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Werkgever en vakorganisatie - In het 50e jaar: een nieuwe lente, een nieuw" geluid
(Zie artikel op blz. 3).
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HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D

f€eorcjc*nisatie oij J

omdat er nog grote categorieën arbeiders
werkloos bleven, die niet op deze werken
mochten worden toegelaten.

In het bovenstaande is derhalve reeds
veel aangevoerd wat tot reorganisatie
van de werkverruiming moet leiden. De
erkenning, dat de werken nuttig en
(H. J. K.) Het is onze leden en twijfeld nog door verdergaande zal wor- noodzakelijk zijn, brengt mede dat de arlezers bekend dat ons Verbondsbe- den gevolgd, om dan ten slotte te zeggen: beid, daarbij verricht, dan ook "olwaarstuur in het verleden herhaaldelijk zie, nu kan iedereen die geen werk op dig moet worden gewaardeerd en ten
gelegenheid in het vrije bedrijf kan tweede dat het mogelijk moet worden
heeft gepleit voor een zodanige reor- eigen
vinden werk worden aangeboden van over- gemaakt dat iedere werkwillige werkloze
ganisatie van de werkverschaffing — heidswege en daar deze laatstebedoelde arbeider daarbij arbeid vinden kan.
werkverruiming werd dit de laatste arbeid voor de gemeenschap nuttig en
De waardering van de arbeid, d.w.z. de
tijd genoemd — dat de gehele werk- noodzakelijk is heeft hij de plicht, daar loonbepaling, zal dus moeten worden herlozenzorgsfeer daarbij zou komen te anders zijn arbeidskracht verloren zou zien, waarbij aan de volwaardige arbeiders het recht moet worden toegekend
gaan, ook deze arbeid te aanvaarden.
vervallen.
Merkwaardig is dat thans reeds aan op een minimumloon, garantieloon of
Naast vroegere pogingen mogen
wij in dit verband nogmaals wijzen op het departement van Sociale Zaken de contractloon, waarbij ontegenzeggelijk de
het jongste adres van het Verbonds- bevoegdheid is toegekend tot het opleg- moeilijkheid blijft, welk loon moeten de
van de arbeidsplicht, blijkens de ver- arbeiders verdienen die nog niet geheel
bestüur van 19 December 1.940 ge- gen
ordening no. 42, waarvan het eerste lid tot het verrichten van de hun opgedraricht aan den heer waarnemend se- van art. l luidt: „Bewoners van het be- gen arbeid, die voor het overgrote deel
cretaris-generaal van het departe- zette Nederlandse gebied kunnen door het uit grondwerk (spit-, krui- en karren
ment van Sociale Zaken waarvan me- gewestelijk arbeidsbureau worden ver- werk) zal bestaan, in staat blijken te zijn.
dedeling is sredaan in ,,Herstel" van plicht voor een bepaalde tijd op een hun
Bovendien zullen de beperkingen op de
aangewezen plaats binnen het bezette toelating van werkloze arbeiders tot de
3 Januari 1941.
In dat adres werden de volgende Nederlandse gebied diensten te verrich- werkverruimingswerken moeten verdwij
ten." Art. 4 van deze verordening be- nen, hetgeen reeds in zekere mate is gepunten bepleit:
dreigt dengene, die in strijd handelt met schied bij de eerder genoemde circulaire
verordening, met gevangenisstraf aan de gemeentebesturen van 27 Maart,
a. herziening van de lonen en deze deze
van ten hoogste zes maanden, in ernstige waarbij in feite reeds de „steunsluis" is
gelijk te stellen met de lonen in het gevallen zelfs met ten hoogste één jaar! komen te vervallen. Er blijken echter nog
vrije bedrijf;
Het is inderdaad eleganter eerst dan andere beperkende factoren te bestaan,
b. nadere regeling van de werktij- van deze bevoegdheid gebruik te maken, b.v die welke uitvloeisel zijn van de
wanneer de beperkingen, die tot nog toe eigenaardige uitwerking van het verdeel
den;
de toelating van arbeiders tot de systeem van het werkloosheidssubsidiec betere regeling van de rechtspo- aan
werkverruimingsobjecten waren gebon t'onds. Immers de gelden voor de werk
sitie der tewerkgestelde arbeiders;
den, geheel zijn verdwenen, daar men an verschaffingsionen worden in eerste aand. grondige herziening van de ders het lachwekkende zou krijgen dat een .eg bekostigd uit de gemeentebegroting
plaatsingsregeling. „Het plaatsen bij werkloos arbeider, die gisteren niet tot i uitgaande van de gedachte werklozende werkverruimingsobjecten — aldu" •1e werkverruimingswerken mocht worden zorg is gemeentezorg) en de gemeenten
het adres — dient onzes inziens niet toegelaten, hoewel hij dit gaarne zou wil- Kunnen eerst achteraf beschouwd voor
langer gebonden te blijven aan het len, morgen daartoe verplicht zou worden, een bijdrage uit het werkloosheidssubsisteunbedrag van de steiinrp°-plinq of op straffe van naar het gevang te gaan diefonds in aanmerking komen, doch ook
Deze beperkende bepalingen, zoals de wel niet, al naar de uitgaven op dit stuk
aan de eis, dat a4s regel slechts één meesten
wel bekend zal zijn, bestonden waren en de belastingcapaciteit in de geman uit hetzelfde srezin mag woHer voornamelijk uit het volgende:
meente was. De gemeenten, die niet voor
geplaatst. Alle bona-fide en valide
de arbeider mag geen bezit meer heb een bijdrage uit genoemd fonds in aanarbeiders, die geschikt zün voor het ben, alles moet eerst opgemaakt zijn:
merking komen redeneren helaas nog al
de arbeider mag geen noemenswaardi- tt veel: steun is voor mijn begroting goed
werk bij deze obiecten. dienen onzes
koper dan werkverschaffing en aangezien
inziens principieel voor plaatsing in ge andere gezinsinkomsten hebben;
uit één gezin mag hoogstens één ge- de meeste werkverruimingswerken buiten
aanmerking te komen."
zinslid, en dan bij voorkeur de kostwin- de gemeenten om in samenwerking met
particulieren, waterschappen of andere
Nadien is er veelvuldig intern over- ner, worden geplaatst;
overheidsinstanties
ondernomen,
de
arbeider,
die
enige
tijd
in
het
vrije
leg geweest met de directie van de bedrijf behoorlijk heeft verdiend, mag heeft zo'n gemeenteworden
van de geleverde
Rijksdienst voor de werkverruiming niet dan na een zekere wachttijd in \vi*k- arbeid van zijn werkloze
arbeiders ook
en het verheugt ons nu in een naar verschaffing worden geplaatst.
vaak geen direct profijt en zodoende blij
periodieken nl. in „Werk en Steun"
Kortom de arbeider moest, alvorens hij ven vele arbeiders uit dergelijke gemeen
en in het tijdschrift van de Nederl voor werkverschaffing in aanmerking ten nog volkomen onnodig werkloos.
Werkloosheidsraad een artikel aan te kon komen, eerst steuntrekkend zijn, eerst Waaruit duidelijk blijkt, dat het verschaftreffen van ir. W. H. van Eek, rijks- vallen onder de bepalingen van de steun- fen van arbeid geen gemeentetaak is,
inspecteur bij de Rijksdienst voor de regeling. Kreeg hij weinig steun dan doch tot taak van de algemene hogere
werkverruiming, die over de voorge- mocht hij maar weinig werken, kreeg hij overheid moet worden gerekend, waaruit
noodzakelijk volgt dat het werksysteem
nomen — door ons herha^'delrik V>»- veel steun dan mocht hij meer werken.
van het werkloosheidssubsidiefonds los
De
toelating
tot
de
van
overheidswege
pleite reorganisatie — nadere mede- ondernomen werken was en bleef de gemaakt moet worden van de gemeentedelingen doet.
steunsluis. slechts daardoor kon de werk- begrotingen en omgezet moet worden in
Om het belang van de zaak laten loze arbeider naar het werk.
een algemeen arbeidsfonds, waarop bijwii dat artikel in zijn geheel hier volvoorbeeld reeds in de Maartaflevering
gen. Wii honen in een volgend numDit laatste vooral heeft in sterke mate var. het tijdschrift van de Nederlandse
mer van Herstel nader op deze be- het idee doen verbreiden: werkverschaf- werkloosheidsraad door den schrijver van
langrijke aangelegenheid terug te ko- fing is eigenlijk een vorm van steun, de het artikel „Hoe staat het met het werk
men:
arbeider geeft voor zijn
steunbedrag loosheidssubsidiefonds?" werd gedoeld.
hoogstens een zekere tegenprestatie, het
Hoe noodzakelijk het is dat een gronHetgeen noopt tot reorganisatie bij de werk dat hij verricht is geen, mag geen
werkverruiming, is wel in de eerste plaats noodzakelijk werk zijn, wij konden hem dige reorganisatie bij de werkverruiming
het groeiende besef dat een nieuwe so net zo goed steun geven, enzovoort. Men zeer spoedig haar beslag zal krijgen, reciale ordening zich baanbreekt, een nieu- voerde dit zelfs zover door. dat men rede- kening houdend met een volwaardige bewe sociale ordening die het vastgelopen neerde: het steunbedrag is terug te vor- loning voor den volwaardigen arbeider
steunbegrip en armenzorgkarakter, nog deren 'bijv. bij alimentatie-plicht), dan is met gelijktijdige schifting tussen vol
steeds klevend aan de werkverruiming. ook het in werkverschaffing verdiende waardige en nog niet volwaardige arbeizal doen verdwijnen; begrippen die heel bedrag terug te vorderen in gelijke om- ders en mede onder opheffing van alle
de werkverschaffing of werkverruiming standigheden. Een dergelijke uitspraak is tot. nog toe geldende beperkende bepalingen op de toelating van arbeiders tot
nog steeds in neerdrukkende vernedering inderdaad bekend.
Toch was het voor velen reeds een vast- de werkverruimingswerken, ook van die
met het odium van overheidsweldadigheid
omsloten hielden en die thans gaan wij- staand feit dat de werken, die in werk- voortvloeiende uit het verdeelsysteem van
ken voor het openhartiger en eenvoudiger verschaffing werden ondernomen, nuttig het betrokken fonds, moge duidelijk blijen in de meeste gevallen zeer noodzake- ken uit een typische ervaring, die schrijbesef, dat ieder werkkrachtig mens hot
recht heeft op arbeid, ja sterker nog d1"1 lijk waren. De cultuurtechnische werken ver dezes tijdens het collecteren voor de
plicht heeft aan de instandhouding der bovenal zijn noodzakelijk en dit dient al- winterhulp Nederland in de gemeente
lerwegen erkend te worden. Hoe noodzp- Maarssen ondervond.
volkshuishouding mede te arbeiden!
Hij belde aan een huis, gelegen aan de
De gedachtensprong is voor velen nofr kelijk deze werken zijn is wel in het afwat groot, het schijnt ook ineens wel of gelopen tijdvak, dat Nederland bezet ge- weg naar Vleuten, die in werkverruiming
men van uit het niets nu plotseling alles bied is geworden, overduidelijk gebleken. grondig wordt verbeterd.
Een flinke jonge kerel deed open en
Een motie van het college van commiswil: van verbod op arbeid, of als men het
zachter wil uitdrukken van beperking van sarissen der provincies, in het najaar van betuigde zijn spijt, dat hij geen bijdrage
het vorig jaar bij Sociale Zaken ingediend, kon geven omdat hij werkloos was. Hem
arbeid, ineens naar plicht tot arbeid!
Het spreekt dan ook vanzelf dat. ten- wees wel zeer sterk in die richting; deze werd gevraagd waarom hij dan niet wereinde de overbrugging wat geleidelijker motie behelsde het volgende: over het ken kon bij de weg waaraan hij woonde,
te doen, zijn het departement van Sociale geh°le land liggen tal van cultuurtech- waarop geantwoord werd: dat mag ik
Zaken allereerst heeft gemeend de be- nische werken op uitvoering te wachten, niet, want ik woon in een eigen huisje,
arbeiders weliswaar met zware hypotheek, maar
perkende bepalingen, die tot nog toe zelfs doch door bemiddeling van
naar
elders
blijven
deze
werken,
die voor ik verkoop het toch niet, want goedkoper
de toelating tot de werkverschaffing versperden, successievelijk te gaan .opheffen de landbouw in de streek en dus voor de dan hier kan ik niet wonen, en bovendien
zoals men reeds uit de circulaire van 27 voedselvoorziening van geheel ons land worden wy uit Maarssen daar toch niet
Maart j.l aan de gemeentebesturen heeft van het grootste belang moeten worden geplaatst, want dit is een werk voor onkunnen 1^"^ «n woike circulaire onge- geacht, onuitgevoerd liggen — zorg toch, volwaardigen uit Amsterdam!
In deze uitspraak ligt alles opgesloten
departement van Sociale Zaken, dat daarvoor arbeiders beschikbaar komen en wat tot reorganisatie noopt. Beperkende
bepalingen door een gering en feitelijk
blijven!
Hier dus een duidelijke uitspraak: de nog fictief bezit van den werklozen arbeiwerkverschaffingsob- der, beperkende bepalingen door de werkOnrustiq
? cultuurtechnische
'"V»'* • •
ff
i m* g *"•*
jecten zijn nuttig en noodzakelijk, de ar- wijze van het subsidiefonds (de gemeenbeid daarbij verricht is zeer nuttige ar- te Maarssen ontvangt geen bijdrage uit
beid en moet als zodanig gewaardeerd dit fonds), neerzien op de arbeid in de
brengen zelfbeheersching en rust. Bmsje75ct
worden. En deze motie klemde te meer, werkverschaffing omdat daar inderdaad
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minder
volwaardige
arbeidskrachten
naast volwaardige voor ongeveer het zelfde loon werken en tenslotte het ongerijmde dat arbeiders uit een veraf gelegen
plaats komen werken aan een werk, waaraan een werkloze woont, die bij dat zelfde werk geen werk en een behoorlijk
loon mag vinden!
Thans is een reorganisatiebesluit terzake de werkverruiming in bewerking dat
in grote lijnen aan vorengenoemde euvels
pen einde zal maken.
Dit besluit zal regelen de loonbepaling
en de overige arbeidsvoorwaarden bij bedoelde werken, waarbij ervan is uitgegaan dat de volwaardige arbeid ook volwaardig moet worden gewaardeerd, hetgeen noodzakelijk een splitsing met zich
moet brengen tussen de volwaardige arbeidskrachten bij dit werk en degenen die
nog niet in staat zijn een volwaardige arbeidsprestatie bij dit werk te leveren.
De volwaardige arbeiders zullen een garantieloon ontvangen, dat gebaseerd zal
zijn op het in de streek geldende landarbeidersloon, waarbij aan de arbeiders,
woonachtig in de meer stedelijke centra,
-•en woonplaatstoelage zal worden toegekend, welke woonplaatstoelage zodanig is
berekend, dat grondloon plus woonplaqtsfoelage even onder het ter plaatse gelderide contractloon voor de arbeid°rs-grondwerkers, vastgelegd in groep III van het
landelijk contract voor de bouwbedrijven,
zal komen te liggen.
Bij deze opzet is van de gedachte uitgegaan, dat de bij de werkverruimings»werken verlangde arbeid algemeen gesproken het midden houdt tussen landarbeid en de arbeid van den grondwerker
in de bouwbedrijven.
Daarnaast zal voor de arbeiders, die
de vereiste werkprestatie bij deze werk^
objecten nog niet kunnen leveren om voor
het garantieloon in aanmerking te kunnen komen, een overgangsloon worden
vastgesteld, dat iets beneden het vorenbedoelde garantieloon zal liggen en welk
loon op gelijke voet blijft geregeld als tot
nog toe in de werkverschaffing gebruikelijk was, d.w.z. het basisuurloon zal geheel in accoord moeten worden verdiend,
waarbij trainingstoeslagen het den nog
zeer onkundigen arbeider bij dit werk mogelijk zullen maken het basisuurloon te
halen.
Toont de arbeider, die onder de bepalingen van het overgangsloon valt, door
7ijn werkprestatie dat hij geacht kan worden het garantieloon waard te zijn, dan
zal hij ten spoedigste worden overgeplaatst naar de groep volwaardige arbeiders met de voor hen geldende garantieloonbepalingen.
Hierin moet een betere waardering van
de arbeid worden gezien, een algehele
herwaardering van „werkverschaffingsarbeid" tot volwaardige, nuttige en noodzakelijke arbeid, dewelke tot uiteindelijke
versteviging van de volkshuishouding
moet leiden, een volkshuishouding die
geen werkloosheid mag kennen!
De verzorging van de plaatsing van de
arbeiders, die vooralsnog geen werk in
het zogenaamde vrije bedrijf kunnen verkrijgen, zal worden opgedragen aan de
organen van het rijksarbeidsburenu, derhalve los van de gemeentelijke instanties.
De omzetting van het werkloosheidssubsidiefonds in een algemeen arbeidsfonds, waaruit, los van de gemeentebegrotingen, ter uitvoering van een voldoende aantal werkverruimingsobjecten
nodig voor de algehele opheffing der
werkloosheid, subsidies dienen te worden
verstrekt, zal onvermijdelijk ten spoedigste op het van kracht worden van het in
dit artikel aangekondigde reorganisatiebesluit inzake de loonbepaling en de
overige arbeidsvoorwaarden bij de werkverruiming, noodzakelijk dienen te volgen.
Wij hopen dat het bedoelde reorganisatiebesluit reeds in het volgende nummer van dit tijdschrift als waardig uitvloeisel van een betere sociale -ordening
kan worden begroet.
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(d. B.) Onder bovenstaande titel
wijdt de heer mr. Kortenhorst, de actieve secretaris van de Katholieke
Werkgeversvereniging, in het weekblad van zijn organisatie een belangwekkende beschouwing aan de sociale gedachten-vlucht in werkgeverskring ten aanzien van de collectieve
arbeidovereenkomst en de samenwerking met de arbeidersvakbeweging.
Nu 25 jaren geleden, aldus de heer
Kortenhorst, was het nog iets zeer bijzonders wanneer een groep werkgevers zich
als voorstander uitsprak voor dit soort
contracten. Wij leefden toen nog in de
bloeiperiode van de heer-in-eigen-huistheorie en men moest in die dagen wel óf
drukker of sigarenfabrikant zijn om er
anders over te denken.

