtuigd zijn, dat de vroegere toestand nooit meer mag terugkomen,
en wij maar één verlangen kennen: het lauwe leven van middelmatige eerloze burgerlijkheid, van liberale welvaart en egoïsme
opnieuw te beginnen, dan zijn wij, die uit
vrije wil geen droppel bloed riskeren om 'n
heel klein beetje meer menselijke rechtvaardigheid te brengen tussen de mensen en de
volken — de verworpenen van Europa en
is onze neutraliteit schandelijker dan de positieve misdaad van alle schenhers van menselijk en goddelijk recht."

Het is een boud oordeel, dat in dit stukje litteratuur wordt neergeschreven. Een
oordeel, dat men echter wél zal doen met
het nodige voorbehoud te lezen.
De schrijver doet het voorkomen, alsof
wij onze geschiedenis in zekere zin zouden hebben „gehad" en „afgesloten".
Waarop steunt deze bewering, en waaruit blijkt, dat zij gegrond is? Heeft een
klein volk, als het onze, geen taak meer
te vervullen in de wereld? Kunnen wij
niet langer de vooruitgang dienen en
medewerken aan de geestelijke en materiële ontwikkeling? Hebben wij geen
schrijvers meer, geen kunstenaars, geen
geleerden, geen knappe werkers op velerlei gebied? Is ons beschavingswerk in Indië ten einde? Zit er geen pit meer in ons
volk? Of was die pit er alléén, toen wij
ten oorlog konden trekken en meedoen
aan de vecht- en moordpartijen in Europa
en elders?
Het is jammer, dat de suggestieve redenering van den heer Van der Meer zul
ke vragen oproept en dat hij de toelichting, of motivering achterwege laat.
Men kan, chauvinistisch, of nationalistisch een te hoge dunk van het eigen
land koesteren. Maar die dunk kan ook
— önnationaal — te laag en zelfs véél
te laag zijn.
De schrijver gewaagt verder van „de
oude wanorde", en hij vraagt, of de ordening van onze Westerse overbeschaafde
maatschappij zó voortreffelijk is, dat er
niets dient veranderd te worden.
Zouden er wel velen zijn die dit willen?
Zou er eigenlijk wel iemand zijn, die het
wil? Zelfs van starre reactionnairen kan
men dit niet veronderstellen, — laat staan
van ons toch altijd nog om zijn nuchter
oordeel geprezen volk, waarvan de katholieken ruim een derde en steeds stijgend
deel uitmaken. Heeft de heer Van der
Meer de Walcheren van hun actie zulk
een geringe verwachting en gedachte, dat
hij zich tot het stellen van zijn vraag gerechtigd acht?
Wij meenden, dat er in de loop der laatste halve eeuw al vrij wat ten goede in
ons land veranderd en verbeterd is. Op
sociaal gebied, op onderwijsgebied, op
economisch en hygiënisch gebied. In de
statistieken, in controleerbare feiten en
cijfers, vinden wij steun vo.or deze mening, die eigenlijk méér dan een mening
is.
En nu weten wij, dat er, nu zo min als
ooit, reden bestaat, of mag bestaan voor
zelfgenoegzaamheid; dat er nog zeer veel
te doen valt; dat een grote achterstand
is in te halen en dat nieuwe tijden nieuwe eisen stellen, - - maar zijn er geen
tekenen, dat ons volk, en niet in de laatste plaats het katholieke volksdeel, zich
daarvan bewust is, en daarin wenst en
tracht te voorzien? Zijn wij onder dit opzicht bij andere volken zozeer, ten achter,
dat de heer Van der Meer de Walcheren
het nodig moet achten ons aan boord te
komen met complimenten, als „het lauwe
leven van middelmatige eerloze burger-
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Als over een man, waarover de naaste
vrienden beweren, dat hij als een heilige
geleefd heeft, maar dat het moeilijk zal
zijn dit te bewijzen door hetgeen men
gezien heeft, een levensverhaal geschreven wordt, zal men niet kunnen verwachten, dat dit verhaal er een zal zijn van
grote belevenissen en avonturen, van
wonderen, die verenigingen voor vreemdelingen-verkeer op' kiosk-transparanten
kunnen aankondigen. Zelfs zal men niet
de grote begenadigingen mogen verwachten van extasen en stigmata, maar men
zal alleen de weg kunnen volgen van een
hoge fijne ziel; het boek zal evenwel niet
een erg interessant of boeiend boek kunnen zijn, of het zal het om andere reden
moeten worden. Deze reden kan zijn
de verering, die dezen mens wordt toegedragen, want verering en liefde maken
de futielste daden nog groot en schoon,
en ook kan het zijn de wijze waarop de
biograaf zulk levensverhaal weet te
schetsen.
Over den Heerlensen priester monseigneur Peter Joseph Savelberg, waarvan
het proces tot zalig- en heiligverklaring
reeds een tijd geleden aanhangig werd gemaakt, werd door een van zijn volgelingen, een zuster van de congregatie van
den H. Joseph te Heerlen, gezegd: „Ofschoon ik vast overtuigd ben, dat onze
Stichter als een heilige geleefd heeft, zal
het ons toch moeilijk vallen dat te kunnen bewijzen door hetgeen wij van hem
gezien hebben." Toch werden over dezen
heiligen priester, die te Heerlen in 1824
werd geboren en in dezelfde mijnstad in
1907 stierf, verscheidene monografieën
geschreven, welke alle met vrucht gelezen werden. Twee dezer monografieën
werden geschreven door paters Redemptoristen, met wie de Heerlense priester
zeer goede betrekkingen onderhield.
De biografie van pater J. L. Jansen
beleefde in 1928 een tweede druk. We
mogen gerust aannemen, dat deze beide
biografieën, die van pater Mosmans en
van pater Jansen, vooral gezocht zijn
door de vele vereerders, die de dienaar
Gods onder zijn volgelingen en ook daarbuiten telde. Dat de verering door deze
beide biografieën belangrijk zou toenemen, kunnen wij echter niet geloven, doch
de heilige heeft ook niet geleefd opdat
zijn biografen bekend zouden worden.

Nochtans geloven we wel, dat na de
nieuwste levensbeschrijving van den Heerlensen priester, van de hand van
den bekenden schrijver pater M. Molenaar, de weldaad en het voorbeeld, dat
Mgr. Savelberg geweest is voor Heerlen
en daarbuiten door de stichting van een
belangrijke congregatie, voorbeeld door
zijn waarlijk ingetogen, doch beslist heilig leven, meer bekendheid zullen krijgen
en daar is dan reeds mee gezegd, dat
deze bekende schrijver van heiligenlevens ook van het schijnbaar weinig bewogen levensverhaal van Monseigneur
Savelberg een boeiend en goed boek heeft
weten te componeren. We herinneren ons,
dat pater Molenaar bij zijn voorbereidend
werk tot de biografie: Peter Joseph
Savelberg, een priester van Heerlen (het
boek is uitgegeven bij Paul Brand te
Hilversum en is verlucht met elf fotoafdrukken van den Heerlensen fotograaf
en filmer Hub. Leufkens) ons van de
moeilijkheid sprak, die het beschrijven
van zulk schijnbaar eenvoudig priesterleven met zich mee zou brengen. Ook
deze biograaf wist de waarde van het
boek, dat ook iets boeiends moet hebben
of iets strelends: waarom de boeken
Geertruida van Helfta en Mechtild de
Begijn nog steeds de beste bleven, die
pater Molenaar schreef. Doch wie op de
eerste plaats het leven der ziel wil beschrijven en niet een schrijver van heiligen-romans wil zijn, moet ook de zielegang volgen van karakters, die niets
poëtisch mee droegen, die zelfs bang waren voor ieder versiersel van hun leven,
voor elk eer-betoon. Zie nu hoe pater
Molenaar den lezer van dit heiligen-leven
aanstonds weet te boeien: hij beschrijft
niet de geboorte van den kleinen Joseph
in 1824 of de zeker ook poëtisch-dramatische omstandigheden, die bijna bij
iedere geboorte aanwezig zijn. Dit zou
een roman-schrijver niettemin zeker doen,
doch romans zijn voor hen, die God wonderlijk sterk en groot in hun nabijheid
weten, en die Hem steeds zoeken te dienen, vaak te langdradig, te beuzelaehtig
voor dat er iets schoons in geschiedt, iets
van de ziel en het hart en daarom tekent
pater Molenaar in enkele fijne krachtige
trekken, nauwkeuriger nog dan de foto
van Leufkens, de kamer, waar de godvruchtige priester de laatste veertig jaren

