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jj y staan nu in de eerbiedwaardige ba-
siliek van Christus' geboorte. Dit is de
eerste en enige kerk van Palestina, waar
wij niet hpt eentonige en droevige relaas
horen: deze kerk is verwoest door de Per-
zen in 614 en door sultan Hakem in 1010.
Het is het enige heiligdom, dat uit de tijd
van Constantijn bewaard is gebleven. De
Perzen eerbiedigden het gebouw, omdat
zij er de drie Wijzen in hun nationale kle-
ding zagen voorgesteld, en sultan Hakem
werd weerhouden door een geheimzinnige
macht. Deze kerk staat blijkbaar heel bjj-
zonder onder de bescherming der Godde-
lijke Voorzienigheid.

O,"nder de kerk ligt de geboortegrot,
waarin men langs twee trappen kan af-
dalen. Het daglicht dringt er niet door,
maar zij wordt verlicht door 53 lampen,
waarvan er 19 aan de Latijnen behoren.
Tussen beide trappen, aan de oostzijde,
bevindt zich een naar boven afgeronde nis,
waarin nog de sporen zijn van een mo-
zaïek, dat de geboorte van Christus voor-
stelt. Op de grond ziet men de beroemde
zilveren ster met het opschrift: Hic de
virgine Maria Jesus Christus natus est.
Hier werd uit de Maagd Maria Jesus
Christus geboren.

O,'p tien minuten afstand van de Kerk
der Geboorte ligt „de Melkgrot". De legen-
de verhaalt namelijk dat Maria bij haar
vlucht naar Egypte in deze grot enige
ogenblikken vertoefde om haar Goddelijk
Kind te voeden. Wederom worden wij ge-
troffen door het fijne gevoel der oude
Christenen, die ook aan de herinnering
van Maria's heilige moederzorgen een hei-
ligdom toewijdden.

In Nazareth dalen wij af in de crypte,
waar Maria voor haar vertrek naar Bethle-
hem woonde. Of het huisje van Loretto
echt is of niet, doet niets af aan de heilig-
heid dezer plaats. Maria's woning bestond,
evenals zo menige andere in Nazareth, uit
een rotskamer en een houten voorbouw.
En de rotskamer is zonder twijfel hier.
Tegen de achterwand staat een altaar,
waaronder zilveren lampen branden en op
de grond leest men de woorden: Verbum
Caro hic factum est. Hier is het Woord
vlees geworden.

Hlier knielde ook Maria in stil gebed,
toen eensklaps een hemels licht de kleine
kamer vulde en de engel haar groette met
de woorden: „Wees gegroet, Gij vol van
genade". Deze rotswanden zijn de stomme
getuigen geweest van de onderhandeling
tussen Gods afgezant en de jonge Maagd;
zij hebben Maria's nederig en gehoorzaam
"fiat" gehoord. Toen voltrok zich door de
overschaduwing van den Heiligen Geest in
de schoot der Maagd het wonder der
Menswording.

O"p ongeveer honderd meter afstand
van de kerk der Boodschap staat een an-
der heiligdom dat gewoonlijk „werkplaats
van den Heiligen Jozef" wordt genoemd.
Dit is volgens de traditie het huis van
Jesus' Voedstervader, waarin ook Maria
na het huwelijk haar intrek nam en waar-
in de Heilige Familie na de terugkeer uit
Egypte woonde. In de crypte der kerk
ziet men het eenvoudig verblijf, dat ge-
durende dertig jaar een hemel op aarde
was.

lazareth heeft al het liefelijke en be-
minnelijk van Bethlehem en toch is het
anders. Het Kerstverhaal met zijn kribbe
en zijn stal, met zijn engelen en zijn her-
ders, geeft aan t de stad van Jesus' Ge-
boorte de glans van het wonder en van de
poëzie, terwijl Nazareth met zijn timmer-
manswinkel het prozaïsche leven voorstelt
in al zijn ruwheid. Maar daarom is juist
Nazareth wonderlijker dan Bethlehem. Dat
er met Jesus vreemde dingen geschiedden
en dat er engelen zongen by Zijn geboorte,
vinden wij natuurlijk, maar dat Hij hier,
in deze stad, speelde als kind en opgroeide
tot jongen en als man zijn brood verdiende
aan de schaafbank, dat is een wonder
boven alle wonderen. Het kan immers ook
niet anders, of wat het meest gewoon is
bij gewone mensen, moet in Jesus, die
geen gewoon mens was, het meest bui-
tengewoon zijn.

M. aria, met liefde gaaf t Gij uw Jesus
aan de mensen, en wij hebben Hem U
teruggegeven als een uitgebloed en ver-
brijzeld lijk op Golgotha

Ontleend aan: „Waar Jesus leefde"
door dr. Jos. Keulers
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Al is het geen vakvereniging, maar een
godsdienstig-liefdadige broederschap, toch
schrijf ik over dit gilde, omdat het iets
bizonders is, gelijk aanstonds blijken zal,
en ons veel te zeggen heeft.

Het H. Kerstmisgilde werd omstreeks
1300 te Haarlem opgericht door enige vro-
me mannen en vrouwen, en bestaat heden
nog altijd, ondanks de droevige gebeurte-
nissen van de zestiende eeuw en de maat-
regelen van Napoleon, den Corsicaansen
dwingeland. Sterker nog: het heeft zijn
oorspronkelijk karakter en zijn middel-
eeuwse organisatie tot heden bewaard.
Nooit van gehoord? Des te meer reden
voor mij om te vertellen, hoe onze voor-
vaderen het grote geheim van Kerstmis
vierden en de liefdadigheid beoefenden.

Het H. Kerstmisgilde van Haarlem,
waarschijnlijk iets vroeger opgericht dan
de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
van Den Bosch, had en heeft tot doel de
geboorte van Christus zo luisterrijk mo-
gelijk te vieren, de armen uit liefde tot
den mens geworden God op bizondere
wijze te gedenken en het vrolijk verkeer
onder de leden van het gilde te bevorde-
ren. Telde het gilde zijn leden aanvanke-
lijk onder de Haarlemse poorters en de
dichtbij wonenden, in de loop der tijden
is het nationaal, in zekere zin zelfs inter-
nationaal geworden. Maar altijd is het
een katholiek gilde van katholieken ge-
bleven. Leden van de meest voorname
geslachten hebben het als een grote eer
beschouwd lid van het H. Kerstmisgilde
te zijn. Zo ontmoeten wij in de ledenlijsten
van gildebroeders en gildezusters Laurens
Janszn. Koster, lange tijd als de uitvin-
der van de boekdrukkunst beschouwd,
Jacob van Campen, den beroemden bouw-
meester van het Amsterdamse stadhuis
op de Dam, verscheidene leden van de
familie Hals (denk aan den groten schil-
der Frans Hals), mr. Gerrit, heer van
Berkenrode, jonker Henderick van Alke-
made van Berkenrode, Maria Jacoba van
Wassenaar, Clara van Zuijlen van Nije-
velt, Jacob van Duvenvoorde van Hazers-
woude, Maritge Stalpert van der Wiele,
Eduarda de Kies van Wissen, die klopje
was in de sombere dagen van de geloofs-
vervolging, Arnout Willem baron van
Brienen van de Groote Lindt, Cajetan
graaf van der Werve, Jonker Frangois
Cousebant, heer van Waspik, Eugenia
barones Hacfort van Ter Horst, Z. Exc.
Mgr. Cornelis baron van Wijkerslooth van
Schalkwijk, bisschop van Cafcum, pas-
toors, paters en begijnen. Niet alleen
edellieden, ook eerzame burgers als vlees-
houwers, wijnhandelaren en andere mid-
denstanders, die geen kastelen bewonen,
waren en zijn lid van het H. Kerstmis-
gilde.

Beperken wij ons ditmaal verder tot het
gilde vóór de overheersing van het pro-
testantisme.

Het hoofddoel is de plechtige viering
van Jesus' Geboorte uit de Maagd Maria.
Meer dan zes eeuwen geleden gingen de
besten van Haarlem's geestelijken en
leken in de Kerstnacht gezamenlijk naar
de Sint Bavo op de Markt: de leden van
het gilde. Ieder van hen kon reeds zeg-
gen, wat Vondel later dichtte in zijn Gijs-
brecht van Aemstel:

Ik trok aan mijn pronk en Kersnachtskleren
Om in de kerk met heel de stad te triomferen
Voor God, die zich verneêren kwam
In Bethlems arme stal.

Spoedig had het gilde zijn eigen Korst
of Kerstkapel, waarin natuurlijk een
mooi altaar stond, doch ook een graf-
kelder voor de overleden gildebroeders en
gildezusters was. Deze kapel bevond zich
aan de Noordzijde der Sint Bavo, maar
is thans, helaas, verdwenen. Nu geschie-
den de diensten van het gilde in de nieu-
we Sint Bavo en mogen de overleden
broeders en zusters niet meer in de kerk
bijgezet worden. Het Kerstaltaar was een
vleugelaltaar. Het middenvak van het
retabel bevatte een voorstelling der krib-
be, waarin de Zaligmaker in het stalletje
van Bethlehem gerust had. Uit de reke-
ningen van het gilde valt op te maken,
dat de kribbe verguld was. De leden vier-
den dus de Kerstnacht rond de kribbe,
een vroom gebruik, door den groten en
lieflijken Franciscus van Assisië populair
gemaakt en sedert het begin der veertien-
de eeuw reeds algemeen in de kerken en
woningen van onze streken onderhouden.
Dat de beide vleugels van het altaar fraai
beschilderd waren, valt uit de volgende
post van de rekeningen op te maken: Item
Dirk Gjjsbrechtszn., scilder, gegeven van

die dueren van 't heylieh kers-outaer te
scilden 6 pond. Dit was immers een vrij
hoog bedrag. De Kerstkapel werd door
een eigen koster verzorgd en een eigen
kapelaan, door eigen koorknapen gediend,
droeg er in de Kerstnacht en op verschil-
lende feestdagen het H. Misoffer voor de
leden op.

Trok de openbare Sacramentsprocessie
door Haarlems straten, onder geleide van
den eigen kapelaan, die kasuifel droeg,
gingen deken, vinders (zo heten de be-
stuursleden heden nog), broeders en zus-
ters van het H. Kerstmisgilde in de om-
megang mee. Ook bij uitvaart en begra-
fenis van de leden moesten kapelaan, gil-
debroeders en gildezusters op straffe van
boete aanwezig zy'n.

Heel de Kersttijd vierde het gilde feest
en werd menige dienst met „musijc van
singhen" in de Kerstkapel verricht. Alre
kinderen dach (Onnozele Kinderen)
.scheen vooral voor de koorknapen de
feestdag te zijn. Tot zover over de gods-
dienstige plechtigheden.

De beoefening der liefdadigheid en het
onderhouden van vrolijk jolijt onder de
leden waren der andere doeleinden van
het H. Kerstmisgilde. Onder een zeer oude
plaat van het gilde lezen wij reeds, dat
het gesticht is
om langhe tijt 't selffde te conserveren
in deucht, in eren, altemet sy vrolick waren.
Dertien oprechte armen daer oock vergaren,
die sy openbaren haer jonst' met soet ghescal
en dienen eer sy selffs om t'eten haer

[moghen paren.

Dat gebeurde op de gildemaaltijd. Art.
8 van de oude statuten bepaalde: „De
Deeken zal met moogen brengen op de
Maaltyde vier schaamele Luyden, eerlijk
van Naam ende Faam ende elke Vinder
dry, 't sy Mans ofte Vrouwen, maakende
te saamen derthien Pèrsoonen". Die der-
tien schamele armen zaten dus met de
gildeleden aan ter gedachtenis aan het
Laatste Avondmaal van Christus met de
twaalf Apostelen. Maar „speellieden" om
muziek te maken of te dansen werden
eerst wel, later niet meer toegelaten. Dat
die armen heel wat te verorberen kregen,
blijkt overvloedig uit de rekeningen; er
kwamen in 1374 zelfs negen gansen ter
tafel, behalve ander vlees, erwten, rozij-
nen, appelen, eieren, bier en wijn.

Gezicht op Bethlehem

Van oudsher heeft het gilde nooit meer
dan 54 leden gehad. In dit geringe aantal
zien wij een der redenen, dat deze kleine
broederschap zich tijdens de sombere da-
gen van Calvinistische overheersing g en
Napoleontisch despotisme heeft kunnen
handhaven. Hoewel de protestanten in
1578 de kerstkapel wederrechtelijk in be-
slag hadden genomen en de bezittingen
van het gilde, voorzover zij niet in de zes-
tiende eeuw geroofd waren, door de harde
maatregelen van Napoleon goeddeels ver-
loren gingen, het mooie gilde bleef be-
staan tot de dag van heden.

De godsdienstige viering van het Kerst-
feest zal de eerste jaren na 1578 wel ver-
vallen zijn. Spoedig echter zal het gilde
een schuilkerk, hetzij in Haarlem zelf, het-
zij in een kasteel van een der leden in de
omstreken, gevonden hebben om er Chris-
tus' geboorte te herdenken. Het is slechts
een veronderstelling, maar dan een, die
wij gerust mogen maken. De katholieken
waren immers in die dagen allervernuf-
tigst, wanneer het er om ging hun gods-
dienst uit te oefenen. Ondanks waakzaam-
heid van den schout en zijn rakkers, on-
danks steeds dreigende boeten en kerker-
straf, wisten zij hun Ons Lieve Heers op
solder of in de kelder te vinden, stonden
niet weinige kastelen van de adel ten plat-
telande, die over het algemeen verknocht
bleef aan de oude Moederkerk, steeds
open voor priesters en gelovigen. Zeker is
nochtans, dat het H. Kerstmisgilde op de
dag van de Gildemaaltijd gedurende enige
tijd een H. Mis liet lezen in de Haarlemse
schuurkerk S. Bernardus, ook De Hoek
genoemd, welke aan de Bakenessergracht
stond.

In de rekeningen van de zeventiende
eeuw komen posten als deze voor: „Onfc-
fanck van absenten op de begraving ende
daer nyet en comen met den lange man-
tel". Hieruit blijkt, dat de gildebroeders en
gildezusters nog altijd als zodanig moes-
ten deelnemen aan de begrafenis van een
medelid; bleven zij zonder wettige reden
weg, zij hadden de voorgeschreven boete

De vlucht naar Egypte. Houtanede van Albrecht Dttrer J1471—1528%
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te betalen. Schenkingen werden ook nog
steeds gedaan. Wij wijzen slechts op die
van Andries van der Horst als van een
overtuigd katholiek. Hij schonk in 1613
de som van 200 carolusguldens, onder
voorwaarde dat hu geen dienstman van
het gilde zou behoeven te zijn (dienst-
mannen en dienstvrouv^en moesten voor
de gildemaaltijd zorgen, daarbij zoveel als
kellner optreden enz.) en de leden bij het
eindigen van de gildemaaltijd als zij hun
dankgebed doen, ook een Onze Vader en
een Wees Gegroet voor de zielerust van
hem en de afgestorven leden zijner familie
zouden bidden.

Namens het gilde werd deze voorwaar-
de in een oorkonde van 9 Januari 1613
aanvaard door deken, oud-deken, vinders,
oud-vinders en dienstmannen en dienst-
vrouwen. En sedert 1655 werd gedurende
vcuecheidene jaren in de gilderekeningen
de aansporing geschreven: „Gildebroeders
ende Gildesusters, wildt gedachtigh wesen
een Pater Noster ende Ave Maria te lesen
voir de siele van Heer Andries van der
Horst sal. memorie".

Er wordt, ook in onze kringen, wel eens
schamper gesproken over de „niets doen-
de" jonkers en hun madames. Zij, die zich
hieraan schuldig maken, kennen de ge-
schiedenis van het katholicisme in Neder-
land niet. Bedenken wij wel, dat de Ka-
tholieke Kerk van ons vaderland buiten-
gewoon veel te danken heeft aan de jon-
kers, die, enige uitzonderingen daargela-
ten, niet geweken zijn voor de aanslagen
van het Calvinisme, maar moedig op de
bres stonden om het geloof te verdedigen.
Juist zulke dappere mannen en vrouwen
vond men in het H. Kerstmisgilde en der-
gelijke broederschappen. Hoeveel kasteel-
bewoners van Holland, de Achterhoek, de
Bommelerwaard, van Brabant en het Land
van Nijmegen hebben in die donkere da-
gen niet liefderijk de missionarissen ge-
herbergd, die er dagelijks in boerenkiel op
uittrokken om de trouwe schapen te troos-
ten! Hulde dus aan hen, die het H. Kerst-
misgilde in stand hielden, terwijl zij zelf
toen vaak in kommervolle omstandigheden
'verkeerden als gevolg van hun katholieke
overtuiging en van de voortdurende oor-
logen, die Nederland teisterden.

Zwaar werd het Kerstmisgilde getrof-
fen, toen Napoleon de Nederlandse staats-
schuld tierceerde, want het gehele bezit
van het gilde bestond nog slechts uit een
kleine grondrente en uit schuldbrieven ten
laste van de Nederlandse staat. Deken,
vinders en leden hebben de moed echter
niet laten zakken: door een langdurig zui-
nig beheer heeft het gilde zich wederom
een fonds verschaft, zodat het heden in
staat is om aan al de oorspronkelijke ver-
plichtingen te voldoen. Men raadplege
slechts de statuten van 1881. Ziehier enige
bepalingen:

„De godsdienstige handelingen bestaan
in het doen opdragen van het H. Misoffer,
viermaal — oudtijds driemaal — in iedere
week. Benevens drie solemnele Hoogdien-
sten, te weten: op de Eerste Kerstdag, op
de Onnozele Kinderendag en op de St.
Jansdag in de zomer".

„Het goede werk van het gilde bestaat
in het geven van een liefdemaaltijd aan
dertien schamele armen: — ter gedachte-
nis aan het laatste Avondmaal van Chris-
tus met de twaalf Apostelen".

„Jaarlijks zal door Deken en Vinders
•worden bepaald, óf en welke som zal wor-
den beschikbaar gesteld ter uitdeling ge-
durende de eerstvolgende winter aan
brave, geen armenbedeling genietende
R.K. behoeftigen".

„Zo mogelijk jaarhjks zal in een der zo-
mermaanden te Haarlem worden gehou-
den een bijeenkomst der leden van het
gilde, met gezellige maaltijd".

„Bij de maaltijd der behoeftigen mag
niemand anders worden toegelaten dan
gildeleden. Noch op deze maaltijd, noch
op de bijeenkomst en de maaltijd der
leden mogen muziekuitvoeringen plaats
hebben".

* *

Ziedaar het een en ander over het reeds
meer dan zes eeuwen bestaande en toch
tamelijk onbekende Kerstmisgilde. Het
dacht mij goed, dat onze arbeiders ook
eens vernamen, hoe de groten dezer we-
reld in vroeger tijden Christus eerden en
uit liefde tot Hem de behoeftigen steun-
den en hoe hun nazaten thans hun moot
werk nog steeds voortzetten.

VAN DEURNE.

+ Hoofdpijn en Kiespijn
Veilig en vlug als geen ander helpen
hierbij altijd een poeder of cachet van

Mijnhardt — Mijnhardt's Poeders per
Btuk 8 cent Doos 45 cent Cachets,
genaamd "Mijnhardtje*" Doos 10 en 60 et

KERSTVREDE (1914)
Er hangt een nevel over 't strand,
Er l̂ igt een grijze mist op zee,
De klokken zingen door het land
Het hoogtijlied van liefde en vree.

Wij zeggen: „Is het nu wel tijd
Voor 't heilig lied van Bethlehem?
Te luid het bonzen van den strijd!
Te droef die torens zonder stem.

Te diep de rouw, te zwaar het leed,
Te bitter ook de wrange spot,
Dat zich vernielen woest en wreed
De zonen van éénzelfden God!

Ze vallen als blaren voor den wind
Hoe is hun graf zoo diep, zoo wijd?
En ieder heeft een vrouw, een kind,
Een moeder, die z'n dood beschreit

In de verbrande stad, op 't veld,
— Waar nu moest kiemen 't wintergraan,
Vol van 't rumoerend krijgsgeweld,
Wie heft het lied der Engelen aan?"

Uit: Holland.

Daar zegt een Stem: „Hij die gedwee
In 't lijden mij nog danken kan,
Geniet den waren, zoeten vree
En heel zijn ziele juicht er van!

Wat deert de felle wereldbrand
Mijn vrede, die heel zacht en stil
— Lijk dauw op het verschroeide land —
Daalt in het hart van goede wil?

Mijn vrede is' niet de ruste zoet,
Is niet het einde van den strijd,
Maar 't is een blijden strijdensmoed,
Méér liefde en méér lijdzaamheid.

't Is buigen voor den wil van God
En loven Zijn rechtvaardigheid,
't Is in het duister menschenlot
Den glans zien van Zijn heerlijkheid "

Er hangt een nevel op het strand,
De klokken zingen over zee,
De klokken zingen door het land:
„Glorie aan God! den menschen vree!"

ALBERTINE STEENHOFF-SMULDERS.

•n de

MiJJeleeuiwse poëzie

Van de drie grote perioden, waarin we
de Nederlandse letterkunde gewoonlijk
verdelen, is die der Middeleeuwen geens-
zins de meest „duistere". Integendeel, zij
was de periode die de meest heldere, lich-
te, zuivere en welluidende poëzie heeft op-
geleverd, die bovendien een volkse poëzie
was in de ware hoge betekenis van dit
woord.

Soms Ujkt het, dat de taal dier Middel-
eeuwers, die welke Ruusbroec gebruikte
voor zijn lessen en preken en die welke
Hadewjjch en Zuster Bertken voor haar

poëzie van extatische Minne voerden, de
taal waagto Mariken van Nimwegen ge-
schreven werd en het ontroerende verhaal
van Zuster Beatrijs, veel volkser is dan
het Nederlands dat men later in
vele spellingen heeft willen vast-
leggen. Zij was de taal van het volk, er
bestond nog geen algemeen-beschaafd Ne-
derlands, waarmede men de rijkere en
deftigere standen in latere tijden trachtte
te verheffen boven het gewone volk.
Indien er van zulke taal voor de
hogere standen sprake kon zijn dan was

19O3
Bijna 40 jaar geleden sprak prof. Aalberse op ons Vakcongres:

de eeuw van net christeliJKe volle!
En die eeuw is aangebroken. De zon der sociale ordening naar beroeps-

standen begint op te stijgen in gouden glans boven de natte nevelen van
het wegstervend individualisme.

Gelijk thans ieder is inwoner zijner gemeente, door 't feit van dat
inwonen zelf, zal d a n ieder lid zijn van .zijn beroepsstand, door het enkele
feit, van 't uitoefenen van zijn beroep.

Dan zal iedere beoefenaar van een vak kiezen voor de Raad van zijn
Beroepsstand die bevoegd zal z\jn verordeningen te maken voor loon en
arbeidsduur voor dat speciale vak, waaraan allen, die dit vak beoefenen,
verplicht zijn te gehoorzamen.

Ieder vak zal binnen de grenzen der algemene landswet, gelijk thans
de gemeente binnen de grenzen der gemeentewet, en de provincie binnen
die der provinciale wet zijn eigen aangelegenheden naar beste weten en
in volle aansluiting aan de eisen der practijk regelen."

Ziedaar in korte trekken ons ideaal van de christelijke toekomststaat!
Dat ideaal was het ideaal der katholieke vakbeweging.
Daarnaar streefde zij met niet verflauwende kracht.
Daarom is deae tijd o n z e tftd!
Dat dienen de mensen, die eerst sedert kort het sociaal-politieke erf betraden
en soms doen of zij iets nieuws hebben uitgevonden, toch wel te weten!!

dit het Latijn, dat door de Kerk en haar
bedienaren werd gevoerd.

Toen Ruusbroec en Maerlant het Diets,
dat is de volkstaal, begonnen te schrijven
deden zij dit met een werkelijk sociaal
besef, dat modern zou kunnen genoemd
worden als het niet van alle gezonde tij-
den was. Zo zijn de grote volkse Middel-
eeuwers, die niet het Latftn maar het
Diets begonnen te schrijven ook de be-
waarders en indirect de makers gewor-
den van de schoonste liederen, welke in
onze tijd tijdens de kerstdagen gezongen
worden. Waren de teksten der Middel-
eeuwse gedichten in het Latijn geweest,
hetgeen toch even goed had gekund als
dat nu de beroemde Imitatio Christi oor-
spronkelijk in het Latijn aan ons is over-
geleverd, er zouden hoogstens enkele fijn-
gevoelige studenten en monniken van
contemplatieve kloosterorden de schoon-
heid daarvan kunnen smaken; het volk
echter zou ze nooit kunnen proeven om-
dat een poëzie-tekst zich nooit vertalen
laat zoals dat nog wel enigszins met het
mooie Latijn der Imitatio Christi het ge-
val was. Dank, veel dank dus die eerste
zuivers Dietsers die de waarde van het
voeren der eigen volkstaal ook voor ser-
moenen en poëzie inzagen!

Er werden van zulke Middeleeuwse ge-
dichten geen overdrukken gemaakt, want
nog werden alle gedichten geschreven en
getekend, versierd met de prachtigste
miniatuurtjes soms. Wanneer ze geschre-
ven werden moest dit worden gedaan
door klerken, die gewoonlijk het Latijn
schreven. De teksten aan ons overgele-
verd, die vaak toch wel door geestelijken
zullen geschreven zijn, verraden dus ofwel
dat de invloed van den groten Ruusbroec
en Maerlant op de klerken van die tod
reeds groot was (en dit is ook wel zeker
zo geweest maar toch zal het niet in alle
orden en conventen zijn geweest bfl zo
weinig communicatie-middelen als men
destijds had) ofwel dat er meer van zulke
volkse mensen, mensen met een groot so-
ciaal besef waren onder de priesters, da
klerken en leken. .

Laten we deze Kerstdagen naast een
open oog voor het werk onzer eigentijdse
kunstenaars eens bijzonder letten op dat
van de volkse mensen uit de Middel-
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De aanbidding der drie Wijzen. Naar een oude kopergravure

eeuwen. De Middeleeuwse mens beleefde
het Kerstgebeuren. Kerstmis was voor
die mensen niet een feestje, waarop men
elkaar geschenken geeft, des middags
een vette gebraden gans op tafel komt,
en 's avonds de Kerstboom wordt aan-
gestoken, en men soms nog met allerlei
lampionnen van het kerstfeest een car-
naval maakt. De Middeleeuwse mens
was bij Jesus, bij Joseph en Maria die
om hun wonderbaar kind staan en hy was
zo van dit wonder vervuld dat hij het
wilde doen leven in zijn verbeelding; hij
was over Christus' Menswording en over
alles wat in die grote Kerstnacht-gebeurd
was zo verrukt dat hij er zich over uiten
moest.

Dan ontstond een gedicht, of een ge-
kleurde prent, die niet alle even gaaf wa-
ren, maar die wel waren geïnspireerd en
haast alle troffen door hun ongekunstel-
de uitvoering. De mensen, die deze ge-
dichten schreven of deze prenten teken-:

den zetten daaronder niet hun naam en
het volk dat de gedichten las of, liever
nog, ze zong op de wijs van bestaande
Latijnse liederen, vroeg ook niet naar hun
naam. Het aanvaardde de gedichten en be-
schouwde ze in ieder opzicht als zijn eigen-
dom. Het mocht zulks geredelijk doen
omdat de inhoud der verzen volkomen be-
antwoordde aan wat er in zijn geest en
gemoed leefde, wijl zij aan de innigheid
van de volksziel stem gaven met al de
eenvoud en de ongekunsteldheid van de
volksmond zelf.

Van enige dezer liederen weten we dat
ze gemaakt werden voor parochiale Zon-
dagscholen van waaruit ze dan over de
heel streek werden verspreid. Vroeger
waren de zangers, die deze liederen in de
nachtmis zongen, gekleed in herderscos-
tuurn en met de staf in de hand. Het or-
gel speelde deunen, waarin de klank van
fluit en doedelzak opklonk. We halen hier
een zo'n gedicht aan, dat er een is van
levendige beweeglijke rhythmiek. Dit „De
aanbidding der Herders" is een klein
herdersspel, een toneelstuk dat handig
bij een kribbe kan worden opgevoerd.

Het samenkomen en optrekken der her-
ders, de gang door de kerstnacht, het be-
zoek aan de kribbe, het offeren der lief-
degaven, de verrukking bij het aanschou-
wen van het kind, het muziekmaken om
de stad en gedurende de vrolijke tocht,
al dansend en springend, naar huis: het
hele verloop der herdersaanbidding wordt
meer gespeeld dan beschreven in dit
mooie lied:

Wat zang, wat klank
Van d'engelsche schaeren

Komen de herderkens heden verklaeren.
Van dezen nacht,
zoo lang verwacht,
Dat van een Maget nu is voortgebragt
Een teeder Kind uyt duyzend verkooren
Dat van Maria nu is geboren,
In eenen stal,
Den God voor al,
Die ons komt zoeken
In arme doeken
Tot boeten Adams ellendigen val.

Pierken en Klaeyken,
Hansken en Thoontjen,
Maeyken en Anneke, Lynk en haer zoontjen,

ftriftöe van Jesus
en de

De reeds door Justinus en Origi-
nes (2e eeuw) genoemde kribbe
lag in een zijvertrek (in 't Z.) van
de in rotssteen gehouden geboorte-
grot van Bethlehem, waar nu nog
een stenen trog van één meter
lengte en dertig cm diepte te vinden
is, welke eens, met leem bestreken,
als voerbak kon dienen. Pas een
late overlevering denkt aan een
houten kribbe en vertelt ons dat
deze met het lichaam van den H.
Hieronymus en het gebeente van de
onnozele kinderen naar Rome werd
gebracht in de onder paus Liberius
in de 4e eeuw gebouwde Liberiaanse
basiliek. Dat is gebeurd onder paus
Theodorus (642—649). In het mid-
den van de basiliek bevindt zich het
hypogeüm (onderaardse bewaar-
plaats) waar in een nis, met verguld
bronzen deuren afgesloten, een kris-
tallen urn staat, die gedeelten van
de kribbe bevat (beter: van de wieg,
de culla, nl. vijf stukken hout, die
samengevoegd een soort wieg vor-
men). Vandaar dat de basiliek (de
Maria Maggiore, de grootste der
Mariakerken van Rome, ook ge-
naamd: „De Maria ter Sneeuw", om
de wonderbare bouwopdracht waar-
van het brevier op 5 Augustus ver-

haalt) tevens de naam heeft gedra-
gen van de „Maria bij de kribbe".
Pius IX, die dit hypogeüm liet aan-
brengen, ligt daar op ae knieën bij
afgebeeld.

Hieronymus zelf — gestorven
420 — die 35 jaren lang als kluize-
naar in Bethlehem leefde, beklaagt
zich er in een Kersthomilie in de ge-
boortekerk ten zeerste over, dat
men de oorspronkelijke met leem
bestreken stenen kribbe heeft weg-
genomen en daarvoor in de plaats
een zilveren heeft neergezet.

In het jaar 1223 begon de H.
Franciscus van Assisië met zijn be-
roemd geworden Kerstnachtviering.
Een stal in het woud van Greccio
gaf hem de zinrijke gedachte in,
een kribbe met stro op te stellen,
een os en een ezel er bij te plaatsen,
waarna dan met Kerstnacht de
H. Mis werd opgedragen en hij zelf
de Kerstpreek hield. Bij deze plech-
tigheid was dit nieuw, dat de heilige
deze viering liet plaats hebben
buiten de kerk, midden in de lande-
lijke omgeving. Zo kon het volk zich
des te gemakkelijker in de stem-
ming van de naar de stad optrek-
kende herders verplaatsen.

En Anthonet
Met Lizabeth,
Kwamen naer 't stalleken kuysch ende net
Theunen sprak eerst met zijn botte kaekens
Zoo m' ons bedriegt, wat zullen wy maeken?
Lynken zeg gouw:
O gij rabouw,
Al zijn de vroukens wat licht van gelove^
Wilt gij niet komen, blijft op uw getouw.

G'heel het gezelschap vol vreugd en vrede,
D'een had een trommel of moeselken mede;
D'een had een luyt,
D'ander een f l uyt;
Kwamen ten lesten op 't stalleken uyt;
En hebben daer naer 's jengels verkonden
Jeztis, Maria en Joseph gevonden.
Een Kind op hooy,
En weynig strooy,
Den Aldermeesten
Beademt door beesten,
Lag in een kribb' in die schaepwachterkooy.

Door 't liefdevier hun hertje dat brande,
Want elk kwaem offeren zijn offerhande.
Met boter, zaên,
Kaes, melk en graen,
Honing en eyers, was elk op de baen.
Pierken liep voor met Hansken zyn

broerken,
En hij riep: Kom ras, vaerken en moerken»
Zij sprongen wat!
Wat vreugd is dat!
G'heel het gezelschap was over van vreugden
Terwijl de liefd'al hun hertjens omvat.

Elk lag zijn giftjens neder ter aerden,
Voor den ootmoedigen Jezus vol waerdenj
Op hun fatsoen,
En even koen,
Zooals ons boertjens nu nog zouden doen.
Met eenen hoorden zij 't Kindeken kermen,
Maria nam 't uyt de kribb' in haer ermen,
Elk riep met een,
Zoo groot als kleen:
Moogten wij geven dat Kindeken een zoentje,
Wat groote blijdschap voor ons in 't gemeen.

Men hoord' op velden en op straeten
Al d'herders tegen malkanderen praeten:
Tot een present,
Laet ons seer jent,
Spelen hier elk op zijn instrument,
Ter eeren van het Kindeken teere;
Laet ons met vreugden dan huysewaert

keeren,
't Moeselken gonk,
't Fluytjen dat klonk:
Wy hebben onzen Messias gevonden;
Lisabeth danste, 't wyl Pierken opspronk.

PAUL HAIMON.
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De goede traditie getrouw had mon-
sieur de baron De Lambartin zyn
pachters en knechten met hun vrou-
wen en kinderen weer om zich heen
verzameld in de grote zaal van zijn
kasteel waar onder een kerstboom uit
zijn bossen, de geschenken die hij on-
der hen w>u verdelen, netjes gerang-
sohikt lagen. Deze gewoonte, die zon-
der onderbreking sedert eeuwen elk
jaar werd herhaald, verveelde den ba-
ron al vanaf de eerste maal, nu dertig
jaar geleden, dat hq als kasteelheer
deze taak tot zijn plicht te rekenen
bad, maar nimmer had hij er zo tegen
opgezien als ditmaal. De baron had
Échter te veel gevoel voor overlevering
en traditie om zonder meer dit gebruik
d* bals om te draaien, daarom trok hij
toen vriendeltfk masker over zijn grim-
mig gelaat en trad de mensen tege-
moet met een glimlach om de mond.

Hét gebruik wilde dat hij, vooraleer
met de uitreiking der geschenken aan
te vangen, een korte toespraak hield
waarin een of enkele mooie kerstge-
dachten waren opgesloten. Zo gebeur-
de het dan dat hij na een moment stilte
opstond van zijn zetel om aan het
volk te zeggen, dat hij wederom zeer
verblijd was hen allen te saam te mo-
gen begroeten in zijn kasteel. Het jaar
dat thans ten einde liep stond wel zeer
in het teken van rampspoed, maar hij
hoopte dat de oorlog spoedig een einde
zou nemen opdat er vrede kon zijn op
de aarde. Hij hoopte dat zijn volk be-
vrijd zou blijven van ziekte of ander
leed en wenste dat de akkers rijke
vruchten zouden afwerpen en dat het
allen goed mocht gaan.

Direct daarna ving de uitreiking der
geschenken aan, waarvan de leiding in
handen was van den rentmeester, die
angstvallig er voor waakte dat de men-
sen in een juiste volgorde van rang en
leeftijd werden afgeroepen, daar niets
hem méér kwalijk zou genomen wor-
den dan wanneer hij in dat opzicht een
fout maakte. De geschenken waren
met zorg gekozen; voor de pachters
een kist sigaren, een dure pijp en een
pond goede tabak, hun vrouwen kre-
gen een kerstgebak van groot for-
maat, hun kinderen ontvingen boeken
of mooi speelgoed en een forse taai-
man; het huispersoneel zag zich een
enveloppe met tien gulden toegewezen,
benevens een minder dure pijp met een
pond minder goede tabak voor de
mannen en een doos zakdoekjes voor
de vrouwen; voor de dagloners met
hun vrouwen en kinderen waren er
aarden pijpen en grove snede baai,
halve varkenskoppen en worsten, on-
derkleren en nog wat speelgoed en sui-
kerbeestjes. De geschenken werden
door den rentmeester aan een gegal-
lonneerden bediende ter hand gesteld,
die ze aan den baron overreikte, welke
den opgeroepene ermee verblijdde.

Na afloop traden de oudere kinderen
naar voren om onder leiding van den
rentmeester enige kerstliederen te zin"
gen, waarna de baron vriendelijk wui-
vend zich verwijderde, want het proto-
col vorderde niet dat hij tegenwoordig
bleef als de mensen werden getrac-
teerd op warme punch en chocolade-
melk met kerstkoeken, welk gebruik in
de loop der jaren was uitgegroeid tot
een zeer gezellig huisfeest dat enkele
uren duurde.

De baron was inmiddels terugge-
keerd naar zijn bibliotheek, waar zijn
warme groc, zijn sigaren en zijn beide

trouwe honden hem wachtten. Een
tijdlang nog bleef hij nagrommen over
dat stomvervelende kerstgebrui'k en
kon zich ergeren aan het rumoer en
gezang dat uit de grote zaal dof en
onbestemd naar hem overkwam om
dan, de kamp met Klaas Vaak opge-
vend, die in de enorme fauteuil weg te
zinken.

De beide honden, die gewoon waren
iedere avond met hun meester een
wandeling te doen in het uitgestrekte
park, wachtten die keer vergeefs, daar
de baron, doordat hij in ruime mate
de warme groc genoten had, rustig
doorsliep, door niemand gestoord,
want ook de rentmeester had zich na
het feest op zijn kamer teruggetrok-
ken.

Uur na uur verliep en het werd stil
in het dorp en in het kasteel, de men-
sen waren moe en uitgepraat over het
feest en de kinderen droomden er al
van. Huis na huis werden de blinden
voor de ramen geschoven en geen licht
bleef over dan het heldere schijnsel
van de maan, die aan de weelderig be-
sterde hemel te pralen stond. De men-
sen sliepen in hun bedsteden; de die-
ren, dicht tegen elkaar aangedrongen,

ft

rustten in de warme stal of in hun le-
gers en holen; de vogels in de hoge
bomen van het kasteelpark of onder
de rieten daken der boerenwoningen,
hadden de kop tussen de veren gesto-
ken om kracht te verzamelen voor de
nieuwe dag.

Vredig en stil was de streek en deze
stilte werd nauwelijk verbroken door
de zachte tred van drie mannen, die
met vlugge schreden over de landweg
gingen. Hoewel zij blijkbaar grote
haast hadden, lieten zij niet na iedere
woning die zij passeerden nauwkeurig
op te nemen om telkens teleurgesteld
te worden, want nergens brandde licht.

Totdat zij de kasteellaan doorliepen
en de lichtstreep zagen, die door een
kier der gordijnen vanuit de biblio-
theek hun tegenblonk. Zij gingen er
op af en een der mannen tikte met zijn
loopstok zó hard tegen de ruiten dat
de baron ervan wakker schrok en
ijlings kwam toegelopen om te zien
wie het wagen durfde hem te storen:
Hij snauwde hun toe:

„Wel drommel, wie zijt gij, die zo
laat hier de rust komt verstoren? Pak
u weg of ik stuur mijn honden op u
af."

De mannen traden naar voren en een
van hen zei: „Heer, wees barmhartig,
wij zijn verkleumd van kou en hebben
honger."

De baron zag aan hun houding dat
zij geen dieven waren en gromde:

„Kom binnen." Hij ging hen voor
naar de grote zaal en wierp een hand-
vol spaanders op het smeulende vuur
dat spoedig gretig oplaaide. „Zet u,"
wees hij hun een zetel aan. En daarna:
„Er is nog punch op de stoven en er
zyn nog kerstkoeken overgebleven van

het feest dat mijn volk hier gevierd
heeft."

„Aha," zei een der mannen, „gij hebt
het kerstfeest gevierd met uw mensen.
Dat is een schoon gebruik."

„Een schoon gebruik, maar stom ver-
velend," smaalde de baron. „Hoe lang
zal het nog duren eer de mensen wijs
geworden dat kerstfeest aan kant zul-
len zetten?"

„Voorzeker nooit ofte nimmer," zei
een der mannen vurig.

„Neen, het zal niet makkelijk gaan
het hun af te leren," meesmuilde de ba-
ron, onderwijl hij de glazen opnieuw
vulde. „Zolang de mensen geloof zul-
len hechten aan de fabel van Jesus'
geboorte en de priesters hun blijven
voorhouden dat het kerstfeest zo bij
uitstek een genadenrijk feest is, zal
de domme goedgelovige massa er wel
steeds naar blijven verlangen. Maar zie
eens om u heen! De wereld staat in
brand tijdens dit feest van de vrede."

„Is Jesus daarvan de schuld of zijn
het de mensen zelf?" vroeg een der
mannen.

De baron haalde de schouders op en
deed er het zwijgen toe. Doch na enige
ogenblikken van diepe stilte vroeg hij:

„Wie zijt gij vreemdelingen, dat gij
nog zo laat in dit afgelegen oord te-
recht kwaamt? Zijt gij kooplieden op
weg naar een of andere markt en wel-
licht afgedwaald van de goede weg?"

Een ogenblik was het doodstil, toen
richtte een der mannen zich op en zei:
„Neen heer, wij zijn geen kooplieden
en evenmin verdwaald; onze weg is
niet gebonden aan land of stad of
streek. Wij vervullen elk een aparte
taak, maar zijn toch onafscheidelijk
niet elkaar verbonden."

„Ik ben de oorlog," zei hij dan, „ik
ben reeds aangevangen met mijn
werk."

„Ik ben de hongersnood," vervolgde
de tweede. „Mijn taak is nog niet be-
gonnen. Nu zijn uw schuren nog goed
gevuld, doch te zijner tyd zult gij zeker
van mij horen."

„Wie ik ben zal ik wel niet behoeven
zeggen," vulde de derde aan. „Mijn
taak begint eerst als de hunne wel-
licht reeds geëindigd is. Bidt God dat
vooral mijn werk niet tot grote ont-
plooiing kan geraken."

Doodsbleek van verrassing en schrik
staarde de baron hen een wijle sprake-
loos aan. Mompelde dan:

„Gij hebt u wel een luguber beroep
gekozen, vreemdelingen." En voegde
er bars aan toe: „Maar dan zijt gij van
den boze, duivelstrawanten!"

Een der mannen wendde zich tot den
baron om te antwoorden. Er vonkte
een spottend lichtje in zijn ogen toen
hij zei:

„Hoe is het nu met u gesteld, heer
baron? Gij gelooft niet aan Jesus,
maar wel aan den duivel? Als dat zo
is, weet gij dan niet dat de duivel niet
meer is dan een kwade knecht? Begeef
u onder uw mensen, een deel der dom-
me goedgelovige massa, die deze mor-
gen de kerken vulde over heel de aar-
de om God te smeken de wereld de
vrede weer te geven. Vraag hun wie
Jesus is en zij zullen u antwoorden:
„Jesus is God, koning der koningen en
de Enige Rechtvaardige. De mensen
die leven volgens Zijn verheven wetten
zal Hij zijn'beloning niet onthouden;
maar zij die niet geloven, die Zijn eer
en glorie miskennen, Zijn geboden van
liefde en rechtvaardigheid met voeten
treden en de eerbaarheid schenden,
zullen hun straf niet ontlopen.

God is oneindig barmhartig, heer
baron, ook voor den meest verdorven
mens, die zich tot Hem wendt, maar
Hij is niet oneindig geduldig voor die
lieden, die Hem blijven bespotten, ver-
guizen en krenken, door hun levensge-
drag. God is voorzeker lankmoedig,
maar als Zijn geduld ten einde is, slaat
Hij toe met grote kracht. Tijdens Zijn
leven op aarde ranselde Hij de koop-
lieden, die in hun begeren de tempel
ontheiligden, nu vanuit Zijn hemel
kastijdt hij de wereld om het leven
dat de mensen leiden.

Begrijpt gij thans, heer baron, dat
wij geen duivelstrawanten zijn? Weet
gij nu wie onze Meester is?"

De mannen sloegen hun zwarte man-
tels over de schouders en traden op
den baron toe: „Wij moeten weer voort,
heer baron, wij danken u voor uw
gastvrij onthaal."

De baron .ging hun voor en opende
de kasteelpoort. Hij bleef staan om hen
na te zien, maar zij verdwenen schielijk
in de donkerte.

WALTER.

'S HUISHOUDEN

oor netLef Kersfmaal

Kerstmis! Het feest van de geboorte
des Heren, het feest van Vrede. Geen
feest, dat méér tot het gemoed spreekt
en het milder stemt, dat meer herinnerin-
gen wekt, dat méér een intiem, huiselijk
karakter draagt, al weten we ons die dag
ook hechter dan anders met alle christe-
nen verbonden, tot alle naasten ons aan-
getrokken.

Stemmige en blijde kerstliederen geven
uiting aan de dankbaarheid en aan de
verwachtingen die het gemoed vervullen
en een passende eenvoudige versiering
van de huiskamer brengt onze omgeving
in overeenstemming met de feestelijkheid
van ons innerlijk.

Als gewoonlijk geniet ook de maaltijd
een speciale verzorging. Ofschoon uitbun-
digheid daarbij steeds buiten de toon van
het Kerstfeest valt, zullen de omstandig-
heden deze maal wel een merkbare ver-
sobering gebieden. Niettemin ligt het
aan de stemming of het een feestmaal
zal zijn, en zelfs met eenvoudige middelen
kan het ook thans iets bijzonders worden,
al zullen we het traditionele gebraad mis-
schien erbij moeten derven.

In dit laatste geval verdient een vlees-
loze groentesoep aanbeveling, die we in
een vorig artikel beschreven, gevolgd
door een kaasgerecht met schorseneren
en gebakken aardappelen, en als slot een
of andere lekkere pudding.

Tot de lekkernijen die we met Kerstmis
onze gasten aanbieden, behoren in het bij-
zonder de Kerstkrans en de marsepein.
Voor beide vormen amandelen de belang-
rijkste grondstof. Deze zijn thans duur,
zodat we een vervangingsmiddel daarom
te hulp roepen, dat goedkoop is en niette-
min in smaak het oorspronkelijke zeer
nabij komt, zo niet evenaart.

Het recept voor deze namaak-marse-
pain is als volgt:

We kloppen in een kom l heel ei goed
los, voegen hierbij 1% theekopje poeder-
suiker, waaruit eerst de kluitjes zijn glad
gewreven met een houten lepel op een
bord of plank, verder een beetje bittere
amandelolie naar smaak. Bij deze massa
voegen we l eetlepel vol hete boter en
kneden er daarna l Va theekopje zeer fljn
griesmeel door.

Van deze marsepein, die zeer smakelijk
is, kunnen we staven rollen voor de Kerst-
krans.

Een andere manier om ze een smakelijk
aanzien te geven is er kleine aardappel-
tjes van te maken. We vormen er met de
hand kleine balletjes van. Leggen op een
bord of schaal enige .theelepels poeder-
suiker (zonder kluitjes) en een of twee
theelepels cacao, mengen dit goed door-
een, leggen er vervolgens de balletjes op
en laten ze door dit mengsel rollen. Ze
krijgen dan een zandkleur. Men kan de
aardappeltjes ook door chocolade hagel-
slag rollen.

We moeten er nog bijvoegen dat deze
marsepein niet langer dan acht dagen
bewaard kan blijven.

Wanneer 's avonds het zingen van de
kerstliedjes de kelen droog gemaakt
heeft, zal het volgende drankje waarde-
ring vinden.

l ons suiker, l theelepel fijne kaneel, 'i
theelepel gemberpoeder, % theelepêl
kruidnagelgruis, 2 citroenen, % liter wa-
ter, 2 flessen zoete most van druiven (al-
coholvrij).

Breng het water met de suiker, kaneel,
kruidnagel, gember en de schil van de ci-
troen heel langzaam aan de kook. Doe er
dan het citroensap bij en de wijn en
breng dan alles tot aan het kookpunt.

Presenteer het heet in glazen.
WILMA MÜNCH.

DISTRIBUTIE

maar niet van Jozo en Nezo. Uw hy-
giënisch verpakte keukenzout.
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Je§u§' geboorte
VOOR ONZE KINDEREN VERTELD DOOR AD BEVERS

In zyn kleine timmerwinkel te Nazareth
was Sint Jozef druk aan de arbeid; hij
schaafde en hamerde met veel plezier en
geen wonder: Sint Jozef was bezig een
wiegje te maken, een mooie houten schom-
melwieg. En tegenover hem, in het hoekje
van de werkplaats, zat Maria met rikke-
tikkende naalden te breien aan een won-
dermooi truitje van blauwe wol.

Jezus moest nog geboren worden en
Maria en Jozef waren heel gelukkig; ze
wisten: zo gauw het winter werd, zou Je-
zus uit de hemel dalen en zich als een
klein kindje door hen laten verzorgen.
Want zo had Maria het begrepen toen de
Engel haar de blijde boodschap bracht;
dat was op een mooie avond in de laatste
lente toen ze heel alleen in huis haar
avondgebed deed. Opeens had daar een
stralend mooie engel in haar kamer ge-
staan, onhoorbaar gekomen alsof hij op
de stralen van de ondergaande zon naar
binnen was gegleden. Met een stem die
haast muziek leek had de engel haar toen
gezegd, dat zij de Moeder van het Jezus-
kind zou mogen zijn Dat was een
groot geluk, slechts één vrouw in de héle
wereld zou Jezus' moeder kunnen zijn!

En zo gauv» het winter was, zou Jezus
geboren worden Maria keek eens
naar buiten, waar de lucht donker was
van wolken.

- Zou het nog niet gaan sneeuwen,
Sint Jozef? vroeg ze.

Sint Jozef, blij als hij was, nam een
lange witte houtkrul van de schaafbank,
die wond hij om Maria's hoofd en nu zag
ze er uit als een koningin. Sint Jozef
glimlachte, hij voelde dat het kouder
werd, maar daar was hij nog nooit zo blij
mee geweest als nu.

- Het zal gauw winter zyn, Maria, zei
hij zachtjes.

Maria schreide van geluk; nu zou Jezus
spoedig komen. Dat mocht ook; ze had de
kleedjes bijna klaar.

—En de wieg wordt heel mooi, Sint
Jozef, prees Maria.

Opeens werd er geklopt en toen Sint
Jozef de deur open deed stapte de burge-
meester binnen. Sint Jozef schrok van dat
deftig bezoek, want er kwamen nooit an-
dere dan eenvoudige mensen in zijn tim-
merwinkel. En Maria zei: Kom liever in
de huiskamer, burgemeester.

Maar de burgemeester had geen tijd,
hij moest nog naar veel meer mensen toe.
Hij kwam alleen maar zeggen, dat Maria
en Sint Jozef op reis zouden moeten naar
Bethlehem omdat ze daar hun naam
moesten laten opschrijven voor de volks-
telling die de keizer wenste.

— Op reis? schrok Sint Jozef. Maar dat
kan niet, burgemeester. Wij moeten wach-
ten op de geboorte van ons Kindje.

Hij wees: Kijk, hier ben ik de wieg aan
't maken. En Maria breit kleertjes.

— Dat is vervelend, zeide burgemeester,
maar Sint Jozef antwoordde: Neen, dat is
heerlijk. Want het is een groot geluk een
Kind te hebben.

De burgemeester lachte eens. Zó bedoel-
de hij dat „vervelend" niet; hij had zelf
tien jongens en ondeugende vlegels, Sint
Jozef! Maar ik zou niet willen, dat de
dood er één van weghaalde.

- Maar, ging hij verder, ik bedoel: het
is vervelend, dat ge nu op reis moet, maar
er is niets aan te doen; de keizer wil het.
En morgen moet je vertrekken.

- Dan zullen we in Gods Naam maar
gaan, zei Maria zachtjes

Toen Sint Jozef en Maria die avond aan
tafel zaten, dacht hjj er aan hoe schoon
Maria dat gezegd had: in Gods Naam
maar op reis gaan. Ja, dat zouden ze
doen, ter liefde Gods en onder Zijn mach-
tige bescherming zouden ze de moeilijke
reis naar Bethlehem maken. Het was an-
ders wel een heel eind; bijna een week
lang lopen. Gelukkig kon Maria op hun
ezeltje zitten, dan werd ze niet zo moe.
Voor hemzelf maakte die lange voetreis
niets uit; hij was sterk genoeg en zou,
als het moest, nog wel verder kunnen
lopen.

Maar, bedacht hij met schrik, op reis
kun je niet werken en

- Hoe krijg ik nu in • 's hemels naam
de wieg op tijd klaar, Maria, klaagde Sint
Jozef. Morgen moeten we al vertrekken!

Maria glimlachte stil; ze zei:
We zullen maar op Onzen Lieven Heer

vertrouwen, Die weet Zelf het best, waai'
en hoe hij geboren wil worden.

- Dat wel, zei Sint'Jozef. Maar als
timmerman had ik toch zo graag een
mooi wiegje klaar gehad.

In werkelijkheid was hij toch wel be-

zorgd en hij dacht: hoe heilig is Maria,
dat ze zo vast op God vertrouwt.

Hij voelde zich een beetje beschaamd,
zó nederig was die goede Sint Jozef.

De volgende morgen was Sint Jozef het
eerst opgestaan en hij had alles klaar ge-
maakt voor de afreis.

— Het zal niet meevallen, Maria, zei hij
bezorgd, want het is bitter koud buiten
en het heeft gesneeuwd vannacht.

Maria kreeg tranen van blijdschap in
haar ogen. Gesneeuwd! Maar dan zou het
goddelijk Kind spoedig komen.

De mensen in Nazareth sliepen nog toen
de reis van Maria en Jozef begon; het was
nog donker toen ze door de stille straat-
jes reden en de voetstappen van St. Jozef
en het ezeltje gingen geruisloos over de
dikke sneeuwvacht. Alle wolken waren
leeggesneeuwd en nu was de lucht mooi
vol sterren, wel honderdduizend. Het leek
wel of die sterren oogjes waren, wel hon-
derdduizend oogjes waarmee de hemel de
Heilige Familie nakeek op haar reis.

Er was nog iemand die hen nakeek, de
nachtwacht, die een beetje slaperig zijn
laatste ronde liep en naar zijn bed ver-

langde. Sint Jozef zwaaide hem vol moed
gendag.

— Zeg maar tegen den burgemeester
dat wij al weg zijn, riep Sint Jozef. En de
nachtwacht riep terug:

— Goede reis!
Nadat ze verscheidene dagen gereisd

hadden en 's nachts bij boerenmensen had-
den geslapen, kwamen Jozef en Maria ein-
delijk in Bethlehem -aan. Gesneeuwd had
het onderweg niet meer, maar omdat het
hard was gaan vriezen bleef de witte
donzen vacht haast ongerept liggen. Toen
ze Bethlehem naderden leek het precies of
over alle huizendaken een donzen deken
was gespreid, zo dik lag de sneeuw. En
koud dat het was!

- Gelukkig, zei Sint Jozef, dat we er
zijn; we zullen nu maar eerst onderdak
zien te krijgen, want het wordt al avond.
Naar het stadhuis voor de volkstelling
kunnen we morgen nog wel gaan, want
dat zal zo'n haast niet hebben.

Ja, dat zei Sint Jozef zo maar, doch
in werkelijkheid wilde hij éérst onderdak
hebben, omdat hij wel zag, dat Maria
doodmoe was. Ze zat op het ezeltje in el-
kaar gedoken te rillen van kou. Sint Jo-
zef had haar wel zijn duffelse jas omge-
slagen, maar dat helpt niet veel als je zo
stil op een ezeltje zit, terwijl de Oosten-
wind snerpend over veld en weg blaast.

Kom, hier was een herberg, Sint Jozef
zou maar eens vragen of ze daar eten en
slapen konden. Hij wilde naar binnen
stappen, maar schrok toen hij de deur
opende en hem het vloeken van een stel
dronken kaartspelers tegenklonk. Nee,
hier moest hij met Maria liever niet bin-
nengaan. Dan maar verderop. Daar vond
hrj weer een herberg, maar het was weer
mis.

- Eten en slapen? grijnsde de kaste-
lein. Mens, hier wordt alleen gedanst; wij
kunnen je niet gebruiken!

Zo ging het ook de volgende keer en
de keer daarna. Overal werd Sint Jozef
weggestuurd, de mensen joegen hem ge-
woon van hun deur, omdat hij zo armoe-

ONZE KLEURPLAAT EN
KLEURWEDSTRIJD

MET PRACHTIGE PRIJZEN

Op bladzijde 16 van dit nummer treft men een tekening aan
van den jongen kunstenaar Jac. van Houwelingen. Deze plaat
is speciaal getekend om gekleurd te worden. Er is iets moois van
te maken! Men trekke de tekening eerst over op doorzichtig
papier; daarna legt men hieronder een goed stuk tekenpapier en
haalt de tekening op het doorzichtige papier zó stevig over, dat
de witte groeven op het tekenpapier te zien zijn. Daarna definitief
overtrekken. Men kan de plaat voor zich zelf kleuren. Maar men
kan ook meedoen aan de

Kleurwedstrijd.
' Men zende dan de gekleurde tekening naar Redactie Herstel,
Huis van den Arbeid, Oudenoord, Utrecht; zij moet daar vóór
5 Januari 1941 zijn.

Uitgeloofd worden de volgende prijzen:

Ie PRIJS: l jaarabonnement op de Encyclopedische Biblio-
theek „Practica" (12 deeltjes),
een vulpen merk Waterman.
Rassen der mensheid, bewerkt door dr. Paul Julien,
met vele illustraties. (Er zijn 10 derde prijzen).

4e PRIJS: Het verlossende antwoord op kwellende vragen,
Moderne Apologetische Encyclopaedie door prof. Ot-
ten en prof. Verhaar. (Er zijn 10 vierde prijzen).
„Insecten" door F. Evers, met 200 afbeeldingen.
(30 exemplaren).

2e PRIJS
3e PRIJS

5e PRIJS:

dig gekleed was. Het begon al donker te
worden toen de Heilige Familie, helemaal
aan de andere kant van Betlehem geko-
men, nog steeds geen onderdak gevonden
had. En Maria had zo dringend rust no-
dig, ze was zo moe en verkleumd van
kou.

Goddank, daar zag Sint Jozef een hutje,
het stond verdoken in de sneeuw, het leek
wel een verlaten schaapsstal.

- Ja, Maria, zei Sint Jozef bedroefd,
het is wel niet veel bizonders, maar we
zullen er in Gods Naam maar binnen-
gaan, dan zijn we tenminste uit die bit-
tere kou.

Maria knikte zielsblij; ja, hier moesten
ze dan de nacht maar doorbrengen. In
Gods Naam.

En in deze armoedige schaapsstal was
het, dat die nacht het Jesuskindje werd
geboren. Want het Goddelijk Kind wilde
het zo; het wilde in de bitterste armoede
ter wereld komen, want het wilde voor de
zonden der mensen lijden en ook wilde
het de mensen een voorbeeld geven, dat
ze niet moeten klagen om nood en gebrek,
maar tevreden zijn met Gods heilige Wil....
Ach, dit was nu de eerste aller Kerstnach-
ten. God daalde als een klein kind uit de
hemel en Jesus vond alleen Maria, die
niets had dan een houten voederkrib en
haar hoofddoek waar ze Jesus in wikkel-
de. En daar was dan nog Sint Jozef, die
zijn best deed om van wat dor hout een
vuurtje aan te leggen. Zó arm wilde Jezus
geboren worden.

Maar opeens brak de hemel open in
jubelend gezang en met ruisende vleu-
gels daalde een engel neer. Eén engel?
Wel duizend! Ze waren gestuurd door God
den Vader om aan de arme herders van
Bethlehem, die verlangend uitzagen naar
de komst van den Messias, de geboorte
van het Jesuskindje te melden.

De herders zaten juist om hun kamp-
vuur bij de schapen. Wat schrokken ze
hevig van al dat oogverblindende licht en
van dat zingen.

Maar toen sprak de engel en zijn stem
klonk zuiver als een altaarbel: Vreest
niet, herders, want ik breng u een blijde
boodschap. Heden is de Verlosser der we-
reld geboren. Ge zult hem vinden in een
kribbe!

In een kribbe? O lieve God, als dat eens
de kribbe in hun schaapsstal mocht zijn!

Het was zo. Toen de herders, buiten
adem van het harde lopen, in de schaaps-
stal kwamen, vonden ze daar Jozef en
Maria biddend neergeknield bij het Jesus-
kind.

Ook de herders knielden neer om te
bidden. Nooit hadden ze durven denken,
dat zij de eersten zouden zijn, die bq Jezus
mochten komen. Ze hadden gedacht dat
de Messias wel in een paleis geboren zou
worden, waar zij tóch niet binnen moch-
ten. Die brave herders, ze schreiden van
vreugde, omdat de grote God zo een klein
Kind wilde zgn.

Maar toen sprong een van de herders
op en riep: we moeten naar huis, deken-
tjes halen en eten. Dat hoefde hij geen
tweemaal te zeggen, allen wilden met hem
meedoen. Maar één schudde bedroefd het
hoofd, hij had geen thuis en was boven-
dien kreupel, zodat hij niet zo goed kon
lopen. Toen viel hem iets in.

- Mag ik? vroeg hij aan Maria en hij
liet haar zijn blokfluit zien.

Maria knikte verrukt. Toen zette dte
kreupele herder zijn fluit aan de mond en
orgelend als een nachtegaal speelde hij
een lied, een nieuw lied, dat hij zo pas
voor het eerst gehoord had. Het eerste
en mooiste aller Kerstliederen, dat de
Engelen hem hadden vóórgezongen.

— Gloria in excelsis Deo, glorie aan
God in de hoge en vrede op aarde aan de
mensen van goede wil.

En Jesus glimlachte

«raagt V«
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SCHAAKRUBR1ËK
Correspondentieadres: Drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag.

Ter oplossing probleem no. 228. Inzen-
dingen tot 27 December.

No. 288
S. Loyd

Charleston Courier 1859

a b c d e f g h

a b c d e f g h

Mat in 2 zetten

De match Euwe—Kramer
Nu door de oorlogsomstandigheden het

Internationaal contact op velerlei gebied
verbroken is, mag het als een verheugend
feit gelden, dat schakend Nederland niet
bij de pakken blijft zitten. Met evenveel
enthousiasme als vroeger is nu een match
georganiseerd tussen den landskampioen
dr. Euwe en den kampioen van Friesland,
Kramer. En tot veler verrassing blijkt het
peil van deze match niet voor dat van in-
ternationale wedstrijden onder te doen en
toont Kramer, dat hij tot de schaakmees-
ters van de allereerste rang kan gerekend
worden. Hieronder volgt de 4e partij uit
de match.

Wit: Kramer. Zwart: dr. Euwe.
1. e2—e4, c7—c5. 2. Pgl—f3, d7—d6. 3.

d2—d4, Pg8—f6, 4. Pbl—c3, c5Xd4. 5.
Pf3Xd4, g7—g6. 6. Lfl—e2, Lf8—g7.
Zwart speelt de zogenaamde „Drakenva-
riant" van de Siciliaanse verdediging,
welke variant gedurende lange tijd als de
beste gold. 7. 0—0, 0—0. 8. Lel—e3, Pb8—
cG. De moeilijkheid voor wit is om hier een
aanvalsplan te ontwerpen. Vroeger speel-
de men vaak als voorbereiding voor de
opstelling f2—f4 en Lf3 eerst nog Khl om
de nu volgende strubbelingen te voorko-
men. 9. f2—f4, Dd8—b6 (zie diagram no.
289.

No. 28,9

a b c d e f g h

a b e d e f g h

Stelling na 9 Db6

Zwart dreigt op b2 te komen, terwijl
wit b.v. na 10. b3 op de volgende manier
toch een pion verliest: 10 , Pe4:! 11.
Pe4:, Ld4: enz. Men ziet hieruit de kracht
van de loperstelling op g7. Wit offert
daarom noodgedwongen een pion, doch
wint deze later wel weer terug: 10. e4—e5!
d6Xe5. 11. f4Xe5. Pe6Xe5, 12. Pd4—f5!
De dame is nu door Le3 aangevallen, ter-
wijl er Pe7: dreigt. 12 , Db2:. 13.
Pe7:f, Kh8. 14. Ld4 zou voor zwart zeer
riskant zijn en daarom is het beter de
pion te dekken. 12 , Db6—e6 (op Dc7
volgt Pb5 en op Dd8 komt Dd8:). 13.
Fl"5Xg7, Kg8Xg7. 14. Ddl—«12, Pf6—g8?
Er dreigde Lhöt met de winst van de
kwaliteit. Zwart had evenwel beter zijn
koning naar g8 terug kunnen trekken,
waardoor tevens deze koning aan het
steeds diagonaal al—h8 dreigend gevaar
wordt ontrokken; bv. 14 , Kg8. 15.
Pb5, Pc4! 16. Lc4:, Dc4:. 17. Pa7:, Lf5 en
zwart staat niet slecht.

15. Pc3—bó dreigt Pc7, 15 , Pc4
gaat thans niet wegens Dc3t; 't beste is
wellicht nog Dc6. 15 , De6—d7, 16.

WE MAKEN EEN:

DEURBESLAG
Reeds meermalen is me gevraagd om

ook eens werkstukjes op te geven die in
metaal moeten worden uitgevoerd. Graag
doe ik dat, omdat we daardoor samen
leren zien dat in elk vak, in elk ambacht
het schone eerst dan opbloeit, als het met
liefde wordt beoefend en de techniek is
ingesteld op de te verwerken materialen.
Herhaalde malen hebben we werkstukken
opgegeven, waarbij deurtjes, deksels, klep-
pen en dergelijke draaibaar moesten wor-

den gemaakt. Gewoonlijk werd dan alleen
aangegeven dat de deur draaibaar moest
worden gemaakt met een paar scharnie-
ren. Maar nu zal toch iedereen begrijpen
dat een doodgewoon ijzeren scharnier of
fits, in de winkel gekocht en op de deur
geschroefd (hoe goed het ding dan overi-
gens zijn plicht ook zal doen) niet de zaak
verfraait

Om dat te bereden gaan we zelf aan de
arbeid en we maken een stel scharnieren
met bijpassende greep voor zo'n deurtje.
Bekijk thuis maar eens de kasten, negen
van de tien vindt ge er een waarvan ge
zult zeggen: Ja, als ik daar nou eens zulke
mooie blanke ijzeren scharnieren op maak-
te, dan was het heel wat fraaier.

Nu moet ge u niet laten afschrikken
van ijzer, velen onder u kunnen daar uit-
stekend mee omgaan. Het werkstuk is
meer als bankwerkersarbeid bedoeld.

De scharnieren worden uit plaatijzer

Dd2—c3! De winnende zet; het aangeval-
len paard moet gedekt worden, zodat er
geen tijd is de dreiging Pc7 te pareren.
16 , f7—f6. 17. Pb5—c7, Ta8—b8. 18.
Le3Xa7, PeS—c6. 19. La7Xb8, Pc6Xb8.
Niet alleen staat wit thans een kwaliteit
voor, doch tevens heeft hij verreweg het
beste spel. 20. Tal—dl, Dd7—a4. 21. Dc3
—c4, Da4—a5 (afruil is vrijwel steeds in
het voordeel van de partij, die materieel
vóór staat). 22. Le2—f3, Kg7—h8. 23.
Kgl—hl, Daö—b6. 24. Pc7—bö, Pb8—d7.
25. a2—a4, Pd7—e5. 26. Dc4—c7, Db6Xc7.
27. Pb5Xc7, Pe5Xf3. 28. g2X*3, (Tf3:?,
Lg4!). Lc8—f5. 29. c2—c3, e7—e5. 30. Tdl
—d6, e5—e4. 31. f3Xe4, Lf5Xe4f. 32. Khl
—gl, f6—f5. 33. Pc7—e6, Tf8—c8. 34. Tfl
—dl. De torens dringen de zwarte stel-
ling binnen; Le4—c2. 35. Tdl—d4, Lc2—
b3. 36. Td6—b6, Lb3—c4. 37. Pc6—e8, Lc4
—c2. 38. Td4—d7 en zwart gaf de party
gewonnen.

dik 3 mm geknipt of gezaagd. Let vooral
op de mooi gebogen lijnen. De knoop van
het scharnier, dat is het eigenlijke draai-
punt, moeten we heel zuiver rond zetten,
zodat een pen van 6 mm dikte er precies
in past. Vooral dit deel moet secuur en
mooi worden afgewerkt, want laten we dit
afspreken, een scharnier dat nog zo mooi
versierd is, maar niet goed kan draaien,
hoort bij het oud roest thuis.

Ik neem dus aan dat aan .dit onderdeel
voldoende aandacht is geschonken. Dan
gaan we verder met het boren van de
schroefgaten en dan volgt verder de af-
werking. Deze bestaat in het zuiver strak
aanvijlen van de schuine kanten door drie-
hoekige insnijdingen, die juist zo diep
gaan als de schuine kant groot is. Ook
hier komt het er weer op aan dat alle in-
snijdingen en dus ook de staan blijvende
driehoekjes even groot zijn. Het geheel
wordt blank geschuurd.

De handgreep hoeft nu verder weinig
uitleg. De plaat is van dezelfde dikte als
de scharnieren, daarop wordt geklonken
een oog, en door dit oog komt de trek-

ring. De trekring loopt van een dikte van
18 mm tot 8 mm. Deze ring moet eerst
geheel zijn afgewerkt zoals de tekening
aangeeft, dan wordt hij op het dunste ge-
deelte doorgesneden, door het oog ge-
bracht en dan gelast.

Voor het opschroeven worden de schar-
nieren en de greep l x met vernis bestre-

ken, en na het opschroeven nog eenmaal
overgedaan.

Wil er by denken dat de scharn:eren
niet beide gelijk zijn.

ARCHITEKT.

WIE BE1V I K ? ?

Ik werd op 26 September 1886 in
Bristol geboren en studeerde aan de
universiteit van Cambridge. Hoewel
ik mij oorspronkelijk speciaal met
wiskundige problemen bezig hield,
werd mijn werkterrein vanaf 1907
speciaal de physiologie. Vooral de
functies van de spieren waren het
onderwerp mijner onderzoekingen
en hoewel mijn vindingen op dit
gebied niet de oorzaak waren van
directe geneeswijzen brachten zij
toch de geheimen van sommige le-
vensfuncties tot oplossing en vorm-
den zo de theoretische basis van de
practische geneeskunde. Wie ben ik?

De man der wetenschap dien wij in dit
artikel op het oog hebben behoort niet
tot degenen die ons uit hoofde van het
direct practisch nut van hun vindingen
als echte redders der mensheid aanspre-
ken. Toch is het werk van Hill, vooral
beschouwd in verband met de arbeid van
zijn Duitsen collega Meyerhof, van de al-
lergrootste betekenis.

Wij noemen hier deze twee geleerden,
Hill en Meyerhof in hetzelfde artikel om-
dat zij, oorspronkelijk geheel onafhanke-
lijk van elkander, zich met hetzelfde pro-
bleem bezig hielden en nadat zij hun
eerste vindingen op dit gebied hadden
uitgewisseld, samen verder werkten om
tenslotte het gehele probleem tot oplos-
sing te brengen.

Dat probleem was de vraag wat er nu
eigenlijk precies gebeurde als de spieren
van het menselijk lichaam functionneren.
Waarom trekt een spier zich samen, wat
gebeurt er tijdens die samentrekking,
wat gebeurt er als de spier zich weer
ontspant enz.?

Wanneer een spier zich samenstrekt
wordt er een arbeidsprestatie geleverd:
een steen wordt over een afstand weg-
gegooid, iets wordt opgetild enz. Behalve
deze mechanische prestatie was 't bekend
dat er bij werking van de spieren nog an-
dere begeleidende verschijnselen zich voor-
doen. Zo b.v. wordt er steeds warmte ont-
wikkeld. Denk b.v. maar aan de warmte-
ontwikkeling en het transpireren bij
zware lichamelijke arbeid. Een ander be-
geleidend verschijnsel is de ontwikkeling
van electriciteit die zich ook bij een wer-
kende spier voordoet en die met fijne
meetinstrumenten ook kan worden vast-
gesteld.

Er zijn nog andere verschijnselen: ver-
bruik van zuurstof en afscheiding van
melkzuur. Het eerste is gemakkelijk te
constateren: gebrek aan zuurstof verlamt
als het ware de spieren zodat lichamelijke
arbeid bij gebrek aan zuurstof moeilijk
en onmogelijk wordt.

De proeven werden door Hill genomen
op spieren van een kikvors. Al spoedig
vond Hill dat er bij de samentrekking
van een spier tweemaal warmteontwikke-
ling plaats vindt: in het begin en later.
Over deze twee phasen is in de weten-
schappelijke wereld heel wat te doen ge-
weest omdat zij geheel afweek van de tot
dan toe bekende phasen: die der samen-
trekking en die der ontspanning. De on-
derzoekingen van Hill gaven nu een ge-
heel andere zienswijze: de eerste phase is
een actieve, waarvoor geen zuurstof no-
dig is; de tweede is een chemisch proces
waarvoor zuurstof absoluut nodig is. De
tweede phase is namelijk een verbran-
dingsproces.

.Nu werd in dit stadium het werk eigen-
lijk tot z'n voleinding gebracht door
Meijerhof met de volgende proef:

Meyerhof liet op grond van het reeds
door Hill gevondene een spier eerst wer-
ken zonder dat zuurstof werd toege-
voegd. Er ontwikkelde zich dan in de
spier melkzuur. Tevens nam dan in de
spier het suikergehalte (glycogeen) af.
Werd er hierna aan de spier zuurstof toe-
gevoegd, dan verdween het melkzuur, dat
gedeeltelijk omgezet werd in glycogeen,
gedeeltelijk in koolzuur en water. De
omzetting in glycogeen is dan weer oor-
zaak, dat de spier weer tot nieuwe ar-
beidsprestatie in staat is. Daar volgt ech-
ter ook uit dat de toevoer van zuurstof
overvloedig moet zijn, aangezien anders
het melkzuur niet voldoende wordt om-
gezet. En als er teveel melkzuur in de
spieren blijft vergiftigt dit als het ware
de spieren zodat deze niet functionneren.
Toevoer van zuurstof is dus nodig om
de spieren te kunnen laten werken.

Hoewel niet zo direct voor de hand lig-
gend blijkt uit een. en ander toch vo!-
doende van hoe groot belang de onder-
zoekingen van Hill en Meyerhof zijn:
denk aan toepassingen by arbeidsduur,
bij sportprestaties enz.

In 1922 kregen Hill en Meyerhof voor
hun onderzoekingen de Nobelprys.

Bij Ruwe
handen

PUROL
verzacht en geneest:
Doos 30, Tube 45 et. Bij Apoth. en Drogisten,



REDACTIE-ADRES:

ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Redactie en bondsbestuur
willen, in het dit jaar laatstverschijnend nummer van
Herstel, hun dankbaarheid betuigen, aan een ieder die op
enigerlei wijze in het afgelopen jaar heeft medegewerkt
aan de diocesane pagina. Ook aan hen die plaatselijk de ver-
of bezorging op zich hebben genomen zij hartelijk dank
gebracht.

Zij wensen aan alle leden, medewerkers en belangstel-
Jenden een Zalig Kerstmis en Nieuwjaar toe in de hoop
dat de vrede des harten hun deel moge zijn. Moge het
nieuwe jaar ons. ten zegen strekken en de zo begeerde
rechtvaardige vrede brengen.

Centraal Adviesbureau
Dit bureau houdt op Dinsdag 24 December en Dinsdag 31 De-

cember a.s. zowel te Amsterdam als te Leiden geen zitting.

Grafmonument voor wijlen Jan Smit
Door de ontvangen medewerking is het bondsbestuur in staat

gesteld voor wijlen Jan Smit een passend grafmonument te
laten vervaardigen. Er is daartoe opdracht gegeven aan den
beeldhouwer H. J. H. Puts te Haarlem en deze heeft de apdracht
aanvaardend een monument ontworpen, waarin een relief in het
brons het beeld van den overledene weergeeft. Het monument is
thans zover gevorderd dat het op Maandag 30 December a.s.
des namiddags om drie uur zal kunnen worden onthuld op de
begraafplaats St. Barbara te Amsterdam. De afdelingen welke
een bijdrage zonden zullen daartoe een uitnodiging ontvangen
waarop verdere bijzonderheden vermeld staan.

Dat is iets voor u
Is het u wel eens opgevallen, dat wat wij in de loop der jaren

op onze studiedagen hebben behandeld ook voor deze tijd van
buitengewone betekenis is?

Wij hebben nog een aantal verslagboeken en het is beter dat
deze nu gelezen worden dan dat ze bij ons in het magazijn be-
rusten.

Het is daarom dat wij u thans een extra aanbieding doen.
U kunt nl. de verslagboeken van 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938
en 1939 voor de sterk verminderde prijs van 30 et. per ex. krijgen
en wilt u ze alle hebben dan voor de gezamenlijke prijs van f 1.75
franco thuis.

U weet dat de prijs van het laatste verslagboek (1940) 65 cent
is en deze blijft gehandhaafd.

Bestellingen te richten aan het bondsbestuur Ned. Kath. Volks-
bond, 3e Hugo de örootstraat 7, Amsterdam (W.)

Wij moeten elkander helpen
In de moeilijke dagen welke wij thans hebben door te maken,

is het van het allergrootste belang, dat de mensen in en dooi-
elkander geestelijke en stoffelijke hulp en steun verkrijgen.

Daarom is het een dringende eis, dat onze organisatie haar
verheven taak mede in het algemeen belang van ons volk goed
blijft vervullen.

Evenals, altijd moeten onze leden pp dé volledige hulp onzer
beweging kunnen rekenen.

Geldt dit in het algemeen voor de leden, hoeveel temeer dan
bijzonder voor de vrouwen van die leden, welke, doordat zij hun
werkzaamheden elders verrichten, b.v. in Duitsland, geruime tijd
buiten hun gezin staan. Wij willen u dringend verzoeken deze
vrouwen in raad en daad terzijde te staan en hun vooral duidelijk
te maken, dat zij steeds bij u kunnen aankloppen. Vergeet dit
niet te doen.

TT aar men v«rwael»f

worJt

GOUDA. Donderdag 26 Decem-
ber, tweede Kerstdag, belegt de
afdeling een middag voor de le-
den ter gelegenheid van Kerst-
mis.

Aanvang 4.30 uur. Een zang-
koortje der Gezellenvereniging
II zal deze middag opluisteren
met enkele Kerstliederen. Onze
geestelijke adviseur, pater J. Ter-
stappen O.F.M., zal spreken over:
Kerstgedachten.

Hen, die onzen adviseur reeds
hoorden, behoeven wij niet aan
te sporen, maar laten nu ook die
leden die steeds schitteren door
hun afwezigheid, déze middag
komen.

Laat, vrienden, deze middag
er toe bijdragen, dat ook dit jaar
uw Kerstfeest een zalig Kerst-
feest moge zijn.

Ook de vrouwen en verloofden
der leden worden uitgenodigd.

HALFWEG. Tot en met Maan-
dag 23 December bestaat er nog
gelegenheid voor hen die in aan-
merking willen komen voor de
Kerstgave, om zich aan de be-
kende adressen op te geven.

Het bestuur.

LEIDEN. De afdeling houdt
op Maandag 23 December a.s.
een ledenvergadering des namid-
dags te 7 uur in het bondsge-
bouw, Steenschuur 15. In deze
bijeenkomst wordt de begroting
voor het jaar 1941 behandeld,
waarna de geestelijke adviseur
F. A. M. Bornefeld voor de leden
zal behandelen het onderwerp:
Het godsdienstig leven van de
Volksbonders.

Het bestuur verwacht, dat ve-
len deze vergadering zullen be-
zoeken. We menen goed te doen
er op te wijzen, dat slechts toe-
gang tot deze vergadering wordt
verleend op vertoon van het lid-
maatschaps bewijs (reglement)
van de R. K. Volksbond.

af ons uit cl e afdelingen ter ore l*

ALKMAAR

De leden die zich voor de te
houden eendaagse retraite op a.s.
Zondag 22 December hebben op
gegeven, worden verzocht des
morgens vóór 10 uur in het re-
traitehuis te Bergen aanwezig te
willen zijn, alwaar klokslag 10
uur de H. Mis begint, waarna ge-
meenschappelijke koffietafel en
het verdere programma van de
dag, met middagmaal. Men
wordt tevens verzocht zoveel mo-
gelijk per tram naar Bergen te
reizen, die des morgens om 9.38
uit Alkmaar vertrekt. Ook gelie-
ve men brood-, vlees- en kaas-
bonnen mede te brengen.

Velen van onze leden hebben
reeds deze geestelijke één-daag-
se medegemaakt en zij hebben
allen getuigd, dat het hun voor
de volle 100 pet. is meegevallen.
Het is werkelijk dan ook de
moeite waard om deze geestelij-
ke stof, hetgeen toch op de eer-
ste plaats ten goede komt aan
uw eigen zieleheil, in te ademen,
temeer daar wij thans in een tijd
leven waarin wij zeer zeker wel
een weinigje geestelijke steun en
kracht nodig hebben om het le-
ven op het rechte spoor te kun-
nen blijven volgen.

Een mooie en schone gelegen-
heid wordt u thans door de Ka-
tholieke Volksbond geboden, om
in deze donkere tijden aan uw
eigen zieleheil te denken, door
één dag in u zelf te keren op een
plaats waar dit voor u mogelijk
is, en waarvan u zeer zeker, daar
zijn wij van overtuigd, grote vol-
doening zult hebben.

Daarom vertrouwen wij, dat al
onze leden van deze mooie gele-
genheid ruimschoots gebruik zul-
len maken, evenals zij dit doen
met de te geven jaarlijkse to-
neelavonden, waarvoor net thans
geen geschikte tijd is.

En waar het nu geldt voor het
geestelijk heil van u en uw ge-
zin, menen wij, dat al onze leden
liervan, zonder uitzondering, ge-
bruik zullen maken en daardoor
tevens blijk zullen geven echte
katholiek georganiseerde man-
nen te zgn, die de toestand be-

rijpen.
De 2e Kerstdag en 2 Januari

1941 is er wederom gelegenheid
een één-daagse retraite mede te
maken. Degenerf die hiervoor in
aanmerking wensen te komen,
gelieven zich zo spoedig moge-
lijk op te geven aan ons secre-
tariaat, Dr. Schaepmankade 16,
alhier.

Dus, vrienden, zegt het uw
mede-leden en helpt mede hier-
voor propaganda te maken.
CASTKICUM

Deze afdeling hield deze week
een ledenvergadering bij Kuil-
man te Bakkum. Bij de opening
icrdacht de voorzitter onze ge-
vallen vrienden in de oorlog, en
loopte dat d-e vergadering hen in
haar gebeden zou gedenken.

Bij de bespreking van het win-
terprogramma werd medege-
deeld, dat in het begin van Ja-
nuari de R. K. Toneelvereniging
St. Pancratius voor de Volksbond
zal opvoeren: „Een huis vol her-

ie". Verder zal deze winter een
speciale vrouwenavond gehouden
worden, gehouden. Tevens werd
aan het bestuur machtiging ver-
eend voor wat er verder nog ge-

daan zal worden. De begroting
voor 1941 met een eindcijfer van
ƒ 1060,94 werd met algemene
stemmen goedgekeurd.

DORDRECHT
Tweede sociale Zondagmorgen

Zondag j.l. hield de R.K. Volks-
bond een prachtig geslaagde so-
ciale Zondagmorgen voor be-

stuursleden en propagandisten
der diverse vak- en onderafdelin
gen.

Begonnen werd met een plech-
tige Hoogmis in de kapel St. Ja-
cob, opgedragen door den alge-
menen geestelijken adviseur ka-
pelaan J. Kossen.

Op keurige wijze werden de
kerkelijke gezangen uitgevoerd
door de eerwaarde zusters.

De eerwaarde celebrant sprak
zijn mannen toe, hen aansporende
tot sociale gerechtigheid en lief-
de. Na de H. Mis zong men het
Strijdlied, hetgeen in deze devote
kapel een diepe indruk maakte.

In het bondsgebouw wachtte
de mannen een goedverzorgd ont-
bijt, geserveerd door verschillen-
de nijvere dames.

Ongeveer 10,30 uur ving de
buitengewone vergadering aan;
als spreker trad op de algemeen
geestelijke adviseur kapelaan J.
Kossen.

De eerwaarde spreker had als
onderwerp: geestelijke en so-
ciaal-economische oriëntatie in
deze tijd, dat hij op eminente
wijze uiteenzette.

De rede vond een aandachtig
gehoor en werd verschillende ma-
len door een hartelijk applaus af-
gebroken.

Voorzitter dankte, hierna den
spreker en allen die op enigerlei
wijze hadden medegewerkt tot
slagen van deze keurige sociale
Zondag.

HEEMSKERK
De goede Sint kwam dit jaar

wegens benzineschaarste niet
met de auto, doch te paard. De
kinderen zongen Hem vele wel-
komstliederen toe en de Sint be-
loonde hen hiervoor dan ook met
prachtige cadeaux. Als attractie
gingen verschillende grote men-
sen in de zak van de zwarte pie-
ten. Aan het-einde sprak de voor-
zitter een dankwoord tot allen
die dit feest dit jaar weer moge-
lijk gemaakt hebben. Met een
lartelijk tot weersziens vertrok
de goede Sint.
Sociale Zondag

Naar wij vernemen zal op de
Sociale Zondag op 12 Jan. 1941
als spreker optreden dr. Olie-
rook uit Amsterdam met het on-
derwerp „Ook de in rampen ge-
dompelde wereld wordt door

ods Voorzienigheid geleid en be-
stuurd".

HEEMSTEDE
Het St. Nicolaasfeest van deze

afdeling is, gezien de tijdsomstan-
digheden, zeer goed geslaagd. Als
gewoonlijk kwam de goede Sint
persoonlijk zich overtuigen of de
minderen zoet waren geweest en
reikte hij met assistentie van Pje-
;erknecht de mooie geschenken
uit. Bovendien kreeg elk kind een
speculaaspop om mee naar huis
te nemen en mochten ze in de
zaal 'n speculaasje consumeren.
De heer Joop Schneider zorgde
voor goede pianomuziek en wist
de kinderen gauw aan het zingen
te krijgen.

Het St. Nicolaascomité ver-
dient zeker de dank van alle
ouders en daarom is het zo on-
begrijpelijk, dat er nog vaders en
moeders bestaan, die het niet
eens voor hun kinderen over heb-
ben met hen dit feest mee te vie-
en. Volkomen terecht becriti-
ieerde voorzitter Meeuwen-

oord, dit gebrek aan belangstel-

ling en waarschijnlijk is daar het
laatste woord nog niet over ge-
sproken.

HOOFDDORP
Op Zondag 15 December j.l.

heeft deze afdeling een goed be-
zette middagvergadering belegd.

De districtsbestuurder Ange-
nent hield een inleiding, getiteld:!
Wat deze tijd van ons vraagt.

Spreker deed vooral uitkomen,
dat wat nu in deze tijd als een
nieuwe ordening op sociaal-eco-
nomisch gebied wordt gepropa-
geerd door de katholieke arbei-
dersbeweging in haar werken
der laatste jaren steeds is voor-
gestaan. De katholieke arbeiders
staan dan ook niet vreemd te-
genover deze tyd en willen hun
volle krachten aanwenden. Zij
doen niet mede aan een fluister-
campagne of ondergrondse actie,
doch strijden als altijd met open
visier. Steunend op Rerum No-
varum en Quadragesimo Anno
willen zij krachtig het hunne er
toe bijdragen voor de opbouw
van een nieuwe gemeenschap in
echt Nederlandse geest. Hij richt
allen op tot trouw aan hun ge-
loofsovertuiging en vertrouwen-
de op God de toekomst tegemoet
te treden.

Na een korte gedachtenwisse-
ling werd deze goed geslaagde
vergadering gesloten.

WORMER
Donderdag 12 December j.l.

hield deze afdeling een goed be-
zochte ledenvergadering. Er werd
onder meer meegedeeld, dat op
5 Januari 1941 de jaarlijkse
feestavond gehouden zal worden.
Medewerking wordt verleend
door de onderafdeling Ons
Ideaal, die zal opvoeren het to-
neelstuk: Hof ten Hove. Deze
feestavond, tevens jaarvergade-
ring, zal op last van den procu-
reur-generaal alleen toegankelijk
zijn voor de leden van de katho-
lieke Volksbond. Bij de behande-
ling van de begroting voor 1941
werd besloten om - - te begin-
nen met 1941 — zoveel mogelijk
jaarlijks een bedrag te reserve-
ren voor een feestelijke herden-
king van het 25-jarig bestaan.

Een drietal nieuwe leden werd
eïnstalleerd door den voorzit-

ter.
Hierna hield de heer Van Slin-

'erland een causerie over het on-
derwerp: Nationale aaneenslui-
ting én nationale samenwerking.
Spreker legde er de nadruk op,
dat wij op staatkundig, econo-
misch, sociaal en cultureel ter-
rein ongetwijfeld een nieuwe toe-
komst tegemoet gaan en gaf als
zijn mening te kennen, dat wij
n deze niet passief, doch actief

werkzaam moeten zijn.
Hoezeer deze causerie, die als

voorlichting bedoeld was, in-
stemming vond, blijkt wel hier-
uit, dat bij de rondvraag stem-
men opgingen om binnen niet al
,e lange tijd nog eens een derge-
ijke voorlichtingsavond te hou-

den.

WORMERVEER
entrale Volksbank
Het agentschap van de Cen-

trale Volksbank zal vanaf heden
wederom worden waargenomen
door H. N. Korevaar, Riouwstr,

.
De agent zal iedere Zaterdag

van 16—16.30 uur zitting houden
n het verenigingsgebouw, Zaan-

weg.

WORDT STUIVERS-VRIJWILLIGER
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