Reeds in 1926 sprak de Kath.
Werkgeversvereniging zich er voor
uit
„dat de arbeiders een natuurlijk recht
hebben zich in hun eigen organisatie te
verenigen, dat de werkgevers onrecht zouden doen, wanneer zij dit recht niet zouden erkennen, dat derhalve de arbeiders
volkomen bevoegd zijn hun belangen (bijvoorbeeld met betrekking tot de loonoepaling) in handen te leggen van zelfgekozen leiders en dat de werkgevers deze
leiders als de wettige en rechtmatige vertegenwoordigers van de arbeiders moeten
aanvaarden."

Dat klinkt nu, in 1941, heel gewoon, doch dat dat getuigenis, 25 jaar
geleden, in werkgeverskring werd afgelegd, gaf blijk van moed en sociaal
doorzicht. Het heeft zonder de minste
twijfel veel bijgedragen tot ontwikkeling van de sociale beweging, in het
bijzonder tot de ontwikkeling van het
instituut der collectieve arbeidsovereenkomst, de c.a.o., welke heden een
„hoogconjunctuur beleeft."
„De goede • collectieve arbeidsovereenkomst, schrijft de heer K., veronderstelt
dan ook sterke vakorganisaties, zowei
van werkgevers als van arbeiders. Deze
gedachte is in vele kringen zo sterk gevoeld dat men het lidmaatschap zelfs verplichtend heeft gesteld. De Nederlandse
wetgeving heeft met zorg de vrijheid van
organisatie ontzien en daarom een andere weg gekozen om de werking van collectieve contracten uit te breiden: de algemeen-bindendverklaring.

Nadat de heer K. de werkgevers
heeft aangespoord zich te organiseren, vervolgt de schrijver:
Wij richten onze aansporing evengoed
tot de arbeiders. Zij zijn de partners bij
de sociale contracten, zij sluiten met de
werkgevers de collectieve contracten, .zij
vormen met hen de bedrijfsverenigingen
tot uitvoering van sociale verzekeringen.
De gedachte van solidariteit heeft in de
moeilijke tijden, die het bedrijfsleven doormaakt een hoger vlucht genomen. Op de
vooravond van de herdenking der grote
sociale encyclieken Rerum Novarum en
Quadragesimo Anno mag nog wel eens
EEN BEROEP WORDEN GEDAAN OP
DE WERKGEVERS, OM DUIDELIJK TE
LATEN BLIJKEN, DAT ER HUNNERZIJDS ND3T ALLEEN GEEN ENKEL
BEZWAAR BESTAAT, DAT DE ARBEIDERS ZICH ORGANISEREN MAAR DAT
HET HUN ZELFS BIJZONDER AANGENAAM ZOU ZIJN, WANNEER ZIJ ZO
MOGELIJK UITSLUITEND MET GEORGANISEERD PERSONEEL TE MAKEN
ZOUDEN HEBBEN.

Onze leden en lezers zullen begrijpen, dat wij van deze wekroep van
den leider der katholieke werkgevers
met groot genoegen en warme instemming hebben kennis genomen. Het is

een antwoord op onze vraag: zouden
o.m. ook de werkgevers niet goed
doen onze arbeidersbeweging speciaal
in deze tijd te propageren? Kom,
zegt de heer Kortenhorst tot zijn leden, laat niet enkel blijken, dat er
geen bezwaar bestaat tegen het lidmaatschap onzer arbeidersbeweging,
doch dat het u zelfs bijzonder aangenaam is!
Dat is mannentaal!
Door zo te spreken nu, geeft men
blijk zijn tijd te begrijpen, demonstreert men hoe de belangen van
land en volk thans moeten worden
gediend.
Heeft de uitspraak van den heer
Kortenhorst alleen waarde voor de
leden der katholieke werkgeversvereniging?
Wij menen niet bezijden de werkelijkheid te zijn indren wij zeggen, dat
K.'s getuigenis gedeeld wordt door de
leiding van het Verbond van Nederlandse Werkgevers en de organisatie
van Prot. Chr. Werkgevers. Zo ook
door de Katholieke Middenstands- en
Boerenorganisatie.
Onze leden, in het bijzonder onze
propagandisten — elk lid moet thans
propagandist zijn! — zullen de grote
sociale betekenis van K.'s wekroep
begrijpen.
„Versterkt de gelederen!" roept de
heer Kortenhorst.
Nu in het Werkliedenverbond! is
de kreet waarmede onze mannen en
vrouwen thans in het land werken.
Nu aansluiten bij de katholieke arbeidersbeweging; de bewering dat
de werkgevers bezwaar tégen aansluiting hebben is thans stellig niet
meer houdbaar.
Wij leven in een moeilijke tijd, zeker; veel is nog onzeker — toegegeven - - doch laten wij niet vergeten,
dat wij ook in een grote tijd leven, een
tijd waarin zich o.m. gewichtige sociale en economische hervormingen
voltrekken.
Dat de kath. arbeidersbeweging bij
de totstandkoming van die hervormingen een taak heeft, is buiten twijfel.
Zij zal die taak met opgewektheid
vervullen.
Allen die tot onze beweging behoren zullen de consequenties uit een en
ander dienen te trekken.

minste de volgende uurlonen betaald:
In de eerste loongroep 70 cent, in de
tweede loongroep 61 cent, in de derde
loongroep 43 cent, in de vierde loongroep 29 cent.
De werkgever is verplicht ten minste 20 pet. in de eerste, ten minste
35 pet. in de tweede, ten minste 35
pet. in de derde, ten hoogste 10 pet.
van zijn werknemers in de vierde
loongroep te plaatsen.
Het aantal leerlingen mag ten
hoogste bedragen: op een personeelsterkte van O—4: l, van 5—9: 2, van
10—15: 3, van 16—25: 4, van 26—
35: 5, van 36—42: 6, van 43—49: 7,
van 50—56: 8, van 57—63: 9, van
64—70: 10, van 71—77: 11, van 78—
85: 12, van 85 en hoger: 15 pet. van
het aantal.
Deze regeling treedt in werking bij
de aanvang van de loonweek, waarDeze regeling treedt in werking bij

de verbindendverklaring van een in
het electrotechnisch bedrijf te Rotterdam geldende collectieve arbeidsovereenkomst of ar.ders uiterlijk op 30
Juni 1941.
Men zou dit een noodregeling kunnen noemen.
Het wachten is op een verbindend
verkaarde collectieve arbeidsovereenkomst.
De betekenis van de regeling is er
niet minder om.
Mogen onze kameraden in het land
door het vorenstaande versterkt worden in hun overtuiging, dat de vakbeweging nodiger is dan ooit te voren.
Laten zij er voor werken als nooit
te voren.
Regelingen als de boven aangeduide, gaan in de richting van het ideaal
onzer katholieke arbeidersbeweging.
Nu in het Werkliedenverbond!