et is zoo eenvoudig
en het leert U, dat
worst zulk een aparte, malsche
lekkernij kan zijn! Juist bij uitgesneden worst heeft het dubbel
zin, om uitdrukkelijk den naam
te vermelden van Zwanenberg,
zoo alom bekend, als de zaak.
vm**- die maakt wat smaakt!
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van zijn leven gewoond heeft. Op die
donkere middag in de late herfst bevond
ik mij dus, zo begint pater Molenaar bij
de tweede alinea van de beschrijving der
kamer, „te midden van vrijwel hetzelfde
huisraad, te midden van dezelfde peintures en wandportretten, en ik zag vanuit het raam op het proper kloostercourtje en tegen dezelfde kapelmuur, gelijk dit alles jaren lang, jaren lang was
waargenomen door Peter Jozef Savelberg.
Aan dit vertrek, verscholen en ingebouwd, passeert de zon. En het aldus
constant getemperd licht, het koud licht
van een zonloze dag, maakt deze kleine
ruimte zonder uitzicht op straat of landschap en zonder ook maar één boeiend
meubeltje of smaakvol versiersel, benard
en troosteloos. Het is bovendien een neutraal vertrek: ik bedoel, het kan passen
bij elk vroom seculier priester van de
voorafgaande generatie. Het is armoedig
noch rijk, het heeft noch de engte, noch
de berooidheid van een kloostercel, het
openbaart geen persoonlijke smaak of
voorkeur, het openbaart bovendien geen
bizondere devotie. En op geen onderdeel
van deze inventaris in te gaan, is wel de
beste beschrijving.
En toch, nu ik mij over het leven van
dezen priester bezin, en aard en wezen
van zijn persoon tracht vast te stellen,
wordt het mij duidelijk - - wat ik aanvankelijk niet waarnam — hoezeer juist
deze zo weinig expressieve huisvesting
en huisinrichting hem kenmerkt. Want
het opvallende in hem is, dat hij niet
wilde opvallen, dat hij zorgvuldig vermeed, zoveel het doenbaar was, al wat
op hem de aandacht trok. Hij, dien men
minstens voor een asceet hield, wist meteen hoe zucht naar behoud van die faam
gemakkelijk de nobelste verrichting, in
haar beginsel, in haar bedoeling kan aantasten, zodat wat onbaatzuchtig geleek
en geroemd werd, in baatzucht veranderde. Daarom versoberde deze seculier
zijn woonkamer niet tot de cel van een
religieus." Men leze het opstel over deze
kamer echter geheel in het boek: wat we
aanhaalden, zal er naar doen verlangen.
Dit typeerde en den biograaf, die eenvoudig zegt, wat hij diep en schoon in
het leven van den ander ervaren heeft,
het typeert nog meer den mens, die het
wilde vastleggen in een korte karakteristiek. Na dat eerste fijne hoofdstuk weet
men, dat men gerust verder kan lezen,
want dat alles wat pater Molenaar zal
zeggen, of het gaat over de stad Heerlen,
(die de in Zuid-Limburg wonende schrijver van Friese afkomst zo bizonder gezien heeft en geschetst), of over den bekenden broeder van het Heerlense
Kneipp-instituut, broeder Aloysius, een
der meest getrouwe discipelen van Joseph
Savelberg, die tevens 'de enige overlevende is, die den priester, toen nog kapelaan, van de eerste tijd, dat hij met de
stichting der Congregatie van de broeders en zusters van den H. Joseph begon,
heeft bijgestaan, is het lezen waard en
meer dan dat: tussen de regels door
vindt de gelovige, die zijn heiligen ziet
als voorbeelden en helpers hem door God
geschonken, de wijsheid, die deze biograaf zo gemakkelijk en zo redelijk uitdeelt en waarom men zijn boeken steeds
als een weldaad voor het leven ontvangt.
De Heerlense stille heilige verdient zo'n
biograaf om vele redenen, vooral om
zijn schone Limburgse ziel, in God levend
en om ons, die hem zo beter zouden leren
kennen.
PAUL HAIMON.

IVOROL geeft een zeer actief zacht en geurig schuim
waardoor elke poetsing met Ivorol een ware mondwassing wordt. Heerlijker tandpasta is er niet. Tube 6 0 - 4 0 - 2 5 cent.
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EEN BROCHURE VOOR MOEDER DE VROUW!
We weten het allemaal, er kan
van moeder de vrouw een' grote
invloed ten goede uitgaan op de
houding van haar echtgenoot en
op die van de „grote" kinderen
ten opzichte van de katholieke
Arbeidersbeweging. In een gezin,
waarin moeder de vrouw afkerig
staat tegenover de beweging, daar
missen de opgroeiende kinderen
een stuk sociale opvoeding, daar
is het voor manlief — als hij lid
is — heel erg moeilijk om zijn
meeleven met de organisatie in
de vorm van regelmatig vergaderingbezoek, het vervullen van 'n
bestuursfunctie, een abonnement
op het eigen dagblad, de aansluiting bij diverse instellingen, enz.
tot uiting te brengen.
En als de man géén lid is — en
in vele gevallen gaat dat samen —
dan hebben de huisbezoekers-propagandisten 'n hele toer om hun
bezoek met 'n goed resultaat bekroond te zien.
Nee, als moeder de vrouw er
niet voor voelt, dan is '1 inderdaad
heel moeilijk.
Gelukkig zijn er duizenden en duizenden
gezinnen waar 't omgekeerde het geval is,
gezinnen waarin de huismoeder door haar
weliswaar stille maar sterke kracht het hare

Voortdurend in de zorg'.
er toe bijdraagt om gezin en beweging
aan elkaar te verbinden, gezinnen waarin
de vrouw lief en leed van het organisatieleven met haar echtgenoot deelt, gezinnen die door meer dan één band met de
katholieke Arbeidersbeweging verbonden
zijn.
En al is het voor die moeders soms 'n

Er moesten — zo staat er — duizenden vergaderingen worden gehouden,
tienduizenden
artikelen
worden geschreven, voor het tot de
wereld begon door te dringen dat
ook een arbeider recht heeft op een
menswaardig bestaan.
De brochure vertelt dan verder
van de steun aan de gezinnen welke
door de katholieke Arbeidersbeweging heden ten dage op grote
schaal, in allerlei vormen, door allerlei middelen, door talrijke instellingen wordt gegeven en hoe dat
alles uitgegroeid is tot een kostbaar bezit, dat niet genoeg door de
huismoeders kan worden gewaardeerd.
Bovendien wordt de moeders gewezen op het kritieke karakter van
de tijd waarin we leven en op de
grote taak welke juist nu vooral rust
op de sociale organisaties, die door
den Paus immers genoemd zijn als
de wegbereidsters naar een nieuwe
en betere sociale orde.

Lieve, aardige, beste kinderen!
hele toer om de contributie voor de beweging eraf te knijpen, al valt het niet
mee 's avonds alléén te zitten met 'n stel
lieve en beste maar soms o zo lastige
kinderen, omdat manlief
naar de vergadering moet,
vast staat, dat zij inwendig
overtuigd zijn van het grote
nut van „de beweging",
waarvan zij onbewust de
grote
steunpilaren
zijn,
want wie de wieg beweegt, beweegt immers de
wereld.

De Centrale PropagandaDienst heeft dan ook gemeend de grote propaganda-actie te moeten ondersteunen door een brochure voor moeder de
vrouw samen te stellen, bedoeld om bezorgd te worden in die gezinnen die
door huisbezoek worden
bewerkt. Het boekje „Moeder, wij hebben u nodig"
is derhalve voor de huisbezoekers 'n uitstekend
middel om de resultaten
van het huisbezoek zo
groot mogelijk te maken.
In deze brochure — verlucht met verschillende sprekende foto's uit het gezinsleven — wordt in 'n gemoedelijk praatje
tot de moeders gewezen op de toestanden uit vroeger dagen en hoe daarin
dank zij het prachtige pionierswerk van
talloze huisvaders verandering is gekomen.

Onverdiende ellende.

Vervolgens wijst de brochure nog
op de plicht, welke rust op ieder lid van
de beweging, om plaatselijk zijn steentje
bij te dragen in het werk dat moet worden
gedaan, om in stand te houden, hetgeen
is opgebouwd en om dat alles nog verder te vervolmaken.
Zij wil daarbij ook de vrouwen van de
mannen, die zich niets van 't organisatieleven aantrekken, bereiken, opdat zij hun
gemakzuchtige echtgenoten eens flink aanporren, om niet alles aan anderen over
te laten, niet altijd anderen het werk te
laten opknappen en zelf te volstaan met 't

Kinderen vragen veel zorg!
plukken van de vruchten ervan!
Ten slofte is de brochure tevens bedoeld
als een bescheiden hulde aan die moeders, die lief en leed van de organisatie
met vader weten te delen, die diep in
hun hart trots zijn op vader, omdat er zoveel pit in hem zit, omdat hij altijd zo vol
idealisme is, omdat hij altijd met plannen
rondloopt en het rotsvaste geloof behoudt
aan een betere wereld, die komen zal.
Deze moeders toch zullen voor hun opgroeiende kinderen de komst van een
Nieuwe Gemeenschap helpen versnellen,
door hun stille, maar niettemin sterke
kracht.
* .*

Wij verwachten stellig, dat deze brochure door de huisbezoekers-propagandisten
met vreugde zal worden begroet en dat
zij — door een doelmatige verspreiding
— ertoe zal bijdragen de resultaten van de
actie zo hoog mogelijk op te voeren.
L. B.

