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Wij schreven het reeds herhaaldelijk: bid
den is noodzakelijk, maar werken, sociale 
rechtvaardigheid en daadwerkelijke naasten
liefde niet minder. 

We komen er ook niet alleen, gelijk we tot 
in den treure herhaald hebben, met actie te 
voeren tgeen communisme en nationaal-so-
cialisme: de fouten die er zijn, moeten wij 
zelf uitbranden, aan de werkloozen — vooral 
de jongeren! — arbeid en brood geven, en een 
nieuwe maatschappij opbouwen. 

Hiervoor is een goed program noodig en 
een krachtige partij, die er achter staat. 

Het goede progam is er: dat heeft de R. K. 
Staatspartij. 

De R. K. Staatspartij is sterk, al zou ze nog 
sterker zijn, wanneer alle katholieken er lid 
van waren en ze positief steunden. Dit zou 
een zegen zijn voor hen zelf, voor de Kerk, 
maar ook voor heel de gemeenschap. 

Wil hier een nieuwe christelijke maatschap
pij opgebouwd worden, dan zal het niet zon
der de steun en de beginselen der katholie
ken kunnen. 

Makkelijk zal dit niet gaan, maar het moet 
en kan toch. In het laatste nummer van het 
uitstekende maandblad der R. K. Staatspartij 
wordt dit zoo eerlijk en goed gezegd. 

Van een program verwacht men, dat 
het zal worden verwezenlijkt. Wij moeten 
ons voorzichtiger uitdrukken. De katho
lieken hebben het hier te lande nu niet 
direct voor het zeggen, sterker, onze po-
si'.ie is nog aanmerkelijk zwakker dan 
rn ' i uit hoofde van onze numerieke sterk
te zou verwachten. Ondanks den harden 
( :i hoogen muur waarop de katholieken 

,o dikwijls moeten stuiten, zullen wij 
cr zwakt doorgaan met te werken aan 

, verwezenlijking van onze staatkundige 
finselen, welke waar zijn en juist en 
iic izaam voor Staat en maatschappij. En 
wij zullen ondanks verdachtmaking en te
genwerking samenwerking blijven zoeken 
en vitiden met anderen, in de overtuiging 
alweer, dat wij de waarheid dienen. De 
waarheid nu is een en onverdeeld en 
daarom zal zij dikwijls worden aangetrof
fen ook bij anderen, welke onze levens-
en wereldbeschouwing niet deelen. Indien 
dit niet zoo was, was elke samenwerking 
en was de parlementaire democratie ten 
eenen male onmogelijk. De verwezenlij
king van het Program hangt niet alleen 
van ons af, maar een krachtige en voort
durende actie van één derde van het Ne-
derlandsche volk, zal er meer van doen 
verwezenlijken dan men, gelet op het feit 
dat wij in de minderheid zijn, zou ver
wachten. Wij verwachten niet, dat men 
toe zal geven en erkennen, dat ons Pro
gram streeft naar den idealen Staat en de 
ideale maatschappij, maar voor ons zelf 
hebben wij de onwrikbare overtuiging, 
dat het zoo is en dat alleen de door en 
door christelijke Staat van ons program 
het algevieen welzijn het meest bevor
dert. En daarom zal, zonder dat men het 
wil erkennen, het streven naar verwezen-
lijkinig onzer beginselen succes hebben, 
al zal dit uiteraard niet zijn het succes, 
dat zou mogen worden verwacht, indien 
alle Nederlanders zich christen konden 
noemen. 

Dat is een optimistisch geluid. 
Er is trouwens met de R. K. Staatspartij 

rekening gehouden ook door het Kabinet-
Colijn — al is 't dan veel te weinig — waar
door de sociaal-economische en staatkundige 
politiek van dit Kabinet helaas verre ten ach
ter is gebleven bij wat 't had moeten geven. geven. 

EEN STUKJE ORDENING. 

Op één der punten, waaromtrent wat be
reikt is, wijst hetzelfde orgaan. 

„De wet van den 24en Mei 1935, S. 310, tot 
het algemeen verbindend en onverbindend 
verklaren van ondernemersovereenkomsten ondernemersovereenkomsten 
slaat rechtstreeks op paragraaf 8a van de al-
gemeene richtlijnen van ons staatkundig pro
gram, welke paragraaf luidt als volgt: 

„Met verwerping van de vrije concurren
tie en van de economische dictatuur als lei
dende beginselen in de volkshuishouding, 
behoort aan de sociale rechtvaardigheid en 
de sociale liefde een allerbeheerschende 
plaats in het maatschapelijk leven te wor
den toegekend, met name door het schep
pen eener in dezen geest opgebouwde socia
le en juridische ordening. 

De Staat bevordere, dat deze ordening tot 
stand komt en belette, dat zij door finan 
cieel-economische machtsgroepeeringen 
wordt verlamd" 

DE PRAKTIJK VAN EEN HALF JAAR. 

In het eerste halfjaar van de werking der 
wet werden 4 verzoeken tot algemeen verbin
dendverklaring ingediend. Den 27sten Decem
ber 1935 verzocht de Vereeniging van Neder-
landsche Kalksteenfabrikanten om algemeen 
verbindendverklaring van een tusschen haar 
leden gesloten ondernemersovereenkomst, wel
ke een verbod van uitbreiding der productie, 
resp. oprichting van nieuwe bedrijven, beper
king van de afleveringen en minimum-prijs
regeling beoogt. Tevens houdt deze overeen
komst algemeene verkoopwaarden in. De Mi
nister heeft thans het advies ontvangen van 
de vaste commissie uit den Economischen 
Raad. Een beslissing is na 7 maanden nog niet 
genomen. In behandeling is ook nog een ver
zoek van den Nederlandschen Baksteenbond 
en een van de Nederlandsche Bakkerij Stich
ting. Eén verzoek werd inmiddels ingetrok
ken, aangezien de bedrijfsgenooten bij nader 
inzien van een algemeen verbindendverkla
ring niet genoeg effect verwachtten. 

In totaal werden 16 verzoeken ingediend 
om onverbindendverklaring van ondernemers
overeenkomsten, waarvan er 13 betrekking 
hadden op een het hetzelfde contract. „Aan
gezien — aldus het verslag — nader overleg 
met de daarbij betrokken partijen tot een zoo
danige aanvulling van de betreffende over
eenkomst heeft geleid, dat ook de door den 
ondergeteekende tegen deze overeenkomst ge
voelde bezwaren werden ondervangen, ver
loren de verzoeken om onverbindendverkla
ring der onderhavige overeenkomst hun 
grond". Bij het onderzoek van een tweetal 
verzoeken kon niet worden aangetoond, dat 
het algemeen belang onverbindendverklaring 
van de betreffende ondernemersovereenkom
sten vereischte. Ten aanzien van één verzoek 
is het onderzoek nog gaande. De voorloopige 
indruk van den Minister is echter, dat de des
betreffende regeling geen aanleiding geeft de 
toepassing van de hem bij artikel 6 van de on
derhavige wet verleende bevoegdheid te over
wegen. 

Men ziet — en men kon voor een periode 
van enkele maanden niet anders verwachten 
— het resultaat is nog zeer bescheiden. Het 
pleit voor den werkelijkheidszin van de on
dernemers, dat geen heele serie verzoeken tot 
verbindend of onverbindend verklaring van 
overeenkomsten is ingediend. De werking der 
wet dient te worden afgewacht, maar reeds 
demonstreert zich een wijze van samenwer
ken tusschen overheid en bedrijfsleven, wel
ke ons in beginsel juist toeschijnt. Wij hebben 
ons de ordening nimmer voorgesteld als een 
complex van ingrijpende maatregelen, dobr de 
overheid aan het bedrijfsleven opgelegd. Wij 
denken bij ordening nog steeds allereerst aan 
een ordening van onder op. Als zoodanig zul
len wij de toepassing der onderhavige wet, 
welke geen crisiskindje is, met belangstelling 
blijven volgen". 

ER MOET MEER GEBEUREN. 

Hier is dus sprake van een resultaat, dat 
er op wijst, dat men de goede weg is inge
slagen. 

Er zal echter veel meer moeten gebeuren 
en: spoedig. 

Het is te hopen, dat ook andere partijen tot 
het inzicht komen, dat het noodzakelijk is en 
er met ons voor willen werken. 