M ei
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INDRUKKEN VAN DE NATIONALE HERDENKINGSBIJEENKOMST
(L. B.) Op wel sobere, maar toch
indrukwekkende wijze heeft katholiek
Nederland op 15 Mei de uitvaardiging van de twee grote magistrale
zendbrieven herdacht.
Van Rerum Novarum, waarin Paus
Leo XIII de grote grondwet van de
arbeid gaf.
Van Quadragesimo Anno, waarin
Paus Pius XI de richtlijnen trok voor
de nieuwe sociale orde.

tweede over Quadragesimo Anno;'
beide evenzeer verdienstelijke figuren uit de sociale practijk van ons vaderland hebben zich op welsprekende
wijze van hun taak gekweten.
Zij versterkten daardoor — opnieuw
— ons gevoel van grote dankbaarheid
jegens de Goddelijke Voorzienigheid,
Die deze twee Vaders der christenheid aan de wereld heeft geschonken
in de tijd, dat zij zo dringend behoefte had aan de verkondiging van de
Katholiek Nederland wenste zijn waarheid...
dankbaarheid te tonen.
Voor de zegenrijke gevolgen van
Ook de Aartsbisschop sprak een
deze encyclieken, lichtbakens voor kort woord.
alle tijden en alle volken.
Waarin hij dank bracht aan God,
De herdenking van dit gouden ju- omdat in ons vaderland de richtlijnen
bileum en dit tweede lustrum kon der Pausen van den beginne af met
slechts op bescheiden wijze geschie- zoveel volgzaamheid en toewijding
den. Maar zij is er niet minder in- zijn nageleefd.
drukwekkend om geweest
Waarin hij de grote verdiensten
van het Werkliedenverbond en van
Dank zij het initiatief van het co- de andere sociale organisaties nog
rnité van de Actie Naar de Nieuwe eens wenste te onderstrepen.
Gemeenschap -— dat in zijn samenstelling practisch geheel georganiEr zat tevens een heerlijke climax
seerd katholiek Nederland op gods- in deze bijeenkomst.
dienstig, sociaal en cultureel gebied
Nadat de Aartsbisschop gesproken
representeert — is op de dag der uit- had, volgde de voorlezing van het tevaardiging een plechtige herdenkings- legram van Z. H. den Paus, dat een
bijeenkomst te Utrecht gehouden.
daverend applaus ontlokte. In geDeze samenkomst — op korte ter- dachten vertoefden wij tijdens deze
mijn voorbereid — is in haar sober- voorlezing bij den Vader der Chrisheid en haar eenvoud toch tot een tenheid, die thans onder zulke droeve
waardige herdenking geworden.
en moeilijke omstandigheden Zijn
Allereerst door de aanwezigheid Pontificaat vervult.
van Z. Hoogwaardige Excellentie den
Aartsbisschop, die te kennen had geHet liep naar het einde ...
geven op de bijwoning van deze verToen
het kathedrale koor een
gadering bijzondere prijs te stellen.
prachtig
uitgevoerd Decora Lux van
Vervolgens door de opkomst: alle geledingen uit het katholiek leven op Joh. Winnubst ten gehore had gegodsdienstig, sociaal en cultureel ge- bracht, toen prof. Aalberse een slotbied waren vertegenwoordigd en vier- woord gesproken en de vergadering
diepe stilte het gebed had meegeden deze herdenking mee, dankbaar in
beden
voor de Nieuwe Gemeenschap,
voor hetgeen deze twee grote Pausen
zochten de gevoelens van dankaan de wereld hebben geschonken ... toen
baarheid een uitweg, toen rees de
gehele vergadering als een man op en
De bijeenkomst is geslaagd, ook en klonk uit volle borst het „Aan U o
vooral door het gesproken woord.
Koning der Eeuwen", het NederlandProf. mr. P. J. M. Aalberse — voor- se Te Deum, zoals prof. Aalberse dit
zitter van het comité voor de Actie lied eens heeft genoemd.
Naar de Nieuwe Gemeenschap —
Aan U o Koning der Eeuwen.
leidde deze herdenkingsbijeenkomst
Aan U is de zegekroon ...
en de Aartsbisschop herinnerde er in
Daarna werd deze plechtige herzijn toespraak tot de aanwezigen aan denkingsbijeenkomst gesloten.
hoe juist Aalberse de grote stuwer in
ons land geweest is voor de practische
Katholiek Nederland had op waartoepassing van hetgeen Paus Leo
dige wijze de verschijning van de
XIII in zijn zendbrief had verkondigd. beide
grote encclieken herdacht.
Met een hartelijk, enthousiast applaus dankten de aanwezigen nog
(Zie uitvoerig verslag op Vlz. 6 en 1h
eens dezen pionier en promotor, voor
alles wat hij in zijn voor land en volk
zo verdienstelijk leven heeft gegeven
en gedaan

(de Br.) Er is reeds eerder op gewezen, dat het werk van de rijksbemiddelaars van groot sociaal nut kan
zijn. Dat kan duidelijk blijken uit de
tijdelijke loon- en getalsverhoudingenregeling, welke het college heeft
vastgesteld voor electrotechnische
ondernemingen te Rotterdam-Schiedam en aangrenzende gemeenten, in
verband met de wederopbouw.
Deze regeling geldt voor alle werkgevers in het electrotechnisch bedrijf
aldaar en de werknemers in dienst
van deze werkgevers, waaronder ten
aanzien van de uitvoering dezer overeenkomst worden verstaan: het installeren, herstellen of repareren van
allerlei soorten van electromotoren,
dynamo's, generatoren en transformatoren, het installeren van alle geleidingen voor krachtwerktuigen, voor
warmte, overbrengen van geluid, het
plaatsen of verplaatsen van lichtornamenten en verder al die werkzaamheden, welke aan een installatiebedrijf
Henri Hermans en prof. mr. C. P.
zijn verbonden, in de ruimste zin van
M. Romme waren de beide sprekers,
het woord.
Aan de werknemers worden ten de eerste over Rerum Novarum, de
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10.050 leden en is derhalve met zijn propaganda-actie de 10.000 te boven.
't Is echter niet voor 't eerst, dat deze
bond 10.000 leden telt.
Een kleine 20 jaar geleden, toen er
ruim 52.000 man spoorwegpersoneel was,
bereikte de bond zijn hoogste ledental nl.
14.882. Door geleidelijke vermindering van
het aantal spoorwegpersoneel met rond
ben bezorgd en dat hem de overtuiging 23.000 man, moest ook 't „St. Raphaël"moet hebben bijgebracht, dat hij zich ge- leger slinken.
Het succes van de jongste propagandadurende zijn werkzaam leven vele goede
actie mag thans met ere vermeld worden,
vrienden heeft gemaakt.
De heer A. I. Cornelis, voorzitter van
*
de R. K. Bond van Handels-, Kantoor- en
De afdeling Rotterdam
van de R. K.
Winkelbedienden heeft hem namens de Bond van Tabaksbewerkers heeft haar
katholiek georganiseerde bedienden toe- 50-jarig bestaan herdacht. Met een paar
gesproken en een stoffelijk bewijs van andere afdelingen in den lande is zij de
waardering namens de bond aangeboden.
kiem geweest, waaruit de nationale bond
*
- niettegenstaande strijd en• moeilijkheDe penningmeester van de R. K. Bond den — gegroeid is. Ook Jan van L/ankevan H.K.W.-bedienden, de heer A. de ren - - voor de Rotterdammers wél beGraaff heeft het ziekenhuis verlaten. Alles kend — heeft 'n dubbel jubileum gevierd:
schijnt er thans op te wijzen, dat het ge- 35 jaar was hij bestuurslid en 25 jaar
nezingsproces een regelmatig verloop voorzitter. Een, die jaren lang gesjouwd
heeft genomen.
en gezorgd heeft voor zijn organisatie en
Wij wensen hem gaarne, nu hij weer in daarmee de dank van zeer velen heeft
de kring van zijn gezin is teruggekeerd, verdiend. Van harte gelukgewenst, dubeen spoedig herstel toe.
bele jubilaris!
*
Het bondsbestuurslid, mej. A. Vleuge!
Opgericht is de centrale organisatie in
vertoeft nog in het ziekenhuis te Hilversum. We wensen ook haar 'n spoe-digr het meubileringsbedrijf, die haar bureau
gevestigd heeft te 's-Gravenhage, Maubeterschap.
ritskade 23.
In de jongste vergadering van de
Aan de totstandkoming hebben medebondsraad van de Ned. R. K. Bond van gewerkt: de Christelijke bond van paHandels-, Kantoor- en Winkelbedienden is troons in het meubileringsbedriif, de Nein verband met de zich steeds meer uit derlandse bond van patroons in het meubreidende werkzaamheden besloten don bileringsbedrijf en de Nederlandse R. K.
den heer H. C. de Wit, voorzitter der al bond van meubelmakers-, behangers- en
deling Utrecht en lid van de bondsraad, stoffeerderspatroons „St. Reinoldus", die
te benoemen tot assistent van het bonds- ook in het bestuur der centrale vertegenbestuur.
woordigd zijn.
Het ligt in de bedoeling diens benoeH-et dagelijks bestuur bestaat uit de
ming tot bediende in de buitendienst niet heren M. Th. J. Vonk, Kleiweg 27, Gouda,
de titel van assistent van het dagelijks voorzitter; L. M. van Dijk, Aert v. d.
bestuur per l Juli a.s. te doen in.gaan.
Goesstraat 2, 's-Gravenhage, secretaris en
De heer De Wit zal door het dagelijks vicevoorzitter; C. Brouwer, Voorstraat 41,
bestuur voor het buitendienstwerk wor- Vlaardingen-Ambacht. penningmeester.
den opgeleid, terwijl het in de bedoeling
Voorlopig is als leider van het bureau
ligt hem na enige tijd in de provincie aangewezen de heer A. Visser.
Zuid-Holland — in Den Haag of Rotterdam — te plaatsen.
*
Het gaat met het aantal leerlingen, dat
zich aanmeldt voor de katholieke dagvak
school voor het hotel-, café- en restaurant
bedrijf te 's-Gravenhage crescendo.
Zoals wij reeds berichtten zal de schooi
per l October a.s. opengesteld worden,
het is dus zaak er vlug bij te zijn, daar
III (Slot)
anders het aantal leerlingen die geplaatst
kunnen worden, reeds bereikt zal zijn.
(M.) De arbeid verzekert ons ook

ROND DE BEWEGING
We vestigen er nog even de aandacht
op dat Z. H. Exc. Mgr. P. Huibers, bisschop van Haarlem, Zondag 25 Mei a.s.
ter gelegenheid van het feit dat 50 jaar
geleden de encycliek Rerum Novanutï en
10 jaar geleden Quadragesimo Anno werd
uitgevaardigd, in de St. Nicolaaskerk te
Amsterdam een pontificale Hoogmis zal
opdragen voor de Amsterdamse leden
van de R. K. Volksbond.
Voorts ligt het in de bedoeling van het
plaatselijk comité van Actie Naar de
Nieuwe Gemeenschap op Zondag 8 Juni
een grote vergadering te beleggen in een
der zalen van Bellevue.
Nadere bijzonderheden omtrent deze
vergadering zullen wij zo spoedig mogelijk ter kennis van onze lezers brengen.
*
Op 16 Mei j.l. heeft de heer L. J. Huisman, penningmeester van de afdeling
Amsterdam van de R. K. Bouwvakarbeidersbond, wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd zijn functie
als zodanig neergelegd en heeft hij de
dienst van onze R. K. Arbeidersbeweging
verlaten om van een welverdiende rust te
gaan genieten.
Hij was punctueel in alles en vooral
t.a.v. de financiële aangelegenheden van
zijn bond, welke hij een reeks van jaren
trouw gediend heeft. Zijn voorbeeld heeft
voor velen stichtend gewerkt. Sedert 't
overlijden van Voorham in 1939 had Huisman ziting in het bondsbestuur, waarin
hij met rustige zakelijkheid en scherp inzicht aan de discussies heeft deelgeno
men.
*
Ook de penningmeester van de afdeling
Venlo van deze bond, Toon van Wjjngaarden, heeft op 74-jarige leeftijd er 't bijltje
bij neergelegd. Langer dan 25 jaar is hij
'n trouw lid geweest en heeft zijn functie
in optima forma waargenomen. De afdeling heeft van hem op hartelijke wijze afscheid genomen en ook zijn vrouw in deze
erkenning laten delen.
*
De R. K. Bouwvakarbeidersbond heeft
in de afgelopen maanden Januari, Februari en Maart 150 .jonge bouwers tot
het lidmaatschap van de bond gebracht.
Voorts werken er 185 afdelingen reed?
aan de met succes gevoerde propagandaactie. De bond heeft sedert onze laatste
opgave weer 163 nieuwe leden er bij geworven. Er zit goede vooruitgang in. Volhouden, Bouwvakkers!
*
Ook de R. K. Bakkersbond gaat door
een intensieve propaganda in de komende
maanden zijn ledental versterken. Vooral
de jongeren moeten nu eens niet achterblijven. Er is 'n grootse taak te vervullen.
*
De broodbakkerspatroonsvereniging De
Voorzorg, gevestigd te Amsterdam; de
Ned. Vereniging van Werkgevers in het
Bakkersbedrijf; de R. K. Broodbakkerspatroonsvereniging St. Clemens; de Ver
eniging van Werkgevers in het Israëlitisch Bakkersbedrijf; De Amsterdamse
Volksbakker; de Bond van Chr. Bakkers
patroons; de Coöp. Productie- en Gons
vereniging Assumptie; de Coöp. Restaurant- en Verbruiksvereniging Eigen Hulp:
de Alg. Coöp. Samenwerking en de Nerf
Bond van Arbeiders in de Voedings- en
G-enotmiddelenbedrijven; de Ned. R. K
Bond van Brood-, Koek-, Banketbakkers
en Cacao-, Chocolade- en Suikerbewer
kers; de Ned. Centrale Bond van Chr. Arbeiders (sters) in de Bedrijven van Voedings- en Genotmiddelen hebben een verzoek ingediend tot verbindendverklaring
van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het bakkersbedrijf 1941 te Amsterdam en omstreken.
De landelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor het banketbakkersbedrijf is
door partijen getekend.
*
'Op 28 April is te Bergeijk een nieuwe
afdeling van de R. K. Fabrieksarbeidersbond opgericht met 37 nieuwe leden. Nog
enkele andere arbeiders zullen spoedig
volgen.
*
Op 19 April heeft de heer Jac. Bakker
officieel afscheid genomen als secretarispenningmeester der Federatie van Handels- en Kantoorbediendenverenigingen in
Nederland.
Het is een afscheid geworden, dat den
heer Bakker zeker grote vreugde zal heb-

De R.K. Bond van hotel-, café- en
restaurant-geëmployeerden heeft sinds l
Januari 167 nieuwe leden ingeschreven.
Toch kan 't in verscheidene afdelingen
nog beter gaan met 't aanwerven van
nieuwe leden, „'t Is de hoogste tijd" — 'n
bekende uitdrukking voor de mannen in
dit bedrijf; laten zij 't ook eens toepassen
t.a.v. de propaganda voor hun bond!
*
In Venray is 'n afdeling opgericht van
de R. K. Metaalbewerkersbond. Aan den
„smid van Blitterswijk", 'n dorpje aan de
Maas, en zijn arbeiders (eigenlijk de firma
Fransen en zonen) komt de eer toe de
vaan van deze bond aldaar te hebben gep'ant. Ook de plaatselijke R.K.W.V. hefft
hierbij hare medewerking verleend.
*
In April boekte de R. K. Bond van
Overheidspersoneel 109 nieuwe leden. De
Mei-maand zal nog wel betere resultaten
opleveren, want de Paulus-mannen hebben de gang er in.
*
In Den Haag heeft de plaatselijke afdeling van „St. Joris", de Slagersgezellenbond, op luisterrijke wijze haar 30-jang
bestaan gevierd. Bondsvoorzitter Scharff
die reeds zijn zilveren jubileum als bondsbestuurder vanwege de oorlogsverwikkelingen in stilte heeft herdacht, is thans
bij zijn 20-jarig ambtsjubileum als gesalarieerd bestuurder gehuldigd. Voorts
vierde het lid J. Hubrechtse zijn zilveren
jubileum als ' vaandeldrager, in welke
functie hij steeds op zijn post is en kreeg
ook de afdelingssecretaris P. Smelter
woorden van dank te horen nu hij de afdeling al 20 jaar in deze functie had gediend.
Op 2 Mei j.l. herdacht de heer P. v. d.
Akker te Heesch zijn zilveren jubileum aLhoofdbestuurslid van „St. Joris". Het
hoofdbestuur van de bond heeft hem een
schriftelijke felicitatie, vergezeld van een
blijk van waardering, doen toekomen.
Jubilaris, proficiat!
#
De R. K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel had op l Mei j.l. in totaal

een goede reputatie. De grote Apostel
onderwijst deze lessen niet alleen met
het woord, maar hij predikt ze ook
nog door het voorbeeld. Zelf tentenbouwer, werkt hij en vermoeit hij zich
dag en nacht om het Evangelie onder
de mensen te brengen, zonder iets
voor zichzelf te verlangen.
De menselijke arbeid verdient inderdaad beloning en Jesus Christus
wil dat men die den arbeider zal uitbetalen, zoals vrijelijk is overeengekomen (Matt. 20, 2 en 14). Onze Lieve
Heer verklaart dat de arbeider recht
heeft op zijn loon (Luc. 10, 7) en ie
Apostel Jacobus zei, dat het onthouden daarvan een ten hemel schreiend
kwaad is (Jac. 5, 4).
Tot zijn tijdgenoten sprekend, kon
Jesus niet vooraf bepalen in welke
vorm en in welke mate de arbeid te
allen tijde en overal moest worden betaald. Maar Hij heeft wel een nauwkeurig, heilig en onaantastbaar beginsel gegeven, dat van de andere
kant ook weer voldoende breed is, om
het aan te passen aan omstandigheden van de meest uiteenlopende aard.
De Heer van de wijngaard zegt in een
parabel, waarin hij God zelf vertegenwoordigt tot zijn werklieden: „Gaat
ook gij in mijn wijngaard"; en „Wat
billijk is zal ik u geven" (Matt. 20,
4). Vanaf het ogenblik waarop Onze
Lieve Heer het niet nodig vond zich
duidelijker uit te drukken, is dit
woord wel het beste, dat hij kon kiezen. Het is de taak van Zijn volgelingen, die door de rechtvaardigheid, de
billijkheid en de naastenliefde moeten
worden geleid, in de loop der tijden
en rekening houdende met de verschillende vormen waarin de arbeid
wordt aangetroffen, uit te maken,
wat de rechtvaardige vergoeding
voor de arbeid, wat het rechtvaardige loon is. Zij komen niet in strijd
met welke Evangelie-verklaring ook

Een steen des aanstoots
is Uw verkoudheid vaak voor Uw
omgeving. Een reden te meer om
haar met ASPIRIN te bestrijden.

Na besprekingen is tussen de directies
van de Nederlandse Heidemaatschappij te
Arnhem en de Grondmaatschappij te
Zwolle en het hoofdbestuur van de bond
van werkmeesters, technici en opzichthoudend personeel overeenstemming verkregen inzake lonen en arbeidsvoorwaarden
voor de uitvoerders, werkbazen en voorwerkers bij genoemde maatschappijen. De
minimum weeklonen zijn vastgesteld voor
de uitvoerders op f 30, werkbazen f 25 en
voorwerkers f 22,50.
Verder zijn in de collectieve arbeidsovereenkomsten, welke aan het collage
van rijksbemiddelaars ter goedkeuring
zijn voorgelegd, nog regelingen getroffen
t. enaanzien van ziekte en ongeval, vacantie, geoorloofde verzuimen, ontslag, kostgeld, reisgeld, geschillen scheidsgerecht.
Het contract zal eindigen 31 December
19-42.

ewi
en zij zijn stellig in overeenstemming
met de geest der Evangeliën, wanneer
zij verlangen, dat deze vergoeding zal
overeenkomen met de waarde van de
arbeid, dat zij den mens in staat moet
stellen zijn stoffelijk leven in stand te
houden en daardoor zijn bestemming
- het eeuwige leven - - t e bereiken,
terwijl de klassen en de harten der
mensen daardoor steeds meer tot elkaar worden gebracht.
Wederkerig heeft hij, die zich in
djenst van een ander stelt, verplichtingen; hij mag hem in diens dienst
hij is, in niets te kort doen, anders begaat hij een onrechtvaardigheid, zoals
de ontrouwe rentmeester. Hij maakt
zich hieraan ook schuldig, wanneer hij
zijn plicht van staat verwaarloost,
zoal sde rechter, die geen recht wilde
spreken (Luc. 18, 4 en 6). De luiheid
is ook een zonde van onrechtvaardigheid welke Christus streng veroordeelt (Matt. 25, 26). '
De gelijkenis van de ponden en de
talenten bewijst, dat voor Jesus de
werkgever en de arbeider als 't ware
medewerkers, deelgenoten in de winsten der onderneming zijn en laat ons
zeggen: vrienden. De patroon stelt
vertrouwen in zijn dienaren en deze
maken zich dit waardig. De eigendommen van hem, welke zij in handen
krijgen, beschouwen zij als de hunne
en de behaalde winst wordt door den
patroon beschouwd als mede-toekomende aan hem die hiertoe het zijne
heeft bijgedragen.
Hieruit volgt, dat wij volgens
Christus' leer niets moeten hebben
van de wet van vraag en aanbod. De
meedogenloze concurrentie wordt vervangen door een vriendschappelijke
samenleving. Dit is ten voordele van
iedereen, omdat zij de bedrijvigheid
ten goede komt en dus de producten
bevordert. Iedereen plukt hiervan de
voordeden, omdat de prikkel tot ijver
en plichtsbetrachting zowel den patroon als zijn dienaren ten zegen
strekt.

HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D
taurants, postkantoren enz. een
nieuwe stijl te scheppen: Gotische stations en postkantoren, „antieke"
beurzen werden in de 19e eeuw ge• n v e r l e c i e o en neden
bouwd. Pas omstreeks 1880 begon er
zich een moderne bouwkunst te ontwikkelen, waarin ook ons land een
Germaans, 't Sanskriet als de archi- belangrijk aandeel had. In beeldIII. Onze cultuurrijkdom in de
pel-talen betrof, door Verdam en De houw- en schilderkunst zijn al de stronieuwste geschiedenis (na 1800)
Vries en door Snouck Hurgronje, den mingen van impressionisme, expres(R.) Met de revolutie van 1795, die kenner van de Oostindische talen.
sionisme enz. waarneembaar en door
onder de invloed der grote Franse omDe historici Fruin en Nuyens, de grote meesters vertegenwoordigd.
Dr. Cuypers, Berlage en De Bazel,
wenteling van 1789 begon, brak voor rechtsgeleerden Buys, Asser, Oppenons land een heel nieuwe tijd aan. On- heim en Struycken, de scheikundige Mendes da Costa, Hildo Krop en
ze afhankelijkheid ten opzichte van Van 't Hoff, de natuurkundigen Ka- Tjipke Visser handhaven de traditie
Frankrijk, in dat jaar aangevangen, merlingh Onnes, Lorentsz, Van der van Jacob van Campen en Quellijn:
werd steeds groter, en eindigde zelfs Waals en Keesom, de plantkundigen Israëls, Maris, Mesdag, Mauve, Vinmet een tijdelijke inlijving (1810— Hugo de Vries en Donders, de grond- cent van Gogh en Poorop die van
1813). In cultureel opzicht was de legger der oogheelkunde, hebben ons Rembrandt en Frans Hals.
Met voldoening mag vermeld worFranse tijd weinig belangrijk, zodat kleine land een internationale verden, dat na twee eeuwen van onbeduide 19e-eeuwse schrijver Busken Huet maardheid bezorgd.
terecht mocht opmerken: „De arenOok op het gebied der kunst in dendheid ook de Zuidnederlandse cullezende historicus keert terug met de haar grote verscheidenheid: litera- tuur, gedragen door de Vlaamse bewetenschap: de muzen zijn anti-revo- tuur en toneel, bouw-, beeldhouw-, weging, weer begon op te bloeien. Als
lutionnair". Een revolutie is voor een schilderkunst en muziek, handhaaft men overziet, wat de Vlaamse literavrije ontwikkeling van kunsten en Nederland zijn oude roem en logen- tuur de laatste vijftig jaar voortgewetenschappen niet bevorderlijk. Lo- straft de uitlating: „La Hollande", bracht heeft, ondanks tal van ongundewijk Napoleon, koning van Hol- c'est une nation éteinte."
stige omstandigheden: 'n Fransgezinland (1806—1810) toonde wel zijn
De opsomming alleen reeds van de regering, miskenning van de
belangstelling.
dichters en schrijvers, 't zij in de pe- Vlaamse taal e.a., moet men bewondeDe Nationale Konstgalerij van Den riode van de verlichting en de senti- ring hebben voor de gezonde Vlaamse
Haag verplaatste hij naar Amster- mentaliteit (1770—1830), 't zij in die Volkskracht, waarin een bloeiende
dam, en verhief ze tot koninklijk mu- der romantiek (1830—1880) of in de letterkunde haar voedingsbodem
seum: dit was het begin van het late- periode der „tachtigers" zou al te vindt.
re rijksmuseum. Ook richtte hij het veel plaats eisen. Bilderdijk, Beets,
Ook in Zuid-Afrika bloeit nog een
„Koninklijk instituut van kunsten en Douwes Dekker (Multatuli), Perk, loot van de Nederlandse stam, al is 't
wetenschappen" op, in 1851 vervan- Kloos, Van Eeden, Gorter, Van Deys- dan ook in Engelse tuin. Sedert 1880
gen door de „Koninklijke academie sel, Van Duinkerken, Gooien zijn begint het Nederlands bewustzijn er
van wetenschappen".
slechts enige van die schrijvers, die weer sterker te ontwaken. Conscience,
Van de Zuidelijke Nederlanden onze Nederlandse letterkunde met Guido Gezelle, Felix Timmermans,
moet helaas opgemerkt worden, dat waardevolle voortbrengselen verrijk- Cyriel Verschaeve, Stijn Streuvels
de Franse geest zodanig inwerkte, dat ten.
hebben door hun werk de Nederlandse
wetenschap, literatuur, beeldende
Het Nederlandse toneel, dat tot in beschaving onschatbaar verrijkt. De
kunsten, alle oorspronkelijkheid ver- het midden der 19e eeuw verwaar- bouwkundige Poelaert, de beeldhouloren.
loosd werd, is daarna weer op peil ge- wer Van der Stappen, de schilders
Maar in 1813 sloeg het uur der be- komen.
Wappers en Vinck, de musici Gevaert
vrijding weer. Noord en Zuid, die elWillem Royaards, Musch, Huf,en De Vocht, bewijzen, dat we ook op
kaar teruggevonden hadden in de Na- Verkade, Louis Bouwmeester en andere terreinen weer hopen mogen
poleontische gevangenis, bleven, nu Mevr. Mann-Bouwmeester hebben als op rijke cultuurbijdragen van onze
als vrij volk, bij elkaar, en we betreu- verzen-zeggers en toneelspelers, Wil- „buitenstaatse" volksgenoten.
ren, dat door allerlei factoren dat lem Mengelberg als orkestleider en
Samenvattend komen we tot de
veelbelovend koninkrijk in 1830 weer Johan Messchaert en mevrouw Noor- conclusie, dat Nederland pok cultustuk geslagen werd, waardoor ook de dewier-Reddingius als zanger en zan- reel de eerste is onder de kleine mozo schitterende Nederlandse cultuur- geres veel bekendheid verworven.
gendheden van de wereld.
kansen verminderden. Wel is de tijdeDe bouwkunst der 19e eeuw stond
De gemeenschappelijke Nederlandlijke hereniging van grote betekenis in alle landen van Europa in het teken se cultuur van Nederland, Vlaanderen
geweest; koning Willem I heeft door van het eclecticisme d.w.z. zij con- en Zuid-Afrika met eigen locale aard
zijn onderwijsmaatregelen het Neder- strueert met onderdelen aan andere is een blijvende aanklacht tegen de
lands gered, en de grondslag gelegd stijlen ontleend b.v. aan de klassieke kunstmatige grenzen, die de internavan de Vlaamse beweging, waardoor kunst, aan de Gotiek, e.a. De bouw- tionale politiek, niet zelden met gede hoop gerechtvaardigd wordt, dat kunst slaagde er niet in voor de nieu- bruikmaking van het vuistrecht, in
die „buiten-staatse" Nederlanders we problemen van stationsbouw, res- het leven riep.
weer evenveel mogen bijdragen tot de
bloei van de Nederlandse beschaving,
als ze in het verleden gedaan hebben.
Een beschouwing van de culturele
geschiedenis van Nederland in de laatste tijden, heeft eigenaardige moeiBBSCJS
lijkheden. Op de eerste plaats hebben
kunsten en wetenschappen in het algemeen een grote uitbreiding onderHet is een wonderbaar lied, dat de hartigheid zelve het leven dankt.
gaan, in de breedte zowel als in de Dominicanen
na het koorgebed van
En dan beginnen we haar te vleien:
diepte; in veel breder kringen laat
de
avond
altijd
plechtig
zingen.
o,
zoals kinderen doen: allemaal
zich hun invloed nagaan en op elk
Wij allen katholieken zingen en warme lieve namen vinden we uit voor
afzonderlijk gebied zijn de prestaties
veel omvattender dan in vroeger tijd. bidden het dikwijls, alleen niet zo haar, die ons genadig zal zijn: we
noemen haar: ons leven, onze zoetZo zijn de afzonderlijke takken van mannelijk-schoon als zij.
Het
is
het
Salve
Regina,
het
„Wees
heid, onze hoop. Wij weten wel dat
die ..cultuurboom" het onderwerp van
gegroet,
Koningin,
Moeder
van
barmwe overdrijven, alleen Jesus is ons
aparte, uitgebreide wetenschappen
hartigheid. Het is de oudste Maria- Leven: „Ik ben de weg, de waarheid
geworden.
Op de tweede plaats is er de moei- antifoon die wij bezitten; ze dateert en het Leven; alleen het kruis is onze
hoop: O crux ave, spes unica, leert
lijkheid van „het nog niet afgesloten van de elfde eeuw.
de Kerk ons bidden.
Een wonderbaar lied!
zijn", wat het begrip er van niet verMaar dat geeft niet: kinderen moeenvoudigt.
Statig begint het: Salve, Regina.
gen overdrijven. Kinderen noemen
Elk voorgaand geslacht is als het Wees gegroet, Koningin.
Men zou menen een hoofse begroe- hun moeder de mooiste, de liefste, de
ware de onderbouw van het volgende.
De beoordeling van een geschiedenis- ting te zien volgen, een eerbiedige beste en voor hen is ze dat. Wij moperiode moet rekening houden met de hulde aan de vorstin der hemelen en gen Maria ons leven, onze zoetheid,
onze hoop noemen: voor ons is ze dat.
onderbouw, waarop die periode heerseres der engelen.
steunt, maar ook met de bovenbouw,
Ach neen, zo kunnen wij nog niet En eigenlijk overdrijven we niet
Dan komt onze woordenstroom los.
die er door gesteund wordt. Voor zingen! Wij zijn nog in het ballingsvroegere perioden is de beoordeling land! Quomodo cantabimus canticum We spreken van zuchten, wenen, jamvan die twee-eenheid gemakkelijker, Domini in terra aliena! Hoe zouden meren, tranen, Eva's kinderen: geomdat we onder- en bovenbouw ken- wij zulk een lied des Heren kunnen mere, fiere, clamare, suspirare, lacri: ach het Latijn sleept er
nen. In de moderne tijd, waarop we zingen in een land, dat het onze niet mare
zijn meest pathetische woorden bij
het verklarende gevolg van onze tijd is!
En daarom: na het plechtige: om maar medelijden te wekken. We
missen, wordt een juiste beoordeling
onmogelijk.
Salve Regina, Wees gegroet Ko- zijn in een dal van tranen.
Op het gebied der wetenschappen ningin, duiken we ineens in onze elWelk een beeld is dit. Ons is het
hebben we onze oude roem gehand- lende. En we zeggen het enige woord, versleten en verbruikt: maar de dichhaafd ; naar verhouding heeft het Ne- dat dan naar boven welt: moeder. ter die voor het eerst dit woord uitderlandse volk het grootste aantal „Moeder" zeggen we, en wel: Moeder schreide naar Maria's hart: hij kende
Nobelprijzen verworven. De taal- van barmhartigheid. Het is wel niet het leven en de aarde! Een dal van
wetenschappen zijn vertegenwoordigd nodig dit laatste er bij te zeggen: een tranen is het; een vallei van miserie;
door den groten philoloog Cobet, door moeder is altijd barmhartig. Maar een ingeslotenheid tussen bergen van
den veelzijdigen Kern, wiens weten- Maria is: de Moeder aller barmhar- lijden, die alleen besproeid worden
schappelijke arbeid zowel het Indo- tigheden: degene aan wie de Barm- door beken en stromen en vloeden, uit
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wenende ogen geschreid: een tranen-

dal.
Dit moet Moeder Maria goed begrijpen!
Maar dan ook: „welaan!" Alsof
we haar moed willen geven om in
deze lamentabele wereld nog redding
te kunnen brengen: Welaan! Welaan
dan onze voorspreeksteres! Eia,
advocata nostra
Zie, daar licht een straaltje hoop.
Een kiertje van vreugde breekt de
tranennevel. Want we hebben een
voorspreekster!
Wat moet die dan doen? Wat kan
die doen?
Ons wegslepen uit het tranendal,
de zonnige weiden van Gods hemelland in?
Och nee.
Kan ze ons de hoogten optrekken
en ons plaatsen super montes aroma-r
turn, op de bergen der geuren, in de
wolkenverten van het Paradijs?
Ach natuurlijk niet. Wij zijn kinderen van Eva. We huizen in een ballingsland.
Kan ze dan de stromen der tranen
doen ophouden, kan ze het schreien
bedaren, het leed wegnemen, de zon
neerhalen naar het donkere dal van
onze tranenmist?
Ook dat niet. Onze aarde blijft vervloekt en alleen distels en doornen
groeien er vanzelf.
Maar wat dan? Wat kan, wat doet
die Moeder dan? Wat verlangen wij
dan eigenlijk van haar?
Alleen maar dit: illos tuos misericordes oculos ad nos converte: dat
zij die barmhartige ogen van haar
naar ons toewende.
Dat is genoeg. Dat is voldoende.
Met de blik van moeders ogen komen mildheid en troost, erbarmen en
genezing, ontferming en zoete bemoediging. Ja zelfs: een beetje vreugde.
Laat Maria alleen maar naar ons
zien. Dat alleen is al barmhartigheid.
Moeders ogen wekken blijdschap in
het hart van een kind, Moeders lach
kan alles naar voren toveren op een
kindergezicht. Aan moeders ogen ligt
het, of in een kinderziel tevreden vergenoegdheid heerst, rust en blijheid.
Zo kan Moeder Maria het ook met
ons. Zij kan ons tevreden kijken en
gezond, toevertrouwd aan Gods H.
Wil in rimpelloze overgave.
Dit is het wat wij vragen.
Maar dan nóg iets. Nóg iets willen
wij!
Wij vragen ook nog: en toon ons
Jesus, de gezegende vrucht van Uw
schoot.
Alleen maar tonen? Willen we Jesus dan niet krijgen, bezitten, hebben? Is Hij al niet de onze als de
priester de H. Hostie in ons hart doet
dalen met: Het Lichaam van onzen
Heer Jesus Christus beware uw ziel
ten eeuwigen Leven? Moet Maria
Hem dan alleen maar tonen?
Zie, wij sloegen een woordje over.
Er staat: En toon ons, na deze ballingschap, Jesus, de Vrucht van Uw
Schoot.
Na de ballingschap pas verwachten
wij, dat Maria ons Hem tonen en geven zal zoals Hij is: van aanschijn tot
aanschijn. En niet alleen het Kind
van haar schoot zal zij ons tonen:
ook den Mystieken Christus, van
wien zij ook de Moeder is, zal zij ons
laten zien, in haarzelf, in onszelf, in
ons allen.
Maar al dat: na de ballingschap.
Nu is het ballingslied uit; het
smeekgeschrift is geschreven. Het
is als een oud miniatuur. Een enkele
fijne ranke bloem wordt nog toegevoegd: het woordje „virgo, maagd"
De Koningin die in de eerste regel
mt moeder werd toegesproken, wordt
in de slotregel genoemd bij haar andere titel: maagd. De woorden „moeder" en „maagd" omsluiten het gebed.
En zo eindigt het met de bede: o clemens, op pia, o dulcis virgo, o goedentieren, o liefdevolle, o zoete
maagd.
En dan pas volgt haar naam: „et
nomen virginis Maria, en de naam der
maagd is: Maria."
O clemens, o pia, o dulcis virgo
Maria.
p. P. P.
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Op initiatief van het comité voor de
Actie Naar de Nieuwe Gemeenschap
werd Donderdag 15 Mei te Utrecht een
vergadering gehouden van de besturen
van de katholieke centrale organisaties
op godsdienstig, sociaal en cultureel terrein, aangesloten bij het comité en vertegenwoordigers van de bij deze centrales
aangesloten organisaties, ter plechtige
viering van het gouden jubilé van Rerum
Novarum en het tweede lustrum van
Quadragesimo Anno.
Naast Zijne Hoogwaardige Excellentie
Mgr. dr. de Jong, aartsbisschop van
Utrecht, die het tweede gedeelte van de
bijeenkomst bijwoonde, waren aanwezig
de besturen van de Alg. R. K. Werkgeversvereniging, het R. K. Werkliedenverbond, de Ned. R. K. Middenstandsbond,
de Kath. Boeren- en Tuindersbond, het
Kath. Onderwijzersverbond, de St. Adelbertsvereniging, de Federatie van dioce
sane R. K. Vrouwenbonden, de Werknemende Middenstand, de Jeugd-Standsorganisaties, de Contact-commissie van de
godsdienstige verenigingen, de Kath. Jon
ge Werkgeversvereniging, de Unie van
Kath. Studentenverenigingen, afgevaardigden van" de Kath. Universiteit en de
Kath. Economische Hogeschool, het Comité Actie voor God, Sobriëtas, R. K.
Lerarenvereniging, voorts besturen van
talrijke diocesane en nationale bonden en
instellingen op sociaal terrein.
De grote zaal van het gebouw van
Kunsten en Wetenschappen, op sobere
doch stemmige wijze met vlaggen, palmen en bloemen versierd, was geheel bezet, toen de voorzitter van het Comité
voor de Actie Naar de Nieuwe Gemeenschap, prof. mr. P. J. M. Aalberse, het welkom aan de talrijke aanwezigen toeriep
VFpeninfys'woorcI
Prof. o»r. P. J. M. AJLen..

Spr. herinnerde in zijn openingswoord
aan het tweedaags Nederlands-R. K. Vakcongres in dezelfde zaal bijna veertig jaar
geleden gehouden, waarin het overlijden
van Paus Leo XIII werd herdacht, dat
toen enkele weken tevoren had plaatsgevonden. De gevoelens van smart en droefheid, die de katholieken bij het vernemen
van die tijding aangrepen, sproten voort
uit hun grote liefde en aanhankelijkheid
jegens den schrijver van Tlerum Novarum.
Het is, zo zeide spr., vooral de encycliek
Rerum Novarum geweest, de grote zendbrief over de toestand der arbeiders, welke de meeste indruk in de wereld gemaakt heeft.
Wie die dag, waarop, thans voor een
halve eeuw, deze encycliek werd uitgevaardigd, niet mee heeft beleefd, kan zich
moeilijk voorstellen, hoe groot, hoe overweldigend die indruk toen was, niet alleen bij de katholieke arbeiders, maar bij
allen in heel de wijde wereld.
Openlijk koos de Paus van Rome partij
voor het goed recht van de arbeiders. Met
felle woorden geselde hij de toestand der
werklieden, zoals deze toen was, hij veroordeelde de te lange arbeidsduur, kwam
met kracht op voor een rechtvaardig arbeidsloon, omschreef het recht van de
eigendom, vindiceerde voor de arbeiders
het recht van vereniging, wees de staat
op zijn plicht ten aanzien van de arbeidswetgeving en drong met kracht aan op de
uitbreiding en versterking van het verenigingsleven, onder herinnering aan het
zegenrijk gildewezen in de bloeitijd der
Middeleeuwen.
Zo klonk Zijn woord over de wereld.
En ontzaglijk groot is de invloed geweest, welke van dit woord is uitgegaan.
Met vergelijke slechts de toestand der
arbeiders van toen en van nu.
Maar vooral: men vergelijke de toen,
onder de invloed van het liberale individualisme, heersende denkbeelden, en de
meningen van nu.
Want die diepe leerstellingen, door
Paus Leo verkondigd, met het oog op het
arbeidersvraagstuk, ze hadden ook bete-

gestelde dwalingen, maar dat vrede en
orde op maatschappelijk, economisch en
staatkundig gebied alleen dan zullen kunnen heersen in de wereld, wanneer de
nieuwe gemeenschap wordt opgebouwd
op de hechte grondslag van de eeuwige
waarheden, welke deze beide grote Pausen hebben neergelegd en aan de volken
voorgehouden in deze twee wereldbewegende zendbrieven.
Alleen de waarheid zal het mensdom
werkelijk vrij kunnen maken.
Wij danken de Goddelijke Voorzienigheid, dat zij aan de wereld deze twee grote Pausen gaf in de tijd, dat zij zo dringend behoefte had aan de verkondiging
der waarheid.
Wij eren de nagedachtenis van deze beide Vaders der Christenheid, omdat Zij ons
die waarheid hebben verkondigd en ons
de juiste weg hebben gewezen naar de
Nieuwe Gemeenschap (Applaus.)
Hierna zong het katholieke zangkoor
onder leiding van Sjef v. d. Eerden op zeer
verdienstelijke wijze het Haec Dies van
J. A. S. van Schaik, waarna het woord was
aan Henri Hermans, die sprak over
neruin
litlil
van

Prof. mr. P. J. M. Aalberse
kenis voor heel het maatschappelijk en
economisch leven.
Na veertig jaren verscheen die andere
grote encycliek, van Paus Pius XII „over
het herstel der maatschappelijke orde en
haar vervolmaking volgens de wet des
Evangelies".
Uitgevaardigd bij gelegenheid van het
40-jarig jubilé van het verschijnen der
encycliek Rerum Novarum, was zij niet
enkel een plechtige herdenking daarvan,
zij is veel meer. Zij was er een verduidelijking en een aanvulling van. Niet enkel
de toestand der arbeiders, maar heel het
liberale economisch systeem werd erin
beschouwd en aan diepgaande kritiek onderworpen.
Kan men zeggen, dat Leo XIII met Zijn
Rerum Novarum de baanbreker is geweest van de arbeidswetgeving en van het
sociale verenigingsleven, Pius XI heeft
door Zijn Quadragesimo Anno de weg gebaand voor de sociale hervorming, voor de
totale wederorganisatie van de individualistische maatschappij.
Zo vormen deze beide grote wereldencyclieken samen één machtig geheel.
Spreker herinnerde aan het bezoek van
700 Nederlanders aan Rome bij gelegenheid van de Rerum Novaruon-herdenking,
nu tien jaar geleden en aan de plechtige
audiëntie bij Paus Pius XI z.g., waarin
deze de uitvaardiging van Zijn encycliek
Quadragesimo Anno aankondigde.
De omstandigheden hebben er helaas
toe genoodzaakt, dat thans het gouden jubilé van Rerum Novarum en het tweede
lustrum van Quadragesimo Anno slechts
op bescheiden wijze kunnen worden herdacht en aan tal van plannen, die reeds
waren voorbereid, geen uitvoering kon
worden gegeven.
En toch, aldus spreker, hadden wij voor
tien jaren kunnen bevroeden, dat wij
reeds zo spoedig zouden beleven de ineenstorting met krakend geweld van heel dat
grote liberale individualistische en kapitalistische systeem, door Leo XIII en
Pius XI zo fel gebrandmerkt? Heeft een
onzer verwacht, dat de kentering in de
geesten met zo elementaire kracht tot uitbarsting zou komen?
Zeker, wij hoopten op een snelle evolutie. Maar wat wij thans doorleven is een
tijdperk van plotseling uitgebroken revolutie.
Zo zijn wij dan thans, gezamenlijk hier
vertegenwoordigend het hele katholieke
sociale verenigingsleven in Nederland,
hier bijeen, om in de bescheiden omvang,
waartoe de huidige omstandigheden ons
noodzaken, de verschijning van deze beide grote encyclieken, voor 50 en voor 10
jaren, te herdenken. Wat er ook in de wereld moge gebeuren, dit staat voor ons
allen onwrikbaar vast, dat de dwalingen
van het liberalisme niet overwonnen kunnen worden door de daaraan tegenover-
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Spreker herinnerde in de aanvang van
zijn betoog aan de veelal geuite bewering
als zou het tijdperk van de Middeleeuwen
een „duister" tijdperk zijn geweest, doch
kan zich niet herinneren, dat de
Middeleeuwen ooit door een geleerde als
„bezeten" zijn gekwalificeerd. Prof. Huizinga heeft echter de tegenwoordige tijd,
waarin de dwalingen van de vorige eeuw
zich tot hun uiterste conseuqenties hebben ontwikkeld, niet alleen als „bezeten"
gekenmerkt, maar deze kwalificatie is
bovendien steeds opnieuw en overal aangehaald en bevestigd en nog nergens tegengesproken.
Eerlijke geschiedschrijvers hebben de
Middeleeuwen in hun bloeiperiode beter leren kennen. En de velen die daar
toen voor het eerst een licht zagen schemeren, begrepen terzelf dertij d, dat de
„verlicht" genoemde 19e eeuw in haar
voornaamste cultuurverschijnselen volslagen duister is geweest.
Terwijl toch in dit tijdvak de natuurwetenschap een hoge vlucht nam en
dienstbaar werd gemaakt aan de vooruitgang der techniek; terwijl men de lagere
wetten der natuur leerde toepassen op de
machine, miskende en vertrapte men de
hogere, de metaphysieke, in hun rechtskracht op mens en maatschappij.
Zo was een nooit gekende sociale ellende ontstaan. Men vergreep zich zelfs
aan de heiligste rechten van vrouwen en
kinderen; aan de rechten ook van het
huisgezin, het hart der maatschappij, en
dwong den arbeider, die de rijkdom voortbrengt, onder een slavenjuk.
Zo scheidde men, om dit alles te kunnen offeren aan de winzucht, en vrije beweging te verzekeren aan het kapitalisme, de economie van de ethiek. De ethiek
zou, volgens de heersende begrippen van
die tijd, in kerk en huiskamer nog rendement kunnen geven, maar zou in de
„wirtsohaft" moeten uitlopen op een schadepost.
Deze slimme berekeningen moesten echter falen. De wonderwerken van Gods
schepping kan men in hun materiële vormen wel exploiteren, maar worden ze tegelijk in hun morele waarde en hogere
bestemming verkracht, dan kan geen
enkele balans op de duur nog kloppend
worden gemaakt.
Men heeft in die duistere eeuw alleen
maar „gerekend" en millioenen en milliarden zijn toegestroomd naar dezelfde
plaats, in dezelfde zakken en onder dezelfde heerschappij. En toen de berekeningen telkens in de war geraakten; toen
van tijd tot tijd zich in het economische
organisme een embolie of bloedstremming
openbaarde, zag de verwaande mens hierin niet een duidelijke waarschuwing van
den Schepper zelf, maar heeft hij een
crisiswetenschap gecultiveerd, die thans
even beschamend als belachelijk is.
De verschijning van Rerum Novarum
in de geestelijke duisternis van de vorige
eeuw is inderdaad een lichtbron geweest
van ongewone kracht. De grote verdienste van deze encycliek is vooreerst ge-

weest, dat zij de machtsproblemen, die in
de vorige eeuw zijn ontstaan en die zulk
een felle beroering hebben teweeggebracht, tot rechtsproblemen heeft gemaakt.
Een geweldige machtsstrijd was ontketend. Op economisch gebied heerste de
macht van het kapitaal, waardoor het zelfstandig bestaan van de arbeidende standen werd bedreigd; op sociaal gebied
stonden millioenen proletariërs aan het
front van de klassenstrijd, en, terwijl men
op het terrein der nationale politiek niets
beter wist te doen dan de maatschappelijke orde te bewaren door machtsevenwicht, ontwikkelde zich op dat der internationale politiek het imperialisme, of
eveneens de strijd tussen bezitters en nietbezitters.
Spreker ging vervolgens na de grote invloed, welke van Rerum Novarum is uitgegaan, welke zioh niet alleen tot ons
land en uitsluitend tot katholieke kringen heeft beperkt en kwam daarna tot
het tweede deel van zijn betoog: de verwaarlozing van de practische toepassing
van de leer van Rerum Novarum, die de
wereld andermaal voor de meest radicale
revolutie heeft geplaatst.
Men kan zeggen, dat Quadragesimo
Anno niet had behoeven te verschijnen,
en dan natuurlijk ook niet verschenen zou
zijn, was de leer van Leo XIII, vooral in
haar grondbeginselen, volledig en zonder
voorbehoud nageleefd en toegepast.
De paus zelf geeft twee motieven voor
het uitvaardigen van die encycliek.
Het eerste motief zijn de gerezen twijfels over de juiste toepassing van enkele
passages in Rerum Novarum of over de
daaruit af te leiden gevolgtrekkingen —
twijfels, die aanleiding hebben gegeven
tot een niet altijd even kalme gedachtenwisseling, zelfs onder katholieken.
Tweede motief voor het verschijnen van
Quadragesimo Anno waren, volgens Pius
XI de „nieuwe noden" en de „veranderde
omstandigheden van onze tijd".
Wat hier wordt bedoeld, kan voor niemand een raadsel zijn. Duidelijke verklaringen vindt men ook in de encycliek.
Wij denken het eerst aan de economische ontwrichting. Van crisis in de gewone betekenis van het woord kan men
eigenlijk niet spreken. De zogenaamde
crisiswetenschap was hier dan ook spoedig aan het einde van haar kreupel latijn.
Maar het allerergste — omdat het andere hieruit is voortgevloeid - - is het
„bederf der zielen", de ontkerstening van
het openbare leven, de vervreemding van
de godsdienst, die ontelbare mensen, ook
vele millioenen arbeiders, proletariërs
naar lichaam en geest, heeft beroofd van
zielsbevrediging, innerlijke kracht en Ie*
vensgeluk.
Dit zijn de „nieuwe noden" en „veranderde omstandigheden" van onze tijd.
Spreker stelde de-vraag:
Zou het kapitalisme, de plutocratie of
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de macht, de heerschappij over geld en
crediet, zich zo monsterachtig hebben kunnen ontwikkelen, had men algemeen erkend en nageleefd wat in Rerum Novarum zo duidelijk staat geschreven over
het eigendomsrecht?
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Het karakter van de eigendom is tweevoudig, schreef Leo XIII: hq is individueel en sociaal, maar men heeft hem integendeel individualistisch gemaakt en
anti-sociaal.
Niet alle eigenaars hebben dit gedaan,
zelfs verreweg de meesten niet, maar,
nadat het geld basis en regulator van het
economisch leven was geworden, bleven
ook de eigenaars niet onafhankelijk en
hebben gewetenloze speculanten onder de
leiders over het kapitaal aldus het tweevoudig karakter verkracht.
Natuurlijke basis naar het economische
leven moet, volgens Reruni Novarum, de
arbeid zijn, de arbeid, die ook de bron van
alle rijkdom is.
Terwijl met de vruchten van de arbeid
schandelijk werd gespeculeerd, zijn echter de arbeiders de meest beklagenswaardige slachtoffers van die speculatie,
proletariërs gebleven.
Hier zit de kern van de kwestie.
Men heeft niet begrepen of niet willen
begrijpen, dat de eigendom slechts behouden kon blijven door uitbreiding van
het aantal eigenaars, en daarom moest
de steeds maar toenemende en onhoudbaar geworden spanning tussen kapitaal
en arbeid, waarin geen buiging kwam,
tenslotte wel barsten.
Spreker stond vervolgens uitvoerig stil
bij de gevolgen, welke uit de onrechtvaardige verdeling van de eigendom zijn
voortgesproten, ook in de sociale wetgeving, die ten aanzien van de eigendomsverhoudingen, zich bijna uitsluitend beperkt tot collectieve voorzorg en collectief
bezit, waardoor de zo noodzakelijke en
maatschappelijk heilzame socialisatie van
het bezit in onvoldoende mate is tot
stand gekomen.
Tenslotte herinnerde de inleider er aan,
dat Leo XIII de latere gevolgen van de
klassenstrijd voorzag en hiertegen met nadruk heeft gewaarschuwd; dat hij, op dezelfde wijze als Pius XI, behalve de rechten en plichten van de eigendom, ook de
rechten en plichten van de arbeid besprak; dat hij alle elementen van de sociaal-economische orde en het maatschappelijk herstel zeer grondig heeft uiteengezet en dat hierbij natuurlijk op de voorgrond werd geplaatst het element van de
godsdienstige en culturele verheffing of
de geestelijke verlossing uit het proletariaat.
Wanneer wij dit alles nog eens ernstig
overwegen nu de tijd om het bestaan van
Rerum Novarum een gouden krans gevlochten heeft en het vonnis geveld wordt
over een maatschappij, die zover is afgeweken van de grondbeginselen' van Leo
XIII, dan wordt onze geestdrift gewekt
en worden wij bezield door bewondering
en dankbaarheid.
God moge het volle licht van deze encycliek doen opgaan over de mensheid, die
met verschrikkelijk oorlogsgeweld tot het
inzicht moest worden gebracht, dat de
crisis, die wij doormaken, in haar diepste
wezen een beginselcrisis is. Dan zal de
wereldgebeurtenis van 15 Mei 1891, de
verschijning van Rerum Novarum nog
ver in betekenis worden overtroffen door
de omwenteling van haar volle verwezenlijking, door de komst van een nieuw 'Nederland en een nieuw Europa, teruggekeerd naar de grondslagen onzer beschaving, naar de vrede, de welvaart, en de
sociale gerechtigheid van het christendom! (Langdurig applaus.)
Met een prachtig uitgevoerd Exsultate
Deo van G. P. da Palestrina werd het eerste deel der bijeenkomst besloten.
Na de pauze sprak
I ro}.
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Prof. Romme wees er op, hoe wij allen,
in ons dagelijks leven, de sociale trek in
onze natuur hebben verwaarloosd of veronachtzaamd. Wij hebben aan het deel zijn
van de mensengemeenschap, waarin wij
leven, niet de vitaminen toegevoerd, die
het nodig heeft om waarlijk te leven in
ons en in levenskrachtige daden zich te
kunnen uiten; van het Paulinische woord,
in Quadragesimo Anno (no. 137) herhaald, dat „allen ledematen ten opzichte
van elkander" zijn en dat „wanneer één
lid lijdt, alle leden mede lijden", hebben
we, generaal gesproken, vrijwel niets begrepen of willen begrijpen; ook wij hebben ons niet gedragen als huisgenoten
onzer volksgemeenschap, maar als commensaals. En wij hebben, zo niet opzettelijk dan toch altijd schuldig, ons zelf daardoor benadeeld, onze eigen geluks-mogelijkheden daardoor verengd, én de volksgemeenschap niet het hare gegeven, aan
het algemene welzijn onthouden van wat
het toekwam.
Vervolgens staan wij schuldig aan een
schending der menselijke persoonlijkheid,

inzoverre wij Gods genadeleven in ons
zelve doden ofwel voor-dood-laten liggen,
een leven dat even reëel tot de volheid
van ons leven behoort als ons plantenleven, ons dierlijk leven, ons redelijk leven, maar dat oneindig ver daarboven
uit staat en waarop al ons overige leven
zich moet richten. Voor de economischsociale orde van zaken betekent deze zelfschennis een slagboom voor een opbouw,
waarin het bijzonder doel dier orde in de
juiste verhouding ondergeschikt wordt
gemaakt aan het éne einddoel; betekent
zij de ontkrachting van het menselijke vermogen, om, overeenkomstig de vordering
van het natuurlijke verstand, alle gescha-
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pen goederen, zoals Quadragesimo Anno
zegt, „enkel en alleen (te beschouwen)
als middelen, die slechts in zoverre gebruikt moeten worden, als zij bevorderlijk
zijn om het hoogste doel te bereiken"; is
zij een gevaar, dat onze economisch-sociale orde, de orde van zaken, waarin zo'n
buitengewoon belangrijk deel van onze
levenstijd gaat zitten en waarin de meeste
mensen ver-uit hun hoofd-gelegenheid
hebben om elkaar te helpen, dat die orde
van zaken niet wordt ingemetseld in de
trap waarlangs, om met Q. A. te spreken,
„wij zullen opstijgen, om te geraken tot
het einddoel van alles, tot God, Die voor
Zichzelf en voor ons het hoogste en onuitputtelijk Goed is".
Spreker gaf een en ander aan als de
oorzaken, die in de economisch-sociale realiteit van het heden de massa-figuur van
den proletariër deden ontstaan.
Mag Nederland vergelijkenderwijze
zich erop beroemen, hoe het in de laatste
halve eeuw, sedert het verschijnen van
Rerum Novarum, met kracht en met gevolg de strijd tegen het pauperisme heeft
aangebonden en tegen die ontstellende
dreiging zich heeft teweer gesteld — het
proletariërsbestaan is vrijwel onbestreden gelaten en is zijn brede terrein ook
ten onzent bezet blijven houden. Ook in
Nederland is aan de massa des volks nog
steeds, economisch, dit kenmerk opgedrukt: onzekerheid van het bestaan.
Dat het -vraagstuk van de vermogensvorming door de massa in ons land zelfs
nog niet een begin van oplossing heeft
gevonden, schreef spr. toe aan de omstandigheid, dat in de loonbepaling de rechtvaardige verdeling zeker niet het leidend
beginsel is.
Spreker wilde niet beweren, dat feitelijk
de arbeider in het looncontract nimmer
deelt in de opbrengst van het voortgebrachte product en dat de opbrengst van
het product bij de bepaling der loonhoogte niet een zekere rol zou spelen, maar wel
dat rechtens elke relatie tussen den arbeider, den medewerker aan de totstandkoming van het product, en de opbrengst
van dat product ontbreekt, alsook dat
voor de bepaling van het loon in de praktijk van het economisch-sociale leven het
delen door den arbeider in de opbrengst
geen beginsel, laat staan een leidend beginsel, is.
Economisch en juridisch toch is het loon
de prijs voor de arbeidswaar. Als zodanig
wordt de menselijke arbeid economisch
nog steeds beschouwd en behandeld; en
als zodanig maakt hij in onze wettelijke
regeling van het looncontract het object
daarvan uit. Het loon staat daarom tussen de arbeid en de productie-opbrengst
in. Het scheidt als het ware die beide van
elkaar. Het is enkel en alleen de onkosten-factor, die de omvang van de opbrengst, de winst, mede bepaalt; het is
niet tevens deel van de opbrengst, een
stuk bereikt doel van de onderneming.
De volgorde is arbeid-loon-opbrenst. De
volgorde is niet: arbeid ^>pbrengst-loon.
Omdat de opbrengst niet de verbindingsschakel is tussen arbeid en loon,
daarom moet wel in de praktijk falen een

evenredige toebedeling van rijkdom-vermeerdering aan de arbeidende-klasse, en
daarmede falen de mogelijkheid van vermogensvorming door de massa.
Spr. wees er vervolgens op, dat Quadragesimo Anno de oplossing van dit probleem zoekt in de richting van de loonbepaling, hetgeen duidelijk is, wanneer men
alleen maar bedenkt, dat de vermogensvorming wordt gebonden aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van den arbeider.
En het opdrukken dier persoonlijke verantwoordelijkheid kan op zijn beurt in
een encycliek, welke de beleving van den
vollen mens vordert, zowel tot diens persoonlijk geluk als voor het welzijn van
het algemeen, kwalijk verwondering baren. Persoonlijke verantwoordelijkheid
toch is het noodzakelijk correlaat voor
deze andere, ook in volle eer te houden,
wezenstrek der menselijke natuur: zijn behoefte aan persoonlijke zelfstandigheid,
aan een sfeer van persoonlijke vrijheid.
Spreker noemde vervolgens de twee grote middelen, door de encycliek aangegeven: de hervorming der instellingen en
de verbetering der zeden.
Het voornaamste doel, het voornaamste
streven van de staat en alle invloedrijke
burgers moet daarop gericht zijn, de
strijd der tegenover elkaar staande „klassen" te doen eindigen en een eendrachtige samenwerking in „bedrijfsschappen"
tot stand te brengen en te bevorderen.
„Bedrijfsschappen", die worden genoemd
„welgeordende organen in het lichaam
der maatschappij", en worden omschreven als lichamen „waarbij de mensen niet
ingedeeld worden volgens de plaats, die
zij op de arbeidsmarkt innemen, maar
volgens de functie, die ieder verricht in
de maatschappij".
Samenvoeging naar maatschappelijke
functie. D.w.z. ondernemer en arbeider in
eenzelfde vak of beroep tezamen in één orgaan, want hun maatschappelijke functie
is dezelfde. Geen hunner kan zich verbeelden, los van den ander maatschappelijk te functionneren. In een samenleving
die op arbeidsverdeling is gebouwd niet
alleen naar de verschillende sectoren van
voorziening maar ook in elk dier sectoren, kan men een technische functie wellicht afzonderlijk vervullen, maar maatschappelijk te functionneren slechts tezamen met anderen .
Maar daarmee heeft de vorm-geving der
sociale orde haar beslag niet gekregen. Er
kan, zegt Quadragesimo Anno „geen sociale orde, in de ware zin des woords, bestaan, als niet de verschillende ledematen der maatschappij door een hechte
band tot een eenheid worden samengevoegd". En dan gaat het verder: „Welnu,
die samenvoegende kracht ligt ten eerste
in het feit, dat werkgevers en werknemers van eenzelfde „bedrijfsschap" gemeenschappelijk goederen produceren of
diensten verrichten, en vervolgens in het
algemeen welzijn, waartoe alle „bedrijfsschappen", zonder uitzondering, ieder
naar vermogen, in eensgezindheid moeten
meewerken". Derhalve: niet alleen samenvoeging van hen, die eenzelfde vak of beroep uitoefenen, telkens in één bedrijfssamenwerking, een ordening van die beschap, maar ook een samenvoeging, een
drijfsschappen onderling tot medewerking aan het algemeen welzijn.
In het slot van zijn betoog benadrukte
spreker npg eens de noodzakelijkheid van
een hernieuwing van de christelijke geest,
uitdrukkelijk in de encycliek „het eerste
en noodzakelijkste redmiddel" genoemd.
En het is juist op dit terrein, waarop onze
verantwoordelijkheid tegenover God en
ons geweten zo zwaar drukt, ook met het
oog op het geluk der volksgemeenschap,
waarin wij leven. Vooral, zo staat in de
encycliek, is er behoefte aan sterke strijders van Christus, die alle krachten inspannen, om de mensheid te behoeden
voor de verschrikkelijke ondergang, die
zij tegemoet zou lopen, als de leer van het
evangelie wordt verworpen.
Door het aanvaarden van de practische
hulpmiddelen, welke de Paus in het laatste deel van Zijn magistrale zendbrief met
zoveel nadruk heeft aanbevolen, kunnen
wij de geest van Quadragesimo Anno dagelijks steeds meer uitdragen, in de bewuste, levende, rotsvaste overtuiging van
de waarheid van dat in al zijn zwaarte zo
heerlijke woord uit de encycliek: „als
Gods genade ons terzijde staat, ligt het
lot der mensheid in onze handen". (Langdurig applaus.)
I oespraalc
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Mgr. dr. J. de Jong wenste naar aanleiding van dit plechtig herdenken nog een
enkel woord te zeggen.
Het verheugt mij, aldus de Aartsbisschop, ten zeerste deze herdenkingsplechtigheid van Rerum Novarum en Quadra-

gesimo Anno bij te mogen wonen. Op de
betekenis dezer beide encyclieken, die een
mijlpaal vormen in de geschiedenis van
het sociale leven, behoef ik hier niet te
wijzen. Dit is op voortreffelijke wijze geschied in het feestnummer van Herstel en
door de sprekers dezer bijeenkomst.
Wij zijn de beide grote Pausen Leo XIII
en Pius XI dankbaar, dat zij zo helder en
krachtig de princiepen van een gezonde
maatschappelijke ordening hebben uiteengezet. Daarmee bouwden zij, getrouw aan
de traditie der Kerk, voort op het werk
van Jesus Christus, Die immers niet alleen ons de weg naar de hemel heeft gewezen, doch ook stoffelijke noden lenigde:
misereor super turbam — Ik heb medelijden met de schare; pertransiit benefaciendo — weldoende is Hij rondgegaan; en
Die door Zijn onophoudelijke prediking
van de rechtvaardigheid en de liefde de
grondslagen gelegd heeft voor een gezonde menselijke samenleving, welke zulk
een belangrijke factor is ook voor ons bovennatuurlijk streven. Natuur en bovennatuur gaan in het christendom op de innigste wijze samen.
Wij danken God, dat in ons dierbaar
vaderland de richtlijnen der Pausen van
den beginne af aan met zoveel volgzaamheid en toewijding zijn nageleefd. Hier is
gebleken, hoe harmonisch godsdienst en
maatschappelijke ordening kunnen samengaan. Hier ligt de grote verdienste van
het Katholieke Werkliedenverbond, dat de
eerste initiatieven nam en van de andere
sociale organisaties, die zich geleidelijk
ontwikkelden. Zij hebben van de ene kant
het godsdienstig besef by velen verlevendigd en bij talrijke anderen in stand gehouden, die anders, in het socialisme en
communisme vervallen, de christelijke
geest verloren zouden hebben. Van de andere kant hebben zij prachtig maatschappelijk werk verricht, voor de leden zelf
en voor de onderlinge samenwerking der
standen.
Na God mogen Wij een woord van oprechte en hartelijke dank uitspreken ook
namens de andere bisschoppen, die heden
ter vergadering te Utrecht samen waren,
jegens allen, die in de loop der jaren aan
de opbouw van het sociale leven hebben
medegewerkt. En niet het minst jegens dé
bestuurders en leden, die heden met zulk
een onwankelbare trouw op de bres staan.
God alleen weet, welk een onschatbare
dienst u daarmee aan Kerk en maatschappij bewijst. Hij alleen kan u daarvoor belonen.
Wij bidden met een diep vertrouwen,
dat Gij ook in de toekomst trouw moogt
blijven aan Christus, Die is de weg, dé
waarheid en het leven. En dat God ons
Zijn onmisbare zegen moge blijven schenken.
Na het indrukwekkend woord van den
Aartsbisschop werd het bekende Decora
Lux van Joh. Winnubst ten gehore gebracht. De vergadering bracht hierna den
dirigent en het koor een enthousiast en
welverdiend applaus.
l e egrani aan /..H. den "««s

