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K R O NIEK
1. Verenigingen met een niet uitsluitend commercieel doel.

woordiger van de groep Nederlands-Indïë In
de raad van bestuur van het Instituut van
ingenieurs.

Op grond van de verordening van den
rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied van 21 September betreffende het
verkrijgen van een overzicht van verenigingen van personen en stichtingen met nietuitsluitend commercieel doel, heeft de commissaris-generaal voor bijzondere gevallen
een beschikking gegeven, volgens welke op
het gebied van organisatie- en stichtingwezen de heer Müller-Lehning wordt jpenoemd
tot commissaris voor de verenigingen en
stichtingen met een niet uitsluitend commercieel doel.
De thans getroffen maatregel heeft, naast
het verkrijgen van een overzicht als bovengenoemd, in hoofdzaak ten doel, de verzekering der materiële rechten,-die de leden
tegenover hun organisaties door hun contributiebetaling
hebben
verworven. Het
brengen van wijziging in de financiële toestand van voorheen met betrekking tot deze
lichamen, voor zover dit de normale uitgaven te boven gaat, behoeft de goedkeuring
van den thans benoemden commissaris.
Alle hierbedoelde organisaties, met of zonder rechtspersoonlijkheid, verenigingen, verbonden, stichtingen, formaties in de vorm
van een vereniging, die als een aaneensluiting va.n mensen te beschouwen zijn, zo goed
als alle inrichtingen en ondernemingen die
verband houden met dergelijke organisaties,
staan tot nader order onder toezicht van
den thans benoemden functionaris.
Van 10 October af is het kantoor van
dezen commissaris gevestigd te 's-Gravenhage, Waalsdorperweg 68-74.

4. De arbeidsbemiddeling uitsluitend
Rijkszaak

2. Keuring werkzoekenden.
De waarnemend secretaris-generaal van
het departement voor Sociale Zaken heeft de
volgende circulaire gericht aan de gemeentebesturen:
Zoals u bekend is. worden alle bij de organen der openbare arbeidsbemiddeling ingeschreven personen aan een geneeskundig
onderzoek onderworpen. Dit geldt ook voor
de bij werkverruimingsobjecten geplaatste
personen.
Voor de laatsten zal het geneeskundig onderzoek veelal verzuim van het werk ten gevolge hebben, vooral wanneer zij buiten hun
gemeente werkzaam zijn.
Ik keur goed, dat aan de betrokken personen wegens loonderving een vergoeding
toegekend wordt, berekend naar het basisuurloon, dat' voor hen geldt, en het aa.ntal
uren. dat verzuimd is. Aan de toekenning
van deze vergoeding verbind ik echter de
voorwaarde, dat de betrokkenen aan
de
werkleiding een verklaring van'het gemeentebestuur of van een gemeentelijke instelling (orgaan der arbeidsbemiddeling of
dienst voor Sociale Z a k e n ) overleggen,
waaruit blijkt, hoeveel uren verzuim voor
het geneeskundig onderzoek nodig geweest
zijn. De vergoeding kan op' de loonstaten
worden verantwoord.
Tenslotte verzoek ik te bevorderen, dat
het geneeskundig onderzoek van . hen, die
tewerkgesteld zijn bij een werkverruimingsobject, dat ver van hun woongemeente gelegen is (kamparbeiders. tewerkgestelden,
die ingekwartierd zijn. personen, die per
autobus naar het werk worden vervoerd,
enz.) op een zodanig tijdstip plaats heeft,
dat geen extra-reiskosten gemaakt behoeven
te worden.

3. Rijksdienst voor de werkverruiming
De waarnemend secretaris-generaal van
Sociale Zaken heeft aangewezen tot algemeen directeur van de rijksdienst voor de
werkverruiming ir. J. O. de Kat, lid van de
directie van voornoemde dienst; tot directeur voor de voorbereiding der aan de rijksdienst voor de werkverruiming opgedragen
aangelegenheden van cultuurtechnische aard
ir. J. Th. Westhoff, lid van de directie van
voornoemde dienst; tot directeur voor de
voorbereiding van aan de rijksdienst voor de
•werk verruiming opgedragen aangelegenheden van civiel-technische aard ir. J. Hidde
Nijland, lid van de directie van voornoemde
dienst.
De heer De Kat, die is aangewezen als
algemeen directeur van de rijksdienst voor
de werkverruiming, studeerde aan de technische Hogeschool te Delft en werd in 19^0
civiel-ingenieur. Achtereenvolgens was hij
ingenieur bij de burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië. directeur van gemeentewerken te Bntavia, hoofdvertegenwoordiger der Hol'o.ndse Betonmaatschappij
in Nederlands-Indië. Voorts is hij vertegen-

In ons blad van 11 October j.l. berichtten
wij, dat bij besluit van den Rijkscommissaris d.d. 5 October 1940 is vastgesteld een
nieuwe verordening, volgens welke bij het
departement van Sociale Zaken zal worden
ingesteld een rijksarbeidsbureau als orgaan
der openbare arbeidsbemiddeling, onder leiding van een directeur-generaal.
In 'n een dezer-dagen in een der zalen
van genoemd departement aan de Raamweg te 's-Gravenhage gehouden persconferentie heeft de heer ir. R. A. Verweij, waarnemend
secretaris-generaal,
waarnemend
hoofd van het departement van Sociale Zaken, een uiteenzetting gegeven over de tenuitvoerlegging van de nieuwe verordening
betreffende de arbeidsbemiddeling, waarna
de heren mr. H. J. Morren, waarnemend directeur-generaal van het rijksarbeidsbureau
en Th. van Lier, referendaris bij genoemd
departement en adviseur inzake arbeidsbemiddeling, daar de heer Verweij niet langer
aanwezig kon zijn, de ter conferentie gestelde vragen beantwoordden.
In zijn inleiding wees de heer Verweij er
op, dat de arbeidsbemiddeling in ons land
een grote ontwikkeling tegemoet gaat. De
nieuwe regeling is gegrond dat wil zeggen
organisch ontstaan uit het verleden. In zekere zin wordt een omwenteling tot stand
gebracht, doch dit betekent niet, dat afgeweken of in strijd gehandeld wordt met wat
terzake arbeidsbemiddeling reeds in ons land
bestaat.
In de toekomst zal echter de arbeidsbemiddeling uitsluitend Rijkszaak zijn.
Spreker herinnerde er aan, dat al geruime
tijd vóór de wereldoorlog van 1914 in ons
land organen voor arbeidsbemiddeling (arbeidsbeurzen) zijn gesticht, doch deze stonden naast elkaar. In 1914 heeft de toenmalige minister Treub hierin centralisatie
gebracht. Hij heeft de ontwikkeling van de
arbeidsbemiddeling veel verder gebracht
door de stichting van een centraal orgaan
als rijksinstelling.
Een wettelijke regeling kwam tot stand bij
de Arbeidsbemiddelingswet van 1930, doch de
gemeenten bleven de draagsters van de
openbare arbeidsbemiddeling. De toen bestaande particuliere organen ter zake verdwenen grotendeels of gingen in handen van
gemeenten over. Er kwam een toenemende
centralisatie, een toenemende rijksinvloed.
Vervolgens kwam de heer Verweij tot het
besluit van 5 October 1940 van den Rijkscommissaris tot instelling van het rijksarbeidsbureau, welke naam met opzet is gekozen. De naam arbeidsbeurs, zoals de gemeentelijke instellingen heten, is nu vervallen en hiermee is de ontwikkeling van de
historische lijn verder gevolgd.
Volgens de Arbeidsbemiddelingswet van
1930 — aldus spreker — wordt arbeid be<
schouwd als iets wat gehuurd wordt, als
waar en daarom was de bedoeling van die
wet: inzake onderbrenging van arbeidskrachten en zoeken naar arbeidsgelegenheid
voortdurend bemiddelend op te treden.
Daartegenover blijkt uit de redactie van
de nieuwe verordening van 5 October 1940
dat het in de naaste toekomst niet meer
zal gaan om arbeidsbemiddeling alleen,
daar onder het rijksarbeidsbureau ook zal
ressorteren de zorg voor de openbare voorlichting bij beroepskeuze en de bemiddeling
voor het verkrijgen van een gelegenheid om
vakkennis op te doen.

sterk doorgevoerde centralisatie van de arbeidsbemiddeling noemde spreker de in 1927
in Duitsland gestichte Reichsanstalt <für Arbeitsvermittlung, welke schitterend gewerkt
heeft.
De nood, die door de oorlog in ons land
ontstaan is, heeft de stoot gegeven om de
arbeidsbemiddeling tot volledige ontwikkeling te brengen. Er moet veel worden opgebouwd en daarbij zal het rijksarbeidsbureau moeten helpen. Het ideaal is om 't gemiddeld aantal werklozen van 200.000, gedurende de laatste jaren in ons land, aan werk
dat wil zeggen aan loondienst te helpen.
Naast hen zijn er nog ongeveer twee millioen
werkenden in Nederland, onder wie er velen
zijn, die, alhoewel aan de arbeid, toch als
mislukt moeten worden beschouwd, omdat
zij niet het werk verrichten, waarvoor zij
het meest geschikt zijn. Deze zouden ongetwijfeld bij tijdig psychotechnisch onderzoek en voorlichting bij beroepskeuze een
andere weg zijn opgegaan.
Bij allen die werken moet volgens spreker de waarde van hun mens-zijn worden
versterkt, hun energie moet worden verhoogd. Zo zal de rijkdom van Nederland
jaarlijks met 200 millioen kunnen worden
vermeerderd. Daarom moet de volksenergie
zo hoog mogelijk worden opgevoerd. Als de
plannen in die richting slagen, zal de oorlogsschade in luttele jaren zijn hersteld. Het
is dan ook niet uitgesloten, dat ons land een
tijd tegemoet gaat van grotere materiële welvaart, dan het gekend heeft. Het is de taak
— aldus besloot ir. Verweij zijn uiteenzetting
— van werkgevers, werknemers en studerenden tesamen tot dit doel te werken.
De beantwoording van verschillende vragen na de inleiding van ir. Verweij gesteld,
gaf de heren mr. Morren en Van Lier gelegenheid op diens uiteenzetting nog enkele
aanvullingen te geven.
Zo vernamen wij. wat de voorlichting bij
beroepskeuze betreft, dat het in de bedoeling
ligt zoveel mogelijk gebruik te maken van
wat ter zake in ons land bestaat, in verband
waarmee, meegedeeld werd, dat er momenteel in ons land 38 gemeentelijke en particuliere adviesbureaux voor beroepskeuze bestaan. Deze zullen echter voorlopig nog niet
bij het rijksarbeidsbureau worden ingeschakeld. Te zijner tijd zal gebruik worden gemaakt van de medewerking van medici en
psychotechnici.
Het streven zal er op gericht zijn leder
op de juiste plaats te krijgen, wat verhoging
van de arbeidsvreugde zal bevorderen.
Allereerst komt echter de openbare arbeidsbemiddeling aan de orde en zal daaraan volle aandacht worden geschonken. Erkend werd, dat de bestaande gemeentelijke
en particuliere instellingen in de loop der
jaren inzake arbeidsbemiddeling nuttig werk
hebben verricht, wat alleen al blijkt uit het
feit, dat deze in 't jaar 1939 in totaal 360.000
plaatsingen bevorderd hebben.
Op verschillend terrein zal verbetering gebracht worden; deze blijft dus niet uitsluitend tot de centralisatie bepaald. Gebouwen
zullen worden verbeterd, onder meer wat de
outillage betreft; beter zullen ook de registratie en de documentatie worden verzorgd, terwijl een andere belangrijke verbetering zal bestaan In het opvoeren van het
peil van het personeel.
Wat de registratie in de toekomst betreft,
deze zal over het gehele arbeidersleger van
ons land worden uitgestrekt. Alle gegevens
de werknemers betreffende komen bij het
rijksarbeidsbureau te berusten.

Invoering van arbeidsboekjes
Als van grote betekenis voor de registratie
werd medegedeeld, dat alle werknemers ee'n
arbeidsboekje krijgen, waarin zullen worden
opgenomen gegevens over hun ouderdom,
opleiding, waar zij gewerkt hebben en welke
arbeid door hen verricht werd; dus hun
gehele loopbaan wordt daarin in het kort
opgetekend. Bovendien wordt voor ieder
hunner door het rijksbureau een registratiekaart aangelegd en bijgehouden, waarop
aa.ngetekend worden het medisch rapport,
gegevens van de werkgevers betreffende hun
personeel, onder andere over het loon, enz.,
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Zoo verkouden
als een snip?
Had dan ook bijtijds Aspirin genomen! Zorg steeds Aspirin bij de
hand te hebben, het onovertroffen
middel bij verkoudheid en griep.

welke gegevens echter evenals het medlscti
rapport geheim blijven.
Een werkgever zal in de toekomst arbelrs, die niet in het bezit zijn van een aroeidsboekje, niet te werk mogen stellen.

Het program van het Rijksarbeidsbureau
Het in te stellen rijksarbeidsbureau heeft
tot taak successievelijk het volgende program te verwezenlijken:
Ie. verbetering van de arbeidsbemiddeling;
2e. invoering van het arbeidsboekje;
3e. werkloosheidsverzekering (het bureau
maakt t. z. t. een uniforme verzekering met
ambtelijke neerslag mogelijk).
De instelling van het rijksarbeidsbureau
zal er toe leiden, dat er inzake de arbeidsbemiddeling 'n grotere activiteit ontplooid
zal worden, maar ook wat betreft het zoeken
van werk. Het zal trachten de personen, die
ingeschreven zijn, hetzij in hun eigen gemeente of elders, hetzij in het buitenland
aan werk te helpen. Ook zal het zich bezig
houden met de plaatsing van overheidspersoneel, waarbij contact zal worden gezocht
met Oost- en West-Indië.
De bemiddeling ten behoeve van plaatsing
van werknemers zal worden ingesteld op de
structuur van het bedrijfsleven en daarom
komen er vakafdelingen, bijvoorbeeld
voor
metaalbewerkers, bouwvakarbeiders, 1 bakkers, enz., in de geest van de reeds bij enkele
grote stedelijke arbeidsbeurzen bestaande
va kaf delingen.
De nieuwe regeling van de arbeidsbemiddeling zal Van de rijkskas belangrijke uitgaven vorderen, hetgeen niet behoeft te verwonderen, daar een grote achterstand moet
worden ingehaald, omdat de regering daarvoor de laatste jaren betrekkelijk weinig
heeft over gehad en de zorg voor de arbeidsbemiddeling aan de gemeenten was overgelaten.
Men mene niet, dat de Invoering van de
nieuwe regeling gepaard zal gaan met aanstelling van talrijke nieuwe ambtenaren en
beambten. Immers zoveel mogelijk zal het
personeel van de bestaande arbeidsbeurzen
worden overgenomen. Veel nieuwe betrekkingen zullen er dus niet komen. Men verzocht ons hierop te wijzen in verband met
de overvloed van sollicitaties, die reeds bij
het departement van Sociale Zaken is ingekomen.

Beroepsvoorllchting
In genoemd besluit komt tot uitdrukking,
dat grote waarde wordt gehecht aan de beroepsvoorlichting, waaromtrent de in ons
land bestaande instellingen voor openbare
arbeidsbemiddeling ver zijn achtergebleven
Beroepsvoorlichting noemde de heer Verweij daarom van zo grote betekenis, omdat
de mensen tot de meest volkomen ontwikkeling moeten worden gebracht ten bate van
zichzelf en van de gemeenschap. Heel ons
volk moet aan de arbeid. Het is in verband
hiermee de belangrijke taak van het rijksarbeidsbureau er voor te zorgen, dat de
arbeid ten volle benut wordt (arbeidsbenutting) en de volkskracht en völksenergie volledig ontplooid worden.

O •i ze

Weet u wat Herwonnen Levenskracht
van plan is?
Neen, beste vriend, wij gaan geen nieuw
sanatorium bouwen; wij hebben ons sanatorium al enige keren uitgebreid,
laatst nog tot 430 bedden, zodat wij het
voorlopig nog best met Berg en Bos kunDe nieuwe organisatie nen stellen.
Wij gaan dit keer Berg en Bos ook niet
Ook de organisatie van de nieuwe regeling inzake arbeidsbemiddeling is in het be- uitbreiden.
sluit van 5 October 1940 geregeld. Er komen
Toch hebben wij uitbreidingsplannen.
een hoofdbureau en gewestelijke arbeidsbuWij gaan beginnen aan een uitbouw
reaux, tezamen vormend een a.fdeling van
van Herwonnen Levenskracht zelf.
het departement van Sociale Zaken.
De grenzen van de gewesten zullen nog
Uitbouw is altijd noodzakelijk.
nader worden vastgesteld. Het ligt in de beMaar vooral nu.
doeling bij de gewestelijke arbeidsbureaus

DAMES EN MEISJES MAAKT NU ZELF
de thans bestaande districtsarbeidsbeurzen
UW KLEEDING
onder te brengen.

In de toekomst komt er dus eenheid tussen de gewestelijke en plaatselijke bureaux
en het rijksarbpidsbureau, waardoor het onder meer mogelijk zal zijn ambtenaren van
het ene naar het andere bureau over te
plaatsen.
Ook zal er veel meer eenheid komen inzake de documentatie en de registratie.

Wanneer je nu bouwt, in deze tijd, nu
zoveel gebouwd en herbouwd moet worden, wanneer je nu mee durft bouwen,
ondanks begrijpelijke moeilijkheden, dan
kan je er van verzekerd zijn, dan bouw
je „op een rots".
Op die rots willen wij bouwen en daarRoep om eenheid om hebben wij nu, juist nu, een actie op
aan MODEVAKSCHOOL
Met nadruk wees de heer Verweij er op. touw gezet voor de uitbouw van HerE. N. S. A. I. D.
dat er sinds enige tijd een ontzaglijke be- wonnen Levenskracht.
Toïsteegsingel 54, Utrecht hoefte bestaat aan ontwikkeling in de richWij zijn van plan onze inkomsten met
ting van 'eenheid. Een dringende roep daartoe is uitgegaan zowel van de werkgevers als honderdduizend gulden te vergroten, om
van de werknemers en ook van de zijde der daarmede een einde te maken aan de
studerende jongeren. Overal was er een roep wachtlijst. Wij willen dit doen door de
naar meer centralisatie en deze zou ook
zeker gekomen zijn, doch ze is door de om- vrijwillige bijdrage van 5 cent per week.
Weet u waarop wij dit plan baseren?
standigheden bespoedigd. Als voorbeeld van

Zendt bon en 25 cent aan postzegels liefst
van 7h en 2è cent en U ontvangt een mooi
boek met ruim 100 maten en modellen en
tevens een gratis apparaat om U te laten
zien hoe gemakkelijk onze methode is om
THUIS alle kleeding te leeren maken en
vermaken.

;..... : . i.

ann en
Er is in de mensen van heden, dus ook
in de leden onzer beweging, een bereidheid tot helpen, een gereedheid tot begrijpen, een offervaardigheid, die zich niet
beperkt tot de slachtoffers van de oorlog, maar zich uitstrekt tot allen, die
door leed en lijden worden bezocht. Dus
ook tot de tuberculoselijders.
Vroeger bestond die bereidheid tot geven ten aanzien van de tuberculosebestrijding ook reeds. Zouden er wel andere sociale noden zijn, waarvoor zoveel is gegeven en zo hard is gewerkt?
Door de oorlog is die bereidheid nog
groter geworden.
Moeten wij daarvan niet profiteren?
Het zou verkeerd zijn, indien wij het
niet deden.
Wij zijn er van overtuigd, dat onze
nieuwe actie om 40.000 nieuwe stuiyervrywilligers te winnen een gunstig onthaal
zal vinden.
Reeds hebben meer dan 100 plaatselijke
comité's onze nieuwe intekenbiljetten besteld. Reeds zijn de eerste nog kleine resultaten binnengekomen. Onze actie zal
slagen, omdat honderden ijverige comitêleden en propagandisten hun beste krachten aan dit werk zullen wijden.
Aanvankelijk met een kleine kracht begonnen, zal deze actie steeds groter worden en ook u meeslepen in haar tomeloze
vaart.
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Het CloJsriiL:
HET M Y S T I E K E L I C H A A M VAN C H R I S T U S
De gemeenschap der heiligen.
De allereerste gemeenschap die schepselen met elkander kunnen hebben is de
gemeenschap in God door de genade, een
eenheid, welke het gevolg is van het verbonden met Christus zijn. God zelf heeft
door Christus tussen de mensen van alle
volkeren en van alle tijden een mystieke
band van eenheid gelegd en hen door
Christus met zichzelf en met elkander
willen verenigen tot een gemeenschap,
waarin de geheimenissen va-n Gods Liefde
en Genade worden gevierd. Wij kunnen
over deze mystieke band van eenheid tussen de mensen niet voldoende spreken,
als wij de eenheid van de mensen met
Christus niet kennen. De liefde in Christus en de genade van Christus zijn de ziel
van „de gemeenschap der Heiligen".
. Reeds van de oudste tijden af geven de
Christenen in de geloofsbelijdenis der
apostelen uiting aan hun geloof en bidden
zij: „Ik geloof in de Katholieke Kerk",
doch aanstonds voegen zij daaraan toe
„de gemeenschap der Heiligen" en in het
„Onze Vader" richten zy zich tot den
Schepper Heer en Bestuurder van hemel
en aarde, wiens macht een eeuwige macht
is en smeken zij „dat kome uw Rijk". Het
dogma van de gemeenschap der Heiligen
is zeer- troostrijk en tevens zo diep dat
onze geest daarover nooit uitgedacht is.
Het is zelfs een mysterie dat ons menselijk verstand niet kan omvatten. Tegelijk
komt het tegemoet aan het diep en onuitroeibaar verlangen van den mens naar de
blijvende, volkomen .en nooit stervende
eenheid met hen, die ons lief en dierbaar
zijn en heft het ons uit boven de scheiding door de dood, die voor hen die in de
gemeenschap der Heiligen geloven nooit
een scheiding is.
De gemeenschapsgedachte wordt reeds
gevonden bij de Israëlieten van het Oude
Testament; luider dan de band des bloeds
die hen allen als kinderen van Abraham,
Isaac en Jacob aan elkander bond, sprak
in hen de geestelijke eenheid in den Messias, want uit Israël geboren zou Hij in
het nieuwe Israël het Rijk Gods op aarde
stichten en van dit messiaanse Godsrijk
was hun eigen rijk, hun theoretisch rijk,
slechts een zwakke afschaduwing. Ofschoon de Joden over het algemeen aan
dit messiaanse Godsrijk geen strikt bovennatuurlijk karakter toekenden, begrepen zij toch wel dat dit rijk door de profeten was gezien als een rijk, dat verre in
de schaduw stelde alle wereldrijken, die
ooit waren geweest, of ooit zouden zijn.
In het visioen van Daniël over de vier
wereldrijken zag deze profeet het messiaanse Godsrijk als een klein steentje
zonder toedoen van mensenhanden van
een hoge berg losgescheurd, dat het
standbeeld van goud en zilver en koper
en leem aan zijn ijzeren en lemen voeten
treft en die verbrijzelt. Toen werden tegelijk vermorzeld het ijzer, het leem, het
koper, het zilver en het goud en ze werden als kaf op de dorsvloer in de zomer
door de wind weggevaagd en er was geen
plaats voor hen. De steen, die het standbeeld getroffen had werd een grote berg
en vervulde de aarde. Zo wordt in Profeten het rijk beschreven, dat bij Mattheüs gewoonlijk het Rijk der Hemelen
heet en bij de andere^ Evangelisten het
Rijk Gods wordt genoemd, „hetwelk de
God des Hemels heeft opgericht door

Zijn Messias in de dagen dier rijken", d.i.
toen het Romeinse Rijk al de macht der
vorige rijken in zich verenigd had. Dit
Godsrijk van den Messias zal eeuwig duren en niet gelijk de heerschappij derwereldrijken van het ene volk op het andere overgaan. Het is nederig in zijn aanvang en wonderbaar in zijn uitbreiding,
goddelijk in zijn oorsprong, in zijn wording en in zijn wezen. Het is gesticht door
Hem die door de onmiddellijke werking
van de H. Geest uit de Maagd Maria
werd geboren, het vergruizelt het standbeeld der menselijke hovaardij omdat
zijn stichter aan het kruis de helse
macht overwon, doch eerst bij de voltooiing van het Rijk Gods in de zegepralen ^e kerk zal de overwinning in volle
luister schitteren. (Dan. II).
Joannes, de boetgezant en onmiddellijke
voorloper en wegbereider van Christus
luidde de aanstaande komst van dit rijk
in; zijn woorden schenen streng en hard,
gelijk zijn eigen leven streng en hard
was, doch ze waren vol blijdschap en
troost, want als een wekroep klonk zijn
woord door heel het land: „doet boete,
want het Rijk Gods is nabij". Toen Christus begon te prediken nam hij deze wekroep over, doch hij deed meer dan Joannes doen kon. Hij spreekt ontelbare malen over dit rijk; het Rijk Gods is de leidende gedachte van Zijn onderricht en de
korte samenvatting van wat Hij kwam
brengen aan de mensen.
Wie het Rijk Gods wil kennen, zijn betekenis goed begrijpen, mpet alle woorden en beelden en toespelingen van Jezus
over dit rijk ontleden. De vraag naar de
betekenis van deze uitdrukking is sinds
het einde van de 15e eeuw het voornaamste probleem van de nieuw-testamentische theologen. Het Rijk Gods wordt
door Christus gedacht als bestaande, levende en werkende in de wereld en toch
van geestelijke aard, als de heerschappij
van God over de zielen, als de triomf van
Gods liefde en genade en gerechtigheid.
Doch tegelijk is het zichtbaar en het is
in de zichtbaar georganiseerde kerk op
aarde en in het rijk na Christus' wederkomst, in de hemel, in het vagevuur, in
Gods volkomen heerschappij over de
schepping gelegen.
Bij de prediking over dit rijk sloot
Jezus aan bij geheel de geschiedenis van
Israël, dat van de roeping van Adam af
de opperhoogheid en de enige heerschappij van Jahweh altijd had beleden. Voor
den Israëliet had geen rijk betekenis,
tenzij het in aanbidding neerlag voor
Gods enige en souvereine macht en hij
kon zich geen koning denken, tenzij als
tijdelijk plaatsbekleder van den Allerhoogste. Nadat Christus zijn programma in
de bergrede had verkondigd, begon Hij
dus dit Zijn eigen volk in parabelen over
het Godsrijk te spreken. Al wat zuiver
was in de traditie van Israël, en elke ongeschonden herinnering aan de visioenen
en beloften van Israëls Profeten en wat
Hijzelf zuiver over het Godsrijk had gedacht, kon de vrome Israëliet in Jezus'
woorden terugvinden. Doch hij vindt er
meer in: hij vindt ook de vervulling en
de toekomstige voltooiing, al zou hij die
op aarde niet mogen beleven. Als hij van
goede wil was en zijn hart openzette kon
hy de parabelen verstaan, het Rijk Gods
Ingaan en in dit rijk op aarde reeds _de
messiaanse vrede vinden. Doch wie niet

van goede wil was, verhardde zijn hart,
sloot zijn ogen voor het licht en sloot zichzelf er buiten.
De leer over het Godsrijk heeft Christus
zelf uitgediept (Joa. 15) en Hij heeft gewild dat na Hem overal St. Paulus, de
apostel der volkeren, deze leer zou uitdiepen in het beeld van het mystieke
Lichaam, waaraan Christus het leven
geeft (Rom. 12; l Cor. 12, Ephes. 1).
Toen Christus Zijn apostelen op hun
verzoek leerde bidden: „Onze Vader, die
in de hemel zijt: geheiligd worde Uw
naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiedde
op de aarde zoals in de hemel;" leerde
Christus hun tegelijk drie geweldige, ja
geweldige, al-beslissende waarheden: de
gemeenschap van alle mensen in God, de
gemeenschap der Heiligen in Christus en
in het messiaanse Godsrijk, waarin Gods
naam wordt aanbeden en Gods wil volmaakt wordt gedaan. Hij strengelde deze
drie waarheden tezamen tot één gedachte, de centrale gedachte, waarin zich de
prediking van den Messias beweegt. Om
deze centrale gedachte werd Hij niet begrepen en afgewezen, door het enghartige en in egoïstisch nationalisme opgesloten Jodendom van zijn dagen, hetwelk
wel Gods heerschappij over de wereld beleed, doch het Rijk van God gelijkstelde
met het rijk van Israël, dat toch enkel
maar voorafbeelding was en profetie. Ja,
het begreep zijn eigen profeten niet eens
meer, het droomde van een aards Godsrijk bestemd alleen voor de Joden waarbinnen geen heiden treden kon, tenzij hij
de poort van Israël doorging. In hun
nationale dromen zagen zij zich geschaard
om hun nationalen held den Joodsen Messias. Wilde Jesus van Nazareth zulk een
messias zijn, ze zouden hem tot koning
maken, doch de stichter van een geestelijk wereldrijk, waarin verzoening was en
verlossing voor eiken mens wezen zij af.
Zij wilden niet aanvaarden een Godsrijk,
waarin God de vader wil zijn van alle
mensen, een bovennatuurlijk rijk dat wel
op aarde, doch niet van de aarde is, een
wel geestelijk, doch zichtbaar rijk, dat
alle volken van alle tijden omvat, gesticht door Jesus Christus, Zoon van God,
en Zoon des Mensen, in wien is noch
Griek, noch barbaar, noch Jood, noch heiden, noch man, noch vrouw. Dit rijk lag
buiten hun gedachtenkring, buiten hun
vertroebelde verwachtingen. Zij hadden
zichzelf ommetseld en konden hun gevangenis niet uittreden. Doch eenmaal zullen ook Israël de schillen van de ogen vallen en zal het intreden in het messiaanse
Godsrijk en de Kerk binnengaan, gelijk de
blinde Tobias de schillen van de ogen zijn
gevallen toen zijn blinde ogen op last van
den engel Raphael (genezing Gods) door
zijn zoon werden bestreken met de gal
van de vis. Als Israël volkomen gelijken
zou op dien blinden Tobias en als volk de
wet der boete die tegelijk de wet der
Liefde is, zich laat opleggen door den
groten nazaat, den Christus, zal het genezen van zijn geestelijke verblinding;
dan ruilt het de duisternis der Profeten
voor de klaarheid der vervulling. En nadat de volheid der heidenen de kerk is
binnengegaan treedt Israël die het eerst
geroepen was, doch het laatst is gekomen, onder het gejuich van de Christenen onder de heidenen de kerk binnen,
zoals Paulus in zyn brief aan de Romeinen voorspelt.
Het Rijk Gods, het mystieke Lichaam
van Christus, en de Gemeenschap der
Heiligen zijn drie begrippen, die door
Christus tot een gedachte zijn samengeweven. Uit de idee van het Godsrijk,
eens in de schaduw, voorafbeelding en
profetie aan Israël bekend, ontwikkelde
Christus de idee van Zijn mystiek
Lichaam. Uit de idee van Zijn mystiek
Lichaam ontwikkelde Hij de idee van de
gemeenschap der Heiligen; zoals Jesus
zelf deze drie ideeën tot één gedachte
heeft saamgeweven, zo houdt de Kerk ze
ons voor.
Door en met en in Christus zijn wij
met God en met elkander verbonden;
hetzij wij nog op de weg zijn, hetzij wij
in het vagevuur uitboeten, hetzij wij in
de hemel de overwinning vieren, wij vor
men met e» in en door Christus een rijk.
Wij zijn het mystieke Lichaam, waarvan
Christus het hoofd is. En de geestelijke
gemeenschap, die alle burgers van dit
rijk, alle leden van dit gezin met elkander verbindt, is de gemeenschap der
Heiligen. Niet alleen hebben wij uiterlijke
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omgang met elkander doch wij zijn innerlijk verbonden in de mededeling en uitwerking van de genadegoederen, welke
'hristus ons meedeelt en voor ons alle
heeft verdiend. En alsof Hij op het einde
van Zijn leven Zijn prediking nog eens
moest samenvatten en wilde wijzen naar
de vele parabelen, die Hij over het Godsrijk had gesproken, sprak Hij de parabel
van de wijnstok en de ranken.
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader
is de Wijnbouwer. Elke rank aan mij die
geen vrucht draagt snijdt Hij af; en elke
•ank, die wél vrucht draagt, zuivert Hij,
opdat zij nog meer vrucht mag dragen,
ij zijt reeds rein door het woord, dat Ik
tot u gesproken heb. Blijft in Mij, en Ik
(blijf) in u. Zoals de rank uit zich zelf
geen vrucht kan dragen, maar alleen wanneer zij in de wijnstok blijft, zo (kunt) ook
gij (het) niet wanneer gij niet blijft in
Mij. Ik ben de ivijnstok, gij zijt de ranken.
Wie in Mij blijft, en Ik in hem, hij draagt
rijke vrucht; want zonder Mij kunt gij
niets doen.
Daarna sprak Jesus Zijn hogepriesterlijk gebed en Hij ging voor ons allen in
de dood. In het woord van Christus, in
de wijnstok en de rank, ligt heel het
Christendom vervat, gelijk het vervat ligt
in het woord van Christus over het Rijk
Gods.
Met alle eerbied voor het persoonlijk
godsdienstig leven van vele niet-katholieken moeten wij toch zeggen dat de
zogen. Hervorming de centrale gedachte
van Christus' prediking heeft losgelaten,
omdat zij o.a. ontkent de innerlijke rechtvaardiging door en het goddellijk leven
met Christus, de verdienende en uitboetende kracht der goede werken en van
het H. Offer, het Vagevuur; in de Katholieke Kerk daarentegen worden deze dogmata beleden. Daarom heeft het geheimenis van het Godsrijk, van het mystieke
Lichaam van Christus, van de Gemeenschap der Heiligen, zijn inhoud voor velen
verloren, terwijl het in de Katholieke
Kerk zijn volle beleving vindt.
Allerheiligen en Allerzielen zijn hoogtepunten in het kerkelijk jaar juist
door de innerlijke beleving der drie
dogmata, die Christus zelf tot een centrale gedachte heeft samengevat. De Heiligen bidden voor ons, wij bidden tot hen,
en stichten ons aan hun voorbeeld; in hun
leven heeft Christus overwonnen. Wij
bidden voor de gelovige zielen des vagevuurs en zoals door theologen geleerd
wordt, vertrouwen wij dat zij zelfs nu
reeds en zeker later als zij in de hemel
zijn, voor ons zullen bidden;
Als kinderen van een gezin hebben wy
deel aan datgene wat onze oudste broeder voor ons allen heeft verdiend; overal
ter wereld, doch ook in de hemel en het
vagevuur klinkt, stijgt op Allerheiligen
en Allerzielen tot den énen Vader op een
loflied. Op hun wijze sluiten de Heiligen
des hemels en de zielen des vagevuurs
zich aan bij onze bede: „Onze Vader laat
toekomen Uw rijk
" Wij, de velen, zijn
één Lichaam, omdat wij allen deelhebben
aan hetzelfde brood, wij geloven in de
Gemeenschap der Heiligen, wij geloven in
de ene, heilige, algemene, en apostolische
Kerk,
J. B. W. M. MÖLLER, ff.
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die zelf toch reeds moeite genoeg heeft
om nog eens iets origineels in zn'n werk
te brengen.
Van Hemeldonck is zeker ook door
Coolen's vroegere boeken ontroerd geweest. Dat hij schrijft in de tegenwoordige
tijd doet zijn werk al aanstonds aan dat
van Antoon Gooien denken, vooral als hij,
evenals Gooien, korte enkelvoudige zinnen
gebruikt. De natuur schildert hij lyrischvermooid hetgeen Gooien ook al deed,
maar dan gaat Van Hemeldonck dieper,
in de uitbeelding van zijn mensen, die hij
groter beschouwt dan de Brabantse schrijver. En dan als hij de Kempische natuur
in stille pastelkleuren geschilderd heeft,
denkt men aan den anderen populairen
schrijver niet meer, want dit is oorspronkelijk gevoeld en neergeschreven, deze
natuur van het Kempenland met zijn vele
dennenbossen en hei. De winter is in dit
boek en de zomer en diep is dit alles gevoeld door den schrijver, die met den dichter Wies Moens zal hebben uitgeroepen:
„Ik moet je nog liefhebben in mijn schraal
land, in mijn beminde land: de Kempen."
De schrijver heeft dit land lief en de mensen daar, die hij kent en de sfeer van zijn
land brengt hij zuiver tot ons. Rijk aan
menselijke waarde en christelijke offerzin
en daardoor groots en sterk is de vrouw,
de moeder in dit boek beschreven, maar
het fijnst is de verhouding van den boerenjongen Peter met het meisje Lea, de
dochter van den dierenarts uitgebeeld.
Een klein meesterwerkje is de elegie, bij
de dood van dit meisje, die den jongen
onverwachts door een doodsbericht gemeld wordt. De brief, die komt op de
verre hei, en dan de jongen, die het bericht verwerken moet. Telkens.de klacht:
En het meisje Lea is dood. Heel de wereld
jong en lachend. En het meisje Lea is
dood. Als een psalm, een diep-menselijk
gebed.
Nu wij ons bezwaar — als het een bezwaar is voor dezen Kempischen verteller
- hebben gezegd, doet men zelf goed de
boeken van dezen auteur te lezen. Ik weet,
dat vele lezers en lezeressen, die nog gezond denken en voelen er door ontroerd
en versterkt zullen worden en misschien
zullen dan zelfs velen zeggen: ze zijn
mooier dan die van Antoon Gooien. Maar
dan nog hebben ze ook hen aan Gooier,
herinnerd, hetgeen wij vooralsnog een
klein bezwaar vinden.
PAUL HAIMON.

Het is wonderlijk, hoe altijd weer op- zeker dat dit boek het fonds geen nadeel
inieuw iemand kan gaan vertellen over zal berokkenen. Belangrijker dan dit .s
het leven, dat wij allen leven en hoe wij oor ons echter het besef, dat de goede
altijd weer moeten luisteren. Sinds de catholieke volksbibliotheek weer een
barden hun lied van leven en strijd tot in schoon en rijk boek er bij gekregen heeft
de ridderzalen der edelen en de feestzalen n de gezonde, levenware roman „Berk en
der jonkvrouwen deden klinken is de le- Brem".
venszang nooit meer verstomd; alleer,
Ook dit boek speelt weer in de Kemper
werd hij anders gezongen. Maar deed de van Thurnhout en Vosselaar en dat voelt
bard niet hetzelfde wat onze vertellers men aanstonds, wanneer men het boek bedoen: een uit het volk heeft van God de gint te lezen, dat deze Kempische vertelstem gekregen om schoon te zeggen wat er even diepe ontroerende dingen kan
er in ieder leeft, en hij gehoorzaamt die vertellen als Antoon Gooien het in zijn
stem. Hoe vaak is er nu niet reeds ge- eerste warme van het leven doortrilde
schreven, gedicht en gezongen over het Peelboeken heeft gedaan. Het is niet alschone en het tragische, het strijdende tijd een loftuiting op een schrijver wanen geschondene, het heilige en tedere le- neer men moet zeggen, dat men door zijn
ven dat wij allen ervaren in het buigen werk veel aan dat van een ander populair
van een bloem naar de herfst, en in de of veel gelezen schrijver wordt herinnerd
verrukkelijke, verrassende liefde van een en we zijn speciaal in Nederland de laatjonge vrouw, in het gaan van de wind ite jaren huiverig geworden wanneer we
over de beken en in de eerste lieve klan- weer in iemands werk een stuk Antoon
ken van het kind dat we liefhebben en
ioolen terugvonden. Gooien vertelt makdat maar zelden zegt wat wij van hem kelijk en eenvoudig en hij kan spoedig in
vragen, maar zoveel rijker, hemelser is in enkele beelden den lezer ontroeren, maar
Bijn reine onaantastbaarheid dan wij het het zijn doorgaans toch nog geen boeken
zouden kunnen wensen. Het is wonderlijk, van wereldbetekenis die hij schrijft en
heerlijk wonderlijk is het, dat er altijd speciaal zijn laatste boeken, waarin hij
weer mensen opstaan, die het tedere, zichzelf na-schrijft, zijn niet erg sterk. Op
schone, tragische, onbegrijpelijke en be- de duur is zijn taal zelfs vervelend .voor
grijpelijke leven kunnen vastranken in een wie naar letterkundig verantwoord werk
melodie en een vertelling, waarin dat alles zoekt. Wie zijn laatste roman „Herberg
levend en zingend omgaat. En nu heeft in 't Misverstand" heeft uitgekregen zal
dat de Kempische verteller Emiel van He- dit zeer spoedig bekennen. Met enig recht
meldonck weer gedaan, het is schoon als kan de schrijver Antoon Gooien echter
een sproke.
wel in die trant blijven schrijven, omdat
Het is niet de eerste keer dat uit Vlaan- hij die stijl voor zich zelf veroverd heeft,
deren een verteller komt, die heel Neder- en omdat hij daarin diepe ontroerende,
land verovert. Streuvels, Timmermans, mooie boeken heeft geschreven. Als het
Ernest Claes, Walschap hebben het vroe- echter voor hem al moeilijk is in die verger gedaan en behoren nog tot de auteurs, tellerstrant op peil te blijven, hoe moeten
die in Noord-Nederland met hun werk al- na-apers van zijn stijl hun lezers dan niet
tijd weer de etalages der boekhandelaars afstoten. Aan ieder die schrijven wil,
tot een boeiende ruimte voor den cultu- hetzij „kort verhaal" of romans willen we
relen mens maken, en Consciehce was daarom toeroepen, zoals men het in stulang voor hen reeds in de huiskamers van dentenblaadjes de beginnende auteurs
Noord en Zuid doorgedrongen. Het is zelfs wel eens doet: Hoed u voor na-aperij, en
opvallend, hoeveel van onze veel-gelezen hoed u vooral nu voor een na-apen van
schrijvers uit het zuiden des lands komen den populairen schrijver Antoon Gooien,
en hoe koud het werk van bijvoorbeeld de
jonge dichters uit het Noorden is in vergelijking met hun leeftijdgenoten in het
Zuiden. Doch dit laatste is een ander cha
piter, dat we nu niet zullen behandelen
want heden boeit ons de zuivere, warme,
levensware vertelkunst van den schrijver
Van Hemeldonck.
Te oordelen naar een foto, die we van
dezen schrijver kennen, moet Van Hemeldonck tussen de dertig en veertig zijn, de
Er lopen heel wat domme mensen tig de H. Schrift, vooral het Nieuwe
tod zegt men, dat men eigenlijk pas beginnen mag romans te schrijven. Van He- op Gods aardbodem rond, die niette- Testament lezen en overwegen, opdat
meldonck heeft dus de leeftijd, maar hij min de grote vraagstukken van de zij, zo het nog mogelijk is, tot de
heeft ook, wat veel belangrijker is, hét talent. In zijn maatschappelijk bestaan is dag menen op te kunnen lossen, ter- „ontdekking" komen, dat zij de oorhij inspecteur bij het Lager Onderwijs en wijl zij in werkelijkheid even veel ver- logsrampen juist aan de verwaarloals schrijver heeft hij thans zijn tweede stand hebben van politieke en sociale zing van de christelijke leer moeten
roman gepubliceerd. Enig korter werk. wetenschappen als een ezel van wis- wijten.
verhalen en artikelen, verscheen van hem
Het is dus precies andersom!
her en der, tot hij in 1938 zijn eerste ro- kunde. Maar zij zijn voor iemand, die
inderdaad
wetenschappelijk
gevormd
Nemen wij bijvoorbeeld de bergman „Dorp in de Hei" publiceerde. Hei
boek kwam evenals zovele boeken der is, dan ook ezels in dubbele zin, dit rede van Jesus (Matth., hoofdst. 5).
Vlaamse vertellers uit in Noord-Nederland wil zeggen zowel door hun verwaand- Onze Goddelijke Meester leerde in
bij het Thijmfonds te Den Haag. In de heid als door hun domheid.
deze toespraak:
prijsvraag van het Kempische Landjuweel
Zo
zijn
er,
die
u
onmiddellijk
de
„Zalig de armen van geest," maar
werd het boek „Het dorp in de hei" bekroond en deze bekroning bleek verdiend. oorzaak van de tegenwoordige oorlog prees niet diegenen, wier leuze is:
Er is hier en daar in het boek nog een en wanorde weten te zeggen. De heer- hebben, hebben, hebben.
hinderlijke overeenkomst te bespeuren lijke wereld, waarin wij leven, is vol„Zalig de zachtmoedigen, want zij
met het werk van Antoon Gooien — dat gens hen eenvoudig het gevolg van zullen de hemel bezitten; zalig de
zo gemakkelijk op beginnende nog niet het
Christendom. Stelt gij hun vreedzamen, want zij zullen kinderen
geheel zelfstandige schrijvers inwerkt
zonder dat werk te verrijken — er is ech- dan de eerste vragen van de catechis- Gods genoemd worden. Aan de oudter toch ook reeds een talentvol verteller mus, zij zitten met een mond vol tan- vaders was bevolen niet te doden.
te bewonderen, die vooral de verbonden- den en staan achter bij het gelovige Jesus ging verder en veroordeelde
heid der Kempense mensen met hun ge- kind van zeven, acht jaar!
reeds de inwendige toorn, beledigenboortegrond sterk en zuiver weet uit te
De
wetten
van
Christus
zouden
de woorden en lasterlijke verwijten
beelden. Het boek heeft zo velen ontZijn wet is en blijft: „Bemint uw vijroerd, dat het Thijmfonds, dat zijn boeken derhalve luiden:
Slaat elkander dood.
in een eerste oplage reeds op een behooranden opdat gij kinderen moogt zijn
lijk aantal drukt, nog een tweede oplage
Steelt en plundert zoveel je kunt. van uw Vader in de hemel, die zijn
Van het werk moest laten maken.
Maakt je medemensen alles wijs.
zon doet opgaan over slechten en
Thans heeft dit fonds, dat na enige
goeden en het regenen laat over
Vloekt steeds.
inwendige beroeringen, geheel opnieuw
rechtvaardigen
en onrechtvaardigen.'
Inhaligheid
is
de
grootste
deugd.
begonnen is met goede katholieke boeken.
Misbruikte de mens niet zijn vrije
Neemt zes vrouwen tegelijk.
in goed verzorgde banden voor een
lage prijs onder het Nederlandse volk
Smoort de kinderen nog in de wil, maar leefde hij volgens Jesus
te verspreiden, de tweede roman van Emie schoot der moeder.
woord: „Zalig de vreedzamen, want
van Hemeldonck als eerste op zijn lijst
zij zullen kinderen Gods worden geLaat
je
ouders
van
honger
omkovan de serie 1940-1941 gezet. Het is reeds
noemd," er brak geen oorlog uit.
men, wanneer ze oud zijn.
„Zalig de zuiveren van hart, want
Neemt zoveel mogelijk mascotten
zij zullen God zien." De onkuisheid en
en schopt de armen van je deur.
Aldus moet de Goddelijke Meester de echtelijke ontrouw staan dus evennoodzakelijk geleerd hebben, indien min op het program van het Christen^
Door hun uitdrijvende- en pijnstillende
het
Christendom de oorzaak van de dom. Allerduidelijkst zeide Jesus da
werking helpt hierbij altijd veilig en
Vlug als geen ander een poeder of cachet tegenwoordige zeden en ellenden is. in deze woorden van de bergrede
van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk
Maar de dubbel-geleerde „ezels," die „Gij hebt gehoord, dat er gezegd is
8 et. Doos 45 et. Cachets, genaamd
hardtjes" Doos 10 en 50 et.
zulks verkondigen, moeten aandach- Gij zult geen overspel doen. Maar ik
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zeg u: Wie een vrouw beziet om haar
e begeren, heeft reeds overspel met
tiaar gepleegd in zijn hart."
Men moet zich ook over de armen
ontfermen. Jesus sprak immers: „Zaig de barmhartigen, want zij zullen
Darmhartigheid ondervinden." En
ets verder zeide de Meester in diezelfde Bergrede: „Geeft aan wie u
ets vraagt en wendt u niet af van
lem die bij u lenen wil
Zorgt er
oor, dat ge uw gerechtigheid niet
>eoefent voor het oog van de mensen, om door hen gezien te worden;
anders zult ge geen loon ontvangen
uw Vader, die in de hemel is.
Wanneer gij dus een aalmoes geeft,
aat het dan niet voor u uitbazuinen,
zoals de huichelaars dit doen in de
synagogen en op de straten om geëerd te worden door de mensen. Voorwaar ik zeg u > Zij hebben hun loon
reeds ontvangen. Maar als gij een
aalmoes geeft, laat dan uw linkerland niet weten, wat uw rechterhand
doet, opdat uw aalmoes verborgen
olijf t; en uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u vergelden."
De Bergrede is de inaugurale rede
genoemd, waarin Jesus zijn program
in grote trekken ontvouwde. Wil men
dit nader uitgewerkt zien, men leze
aandachtig de vier Evangeliën. Telkens ontmoet men dan voorschriften
betreffende ware naastenliefde, rechtvaardigheid, onderdanigheid aan het
gezag, eerbiediging van ieders rechten, in één woord, voorschriften betreffende deugden, die door iedereen
kunnen en moeten onderhouden worden, wil vrede en vreugde op de wereld heersen.
O, dachten alle mensen wijs
en wilden daarbij wel,
de aarde waar' een paradijs;
nu is zij vaak een hel.
Oorlog en oorlogsellende kunnen
dus onmogelijk een gevolg van het
Christendom zijn. Wie nadenkt, God
bemint en nog een eerlijk geweten
heeft, schrijft ze toe aan het grove
misbruik, dat de mens van zijn vrijheid maakt: vrijheid om Gods geboden te onderhouden, maar ook om te
zondigen. En dit laatste doen juist
de domme betweters, die aan het
Christendom de schuld geven om
hun eigen buitensporigheden te bedekken. Met die mensen valt niet te
redeneren. Op hen past men de versregels van den ouden dichter toe:
Wat baten kaars en bril,
als d'uil niet zien en-wil?
VAN DEURNE.

Geef üw handen PUROL
als zij ruw of gesprongen zijn. Doos 30 et.
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Kool in het algemeen is voor verscheidene mensen moeilijk verteerbaar en
geeft, door de gasvorming in de ingewanden, velen een opgezet gevoel. Zuurkool veroorzaakt deze bezwaren niet, wanneer ze goed wordt ingemaakt. Het belangrijkste daarbij is (en hiertegen wordt
juist veel gezondigd!) dat niet meer zout
gebruikt wordt dan strikt nodig is; en
dat is maar een heel klein beetje, veel
en veel minder dan de meesten denken.
Eén ons zout is n.l. voldoende voor acht
a tien middelmatig grote witte kolen. Dit
komt, omdat zuurkool niet in hoofdzaak
door het zout tegen bederf bewaard
wordt, zoals andere zoutinmaak, maar
door het zuur, dat aan de zuurkool ook
zijn naam geeft.
Dit zuur wordt voor een deel uit het
zetmeel van de kool gevormd door de
melkzuurbacteriën die, in de lucht zwevende, tussen de zuurkool terecht komen
en zich daarin ontwikkelen. Dit zuur tast
de anders zo moeilijk verteerbare celwanden van de kool aan, zodat de binnen die
wanden liggende voedende bestanddelen
ons beter ten nutte kunnen komen. Bovendien heeft het zuur het vermogen de
eiwitstoffen uit de kool gedeeltelijk te
ontleden, wat feitelijk een begin van de
vertering is, welke daarna in onze maag
en darmen gemakkelijk kan worden voortgezet en minder inspanning aan deze organen kost. Bedenkt men hier nog bij,
dat het melkzuur gunstige invloed op
onze ingewanden heeft en dat de zuurkool
meer vitaminen bevat dan de verse kool,
dan is het duidelijk dat zuurkool een zeer
gezonde, voedzame kost is, die wekelijks
op ons voedingslijstje behoort voor te
komen.
Op 8 a 10 kolen komt dus slechts l ons
zout, desgewenst nog enkele hele korrels
peper. Het vocht, de pekel, die zich op
de kool vormt, is dus vrijwel uitsluitend
sap, dat door het zout uit de kool getrokken wordt. Vanzelfsprekend bevat dit sap
veel voedingsstoffen uit de kool en betekent het dus verlies, als we bij het bereiden deze voedingsstoffen wegspoelen.
Is dus de kool goed en zindelijk ingemaakt en de pot met een schoon doekje
tegen stof afgedekt, dan wassen we de
zuurkool niet en voegen we ze bij het
spek, nadat dit met weinig water Vz uur
zachtjes gekookt heeft. Desnoods voegen
we nog wat inmaaknat van de zuurkool
erbij.
Nadat dit alles nog % uur gekookt
heeft voegen we de in stukken gesneden
aardappelen eraan toe (zonder zout) en
na een half uur is alles gaar.
Het spek nemen we nu uit de pan en
de rest stampen we dooreen. Is er tijdens het koken te weinig vocht op (wat
bij zachtjes koken niet behoeft voor te
komen) dan gieten we wat kokend water
bij.
Vlees, spek of worst kunnen in zuurkool
gemist worden. Men kan ze ook klaar
maken met alleen vet. Om aan onze eiwitbehoefte te voldoen nemen we dan, inplaats van op 1% pond zuurkool 1J^ &• 2
kg. aardappels te gebruiken, l kg. aardappels en 150 gram witte bonen. De bonen zetten we de avond te voren in de
week en koken ze in het weekwater gaar.
Daarna stampen we ze met de inmiddels
gekookte zuurkool, aardappels en vet
door elkaar.
Een veel gehoorde klacht is, dat de
zuurkool tijdens het koken of stoven bruin
wordt en niet gaar te krijgen is. Als gevolg van dit laatste is zulke kool ook
moeilijk te verteren en geeft dan maagbezwaren. Dit alles is alleen het gevolg
van het gebruik van te veel zout bij het
inmaken. Velen zijn maar bang dat de
kool bederft als er geen hopen zout te
gelijk mee de pot in gaan. Zoals boven
gezegd is dit onjuist, niet het zout, maar
het zuur beschermt de kool tegen bederj
en veel zout verhindert juist de zuurvor
ming. 100 gram per 9 kolen is genoeg
Een uitstekende methode om de zuur
vorming al op het eerste ogenblik te doen
intreden is, om tijdens het inmaken een
half kopje karnemelk door de zuurkool te
sprenkelen of bij het aandrukken de han
den met karnemelk te bevochtigen.
WILMA MÜNCH.
MAARRR...„.

Elk recept, elk nieuw bakseltje of
kookseltje zal nóg beter worden, wanneer u er Jozo of Nezo in gebruikt, het
zuivere sneeuwblanke keukenzout. Hygiënisch verpakt.

geloofs- en zedeleer van de Kerk eea
vereiste voor het gezin en behoort bij de
huwelijksuitzet. In deze tijd zijn de volgende woorden van Paulus van bizondere
waarde: Gij moet den nieuwen mens aantrekken, die naar Gods beeld is geschaNAAR AANLEIDING VAN EEN KRANTENKNIPSEL
pen in ware gerechtigheid en heiligheid.
Efes "4: 24. Zo zij het. De nieuwe mens
Vóór mij ligt een knipsel uit een zijn hen te leren kennen: den kleinen vormt het nieuwe gezin, welke een waaronzer grote niet-katholieke dagbla- Christus in de kribbe, op Maria's borg is voor een nieuwe maatschappij.
Ook in deze tijd vol van verschrikkingen
den. Het is al enige jaren oud, maar schoot, in Nazareth, bij Jozef; ik wil en ellende leidt God dé wereld, wel wat
elkens als ik het lees treft het me eerder de Arke Noachs (uit Nürn- hardhandig, maar een pak slaag heeft .
i/veer.
berg) laten rusten, maar niet wil ik de mens op zijn tijd nodig.
Onder de titel: „Een stukje gods- overslaan: de herdertjes en de engeZeer juist zegt een dichter:
[ienstige ^opvoeding" beantwoordt C- len, de schaapjes, de koningen, de
ü. H. daar een brief van zekere „Cor- vlucht naar Egypte, de reis naar Je- O, God, wiens wrok de schoonste bomen
[velde,
rie," die haar schrijft over proble- rusalem. Want ik wil mijn knderen
nen aangaande religieuze kwesties van jongsaf leren: dat Jesus hun de sloten vulde boordevol met bloed,
tot het door sluizen en door dijken knelde.
n verband met haar kinderen van vriend is.
Ziet, ik erken: alleen Uw raad was
-Va, 4 en 6 jaar.
Deze „Corrie" schrijft: „Ik zou mijn
Ik weet niet of er nog meer gecor- Want op de weg, die naar de afgrond
[helde,
tinderen graag uit de bijbel voorle- respondeerd is tussen „Corrie" en
gleden wij voort in steeds maar groter
;en, dit wil zeggen uit een kinderbij- „C. E. H."
[spoed,
>el
zo graag zou ik willen, dat
Maar o wat zou men wensen, dat totdat Uw stem ons de minuten telde
ifiijn kinderen veel over God hoorden. Moeder Corrie katholiek was! Dan en
't machtig woord sprak. -.Staak uw
Vooral, nu ze nog zo jong zijn. Dat had ik haar willen schrijven: Ja ze[spel en boet.
heb ik zelf altijd gemist en daarom ker vertel aan je kinderen van Jesus;
ou ik het ze graag geven, maar hoe ? zelfs al begrijpen ze er niets van, Wij namen alle woorden voor gegeven
vVant erover praten en vertellen gaat zoals je anderhalf jarige baby, spreek als kinderspeelgoed door een Sinterklaas
hun toch over O. L. Heer. Leer ze een 'n hoefde zelfs geen dankliedje te zingen*
me niet goed af-"
Hoe spreekt het ons aan, deze kruisje maken, leer ze een kusje ge- Nu zoeken wij de schaam'le rest van
[het leven,
;raag van deze echte moeder! Zij ven aan Jesus op het kruis, leer ze
roeit, dat haar kinderen van jongsaf kijken naar het Kribbekindje, breng Als d' eigen hartklop van het storingeraas
n weten U weer: Meester aller dingen*
aan vertrouwd moeten worden met ze in de kerk, op je arm, aan je hand,
Hem, die onze jeugd verblijdt. Zuiver zelfs als ze nog in je schoot rusten:
G. M. K., Wormer,
en juist begrijpe zij, dat godsdien- Jesus ziet hen en zegent hen. Breng
tige opvoeding niet vroeg genoeg be- ze voor het tabernakel, laat ze kusginnen kan, omdat de jong ontvan- handjes wuiven naar het H. Sacraen indrukken zo diep nawerken. Hoe ment, draag ze naar het Mariabeeld.
tornt er een spontaan verlangen in Lees ze voor uit een mooi boek over Uienstoocleopleiclline,
ms op die moeder te antwoorden: Hem, bijvoorbeeld „Hoe O. L- Heer
,Ja, ja, lieve moeder Corrie, zo is leefde" door Bethanië. Laat ze de
In het nummer van 13 September, 21ste
het! Vertel hun van heel klein af aan plaatjes zien en vertel hun over dat jaargang van dit blad, laat mevr. Bouover Jesus en Zijn Moeder: leer ze wondere Vriendje, dat de grootste dens-van Heel zich enigszins onvriendelijk
/roeg van Hem te houden en „vriend- Vriend is van vader en moeder en uit over de resultaten van de Dienstboe van Jesus" te zijn. Het is 't mooi- hun liefste gast. En vertel hun dan: denopleiding. Dit is jammer. De opleiding
ste en diepste wat je je kinderen ge- dat dat Jesuskind ook in hun ziele- beoogt de cursisten in staat te stellen in
huis wil komen, en dat Hij dat doet eigen onderhoud te voorzien en tegelijkern kunt."
tijd inderdaad het dienstbodenvraagstuk
Maar wat antwoordt C. E. H. ? Met bij de H. Communie.
te helpen oplossen.
Heel de Arke Noachs (uit Nürnveel andere zinnen schrijft zij... „als
Mevrouw zal het met mij eens zijn, dat
ie ze van O. L. Heer vertellen wilt, berg) kan dan voorlopig op stal blij- een eursus van 3 maanden te kort van
joed! maar weet wat je doet, want ven, al zijn ook de oudtestamentische duur is om perfecte dienstboden af te leze maken speelgoed van God
Je verhalen heel mooi voor kinderen; veren. De meisjes die er aan deelnemen,
wilt ze zo graag veel over God ver- maar nooit zou een katholieke moe- zijn over het algemeen 16 jaar oud. De
der Corrie hoeven te „ijzen" in ver- ouderen volgen de lessen, omdat ze, hetzij
tellen? Zeg, ijs je er'niet van?
t Remt me voortdurend, dat je kin- band met het „vertellen over God". in de voormalige werkkring geen bestaan
meer vinden, hetzij de omstandigheden
deren zo jong zijn. Als ik jou was
hen nopen de handen uit de mouwen te
jeperkte ik hun bijbelkennis nog in
Arme niet-katholieke vrome moe- steken, wat voordien niet nodig was. Als
loofdzaak tot „de Arke Noachs" uit ders! Met zo weinig geloofsinhoud deze meisjes terecht komen bij mevrouNürnberg). Maar ik ben misschien te moet ge de warmte van uw moeder- wen, die leiding willen en „kunnen" gevreesachtig."
hart voeden.
ven, gaat aïles goed. Wordt er evenwel geArme moeder Corrie!
God zal u zegenen vanuit Zijn vergd, dat zelfstandig zal worden opgetreden, dan wordt dit in de meeste gevallen
Misschien is je christelijk aanvoe- Kerk, die al het goede bevrucht.
en juist genoeg en groot genoeg, om,
Maar onverantwoordelijke katho- een fiasco. In de door de geachte schrijfzij het niet met woorden, C. E. H. te lieke moeders, als gij de volle stralen- ster aangehaalde voorbeelden blijkt, dat
mevrouw en niet de dienstbode de oorantwoorden: „Natuurlijk gaan mijn de rijkdom van uw geloof niet uitbuit zaak
is, dat de laatste zich overwerkt.
idnderen van vier en zes jaar speel- voor uw kinderen! Als gij hen geeste„Overleg is het halve werk", zegt een
goedachtig om met Onzen Lieven lijk ondervoedt door hun beleefdheid oudhollands spreekwoord. Tussen twee
Heer. Maar wat zou dat? Is hun lief- en fatsoen, gedienstigheid en gezeg- haakjes, zouden cursussen ook voor „mede daarom minder echt? Ze spelen gelijkheid te leren, zonder verband vrouwen" geen overbodige luxe zijn!
toch ook met hun vader en moeder? met Christus en Zijn liefde. Als gij er
In de internaten wordt er wel degelijk
Ze zien toch in alles wat hen omringt „goede burgers" van probeert te ma- de nadruk op gelegd,' dat moeders van
alleen de speel-waarde?"
ken zonder hen tot goede christenen grote gezinnen het eerst geholpen moeten worden en mij zijn gevallen bekend,
Misschien, lief jong moedertje Cor- op te voeden!
rie, durf je C. E- H. antwoorden:
Katholieke moeders, gij zijt zo rijk, dat meisjes uit het Haarlemse internaat
tot volle tevredenheid behulpzaam
Neen, daar ijs ik helemaal niet van. gij hebt zo'n invloed: gebruikt die in- hier
zijn; maar niet alle meisjes zijn daartoe
Integendeel! Niets is mij liever dan vloed, en weest niet beschroomd; geschikt, zoals zal moeten worden toemijn kinderen in contact te brengen spreekt over O. L- Heer met uw kin- gegeven.
met het Kindje Jesus. En ik ben he- deren die dat heel gewoon zullen vinAls de ^directrice van een opleiding, die
lemaal niet van plan hun bijbelkennis den. Ze zullen er u duizenden eeuwen haar pappenheimers kent, geen meisje beschikbaar heeft dat in een groot gezin
voorlopig te beperken tot de Arke dankbaar voor zijn.
zou kunnen voldoen, dan is het toch beter
Noachs (uit Nürnberg).
't experiment niet te wagen, daar het én
p. P. P.
Neen, het zal mijn dagelijkse zorg
voor mevrouw én voor het meisje op een
teleurstelling zou uitdraaien.
Wanneer de meisjes enige jaren praktijk hebben en het werk flink onder de
knie, dan zal blijken, dat de opleiding
veelvuldige vruchten heeft afgeworpen en
voor de moeders van grote gezinnen zal
et
een betere tijd aanbreken.

Arme

Be (f i n

m o e d e r s;
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In verband met het artikel „Ons
heilig huisje" zond de arbeider G.
M. K. ons de volgende, recht uit het
hart komende ontboezeming:
Alom hoort men: We gaan een nieuwe
tijd tegemoet, het oude heeft afgedaan.
Allen zullen zich daarbij moeten aanpassen. Allen moeten helpen bouwen en herstellen aan 'hetgeen is verwaarsloosd en
vernietigd. Vele mensen zijn onzeker over
de dingen, die ons nu te wachten staan.
Zij vragen zich af, op welke wijze, door
wie en met wie moeten wij het godsdienstig leven en de sociaal-economische
orde herstellen? Wat moeten wij het
eerst aanvangen? Welke grondslagen
van de maatschappij zijn het meest on-

IS. DROOG—DECKERS,
secr. R. K. Commissie voor
dermijnd? Voor de ouderen zijn de vraagstukken weer anders dan voor de jonD. O. te Haarlem.
geren. Een ding staat echter vast, het gezin is de grondslag van de maatschappij.
Naschrift: Voor deze laatste positieve
Het gezin is peiler waarop de staten en belofte een geestdriftig hoera!!
volkeren hun nieuwe orde moeten bouC. B. v. H.
wen. Het gezinsleven is vooral in Europa
en daarbuiten ondermijnd. Een prachtig
nee nog beter een dynamisch ideaal is
een christelijk gezin in de volle zin van het
woord. Laat men toch ophouden met
futloze surrogaatgezinnen te vormen. De
OSSENDRECHT
godsdienstige vorming van het gezin
moet niet alleen aan priesters en onder- PEEKOFFIE
MOSTERD
wijzers worden overgelaten. Er kan een
TAFELZUREN
tijd komen, dat we de hulp ontberen
Wat dan! Dan moeten we er zelf voor STEUNT HOU A N D ' S INDUSTRIE
zorgen. Daarom is een goede kennis van
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Voor ledere beurs te bereiken. Niet te Wij leren de diagnosen der verschillende
geleerd en toch wetenschappelijk verant- insecten kennen, opdat wij de verschillende
soorten in de grondvormen van elkaar
woord. Juist iets voor onze arbeiders

a

b

c d e f g
Mat in 2 zetten

h

Onderstaande partij werd gespeeld in
jde in Augustus j.l. te Hilversum gehouden bondswedstrijden van de Nederlandfie Schaakbond.
Wit: J. B. N. Ruben. Zwart: C. de Boer.
1. d2—d4, d7—d5. 2. Pgl—f3, Pg8—f6.
S. Lel—f4, e7—e6. Dit is niet het juiste
Systeem in deze opening en zwart krijgt
mu met de ontwikkeling van zijn Lc8 deïelfde moeilijkheden als in het damegamfriet. In plaats daarvan kan men beter
wiet c6 en Db6 direct punt b2 aanvallen
om daarmede tevens de eigen damevleujjel te beveiligen; daarna kan gerust
ÏL.f5 gespeeld worden. De kansen voor
beide partijen zyn dan vrijwel gelijk. 4.
«2—e3, Lf8—d6. 5. Pf3—e5! Hier neemt
het paard een sterke positie in. 5
]Pb8—d7. 6. Lfl—d3, g7—g6? Voorbereiding van Ph5. Maar zwart had, toen het
witte paard nog op f3 stond, direct Ph5
ponder die voorbereiding kunnen spelen.
ÏSrgo betekent de pionzet het verlies van
een tempo, terwijl tevens de zwarte stelling verzwakt wordt. Beter was dan ook
direct c5. 7. Pbl—d2, Pf6—h5. 8. Ddl—f3?
Ook deze zet komt op het verlies van een
•Jempo neer; na afruil op f4 mag wit toch
niet met de dame terugslaan, daar zwart
dan met f7—f6 een stuk zou winnen.
t.

, Ph5Xf4. 9. e3Xf4, c7—c5. 10. c2—

itó, Dd8—b6! Hiermede wordt de tegenpartij voor de keus gesteld om of op c-5
fte slaan (waarna zwart door Pc5: goed
ttpel krijgt) of een der pionnen d4 of b2
cp te geven. Wit besluit tot het laatste:
*1. Df3—e3, Db6Xb2. 12. 0—0. Hiermede
wordt nog een tweede pion opgeofferd
teneinde te profiteren van de positie der
Kwarte dame. 12
, Db2Xc3?. Zwart
Jiad eerst het gevaarlijke witte paard
noeten slaan.
13. Pe5Xf7! Dit offer mag niet geaccepteerd worden (Kf7:? 14. Lg6t met
damewinst); echter zijn er nog wel mogelijkheden, doordat de witte dame zowel
Pd2 als Ld2 dekt; het schijnt dan ook,
ijat zwart daar wel van profiteren kan..
Wellicht is 13
, cd4: nog het beste;
laa 14. Pd6:t, Ke7. 15. Pc8t, Tac8:. 16.
De2 is zwart wel een stuk achter, maar
wint dit weer terug met 16
, Pc5. 17.
Lb5, a6. 18. Tfcl, Da3. Veel beter is echter na 13
cd4: 14. De6:t, Le7. 15.
ff el!, 0—0! (15
Da3. 16. Ph8:). 16.
Lg6:! enz.
In plaats van cd4: werd gespeeld:
13
, Ld6Xf4. 14. De3Xe6f (na 14.
Df4:, Tf8! 15. Pd6t, Ke7. 16. Pc8:t, Tae8:
komt zwart er nog vrij goed af). 14
,
Ke8—f8. 15. Pf7Xh8, Pd7—e5. Er dreigde
Df7 mat en het is te begrijpen, dat zwart
desnoods onder opoffering van een stuk
so vlug mogelijk zijn toren in actie wil
brengen. Waarschijnlijk was echter Kg7
wel iets beter geweest. 15. De6—f6t, KfS
—g». 17. d4Xe5 (dreigt 18. Df7t, Kh8: 19.
Df8 mat). 17
Lc8—f5. 18. 1x13Xf5,
g6Xf5. 19. Pd2—f3. Met een volle toren
meer wint wit nu gemakkelijk. 19
Ta8—f8. 20. Df6—e6t, Kg8Xh8. 21. Üe6
Xd5, b7—b6. 22. Tfl—dl, Tf8—e8. 23.
Dd5—-f7 en zwart gaf de ongelijke strijd
op.

HOEST EN

,

VERKOUDHEID:
Dan rug en borst inwrijven met
Dampo. Wonderlijk zooalsdathelptl
Pot 50 et. Tube 40 et. Doos 30 et.

In brede kring — en niet het minst bij
het onderwijs — is sedert enige jaren het
tijdschrift „Practica" bekend en gewaardeerd om zijn actuele en belangwekkende
inhoud. Practica gaf nl. iedere maand een
aantal artikelen, door deskundigen geschreven over onderwerpen, welke in verband met de tijdsomstandigheden, van bijzonder belang waren. Getracht werd
steeds, niet zozeer beschouwingen te
geven, dan wel een afgerond overzicht-van
het gehele onderwerp. De noodzakelijke
beknoptheid — Practica bevatte immers
iedere maand verschillende artikelen —
was een belemmering voor een meer uitvoerige uiteenzetting der onderwerpen.
Daarom werd bij de aanvang van de
nieuwe jaargang besloten iedere aflevering geheel aan een zeker onderwerp te
wijden. Op deze wijze zouden de abonné's
in een handig boekje een encyclopedisch
overzicht krijgen van de behandelde stof.
Een reeks van deze werkjes zou een kostbaar bezit worden en als het ware een encyclopedische bibliotheek vormen. Practica
zal dan ook voortaan als ondertitel voeren:
„Encyclopedische Bibliotheek".
In handige boekjes, formaat 12 maal 20
cm, eenvoudig, maar smaakvol gebonden,
zal Practica twaalf maal per jaar verschijnen. In ieder boekje treft men aan een zo
volledig mogelijk overzicht van een zeker
onderwerp. Het verschil met een gewone
encyclopedie ligt vooral hierin, dat op de
eerste plaats de onderwerpen uitvoeriger
vermeld worden;
op de tweede plaats, dat alleen die onderwerpen worden gekozen, waarvoor vrijwel iedereen belangstelling heeft;
op de 3e plaats zullen de onderwerpen
behandeld worden op dusdanige wijze, dat
ze voor iedereen begrijpelijk worden.
In de grote encyclopedieën treft men
al te vaak over speciale onderwerpen arkelen aan van vakgeleerden, die eigenlijk
alleen voor vakgeleerden te genieten. zijn.
Practica daarentegen zal zich bij ieder onderwerp steeds bewust blijven tot leken en
niet tot vakgeleerden te spreken.

leren onderscheiden en dan volgt een schat
van materiaal over loopkevers, waterkevers, kortschildkevers, doodgravers,
lieveheersbeestjes, bladsprietigen, kniptorren, boktorren, goudhaantjes, snuitkevers,
legboordragers, mieren, graafwespen, wespen, bijen en hommels, dagvlinders, pijlstaarten, spinners, uilen, spanners, motten, muggen, zweefvliegen, steek- en aasvliegen, vlooien, haften, libellen, blaaspotigen, schorpioenvliegen, kokerjuffers,
kakkerlakken, sprinkhanen, krekels, oorwormen, landwantsen, waterwantsen, roofwantsen, luizen, franjestaarten en springstaarten.
Tevergeefs zal men in de literatuur op
zulk een beknopte wijze zulk een volledig
overzicht van het insectenrijk aantreffen.
Men zou daar verschillende grote speciaalwerken over moeten raadplegen.
Hier vindt men geen ellenlange beschouwingen, maar korte zakelijke uiteenzettingen, waardoor behalve een overzicht ook
een inzicht gegeven wordt.
Er is voor gewaakt, dat de populaire behandeling niet de minste afbreuk doet aan
de wetenschappelijke indeling. Zo vindt
men van vele insecten ook b.v. de latijnse
naam veelal vertaald of verklaard. Naast
de beschrijving van de insecten vindt men
buiten de bladspiegel een cijfer, dat verwijst naar de illustraties. Er zijn nl. niet
minder dan 200 insecten-soorten afgebeeld.
Zo is dit boekje niet alleen een „leergang"
voor hen, die zich speciaal voor insecten
interesseren, maar het is ook een naslagwerkje van blijvende waarde voor iedereen.

een boekje met een korte levensbeschrijving van de Nederlandse letterkundigen
en schryvers, met één korte karakteristiek van hun werken. Voorts een boekje,
waarin de voornaamste uitvindingen systematisch en chronologisch worden beschreven.
Het laat zich aanzien, dat de abonné's
van Practica op de duur over een schat
van materiaal over alle belangrijke onderwerpen zullen beschikken. Door zich te
abonneren, komt men in het bezit van een
practische, rijk geschakeerde bibliotheek,
welke een kostbaar bezit vormt. De prijs
is zo laag mogelijk gehouden. Daar voor
sommige werkjes speciale belangstelling
zal bestaan, zijn zjj ook met een kleine
prijsverhoging afzonderlijk verkrijgbaar.
„Practica-Encyclopedische bibliotheek"
wordt uitgegeven door Urbi et Orbi,
Ondiep 6, Utrecht. Per 12 gecartonneerde
boekjes bedraagt de prijs ƒ10,—. By collectieve abonnementen (verenigingen e.d.)
slechts ƒ8,—.
f
Bovendien zijn de losse deeltjes verkrijgbaar a ƒ l,— per 25 stuks a ƒ0,80.

DE MEEREN
Wat in Nederland velen van mieren wisten, dankten zij aan beschouwingen van den
wereldbekenden Jesuïet Erich Wassmann,
die van 1859 tot 1931 leefde, grotendeels als
balling in Nederland. Hij schreef een kleine
800 publicaties, waarvan er vele aan de mieren gewijd zijn.
In de bekende Spectrum-serie „Wat leeft
én groeit" is nu echter als deel één van de
hand van den Belgischen professor A. Raignier een samenvattende studie verschenen,
getiteld Mieren. Het is een buitengewoon
boeiend boekje geworden; wie van mieren
iets weten wil, zal er het nodige in vinden.
Er zijn tekeningen van G. Huysser en ,zeatien foto's.

Beknopte psychiatrie voor sociaal-werkenden, door dr. F. M. Ilaverniaiis, geneesheer
aan de psychiatrische inrichting „St. Servatius" te Venray.
Die boek (200 pag.), — uitgegeven door de
fa. Romen en Zn. te Roermond — is bedoeld
als een handleiding voor sociale werkers
en werksters, die vanwege hun beroep niet
onkundig mogen zijn van de verschijnselen
van verschillende geestesziekten. Als de sociale werker zich hier ook van eigen „dokteren" weet te onthouden, zal hij ongetwijTer perse: feld een véél betere kijk hebben op de ongelukkigen met lichtere of zware psychische
Om enig idee van „Practica Encyclope- afwijkingen, aan wie hij zijn zorgen wijdt.

dische Bibliotheek" te geven vermelden wij
Oorlogs-kookboek
hier, dat reeds ter perse is: een boekje
over: Sport, waarin op overzichtelijke
door A. Geurts
lerares koken en voedingsleer.
wijze de speciale spelregels en het materiaal van practisch alle sporten besproken
Inderdaad een practisch boek voor ieder
gezin, dat er prijs op stelt ook in deze moeiworden.
lijke tijd gezonde en tevreden huisgenoten
Er zullen o.a. verschijnen: Een historisch te behouden, 't Is in de laatste 25 jaar voor
huisvrouw nooit zo moeilijk geweest haar
vademecum, waarin een uitgebreid chro- de
maaltijden goed te verzorgen als juist nu.
Maar
bij al die moeilijkheden helpt haar
nologisch overzicht der vaderlandse gehet oorlogs-kookboek, waarin o.A 35 volleschiedenis
zal
worden
opgenomen.
Een
dige voedzame maaltijden werden uitgeEn boven alles zal Practica een practi'n Groot aantal recepten ter vervansche encyclopedie willen zijn. Is het im- boekje over De Mens, eveneens zo vol- werkt,
ging van brood vullen het boek. Uitgave
ledig
mogelijk
en
rijk
geïllustreerd.
Voorts
van
Romen
en Zn.
mers niet practisch, wanneer men over een
zeker onderwerp iets weten wil, dat men
dan een handig boekje uit zijn boekenkast
kan halen, waarin men op werkelijk overzichtelijke en eenvoudige wijze een afgerond encyclopedisch geheel vindt over het
Weer zagen wij het zo vertrouwde oord;
desbetreffende onderwerp?
Het huis, geladen van herinneringen,
Die zacht door reeds zovele jaren zingen,
No. l — Insecten door F. Evers
Saamvloeiend in een eeuwigheidsaccoord.

IN DE STILTE

met een voorwoord van den" president der Ned. Entomologische
Vereniging. Met 200 illustraties

Het beste kan de opzet van Practica
duidelijk gemaakt worden door het zo
juist verschenen eerste nummer in de
Practica-reeks „Insecten" door P. Evers
met een voorwoord van den president van
de Nederlandse Entomologische Vereniging.
Eerst wordt een schematische indeling
van het gehele dierenrijk gegeven. Vervolgens een systematische indeling van de insecten namelijk kevers, vliesvleugeligen,
snaveldragers en vleugellozen.
Over de insecten in het algemeen volgen
korte aantekeningen, te weten: over de
gedaanteverwisseling, over de bouw van
het lichaam, de huid, spijsvertering, het
zenuwstelsel, ademhaling, bloedsomloop
en voortplanting.
Wij worden ingeleid in de nomenclatuur.

En weer kwam er de stilte ons omringen
Met heel haar brede goedheid ongestoord.
En door de stilte ging het stille woord,
Sprekend van hoogste en van diepste dingen.
Wij luisterden. Dat luisteren was goed.
Het stuwde en het staalde levensmoed
En deed een jonge, nieuwe kracht ontwaken.
Stilte, uw uren zijn thans heengegaan.
Wij zullen weer in 't ronkend leven staan,
Doch met een kracht, die nimmer zal verzaken.
3OS. A. v. SEGGELEN.
„Loyola", 11 October 1940.

REDACTIE-ADRES:
ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

11
Ook de in rampen gedompelde
wereld wordt door Gods
voorzienigheid bewaard
Dat er een Goddelijke Voorzienigheid bestaat, die de wereld
bewaart en bestuurt, is een
waarheid, die ons vele malen
door God uitdrukkelijk is meegedeeld. Maar al was dat niet
het geval geweest, dan nog zouden we haar moeten aannemen
door de natuurlijke rede, want
als we de wondere orde en feilloze planmatigheid beschouwen,
die de stoffelijke wereld te zien
geeft, dan zegt ons verstand, dat
er een alwijze en almachtige Bestuurder moet zijn, die dat alles
bij voortduring regelt. En zou die
alwijze Bestuurder Zich dan niets
aantrekken van den mens, die
toch de koning der schepping is?

verenigbaar is met het bestaan
van een oneindig goeden God,
die als een Vader voor ons zorgt.
En deze kennis is voldoende om
ook in de moeilijkste omstandigheden onwankelbaar op Gods
Voorzienigheid te blijven vertrouwen.
Een subliem voorbeeld van
overgave aan de beschikkingen
der Goddelijke Voorzienigheid
gaf prinses Elisabeth van Frankrijk. Dagelijks bad ze in de gevangenis, die ze slechts zou verlaten om het schavot te bestijgen, het volgende ontroerend
schone gebed:
Wat zal me vandaag overkomen,
mijn God?
Ik weet het niet.
Ik weet alleen maar,
dat me niets zal gebeuren, wat
Gij niet van eeuwigheid hebt
vooruitgezien of beschikt.
Dat te weten is mij genoeg
en daarmee ben ik tevreden!...

Dit mogen we niet aannemen.
Als God zorgt voor zijn schepping, zal Hij den koning der
schepping met zijn heel bijzondere liefde omringen.
Hier dringt zich onmiddellijk
de vraag naar voren, die vooral Ik aanbid uw eeuwige en
in deze tijd zovelen bezighoudt:
ondoorgrondelijke
als God dan voor ons allen zorgt, raadsbesluiten. Met een blij hart
hoe is het dan te verklaren, dat
er zoveel ellende in de wereld is? onderwerp ik mij daaraan;
uit liefde tot U.
Op deze vraag een antwoord
te geven, is de opgave voor deze
Nu reeds aanvaard ik alles, wat
les.
Gij wilt
Al aanstonds moéten we .vooropstellen, dat ons beperkt men- en offer U dit alles op en verenig
selijk kunnen niet in staat is uit ik dit offer met dat van Jezus
eigen krachten de plannen van
mijn Goddelijken Zaligmaker.
Gods wereldbestuur in diepste
In zijn Naam,
•wezen te doorgronden. Nog altijd
en
omwille
van zijn oneindige
blijft waar het woord van St.
Paulus: Hoe ondoorgrondelijk
verdiensten
zijn zijn oordelen en hoe onnavraag ik U
speurlijk zijn wegen! Want wie
geduld in lijden
heeft de zin des Heren gekend
of wie is zijn raadsman geweest? en een zó volmaakte onderwerping en overgave
(Rom. XI, 33, 34).
Maar al zijn we niet in staat
als wij verschuldigd zijn
een volledige oplossing van het
aan alles,
vraagstuk te geven, .wel kunnen
wat
GÜ
beschikt en toelaat.
we aantonen, dat het bestaan
Amen.
van zoveel rampen zeer goed

w' ai ons «51 Je afdelingen ter ore k wam
ALKMAAR
AUerzielenlof
Hierdoor herinneren wij de leden nogmaals aan het te houden
AUerzielenlof
op
aanstaande
Zondag 3 November des namiddags om drie uur, in de kapel
op het R. K. kerkhof „St. Barbara" alhier. De plechtigheden
en predikatie zullen verricht
worden door onzen eerwaarden
geestelijken adviseur, rector C.
Vis. Men wordt vriendelijk verzocht op tijd in de kapel aanwezig te willen zijn.
Volkstuintjes
Heden ontvingen wij een schrijven van het gemeentebestuur
van Alkmaar, dat evenals dit
jaar wederom gronden voor
volkstuintjes in 1941 aan de verenigingen zullen worden beschikbaar gesteld tegen een huurprijs
van ƒ 2,50 per tuintje. Mochten
er leden zijn die hiervoor in aanmerking wensen te komen, dan
kunnen zij zich opgeven bij ons
secretariaat: dr. Schaepman-

kade 16. Ook degenen, die reeds
een volkstuintje bezitten, behoren zich opnieuw aan ons secretariaat op te geven, hetzij schriftelijk of mondeling. Omtrent de
voorwaarden enzovoorts zal u
nog nader kennis worden gegeven. Daar ons bestuur binnen
14 dagen opgave moet doen betreffende het aantal tuintjes, is
hot zeer wenselijk om zich direct
bij ons secretariaat voor een
tuintje op te geven, daar anders
niet kan worden ingestaan dat
men hiervoor in aanmerking kan
komen.
BEVERWI.ni
Het bestuur van de afdeling
heeft besloten dit jaar voor de
kinderen van de leden weer een
St. Nicolaasfeest te organiseren
en wel op Zaterdag 7 December.
Gezien de duisternis kunnen
evenwel alleen op Zaterdagmiddag de leden worden bezocht om
hun bijdrage voor dit feest te
geven. Daarom zijn er wat meer
personen nodig dan vorige jaren

] en zij die daarbij behulpzaam
willen zijn worden verzocht zich
aan een der bestuursleden op te
geven.
DELFT
Het zal u wellicht reeds bekend
zijn, dat op Zondag 10 November
a.s. 's morgens om 11 uur in St.
Willibrord onze bondsadviseur,
dr. A. A. Olierook, voor ons zal
spreken met als onderwerp: Ook
een in rampen gedompelde wereld wordt door Gods Voorzienigheid geleid en bestuurd.
Het behoeft voor u geen nader
betoog dat, wanneer deze priester tot ons komt, hij zijn gehoor
onmiddellijk weet te boeien met
een mooi opgebouwd en gedocumenteerd betoog.
Wij vertrouwen dan ook, dat
hieraan door alle leden zal worden deelgenomen.
De deelneming is kosteloos,
doch het is noodzakelijk dat de
deelnemers zich mondeling of
schriftelijk bij den secretaris opgeven, waarna u een deelnemerskaart zal worden verstrekt.
GOUDA
In verband met de verduistering heeft het bestuur besloten
om bij wijze van proef vanaf de
eerste Zaterdag in November
het gebouw van de Volksbond
van 4—5 uur open te stellen voor
het betalen van contributie.
Vanaf de eerste Maandag in
November zal het gebouw van de
Volksbond des namiddags geopend zijn voor de werklozen; dit
is ook een proef, want indien het
aantal bezoekers maar zeer klein
is, zal het bestuur — dat moet
men toch begrijpen — het genomen besluiten moeten intrekken.
HAARLEM
Op de laatstleden gehouden
bestuursraadsvergadering werd
de weleerw. heer C. M. Broers
als geestelijk adviseur van de
bond geïnstalleerd.
In een hartelijk welkomstwoord herinnerde de voorzitter
nog eens aan het werk van pastoor Poppen en sprak tenslotte
de verwachting uit, dat de samenwerking vruchtbaar en prettig zou zijn.
De verslagboeken van de studiedagen, welke deze zomer te
Voorhout door het bondsbestuur
zijn gehouden en waarover de
deelnemers met zoveel waardering spreken zijn thans verkrijgbaar bij den heer G. Scholte. De
prijs bedraagt voor dit mooi en
actueel boekwerkje, 65 cent. Het
secretariaat van het
comité
Winterhulp wordt thans waargenomen door den heer Castricum.
De vergaderingen zullen voortaan op Zaterdagmiddag worden
gehouden.
In het begin van het volgend
jaar zal de commissie voor arbeidsontwikkeling weer enige
ontwikkelingsavonden organiseren.
De dodenherdenking is vastgesteld op Zondag 3 November.
Aan het einde van de vergadering bracht de nieuwe adviseur
den voorzitter dank voor diens
hartelijke welkomstwoorden. Vervolgens vroeg zijneerw. medewerking om naast de commissie
voor geestelijke belangen in de
Volksbond een Credo Pugno-club
op te richten. Dit moet een club
zijn van jonge mensen, die om de
veertien dagen een uurtje willen
missen om te worden onderlegd
in het godsdienstig en sociaal
leven en dat ook volgens onze
beginselen willen beleven. Zo
wordt in de Volksbond een kern
van mannen gevormd, die hun
overtuiging uitdragen en een
kracht en een steun zullen worden voor de katholieke arbeidersbeweging.

Van vrede en sociale gebondenheid
is de titel van het verslagboek onzer studiedagen
van Augustus 1940, welk boek thans is verschenen
ACTUEEL - LEERZAAM - GOED VERZORGD
Voor de eerwaarde geestelijke adviseurs en de leden verkrijgbaar
tegen 65 cent per exemplaar, franco toegezonden. Bestellingen
bij bondsbestuur, 3e Hugo de Grootstraat 7, Amsterdam (West),
of bij het plaatselijk bestuur.

Vrienden, denkt gij aan de
dodenherdenking op Zondag 3
November a.s.?
Om drie uur begint de Zielenvespers in de parochiekerk van
de H.H. Elisabeth en Barbara
aan' de Paul Krugerstraat, daarna trekken allen gezamenlijk
naar het kerkhof, scharen zich
in rijen van drie, in twee groepen, waarvan een groep V links
van de kapel, de andere rechts
van de kapel langs de graven
trekt.
Voorbidders van het Genootschap van de Stille Omgang zullen het Rozenkransgebed voorbidden. De stoet gaat dan onder
klokgelui biddend met het kruis
voorop, gevolgd door de priesters langs de graven.
Bij het kruis zingt het zangkoor „Gregorius Magnus" van
de parochie Joannes den Dooper
van de Amsterdamstraat onder
leiding van den directeur, den
heer J. G. Senders enkele liturgische gezangen voor de gelovige zielen. Gezamenlijk worden
vijf Onze Vaders gebeden, waaraan een aflaat verbonden is. Bij
goed weer zal de predikatie op
het kerkhof gehouden worden;
anders in de kerk.
VELSEN

VOORHOUT
Zondag j.l. kwam de bestuursraad bijeen. Daarbij waren aanwezig de geestelijke adviseur en
de districtsbestuurder Angenent.
De besprekingen liepen in hoofdzaak over de vraag, wat te doen
in de komende winter voor de
belangenbehartiging der leden en
een onderling stevig contact. In
deze geest werd dan ook een
winterprogram samengesteld. De
bedoeling is dit program te openen met een Sociale Zondag,
waarvan wordt verwacht dat de
leden hun volle medewerking
zullen geven. Verder wordt gedacht aan de actie voor organisatie en onderafdelingen of instellingen, lezingen over zeer actuele onderwerpen, kaartconcours, zegening van de arbeid en
werktuigen, feestavond enz. Besloten werd ook dit jaar een St,
Nicolaasfeest te organiseren. Er
heerste op de vergadering een
zeer prettige geest en allen waren van oordeel, dat onze organisatie vooral in deze tijd van
groot belang is. Daarom verwacht men dan ook op ieders
medewerking te mogen rekenen.
Even

kijken
van

wat

onze

Kring Santpoort

a'ffe-inf)

p an is*

Deze kring vergaderde Vrijdag
in café De Viersprong. In deze
vergadering, de eerste van het
seizoen, werd het winterprogramma besproken. Besloten werd de
lessen te behandelen, die op de
laatst gehouden studiedagen te
Voorhout zijn gegeven. De volgende vergadering zal de eerste
les gegeven worden, namelijk de
rede van prof. dr. Olierook.
Begin December zal deelgenomen worden aan een retraite en
de liefhebbers gelieven zich
schriftelijk tot en met 4 November te melden bij den voorzitter,
waarna loting volgt voor deelneming. Het twee-cent-fonds en
het
Sint Nicolaas-kinderfeest
werd elk zestig gulden steun gegeven als jaarlijkse bijdrage.
Secretaris Blom werd gelukgewenst met zijn diploma van onze
driejarige cursus. De jongeren
werden aangespoord dit voor
beeld te volgen.
Nog eens werd gewezen op onze godsdienstige vereniging de
H. Familie, waarvan eigenlijk alle
mannen en jongens lid behoren
te zyn.

SCHEVENINGEN. Zondag 3
November a.s. zal de Zielevespers gehouden worden op het
kerkhof aan de Kerkhoflaan, des
middags om half dri.
Met ingang van Zaterdag 26
October is het tijdstip van contributiebetalen veranderd en wel
voor Volksbond, Metaalbewerkers en Bouwvakbond, allen op
hetzelfde uur van 5 tot 6 uur.
SCHIEDAM. De St. Barbaravereniging, onderafdeling van
de Volksbond brengt hiermede
aan alle leden en begunstigers
der vereniging en verdere belangstellenden ter algemene kennis, dat onder auspiciën dezer
vereniging op Zondag 3 Nov,
ten 3 uur n.m. de jaarlijkse kerkhofoefening zal plaats hebben.
Verder nog ter medededeling,
dat op Zondag 3 November om
8.30 in
de
Liduinaparochie
(Nieuw Haven) ter intentie onzer overleden medeleden een
H. Mis zal worden opgedragen*
Toont uw belangstelling, kent
uw plicht, voor hen die onze
hulp van gebed nodig hebben.

In het Retraite-boekje „Stille Uren", lazen wij de volgende regels: „Heer, leer ons bidden als den tollenaar, ".ie
nederig op zijn borst klopte. Als Maria Magdalena, die zich
aan uw voeten berouwvol neerwierp. Als Martha, die in-gelovig alles van u verhoopt. Als de hoofdman, die zo ootmoedig voor zijn knecht bij u kwam bidden."
De kracht om te bidden in de strijd des levens, leren wtj
in de dagen van een gesloten retraite. De stille uren schenken ons in het retraitehuis de genade om te volharden in
onze nood.

HERSTEL: A L G E M E E N KATHOLIEK WEEKBLAD
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760 BLOEMBOLLEN. Coll. A 25 Hyac., 25 Narcis, 20 Darwin, 20
Enk. en 20 Dubbele Tulpen, 100 Crocus, 100 Blauw en 100 Iris
Geel, 100 Sneeuwroem, 100 Anemonen, 50 Druifjes, 50 Scilla's en
50 Bosch Hyac. v. si. ƒ 1,75. Coll. B. 300 Dubb. Enk. en Darwin
Tulpen v. si. ƒ 2,50. Elke bestelling l kamerplant gratis. Walraven- Oen Dekker, Hillegom, Giro 313672. Telefoon 5682.

-fQERQJRIUS-

ZANGKANARIES
Zangmannen ƒ 1,25, Seyf ertmannen ƒ1,75. De fijnste Seyferts, volle zang, ƒ2,25. Zang
wordt schriftelijk gegarandeerd.
Kanariepopjes ƒ 0;25, Manrobijntjes ƒ 0,40, Mansijsjes ƒ 0,40,
Mangroenlingen ƒ 0,25, Manvinken ƒ 0,25, Wildvogelpopjes halve prijs der mannen. Gemengde
vogelzaden ƒ 1,40 per 10 pond.
Vraagt vogel- en zaadprijscourant. Fijnkwekerij Nico Borneman, Merelstr. 35 Utrecht, Tel.
13617.
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Schriftelijk <Miderwt)s(i.S.O.)
STATIONSPLEIN I7bis, Utrecht.
Telefoon 13714.
MONDELINGE en SCHRIFTELIJKE opitmiu;, .1. de volgende
Takken:
BOEKHOUDEM
NEDERLANDSCH
FRANSCH
DUITSCH
ENGELSCH
Algemeene Handelskennis voor MIDDENSTANDSDIPLOMA
MONDELINGE opleiding voor:
STENO(JRAFIE
)

practijk-dipioma

SPAANSCH
SCHOON SCHRIJVEN

practijk-diploma

)
MACHINESCHRIJVEN (ƒ 7.50 per volledige cursus)
OOK REPETITIE-CURSUSSEN.
VRAAG! GRATIS PROSPECTUS met vermelding: mondeling
Of schriftelijk.

DUO HOFMANN'S
CABARETFeestprogramma's met cachet
HEJ adres voot Vroolijke Kleinkunst;
3, 4. 5 of 6 Artisten
Vraagt onze vrije data, prosp. en Programma's

Radioweg 5, Amsterdam (O.), telef. 53120

maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

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

lid

en

R. R. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

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

T I L B U R G
540 BLOEMBOLLEN
Coll. 15 Hyacinthen, 25 Narcissen, 50 Perk Tulpen, 100 Crocus, 100 Iris, 100 Sneeuwroem,
50 Anemonen, 50 Scilla's en 50
BI. Druif jes v. si. f 1,50. Tevens
ontvangt elke best. 3 kamerplanten gratis, l Spirea, l Calla en l Bruidsluier. Postrek.
311306.
P. WALKAVEN Junior
v.h. Kerkstraat
Hiilegom

Philips „Bi-Arlita" is de beste lamp,
die Philips ooit heeft gemaakt Tot
20°/o zuiniger! Houdt U niet langer
op met z.g. „goedkoope" lampen,,
die lang niet allen stroom in licht
omzetten. Verlicht Uw huis met Philipslampen... U verbruikt dan MINDER
stroom en ontvangt toch EXTRA licht!

JUIST IN DEZE TIJD!!
ife een avond van o n t s p a n n i n g noodzakelijk

Mr* Johnnie en z'n Partner
brengen u met hun afwisselend succesvol program een
onvergetelijke avond. Zang - Humor - Muziek - Kunst en
Sensatie. Aanb. van hh. geestelijken voor Kindervoorstell.
Speciaal samengesteld programma
Vraagt prospectus
SIM. STEVINWEG 14 — B U S S T J M — TELEFOON 7534

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