We behoeven op dit gebied niet heelemaal 
pessimistisch te zijn. Een liberaal hield reeds 
een pleidooi voor een samengaan van de 
oude coalitie-groepen en de liberalen: de 

EEN VERDACHT PAMFLET. 

Van provoceerenden aard. 
Het Algemeen Secretariaat en Partij
bureau der R. K. Staatspartij deelt ons 
het navolgende mede: 

Aan verschillende plaatselijke en geweste
lijke persorganen in Noord-Brabant en Lim
burg is onder den titel „Oproep! Aan alle 
Katholieken in Limburg. De stormklok luidt. 
Want Mussert wil ons Zuiden veroveren — 
een pamflet toegezonden, waarin de sluwe in
druk iuordt gewekt, dat dit pamflet afkom
stig zou zijn van den Centralen Propaganda-
dienst der R. K. Staatspartij. 7 

De samenstellers van dit pamjlet, dat uit 
Den Hquig verzonden is, zijn net niet slim 
genoeg geweest. Zij spreken van een Propa
ganda bureau (niet: ,.Dienst ) en zij heb
ben zich vergist in het huisnummer van het 
Dr. Schaepmanhuis, dat is gevestigd aan de 
Mauritskade no. 25 (niet 23). 

De inhoud en strekking van dit gestencilde 
pamflet, dat zich op verschillende plaatsen 
van een doorzichtige woordenkeuze bedient, 
verraden duidelijk een provoceerende bedoe
ling De Katholieken in Noord-Brabant en 
Limburg worden opgeroepen om tegen den 
duidelijken wensch cn tegen het voorschrift 
van den Bisschop van Roermond in, vandaag, 
5 September, te manifesteeren en demonstree-
ren tegen de N. S. B. 

Van welke zijde(n) dit geraffineerde pam
flet afkomstig is, is niet moeilijk te raden in
dien men zich rekenschap geeft van uitlatin
gen als de volgende: „Vergeet daarbij niet, 
dat tegen de N. S. B. alles geoorloofd is. 
„Maakt het ze duidelijk, schaart U langs de 
wegen en laat het ze voelen. — Er mogen 
klappen vallen, desnoods dooden, dan kunt 
ge U niets verwijten: de N. S. B. is in de 
aanvallende positie en gij verdedigt u slechts. 

In dit verband stelt het Algemeen Secreta 
riaat onzer Partij uitdrukkelijk vast: 

1) dat het hoegenaamd niets te maken 
heeft noch met de samenstelling noch met 
de verspreiding van dit pamflet, waarin met 
valsche bedoelingen naam en adres van het 
Partijbureau foutief worden vermeld; 

2) dat ernstig moet gewaarschuwd wor
den tegen deze geraffineerde poging om de 
Katholieken van Noord-Brabant en Lim
burg in conflict te brengen met den uit-
drukkelijken wensch enjhet voorschrift van 
den Bisschop van Roeanond; 

3) dat de Katholieken van Noord-Bra
bant en Limburg nogmaals behooren te 
worden aangespoord tm getrouw en nauw
keurig de aanwijzingen te volgen welke het 
bevoegde gezag hen op ondubbelzinnige 
wijze heeft gegeven. 

vrijzinnig-democraten zouden door de verkie 
zing in 1937 wel weggevaagd worden, schreef 
deze „Civis" heel onvriendelijk voor zijn 
trouwe bondgenooten. Wij veronderstellen, dat 
het ook met de liberalen 't geval zal zijn. 

Maar de coalitie-groepen behoeven geen 
zetels te verliezen. 

Als ook de oude bondgenooten zich tijdig 
voor een flink vooruitstrevend plan uitspra
ken, zou de verkiezing in 1937 ook voor hen 
nog best goed kunnen uitvallen en ware er 
dan meer te bereiken dan nu. 

Vooral de anti-revolutionairen zullen zich 
dan meer moeten aanpassen in de goede zin 
des woords: de nu gevolgde politiek is door 
de linksche invloed fataal. 

Dit zien ook de christelijk-historischen en 
zelfs sommige anti-revolutionairen in. 

Er moet een betere politiek komen, wij 
moeten zelf zorgen voor een goede revolutie, 
anders komt er een zeer pijnlijke. 

Laten de katholieken daarom toch in alle 
geval één en vooruitstrevend zijn. 

IRUN VERWOEST. 

DOOR DE ANARCHISTEN. 

Nu ziet men de vergissing in. 

De wet op de algemeen verbindend- en on
verbindendverklaring van ondernemersover-
eenkomsten is één phase in het ordeningspro 
ces, waar we midden in zitten, of men het 
prettig vindt of niet. De wet is van den 24sten 
Mei 1935. Bij K.B. van 12 October 1935 (Stbl. 
van 18 Oct., no. 64) werd de wet met ingang 
Van 14 October 1935 in werking gesteld. Maar 
Nadien moesten nog verschillende uitvoerings
maatregelen worden getroffen. Zoo werden de 
Voorschriften, welke bij de indiening van een 
Verzoek tot algemeene verbindendverklaring 
dienen te worden inachtgenomen, vastgesteld 

ministrieele beschikking van 21 December 
no. 6067 O.N., Directie van Handel en 

Nijverheid. Eerst sedert publicatie van deze 
beschikking bestond de mogelijkheid om ver
doeken tot verbindend of onverbindend ver
klaring van ondernemersovereenkomsten in te 
wenen. Het is duidelijk, dat thans nog geen 
oordeel kan worden geveld omtrent de wer-
'n" der wet, en dat het verslag dat de Minis-

fiiond van art. 14 der wet halfjaarlijks 
ie]» ing aan de Staten-Gene-

' r of" ;nct; . nog niet veel bijzonders 
•ur. ;n).ouden. 

De tegenstand te Irun is thans praktisch 
gebroken. De laatste Volksfronters zijn de 
Fransche grens overgetrokken en de stad staat 
vrijwel geheel in vlammen. De huisjes, welke 
gisterochtend om zeven uur nog wat waren, 
waren in den middag slechts rookende puin-
hoopen. Vanaf de internationale brug tot aan 
de laatste huizen van Irun stijgen vlammen 
en rook de lucht in. Toen Behobia gisteren
ochtend door de opstandelingen bezet werd, 
ging een kolonel de internationale brug over 
tot bij de Fransche grenspost en deelde den 
commandant van de post mede, dat „hij er 
prijs op zou stellen met Frankrijk de beste 
betrekkingen te onderhouden." 

Vele gewonden van Irun zijn opgenomen 
in het ziekenhuis van Hendaye. Hier werken 
zeven Spaansche en drie Fransche doktoren. 
Het wordt geleid door dr. Gazenave van Hen
daye, die in de eerste behoeften wist te voor
zien. Op het oogenblik zijn 130 gewonden op
genomen, waarvan 20 ernstig zijn getroffen, 
Een van de gewonden is blindgeschoten, 

De correspondent van het Duitsche 
nieuwsbureau deelt mede, dat vanuit de 
brandende stad Irun steeds ontploffingen 
weerklinken. De anarchisten uit Bilbao 
en Asturië, de „dynamiteros" hebben 
aanzienlijke ladingen dynamiet in de hui
zen gelegd om deze te vernietigen. De 

correspondent noemt dit een zinlooze ver
nietiging en schrijft, dat de Baskische se
paratisten, die tot nu toe met de anar
chisten samenstreden, met gebalde vuis
ten op Fransch gebied staan en deze 
vernietiging van hun bezit aanschouwen 
en hun vergissing inzien. 

Vanaf de hoogten van San Marcial dalen 
de rechtsche kolonnes af. Hun opdracht is 
den weg van Irun naar San Sebastian te be
zetten. 

De correspondent besluit zijn bericht met 
de mededeeling, dat de leiding van de op
standelingen lang geaarzeld heeft met het 
bevel Irun te bestormen. 

Met alle middelen wilde men een vernie
ling voorkomen, hetgeen tot gisterochtend is 
gelukt. Noch de artillerie, noch de vliegtuigen 
van de rechtschen hebben ernstige schade 
aangericht. Het bleef de misdadige ver
nielzucht van de anarchisten voorbehouden 
in enkele uren te vernietigen, hetgeen de 
rechtschen wilden sparen. 

DE TOESTAND IN HET ZUIDEN. 

GOED PLAN DE CAMPAGNE. 

Uitstekende organisatie der 
nationalisten. 