Onder luide instemming der vergadering werd besloten het navolgende telegram te zenden aan Z.H. den Paus:
Aan Zijne Heiligheid Paus Pius XII,
Citta del Vaticano.
Besturen van alle katholieke organisaties in Nederland op godsdienstig,
cultureel en sociaal gebied met Zijne
Hoogwaardige Excellentie den Aartsbisschop van Utrecht in vergadering
bijeen ter plechtige herdenking van het
gouden jubileum van Rerum Novarum
en het tweede lustrum van Quadragesimo Anno betuigen de Heilige Stoel
dankbaarheid en gehoorzaamheid en
vragen eerbiedig apostolische stegen.
Aalberse, voorzitter.
^Slotwoord

Prof. Aalberse sprak een kort slotwoord,
waarin hij dank bracht aan de beide inleiders, die niet alleen op zo voortreffelijke wijze de wereldomvattende betekenis van de beide encyclieken voor ogen
hebben gesteld, maar die zich bovendien
steeds mannen van de daad hebben getoond, waar het gold de sociale orde in
christelijke zin te helpen herstellen.
Spr. dankte voorts het Kathedrale Koor,
dat het karakter van deze bijeenkomst en
het daarin gesprokene in zo'n harmonieuze omlijsting had weten te plaatsen.
Maar onze diepste dank ten slotte aan
den algoeden God, die aan de Kerk en
daardoor aan de wereld deze grote Pausen op de juiste tijd geschonken heeft.
Met het gebed voor de Nieuwe Gemeenschap en een machtig „Aan U o
Koning der eeuwen", werd deze weliswaar sobere, maar indrukwekkende bijeenkomst gesloten.
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'S MKWUDEN
Klmaoarber

Rhabarber is een gewas dat we bij zijn
gebruik nu eens tot de groenten, dan
weer tot het fruit rekenen. Nu we door
gemis aan sinaasappelen en door de fabelachtige prijzen, welke de appels buiten
ons bereik hielden, zolang geen fruit konden gebruiken, is haar aan de markt verschijnen ons dubbel welkom. Ze vormt
zo'n heerlijke, frisse afwisseling op de
maandenlang gegeten winter- en inmaakgroenten en peulvruchten en geeft ons
weer eens een goedkope en behoorlijke
portie vitamine C, waarvan het gehalte
in de wintergroente en in de oude aardappelen gaandeweg vermindert.
Sommigen zullen hier de opmerking
maken, dat de rhabarber zelf weliswaar
niet duur is, maar dat "de gerechten ervan (iuur worden door de vele suiker,
welke het klaarmaken vereist, wat tevens
onvoordelig is door onze beperkte voorraad daarvan. Geheel onjuist is dit niet,
doch we moeten bedenken dat we zelden
grote partijen rhabarber tegelijk klaarmaken; we eten ze vrijwel steeds als toespijs of als onderdeel daarvan. Bovendien
kunnen we de suiker geheel of ten dele
vervangen door saccharine.
Sommigen gaan listigheidjes bedenken
om de zuurgraad te verminderen; zij koken de rhabarber eerst af of ze koken er
wat zuiveringzout bij. Een vrouw dié haar
taak begrijpt laat 'deze kunstenmakerij
echter -na, want zowel het afkoken als het
zuiveringzout ontnemen de rhabarber
vrijwel al haar voedingswaarde; onder
andere de vitaminen gaan geheel verloren.
De rhabarberstelen worden heel gewassen en daarna pas in stukjes gesneden.
Deze volgorde geldt voor alle groenten
die gehakt moeten worden; door groenten eerst te hakken en daarna te wassen
vloeit zoveel sap weg, dat de voedingswaarde slechts weinig meer te betekenen
heeft.
Zonder water gaat de rhabarber dan op
een zacht vuur om te smelten, zoals we
het noemen, wat in 5 minuten klaar is.
Langer verhitten is onnodig en nadelig tevens. Desgewenst kan men ze door een
vergiet of zeef wrijven, maar nodig is
dit niet.
Met suiker of saccharine brengen we de
rhabarber dan op smaak, waarmee ze
klaar is om voor saus te dienen bij in
water of melk gekookte rijst. Men kan
ook eerst gort gaar koken en wat suiker er door strooien en ze dan met rhabarber in lagen om en om in een schaal presenteren. Ook kan rhabarber gebruikt
worden als vulsel voor gebak. Een heel
smakelijk nagerecht krijgen we door de
rhabarber te binden met maizena of met
flink wat havermout.
Vooral in het laatste geval krijgt men
tevens een bijzonder voedzame spijs,
waarvan de smakelijkheid nog verhoogd
wordt, wanneer we tijdens het te vuur
staan van de rhabarber met havermout
de spijs, in plaats van te roeren, krachtig
met een eierklopper slaan, waardoor het
gerecht luchtig wordt en blijft.
Om te voorkomen, dat door de verhitting vitaminen verloren gaan, kan men,
in plaats van de spijs te koken, de havermout in water te weken zetten en daarna
door de rhabarber kloppen.
Als bindmiddel kan men ook korstjes'
en resten van allerlei brood, ook roggebrood, gebruiken. Ze worden in half melk
half water geweekt, daarna op zacht vuur
verwarmd en dan met de rhabarber gemengd of er mee overgoten.
Tenslotte vormt de verse rhabarber een
smakelijke en gezonde meubilering voor
de boterham, een zeer goedkope jam; men
kan ze echter voor dit doel niet lang
bewaren, daarvoor zou ze eerst op de gebruikelijke wt)ze onder toevoeging van
veel suiker ingekookt moeten worden.
WILMA MUNCH.
MEER AAN TE BADEN IS....

voor het zouten van de spijzen Jozo of
Nezo te gebruiken. Hygiënisch verpakt,
kristalzuiver nut!

NV. MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT

PEEKOFFIE

Een spelend kind is een mens na. Was ik de kleinste van 13 maanden,
in zijn hoogste ontplooiing.
dan gaat pop ook in 't bad. Een flesje
(Schiller). geven, luiers aan doen, in bedje leggen.
Wat ik met zusje doe, doet zij met haar
Vertelt u eens: Wat is het liefste speelgoed van uw kinderen?
Een moeder van 10 kinderen schrijft:
Onze oude kinderwagen heeft alle model verloren. Op de wielen hebben mijn
zoons van 10, 9 en 8 jaar een paar planken gelegd en met dit vehikel rijden ze
als ze maar even tijd hebben de straat op
en neer. Ze doeri er ook boodschappen
mee. Mijn twee meisjes van 6 en 5 jaar
spelen met een papieren poppetje, uit een
kalender geknipt. Een oud doosje dient
voor bed. Mijn jongen van 4 jaar wil pater
worden. Zijn liefste speelgoed is een kerk-

^n
pop. Ook kopjes wassen doet ze graag
en thee schenken. Ze is net een huisvrouw
in het klein: matten kloppen, straat vegen, naaien en kousen stoppen, wil ze
zelfs ook al. De kleinste in 't loophek begint te kraaien als se iets te pakken
krijgt, dat nu juist niet in de box thuishoort!!

boek. Daarmee kan hij zo vroom zitten.
Heeft hij genoeg „gebeden", dan begint
hij er blaadjes uit te scheuren. Die van 3
jaar doet den a.s. pater alles na. Dat kinderen in hun spel graag volwassenen nabootsen, blijkt ook wel uit het volgende:
Laatst speelden er drie moedertje. Er
was een nieuw kindje geboren. Zo helemaal waren ze er in, dat, toen de nieuwbakken vader zijn jongste spruit in de
wieg (een schoenendoos) zag liggen, hij
uitriep: „Maar ik heb toch een tweeling
besteld!"
Een moeder van twee kleuters is het er
heelemaal mee eens, dat een kind lang
niet altijd graag met zijn speelgoed
speelt, want:
Onze Tonny van 3% jaar kan beslist
een uur aan de gootsteen staan met een
teiltje water, een paar bekertjes en dan

maar meten, jongens, dat het een lust is.
Onderwijl is hij aan 't fantaseren. Hij
heeft een garage, een knecht en een baas.
Ook als hu aan de naaimachine kan zitten, is hij in zijn element, of als hij de
stofzuiger aan- eri af kan zetten. Wanneer hij naar z'n bedje gaat, moet hij zijn
kindertjes (zijn hond en zijn lappen poes)
meenemen. Dan ligt hij over die beestjes
te moederen, dat mijn man en ik er dikwijls om 't hoekje van de deur naar staan
te luisteren. Dan zegt hij alles, wat ik zo
tegen hem en ons kleine meisje babbel.
Die kleine prul van % jaar heeft nu al
een voorliefde voor haar gummi popje.
Nog een moeder van twee kleintjes:
De oudste van drie jaar doet me alles

Een moeder van 6 kinderen:
Wij wonen buiten in een straatje en
de rest is allemaal dijk, weiland of sloot.
Ik zal maar niet vertellen, hoe dikwijls —
de drie jongens, daar beleef ik de meeste
drama's mee — al in de sloot hebben gezeten. Nooit kunnen ze er iets aan doen.
Ze glijden uit, of ze willen proberen of
het ijs al dik is. Met speelgoed moeten
we niet beginnen, want daar geven ze
niet om. Het liefst zitten ze in de schuur.

Daar vinden ze van alles: spijkers, hamer,
zaag en planken. Ik houd mijn hart soms
vast, als ik dat getimmer en gezaag hoor.
Want u moet weten: ze mogen alles.
Behalve ruziemaken met elkaar, dat vind
ik vreselijk. Ook gaan ze graag niet hun
vader naar de tuin. En dan spitten en
zaaien, doch komt er niet gauw genoeg
iets op, dan spitten ze weer de hele boel
om. Alles wat vader doet, doen ze graag.
Zelfs als ze binnen spelen, gaan ze b.v.
licht aanleggen met touwtjes en oude
stoppen onder de box door — dat stelt
dan de vloer voor -- terwijl ze precies
praten, zoals 'ze het mijn man horen doen".
Ik vind ook, dat er bij de opvoeding
veel goede momenten zijn, waarop we
kunnen lachen.
Als ze^ moegespeeld binnenkomen, zijn
ze altijd vuil. Soms is het wel eens te erg
en dan word ik boos, maar als ik dan die
gezichten zie vol berouw en ze staan met
hun vuile handen nog over hun goed te
strijken om het er af te doen, dan is mijn
boze bui alweer over en denk ik: Laat ze
toch spelen; ze doen het maar zo kort!
Een vader aan het woord:
Wij hebben drie kinderen, waarvan de
oudste vijf jaar telt. Waar die het liefste
mee speelt? Met een oude doek, een taf ellaken bijvoorbeeld. Die over haar hoofd,
dan is ze Maria en haar broertje van 3
moet dan Sint Jozef zijn. Hiermee kunnen
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ze uren zitten met gevouwen handen, net
echt! Ze heeft ook nog de beschikking
over een poppenwagen en een wieg (van
de boterbonnen), hier wordt echter niet
naar getaald.
Een jongeman van 21 schrijft zijn jeugdherinneringen, waarin onopzettelijk*!)
menig opvoedkundig lesje aan de volwassenen gegeven wordt:
Toen ik 5 jaar was, zijn we eens verhuisd. Ik had al dagen van tevoren al
mijn bullen verzameld. Een heel bakje
vol: oude popjes, een kapot paardje, een
stuk voetbal, onderdelen van een rijwiel,
een duim van een gunimihandschoen,
wieltjes, blokjes hout, een oude vogelkooi,
een kapotte wekker enz. We waren toen
die tijd arm. Nooit kreeg ik iets nieuws.
Doch die oude rommel was iets goddeliiks
voor me. Ik had eens ooit een kleine driewieler gezien. Daar droomde ik dag en
nacht van. Ik zag mezelf rijden en edelmoedig een ander ook een beurt geven.
Ik fantaseerde over later, als ik ermee
naar school zou rijden met mijn broertje
achterop en voelde me als een koning.
Had ik in werkelijkheid dat fietsje gekregen, ik zou niet zo gelukkig geweest zijn
als nu ik het niet had en er alleen over
kon dromen. Ik had toen een voorliefde
voor rijwielen. We woonden bij grootmoeder achter. Op het erf stonden een
paar roestige frames. Daar speelde ik op
de hele dag, ik maakte karavanen en
Hnge stoeten. Had ik schone kleren aan,
dan moest ik er natuurlijk afblijven. Bittere tranen schreide ik, als men mij betrapte en mijn kleren vol roest zaten. Ik
kreeg toen het idee, dat alle mensen hardvochtig waren. Op die leeftijd wordt er
veel kapot geslagen in de gedachten over
liefde en goedheid, omdat niet gestaafd
wordt door daden, wat met woorden gezegd wordt. Om op de verhuizing terug
te komen: toen we aan ons nieuwe tehuis
kwamen, moesten de lossers eerst kost
wat kost mijn schatten lossen; ik kroop
binnen en begon vol enthousiasme mijn
bezittingen uit te stallen, waarbij mijn
kist afgepakt werd. Daar had ik drie
dagen lang verdriet van. Telkens als ik
er aan terugdacht, schoten me de tranen
in de ogen. Wat ook gebeurde: als ik
soms met een stuk ijzer op een kamwiel
aan de fiets sloeg, dan vond ik die klank
zo mooi en ik dacht aan kerken en aan
God. Ook herinner ik me, dat, toen mijn
moeder eens weg was, ik met haar naaimachine „speelde" en dwars door mijn
vinger genaaid heb. Het bloedde natuurlijk erg. