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Op mij kun je rekenen: ik zorg voor een nieuw lid, juist nu
(Zie artikel „Juist mi" op blz, 3)

HERSTEL: A L G E M E E N KATHOLIEK WEEKBLAD
6. De militaire pensioenen

K R O M I EK
1. Het ontslag van arbeidskrachten
Tussen den directeur-generaal van de Arbeid en het hoofd van de afdeling sociale zaken van het commissariaat voor Economische Zaken en Financiën, president de heer
R. Jakob, is een regeling getroffen betreffende het ontslag van arbeidskrachten.
Volgens deze regeling zal door de districtshoofden der arbeidsinspectie aan de
districtsarbeidsbeurzen worden opgegeven,
voor welke arbeiders vergunning tot ontslag
is verleend. Hiermee wordt bevorderd, dat
de ontslagenen zo spoedig mogelijk weer
aan andere arbeid in Nederland kunnen
worden geholpen, dan wel in Duitsland werk
kunnen vinden.
Algemene bepalingen
Aan de ontslagbepalingen ontlenen wij:
De directeur-generaal van de Arbeid is
bevoegd tot inwilliging van verzoeken om
vergunning tot ontslag.
De distriotshoofden der arbeidsinspectie
hebben een algemene machtiging tot verlenen van ontslagvergunningèn" in de volgende gevallen:
1. indien het bedrijf niet meer dan 5
werknemers in dienst heeft (het bouwbedrijf vormt hierop een uitzondering);
2. indien het bedrijf tengevolge van
krijgsverrichtingen verwoest is of door gehele of gedeeltelijke inbeslagneming niet in
staat is verder te werken;
3. indien het betreft arbeiders van 65 jaar
of ouder en onbekwame of ongeschikte arbeiders; tewerkgestelden ten behoeve van de
Duitse weermacht en arbeiders, die na een
ongeval ter herverkrijging hunner vakbekwaamheid tijdelijk worden te werk gesteld;
4. voor bepaalde regionale bedrijven;
5. indien het betreft arbeiders, op wie de
algemene vergunning voor tijdelijk personeel
d.d. 11 Juli 1940 van toepassing is en de in
deze vergunning gestelde termijn met niet
meer dan een week wordt overschreden.
In de overige gevallen, waarin niet rechtstreeks door den directeur-generaal van de
Arbeid vergunning wordt verleend, zijn de
districtshoofden daartoe bevoegd na bekomen bijzondere machtiging van den directeur-generaal.
De hoofden van de districten der havenarbeidsinspectie zijn gemachtigd vergunning
tot ontslag te verlenen voor de bedrijven
van jacht, scheepvaart en visserij.
De hoofden van de districten der arbeidsinspectie zijn bevoegd, aanvragen om ontslag aan werknemers af te wijzen, indien
deze in verband met de bijzondere verhoudingen in het bedrijf niet gemotiveerd blijken.
Vergunningen mogen in het algemeen niet
worden verleend zolang in het bedrijf of de
betrokken afdeling nog meer dan 36 uren
gewerkt wordt.

pen geldende lonen en salarissen is zonder
vergunning verboden.
Geen toestemming is nodig wanneer bij
een collectieve arbeidsovereenkomst de desbetreffende partijen, in andere gevallen de
partijen bij een arbeidsovereenkomst het
over de verlaging eens zijn.
Onder geldende lonen en salarissen worden de voor een bepaald werk werkelijk uitbetaalde tijd- en stuklonen, alsmede salarissen, met inbegrip van regelmatig terugkerende toeslagen en andere vergoedingen, verstaan.
De voor de uitvoering van deze verordening nodige voorschriften worden door den
secretaris-genera.al van het departement van
Sociale Zaken uitgevaardigd en in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.
Deze voorschriften mogen strafbedreigingen bevatten.
Deze verordening treedt onmiddellijk !n
werking, terwijl te gelijker tijd het besluit
van den opperbevelhebber van land- en zeemacht van 24 Mei 1940 buiten werking
treedt.

3. Een gezondheidsdienst bij de
arbeidsbeurzen
Van officiële zijde wordt meegedeeld:
Bij besluit van het hoofd van het bureau
voor Sociale Zaken bij den generaal-commissaris voor financiën en sociale aangelegenheden wordt thans onverwijld de invoering
van een gezondheidsdienst bij de arbeidsbeurzen ter hand genomen.
Deze maatregel was weliswaar bij het
departement voor-Sociale Zaken reeds lang
een onderwerp van beraadslaging, maar men
kwam niet verder dan tot theoretische beschouwingen en kon niet besluiten deze aangelegenheid in een daad om te zetten. Wanneer nu midden in de oorlog deze vooruitgang op sociaal gebied in Nederland plaats
heeft, dan is daarmee opnieuw bewezen, dat
het Groot-Duitse rijk ook aan den arbeidenden mens in het bezette gebied die sociale
voordelen ten goede wil doen komen, welke
de arbeider in het Duitse rijk reeds sinds
jaren geniet.
Intussen moet in Nederland de basis voor
ee'n planmatige opbouw van deze gezondheidsdienst nog geschapen worden. Dat zal
in deze vorm geschieden, dat vooreerst de
werklozen, die bij de districtsarbeidsbeurzen
zich aanmelden, medisch onderzocht worden
of en in hoeverre zij voor tewerkstelling nog
in aanmerking konien. Eerst na deze schifting zal het mogelijk zijn zich nader bezig
te houden met de gezondheidstoestand van
ieder afzonderlijk. In elk geval is dan de
eerste schrede gedaan en kan verwacht borden, dat de gezondheidszorg voor den Nederlandsen arbeider binnen zeer korte tijd
zodanig zal zijn uitgebouwd, dat ze in het
kader van de geneeskundige zorg van het
gehele Nederlandse volk een wezenlijke rol
zal spelen.

De betekenis van de nieuwe verordening
Inzake de militaire pensioenen is, naar de
„Tel." verneemt, dat het weduwenpensioen
voor nabestaanden van dienstplichtigen en
korporaals wordt verhoogd van 350 tot 500
gulden 's jaars. Voor onderofficiersweduwen
lag het pensioen tussen 400 en 850 gulden;
dit zal thans variëren tussen 500 en 850 gld.
De weduwe dus van een dienstplichtige
of korporaal krijgt 500 gulden, zo zij geen
kinderen heeft. Elk kind heeft recht op wezenpensioen ten bedrage van 100 gulden, tot
het totaal van weduwen- en wezenpensioen
80 percent van de pensioengrondslag, zijnde
1000 gulden, heeft bereikt. Is er dus één
kind, dan bedraagt het totaal pensioen 600
gulden, bij drie of meer kinderen 800 gulden.
Voor de ouders van ongehuwde kostwinners was onder meer reeds bepaald, dat
aan hen tot de dood van den langstlevende
een pensioen zou worden uitgekeerd tot het
bedrag, waartoe de overledene in de kosten
van levensonderhoud placht bij te dragen,
tot een maximum van 40 percent van de
grondslag. Dit maximum is nu verhoogd
van ƒ 280 op ƒ 400 per jaar.
Het weduwenpensioen komt te vervallen
als de weduwe hertrouwt. Niet echter het
wezenpensioen, dat wordt uitgekeerd tot het
21e levensjaar. Komt de tweede echtgenoot
van de weduwe eveneens te overlijden, dan
gaat het recht op weduwenpensioen opnieuw
in.
Wanneer een der kinderen de meerderjarige leeftijd heeft bereikt, wordt, indien
het gezin uit meer dan drie kinderen bestond, de verhouding tussen weduwen- en
wezenpensioen opnieuw herzien, zodat men
toch aan het maximum van 80 percent van
de grondslag komt.
Het maximum invaliditeitspensioen, dat
wordt uitgekeerd wanneer de militair voor
100 percent blijvend ongeschikt tot werken
is, is behoudens eventuele toekenning van
zogenaamd „smartegeld" van f 490 per jaar
gebracht op f 780.
Het eerste artikel der verordening heeft
tot doel de bepaling, die tot dusver slechts
gold voor de pensioenen van officieren,
thans, nu een aantal hunner per 15 Juli op
non-actief is gegaan, ook te doen uitstrekken tot de non-activiteitstraktementen der
officieren en wachtgelden van de onderofficieren.

verband met het feit, dat er de laatste maanden een toenemend aanbod is gekomen van
vrouwelijk huishoudelijk personeel. In het
vervolg zal met de verdiensten van dienstboden dus op volkomen gelijke wijze moeten
worden gehandeld als met verdiensten van
andere inwonende kinderen.
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7. Werklozen bij de luchtbescherming
De waarnemend secretaris-generaal van
Sociale Zaken heeft aan de gemeentebesturen meegedeeld, dat het is opgevallen, hoe in
vele gemeenten bij de luchtbeschermingsdiensten personen worden te werkgesteld,
die als werklozen ondersteuning genieten.
Op zich zelf bestaat er geen bezwaar tegen,
dat werklozen hun tijd nuttig besteden bij
werkzaamheden voor de luchtbescherming.
Deze werkzaamheden mogen echter geen
enkel beletsel vormen voor het aanvaarden
van passende arbeid. Uit verschillende rapporten heeft gemelde secretaris-generaal de
indruk gekregen, dat dit wel voorkomt.
Zo menen werklozen en soms ook de betrokken gemeentebesturen, dat aan personen, die enige functie bij de luchtbeschermingsdienst waarnemen, geen arbeid in
Duitsland behoeft te worden aangeboden, of,
dat zij vrij zijn deze arbeid te weigeren.
De secretaris-generaal wijst er met 'nadruk op, dat dit niet het geval mag zijn.
Aan werklozen, die bij de luchtbeschermingsdiensten zijn geplaatst, moet, indien
zij daarvoor geschikt zijn, arbeid in Duitsland aangeboden worden. Bij weigering moeten op hen de maatregelen worden toegepast genoemd in de brieven van 25 Juni en
l Augustus j.l.

maficf er en sdioner leven
INLEIDINGEN OP SOCIALE STUDIEDAGEN TE VOORHOUT

(A.B.) Ook deze in rampen en ellende
gedompelde wereld wordt door Gods
voorzienigheid bewaard en bestuurd; zo
luidde de conclusie van de eerste lessen
op de sociale studiedagen van de Nederlandse Katholieke Volksbond. God bestuurt ons lotgeval, maar daarom mogen
wij nog niet Gods water over Gods land
laten lopen; wij hebben de plicht ons
leven zo edel mogelijk op te bouwen.
Uitzonderingen
Tot de deugden daarvoor nodig behoort
Voor bepaalde werken, welke niet langer 4. De in Duitsland werkende arbei- niet op de laatste plaats de matigheid en
dan drie weken duren, is een algemene uitders
het was dan ook zeer goed gezien om een
zonderingsvergunning verleend. Arbeiders,
voor dergelijke werken in dienst genomen,
les in te lassen over „Sobriëtas in de moHet hoofd van het bureau voor sociale zakunnen individueel na beëindiging dezer
derne tijd".
werkzaamheden zonder bijzondere vergun- ken bij de staf van den rijkscommissaris
Inleider was Henri Hermans, een der
ning worden ontslagen, maar dan moeten bij voor het bezette Nederlandse gebied maakt
pioniers
van deze beweging, welke thans
hun indienstneming bepaalde mededelingen bekend:
Vaak bestaa.t er nog twijfel, tot welk beaan de districtshoofden der arbeidsinspectie
drog de in Duitsland werkzaam zijnde Ne- een kwijnend bestaan leidt, maar waarzijn gedaan.
Voor personeel, dat ten behoeve van tij- derlandse werknemer, die niet aan de grens voor toch eens tweehonderdduizend mendelijke werkzaamheden in dienst wordt ge- woont, overschotten van zijn loon naar huis sen in Nederland geestdriftig waren. En
nomen, kan reeds direct bij het in dienst kan zenden.
Op grond van de verordening van den dat moest thans nog kunnen, aldus Henri
nemen vergunning tot ontslag worden verleend, indien de werktijd tot 36 of 40 uur Duitsen rijksminister voor Sociale Zaken Hermans, want in onze tegenwoordige
van 29 Juni, kan thans de Nederlandse tijd is drankderving en matigheid in liet
wordt verkort.
L o o n c o n f l i c t e n zijn geen reden tot werknemer in Duitsland het totaal op zijn algemeen dringend nodig.
verlenen van vergunning tot ontslag, terwijl loon bespaarde geld naar Nederland zenden.
Het feit, dat ons volk nog jaarlijks voor
bij ontslag wegens onbekwaamheid de voor- Deze nieuwe regeling betekent een belangwaarde wordt gesteld, dat in plaats van de rijk gunstiger positie van den Nederlandsen honderdvijftig millioen gulden aan alcoontslagenen een gelijk aantal nieuwe werk- werknemer, die tot dusver slechts in beperk- holhoudende dranken besteedt — een benemers voor ongeveer hetzelfde loon wordt te mate geld kon overzenden.
Voor het overmaken van geldbedragen drag groter dan de kosten van ons gein dienst genomen.
Werknemers, die in plaats van gemobili- reiken de Duitse arbeidsbureaux speciale hele onderwijs! — is zeer bedenkelijk.
seerden in dienst worden genomen, mogen kaarten uit, welke aan de Nederlanders da- Maar erger dan de verspilling van kapiin het algemeen niet worden ontslagen delijk nadat zij in de bedrijven werkzaam taal is de ondermijning door de drank van
wanneer de gedemobiliseerde terugkomt. zijn gesteld worden overhandigd.
Bij het tonen van deze speciale kaart, de volkskracht, de geestelijke verslapping
Gedemobiliseerden hebben gelegenheid bij
de Opbouwdienst te komen of in Duitsland waarop de werkgever de hoogte van het en toenemende genotzucht.
bereikte netto-loon vermeldt, kan de betawerk te krijgen.
Sobriëtas heeft .dus op zijn oorspronkeUitzonderingen zijn toegestaan wanneer ling van het gespaarde loon bij iedere dede eigenaar van het bedrijf of diens zoon viezenbank of bij de Duitse Rijksbank plaats lijk terrein nog een nuttige taak, maar
uit militaire dienst terugkeert als zij ook vinden. Het doorsturen van het gespaarde dit terrein is intussen aanzienlijk uitgevóór hun oproeping de desbetreffende werk- loonbedrag geschiedt door het verrekenings- breid.
bureau bij den Nederlandsen rijksconsulent
zaamheden verricht hebben.
In 1928 heeft Sobriëtas op haar vierde
De volgorde voor ontslag is — behoudens voor sociale aangelegenheden te Arnhem.
uitzonderingen: 1. arbeiders van 65 jaar en Voor een ongestoorde overmaking van het nationaal congres een nieuwe richting inouders; 2. vrouwelijke werknemers, gehuwd, gespaarde loon is zodoende zorg gedragen. geluid. Daar werd uitgesproken, dat de
die geen kostwinster zijn; 3. ongehuwde Bij eventueel rijzende moeilijkheden geven
vrouwelijke werknemers, die geen kostwin- de Duitse arbeidsbureaux inlichtingen. Zij zorgwekkende toeneming van genotzucht
ster zijn; 4. ongehuwde mannelijke werkne- beschouwen het als een bijzondere plicht, de gemakzucht en b-bzucht met haar grote
mers, die geen kostwinner zijn; 5. vrouwe- Nederlanders te helpen.
individuele sociale en economische nadelijke werknemers, die kostwinster zijn; 6.
len,
.persoonlijk en georganiseerd verzet
ongehuwde mannelijke werknemers, die
5. De verdiensten van dienstboden door versterking van wilskracht en ontkostwinner zijn en 7. gehuwde mannen.
De ondernemers moeten bij. ontslagaanwikkeling van solidariteit dringend nooden de steunregeling
vrage aan de districtshoofden der arbeidszakelijk maken en dat „de christelijke ofinspectie een nominatieve opgave in drieTer bevordering van het verrichten van
voud van de voor ontslag voor te dragen gezinsarbeid van huishoudelijke aard door fergedachte van Sobriëtas" moet worden
arbeiders doen toekomen en een aan het Nederlandse meisjes had de vroegere minis- versterkt en mede gericht tegen de vele
gemeentebestuur.
ter van Sociale Zaken per circulaire van volkskwalen van onmatigheid ter bevorWerknemers, die zonder vergunning zijn 31 December 1938 aan de gemeentebesturen
ontslagen, ontvangen geen steun omdat de meegedeeld, dat hij er zijn goedkeuring aan dering ener christelijke consumentenondernemer verplicht is loon of salaris door hechtte, dat alle verdiensten door gezins- moraal."
te betalen, zolang geen vergunning tot ont- leden van ondersteunden en tewerkgestelden
Nog veel belangz-ijker en uitgebreider
slag is verleend.
verkregen met het verrichten van gezins- wordt deze taak in de nieuwe tijd, nu
arbeid van huishoudelijke aard bij de vast- men het economisch leven, dat heden in
stelling van de steun en de plaatsing in de
2. Verbod van verlaging van lonen werkverschaffing geheel buiten rekening toenemende mate meer is ingesteld op het
werden
gelaten, zodat voor deze verdiensten w e k k en dan op het d e k k e n van been salarissen
generlei aftrek meer behoefde plaats te vin- hoeften,
veelal schadelijke behoeften,
den.
In het Verordeningsblad is opgenomen een
Thans heeft de secretaris-generaal van So- tracht te hervormen in de geest van een
verordening van den rijkscommissaris voor ciale Zaken deze circulaire ingetrokken in gezonde, christelijke welvaartspolitiek.

het bezette Nederlandse gebied betreffende
het verbod van verlaging van lonen en salarissen.
Hierin wordt het volgende bepaald:
Verlaging van de ten aanzien der arbeidsverhoudingen in landbouw-, industrie- en
handelsbedrijven, alsmede in de vr^je beroe-

Tk ermomefer actie

Spreker stelde tenslotte de vraag of
het Sobrlëtas-ideaal nu en straks niet het
best zal kunnen worden verwezenlijkt
door mïddel van de het gehele maatschappelijke leven omvattende standspr-

ganisaties. Of Sobriëtas zich echter in
die g-eest zal willen aansluiten is een
vraag welke de beweging zelf moet beantwoorden.
Veredeling van het ontspanningsleven

Niet enkel matiger, wy moeten ook
schoner gaan leven en de vrije tijd die de
sociale organisaties voor de arbeiders
hebben verkregen is dan eerst vruchtbaar, wanneer hij besteed wordt voor hoger cultureel leven. Het was Jos. Veldman die over dat vraagstuk een inleiding
hield.
Weliswaar is het probleem van de vrqe
tijd thans naar de achtergrond geraakt,
maar straks zal het de volle aandacht vragen. Dan moeten wij voor onze taak klaar
staan. Het verband tussen godsdienstig
en cultureel leven en de besteding van de
vrije tijd is niet te ontkennen en onze
katholieke arbeidersbeweging heeft dat
belang begrepen. Onze taak is breder lan
alleen ontspanning geven; ook ontwikkeling moet er zijn.
De stoffelijke verbeteringen, door de arbeidersbeweging in een halve eeuw bereikt, vormen de grondslag voor de geestelijke verheffing van den arbeider. Vooral de vrije tijd was een prachtige verovering.
De vrije tijd dient te worden *>estspd
aan de godsdienstige, verstandelijke, zedelijke, maatschappelijke en aesthetische
vorming en devoties; voor ontspanning
en rust en voor het onderhouden van
vriendschapsbetrekkingen, huiselijke genoegens en liefhebberijen.
Een lange reeks middelen staat voor
dit alles ten dienste ter ontwikkeling van
geest, hart en lichaam.
Onze arbeidersbeweging bezit reeds
vele goede en schone instellingen voor dit
doel, zoals de ontwikkelingscentrale, de
reiskas, de filmcentrale, kernvorming-,
jeugdbeweging enz. Deze instellingen
moeten worden geordend en doelmatig
gericht op een betere vrije-tijd besteding
en veredelende ontspanning. Veldman
stelde als voorbeeld van plaatselijke activiteit het werk van de club „Meer vreugde", van Jonge Werkman en WerkUedenvereniging in Nijmegen, die in haar veredelende arbeid de gehele gezinnen betrekt. Bij het Verbond leven plannen om
voor de besteding van de vrije tijd straks
een speciale dienst in het leven te roepen
en Veldman verwachtte hiervan veel goed
resultaat.
Het is te hopen, dat onze jongeren vooral dit woord begrijpen en met al hun
enthousiasme gaan staan achter dit werk,
dat in deze tijd onze standsorganisaties
nog volop bestaansrecht geeft.

HERSTEE: ' A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D
in zijn leiding, minstens evenzeer als
anderen vertrouwen hebben in hun
leiders; dat men zijn wachtwoord
volgt, minstens even trouw als anderen het hun gegeven wachtwoord?
De omstandigheden laten het nu
eenmaal momenteel nog niet toe, dat,
als voorheen op de kaderdagen, duizenden katholieke arbeiders tegelijk
het bezielende en geestdrift wekkende
woord van De Bruijn horen, maar
zouden die omstandigheden kunnen
beletten, dat met minstens evenveel
enthousiasme gehoor en gevolg werd
gegeven aan zijn oproep: „Propaganda, juist nu", nu moet worden volstaan met deze eenvoudig in Herstel
af te drukken? Integendeel. De oproep is er en er zal gevolg aan worden
gegeven. Ondubbelzinnig en eclatant.
Moge er zich in de gehele beweging^ nu De Bruijn het wachtwoord:
„propaganda, juist nu" heeft gegeven, een ongekende, intensieve activiteit ontplooien, een activiteit, die
zich niet beperkt tot die van de propagandisten, maar die uitgaat van
vele duizenden leden, die overtuigd
zijn van 't goede recht en het grote
goed der katholieke arbeidersbeweging,

blik heeft versaagd, die zich met onlro|»£5«j«tncla: Juisl nu verdeelde toewijding geeft aan de
katholieke arbeidersbeweging en
(A) Propaganda: juist nu. Dat haar constructieve taak voor de
was het slot van het artikel, dat de ging.
Verbondsvoorzitter in 't vorig numDe Bruijn is wel de laatste, die
mer van Herstel schreef. „Juist nu", dank en erkentelijkheid
verwacht,
zo luidde het opschrift boven het ar- waar hij slechts zijn plicht, zijn dure
tikel, waarmede De Bruijn het spe- plicht ziet. Maar dat neemt de plicht
ciale propaganda-nummer van Her- van dankbaarheid niet weg.
stel inleidde. Men herinnert zich: dit
Zou het nu niet mogelijk zijn om
propaganda-nummer, geheel aan het hem het schoonste geschenk aan te
Verbond en zijn instellingen gewijd, bieden, dat men voor hem zou kunverscheen juist voor de oorlog. Even nen uitdenken: een groot, een beduihad het de schijn alsof dat het laat- dend groot aantal nieuwe leden? Zou
ste nummer van Herstel zou zijn ge- dat niet 't beste bewijs zijn, dat men
weest, de zwanenzang ... Gelukkig en met hem meewerkt, meestrijdt?
God zij dank is het anders gelopen.
Dat men, mét hem, gelooft in de
Tussen het eerste „juist nu" en toekomst der katholieke arbeidershet tweede „juist nu" is er veel, heel beweging, dat men vertrouwen heeft
veel gebeurd. Het „nu" heeft 'n heel
andere inhoud. Het „juist nu" in het
propaganda-nummer was groot en
vet gedrukt. Het „propaganda: juist
nu", in het vorige nummer van Herstel stond niet in vette, maar in gerac
wone letter. Of de vermaning „juist
nu" er minder dringend om was?
Geenszins. De vermaning is zó dringend, dat ieder accent te gering zou
zijn, om voldoende het ontzaglijk
grote belang van het „juist nu" tot
ironie oer
uitdrukking te brengen.

J U I S T NU!!
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(A.) Waaruit put de mensheid de
kracht om steeds maar te blijven streven
naar een betere samenleving? Is het
eigenlijk niet dom en hopeloos?
De wereld, bestaat al vele duizenden jaren. Minstens iedere 50 of 100 jaar is er
een wereldhervormer opgestaan en alles
bij elkaar is de wereld er wel slechter
maar niet beter op geworden, 's Is altijd
miserie geweest en 't zal altijd miserie
blijven, ondanks de schoonste toekomstvisioenen welke idealisten ons voor ogen
toveren.
We zitten thans warmpjes in een crisis, we vechten en ploeteren om er weer
uit te komen maar we weten van te voren
reeds, dat een volgende crisis van economische of andere aard ons weer wacht.
Waarom zou het over 5, 10, 50 of irvo jaar
gezelliger en beter op de wereld zijn dan
het nu al duizenden jaren is? Waarom
dromen van een aards paradijs of bouwen
aan een kasteel dat slechts een luchtkasteel kan zijn?
***
Adam en Eva hebben de crisis gekend,
een
felle crisis. De geschiedenis van heel
Men denke zich eens in wat het
zou betekenen, wat het zou zeggen, het mensdom is een geschiedenis van
indien juist in de/e tijden de katho- strijden en lijden, van rampen en wederlieke arbeidersbeweging, niet alleen waardigheden. Het alleroudste cultuurniet achteruit ging in ledental, maar monument dat door opgravingen uit het
aanmerkelijk zou toenemen. Dat zou héél verre verleden tot ons gekomen is:
klare en duidelijke taal zijn. Dat zou de strijdbijl; en de trappen van de „culhet aanzien onzer beweging onge- tuur" worden afgelezen uit de materie
dacht versterken. Dat zou wel het waaruit de strijdbijl is samengesteld: uit
beste bewijs zijn, dat de katholieke steen, ijzer, brons en staal. En als er vanarbeidersbeweging niet een afgestor- daag of morgen een nog ouder cultuurven, maar een levend, een bloeiend monument gevonden wordt is het misorganisme der Nederlandse samen- schien het ezelskakebeen waarmee een
mensenpaar zijn broeleving is. Dat zou wel het beste be- kind van het eerste
1
wijs zijn, dat-•
maar hierover 'n der dood sloeg .
Duizenden jaren hér zien we het culapart woord.
tuurvolk, de Egyptenaren oorlog voeren
***
tegen Hyksos, tegen Assyriërs, tegen de
Wij weten, dat wij hier tegen de oude jodenstammen.
Daar in 't Oosten waar de bakermat
zin van De Bruijn in gaan schrijven.
Hij zou het er nameüjk nooit mee van onze beschaving ligt, duizenden jaren
eens geweest zijn, dat wij hier zijn terug, zien we de Perzen de itügyptenaren
persoon naar voren halen. Maar wij overwinnen, Assyriërs strijden tegen Baweten te spreken uit naam van alle byloniërs, Elamieten, Mediërs, Hethieten,
verbondsbestuurders, van alle vak- Syriërs, Phoeniciërs, tegen Israël, Juda,
bondsbesturen en van duizenden en tegen Egypte, 't Gaat er van de ene krijg
duizenden leden, wanneer wij zeggen, in de andere. Doriërs vallen verwoestend
dat de katholieke arbeidersbeweging Griekenland binnen, Griekenland voert
juist nu een man aan het hoofd heeft, drie zware oorlogen tegen Perzië, waarna
die onder de allermoeilijkste omstan- in Griekenland zelf Sparta en Athene ondigheden het grote, dierbare schip derling lustig aan 't vechten gaan, waarder katholieke arbeidersbeweging na Philippus III van de opgekomen staat
door de branding stuurt, die dag en Macedonië 20 jaar lang met pieken van
nacht waakzaam is en geen ogen- 5 a 6 meter tegen de Grieken tekeer gaat

***
De Verbondsvoorzitter heeft gevraagd: propaganda, juist nu.
Men kan betogen, waarom juist nu
propaganda moet worden gemaakt.
Men kan het goed recht van de katholieke arbeidersbeweging gaan bewijzen, haar grote betekenis in het
verleden, haar grootse taak, zo God
het wil, in de toekomst gaan uitstippelen; de geestelijke en materiële
voordelen, verbonden aan het lidmaatschap, naar voren brengen. Dat
is allemaal mogelijk. Maar dat zullen
wij hier thans achterwege laten. Wij
willen hier spreken tot mannen en
vrouwen, die dat alles niet weer eens
opnieuw beredeneerd wensen. Die
overtuigd lid van de katholieke arbeidersbeweging zijn; die zonder nadere uitleg direct de volle omvang en
betekenis van het „juist nu" aanvoelen.

historie

veranderen. ledere mens, iedere volksgroep, iedere natie, zie maar een zo groot
mogelijk deel te bemachtigen.
Wie de zaak echter beziet vanuit een
hoger beginsel, hij behoudt de kracht om
te blijven streven naar, te blijven werkeft
aan een betere samenleving. Hij weet,
dat de wereld geen chaos is, maar een
rootse, harmonieuze schepping van God,
waarin alles, tot in de kleinste details
met elkaar harmonieert, waarin alles een
onderdeel van de grote eenheid is, maar
waarin God den mens heeft geplaatst en
aan dezen een vrije wil gaf; de vrije wil,
zoals Dante zong: het grootste geschenk
dat God kon uitdenken en waarin het
spiegelbeeld Gods, dat de mens is, het
meest tot Ood zelf nadert; de vrije wil,
die insluit de macht om de orde in de
schepping te bewaren, maar ook te verstoren. En naast deze vrije wil, naast
deze gevaarlijke maar heerlijke gave, gaf
God den mens als tegenwicht verstand,
schonk hem inzicht in Zijn plan, stelde
hem het einddoel der schepping duidelijk
voor ogen, wees en wijst hem bij voortduring de wegen, langs welke dat einddoel is te bereiken, schonk en schenkt
«•acht en genade voor een blijvend streven naar dat ene einddoel, waarop alles
wat op aarde is zich moet concentreren.
En alsof het eigenlek nog niet genoeg
was het streven van elk mens individueel
op Hemzelf te richten, bond Hij alle mensen samen door Zijn voorschriften van
sociale rechtvaardigheid en christelijke
naastenliefde, opdat geheel de mensheid
ezamenlijk als een eenheid zou opgaan
naar het éne doel.
De orde waarin de gehele mensheid zou
moeten arbeiden is de volmaakte orde.
Naar deze volmaakte orde streven, dat
is de opgaaf voor de mensheid.
Zoals iedere mens voor zich de plicht
heeft naar de volmaaktheid te streven
zonder deze nochtans ook maar bij benadering te kunnen bereiken -- zoals de
harde werker werkt uit plicht en liefde
zonder nochtans voor 80 of 90 pet. het begeerde resultaat te zien, zoals de wetenschap doorgronden wil, zonder nochtans
geheel te doorgronden, zoals de asceet
naar de kennis van God streeft zonder
er nochtans ooit toe té geraken, zo moet
ook de mensheid de orde van Gods wereldplan nastreven.
Zó en niet anders moeten wij de plicht
tot herstel en vervolmaking der maatschappelijke orde zien. Zó opgevat is het
niet hopeloos en dom te streven naar
eenheid en orde; zo opgevat kunnen de
40, 50 eeuwen uit het verleden ons met al
hun miserie niet tartend en ironisch toegrijnzen.

en zijn zoon Alexander de Grote KleinAzië, Babylon en heel 't Oosten tot in
Voor-Indië al bloedvergieten*! onderwerpt
en een wereldrijk sticht, dat na zijn dood
al vechtend door en onder zijn generaals
verdeeld wordt.
Besdfeving en oorlog slaan over naar
Rome, waar Romulus z'n tweelingbroertje
Remus bjj de strijd om de naam van de
stad, vermoordt. En na het tekort aan
vrouwen aangevuld te hebben door de
beroemde Sabijnse maagdenroof, was
Rome zoetjesaan rijp voor een paar honderd jaar felle, bloedige twisten tussen
Plebejers en Patriciërs, welke zich ondertussen met vereende krachten v/ierpen op
Etruriërs, Latynen, Sabijnen, Umbriërs en
Samnieten, bij herhaling oorlog voerend
tegen Carthago, viermaal tegen Griekenland, tegen Syrië en een zéér bloe- Laten wïj «fit niel
dig peultje schillend met de Kimbren en
Teutonen en met den koning van Pontus
in Azië — en tegen Galliërs, Germanen,
(A) Verleden jaar werd er afgeBataven en talloze andere volken vechtend, op hun beurt invallen verdurend van sproken, dat wij zoveel mogelijk iedere vergadering en bijeenkomst zoude Hunnen en Vandalen.
den
openen met 't speciale, door Z. H.
En na het tijdstip, waarop de mensen
hun God zelf vermoordden, wordt het er Exc. den Aartsbisschop goedgekeurde
al niet beter op. Christenvervolging, poli- „Gebed voor de Nieuwe Gemeentieke moorden, invallen van Noormannen schap".
Een opwekking om dit ook trouw
Kruistochten, WO-jarige, 30-jarige, 7-jarige,
te
doen is niet overbodig. Komt, la80-jarige oorlogen, Spaanse en Oostenten
wij het vaste voornemen maken
rijkse successie-oorlogen; gewapende vrehet
gebed niet meer over te slaan.
des, zeeroverijen, Turken-oorlog, InvestiHet
is actueler dan ooit. Nooit was
tuurstrijd, revoluties en schrikbewinden,
stedelijke, regionale, landelijke, koninklijke het méér nodig. Bijna ieder woord
heeft, juist voor deze tijden, zijn dieen keizerlijke oorlogen, roofridders, tijd- pe zin en rijke inhoud. Voor wie het
perken van pest en hongersnood, veroveringen Ten heroveringen, Ie en 2e en 3e gebed niet meer heeft, drukken wij
het hieronder af.
Engelse oorlog, Napoleontische veldtochKom, Heilige Geest, vervul de
ten, Russisch-Japanse, Frans-Duitse,
Krimoorlog, felle partijschappen, politieke harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw
onrust, overstromingen en andere natuurliefde. Zend Uw geest uit en zij
rampen, economische crisissen bij de vleet.
zullen herschapen worden. En
En zo zijn wij na de wereldoorlog van
Gij zult het aanschijn van de
1914—1918 — waarvan wjj de naweeën
aarde vernieuwen.
nog voelen — aangeland in de huidige
wereldcrisis, die zijn gelijke misschien
O God, Gij hebt de waardigniet heeft.
heid van de menselijke natuur
Moeten wij, na al die bittere en harde
op wonderbare wijze geschapen
ervaring, toch nog optimist blijven en aan
en nog wonderbaarder hersteld;
een „nieuwe gemeenschap" werken?
geef, dat wij de waardigheid van
Wie de zaak van louter menselijk standal onze mede-mensen mogen erpunt beschouwt, zou er toe overhellen die
kennen en met hen er in slagen
vraag ontkennend te beantwoorden. Hy
de ontredderde samenleving in
komt tot de conclusie, dat men de historie
Christus te herstellen en op de
haar gang maar moet laten gaan: laisser
grondslagen van rechtvaardigfaire laisser aller: laat de chaos maar
heid en liefde de Nieuwe Gevoortduren, men kan er toch niets aan
meenschap op te bouwen. Amen.
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Maar in ons hart is het toch blij,
warm en goed.
God is ons nabij.
En tot sterkte en troost Zijner kinderen strooide Hij over de komende
Maria, wie ter wereld zegt ons, wat maanden na Maria's geboorte (8 Sepvan uwen zoeten naam de zin mag tember) nog de kleine feesten van:
wezen ?
Wie weet den sleutel tot dien rij„De H. Naam van Maria" (12 Sepken schat?
tember) .
De zin van uwen naam blijft on„O. L. Vrouw der zeven Smarten"
doorgrond. (15 September).
Maar liefde zegt, wat zij niet kan
„O. L. Vrouw, vrijkoping der slabevroeden
ven" (24 September).
„O. L. Vrouw van de H. RozenSeptember nadert — October krans" (7 October).
nadert.
„Het goddelijk Moederschap" (11
Het wordt koud en we zullen weinig October).
te stoken hebben.
„De zuiverheid van Maria" (16
Het wordt vroeg donker en we zul- October).
len de lichten moeten dempen.
Het is droevig op de wereld, en de
Wij zullen Moeders feesten als
wintermaanden zullen niet gemakke- Moeders kinderen vieren.
lijk zijn.
. p. P. P.

feesten

De glans van een hulsgezin, het
apart-blije van elk gezin afzonderlijk,
grotendeels in de kleine feesten.
Gróte feesten: dat zijn de plechtige
kerkelijke. Dat is moeders verjaardag.
Dat is een eerste Communiefeest. Dat
is St. Niklaas.
Maar de kleine, die de gezinnen
onderscheiden van andere, die eigen
zijn aan elk familieverband, hoe kostbaar zijn ook die in het leven!
Daar zijn de verjaardagen van de
kinderen; de trouwdag van vader en
moeder; een feestje van een plechtige
hernieuwing van de doopbelof ten; een
geslaagd examen; moederdag; vastenavond; een verloving van een van
de grotere kinderen. Elk gezin kent
ze; elk gezin kent andere. Het ene
viert een bepaalde naamdag, het andere tracteert of maakt een „gezellig
avondje" als de grootouders er zijn.
Dan nog zijn er de feestjes als moeder
beter is na een erge ziekte; de heerlijke vierdagen, als een nieuw broertje "iefer van der Jrleer Je Vr aleneren
of zusje ten doop gehouden is en de
kinderen daarna op moeders kamer
BIJ ZIJN ZESTIGSTE VERJAARDAG
het wiegekind komen bewonderen te
midden van taart en bloemen!
Zie: zulke blije feestjes houden de
Toen de oorlog langs en over de grenzen liefde van God, over het geluk van het
familieband gaaf en vreugdevol; ze trok, herinnerde deze vereerder van de geloof; men gaat opnieuw beseffen, dat
zijn een blijvende bron van dankbare oudste Dochter der Kerk zich zijn eigen het katholicisme groot en schoon is, en
herinneringen.
vaderland. Toen Nederland mobiliseerde dat zij die er zich geheel aan geven, er
kwam hij uit Frankrijk's hoofdstad, waar alleen maar gelukkiger door kunnen worOnze Moeder de H. Kerk is een hij directeur van een grote katholieke uit- den. Men wordt de mens, die men werd
men gedoopt werd; men wordt een
wijze Moeder.
geverij was, terug, niet om onder de wa- toen
stuk middeleeuwer, men gaat begrijpen.
Ook zij beseft de waarde van de penen te gaan, daarvoor was hij reeds te
kleine festiviteiten, die als kransen oud, ook niet omdat hij bang was in
van pareltjes rond de stralende dia- Frankrijk, dat toen immers nog vol zelfmanten hoogfeesten staan.
vertrouwen achter de betonnen wal der
Elke dag van de kerkelijke kalender Maginotlinie lag en amper aan een overviert het feest van een held Gods: van rompeling dacht, en onmogelijk kon hij
een heilige.
menen, dat door zijn komst Nederland
Maar daar tussen in lichten toch ineens ontrefbaar zou worden of dat het
nog weer aparte blijdschapsdagen op. in hem een gezant Gods zou gaan erkenHet zijn geen grandiose feesten met nen, die het onfeilbaar zeker langs alle
vigilie en octaaf: 't zijn alleen maar dreigende gevaren heen zou leiden. Hij
dagen van extra barmhartigheid kwam slechts, omdat hij móést komen, en
Gods: de glans des Heren is ons dan hij moest komen omdat zijn hart hem
weer speciaal nabij.
dwong. Pieter van der Meer was een groot
En allereerst springen nu in onze vaderlander, toen hij in Nederlan/1 de kaherinnering: de kleine Maria-feesten. tholieken tot een rijkere, diepere bezieling
De gróte als Maria Onbevlekt Ont- wilde brengen, hij was het evenzeer nog
vangen, Maria Boodschap, Maria He- in den vreemde. In de uren des gevaars
melvaart — en de komende tijden wilde hij bij zijn vaderland zijn, als hij het
zullen daar wellicht ook het feest van niet redden kon zou hij het willen bijstaan
Maria Middelares toe rekenen — zijn wanneer het misschien ter neer lag. Bingrandioos plechtige dagen.
nenkort zal een nieuw boek van hem verMaar meer dan dertig andere schijnen, „God en Mensch", dat 'n vervolg
Maria-dagen kent onze jaarkring is op zijn eerste dagboek, en dat zal zeker De boeken, de artikelen, de desnoods felle
soms pessimistisch lijkende essays blijnog! Meer dan dertig! De namen dier veel bijstand brengen, vooral aan de ka- en
ken steeds nog uitkomst te geven, zelfs
feesten alleen brengen ons de zoete tholieken, die al lang zochten naar een als
alles schijnt te kantelen en niets waarMoeder nabij,- aan wier leven wij het nieuwe meer mens-lievende en op God achtigs meer overeind staat. De schrijver
feest te danken hebben.
bouwende gemeenschap.
Pieter van der Meer de Walcheren heeft
Zo zijn er: Maria's verloving,
steeds een ziele-contact met zyn lezers.
Maria's verwachting, Maria's moederZijn gedachten stromen over in hun geschap, Maria's bezoek.
dachten, heel hun ziel wordt tenslotte
Voor zulke gemeenschap heeft Pieter aangevuld door wat uit die ryke, milde,
Zo eren wij Maria als O. L. Vrouw
der Engelen, als O. L. Vrouw van van der Meer in Nederland zeker pioniers- apostolische ziel van. dezen modernen
stromen moet.
Troost, als O. L. Vrouw der Zeven werk verricht, na Schaepman, Ariëns en mens
Het
is hier niet de plaats om na te gaan
Alberdingk
Thijm,
met
Willem
NieuwenSmarten, als O. L. Vrouw der Zeven huis en Gerard Bruning wel het meest op welke
wijze Pieter van der Meer zich
Vreugden.
duidelijke en doeltreffende pionierswerk. dit ziele-contact verworven heeft, of hij
Wij vieren haar onder de titel van: Dit is intussen voor Pieter van der Meer het gekregen heeft met het Doopsel, dat
O. L. Vrouw van Goede Raad, Konin- nog niet afgelopen, het wordt door hem hij op 31-jarige leeftijd in de Benedictijnergin van de Vrede, O. L. Vrouw van nog gestadig aan gedaan, zo alsof hij nog abdij van Oosterhout ontvangen heeft, of
Altijddurende Bijstand, O. L. Vrouw in zijn eerste ijver van pas bekeerde pro- dat hij het van zijn peter, 4den onstuivan den Goeden Herder, O. L. Vrouw selyt was. Hij gaf de katholieke jongeren, migen, geweldigen Léon Bloy, heeft ontdie na de vorige oorlog zich begonnen te vangen, dit is immers iets. wat uit Gods
van de heilige Rozenkrans.
komt, maar zeker voor ons is hier,
Wij hebben een feest van haar oot- manifesteren, een ideaal en leidde hun hand
dat
de
zekere toon der waarheid en waarjonge
geestdrift
volgens
hun
talenten,
hij
moed, een feest van haar allerzuiverst zou 't gemakkelijk weer kunnen doen aan achtigheid
uit zijn werk spreekt, welke
Hart, een-f eest van haar Naam, een hun, die nu de jongeren zijn; ik weet ze- voortkomt uit het waarachtig doorleefde.
feest van haar bescherming.
ker, dat zij ook door hem tot een groot- Tot hun troost hebben heel velen „Mijn
Wij nemen er een aparte dag voor sere, een dapperder ontplooiing zouden Dagboek" gelezen, het was zeker voor
om haar te noemen: Moeder der god- komen. Zijn bezieling zou op hen diep heel velen een werkelijke genade, dit boek
vol aantekeningen van dag tot dag, dat zo
delijke genade, O. L. Vrouw bijstand inwerken.
Het is een van de grootste gaven, die boeiend werd als een spannende roman,
der christenen, O. L. Vrouw van het
deze lïjnbeschaafde aristocraat, deze he- waarop ook de vele vertalingen, die het
H. Hart.
En nog is de rij der feesten niet vig-levende katholiek, die zijn afkomst beleeft (tot nu-toe werd „Mijn Dagboek"
van bewoner der Lage Landen niet ver- vertaald in het Frans, Duits, Spaans, Pools
uitgeput.
gat, toen hij aan de Latijnse bronnen van en Italiaans) wel wyzen kunnen.
De hele Kerk noemt haar O. L. Frankrijk's moderne apostelen, Léon Bloy,
Vrouw van Lourdes; maar haast elke Jacques Maritain, Fumet, Rops lafenis en
orde heeft nog zijn aparte lievelings- nieuwe inspiratie ging zoeken, bezit, dat
naam voor haar, die de beschermster hij allen, die nog maar iets voor het ware,
De grootste verdienste van Pieter van
is van alle levensuitingen der Kerk. het goede en het schone open staan, te der Meer voor Nederland en speciaal na
En bijna ieder bisdom heeft zijn bede- bezielen weet. Leest men zijn boeken — zijn bekering tot het katholicisme voor de
vaartplaatsen met zijn daaraan be- en men moet die lezen als men eenmaal Nederlandse katholieken is zeker geweest,
geest en zijn diep wortelende overtui- dat hij hier levende mensen, levende kaantwoordende feesten: Maria heet zijn
ging heeft aangevoeld, men moet ze alle tholieke cultuur- en gemeenschapsmensen
dan: Zoete Lieve Vrouw van Den lezen, de boeken, die na zijn diepe, innige, heeft verwekt door zijn peisoon en geBosch, Sterre der Zee (Maastricht), rijke en ook boeiende „Mijn Dagboek", zijn schrift. Nu er bij gelegenheid van zijn
O. L. Vrouw ter Nood (Heilo). En bekeringsgeschiedenis, kwamen, — dan zestigste verjaardag op 10 September een
tientallen andere namen heeft zij nog! lykt het of er iets van de genade zelf door boek, geheel aan hem gewijd, zal verZo beamen wij allen, wat Gerard is gestroomd. Men moet na-denken, over schijnen en het maandblad „Roeping", dat
de gewichtigheid van het leven, over de het eerste katholieke jongeren-tydschrift
Wydeveld dichtte:

was, waar Van der Meer thans nog vaak
aan medewerkt, eveneens aan hem een
nummer wijdt, zal op deze verdienste van
hem nog wel meer gewezen worden. Wjj
willen hier vooral nog wijzen op enkele
van zijn publicaties, en vooral op die van
na zijn overgang tot de katholieke Kerk.
Jhr. Pieter van der Meer was eerst onder
invloed van den tachtiger Van der Goes
socialist geweest, maar dit bevredigde
hem niet en een reis door Italië bracht
hem in aanraking met het katholicisme,
De kennismaking met den Fransen schrijver Léon Bloy heeft tenslotte zijn bekering
bewerkt. Het verslag hiervan vindt men
in „Mijn Dagboek". Een mooi werk van
hem is vooral ook „Het witte paradijs",
welk boek ook in 't Duits en Frans vertaald is. Het beschrijft het leven van de
Karthuizers in de Zwitserse abdij Valsainte, en doet dit in zo zuivere klare
sfeer, in zo'n hoge sublieme toon als men
dit tevergeefs anders zal zoeken. Alleen
een beschouwende, monarchale geest als
die van dezen katholiek is hiertoe in staat.
De milde luister en de begeestering, die
uit zijn geschreven woorden straalt, mar
ken overigens al zijn publicaties tot een
rijke ervaring voor wie ze leest; zo alleen
is te verklaren dat een verzamelbundel
van zijn opstellen „Branding", waarin die
mooie beschrijving van Ascona aan het
Lago Magiore zelfs een nieuwe druk nodig
had. Men moet Pieter van der Meer dankbaar zijn voor zijn werk; dat katholiek
Nederland hem bij gelegenheid van zijn
zestigste verjaardag eens huldigt is niet
meer dan een plicht van dankbaarheid.
PAUL HAIMON.

De

J.W.

De nationale voorzitter van de
Jonge Werkman, H. W. M. v. d.
Bergh, pr. schrijft:
„Velen van onze directeuren, leiders
en bestuurderen zullen wel kennis genomen hebben van de reeds tot stand
gekomen concentratie op sportgebied. Zij zullen ook wel gehoord hebben, dat er in jeugdbewegingskringen over plannen gesproken wordt.
Ons Nationaal Verbond van De
Jonge Werkman kent in deze zijn bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van de J. W.-beweging zelve,
het R. K. Werkliedenverbond en het
Nederlands Episcopaat. Daarom
kunnen we ook met reden vertrouwen vragen aan al onze leidinggevende mensen in de J. W., directeuren en leiders, voor de stappen, die
wij in deze meenden te moeten doen.
Zolang er geen concrete plannen zijn,
waarmede wij volkomen kunnen instemmen, zou het zeer voorbarig zijn
ook maar iets daarvan te publiceren.
Wanneer we zekerheid hebben, zullen we bijtijds al onze afdelingen
daarvan op de hoogte stellen.
Ons advies blijft dan ook nu op
heel bijzondere wijze : w e r k z e e r
a c t i e f d o o r aan ons J. W.w e r k, vooral nu het nieuwe jaarprogram in bewerking is genomen.
Weest juist nu bijzonder accuraat in
al je werken, opdat wij de innerlijke
waarde van onze beweging ook naar
buiten met trots kunnen tonen."

HET VERLOSSENDE
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door
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In een vorig nummer gaven we enkele
minder algemene recepten voor een goed
gebruik van de thans gedistribueerde havermout. Onbekendheid met de mogelijkheid, om een zo gezond voedingsmiddel
anders te bereiden dan tot de gebruikelijke pap, zou de kans doen ontstaan, dat
men de bonnen ongebruikt zou laten, wat
met het oog op de onzekerheid van de toekomst ongewenst is.
Wat ons rechtmatig toekomt, dienen we
in 't belang der onzen ook aan te schaffen en, wat niet voor direct gebruik nodig
is, zodanig te bewaren, dat niets door bederf te loor kan gaan.
Ook rijst is een van de populaire voedingsmiddelen, die op veelzijdige wijze
kunnen worden aangewend. Velen kennen
ze alleen, in melk of water gekookt, en
met boter en suiker, soms met nog wat
kaneel, opgediend als toes'pijs.
De voedingswaarde van rijst maakt ze
echter ook tot een waardevolle hoofdspijs,
heel geschikt om nu en dan aardappelen
te vervangen.
Als zodanig is ze aan te bevelen in combinatie met stokvis; een eiwitrijk product,
dit laatste, dat in voedingswaarde aan
vlees gelijk is, als het dit niet overtreft,
en daarom in ieders aandacht wordt aanbevolen; temeer omdat ze in vergelijking
met vlees goedkoop is.
Als hoofdspijs geven we de rijst droog
gekookt; velen beschouwen dit laatste,
droog gekookt zonder aangebrand te zijn
en toch gaar, als een kunststuk dat boven
hun macht ligt. De fouten die het succes
in de weg staan zijn meestal, dat de rijst
onvoldoende gewassen wordt en dat men
het vuur te fel stookt. Rijst moet zó lang
gewassen worden (d.w.z. in het water met
de hand gewreven 'worden) tot het water
geheel helder blijft. Het witte bezinksel
brandt anders direct aan en dit gaat over
op de rijst.
Op ieder kopje rijst neemt men 3 kopjes
koud water. Is dit aan de kook, dan laat
men het met goed afgesloten pan zo zacht
jes mogelijk doorgaan, meer tegen de
kook dan aan de kook.
Bij de rijst geeft men dan een uiensaus,
tomatensaus, kaassaus, kerrysaus, enz,
Beschikken we over vleesresten, dan maken we eerst een uiensaus en roeren hier
de fijngesneden vleesresten doorheen.
Voor een uiensaus snipperen we enige
uien fijn, en bakken deze in vet of met
dobbelsteentjes spek heel langzaam bruin;
stoken we daarbij te fel, dan worden ze
hard en taai, dus oneetbaar en onverteerbaar. Slechte bereiding is meestal de oorzaak, dat vele mensen uien slecht verdragen; gebakken, slecht gebakken dan, Ie
veren ze meer bezwaar op dan gekookt en
gestoofd.
Aan de gebakken uitjes dan voegen we
een k twee eetlepels bloem toe en vervolgens wat kokend water. Onder voortdurend roeren brengen we dit alles aan de
kook en roeren dan het vlees erdoor. Hebben we geen vlees, dan nemen we in
plaats daarvan een vooraf in heet water
opgelost Maggi's Bouillonblokje.
Voor tomatensaus beginnen we ook
weer met het maken van een met meel
gebonden uiensaus. Inplaats van gehakt
vlees voegen we er dan ten slotte tomatenpuree aan toe.
Nu we de goedkope verse tomaten volop
kunnen krijgen, koken we deze na ze ge
wassen en in stukken gesneden te hebben
even zacht, wrijven ze daarna door een
zeef en voegen het doorgeroerde moes bi;
de uiensaus. We kunnen ook volstaan mei
het schilletje te verwijderen, wat gemak
kelijk gaat, wanneer we ze een paar minu
ten in kokend water leggen. Men drukt ze
dan stuk, voegt ze bij de uiensaus en laai
deze nog even doorkoken.
Van rijst laat zich ook een smakelijk en
goedkoop nagerecht maken, de rijstpud
ding. Voor 4 personen 1brengt men l ons
goed gewassen rijst in A l kokende melk
en % 1. kokend water en wat zout op hè
vuur en houdt ze plm. l uur tegen het
kookpunt, zonder dat ze aan de kook
komt. Ze moet nog dun zijn. Is ze te
droog, door te veel inkoken, dan voeg
VELE DAMES UIT AMSTERDAM

berichten ons, dat zij reeds lang, uit
hygiënisch oogpunt, hetzij Jozo hetzij
Nezo voor alle spijzen gebruiken, omdat er inderdaad geen zuiverder zout
bestaat.

U meent natuurlijk', dat ik" over
ilonde Mientje ga praten. Weineen,
.aar is immers al zoveel over te doen
geweest! Piet Tiggers heeft er het
ijne van gezegd en Jop Pollmann en
;apitein Paters.
Over echt prikkeldraad wou ik het
lebben; roestig prikkeldraad, met
venijnige punten, vijf rijen dik —
goed geteld — bovendien versterkt
met een ijzeren kabel van zoveel milimeter doorsnee en met een soort
dppengaas, wijd gemaasd, echter
niet zo wijd, dat zelfs de slankste
ady er door zou kunnen kruipen.

Dat alles voor den vader en mij,
twee van die goeie sukkels, die met
hangen en wurgen een dagje vrijaf
gekregen hebben en daar nu hand in
tiand lopen te wandelen, enkel en alleen om eens een beetje dennegroen
te zien, wat thymgeur op te snuiven
vóór alles om de stilte te „voelen"
rond onze arme, geplaagde hoofden.
„Vader, waarom?
,
Vader, waarvoor?—^
Vader, wanneer?—.,
Moeder, mag ik?....-.
Moeder, zal ik ?....,
Moeder, weet u?....— •
Moeder, hij...- •
Moeder, zij
Moeder, ik wil
M-o-e-d-e-r-r
"
Natuurlijk was dat prikkeldraad
er ook nog wel voor anderen.

men wat kokend water toe. Is de rijst
gaar, dan roeren we er een flinke eetlepel
suiker of enige tabletjes crystallosette
doorheen.
Nu roeren we 2 afgestreken eetlepels
custardpoeder glad met wat melk of water en gieten dit onder roeren voorzichtig
bij de rust, laten nog even onder roeren
doorkoken waarna ze in een puddingvorm gedaan wordt, die van te voren met
koud water is weggezet. Is de pudding
bekoeld, dan wordt ze op een bord of
schaal gestort.
Wie zo pudding nog wat smakelijker wil
maken, zonder dat het al te duur wordt,
heeft daartoe een pracht gelegenheid nu
de pruimen zo goedkoop zijn. We leggen
een pond pruimen even in kokend water,
waardoor de schil zonder moeite te verwijderen is; ook de pit halen we eruit en
brengen ze dan aan de kook. Van het vuur
genomen roeren we er enige opgeloste
crystallosette door of wat suiker of blan-

Voor de twee oude dames bijvoorbeeld, die rustig keuvelend hun voorzichtige passen zetten; voor den jongen en het meisje, die gezellig dicht
bijeen, de handen op eikaars stuur,
langs kwamen peddelen; voor het
fietsende, jeugdige ouderpaar, met
ieder een kleintje achterop.
Ach, op zeker ogenblik kwamen
wij op een plek, waar tien dreigende, bovenal lelijke borden stonden
met verbodsbepalingen:
Verboden voor niet-militairen.
Verboden, ook voor houders van
wandelkaarten.
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naar links en naar rechts, of er ner*
>'ens een bordje hing:
Verboden te eten
Verboden 't
ekker te vinden!
Niets er van.
Hier mocht alles. Welaan, tast toe i
Maar zonder gekheid: Teveel ge- en
ver-boden schaden. Dit is een oude^
opvoedkundige wet. Om die te ken-nen, hoef je volstrekt geen pedagogie, noch psychologie bestudeerd te
hebben.
Tucht? Aha. Tucht is goed. Tucht
is nodig.
Doch als ik tegen Jef preek, wan*
neer hij ter schole tijgt:
„Je mag niet te laat komen
en
ook niet te vroeg aan de schooldeur
aengelen
je mag volstrekt niet
onder aan de dijk lopen
je mag
niet bij de soldaten blijven kijken
rf
je mag niet met Jan-van-den-bakker,
meegaan
je mag niet bij den
groenteboer om 'n appel bedelen...„^
en onderweg geen slootje springen,
hoor
en verlies asjeblief je tijd
niet met beukennootjes rapen
"
dan is het zo klaar als een klontje,
dat hij minstens een van die geboden
overtreden moet, als er tenminste
nog een greintje spirit in hem zit.
Wij hadden in de vacantie een lo*
geetje, dat de naam torste van bar
ongezeglijk te zijn. Zijn lieve moeder
is zo zeer bezorgd voor een goede op*
voeding, dat zij 't ene onzinnige verbod na het andere uitvaardigt. En
Verboden voor alle balspelen.
Verboden toegang, art. 461 W. v. daar hij enig kind is, komt al haar
vindingrijkheid op zijn eenzaam
S.
Verboden zich buiten de paden hoofd neer. Wat een wonder, dat hij
dwars is! Gaat dat' zo door, dan
te begeven.
Verboden !...... . verboden ! .........vrees ik, dat hij met zestien, zeventien jaar een opstandeling genoemd
verboden ! ! ! .........
Toen zijn we klein, met voorover kan worden.
Op te zeer beknotte vrijheid blijven
gebogen ruggen en doorgezakte
knieën verder gelopen tot aan eine de meeste mensen reageren, gelijk
kinderen dat doen.
kleine Konditorei.
Daarom — doch wat wil ik? —
„Wat zal het zijn?"
„Neen, ober, geen thee, geen prik, welke overheid neemt raad aan van
een huismoeder? Anders zou ik adgeen ijs ...... Een pannekoek!"
viseren: wees zuinig met prikkel„Ja meneer. Uit pure baldadigheid draad, met bordjes van dit-mag-niet*
meneer, om eens tegen de draad in en-dat-moet-je-laten-op-straffe-van..»
te zijn."
Ze fnuiken de fierheid.
Toen de dampende, appetijtelijke
Ze maken schuw en listig tegelijk^
kostelijkheid mij met brede zwier
Ze wekken een verbitterde stemwerd voorgezet, heb ik eerst gekeken
ming.
En daar is niemand mee gebaat,
ke stroop. In plaats van pruimen kunnen
we natuurlijk ook verschillende ingemaakte vruchten gebruiken maar dit is eigen
lijk niet de bedoeling van onze inmaak; er
is nu nog vers fruit genoeg.
Verder kan men van in water of melk
gaargekookte rijst, waar we een geklopt
ei, wat bloem, suiker of zoetstof en wat
fijne kaneel doorgeroerd hebben, in vet of
boter rijstkoekjes bakken, die we als nagerecht, maar ook wel op brood kunnen
eten. Dit is b.v. een smakelijke methode,
om een rijstoverschotje van de vorige
dag een nieuwe en gewaardeerde bestemming te geven.
Tenslotte willen wij er nog even op wijzen, dat rijst licht verteerbaar is en dus
heel geschikt om, in water gekookt, overgoten met een warm sausje van bosbessensap, gebruikt te worden door mensen
met gevoelige ingewanden.
WILMA MÜNCH.

C. BOUDENS-VAN HEEL.
Noot. In het vorig artikel werd de
volgende, typerende zin geschonden:
Staring leefde op de Wildenborch nabij Lochem, een zeer gelukkig gezinsleven, met vrouw en acht kinderen. Vader
en moeder onderwezen zelf de zonen en
dochteren in de verschillende schoolvakken, zowel als in de vreemde talen, muziek en tekenen.
C. B. -v. H.
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Gespeeld te Havanna, 1886
1. e2—e4, e7—e5, 2. Pgfl— f3, Pb8—c6,
3. Lfl —c4, Lf8—c5, 4. c2—c3. Dit is de
meest gebruikelijke voortzetting in de Italiaanse opening. De pionzet dient om de
bezetting van het centrum met d2— d4
voor te bereiden. 4 ....... , Pg8—f6, 5. d2—
d4, e5Xd4. Zeer slecht is 5 ....... , Lb6? 6.
de5:, Pe4: 7. Dd5! en wit wint het zwarte
paard, daar zwart de matdreiging op f7
moet pareren. 6. e4 —eö. Meestal slaat men
direct terug op d4 (c3Xd4), waarna 6.
....... Lb4t een vaak zeer ingewikkeld spel
oplevert. 6 ....... , d7—Aal De beste zet in
dergelijke situaties, waardoor zwart voorkomt, dat zijn spel te veel gesloten wordt.
Op 6 ....... , Pe4 bijvoorbeeld zou 7. Ld5
kunnen volgen. 7. Lc4—b5. 7. ef6:, dc4:
zou zwart het beste spel geven. 7 ....... ,
Pf6— «4 8. c3Xd4, Lc5—b6. Zwart wil
gaarne pion d4, die inderdaad voor wit
een zwak punt vormt, onder schot houden.
Kvenwel kan die pion afdoende verdedigd
worden, zodat de zwarte loper op b6 feitelijk slecht staat. Lb4t of zelfs Le7 was
dan ook wel beter geweest. 9. Pbl—c3, Lc3
—g4. 10. Lel—e3, 0—0. 11. 0—0, LggXfS?
Een verkeerde beoordeling der situatie.
Zwart redeneert blijkbaar als volgt: Slaat
de dame terug, dan is pion d4 nog slechts
éénmaal gedekt en tweemaal aangevallen.
Slaat daarentegen de pion terug op f3,
dan heeft wit een dubbelpion en bovendien
komt zijn koning onveilig te staan. Echter
die dubbelpion is hier toevallig geen nadeel, maar een voordeel voor wit, daar nu
het witte pionnencentrum versterkt wordt.
Bovendien is de open g-lijn eveneens een
voordeel voor wit, omdat de torens langs
deze weg vlug aan kunnen vallen. 12. gZ X
f 3, Pe4Xc3. 13. b2Xc3, f7— <6. Nog steeds
begrijpt zwart niet, waar het om gaat,
anders had hij wel geprobeerd met f7 — f5
de stelling vast te zetten. 14. f3—f4, f6 X
e5. 15. f4Xeó, Dd8—h4. 16. Lb5—d3t Een
zet met een dubbel doel. Allereerst wordt
punt h7 bedreigd en verder kan wit nu
Khl spelen zonder door De4t gestoord te
worden. 16 ........ Pc6—d8. 17. Kgl—hl,
Pd8—e6. ^18. Tfl —gl, c7—c5. Een tegenactie, die 'precies te laat komt 19. Tgl—
Dh4 —e7. 20. Ddl —c2. Dreigt Lh7:, terwql
nu ook de andere witte toren in actie kan
komen 20. ....... h7—h5. 21. Tg:4—g6, c5X
d4. Beter was Pf4 om een wit aanvalsstuk af te ruilen. Maar ook dan staat
zwart niet best. Bijvoorbeeld 21 ....... , Pf4.
22. Lf4:, Tf4:. 23. Tagl! enz. 22. Le3—h6,
KgS—h».

23. Lh6Xg7t! Met dit offer wordt de
partij beslist 23 ....... , Pe6Xg7. 24. Tg6—
h6f, Kh8—g8. 25. 1x13—h7t, Kg8—h». (25.
...... , Kf7?. 26. Dg6 mat.) 26. Lh7—e4t!

Kh8—g8. 27. Le4Xd5f, Tf8— f7. Zwart
heeft niet veel 'anders. 28. Dc2—h7t, Kg8
—K. 29. Dh7—1»8 mat.
Eindspel na. 266

In dit eindspel kan wit de pion, die
dreigt te promoveren, slaan, masr dan
neemt zwart het paard en houdt dan met
loper tegen toren remise. Wit tracht dus
eerst het paard in veiligheid te brengen:
1. Tg7—g8t, Kc8—b7 (l
Kd7. 2. Pb8t
en 3. Kh2:) 2. Pa6—c5f, Kb7—b6. Op Kc6
volgt Tc8t en Kh2:. Ook in het vervolg
moet zwart die torenschaakjes vermijden.
3. Pcö—a4t, Kb6—bö. 4. Pa4—c3f, Kbö—
M. 5. Pc3—a2t, Kb4—b3. 6. Pa2—elf, Kb3
—b2. Nu schijnt het paard toch nog verloren. Echter: 7. Kg3Xh2!, Kb2Xcl. 8. Tg8
—gl! en wint met 9. TglXfl.
No. 266
N. Bossolinio, „Isvestia", 1928
a

a

b

b

c

c

d

d

e

e

f

f

Wit begint en wint
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De gevangenen van de bijzondere l
strafgevangenis benijdden hun lotgenoot no. zeventien niet, omdat de directeur en de cipiers hem meer dan ooit
enig ander, met welwillendheid behandelden. Nummer zeventien zat levenslang; het kwaad dat hij in zijn jeugd
bedreven had moest wel zeer groot zijn,
daar hij tegen alle verwachting in ook
bij de laatste grote amnestie niet was
vrijgelaten. Hoe lang hij reeds zat was
behalve den directeur en hemzelf aan
niemand met zekerheid bekend; de
schatting varieerde tussen dertig en
vijftig jaar, maar als men hem daaromtrent ondervroeg glimlachte hij slechts
en weigerde te antwoorden. Hij was 'n
kleine magere man met spierwitte haren en een geheel door groeven doorploegd grauwbleek gelaat, waarin de
diepliggende bijziende ogen als bestorven lagen. "Hij sprak weinig en slechts
uiterst zelden zag men een lach om
zijn bloedloze gerimpelde mond. Doordat zijn gestel zwak was behoefde hij
geen zwaar of vermoeiend werk te
doen en inplaats van de gewone gevangeniskost kreeg hij eten van de ziekenzaal. De directeur was hem goed gezind en vertrouwde hem zo zeer, dat hq
hem de zorg voor zijn tuin had opgedragen. Die tuin, een plek grond van
nauwelijks honderd vierkante meter,
was door zijn ijveren tot een eldorado,
een sprookjestuin geworden met een
weelde van verrukkelijke bloemen, met
paadjes recht als door een mes gesneden, waar geen enkel onkruidplantje
kans kreeg te gedijen. Sommige gevangenen konden van achter de tralies van
hun cel een blik werpen op dit glanzende, geurende
miniatuur-paradijs
waar zij vaak nummer zeventien bezig
zagen met langzaam gebaar en uiterst
nauwkeurig te wieden en sproeien. Ook
konden zij het zien als hij de bloemen
sneed en bundelde tot bouquetten om
er de kamers van de directeurswoning
mee op te vrolijken, of hy droeg ze
naar de kleine gevangeniskapel, waarvan hij de koster was.
Nee, zelfs de meest verbitterden misgunden den stillen eenzamen man zijn
voorrechten niet. Hij had al zo lang en
zo veel geboet, hij was zo oud en bijkans uitgeleefd. Maar wel waren zij
verbitterd en ontevreden als zij somwijlen een tweeden man met nummer
zeventien in de tuin bezig zagen. Deze
of gene, die zich door bijzonder goed
gedrag voor één dag die gunst verworven had. Daarover waren zij jaloers,
want behalve een dag van heerlijke vrijheid viel er steeds een extraatje af: 'n
kop koffie m«t een goed belegde boterham, een geurige sigaar
Nu waren de gevangenen bijzonder
verbitterd toen die gunst al driemaal
in één maand verleend was aan nummer drie en zeventig. Een jongeman
nog met een knap gezicht en iets in zijn
houding en optreden, dat de gewone
misdadiger mist; iets sympathieks dat
van karakter en beschaving getuigde.
Evenmin als van nummer zeventien
wisten de anderen iets omtrant zijn leven of de misstap, die hij had begaan;
alleen was het bekend dat hij twintig
jaar gekregen had waarvan nu een
vierde deel verstreken .was.
De beide gevangenen werkten samen
in de tuin zonder veel woorden te wisselen, want beiden hadden een stille
eenzelvige aard. De jongste kende niets
van bloemen of planten, maar volgde
gaarne de bevelen op van zijn ouden
lotgenoot, bevelen die werden gegeven
met een summier gebaar of een enkel
woord. Hij droeg de volle wateremmers
van de pomp naar het tulnreservoir, op
zijn knieën kroop hij o^er de grond
om de bloemperken en de gazons te
zuiveren van vuil en onkruid. Hij snoof

de heerlijke frisse geur van bloeiende
rozen met gulzigheid en luisterde gretig naar het gezang en geruzie der
schoon en grauw gevederda vrije vogels, die af en aan gingen. En soms als
vanuit de directeurswoning de zilveren klank van een fijn kinderstemmetje
tot hem doordrong, boog hij zijn hoofd
in het zand en stopte de oren toe om
dat niet te behoeven horen.
Nu kwam nummer zeventien naar
hem toegelopen om te zeggen dat hij
moest helpen bloemen snijden en bouquetten maken daar het altaar in de
gevangeniskapel bijzonder fraai versierd moest worden' voor de plechtige
H. Mis van morgen. Een uur lang
werkten zij zwijgend, toen klonk het
eerste woord, een woord van lof voor
den jongste omdat hq met veel smaak
en gevoel voor kleur de bouquetten gebundeld had. Nu sierde nummer zeventien de bloemen op het altaar, terwijl
de ander rustig aandachtig toekeek.
Daarna werkten zij met emmer en
dweil en bezem om de vloer fris en
schoon te maken en klommen naar boven om het koortje een extra beurt te
geven, want een gezelschap zangeressen zou komen om de H. Mis in-.-t hun
gezang luister bij te zetten.
Toen zat de oude gevangene vooraan
bq het altaar; op van vermoeidheid
rustte hij even. Zijn jonge lotgenoot
zat neven hem. Wat dezen bezielde zal
wel nooit iemand weten, maar op een
gegeven moment begon hij te spreken,
fluisterend als sprak hy zijn biecht.
Nummer zeventien onderbrak hem niet,
hij luisterde aandachtig, al kende hij
dit verhaal, het verhaal van zovelen
sedert het begin der tijden: moord uit
haat en jalouzie. Maar wat hem by
dezen jongeman trof was de grote
smart en spijt over zijn misstap.
Nadat nummer drie en zeventig was
uitgesproken bleef het geruime tijd
doodstil. Toen sprak nummer zeventien
met een schorre versleten stem:
„Jouw misdaad was groot, de mijne
waren groter; meer vertel ik daar niet
van. Gij hebt spijt en wroeging van uw
misstap omdat gij het leven van een
ander hebt vernietigd en uw eigen
leven hebt verwoest. Gij hebt berouw
zegt ge. Neen, jonge vriend, berouw
hebt gij niet, want dan zoudt gij niet
ongelukkig zijn. Spijt om een misstap
verheft den mens, maar berouw is van
oneindig hoger orde. Hebt gij u wel
eens afgevraagd hoe gruwelijk en hard
gij God beledigd hebt door uw medemens, een van Zijn schepselen het leven
te benemen? Gij hebt spijt omdat uw
daad den ander het leven kostte en
gij uw vrijheid missen moet voor lange
tijd. Vrijheid! O heerlijk woord, heerlijk
bezit. Maar wat is vrijheid? Voor mij
is het in vele lange jaren van stilte ea
gebed het ontrukken van mijn ziel aan
de kluister van zonden geworden. Gij
zijt nog jong, wellicht wordt u straks
nog een deel van uw straf kwijtgescholden. Als gij weerkeert in de maatschappij zult gij een man zijn van middplbare
jaren of nog jonger. Vanaf dat moment
zult gij niet meer vrij zijn, want het
leven met zijn verlokkingen zult gq
weer grijpen en er van genieten. Bedenk dan, jonge vriend, dat God u eens
uw vrijheid heeft ontnomen omdat gü
Hem beledigd had in Zijn eer en een
tuchtiging verdiende. Bedenk dat alle
dagen, alle uren. Dan kunt gij goed en
zonder zonde leven. Dan zult gij weten
wat berouw is als gij toch nog zwak
zoudt zijn. Morgen zal de priester Onzen Lieven Heer in het tabernakel dragen, bidt dan jonge vriend opdat God
u de genade van een waar berouw zal
schenken. Als gij die genade krijgt zullen de dagen u hier licht vallen.
WALTER,

in

LJIingscnap

Vorige maal mochten we op deze plaats
reeds de aandacht vestigen op het gelukdge verschijnsel, dat men in de wereld
pan het toneel gaat teruggrijpen naar de
hoogtepunten van ons cultureel verleden,
:oals die daar zijn in de toneelspelen van
onze grote dichters. Dat daarbij Vondel op
de eerste plaats staat spreekt vanzelf; wie
zijn spelen leest of ziet stemt in met de
lof, welke Hugo de Groot eens aan den
arins onzer dichters toezwaaide: gij
schrijft voor de eeuwigheid!
Het was, na het Residentietoneel, dat
onder regie van Johan de Meester d«
„Lucifer" bracht, het jonge Nederlands
Toneellyceum, dat eerst in Nijmegen en
daarna in het Amsterdamse Vondelpark
optrad met Vondels „Adam in ballingschap" en dit op een wijze die aan
„aller treurspelen treurspel" alle recht
doet wedervaren.
Het Nederlands Toneellyceum is nog
een jeugdig instituut; wij schreven er
reeds over en spraken er onze voldoening
over uit dat de jonge initiatiefnemer Carel
Briels in samenwerking met Albert van
Dalsuni en Eduard Verkade door dit Toneellyceum de klassieke toneelspelen door
middel van schoolopvoeringen nader tot
de jeugd wilde brengen.
De tijdsomstandigheden staken voorlopig een spaak in de verwezenlijking van
deze plannen, maar de leiders van het instituut zijn niet bij de pakken gaan neerzitten. Integendeel, zij maakten zich op
om in diverse steden oude Nederlandse
stukken te gaan spelen. Zo stond onder
meer Utrecht op het program voor een opvoering van „Elckerlyc", doch deze plannen sprongen te elfder ure af.
Nijmegen bracht meer succes en zag in
het stadspark „De Goffert" een reeks
boeiende vertoningen van „Adam in ballingschap". En nu werd vorige week een
tweede serie voorstellingen van dit spel
begonnen in het Vondelpark te Amsterdam. Welk een schone toneeldaad werd
hier gesteld! Er is onder de jongere toneelkunstenaars de drang naar synthetisch toneel, in deze zin, dat een toneelspel het samenvattend geheel is van de
verschillende uitingsvormen der kunst,
zoals declamatie, dans, muziek, schilderachtigheid. Vooral in de kringen van het
lekentoneel is naar deze samenvatting
ernstig gezocht en vaak met succes. Wie
trouwens het toneel ontdoet van alle bijkomstige moderniteiten en de algemeen
menselijke motieven slechts gebruikt om
zijn spel op te bouwen, komt vanzelf terecht bij die elementen welke alleen de
schoonheid dienen. Zeker, er wordt terecht gepleit voor het moderne toneel,
voor die stukken, waarin het leven van
vandaag gestalte krijgt. Maar als dat leven niet gezien wordt in zijn natuurlijke
kader van oorsprong en einddoel — God
- dan ontaarden de spelen maar al te
vaak in onbelangrijke incidenten, wier toneelsucces geforceerd wordt met trucs en
spitsvondige intriges.
Bij Vondel niets van dat alles. Integendeel, bij Vondel vinden de zoekers naar
synthetisch toneel hun ideaal. Onder meer
in „Adam in ballingschap", waarin kunstuitingen als zang, dans en muziek en
schildering lièzenlijke en onmisbare elementen vormen. Wel nergens is Vondel
daarin zo volkomen geslaagd als juist in
.Adam in ballingschap".
Want vormen in zijn andere drama's de
reien het toelichtende en concluderende
element, in de „Adam" zijn ze, behalve dit
alles, bovendien geheel opgenomen in de
voortgang van het drama. Dit spreekt Wel
het sterkst bij de bruiloftsviering van het
eerste mensenpaar, waarbij de Engelen
als hemelse gasten zorgen voor de verklanking der vreugde en der dankbaarheid mede.
Ach, ik weet het wel, men kan niet altijd Vondel spelen, toneel als louter amusement moet er ook zijn. Maar een uitvoering als deze in het Vondelpark heldert
de juiste waarde van het geestelijk verantwoord toneel nog eens op.
Moge de grote waardering van het publiek voor toneel als dit de theaterdirecteuren een wenk zijn om voor het komende seizoen ook de aandacht op deze spelen
te richten. Zij zijn er bij de vleet, maar
het scheen nodig dat de schok van de
oorlog het staketsel der veronachtzaming
moest doorbreken. Als dat waar blijkt,
dan waait deze slechte wind ons nog iets
goeds aan en staat ons een winter van
levensverdieping door schoonheid te wachten. Zo moge het zq'n.
AD BEVERS.

+

Kou - Kou- Kou
Door hun kou, koorts en pijnuitdrjjvende werking helpt hierbjj altijd
veilig en vlug een poeder of cachet van
Mijnhardt te Zeist. Mijnhardt's Poeders per
stuk 8 et. Doos 45 et. Cachets, genaamd
„Mynhardtjes". Doos 10 en 15 et.

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Minstens EEN gezinslid elke dag naar
de H. Mis.
Uit der tijden nood ontwikkelt zich een actie ter bevordering van het bijwonen der H. Mis door minstens één gezinslid.
Als we het zover konden brengen, dat iedere afdeling ook
voor deze actie volle belangstelling zou hebben, dan waren
we rijk. En het kan. De vordering die het lekenapostolaat
maakt, heeft gelukkig grote invloed op het verdwijnen van
een liberaal restje, dat geen verbinding wil tussen geloof
en leven. Dat die verbinding er wel is, wordt al meer gevoeld. Het is vaak niet meer vreemd en het staat ook niet
meer „bijzonder fijn" als een leek opkomt voor godsdienstige beleving.
Dit zijn omstandigheden die zo'n actie vruchtbaarheid
geven.
Dan is het ook nu de tijd het bijwonen van de H. Mis in
de belangstelling te plaatsen van onze leden en hun gezinnen. Niet mee wachten. Er rust zegen op.

Jeugdkampen
Candidaten moeten zich spoedig
opgeven
Nu de Jeugdkampen „Vredesteyn" te Egmond-binnen en Drakenburg te Baarn binnenkort aflopen, en weder een nieuwe 12weekse periode aanvangt, worden werkloze jongelui vanaf heden in de gelegenheid gesteld zich
voor deelneming op te geven via
het afdelingsbestuur van de
Volksbond.
Voldoende bekend mag worden
geacht, dat deelneming geheel
kosteloos is; iedere deelnemer
vrije kost en inwoning geniet en
•bovendien ƒ 1,75 per week zakgeld krijgt. Van dit zakgeld
wordt wekelijks £ l ingehouden

voor spaargeld. Het gespaarde
geld wordt bij het verlaten van
het kamp (bijvoorbeeld door het
verkrijgen van werk) aan den betreffenden deelnemer uitbetaald.
Voorwaarde voor deelneming
is dat de candidaat de leeftijd van 16 jaar wél en die van
25 jaar niet bereikt heeft. Verder
dient hij als werkzoekende bij de
plaatselijke Arbeidsbeurs te zijn
ingeschreven.
In verband met het feit dat de
liefhebberij voor deelneming dermate groot is dat verschillende
candidaten op een wachtlijst geplaatst moesten worden, wordt in
overweging gegeven zich nu
reeds aan te melden, daar anders
teleurstellingen niet kunnen uitblijven.

Vr al ons uit de afdelingen ter ore Ie
ALKMAAR

Wanneer wij ons heden neerzetten om een paar enkele regelen in „Herstel" te schrijven, dan
gaan onze gedachten uit naar
ons kranige muziekkorps St. Caecilia met zijn jeugdkorps. Dit is
wel degelijk gebleken op 27
Augustus jongstleden, toen St.
Caecilia met zijn jeugdmuzikanten een rondgang maakte door
onze stad en bij de drie parochiekerken de tonen van het jeugdkorps lieten horen. Door deze
muzikale rondgang heeft St. Caecilia weer bewezen welk een
groot prestige van haar uitgaat
en met welk een ijver en liefde
het zich geeft aan zijn jeugdkorps, opdat daardoor St. Caecilia een goede toekomst zal tegemoet "gaan. De heer v. d. Peet
jr., die van dit jeugdkorps de
muzikale leiding heeft, heeft weliswaar met veel opofferingen te
kampen gehad, maar daartegenover staat, dat hij er met succes
in geslaagd is dit jeugdkorps een
waardige plaats te geven naast
de ouderen. Ook het marslopen
van deze jeugdige muzikanten
was uitstekend en niet te vergeten het goede effect dat de jeugdige trommelslagers maakten. In
één woord, St. Caecilia heeft wederom laten zien wat voor een
grote figuur zij voor onze katholieke arbeidersbeweging in Alkmaar is en in de toekomst nog
zal worden. Daarom is het ook
geboden alle steun en medewerking van onze kant aan St. Caecilia in de toekomst te verlenen.
In verband met de Thermometer-actie willen wij onze leden er
nogmaals op wijzen dat de leider

van deze actie voor Alkmaar is
M. H. Kempen, Nieuwstraat 7.
Aanvragen voor thermometers en
dergelijke gelieve men dus aan
vorenstaand adres te doen. Wij
vertrouwen dat degene die nog
niet in het bezit is van een thermometer, zich spoedig zal voorzien en mede-propagandist zal
zijn voor deze mooie geestelijke
actie.
BEVERWIJK

Vacantiebons van gedemobiJiseerde bouwvakarbeiders
De burgemeester van Beverwijk deelt mee, dat gedemobiliseerde bouwvakarbeiders, die
niet bij de opbouwdienst zijn ingedeeld, en te wier aanzien gedurende hun verblijf in werkelijke dienst kostwinnersvergoeding werd genoten, zich dagelijks
van 9 uur tot 12.30 uur ter secretarie 3e afdeling kunnen vervoegen, waar inlichtingen worden
verstrekt omtrent eventuele vergoeding wegens het gemis aan
vacantiebons gedurende de mobilisatie.
CASTRICUM

Dinsdag 10 September a.s., des
avonds 8 uur, in het Jeugdhuis
vergadering van de bestuursraad.
In deze vergadering zullen
hoofdzakelijk de plannen besproken worden tot het houden van
een drie-jarige cursus, uitgaande
van het R.K. Werkliedenverbond.
In deze vergadering zullen tevens tegenwoordig zijn de weieerwaarde heer pater mag. dr. S.
Stokman, directeur van de ont-

wikkelingscentrale en de districtsbestuurder vriend Van Slingerland.
Met deze worden tevens uitgenodigd de leden van de contactcommissie van de St. Jozef gezellenvereniging.
GOUDA.

Voor de leden is op 28, 29 en
30 Augustus een driedaagse
geestelijke oefening gehouden
in de H. Sacramentskerk. Deze
werd geleid door den geestelijken adviseur den zeer eer w. pater Jac. Terstappen O.F.M., die
als onderwerp had gekozen: De
in rampen gedompelde wereld
wordt door Gods Voorzieningheid bewaard.
Ze werd gesloten op Zondag l
September met een H. Mis en
algemene H. Communie.
Dat de leden blijk gaven deze
geestelijke oefening op prijs té
stellen, getuigde de grote opkomst.
Moge de toekomst geven dat
hetgeen de eerw. spreker ons
voorhield bewaarheid wordt, namelijk katholieken te worden van
de daad en ware strijders voor
Christus' H. Kerk. Dan zal het
geloof zegevieren over het ongeloof en een nieuwe gemeenschap
zal uiteindelijk het resultaat wezen.
Een woord van dank aan den
eerwaarden spreker en de leden
voor hun opkomst is zeker op zijn
plaats.
HAARLEM

Het was een piëteitvolle gedachte van het comité voor geestelijke belangen om een dag der
gesneuvelden te organiseren.
Daarmede is wederom eens
duidelijk tot uiting gekomen de
echte katholieke gemeenschap
die wij ook onderhouden met de
afgestorvenen.
De verdedigers van ons vaderlanden werden er mede geëerd
en een smeekbede werd tot God
gericht om deze dappere mannen de eeuwige rust en glorie te
schenken.
De plechtigheid op het kerkhof St. Barbara in de middag
van Zondag l September 1940
was ontroerend mooi en de zeer
vele honderden die geschaard
stonden om het eregraf der gesneuvelden hebben met diepe zin
een fijngevoelde hulde gebracht
aan hen die het grote offer van
hun leven gaven voor ons land.
De dag der gesneuvelden werd
ingezet met H.H. Missen in alle
parochiekerken van de stad, en
met een algemene H. Communie
der leden van de Volksbond.
Des middags te drie uur zijn
vele honderden naar het R. K.
werkhof getogen om tegenwoordig te zijn bij een eenvoudige,
maar indrukwekkende plechtigheid.
Het eregraf der gesneuvelden
was geheel afgezet en de graven waren keurig met bloemen
versierd; voor het graf stond opgesteld een katafalk waarover
het baarkleed gespreid lag, en
welke was versierd met de Nederlandse driekleur; helm en
palmtakken vervolledigden het
geheel; daaromheen zes brandende kaarsen.
Achter het graf had men een
rouwaltaar opgesteld, terwijl
daarvoor een aantal plaatsen gereserveerd was voor de nabestaanden der gevallenen.
De plechtigheid werd geleid
door den geestelijken adviseur
van de Kath. Volksbond, den weieerwaarden heer P. Poppen, terwijl assistentie verleend werd
door de weieerwaarde heren J.
Th. v. d. Beek en G. F. de Beer;
het zangkoor Gregorius Magnus

der parochie van St. Jan zette
onder leiding van den eerwaarden broeder Ansbertus uit Weert
een meerstemmig Libera in, welke zang op deze gewijde plaats
in deze treffende stonde op alle
aanwezigen een diepe indruk
maakte; vervolgens werd door
den eerwaarden adviseur het rozenkransgebed voorgebeden; ontroerend klonk de zielenvespers,
gezongen door het zangkoor; nadat alsnog De Profundis gebeden
was, waarmede de plechtigheid
eindigde, verlieten allen diep ontroerd de dodenakker.
Bij de uitgang van het kerkhof was een offerbus geplaatst;
naar de geestelijke adviseur meedeelde, zouden de daarin gedeponeerde gelden bestemd worden
voor de stichting van een monument ter ere van de gesneuvelden. De collecte bracht het mooie
bedrag van ƒ 105,12 op.
KROMMENIE

Herwonnen Levenskracht
De bloemenverkoop ten bate
van de t.b.c.-bestrijding van Herwonnen Levenskracht heeft opgebracht ruim ƒ46.
Het heeft zeker niet aan de
collectrices gelegen, dat de opbrengst niet groter is. Er zijn er
nog zo velen die zich afzijdig
houden inplaats van een klein
offertje te geven voor dit schone
doel.
Doch aan hen die geofferd hebben en de dames verkoopsters
onze hartelijke dank.
LEIDEN

Onze instelling van het R. K.
Werkliedenverbond Berg en Bos
te Bilthoven, allen welbekend om
het doel hetwelk zij nastreeft,
vraagt de bijzondere belangstelling van hen die met ons overtuigd zijn van het grote nut dat
zy voor de R. K. arbeidersstand
in het bijzonder heeft.
Waarom? Zondag 8 September
a.s., wordt door het plaatselijk
comité van Herwonnen Levenskracht een bloempjesdag georganiseerd, welke (dit is in deze
tijd vooral noodzakelijk) een
groot succes moet worden! Dit
kan! Maar dan is ook aller hulp
noodzakelijk, moreel zowel als
financieel! Moge deze opwekking
en het beroep op uw daadwerkelijke steun er toe bijdragen,
dat de bloempjesdag op 8 September a.s. in alle opzichten aan
haar doelstelling zal beantwoorden.
Het plaatselijk comité van
Herwonnen Levenskracht
RIJSWIJK

Donderdag 22 Augustus j.l.
vond de prijsuitreiking plaats
voor de persoonlijke kampioenschappen van de R. K. Damciub
„Rijswijk", verspeeld onder Rijswijk en omgeving in drie klassen, namelijk hoofd-, eerste en
tweede klasse.
Op Donderdag 29 Augustus
werd een ledenvergadering gehouden van het district R.K.D.D.
Rijswijk en omgeving, ter behandeling van de a.s. te spelen competitie, waaraan onder meer alle
clubs kunnen deelnemen; alle
maatregelen zijn genomen om
deze een zo vlot, sportief en aangenaam mogelijk karakter te ge-

ven, waarbij op de meest mogelijke wijze rekening zal worden
gehouden met de verdere verduisteringsmaatregelen in de a.s.
winter. Verwacht wordt dan ook
een flinke deelneming van de
R. K. Damverenigingen uit de
naaste omgeving, alsmede de volle medewerking van de betrokken besturen.
ZOETERMEER

De speldjesdag welke voor
Herwonnen Levenskracht gehouden werd heeft opgebracht de
som van ƒ90,65.
Wanneer men bedenkt, dat het
weer zeer slecht was, dan valt
deze opbrengst nog bijzonder
mee.
Aan allen die offerden en hun
krachten gaven brengen wü de
dank der zieken over.
aar

men
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DELFT. Ledenvergadering op
Zondag 22 September des middags om 1.30 uur in St. Willibrord.
Waar door het overlijden van
den hoogeerwaarden deken J. J.
Dankelman z.g. ons onze beschermheer kwam te ontvallen,
heeft het bestuur zich gewend
tot den hoogeerwaarden heer
deken J. Kok met het verzoek
het beschermheerschap op zich
te willen nemen, waaraan zijnhoogeerwaarde gaarne gevolg
gaf.
De ouderen vooral is het bekend welke grote verdiensten
wijlen deken- Dankelman zich
heeft verworven gedurende z^jn
adviseurschap in de eerste meest
moeilijke jaren.
Evenzeer is het echter bekend
hoe onze huidige deken, eveneens als geestelijk adviseur onzer afdeling, met grote liefde ert
toewijding heeft gewerkt aan de
doelstelling onzer standsorganisaties, de godsdienstig-zedelijke
en culturele verheffing der arbeiders en dat ook nu nog het
wel en wee der arbeiders hem
zeer ter harte gaat.
Daarom verheugen wij ons er
over onzen oud-geestelijken adviseur wederom als hoogsten kerkelijken gezagsdrager hier plaatselijk in ons midden te mogen
opnemen.
Het bestuur vertrouwt dan
ook dat de leden er prijs op zullen stellen aanwezig te zijn bij
de installatie van onzen hoogeerwaarden beschermheer, die zal
plaats hebben op Zondag 22 September des middags om 12.30 u.
in St. Willibrord.
Na deze installatie zullen wjj(
ter aanvulling van twee vacatures in het bestuur wegens vertrek van twee bestuursleden
naar elders en ter afdoening van
enkele lopende zaken en mededelingen, nog even in vergadering bijeen blijven.
Een en ander zal echter een
zo vlot verloop hebben, dat
ieder op de voor de Zondag algemeen geldende etenstijd weer
thuis kan zijn.
Ter aanvulling van voornoemde vacature kunnen candidaten
worden gesteld tot en met Maandag 16 September.

Wij zijn fier op onze beginselen en dierbaar
is ons de katbolieke arbeidersbeweging.
Dit zullen wij eenieder tonen en dragen
daarom steeds ons insigne voor ieder zichtbaar.

HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K WEEKBLAD
ZANGKANAKIES
Zangmannen ƒ 1,25, Seyfertmannen ƒ1,50. De beste zangseyf ertmannen ƒ 2, —. Oranje,
bruine en witte kanariezangmannen ƒ1,75. Zang wordt gegarandeerd. Kanariepopjes ƒ0,25
kleur ƒ 0,65. Zebravinken, teelbaar f 2, — per paar. Parkieten
teelbaar, ƒ 0,90 per paar. Prima
Vogelzaden ƒ 1,30 per 10 pond.
Fijnkwekerij Nico Borneman,
Merelstr. 31b Utrecht Tel. 13617

Steeds
welkom
is en Uijft een geurig
kopie Kof f ie of THe

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

Wenscht U
het fijnste in
onveranderd

Coöperatie
der goedk. schriftel. lessen in Fransch, Duitsch, Engelsch, Boekh.,
Taal m/jekenen, enz. a 65 c. p. mnd. Ook Steno en Alg. ontw. Vraag
gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr. 46 C, A'dam W.
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VRAAGT VOOR HET NIEUWE TONEELSEIZOEN
DE SOLDATENDOCHTER, vrohjk spel in één bedrijf voor
l dame en 3 heren
prijs
De HAARKUUR, klucht in één bedrijf voor 4 heren of
l dame en 3 heren
prijs
KIDDEKS ZONDER VREES OF BLAAM, vrolijk spel in
één bedrijf voor 7 heren
prijs
DE PANTOFFELHELD, revueschets in 2 taferelen voor
ï dame en 2 heren
prijs

75 cent
75 cent
75 cent
75 cent

UITGAVE: T O N E E L F O N D S „ V A R I A "
HEERENWEG 66 — UTRECHT — POSTREKENING 347954
Bij ons hebben uw textielpunten d u b b e l e

waarde

Omdat onze stoffen van prima kwaliteit zijn en wij eerste
klas fournituren verwerken. Prima coupe en afwerking.
Maatkleeding A. B. — Smitsstraat 15 — Telefoon 7394
E I N D H O V EN
Aanbevelend

^

^

moet en zal een belangrijke
taak hebben bij de wederopbouw.
Houdt dus ook NU vast aan Uw
coöperatieve gedachte!
Blijft ook NU trouw
verbruiker van :

PAUL BRAND ATELIEB-*EBKtL1JKl: KUNST.PR.MARI

BRUGGEN

kwaliteit?
Blijft dan bij
De G r u y t e r ' s
Koffie „Mokkafijn"
y,pd. 27. 3 0 , 3 5 . 4 5 . 55 ct/1

lid

Thee '„EJelpluk"
ons 28, 30. 32, 36, 40, 44 et.
bovendien nog 10% korting

en

Thans op * t
distributiebon l N

R. K. Coöperatieve
VerbruiksvereniRing

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

T I L B U R G

PROF. MELLOC
Goochelaar

.

Buikspreker

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

Vraagt dan „DONGENiA
Steun., ot Wandelschoen»
Analomitcn niet w «eroelo
Zil or.Hig *a«
«Ikon

De prijzen

der nieuwe schrijfmachines zijn verhoogd
DAARDOOR STIJGT DE VRAAG NAAR GOEDE
GEBRUIKTE
SCHRIJFMACHINES
Wij hebben nog slechts een beperkte voorraad o.a«
REMMENGTON - ROYAL, - UNDERWOOD EN2,

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

LEDERWARENFABRIEK
COBRA
GROESBEEKSEDWARSWEG 186 - NIJMEGEN
Levert uitsluitend aan winkeliers prima STUURTASSEN, JASBESCHERMERS
en BAGAGETASSEN

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

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

-fTIERCURIUS
Instituut voor
Schriftel ijk onderwijs(I.S.O.)
STATIONSPLEIN i7Ws, utrecht.
Telefoon 13714.
MONDELINGE en SCHRIFTELIJKE opleiding in de volgend*
vakken:
BOEKHOUDEN
NEDERLANDSCH
FRANSCH
DUITSCH
ENGELSCH
Algemeene Handelskennis voor MIDDENSTANDSDIPLOMA
MONDELINGE opleiding voor:
STENOGRAFIE
)

practijk-diploma

SPAANSCH
SCHOONSCHRIJVEN

practijk-dipEoma

)
MACfflNESCHRIJVEN (ƒ 7,50 per volledige cursus)
OOK REPETITIE-CURSUSSEN.
VRAAGT GRATIS PROSPECTUS mei vermelding: mondeling:
o* schriftettjk.