Na een strijd van 46 dagen is de toestrnd 
in het Zuiden als volgt: 

Zondag Zondag Biddag Biddag 

MORGEN IS HET DE DAG, WAAROP 
KATHOLIEK LIMBURG AAN ZIJN BIS
SCHOP OPENLIJK EN MASSAAL TROUW 
ZAL BELOOVEN. 

Wij willen morgen bidden: 
voor eerherstel om de oneer God aange

daan, 
voor Vader-Bisschop, opdat God hem zege-

ne en steune, 
voor de bekeering der dvvalenden, 
opdat wij zelf totale katholieken mogen zijn. 
BIDDAG DUS IN ALLE GEZINNEN EN 

KERKEN. 
Maar ook openlijke betoogingen van trouw 

en hulde aan Christus en den Bisschop. 

HET DEKENAAT VENRAIJ trekt na het 
kinderlof van half drie in optocht naar het 
H. Hart-standbeeld, alwaar een bloemenhulde 
wordt gebracht en de opdracht hernieuwd. 

OM HALF ZES heeft de GROOTE DEMON
STRATIE plaats op de Groote Markt, waar
bij alle inwoners van het Dekenaat verwacht 
worden. Na afloop is er een plechtig Lof in 
de parochiekerk. 

..HET DEKENAAT HELDEN heeft een 
openluchtmeeting om 4 uur, welke geopend 
wordt door den Hoog Eerw. heer Deken, 
waarna de groote rede uitgesproken wordt. 
Vervolgens heeft er een Lof in de openlucht 
plaats met opdracht aan het II. Hart. 
openluchtmeeting om 4 UUR. 

HET DEKENAAT HORST zal in het REC
TORAAT KRONENBERG een bijzondere hul
de kunnen brengen aan VADER BISSCHOP, 
WIJL DEZE DAAR ZELF AANWEZIG ZAL 
ZIJN voor de wijding dezer kerk en toedie
ning van het H. VORMSEL. (Zie programma 
kop tweede blad). 

HET DEKENAAT GENNEP heeft natuur
lijk ook zijn biddag, doch de MEETING zal 
plaats hebben OP ZONDAG 20 SEPTEMBER, 

En het DEKENAAT VENLO houdt mor
gen wederom een massale BEDEVAART 
NAAR GENOOI, waar de toewijding van het 
heele Dekenaat aan de H. Maria zal plaats 
hebben. Een godsdienstige plechtigheid dus. 

We laten hieromtrent nog eenige mede-
deelingen volgen. 

De bedetocht naar Genooi. 

1. De deputaties der par. Beesel, Belfeld, 
Blerick, Reuver, Tegelen zorgen Zondag 6 
September om kwart vóór vijf aanwezig te 
zijn op het Mgr. Nolensplein te Venlo (Arcen, 
Lomm, Velden gaan direct naar Genooi). De 
plaats wordt aangewezen door regelingscom
missie en schildjes met naam v. de parochies. 

2. De parochianen van de stad Venlo ver
trekken ieder vanaf hun parochiekerk om 
kwart vóór vijf. 

Vertrek van de stoet bij de St. Martinuskerk 
om 5 uur. 

3. Ten teeken dat de bedetocht doorgaat 
wordt om één uur de groote klok van de St. 
Martinuskerk geluid. Om 4.30 uur luiden alle 
klokken van Venlo en om 5 uur de klok van 
St. Martinus. 's Avonds om 9 uur ook ten tee
ken van gezamelijk rozenkransgebed in al de 
huisgezinnen. 

4. Men houde zich stipt aan orde en rege
ling! Gezamenlijk gebed als in de processie. 
(Rechts bidt vóór, links bidt na). Telkens twee 
aan twee loopen! Houdt zooveel mogelijk 
rechts van den weg! 

5. Het begin van de stoet (Kruis met mis
dienaars) wordt geplaatst: hoek St. Martinus-
straat-Mercatorstraat. De volgorde is hier: 

1. Kruis met misdienaars, 2. groep K.J.V.-
ers (die later het beeld van O. L. Vrouw 
zullen dragen), 3. Zangkoor van St. Marti
nus, 4. autoriteiten, 5. Akkermansgilde (la
ter als eerewacht bij het H. Sacrament). Dan 
I Parochie St. Martinus, II Parochie O. L. 
Vrouw, III Rectoraat St. Jozef, IV Parochie H. 
Hart (bij café Eugenia), V deputaties v d. 
Parochies v. h. Dekenaat Venlo (bij de Park
straat). (In Genooi komen hier nog bij Arcen 
Lomm en Velden). 

6. Op het terrein van „Ons Buiten" is een 
post van het Roode Kruis aanwezig (i.h.z.g. 
Witte Huis). ___ 

7. Men volge steeds de stoet en verlate 
de rijen niet. Alleen de vaandeldragers stellen 
zich terstond op rechts en links van het altaar. 
De aanwezige Priesters rondom het altaar. 

Men luistere naar de mededeelingen van 
Aalmoezenier Roncken door de luidsprekers. 
Allen kunnen alles zien en hooren! 

8. Men zorge de liederen bij zich te heb
ben. Alle liederen worden eerst door het koor 
aangegeven. Allen tesamen beginnen dan weer 
vooraan! (Bij Rex Clementissime: alleen het 
refrein tesamen zingen). 

Bij gezamenlijke gebeden lette men op de 
rustpunten. Bij het Onze Vader aan: Uw Rijk 
kome ; hun schuld vergeven 

Bij het Weesgegroet: gezegend onder de 
vrouwen...., bid voor ons zondaars. 

Het hoofdkwartier van de opstandelingen 
bevindt zich te Sevilla, terwijl drie kolonnes 
oprukken met bijzondere opdrachten, namelijk 
ten eerste een verbinding tot stand te bren
gen met de troepen van generaal Mola, in 
het Noorden. In dit kader vielen de gevech
ten bij Badajoz en Merida. Ten tweede zich 
zoo spoedig mogelijk meester te maken van 
Madrid teneinde hier officieel een nieuwe 
regeering uit te roepen. Deze opdracht wordt 
uitgevoerd door de kolonne van kolonel Va-
gue, die op het oogenblik bij Toledo opereert 
en ten derde volgens de officieele uitdruk
king „Andalusië te ziiiveren van de rooden". 

UITVALLEN 
VISSCHEN. 

Als een verkiezingsstrijd ergens heftig is, 
dan in de Vereenigde Staten. Daar schroomt 
men zelfs niet het doopceel der candidaten 
publiek zoo te lichten, dat de kranten vaak op 
een schandaal-kroniek lijken. Het schijnt, dat 
wij deze methode, dank zij de nationaai-socia-
listen en dergelijke zuiverende christelijke lie
den, ook hier gaan krijgen. Het kan nog 
fraai worden. 

Maar niet kunnen we hier nu beleven, wat 
diezelfde voorbeeldige Amerikanen te zien 
gaven. 

De beide candidaten voor het president
schap, Roosevelt en Landon, hebben elkaar 
ontmoet te Desmoines. Zij schudden elkaar 
hartelijk de hand, lunchten gezamelijk en 
spraken hierbij heel opgewekt over de visch-
sport. 

Kijk, dat zijn nog eens lui waarmee te pra
ten valt. Als ze morgen hier aan de Maas 
komen, hebben ze zoo honderden groote be
wonderaars en verknochte aanhangers. Zij 
gooien mee in en halen een stem meer op. Een 
mensch is heel wat makkelijker te vangen dan 
een visch. Dit beest gebruikt dan ook zijn 
instinct en de mensch vaak niet zijn verstand. 

Mussert moet ook wat gaan visschen: hij 
zou eens zien, wat dat een echte populariteit 
gaf. 

Of laat 'm een speech houden over visschen: 
als hij zich wat beter voorbereidt, verkoopt 
hij mogelijk geen onzin en vangt ie geen bot. 

Maar waarom kunnen hij, Albarda, Aalber-
se, Colijn en Oud nu niet gezamelijk gaan vis
schen en lunchen? Wat zou dat een vrede
lievend gezicht zijn en gevolg geven. Dan wa
ren we ineens van alle gedonder af, behalve 
dan van de crisis. Maar dat is ook 't ergste 
niet: dat is voor demagogen gelijk Mussert 
en Wijnkoop slechts het troebel water om 
in te visschen. Dat moet je niet zuiveren: er 
op kankeren en laten rotten, dat is veel 
winstgevender voor de stembus en dictators. 

En zelfs een katholieke graaf helpt 
daar gerust bij op de eigen katholieke ge
boortegrond tegen het uitdrukkelijk verbod 
van zijn Bisschop in. Veel niet-katholieke 
Hollanders en Duitschers kunnen den rebel 
daar toejuichen. 

Het is diep treurig. 
Al jeuken sommige handen en al trachten 

de provocateurs ons door valsche berichten te 
provoceeren, we houden ons aan de wensch 
van Vader-Bisschop en negeeren hen. We 
gaan nog liever visschen of naar de ronde te 
Tegelen kijken. Dat is in alle geval interes
sant. 

Maar het beste is te bidden. Dat moeten 
we vandaag doen en morgen. 

En: opbouwen aan een betere maatschappij. 
Vooral door zelf beter te zijn. Dit blijft het 
allernoodzakelijkste. 
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Dit is de opdracht van de colonnes, welke bij 
Malaga, Jaen en Grenada werken. 

De actie is gescheiden in twee afdeelingen 
ten eerste met alle moderne hulpmiddelen te 
5",rijden tegen getrainde troepen en de andere 
een soort politie-actie welke kan worden toe
vertrouwd aan de gewone vrijwilligers, ge
steund door lichte artillerie en secties mitrail
leurs. De kolonne-Yague is samengesteld uit 
tercio's en regulares, hierachter komen de le
den van de Spaansche phalanx, die opdracht 
hebben vluchtelingen op te sporen, enkele 
verzetskernen te breken en de orde te hand
haven in de overwonnen centra. De troepen, 
die in de omgeving van Malaga, Grenada en 
Jaen werken, is voornamelijk samengesteld 
uit jonge vrijwilligers, die vooral de vluchte
lingen moeten opsporen in het gebergte en 
de vlakten. De inkomsten van de rechtschen 
bestaan uit vrijwillige giften in geld en sie
raden, alsmede enkele belastingen, welke zijn 
opgelegd aan grondbezitters, bankiers en 
kooplieden. De rechtschen beschikken over 
voldoende levensmiddelen, In Sevilla kan 
men alles koopen wat men wil, de prijs van 
het levensonderhoud is niet gestegen. Dit 
wordt ook streng gecontroleerd en elke on
gerechtvaardigde prijsverhooging wordt zeer 
streng gestraft met boete of gevangenis. 

ALGEMEENE MOBILISATIE IN 
CATALONIë. 

TEGEN DE OPSTANDELINGEN. 

De radiozender van Burgos heeft gisteren
middag medegedeeld, dat de Catalaansche re
geering alle dienstplichtige mannen in den 
leeftijd van 18 tot 45 jaar heeft gemobiliseerd, 
ter verdediging van Catalonië tegen event. 
aanvallen der opstandelingen. Tot opperbe
velhebber der Catalaansche strijdkrachten is 
Garrido Diaz benoemd, welke den titel „ge
neraal van Catalonië" voert. 

DE VAL VAN TALAVERA DE LAL 
REINA. 

Groote buit. 

Volgens een te Lissabon opgevangen be
richt van den zender van Horta omtrent den 
val van Talavera de la Reina boden de re-
geeringstroepen na den eersten aanval nog 
slechts weinig tegenstand. Zij lieten, behalve 
honderden dooden, vijf stukken 10.5 c.M. ge
schut, talrijke vrachtauto's, groote hoeveel
heden munitie en een ontzaggelijke voorraad 
medicamenten etc. op het veld achter. Dit 
medisch materiaal biedt den opstandelingen 
de welkome gelegenheid een volledig veld
lazaret in te richten. De buitgemaakte muni
tie zou zoo omvangrijk zijn, dat men ze nog 
niet heeft kunnen tellen. 

Het zuidelijk opstandelingenleger omvat 
thans de oostelijk van Badajoz staande re-
geeringstroepen met 'n hoefijzervormig front, 
waarvan de rechtervleugel bij Toledo, het 
midden bij Ciudad Real en de linkervleugel 
bij Cordova staat. 
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Bijna onbegrensde mogelijkheden 
liggen nog ongebruikt 

Hoe Is het gesteld met de toekomstmoge
lijkheden van Afrika's economisch leven? In 
de eerste plaats kunnen de oppervlakten voor 
katoenplantages nog aanzienlijk worden uit
gebreid. Zooals men weet bestaat er tegen
woordig met betrekking tot de katoen een zeer 
felle concurrentiestrijd tusschen het Britsche 
rijk en de Ver. Staten. Deze beschikken over 
twee-derden van den wereldoogst. Een van de 
belangrijkste oogmerken van Engeland in dit 
opzicht is dus zich onafhankelijk te maken 
van de Amerikaansche katoen Niet alleen 
Australië, Indië en Mesopotamië komen hier
voor in aanmerking, maar in de eerste plaats 
de tropische gebieden van Afrika buiten het 
vochtig-heete klimaat van het oerwoud, dus 
d- Soedan, Oeganda, Kenya, Tanganyika, 
Niassaland, Rhodesia, Zuid Afrika en Nigeria. 
Het zou van overdreven optimisme blijk ge
ven, als de Engelschen hun planten ten op
zichte van de katoen-autarchie reeds in 20 
jaar vervuld wilden zien. Alleen reeds het 
gebrek aan arbeiders zal in Afrika een groote 
belemmering vormen. Toch kan men er zeker 
van zijn, dat de Afrikaansche katoen-productie 
in ongeveer 60 jaar de Indische en Chineesche 
verre zal overtreffen en die van de Ver. Sta
ten nabij zal komen. 

Voor de nog zeer weinig ontgonnen tropi
sche oerwoudgebieden is het zeer moeilijk 'n 
voorspelling te doen. Het hangt tenslotte van 
zuiver politieke of economische overwegingen 
af of men deze streken reserveert voor den 
verbouw van gewassen, als b.v. rijst, of voor 
plantagerubber, want na de ontbossching, die 
enorm veel energie zal vergen, is dit gebied 
voor beide evenzeer geschikt. Besluit men tot 
rubberproductie, die thans in Belgisch Congo 
nog maar heel geringe resultaten oplevert, 
dan zal deze wat de hoeveelheid betreft in 
de toekomst de Oost-Indische plantages stellig 
overvleugelen. Waarschijnlijk echter zal toch 
een niet onbelangrijk deel van deze gebieden 
moeten worden vrij gehouden voor voedsel 
voor de inlanders, dus vooral voor rijst, mais 
t knolgewassen. 

De steppengebieden kunnen vooral met het 
oog op de veeteelt nog veel meer opbrengen. 
Dat geldt voor tropische, dus de Soedanee-
sche en Oost-Afrikaansche steppen vooral met 
betrekking tot de productie v. vleesch en hui
den, voor de niettropische steppen in Zuid-
Af rika wat de wol aangaat. Voor deze tak 
van industrie zijn de vooruitzichten in Afrika 
weliswaar niet zoo veelbelovend, omdat an
dere landen, met name Argentinië, de Ver. 
Staten en Australië niet alleen wat den tijd 
betreft een grooten voorsprong hebben, doch 
ook ten opzichte van de ruimte en het ver
keer er beter aan toe zijn. 

Een stijging der productie in de oase-landen 
van Noord-Afrika, vooral echter in Egypte, 
zal voor de grondstoffenmarkt der wereld niet 
buitengewoon veel te beteekenen hebben. Men 
zal integendeel juist in Egypte moeten reke
nen op een vermindering van katoencultuur 
ten gunste van den verbouw van eetbare 
producten, althans wanneer het de nationalis
tische kringen gelukt, de verhouding tot het 
Britsche rijk onafhankelijker- te maken. • 
Welke mogelijkheden' bestaan'ei*'nu op mine-' 

ralogisch gebied?. Wat het goud betreft zal 
Afrika in geen geval zijn leidende positie kun
nen handhaven. Het is bekend, dat de goud
productie geen gelijken tred houdt met de al-
gemeene economische ontwikkeling, daar ter 
dekking van de bankbiljettenuitgifte de goud
voorraden naar de banken worden gebracht 
en vooral de Ver. Staten óver een goudvoor
raad beschikken, die in het geheel niet in 
verhouding staat tot hun normale geldbehoef
te. In elk geval kan de Afrikaansche goud-
productie niet worden uitgebreid, tenzij nieu
we goudlagen worden ontdekt. Officieele 
schattingen hebben zelfs aangetoond, dat aan 
den Witwatersrand bij Johannesburg het ge
dolven goud binnen 10 jaar, dus in 1940 ,tot 
18 pet der huidige productie zal dalen. Daar 
in andere deelen der aarde de goudlagen even
eens uitgeput dreigen te' raken, zal er waar
schijnlijk niets anders overblijven dan een 
nieuwe geldbasis vast te stellen. Overigens 
worden in den allerlaatsten tijd de vooruit

zichten wat aangaat het gouddelven in Zuid-
Afrika weer gunstiger beoordeeld. In dit ver
band moet ook nog gewezen worden op de 
belangrijke plaats, die Afrika inneemt in de 
diamantproductie, waarbij de voornaamste ge
bieden zijn de Unie van Zuid-Afrika, Belgisch 
Congo, 't voormalig Duitsch Zuidwest-Afrika, 
Angola en de Goudkust, een productie die 
thans gemiddeld 85 pet. der wereldproductie 
omvat. 

Over de kopervoorraden in Katanga loopen 
de ramingen uiteen. Men spreekt van 77 mil-
lioen ton. Het is niet vast te stellen of zij 
gelijk te stellen zijn met de lagen in Arizona, 
die tot dusver de rijkste waren De productie 
gaat echter zoo snel vooruit, dat de opbrengst 
binnen niet al te langen tijd die van Chili zal 
evenaren en deze staat thans op de tweede 
plaats. 

Katanga brengt thans twintigmaal zooveel 
koper op de markt als in 1910, toen de produc
tie 18.000 ton beliep. Daarbij komt, dat het 
kopererts volgens zijn gehalte aan zuiver ko
per met 7 pet. alle andere lagen overtreft. 
De voornaamste moeilijkheid, het onvoldoende 
verkeer, is thans uit den weg geruimd, o.a. 
door den zgn. Lobitospoorweg, die dwars door 
Angola naar Elisabethville gaat en zoo een 
veel kortere verbinding met de Europeesche 
havens vormt. Tegelijk echter hebben we 
daarmede den. eersten Afrikaanschen trans-
continentalen spoorweg van den Atlantischen 
naar den Indischen Oceaan verkregen. 

Overigens is het Katanga-district met 96 
pet de voornaamste producent van radium. 
Van de andere minerale schatten moeten nog 
de zeer productieve phosphaatvoorraden van 
Algiers en Tunis genoemd worden, die in 
de wereldproductie de derde plaats innemen. 
Rhodesia neemt de eerste plaats in bij de 
productie van chroomijzer en speelt evenals 
de Zuid-Afrikaansche Uunie een belangrijke 
rol wat asbest betreft. VQor het gewezen 
Duitsch Zuidwest-Afrika geldt dit voor vana-
dium-ertsen. Van groote beteekenis is ook de 
tin productie van Nigeria. Overigens echter 
heeft Afrika, voorzoover onze tegenwoordige 
geologische kennis reikt, vergeleken met an
dere deelen der wereld groot gebrek aan die 
hoogst belangrijke bodemschatten: kolen, ijzer 
en petroleum. De Afrikaansche kolenproduc-
tie bedroeg in 1928 slechts 1,06 pet. van de 
wereldproductie. Wel hebben de mijnen van 
Rhodesia buitengewone plaatselijke beteeke-
nis. De ijzerertslagen van Rhodesia worden 
betrekkelijk weinig geëxploiteerd. 

Daar tegenover echter beschikt Afrika over 
een bijna onuitputtelijk energie—reservoir, 
zooals geen ander werelddeel in dezen om
vang bezit: namelijk de waterkracht. Van de 
op de aarde aanwezige, doch nog maar voor 
een gering deel benutte waterkracht,- die in 
totaal op 453 millioen p.k. wordt geschat, be
schikt Afrika alleen over 190 millioen p.k., 
dat is dus bijna evenveel- als Europa, Azië, 
Australië en Zuid.Amerika samen. Hieruit 
blijkt dus, dat de geringe beteekenis, die de 
Afrikaansche rivieren hebben wat het verkeer 
aangaat, volkomen wordt goedgemaakt door 
de aanzienlijke voorraden energie, welke zij 
vei'tegerjwoordigën. Over het algemeen zijri 
de rivieren van tropisch en subtropische ge
bieden, yooral als zij tot beide tegelijk be-
hooren, wêgens den zeer ongëlijkén wateraan-
voer in de verschillende seizoenen — men 
denke aan de Nijl — niet zoo gunstig als de 
rivieren in de zones met gematigder klimaat. 
Eigenaardige geografische toestanden echter 
zijn oorzaak, dat juist de grootste Afrikaan
sche rivier, de Congo, een zeer regelmatige 
krachtbron is. 

Van de genoemde 190 millioen p.k. zijn thans 
nog slechts 14.000 p.k. in werking gesteld. De 
helft daarvan komt voor rekening van de 
Victoriawatervallen van de Zambesi. Men mag 
aannemen, dat deze geweldige energie-voor-
raad in hoofdzaak zal gebruikt worden als 
basis voor het Afrikaansche spoorwegverkeer, 
dat thans grootendeels is aangewezen op den 
invoer van buitenlandsche kolen of op het 
hout van de oerwouden. Maar tenslotte zal 
ook de groeiende grondstoffen-industrie er 
profijt van trekken. 

NIETZSCHE BEZAT EEN SCHRIJF

MACHINE 

Iets over echte en onechte 
reliquien 

CHOPIN'S HANDSCHOENEN. 

GODFRIED KELLER'S WIJNKARAF 
Iedereen heeft wel eens van den kies van 

Barbarossa of van de talrijk andere „reli
quien" gehoord, die echt zouden zijn en aan
spraak op eerbiedige vereering maken. 

Men zou er vaak vervelend onder worden 
wanneer men aan de tallooze antiquiteiten 
denkt, die meestal den naam van reliqui niet 
verdienen. Wat is eigenlijk nog echt, is men 
geneigd te vragen en wel in dezen zin, dat 
het definitief te bewijzen is. 

Om zuiver persoonlijk aandenken gat het 
hier, niet om handschrifteft en kunstwerk. 
Van den grooten Poolschen componist Cho-
pin wiens 150e geboortedag het vorige jaar 
gevierd werd, bestaan b.v. nog eenige paren 
handschoenen en en metronome. 

De echtheid van deze reliquien is defini
tief bewezen! Chopin, die tijdens zijn leven 
altijd een geweldig groot aantal handschoe
nen bezat, was gewend, wanneer hij 
nerveus of slecht geluimd was, de vingers zoo 
lang uit elkaar te spreiden tot de naden 
sprongen, dan werpi hij ze in een hoek en 
trok een paar andere handschoenen aan, die 
hij altijd bij zich droeg. Vele van zijn leer
lingen, vooral vrouwelijke, raapten de hand
schoenen op, nadat de leeraar ze weg ge
gooid had en vereerden ze na zijn dood als 
een weemoedig aandenken aan den onver-
getelijken meester. De metronome schonk hij 
op zekeren dag aan een Poolsche leerlinge 
van hoogen adel, half voor de grap, half uit 
ergernis, omdat zij er ondanks haar rijkdom 
geen wilde koopen. ofschoon dit instrument 
toch onmisbaar was voor het onderricht. Het 
stuk bevindt zich thans in Lemberg. 

Een reliquie van niet minder persoonlijken 
aard bevindt zich in Frankfurt in de Stads
bibliotheek in het Schopenhauer-museum. Het 
is een scheermes, dat de groote filosoof jaren 
achtereen gebruikte, omdat hij een onoverwin-
nelijken afkeer van kappers had. lederen mor
gen zeepte hij zich in en schoor zich zelf. 
Daar dit in dien tijd iets was, wat zéér zelden 
voorkwam, mag men Schopenhauer als een 
„voorvader" beschouwen van hen, die zichzelf 
scheren, en deze soort menschen vormt tegen
woordig de overgroote meerderheid. 

Eveneens authentiek zijn een karaf en een 
glas, waaruit Godfried Keiler bij het dichten 
zijn inspiraties haalde. Het behoeft wel niet 
speciaal vermeld, dat zich in de karaf geen 
water bevond. Keiler was een groot wijndrin
ker, vooral in zijn laatste scheppingsperiode, 
kon hij niet werken, wanneer hij geen gevuld 
wijnkaraf en een glas naast zich op den les
senaar had staan en waaruit hij af en toe een 
slok nam. 

Een eveneens zeer eigenaardige reliquie be
vindt zich in het Nietzsche archief in Weimar. 
Het is een oude schrijfmachine, die door nie
mand minder dan Friedrich Nietzsehe werd 
gebruikt, weliswaar slechts enkele malen, 
want het model dat men hem cadeau gedaan 
had, was er een van de allereerste, dat eenige 
tientallen jaren geleden uitgekomen was. En 
het schrijven was voor iemand, die nu juist 
niet veel notitie vyp de techniek nam, niet 
bepaald een genoegen. De "kleine schrijfma
chine zou NieUsph^jdie naar men weet, bui
tengewoon kortzichtig was, bij het afwikkelen 
van zijn correspondentie helpen. 

Jammer genoeg ijs geen enkele brief, die 
Nietsche met,deze schrijfmachine, geschreven 
heeft, bewaard gebkyen. 

- <?' Y , 

Een arsenaal uit het steenen 
tijdperk 

Te Stivens aan de kust van de Oostzee heb
ben de archeologen- een arsenaal ontdekt, dat 
meer dan 5000 jaar onder de grond verborgen 
is geweest. Een ontzaglijke hoeveelheid wape
nen, steenen messen, bijlen en andere primi
tieve werktuigen, grootendeels ongeschonden, 
werden daar blootgelegd en daar verschillende 
werktuigen onafgewerkt waren, nemen de 
oudheidkundigen aan, dat hier de werkplaats 
was van een wapenfabrikant in het steenen 
tijdperk. 

Volgens deskundigen is de vondst bij Stivens 
eenig in haar soort. 

Een bezoek bij 
Old Shatterhand 

„Waar ga je heen?" 
„Naar Old Shatterhand die is jarig, 90 jaar 

is hij 
„O, fijn, dan ga ik mee!" 
Twee aankomende jongens staan naast mij 

op het voorbalcon van den Dresdener tram, 
die juist over de Elbebrug ratelt. Old Shatter
hand — al het genoegen dat mij vroeger, in 
mijn jongenstijd het leven verschafte, kwam 
plotseling weer in mijn herinnering en tege
lijkertijd stond ik verwonderd te vernemen, 
dat de held mijner jongensjaren — dat Old 
Shatterhand nog leefde. Karl May, die hem 
naar zijn beeld schiep, was toch al 20 jaar 
dood. Ik besloot het raadsel op te lossen en 
volgde ongemerkt beide jongens, toen zij in 
Radebeul de tram verlieten. 

Een klein burgerlijke villawijk, waaromheen 
de industriebedrijven liggen.... In Alpen-
tuinen met tuinhuisjes versierd met minaret
torentjes uit geel baksteen klateren Arabische 
fonteinen in blikken bekkens.... groen wit-
roode aarden zwijntjes staan sluw op aarden 
Boeddha's.... 

Het begint tot mij door te dringen, hoe de 
enthousiaste reisfantasieën van Karl May juist 
uit deze omgeving afkomstig zijn. De zwartbe-
rookte fabrieksstad Hohenstein-Ernstat was 
zijn geboorteplaats, zijn woning ligt in het 
midden van den breeden gordel, die de in
dustrie om Dresden slaat. Eindeloos de blok
ken eentonig zwartberookte onverzorgde huur
kazernes; slechts onderbroken door het steen
rood der fabrieken. Onder de aarde nog, 
in de kerkhoven, schijnt de doode een ge
vangene. ... zooals te voren de levende. Wan. 
neer 's Zondags heele scharen menschen een 
uitstapje gaan maken in het Elbedal, tusschen 
Pirsia i|i de Boheemsche grens, een streek, 
die zij kortweg „Zwitserland" noemen, dan 
spreken zij met betrekking tot de zandsteen 
obelisge, die vaak niet hooger dan een denne-
boom zijn, van de Dolomiettorens, die tot den 
hemel reiken en waarheen zij de volgende 
vacantie hun reis zullen maken, de zacht-
glooiende heuvelruggen van het Ertsgebergte 
worden Alpenreuzen, dë kleina kunstmatig 
aangelegde waterreservoirs een zee.... 

In het Saksische landschap dat zeer veel 
variatie bezit, vindt jnen alles wat de wereld 
aan heerlijkheid biedt, zij het dan „in minia
tuur", juist voldoende, om in de overbevolkte 
engte voortdurend aan de wijde verten te 
herinneren. 

Is het dus te verwonderen, dat onder alle 
Duitsche stammen de Saksen het liefst rei
zen -en dat het verlangen om uit het harde 
proza in avontuurlijke romantiek voor mil-
lioenen lezers nu reeds drie, generaties lang, 
in den Saksischen weverszoon en mislukten 
onderwijzer Karl May verlossing gezocht en 
gevonden heeft.... 

Mijn beide kleine padvinders staan stil voor 
een wit landhuis, dat door niets anders op
valt dan door zijn groote eenvoud, als niet...» 
ja, als op den gevel in gouden letters „Old 
Shatterhand" gegehreven stond. 

Een paar passen achter het woonhuis van 
Karl May scheidt een rij sparren het alles-
daagsche Dresden van.,het too ver rijk der fan
tasieën. Daar staat een blokhut en in haar 
lagen ingang een echte trapper uit het Wilde 
Westen der Noo#d-Amerikaahsche prairie. De 
man draagt bij het lederen wambuis den 
reusachtigen sombrero, dien hij als cowboy 
in den strijd met een Mexicaan heeft buit 
gemaakt; beide jongens staren hem verbaasd 
aan, ik hoor hun harten stormachtig kloppen. 

„Is dat „Old Shatterhand?" informeert de 
eene. 

„Dat is hij"s fluistert de andere, die hier 
al bekend is. 

„Die is toch geen 90 jaar?" 
„Die is 90 jaar", zegt de eerste kort en be

slist. Trappers en Indianen worden nog veel 
ouder". 

Nu begrijp ik het: de jongen heeft ergens ge
lezen dat voor 90 jaar Karl May, de Old Shat- • 
t e r h a n d  u i t  e i g e n  f a n t a s i e  d e e d  g e b o r e n  w o r - j  
den en natuurlijk is voor hem de trapper in 
het Radebeuler blokhuis niemand anders dan 
Old Shatterhand in eigen persoon. De ge
dachte, dat hun held dood kon zijn of zelfs 
heelemaal niet bestaan kon hebben, dat kun

nen de jongens van tegenwoordig zich even
min voorstellen als wij jaren geleden, als wij 
— overdag onder de schoolbank, 's nachts bij 
hc: licht van een kaars, in bed — de boeken 
van Karl May verslonden, en vast geloofden 
aan al de avonturen, die ons de haren ta 
berge deden rijzen. 

Ook de duidelijke Saksische tongval, waai* 
in de trapper zijn verklaringen geeft, wekt 
niet den minsten achterdocht bij de jongena 
op, het heeft absoluut geen invloed op huïi 
illusie, het is immers hun moedertaal. 

Geloovig volgen wij den verjongden Shatv 
terhand in zijn wigwam. Aan den linkerkant 
in het vertrek zijn blokken hout opgestapeld 
voor het open vuur; een sofa voor ruw getim
merde houten tafel verdwijnt onder bever* 
vellen. De trapper opent een muurkastje er* 
drukt op een knop. Electrisch licht vlamt 
op en verlicht een glazen kast, die gevuld is 
met schatten, waarvan de gids geen uitleg be
hoeft te geven, die voor zich zelf spreken 
want daar liggen, als in een reliekschrijn, dé 
drie beroemdste geweren der wereld; het eena 
gelijkt op een karabijn, zooals de Beierscha 
bergpolitie die thans nog draagt, de beide an» 
dere zijn reeds meer kleine kanonnen vart 
middeleeuwsch kaliber. 

„Dat is de zilverbuks", fluistert de vakkun, 
dige jongen opgewonden zijn gids toe en wijst 
naar de geelachtige spijkerkoppen,* waarmea 
de kolf van het eene instrument beslagen is 
„En dat is de berendooder, en dat kleine is 
de Henry-buks". 

Sha>"\?rhand licht den sombrero de 
plechtigheid van het oogenblik doet ons van-
zeli de handen vouwen. 

Wakkere Karl May, even versmaad als 
veelgeliefd — wat doet het er toe, dat gij de 
landen uwer fantasie, dat gij Amerika, Egypta 
pas met eigen oogen zaagt, nadat gij uw 
avontuurlijke reizen door deze landen reeds 
lang beschreven had. 

Wij zijn aan het voornaamste vertrek der 
blokhut gekomen. „Bij dit schild", verklaart 
Shatterhand ons gemoedelijk, „behoort da 
hoofdhuid daarnaast". 

Een koude rilling overvalt me bij het zien 
der scalps van Indianen en blanken; van de 
cirkelvormig afgesneden, doorzichtige hoofd
huid- is het vleesch zorgvuldig verwijderd; 
de binnenzijde is, in de plaats hiérvan rood 
geverfd. Mummies, wapens en oorlogsversie
ringen, gevlochten dakbedekking en geweven 
gewaden, prachtig bestikt met glasparels van 
Europeesche afkomst, huiden met teekenin-
gen, die den leek aan de primitieve taal der 
menschen uit het Steeen Tijdperk of der 
Boschjesmannen herinneren, veraanschouwe
lijken de lage cultuur van den Indiaan uil 
Noord-Amerika. 

Terwijl de beide jongens met schitterende 
oogen en vuurroode wangen naar de verkla
ringen van den verkleeden Museumgids luis
teren, die door hen het heldenideaal in per
soon is, kijk ik door het raampje van den 
wigwam naar het Saksische landschap, zoo
ver de hardroode baksteenbouw der Rade
beuler kerk het uitzicht niet belemmert. In 
een smalle streep ziet het oog de druiven
ranken van de Meisznpr! wijngaarden, die 
het Elbedal begrenzen — bijna even heerlijk 
als de vaak bezongen Rijn. 

-:o;--:o;-

De droom van iederen vromen Mohamme
daan is éénmaal in zijn leven naar Mekka en 
Medina te kunnen gaan, naar het heilige land 
van den Islam. In de maand Dzjoel Hidzja 
komen groote scharen pelgrims uit alle deelen 
der Mohammedaansche wereld te Djiddah, de 
haven van Westelijk Arabië, bijeen, om de 
pelgrimsreis door de woestijn te ondernemen. 
De eilanden van Nederlandsch Oost-Indië, 
onet hun groote Mohammedaansche bevolking, 
zenden elk jaar duizenden pelgrims. 

In Mohammedaansche oogen is elke pelgrim 
die op weg is naar Mekka, een candidaat naar 
den hoogeren rang in het geestelijk leven. 
Vele zijn de moeilijkheden, die hij met moed 
geduld en blind geloof heeft te overwinnen. 
Hij mag geen vrees koesteren voor de woes
tijn, of voor gebrek aan water, voor ziekte, 
ïoovers of andere gevaren, die hem op zijn 
reis bedreigen. Vóór hij vertrekt, moet hij 
zorgen voor de middelen, om maandenlang in 
zijn onderhoud te kunnen voorzien en boven 
dien is hij verplicht te zorgen voor zijn ach
terblijvend gezin. En hij moet zich ook de 
reis waardig maken, door strikt alle geboden 
aangaande gebeden en vasten op te volgen. 

Wanneer alle voorbereidingen voltooid zijn, 
verlaat de pelgrim in Nederlandsch-Indië zijn 
dorp, om naar een der havens te vertrekken; 
vóór de inscheping moeten een aantal forma
liteiten vervuld worden, voorgeschreven door 
de vaderlijke Nederlandsche regeering. Het 
staat eiken Mohammedaan vrij naar Mekka 
£e gaan: het eenige doel der bepalingen is, de 
Pelgrims te beschermen tegen overlast, ziekte, 
diefstal, etc. gedurende den tijd, dat zij op 
Nederlandsch grondgebied of aan boord van 
de pelgrimsschepen zijn. Doch velen hunner 
zijn eenvoudige mannen en vrouwen uit afge
legen dorpen, die wel door hun autoriteiten 
hebben hooren spreken over deze bepalingen, 
""•sar ze toch beschouwen als duivelsche lis— 
ten, om hen te beletten, hun vrome verlan
gens te verwezenlijken, Dg ambtenaren, cUë 

'op de naleving der voorschriften moeten let
ten, zijn duivels, wien Allah heeft toegestaan, 
hun zielen te onderzoeken. Een van die „dui
vels" ben ik ook geweest, want als dokter te 
Tandjong Priok, de haven van Batavia, heb 
ik bijna anderhalf millioen vertrekkende pel
grims onderzocht, gadegeslagen, met hen ge
sproken en persoonlijk contact met hen gehad. 
Voorts ben ik werkzaam geweest op het qua
rantaine-station, waar de terugkeerende pel
grims in observatie werden genomen, vóór 
zij naar hun woonplaatsen mogen doorreizen. 

In de verstreken 20 jaar is het aantal Ne-
derlandsch-Indisohe pelgrims aan groote ver
anderingen onderhevig geweest. Van 10.000 in 
1910 steeg het tot 22.000 in 1914; gedurende 
den oorlog werden de tochten onderbroken, 
om in 1920 weer te beginnen met 6000; het 
aantal steeg tot bijna 32.000 in 1924, daalde 
tot 0 in 1925, het jaar, waarin Ibn Saoed nu 
Mekka veroverde. In 1926 bedroeg het aantal 
nauwelijks 3000, in 1926 plotseling 36.000 en 
in 1931 is het in de buurt van 30.000 
gebleven, waarna het door de malaise daalde 
tot 5000. Gedurende het pelgrims-seizoen 
heerscht er een ongewone drukte op de route 
naar Batavia en Tandjong Priok. Autobussen 
daveren langs de wegen, beladen met pel
grims en hun op eigenaardige wijze bijeenge
houden bagage. De meesten blijven een dag 
of twee in een der pelgrims-hotels van de 
scheepvaart-maatschappijen, of kampeeren 
buiten gelijk Zigeuners. Op den dag der in
scheping komt een groote menigte op de kade 
bijeen, alle pelgrims vergezeld van hun fa
milie, verwanten en vrienden. Verkoopers 
van levensmiddelen, vruchten, «limonade en 
koffie doen goede zaken. De handel in zonne
schermen bloeit, want ieder wil zoo'n artikel 
meenemen, dat van veel nut kan zijn in de 
heetgeblakerde woestijn van Arabië. 

Volgens de voorschriften moet het schip 
eerst grondig gedesinfecteerd worden. De 
levende lading mag een bepaald aantal ni 

overschrijden, en er, zijn speciale voorzienin
gen getroffen voor levensmiddelen, water, 
reddingsgordels, etc. Doch de grootste taak, 
die den geheelen dag in beslag neemt, als er 
een schip met 2000 of meer passagiers zal ver
trekken, is het onderzoeken van de pelgrims, 
die één voor één voor de officieele commis
sie moeten verschijnen. Niemand mag aan 
boord gaan, als hij geen pas heeft, de pelgrim 
moet vrij zijn van besmettelijke ziekten, en 
ingeënt zijn tegen pokken, cholera, typhus en 
dysenterie. Voor de laatste drie ziekten heb
ben we één enkele injectie, de z.g. „cocktail
injectie." 

De commissie begint haar arbeid bij het 
aanbreken van den dag. De dokter onder
zoekt de ongeduldige pelgrims één voor één; 
hij kan met hen praten en probeeren ze aan 
het praten te krijgen. Vaak heb ik deze men
schen gevraagd, waarom zij naar Mekka ver
langden te gaan en wat ze daar verwachtten 
te vinden. Ik vertelde hen van de ellende, die 
hun wachtte, vooral de zwakken en ouden, 
van de vreeselijke reis door de woestijn en 
wees er op, dat zij dit alles moesten weten 
uit de verhalen van hun voorgangers. Maar 't 
resultaat was altijd gelijk: ze geloofden mij 
niet. Zij keken mij aan, alsof ze zeggen wil
den: „Gij kunt niet naar Mekka gaan, want 
gij zijt een ongeloovige en ge zult er nim
mer worden toegelaten." Ik ben er zeker van, 
dat de grootste kracht der Mohammedaansche 
religie ligt in het feit, dat Mekka alleen toe
gankelijk is voor Moslems. Iedereen kan Jeru
zalem bezoeken, maar in de heilige stad van 
den Islam worden geen aanhangers van an
dere godsdiensten geduld. 

Ouden en jongen gaan naar Mekka, mannen 
en vrouwen. Ik heb jonge jongens zien ver
trekken, alleen, weggebracht door hun wee-
nende ouders. Dikwijls zijn er heel oude pel
grims, ziek en zwak van ouderdom. In onze 
Westersche landen wachten zulke menschen 
rustig op het einde, maar in het Oosten gaan 
ze, als zij vrome Mohammedanen zijn, op reis 
naar Mekka, al weten ze zeker, dat de ontbe
ringen der reis hun het leven zullen kosten. 
Ik heb een ouden inlandschen prins gekend, 
die in hoog aanzien stond en gelukkig was; 
met zijn gemalin vertrok hij naar Mekka, 
maar kwam niet weer. Soms gebeurt het, dat 
een bijna stervenden man besluit naar Mekka 
te gaan, naar het station wordt gebracht, maar 
sterft, vóórdat hij de haven van inscheping 
heeft bereikt. Maar dat komt er voor hem niet 
op aan, want wie sterft op weg naar Mekka, 
is er zeker van, direct naar het paradijs te 
gaan. 

Het wilde verlangen om het schip te betre
den is oorzaak, dat de pelgrims duwen en 
stompen, zonder veel acht te slaan op kinde
ren «f op oud$n en zwakken, jüa een meni 

van eenige duizenden kan dat ontzettende ge
volgen hebben; daarom plaatst de politie hen 
in een lange rij. Als de pelgrim door den dok
ter wordt onderzocht, is hij erg zenuwachtig; 
bij de injectie sluit hij de oogen en prevelt 
gebeden. De pelgrims zijn gehuld in eenvou
dige kleeding, hebben de onvermijdelijke pa
rasol bij zich en aan een band om het lichaam 
een blikken doos, door de ambtenaren schert
send de „botaniseertrommel" genoemd, die 
hun pas en kaartjes bevat. Zij hebben vruch
ten en flesschen limonade bij zich en eens zag 
ik een landbouwer, die voor de commissie ver
scheen met twee emmers water; hij meende, 
dat er aan boord geen water zou zijn. 

Op het schip gekomen, nemen zij bezit van 
hun plaatsen in het ruim, die met krijt voor 
hen zijn aangegeven. Nadat zij het zich ge
makkelijk hebben gemaakt, biedt het ruim 
een merkwaardig schouwspel: overal zijn met 
behulp van touwen en kleeden, matrassen en 
bagage, kamertjes en hoekjes gemaakt. Als 
alle pelgrims aan boord zijn, krijgen familie 
en vrienden gelegenheid den vertrekkenden 
een laatst vaarwel toe te roepen. Een voor
aanstaand moellah geeft de menigte zijn zegen 
en langzaam verlaat het sohip de haven. Soms 
gooien de menschen op de kade cocosnoten, 
kippen en rijst in het water, als een gebeds
offer voor een goede reis. 

Maanden zijn voorbij gegaan. Wat een ver
schil tusschen de terugkeerende pelgrims en 
de menigte, die van Tandjong Priok vertrok. 
De hitte der barre Arabische woestijn, ziekte 
en allerlei avonturen hebben de gelederen ge
dund. Doch nu is het leed vergeten. Het ver
langen om naar huis te gaan was zóó over
weldigend, dat zij het dek kusten, toen zij te 
Djiddah aan boord kwamen. Een inspectie aan 
boord toont aan, hoe de pelgrims hebben ge
leden. Vuile kleeren, ontstoken oogen, alge-
meene zwakte, beri-beri, dysentherie en een 
vol scheepshospitaal. Geen wonder, dat de 
Javaansche stranden door deze reizigers met 
een bijna extatische geestdrift worden begroet. 

Vroeger was er slechts een bescheiden kans, 
dat een pelgrim terugkwam, doch dank zij 
de hygiënische maatregelen vóór het vertrek 
en de goede zorgen aan boord, wordt deze 
kans steeds grooter. In de jaren van 1853 tot 
1858 kwam er gemiddeld slechts 40%. terug 
van alle Nederlandsch-Indische pelgrims; in 
1926 tot 1930 was het gemiddelde 89%. Aan 
de quarantaine-stations Kuiper en Onrust, 
twee eilandjes in de baai van Batavia, worden 
de terugkeerende pelgrims 24 uur vastgehou
den. Op het eerste station worden bagage en 
kleeding gedesinfecteerd, er wordt gebaad en 
de dokters onderzoeken de menschen, waarna 
de zieken naar het ziekenhuis gaan. De ge
zonden worden per boot na,ar Onrust gebracht, 

Is ïliften, Pfi eenvoudige 
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Spoken zijn als schoone vrouwen. 

MEN MOET ER OP WACHTEN. 
Met veel zorg werd door Dean Manor in 

de nabijheid van Meophan, graafschap Kent, 
een spokenjacht voorbereid. Dé officieele 
Engelsche radio nam er aan deel met een van 
de grootste spiritistische en psychische vor-
schers, Harry Price. 

Men had niet alleen een dozijn verschil
lende microfoons, thermometers en seisrtio-
grafen opgesteld, maar bovendien over een 
bijzonder goede microfoon, de heele wereld 
over den LondenSchen zender met die spook-
holen verbonden. 

De gegeven factoren waren de volgende: 
In een huis in Dean Manor zou het spoken. 
Dit huis is zeer oud en heeft muren ter dikte 
van 1 a' 2 meter. In dit huis kraakte en ritsel
de het 's nachts. Men hoorde kreunen, met 
kettingen rammelen, sloffende schreden, kort
om alle factoren, die een Engelsen schrijver 
van spookverhalen zich maar wenschen kan, 
waren aanwezig. 

Het kwam er dus op aan, dezen geest 'of 
geesten) op het spoor te komen, de identiteit 
vaste te stellen en een weinig de mysterieuse 
grens te benaderen. 

De „spookavond" was dus gekomen. Heel 
Engeland en half Amerika luisterde gespan
nen naar de onthullingen, die uit het spook
huis in de wereld zouden dringen. De sprekers 
aan de microfoons waren nerveus. 

Plotseling meldde een der observatie-mi
crofoons zich met een eigenaardig plassend 
geluid. Een spreker, die het woord nam, 
moest helaas bekennen, dat het niets anders 
dan een druppelende waterleiding was. Een 
oogenblik later vernam men via een andere 
microfoon, voetstappen. Thans was men over
tuigd dat deze schreden van den bewusteri 
geest afkomstig waren. Maar in werkelijkheid 
was slechts een van de radiosprekers zóó 
door den slaap bevangen, dat hij zich alleen 
door op en neerloopen in het hem toegewezen 
vertrek wakker kon houden. Nadat het spook
uur definitief voorbij was, moest de geesten-
jacht afgebroken worden. Price bekende, dat 
de spoken gewoonlijk even eigenaardig waren 
als schoone vrouwen. Zij kwamen wanneer ze 
wilden en niet, wanneer ze moesten. Men kan 
ze niet commandeeren, maar moet eenvoudig 
op haar wachten. 

landbouwer, die bang en schuw was vóór zijn 
vertrek, komt u nu groeten en spreekt zonder 
terughouding. Overal is gelach en vroolijkheid. 

Ik herinner me twee oude pelgrims, land
bouwers uit een afgelegen bergdorp, die aan 
het eind van de pier wachtten op de boot. Zij 
staarden naar de zilveren zee, naar de prach
tige koraalriffen tusschen de eilanden, naar de 
schitterend gekleurde vissohen en naar het 
verre Javaansche strand, met zijn zoom van 
donker woud en blauwe bergen. Zij zagen er 
vergenoegd uit en hun gesprek ging over 
alles wat ze gezien hadden, hoe heerlijk het 
was geweest en hoe gelukkig ze waren, weer 
thuis te zijn. 

Als geen besmettelijke ziekten zijn gecon
stateerd, vertrekken de pelgrims weer naar 
Tandjong Priok. Duizenden menschen hebben 
daar al dagenlang gewacht. De ontscheping is 
de moeite waard om te zien. Vele rijke pel
grims hebben zich gehuld in Arabische gewa
den en tulbanden. Zoodra een pelgrim aan 
land is, wordt hij omringd door een groote 
geestdriftige schare. De menschen kussen zijn. 
handen en kleeding en een onbeschrijfelijke 
emotie doet hen bijna in tranen uitbarsten. 
De pelgrim is nu een hadsji, een persoon van 
invloed, die in triomph naar zijn dorp terug
keert. Hij is een ander mensoh, want hij is 
de tee overgestoken, heeft den moed gehad, 
gevaren te trotseeren en hij heeft gebeden 
te Mel^a, 