Brief va n Amico's bestuur
AAN DE GEMOBILISEERDEN
Beste vriend.
De Veldpost heeft u reeds lang het bestaan meegedeeld van de R. K. Centrale
„Voor onze Gemobiliseerden". Ook zal
reeds doorgedrongen zijn, dat de R. K.
Centrale V.O.G. enkele subcomité's heeft,
aan wie een speciale taak is toegewezen.
Een hiervan is ons subcomité „Amico"!
Welnu, het is over Amico en de taak van
Amico, dat wij u in deze brief een en
ander willen meedelen.
Er zijn op het ogenblik zoveel instanties
die zioh met het moreel van de soldaten
en marinemannen bezig houden.
De eigen legerleiding.
Het bureau van O. en O.
Onze katholieke Centrale V.O.G., om
van vele andere instanties nog maar niet
te spreken.
Er wordt van hogerhand of van buiten
af geprobeerd, aan de manschappen algemene ontwikkeling bij te brengen en ook
hun vakkennis aan te kweken en te vergroten.
Lezingen en spreekbeurten worden gehouden.
Film- en toneelvoorstellingen worden
gegeven.
Duizenden, duizenden boeken heeft onze
Centrale verspreid.
Maar het meest dringende van alles is,
dat het door de mannen van het leger
wordt aanvaard.
Dat door de goeden en actieven propaganda voor al dit werk wordt gemaakt
onder de massa.
Dat er een beweging wordt losgeslagen
van onder de manschappen zelf.
Een beweging, die vooral ook gegrond
is op onze eigen katholieke beginselen.
Daartoe is nodig, dat er Amico-groepen
komen in het leger en dat zich daarbij
aansluiten allen, die in ons katholiek verenigingsleven hebben meegeleefd en meegestreden en die zich nu samen toeleggen
op godsdienstige vorming,
op sociale ontwikkeling,
op activiteiten in dienst van den aalmoezenier,
op eigen cultureel werk in de vorm van
voordracht, zang, muziek, handenarbeid,
enz. enz.
Of dat, waar die groepen nog niet mogelijk zijn, er Amieo-propagandisten komen, die uitzien naar wat er op dit gebied
gebeuren kan; die dat proberen, organiseren enz. enz.
Wij willen hopen, dat dit schrijven ook
u daartoe aanzet en dat gij u opgeeft bjj
uw aalmoezenier of anders een kaartje
schrijft aan ons secretariaat van Amico,
Lange Putstraat 44, 's-Hertogenbosch.
Wij begrijpen, dat gij bij dit werk onder
de manschappen zelf hulp nodig hebt.
Welnu, ook hierin wil V.O.G. u helipen
met toneelvoorstellingen, met fiknpro
grams, met sprekers, met liederenbundels,
met voordrachten en toneelstukjes, met
huisvlijtmodellen, met boeken en tijdschriften, met spelmateriaal, enz.
Van V.O.G. zijn wij het subcomité
„Amioo", die het contact onderhouden wil;
aan wie u schrijven kunt en die u van
voorlichting dienen zal,
Ons secretariaat moet het centrale punt
zijn van al het goede werk, dat er onder
en door de katholieke soldaten en mariniers plaats vindt.
Wij rekenen op uw steun.

De kapel van het Sanatorium Berg en Bosch,

komen vroeg in U helpt er u zelf mee en uw kameraden.
U bouwt er door mee aan een nieuwe
het voorjaar, koop tijdig een pot gemeenschap, aan onze eigen Nederlandse
volkskracht en aan de kracht van de
S p f U tOl. Bij alle Drogisten Kerk,
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Belangrijk nieuws voor
keuken en tuin
Laten we direct maar beginnen te zeggen, dat het over mais gaat. Dit behoeft
nu iemand die mais nooit in ander verband heeft horen noemen dan als onderdeel van kippen- of varkensvoer, niet af te
schrikken van verder lezen! Heus, het
gaat nu over mais die we in de keuken
tot menselijke spijs bereiden en die we in
eigen tuin verbouwen bovendien.
Dit zijn twee nieuwe dingen voor Nederland. Verreweg het overgrote deel van de
geweldige wereldmaisproductie is inder
daad voor dierlijk voedsel bestemd (behalve dan maizenameel) en kan alleen rijp
en dus verbouwd worden in tropisch en
haliftropisch klimaat, in elk geval slechts
in landen met vrij lange en droge, warme
zomers. In Europa zijn dat de landen om
de Middellandse en Zwarte Zee gelegen,
in Noord-Europa met zijn koel, zonioos
kimaat is dit niet mogelijk; neen, we
moeten zeggen: was maisteelt niet mogelijk, want men is hier te lande sedert
enkele jaren begonnen met het selecteren
van vroegrijpe rassen en vond ten slotte
enige maissoorten, die ook hier te lande
tot rijpheid komen, zodat op steeds groter
schaal de boeren er toe overgaan om hun
voor veevoer nodige mais op eigen grond
te telen.
Pastoor Roes te Deurne, de eeuwigjeugdige en geestdriftige bevorderaar van
volks- en vooral van boerenbelangen, heeft
zich ook voor die selectiearbeid veel
moeite gegeven en moge in de groeiende
belangstelling voor maisteelt welverdiende
voldoening vinden.
Hij was ook één der eersten in ons land
die belangstelling vroeg voor mais als
menselijk voedsel en importeerde maissoorten die dan met dit doel geteeld werden, uit Amerika. Deze zogenaamde
suikermais, die in onrijpe toestand geoogst wordt en gekookt op tafel verschijnt, vindt terecht nu ook hier tal van
kwekers en verbruikers.
Het mag eigenlijk een wonder heten,
dat we eerst nu in ons land een maissoort
leren kennen, die in heel Amerika (en ook
in de maislanden Zuid-Afrika en Roemende) dag in dag uit door den mens gegeten wordt, als delicatesse zelfs. Want
bij de ontdekking van de Nieuwe Wereld
in 1492 was ze al het volksvoedsel van
het oude indianenvolk, de Inca's van ZuidAmerika's westkust. Deze maissoort
wijkt van alle andere soorten hierin af.
dat ze blijkbaar voorzien is van een zeer
harde, weinig elastische, waterdichte
buitenlaag. Bij droge verhitting, bijvoorbeeld in een pannetje zonder water, gaat
het in de kern aanwezige vooht over in
stoom, die zich steeds weer meer uitzet
en ten slotte een zodanige spanning in de
korrel veroorzaakt, dat de gehele buitenfauid met een lichte knal van elkaar
scheurt en het zetmeel als een zachte,
witte knobbel van wel tienmaal de oorspronkelijke korrelgrootte door de pan of
zelfs door de kamer springt, als een deksel
dit niet belet.
Door deze verhitting onder sterke
spanning is de korrel in slechts drie minuten tevens volkomen gaar geworden.
Deze mais, door de Amerikanen terecht
„Cnal Corn" en door de Transvalers
„Spring Mielies" (mielies - - mais) genoemd, is hiermee geheel gereed voor gebruik; men kan de smaak desgewenst
nog verhogen door een stukje vet of boter
er door te roeren en zo nodig wat zout of
suiker er over te strooien, waardoor de
smaak ons aan noten doet denken, maar
nodig is dit alles niet.
Een Nederlander, de heer H. Bennink
te Apeldoorn, die lang in Amerika woonde, bracht voor enige jaren deze maissoort, die hier behalve „Cnal-Coren" ook
Pofmais genoemd wordt, naar ons land
over en kweekte er soorten van die, in
Mei gezaaid, in ons land al in Augustus
rijp worden.
De grote aantrekkelijkheid vam deze
maissoort is, dat er geen dorsmachines en
geen maalinriohtingen aan te pas behoeven te komen; de geoogste maiskolven
behoeven slechts in de lucht te drogen en
door wringen met de hand losgemaakt te
worden, om voor gebruik gereed te zijn.
Ook is het niet nodig dat men over een
grote boerderij met paarden en landbouwgereedsohap beschikt, want ieder stadsvolkstuintje is groot genoeg om er het
„Cnal-Coren" in te verbouwen en is ook
vruchtbaar genoeg, want ze stelt op dit
gebied zeer bescheiden eisen.

III
„Die durskes ze waren ommers
geen kwaaj keinder!"
(A. Gooien).

„Zijn de werkzaamheden van de
„Meisjesbescherming" door de jaren
toe- of afgenomen en kunt u ook de
goede invloed van de Jeugdbeweging
bemerken ?"
„De Jeugdbeweging vormt ongetwijfeld een uitmuntende kern van
meisjes. Doch u weet, een grote
massa staat er nog geheel buiten. De
vrijere opvoeding, die in alle klassen
der maatschappij gewoon geworden
is, heeft heel wat remmen weggenomen — denkt u maar eens aan l.et
strandleven -—; er zijn veel meer gelegenheiden en mogelijkheden om uit
te gaan. En thans . . . . de mobilisatie
schept ook voor vele meisjes de gevaarlijke gelegenheid. Daar zijn er
zat, die in vuur en vlam staan
voor ieder uniform, ook als ze gedragen wordt door getrouwde mannen
en verloofde jongens."
„Nu zou ik het wel heel plezierig
vinden, als u de verschillende facetten
van uw arbeid eens belichtte."
„Dat zijn er veel.
Daar is het stationswerk. Tussen
twee haakjes, dit is het enige werk,
dat door het Rijk gesubsidieerd wordt.
U kent natuurlijk de stationsjuffrouw
met de wit-gele band (die van de
Union hebben een rood-witte) om de
arm. Aan de belangrijkste stations en
aan de grensplaatsen speurt zij, of er
onder de gaande en komende reizigers
vrouwen of meisjes zijn, die hulp nodig hebben."
„Dat lijkt me, vooral aan drukke
stations, nogal moeilijk. Hebben ze
werkelijk een fijne neus?"
„Ongelooflijk! U moet niet vergeten, stationsjuffrouw word je pas, als

len maken als correspondente of als
leidster bij de gezellige avondjes, die
geregeld georganiseerd worden, of als
helpster bij het stadsonderzoek?
Wat houdt dat in?"
„Wel, staat een meisje eenmaal onder onze bescherming — daar is toch
je reeds sociaal werk gedaan hebt. En wezenlijk niets vernederends of hindan, allen zonder uitzondering hebben derlijks in — dan wordt er geregeld
er veel ambitie voor! Er is een buiten- controle uitgeoefend, dat ze in goede
gewone gehechtheid aan het werk. omgeving blijft, ook als ze naar een
Mensenkennis doet de rest. Een voor- andere plaats verhuist. Van die verhuizingen der jonge meisjes worden we
beeld :
Aan zeker station stapte een meisje op de hoogte gehouden, in de meeste
uit de trein, begeleid door een heer, gemeenten door de Burgerlijke Stand
die galant haar koffertje droeg. Het zelf. „Dat sluit dus allemaal als een
scherpe oog, of zo u wilt de fijne neus bus?" „Op onze film, ja, we hebben
van de stationsjuffrouw, stelde aan- een eigen film, kunt u dat prachtig
stonds vast: Die twee horen niet bij zien."
„Trekt die film het land door?"
elkaar! En toen het paar in de wacht„Op aanvraag komt ze overal. Mooi
kamer koffie gebruikte, ging zij er
heen. „Kent u dien meneer?" vroeg werk voor Vrouwenbond, K.A.V."
„Er wordt wezenlijk heel wat voor
zij aan de jeugdige reizigster. „Neen."
Kort en goed, de stationsjuffrouw de meisjes gedaan!"
„Och, de ouders dienden nog meer
wist het meisje mee te krijgen. Het
kind, weer zo een van het land, die in mee te werken! Om te beginnen moesde stad ging dienen, bleek geen notie ten ze hun kinderen niet zo maar naar
te hebben, hoe onvoorzichtig ze ge- „een" fabriek sturen.... Gunstige uitweest was. Ze moest verderop en de zonderingen daar gelaten, er zijn favriendelijke meneer-uit-de-coupé had brieken, waar de sfeer verderfelijk is.
aangeboden haar daar met een auto Daar is heel de belangstelling van het
heen te brengen. Dat ging immers veel jonge volk gericht op de belevenissen
vlugger! „Nou, ik vond het wel leuk!" van de vrije Zaterdag en Zondag;
Er werd haar nu aan het verstand ge- daar draaier, ook uitsluitend de gebracht, dat ze zo'n aanbod nooit, nooit sprekken over."
„Nog een vraag.... Ressorteren de
meer mocht aannemen van een wildvreemde. „Hier staat je trein en voort- tehuizen voor werkende meisjes ook
aan opgepast!" zei de beschermster onder de Vereniging tot bescherming
heel kalm, maar in d'r hart was ze van Meisjes?"
„Ja, die bieden pension aan hen, die
niet gerust. Ze nam een kloek besluit
en reisde mee in een andere coupé, tot op kantoor werken, of in winkels, aan
het einddoel bereikt was.... Aan de maatschappelijke werksters enz. Ze
uitgang van het station stond de aar- nemen ook tegen voordelige pensiondige-meneer-uit-de-trein te wachten prijs passanten op. Soms belt me wel
met zijn auto
Zijn kans was nu na- eens een scrupuleuze directrice, als er
zich een heel mondain type meldt.
tuurlijk helemaal verkeken!
„De trek van het land naar de stad Dan zeg ik door de telefoon één kort
is dus nog niet tot stilstand geko- zinnetje: „Die moet je juist nemen!...
„En, mevrouw Bijvoet „de Doormen?"
„Geen sprake van. Vanuit Limburg gangshuizen?"
„Ik begrijp, dat u deze vraag been Brabant neemt die nog steeds toe.
En voor veel meisjes is het toch we- waard hebt.... 't is altijd even een teer
zenlijk fataal. We kunnen de mensen onderwerp om over te beginnen. Toch
er voor waarschuwen; tegen te hou- is het zo goed dat ook voor de ongeden is het toch niet. Des te meer huwde moeder de allerbeste verpledringt de noodzaak de ouders op het ging en de allerliefste verzorging te
hart te drukken, dat ze tijdig infor- krijgen is. Ik zei u reeds: ons werken
meren in welke omgeving hun kind is op de eerste plaats vóórbehoedend,
doch ook opheffend. Dit principe
terecht komt."
„Tot wie moeten ze zich wenden?" staat bij ons voorop: Nooit de moeder
„Dat is heel eenvoudig! Ieder kent van het kind scheiden. Ik heb er meewel de witte kaart met gele streep, gemaakt, die in wanhoop alles verdie achter in de kerk en aan het sta- wensten, zichzelf en hun kindje er bij.
tion hangt. Daar staan de adressen En die naderhand opofferende moeop. Mocht in een of ander dorp mis- ders werden. Onze doorgangshuizen
schien nog geen correspondente van in Rotterdam, Utrecht, Den Haag,
onze vereniging zijn, dan is toch zeker Ginneken, Heerlen, doen prachtig soaan de pastorie of bij het bestuur van ciaal werk. Ze verzorgen moeder en
de Vrouwenbond het dichtstbijzijnde kind (dit kan er blijven tot zijn zesde
adres bekend, waar alle gewenste in- jaar), helpen moeder aan een degelijke
lichtingen te verkrijgen zijn en van betrekking en stuwen haar in de goewaaruit zo nodig het contact gelegd de richting. Soms komt het voor, dat
wordt met onze organisatie in de toe- een verbolgen vader zijn gevallen
komstige woonplaats. Bovendien heb- dochter niet in huis op wil nemen.
ben we een Centraal Bureau, Roelof Eens werd ik op het laatste nippertje,
Hartplein 2, Amsterdam. Daar zijn, dat zo'n piepjong moedertje naar de
behalve preciese informaties ook ver- ouderlijke woning zou terugkeren, erschillende brochures over ons werk te van verwittigd, dat haar de toegang
bekomen. Wie weet, zijn er onder uw beslist geweigerd zou worden. Toen
lezeressen enkele die zich voor onze heb ik aangedrongen: „Toch laten
vereniging verdienstelijk zouden wil- gaan! Als de ouders weigeren neemt
de buurvrouw ze wel op.... Zo is het
gebeurd. En later was het kleintje natuurlijk het zonnetje in.... het ouderhouden; levert koren, spoedig en veel!" lijk huis."
Nu rust mijn potlood en ik zit stil te
en „Elk mud koren, niet geleverd aan de
regering, berooft 200 mensen van een luisteren. Hier wordt niet goedgepond brood", en als we dan in boven- praat, maar er is een oneindig mild
staande zien, hoe niet alleen de boeren, oordeel. In haar boek „Armoede" laat
maar ieder die een tuintje er op na houdt Ina Boudier-Bakker een van haar
in staat is om bjjna een mud van dit mannelijke sujetten zeggen: „Vroukostelijk koren te leveren (een mud mais wen zijn altijd lam voor elkaar." Het
weegt 75 kg), dan is hiermee ook aan mag dikwijls waar zijn, hier past deze
ieder de plicht van goed vaderlander ge- uitspraak niet. Vast niet. Hier is
wezen; in zijn eigen belang en in het be- iemand aan het woord, die Jesus belang van het land.
De huisvrouwen, die tot taak hebben grijpt in Zijn barmhartigheid voor
voor een goede voeding van hun gezin Magdalena en voor de overspelige
zorg te dragen, die misschien straks weer vrouw en die Hem navolgt.
„Me dunkt, u zou een boek over uw
in lange rijen hun beurt bij de distributie
zullen moeten afwachten, zullen in deze ervaringen kunnen schrijven."
een weldadige en nuttige invloed kunnen
„Komt misschien wel ooit.
uitoefenen.
Als ik oud ben.
Maar.... de tijd dringt! Mais moet geVoorlopig zit ik nog midden in de
plant worden tussen l en 20 Mei. Wie dus practijk. In het werk, dat mijn levenseen volgend jaar voor zijn gezin van wat werk geworden is.
extra voedsel verzekerd wil zijn, moet- niet
En ik vind het heerlijk."
uitstellen. Pakjes met plantmais zijn bij

Behalve dat de snelgroeiende, forse
planten een sieraad voor de tuin uitmaken, levert een hoekje van 10 X 10 m
een opbrengst van ± 60 kg pofmais op.
Deze feiten mogen we voor ons land en
ons volk gerust van het allergrootste belang noemen. Want door een onverhoopt
lange duur van de oorlog zou, evenals in
de jaren 1914—1918, onze aanvoer van
graan voor mens en dier wel eens zozeer
bemoeilijkt kunnen worden, dat evenals
toen schaarste of gebrek aan deze eerste
levensbehoefte optrad. Door de teelt van
deze pofmais is dan zelfs de bezitter van
een stadstuintje nog in staat zijn gezin
dagelijks een aanvullend rantsoen van de
hoogste voedingswaarde te verschaffen,
dat vrijwel niets kost: 75 cent voor een
pakje zaaizaad voor 100 vierk. m, 45 cent
voor de helft van die oppervlakte.
Wanneer we bedenken, dat tijdens de
vorige oorlog de regering meende de verbouw van broodgraan te moeten bevorderen door platen te laten drukken met opschriften als: „Landbouwers, gij alleen zaadhandelaren
kunt de hongesmood buiten de deur

verkrijgbaar.
WILMA MÜNCH.

C. BOUDENS-VAN HEEL.

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

SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag.
Ter oplossing probleem No. 241.
Inzendtermijn tot 9 Mei.

No. 241.
C. J. Taaie
2de E.V. Els Escacs a Catalunya 1936
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Sociale verzekering in Nederland
——— V R A G E N B U S ———
B. G. te B. Ik heb een bedrijfsongeval gehad op weg naar mijn werk. Eerst ontving
ik een uitkering van 80 pet. van mijn loon en
nu een rente van 70 ppt. Hoelang behoud ik
die rente?
Antwoord. Zolang u niet kunt werken en
uw arbeidsongeschiktheid niet verminderd
is.
C. S. K. te H. Voor mijn vader, ruim
65 jaar oud, is regelmatig geplakt van 1919
tot 1934 ter totale waarde van f 365,20. Na
1934 is hij werkloos. Heeft hij nu recht op
Ouderdomsrente ?
Antwoord. Als er voor uw vader van 1919
tot 1934 regelmatig geplakt was, zou er meer
geplakt zijn, dan u opgeeft. Vermoedelijk
zal uw vader nog zegels tekort komen. Plak
die dan zodra mogelijk bij. Maar ga eerst
eens informeren bij de Raad van Arbeid te
Rotterdam, die u precies kan inlichten. Als
uw vader in de weken, waarin niet geplakt
is, werkloos of ziek was zullen er vermoedelijk wel voldoende zegels geplakt zijn.

g

h

Mat in 2 zetten.
Oplossing probleem No. 236 (Siemensma)

Wit: Kc7, Db8, Tdl en c5, Lg3, Pd2 en
d5, pionnen a4, c2, e4 en f2.
Zwart: Kd4, La6, Pb7 en d3, pionnen
a5 en b4.
1. Pd5—c3. Dit paard neemt de dekking
van pion e4 van het andere paard over,
zodat er 2. Pb3 mat dreigt (op b3 dekt
het paard tevens Tc5). Zwart kan pareren door Tc5 te slaan, zodat Pd2 veld c4
moet blijven dekken: l
, Kc5:. 2. Da7;
l
, Pbc5:. 2. Pe2 (veld c5 is nu geblokkeerd), l
, Pdc5:. 2. Dh8 (Pe2
gaat nu niet, omdat La6 dit veld thans
dekt). Verder l
, bc3:. 2. Td5 (blokkering van c3) en l
Pf2:. 2. Lf2:. Een
aantrekkelijk probleem.

M. v. G. te B. en B. Mijn vader overleed
28 Januari. Is er na diens dood nog recht op
uitbetaling van een gedeelte zijner ouderdomsrente ?
Antwoord. Wend u hiervoor tot het bestuur der Rijksverzekeringsbank te Amsterdam. De Raden van Arbeid hebben geen
bemoeienis met de uitbetaling van renten.
J. B. te B. Voor mijn vrouw, 42 jaar oud,
is van 1920 tot 1940 geplakt ter totale waarde van f 380. Hoeveel bedraagt haar ouderdomsrente als zij niet meer plakt en hoeveel
als zij wekelijks zegels van f 0,25 plakt?
Antwoord. Nauwkeurig kan ik u niet inlichten, omdat uw gegevens onvolledig zijn.
Als uw vrouw niet meer plakt kan zij lateieen rente krijgen van ongeveer f 85 per jaar
en als zij zegels van f 0,25 plakt, een rente
van f 155 per jaar. Dit alles is zeer onnauwkeurig.
F. M. L. te T. Ik ben 27 jaar oud en er is
11 jaar regelmatig voor mij geplakt. Nu ben
ik in pensioengerechtigde dienst; zijn nu al
die zegels voor mij waardeloos? Voor mijn
vrouw is ook 5 jaar geplakt, zijn die zegels
nu ook waardeloos?
Antwoord: Noch de zegels voor u, noch
die geplakt voor uw vrouw zijn waardeloos.
Zij geven verschillende aanspraken, maar 't
is gewenst dat u vrijwillig voor u beiden
doorplakt, bijvoorbeeld elk 25 cent.

Oplossing probleem No. 237 (Kanistra) en zond van beide problemen goede oplossingen in, terwijl de heren R. Bosman te
Wit: Kb7, Dal, Th5 en h6, La2 en a3, Sneek, J. P. Kleynenbreugel te Goirle en
Pc7 en g3, pionnen c6, f4 en g7.
G. van Trijp te Utrecht no. 237 goed opZwart: Kd6, Dd3, Tb3 en b4, UZ en g6, losten,
Pf8 eriah8, pionnen a5, b5, c3 en e7.
Stelling No. 242.
1. Dal—dl. Deze sleutelzet dient om de
zwarte dame te pennen, zodat wit 2. Pe4
Wit is hier een tikje in het voordeel, omdreigt, daarbij profiterende van de pen- dat hij een ontwikkelingsvoorsprong heeft
ningen niet alleen van Dd3 doch ook van (vergelijk Ta8 en Tel!) terwijl bovendien
Tb4 en Lg6. Zwart pareert door op een zwart door g7—g6 zijn stelling verzwakt
der velden d4, c5 of e6 een stuk te plaat- heeft. Wit kan trachten de zwarte stelling
sen, waardoor steeds een der penningen aan te vallen door eerst Lh6 te spelen en
opgeheven wordt en dus het ontpende daarna met zijn h-pion op te rukken.
stuk op e4 kan slaan, l
, Lf2—d4. 2. Spielmann deed het evenwel anders: 1.
Th5—d5 (op d4 sluit de loper de dame af; TelXe7!, Dd8Xe7. 2. Dd3—f3. Pf6 staat
l
, Lf2—c5. 2. Pg3—f5.; de loper en nu tweemaal aangevallen en kan niet weg.
dame blijven in deze variant gepend, ter- 2
, Kg8—g7. 5. Pc3—e4!, d5Xe4. 4.
wijl de loper veld c5 blokkeert en er dus Pg3Xe4. Thans dreigt zelfs Lf6: met
geen bezwaar meer tegen bestaat, dat damewinst. 4
, Kg7—g8 (op Dc7 volgt
wit de dekking van dit veld (door Th5) Df6: en Lh6; na De6 komt Lf6: gevolgd
onderschept, l
, Pf8—e6. 2. Pc7Xb5. door Df4, Dh6 en Dg7 mat). 5. Lg5Xf6,
Nu blijven toren en dame gepend, terwijl De7—c7. 6. Df3—e3 en wint met Dh6 en
veld e6 geblokkeerd is en dus het witte Dg7 mat. Speelt zwart 5
, Db4 dan
paard niet meer op c7 behoeft te blijven moet wit niet direct De3 of f4 spelen westaan, l
, Tb3Xa3 (ontpent Tb4, doch gens 6
, Te8. 7. Dh6, Df8. Het tussenopent de diagonaal voor La2, die nu veld zetje c2—c3 dwingt dan evenwel de zwarte
e6 dekt) 2. Pc7—e8. l
e7—e6. 2. g7X dame diagonaal a3—f8 te verlaten.
f8D. In deze variant ontpent zwart niet
Na 2. Df3 kan zwart ook nog 2
,
alleen zijn loper, doch maakt tevens veld Lc8—fa spelen, wat wel beter is, daar zo
e7 vrij. Op l
, Lg3:, tenslotte volgt 2. tenminste een zijner stukken weer actief
Dd3:.
wordt. Evenwel komt wit ook dan in het
1. Dc3: wordt gepareerd door Pf7.
voordeel: 3. Pg3Xf5, g6Xf5. 4. DfSXfS,
Een modern probleem, goed doordacht Kg8—g7 (relatief het beste is. 4
, De6
en fraai uitgewerkt.
5. Df6:, Df6:. 6. Lf6:, waarna wit twee
stukken plus een pion tegen de toren
Goede oplossingen.
heeft). 5. Df5—Lh3! gevolgd door Dh6t en
Bij de rectificatie van probleem 236 was Df6:.
No. 242.
jammer genoeg een drukfout je geslopen;
het witte paard moet natuurlijk niet op
Zwart: Wahle.
veld 2 doch op d2 staan. Te begrijpen is,
dat hierdoor het aantal oplossingen enigsa
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zins gedrukt werd. Alleen de heer M. Peters te Maastricht heeft blijkbaar toch
de juiste plaats voor het paard gevonden
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Wit: Spielmann.
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W. V. te Z. 1. Hoe lang trekt men ziekengeld? 2. Hoe wordt het ziekengeld berekend?
Antwoord: 1. Men trekt ziekengeld gedurende ten hoogste onafgebroken 156 werkdagen. Wanneer de ziekengelduitkering
ten einde loopt, moet u zich tijdig met uw
rentekaart tot de Raad van Arbeid wenden
ter bekoming van een invaliditeitsrente. 2.
Het ziekengeld bedraagt in de regel 80 pet.
van het dagloon gemiddeld verdiend over de
laatste 13 weken. Maar hierop zijn uitzonderingen,- onder andere bij de werkverschaffing, waarvoor het dagloon voor elke
gemeente op een bepaald bedrag is vastgesteld. Er zijn nog andere uitzonderingen.

RLar R oermon<
Driedaagse bedevaart voor lichte
zieken en eendaagse boetetocht voor
gezonden naar O. L,. Vrouw in 't Zand
te Roermond, georganiseerd door het
B. K. Werkliedenverbond.

Voor lichte zieken en voor hen even»
tueel vergezellende gezonden van Zaterdag 29 Juni tot en met Maandag l Juli
en boetetocht voor gezonden op Zondag
30 Juni.
De intentie luidt: Vurig bidden voor
het spoedig verkrijgen van een goede
vrede en voor herstel van onze lijdende
medemensen.
Maakt u in groten getale gereed om op
Zondag 30 Juni mede op te trekken naar
O. L. Vrouw in het Zand te Roermond
J. J. v. d. H. te N. Deze vraagt inlichtingen inzake werklozenverzekering, doch deze om daardoor mede te werken aan het
welslagen van dit grootse en heerlijke
behoren niet onder deze rubriek thuis.
plan.
H. v. G. te F. 1. Ik ben 51 jaar oud en er
Ieder moet voorzien zijn van een deelis voor mij sinds 1919 geplakt ter totale
waarde van f 598,45. Hoeveel zal mijn ouder- nemerskaart, die tegen betaling van een,
domsrente bedragen als er tot mijn 65ste gering bedrag beschikbaar wordt gesteld,
jaar steeds zegels van 60 cent worden ge- waarvoor men tevens een programma ontplakt? 2. Krijgt mijn vrouw op 60-jarige
leeftijd weduwenrente bij mijn vroeger over- vangt.
De vervoerskosten moet ieder voor zich,
lijden en zo ja, hoeveel?
Antwoord: 1. Uw
ouderdomsrente
zal betalen, waarbij de volgende wenken worongeveer f 267 per jaar bedragen. 2. Uw
vrouw krijgt weduwenrente;
het bedrag den gegeven voor hen, die per spoor rei«
hangt niet af van haar rentekaart, maar zen:
van de uwe. Als u doorplakt tot uw 65ste
a. Individuele deelnemers kunnen ge»
jaar en daarna overlijdt, zal de weduwenrente van uw vrouw ongeveer f 180 per jaar
bruik maken van zomerretours, die
bedragen.
dan verkrijgbaar zullen zn'n.
b. Gezelschappen van 10 of meer perJ. B. te U. Over enkele weken word ik
65 jaar, doch ik trek nu reeds een invalidisonen kunnen reizen op een gezelteitsrente» van f 2.45 per week. Wat is voor
schapsbiljet.
mij voordeliger: deze rente of een ouderc. Groepen van 5 t.m. 9 personen kundomsrente v a n f 3 ?
nen zich voorzien van gezinsretours^
Antwoord: Natuurlijk is een ouderdomsrente voor u voordeliger.
welke 'n korting geven van 8—14%,
G. W. H. te P. Voor mij, 37 jaar oud, is
Voor regeling hiervan kan men zich desvanaf 1919 regelmatig geplakt, doch thans
ben ik in pensioengerechtigde
publieke gewenst wenden tot den secretaris van
dienst. Moet er nu nog voor mij geplakt wor- het Lourdescomité, indien dit ter plaatse
den?
bestaat, of anders tot de plaatselijke werk,"
Antwoord: Dit is niet noodzakelijk. Hetgeen voor u geplakt is, behoudt zijn waarde. liedenvereniging of volksbond.
Prospectus met nadere inlichtingen en
Maar plak vrijwillig door. Uw gemeentepensioen zal later niet zo erg hoog zijn, om- mededelingen zullen spoedig verkrijgbaar;
dat u niet zo erg jong meer zijt en dan is
uw ouderdomsrente later een welkome aan- worden gesteld bjj de Centrale Reiskas^
Drift 10—12, Utrecht
vulling op uw pensioen.

EVEM
Voor het bepalen van de afstanden der
sterren is de fotografische methode onvoldoende. De afstanden van sommige
sterren tot de aarde zijn zo ontzaglijk
groot, dat de lijnen, getrokken zelfs van
twee verst verwijderde punten op de aarde naar die ster nog als vrijwel evenwijdig kunnen worden beschouwd, zodat dan
ook de ligging van die ster op de achtergrond vanuit beide fotografische punten
samenvalt.
Men kan met deze methode nog verder
gaan. De aarde beweegt zich, zoals bekend om de zon en wel in een jaar. We
kunnen nu, op dezelfde plaats op aarde,
een foto van een ster maken op twee verschillende tijdstippen, namelijk nu en bijvoorbeeld over een half jaar. De aarde
heeft daar op haar „aardbaan" de helft
van de baan afgelegd en staat dus, ten
opzichte van de zon, precies aan de andere kant. De twee basispunten, van waaruit we dan fotograferen liggen dus
op tweemaal de afstand tussen de aarde
en de zon, op dus ongeveer 300 millioen
km. Maar zelfs deze methode geeft voor
heel veel sterren nog geen oplossing om
dat ook dan nog het verschil van stand
van de ster bij die twee fotografische opnamen te gering is, ofschoon rnen met
deze methode toch al komt tot afstandbepaling van sterren die bijvoorbeeld enkele
lichtjaren van ons verwijderd zijn. Zelfs
is men er met de moderne meetinstrumenten in geslaagd met deze fotografische
methode sterafstandbepalingen te doen
tot op afstanden van 300 lichtjaren. Afstanden dus die het licht in 300 jaren aflegt. En de lezer weet nu al wel, dat het
licht per seconde 300.000 km aflegt. Wie
er lust toe voelt kan nu dus zelf het
rekensommetje maken hoeveel kilometer
300 lichtjaren zijn. 't Is heel eenvoudig:
300 X 365 X 24 X 60 X 60 X 300000!
Voor verdere afstanden moest men z'n
toevlucht nemen tot andere methodes.
Om die nieuwe methode te begrijpen
het volgende:
Als we van een ster weten hoever ze
van ons afstaat en bovendien de helder

UIZELEM
heid waarmee we ze aan het uitspansel
zien, dan kunnen we uit deze gegevens!
de kaarssterkte van die ster berekenen.
Omgekeerd zouden we, wanneer we vaa
een ster de helderheid en de kaarssterkte
mennen, daaruit de afstand kunnen bere»
kenen.
De grote vraag wordt dan dus: is het
mogelijk van de sterren de kaarssterkte
te kennen? Want als dat mogelijk is isi
het hele afstandenprobleem eenvoudig geworden.
Inderdaad is dit mogelijk en wel bij de
zogenaamde veranderlijke sterren. Dit zijn,
sterren die niet altijd even helder schij«
nen, maar wier helderheid nu eens groter
wordt en dan weer minder. Bij de ster
Algol, een hele bekende van dit soort gaat
dit meer of minder helder zijn met een
periode van ongeveer drie dagen op en
neer. Bij deze ster gebeurt die „indoving*
vrij plotseling, bij andere, bijv. de zogenaamde Cepheïden gebeurt het langzaam
en geleidelijk. Wel gebeurt het met grote
regelmaat.
Uit die helderheidsschommelingen nu
heeft men als het ware afgeleid een wet
voor de kaarssterkte. Men vond nl. dat
naarmate de helderheidsschommeling geleidelijker is, des te groter is de kaarssterkte. Is de periode van de lichtwisseling bijvoorbeeld 2 dagen, dan is de kaarssterkte van die ster gelijk aan die van
200 maal onze zon. Toen men die wet eenmaal had vastgesteld was hierin een
nieuw en machtig middel gevonden om
de afstanden der sterren te bepalen,
JOHN BOYLE.

N.V MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT
PEEKOFFIE
MOSTERD
TAFELZUREN
STEUNT H O L L A N D ' S I N D U S T R I E

r
REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)
bij den heer J. B. Meijs, Karel
van Manderenstraat 104.
•

Herwonnen Levenskracht

Encycliekcommissie Kring Leiden
De besturen en eventuele afgevaardigden der afdelingen
in bovenbedoelde kring gelegen worden uitgenodigd tot het
bijwonen der vergadering welke gehouden zal worden op
Zaterdag 4 Mei 1940, des middags om zes uur, Steenschuur 15, Leiden.
AGENDA:
1. Opening en notulen;
2. Ingekomen stukken;
3. Mededelingen;
4. Jaarverslag secretaris;
5. Rekening en verantwoording van den penningmeester;
6. Verslag controlecommissie;
7. Bestuurs verkiezing;
aftredend de heren:
J. P .v. d. Ploeg, voorzitter (herkiesbaar);
A. Th. van Kesteren, penningmeester, niet herkiesbaar wegens bedanken;
A. J. van Bemmelen, secretaris, niet herkiesbaar wegens bedanken;
Door het bestuur worden candidaat gesteld:
J. P. v. d. Ploeg, Noordwijkerhout (aftredend);
J. Slobbe, Lisse;
en M. Hendriks, Wassenaar.
Candidaten kunnen worden ingediend voor de aanvang der
vergadering.
8. Verkiezing voorzitter;
9. Benoeming controlecommissie;
10. Gedachtenwisseling betreffende a.s. meeting;
11. Rondvraag en sluiting.
HET BESTUUR.
IW' at ons
lingen

«il Je

Ier ore

afdekwam

ALKMAAR

Hoewel wij al meermalen door
middel van Herstel onze leden
in kennis hebben gesteld van de
te houden Lichtbeeldenavond op
a.s. Maandag 29 April over de
culturele betekenis van de Katholieke Radio-Omroep, vertrouwen wij dat hiervoor een grote
belangstelling zal zijn. Hoewel
wij zoveel mogelijk de Maandagavonden vermijden om een dergelijke avond te organiseren
vanwege de congregaties, welke
in de drie parochiekerken zijn
vastgesteld, moeten wij thans 'n
uitzondering maken wegens onvoorziene omstandigheden. Echter door deze omstandigheid verwachten wij toch dat die leden,
die deze avond kunnen bezoeken,
hieraan gehoor zullen geven. De
navolgende punten zullen in deze
lezing behandeld worden: De
eerste uitingen van de radio; het
eerste contact met het publiek;
de radio als cultuurgoed; waarom een katholieke radio-omroep;
de geschiedens van de Nederlandse katholieke radio-omroep
en haar culturele betekenis.
Wij geloven niet dat er- verdere aansporing behoeft te geschieden om deze avond te bezoeken, temeer de K.R.O. voldoende bekend is en wij hieromtrent wél iets anders van willen
weten. En dit kunnen wij door
deze lichtbeelden-avond te bezoeken. Daar deze avond in het
Bondsgebouw, Oudegracht 130
zal plaats hebben, en hierin een
beperkte ruimte beschikbaar is,
nodigen wij de vrouwen der leden
uit zover dit mogelijk is deze
avond te komen bijwonen. Wtf
verwachten dus een grote opkomst, zowel van de leden als
van de vrouwen der leden. Deze
avond moet slagen. De bestuurders van de diverse vakafdelingen vragen wij in deze dan ook
hun daadwerkelijke medewerking. Dus vrienden, op uw post
en helpt mee deze avond te doen
slagen. Het is voor onze katholieke zaak.

BRIELLE

Op Zondag 19 April werden bestuur en leden van onze afdeling
ermee in kennis gesteld, dat onze
penningmeester vriend J. J. A.
Wolsky plotseling is overleden.
De overledene, vriend J. J. A.
Wolsky, was een van de oprichters van onze afdeling Brielle en
heeft met ijver en liefde voor de
Volksbond gewerkt. Hij was een
aangeriaam medebestuurslid en
zijn adviezen waren voor onze afdeling doorslaggevend. De afdeling verliest in hem een nauwgezet en plichtsbetrachtend penningmeester. Moge God hem het
loon geven, dat hij voor onze afdeling en het katholieke belang
in Brielle gedaan heeft.
Wij verzoeken onze leden om
hem in hun gebeden te gedenken
en dat de goede God zijn dierbare echtgenote en kinderen moge steunen in de voor hen zo
zware dagen.
DORDRECHT

Het bestuur onzer afdeling
heeft besloten een spaarsysteem
in het leven te roepen voor die
leden die deze zomer wensen mee
te gaan naar de Passiespelen te
Tegelen.
De spelen zullen gehouden
worden op de Zondagen in
Augustus en September.
De kosten voor deze reis bedragen ƒ 4 per persoon,, zijnde
3e kl. spoor en 2e rang zitplaats
in het openluchttheater.
Gespaard zal kunnen worden
25 cent per deelnemer en per
week.
Een onzer bestuursleden zal
hiervoor Zaterdagsavonds zitting
houden in het Bondsgebouw,
Doelstraat 9, van 6,30 tot 7,30 u.
HAARLEM

Comité Winterhulp
Het comité Winterhulp zal op
Zondag 5 Mei een speldjesdag
houden. Het comité doet nu
reeds een beroep op haar vaste
medewerkers aan de speldjesdagen. Maar zou bovendien ook
nog graag meer speldjesverkopers (sters) hebben. Zij die willen
meewerken kunnen zich opgeven

Een buitengewone vergadering
ter regeling van de bloempjesdag
van Zaterdag 18 Mei j.l., had
plaats.
Nadat de voorzitter, de heer
B. Reynders enkele mededelingen had gedaan, werden bij acclamatie tot bestuursleden gekozen de heren M. G. Doek en C.
Th. Schaap (vacatures J. Reinerie en. W. Dievendal).
Voor de bloempjesdag werd de
stad weer verdeeld in zes wijken.
Met aandrang werd om medewerk (st)ers verzocht, omdat er
honderden krachten nodig zijn
om de verschillende wijken te bezetten.
Het dagelijks bestuur werd na
de vergadering als volgt samengesteld: B. Reynders, voorzitter;
A. J. Overtoom, Marsstraat 127,
secretaris; W. A. van Leeuwen,
penningmeester.
Moge onder het nieuw samengestelde bestuur vruchtbaar gewerkt worden voor onze mooie
katholieke instelling voor tuberculoseverpleging Herwonnen Levenskracht.
HEEMSKERK

Het spaarfonds Sint Ignatius,
onderafdeling van de R.K. Volksbond, hield de jaarvergadering.
Het financieel verslag vermeldde
aan ontvangsten ƒ 635,06, aan
uitgaven ƒ 620,89, derhalve een
batig saldo van ƒ16,24.
Bij de bestuursverkiezing waren aftredend Th. v. Veen, secretaris en J. Beentjes, hiervan
stelde Th. v. Veen zich niet meer
herkiesbaar. Gekozen werden J.
Beentjes en J. Duin. Besloten
werd met een 6-tal zusterverenigingen brandstoffen aan te kopen. De levering der brandstof
werd vastgesteld op 15 September.

G O U D K O R R E L
Wij koesteren ons lichaam gaarne in de lentezon, maar onze
ziel laten wij onbeschermd in de koude. Ons lichaam is
onderhevig aan verval, ziekte en pijn; één windstoot kan
de dodelijke knak veroorzaken. Onze ziel is ons levensbeginsel, onze levensadem, daarom moet de ziel over het
lichaam heersen. De gang van ons lichaam is de weg naar
het graf. Onze ziel heeft een bestemming, die voert naar
het Eeuwige Leven. Wij moeten onze ziel doelmatig uitrusten
voor de reis naar de Eeuwigheid en de gesloten retraite ia
daarvoor een aangewezen gids.
Een retraitehuis is een vacantiekolonie voor de ziel, maar
ook voor het lichaam.
Daar wordt de ziel gereinigd van de onreinheden waarmee
wij in de wereld zijn besmet, in het bad der boetvaardigheid,
om te glanzen in Gods genade.
Het lichaam wordt verkwikt in de stilte en rust en versterkt aan een goed-verzorgde tafel.
Daar worden wij bevrijd van de zorg voor het brood van
iedere dag, dat ons koppelt in de strijd om het bestaan.
Een verblijf van drie dagen in een gesloten retraite heeft
een wonderbare uitwerking voor lichaam en ziel.

te bereiken, namelijk het herstel
van de maatschappelijke orde op
christelijke grondslag.
Daar het de laatste vergadering van het seizoen was, dankte
de voorzitter allen voor de medewerking gedurende het winterseizoen en hoopte dat allen gedurende de zomer propagandist
zullen zijn en in de eerste vergadering in September wederom
present zullen zijn.

LISSE
Het R. K. Ziekenhuisverplegingsfonds heeft over 1939 niet
slecht geboerd. De rekening toch
sloot met een bedrag aan ontvangsten en uitgaven van
ƒ 9178,10 met een batig saldo van
ƒ 1634.
De reservepositie is goed te
LEIDSCHENDAM
noemen, toch moet men op onOp Donderdag 18 April 1940 aangename verrassingen voorbekwam de afdeling in algemene reid blijven. Verhoging van ververgadering bijeen.
pleegkosten zal voor dit jaar
Het strijdlied werd staande waarschijnlijk ƒ 1000 extra uitgadoor de vergadering gezongen.
ven eisen.
De heer J. de Langen, afgevaardigde naar de centrale ZAANDAM
raadsvergadering gaf een uiteenzetting van de agenda van de Een groots initiatief
a.s. vergadering van de bondsIn opdracht van het bestuur
raad.
van de Katholieke Volksbond zal
Enkele mededelingen werden de propagandaclub Credo Pugno
gedaan, onder meer over de re- de leiding nemen en trachten, met
organisate, de klachtencommis- de volgende middelen weer een
sie, de bezorging van Herstel en nieuw leven en nieuwe activiteit
het contact met de St. Josephs- te brengen in onze R. K. Arbeigezellen.
dersbeweging.
Hierna werd het woord verA. Voor de inwendige opbloei
leend aan den heer Steinmetz ter van onze R. K. Volksbond willen
behandeling van zijn onderwerp: de Credo Pugno-leden zich verEnkele grepen uit de geschiede- plichten op de Eucharistische
nis der arbeidersbescherming.
Zondagen een gemeenschappeNa een korte inleiding, waarin lijke H. Communie te houden.
spreker onder meer aantoonde,
Zij sporen alle leden aan deel
dat de arbeider thans iemand is te nemen aan de maandelijkse
dit meetelt en die een positie
heeft in het bedrijfsleven, kwam
hij tot zijn eigenlijke onderwerp,
waar hij op zeer duidelijke wijze
de bedroevende arbeidstoestanden van de vorige eeuw schilderde, het werk van vrouwen en
kinderen enz. en hoe ook geleidelijk verschillende wetjes en wetten kwamen ter bescherming van
den arbeider, eerst voor de vrouwen en kinderen, doch tenslotte
ook voor den volwassen arbeider,
vooral door de Arbeidswet van
Aalberse. Wij zijn er echter nog
niet, aldus besloot spreker zijn
interessante lezing, want 't einddoel van de sociale actie moet
zijn het herstel van de maatschappelijke orde, de bedrijfsorganisatie. Daarom is aller medewerking nodig om het einddoel

ATTENTIE!

In verband met Hemelvaartsdag-, 2 Mei, verzoeken wij de
diocesane redacties en correspondenten (ft copy een dag vroeger in te zenden.
-

H. Commune te houden op iedere
eerste Vrijdag 's morgens om 6
uur; de geestelijk adviseur zal
vanaf de kansel de gezamenlijke
gebeden leiden. Tijdens deze H.
Mis zal ons vaandel op het priesterkoor geplaatst worden. Voor
dit jaar zal de intentie zijn: Voor
de Nieuwe Gemeenschap.
B. Voor de uitwendige heropbloei van onze R. K. Volksbond
zullen de Credo Pugno-leden zich
blijvend beijveren ongeorganiseerde R. K. arbeiders op te spoden en trachten in te schakelen
in onze beweging. Credo Pugno
wil ook alles in het werk stellen
om de leden geestdriftig te maken tot het bijwonen der ledenvergaderingen. Zij zullen trachten door persoonlijk contact,
huisbezoek en door de ledenvergaderingen met amusement te
veraangenomen, op deze wijze
het culturele doel van onze R.K.
arbeiders te bevorderen en het
vergaderingbezoek veraangenamen.
Verder wordt in overweging
genomen om een vaste maandelijkse datum te stellen.
Verscheidene plannen zijn op
heden in studie, doch wachten op
de eerstvolgende ledenvergadering. Wy nodigen allen uit deze
belangrijke vergadering te komen bijwonen, waar nadere
uitslag zal worden gegeven.

CREDO PUGNO
is de motor van de
plaatselijke afdelingen

HERSTEL:
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Haast niet te gelooven
dat hij 'n breuk heeft!
Kijk eens wat hij heft en sjouwt!
Ook hij draagt een Brooks Luchtkussen verband! Ook hij 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? Óók U kunt weer werken
als voorheen, wacht geen dag langer. Hier is uitkomst voor u!
Trek voordeel van de
1O d a g e n g r a t i s p r o e f
Probeer het geheel
GRATIS INFORMATIE-COUPON
voor mijn rekeC.E.BROOKS (107 B) Singel 25, Amsterdam
ning volle tien daZendt mij in onbedrukte enveloppe zonder
gren. Ik kan U dit
kosten of verplichtingen Uw geïllustreerd
aanbod doen, omboek en volledige inlichtingen over Uw
dat ik weet U te
Breuk verband-Apparaten.
kunnen
helpen.
Naam:
Vraag nog heden
mijn rijk geïlluAdres:
streerde .brochure
aan en stuur de
(Duidelijk schrijven s.v.p.)
gratis coupon in

T

Moeder is verheugd en blijdeKindjelief is uit haar lijden
Vader is niet langer boov
Dank /ij Hoofd Eau de Cologne van J&ijboi
Het

hootdzuivenngsmiddel bij
uitnemendheid
Resultaat zie hierboven

Mag in geen enkel gezin ontbreken
FABRIKAAT

JL B KI I-O O S
OEN HAAG
SINDS
1878
ALOM

NOG

KOOPT

Met méér nog : dit voor 't
oog toch reeds fraaie apparaat bezit een moderne el.
synchroonklok... loopt óók,
wanneer Uw ontvanger niet
speelt l De prijs zal Uw
geestdrift nog doen stijgen l
De 410/11 K kost slechts
f. 111. — . Vraagt een gratis
demonstratie '

VERKRIJGBAAR

ff 43,75

f 43,75
NU

Als er één toestel is, dat U
in uiterlijk, toon . . . én prijs
volkomen tevreden 'stelt,
dan is het de TUNGSRAM
410/11 KI 'n G e v o e l i g e
super-heterodyne met
3 goLflengtenbereiken, volmaakte weergave en alles
wat een toestel op en top
,.modern" maakt.

U

HET

OER-DEGELIJKE

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

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

DIT AANBOD WORDT DOOR GEEN ENKELE GEDAAN

ff 43,75

ff

Firma DE KOR1WAN GELOVEN
André de Kort
TELEFOONNUMMER 4255
KORVELSCHEWEG 209

TILBURG

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 f 2.
Popjes ƒ0,30. Alle dag- en
avondzangers. Blauwe, Bruine,
Witte, Oranje, Zilverkanariemannen op zang ƒ 3,00—ƒ 3,50.
Veel wildvogels. Prima vogelzaden ƒ 0,12 p. pond. Vraagt prijscouranten.

1000 Polshorloges tegen 'n ongelooflijk lage prijs!
Fijne ankergang • Onbreekbaar glas
Racüurn wijzerplaat - Verchroomde kast
Zwitsersch fabrikaat

Garantiebewijs voor 5 jaar
Deze polshorloges, naar keuze
voor dame of heer, zijn tijdelijk
verknigbaar a

ALS G R A T I S PREMIE
ontvangt ieder een mooie leeren armband.
Hetzelfde horloge, doch in luxe uitvoering,
langwerpig model, zwaar ver- £
chroomde armband onbreekbaar l" O ^£(0)
glas als heerenpols of zakmodel | /4=.©U
Profiteert van deze aanbieding die slechts
10 dagen geldt. Zendt ons deze advertentie
uitgeknipt toe, met Uw nauwkeurig adres en
opgave van 'i verlangde horloge. Toezending
onder rembours. (26 cent vracht).

Fynkwekerij Nico Borneman
Merelstraat 31 b - Telef. 13617
Utrecht

G j P , - C/ f j'fff f
~^rana

\ 'omploir

H O M E R U S L A A N 83

\^i,nwersel
\wersel

d Cs tor/0
orlogene

P O S T B U S 44

UTRECHT

l

VOOR UW TUIN
Coll. A. 5 Struikrozen, 100 Gladiolen, 100 Anemonen, 50 Ranonkels,
25 Montbretia's, 25 tuin-Orchideeën, 10 dubb. Begonia's, 10 Zilver
Lelies, 10 Orange Lelies, 25 vaste planten in 5 soorten en 5 Am.
Dahlia's v. si. ƒ 1.50. Coll. B. 100 vaste planten in 10 der mooiste
soorten, si. ƒ 1.50. Coll. C. 300 Gr. BI. Gladiolen in 6 der nieuwste
soorten en kl. si. ƒ 1.50. Postrek. 313672.
Bij elke Coll. 2 pakjes bloemzaden gratis. Niet tevreden geld
terug!
WALRAVEN DEN DEKKER — HILLEGOM

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

Coöp. Levensverzekering Mij
U. A.
T^ "D T TC f"
IX £1 l JT JL

O
Instelling van hel
O 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

En betere waar
En 10 procent

Smeva * Valkenswaard
M. SMETS-CLAASSEN
TELEFOON 11
Het goedkoopste Nederlandsche adres voor caféinrichtingen. Heeren bestuurders van R.K.W.V.
vraagt offerte
PRIMA WAREN
SPOTPRIJZEN

HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K WEEKBLAD
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Om uw taak behoorlijk te vervullen is het in de eerste plaats
noodig er uw volle aandacht
aan te geven, onverschillig of
het werk gemakkelijk is of U
veel hoofdbreken kost. Dit geldt
zoowel voor geestelijke inspanning als voor lichamelijke
arbeid. WRIGLEY'S P.K. helpt
C uw aandacht te concentreeren en sterkt uw zenuwen.
Het knapt U weer op, wanneer

de belangstelling in uw werk
dreigt te verflauwen.
Regelmatig P.K. kauwen na eiken
maaltijd bevordert de spijsvertering
en voorkomt dat drukkende gevoel
na het eten. P.K. kauwen is de
natuurlijke weg om de tanden wit,
sterk en gezond te houden. De füne
pepermuntsmaak geeft D een zuivere adem, het kenmerk van persoonlijke beschaving.
Koopt vandaag nog enkele pakjes
en houdt er steeds een paar bü de .
hand, zoowel thuis als wanneer V
uitgaat. Vergeet vooral de kinderen
n i e t . . . ze zijn er dol op.

WRIGLIY

De beste grondstoffen

Ook de trommelremmen van een Gazelle Rijwiel
worden geheel in eigen fabriek vervaardigd
en U kunt van de duurzaamheid en betrouw^
baarheid dezer deelen verzekerd zijn.
De Gazelle is daardoor licht van gang, billijk
in prijs en goedkoop in onderhoud. Van een
Gazelle zult U lang plezier hebben.

• de fijnste smaak.

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

RIJWIELEN

Vraagt prijscourant! • Agentschappen in alle plaatsen.

N. V.

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

44.2

G A.Z E L L E

Nu zijn uw belangen als
verbruiker in gevaar!

D A A R O M NU
lid geworden van de
verbruikscoöperatie
Prima bediening!
Eerste klas kwaliteit! en ...
de belangen van de leden
OP DE EEKSTE PLAATS!
R. R. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER y,

R (J W l E L F A^.B ,'-R: l

E R E N

Het oudste, soliedste adres voor
Waterdichte dekkleeden, motorschootkleedjes, oliejassen,
gevulcaniseerde rubber regenjassen (gegarandeerd waterdicht en soliede), rubber knie- en dij laarzen.
Alles prima kwaliteit en lage prijzen

N.V. NEDERLANDSCHE DEKKLEEDEN- EN
TENTENFABKIEK v. h. J. L. WEKNEK
SchenUstraat 195
Tel. 770900

—

's-GRAVENHAGB

—

Bierkacle 6
TeL 110970

HIER IS UW ADRES VOOR

TIIÏÏEÜÏÏTÏHES

Kruisstr. 54 - L. Vrouweplein l

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

T I L B U R G

POSTBUS 13 — TELEFOON 220

K o o p t bij onze a d v e r t e e r d e r s Firma de Waal

Voorraad Costumes
Hénri ter Hall Amsterdamsch Tooneel. Directie
Eduard Verkade.

Speciaal adres voor
AANGEMAAKTE VERF.

Boekhandel TRIBORGH

Tilburg

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

Drogerijen, Chemicaliën, enz.
Herderinnestr. 16 - Den Haag
Telefoon 114034

PRISMA BOEKEN/

Gebruikt btj Uw ontbflt steeds

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 PRISBON MA
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 zijnde £ 9.60. Doorschrappen
wat niet verlangd wordt.
Postgironummer 50800

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

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
TILBURG
VOOR DE BLOEMENTUIN
Recl. Coll. 6 Struikrozen, 100
Gladiolen, 100 Anemonen, 100
Ranonkels, 100 Colvillia's, 10
Dubb. Begonia's, 10 Lelies, 15
Snijbl. planten 5 gr. bl. Dahlia's
en l Calla voor slechts ƒ 1,50.
l KAMERPLANT GRATIS
Postgiro no.' 36876
P. W A L R A V E N
Stationsweg
—
Hillegom

GROOTSTE SORTEERING
VRAAGT PRIJSOPGAAF

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

Cabaret - Variété - Revue enz,
Succes gegarandeerd. Conditie naar draagkracht. Dankbetuigingen uit alle deelen des lands. Adres van vertrouwen
DUO BUSCH - VAN WOUSTRAAT 138 - AMSTERDAM.
Telefoon 25977.
WIJ VERKOPEN AJLLE MERKEN
Portable schrijfmachines prijzen van°f ƒ70,—
Ook Rebuild schrijfmachines, zoals Remmington,
Olivetti, Unrterwood, Royal enz. enz. voorradig.
K.V.S. Stalen meubelen
Nederlands Fabrikaat

W A, G, van Boesschoten
MARIAPLAATS 8 - TELEFOON 17813

-

UTRECHT

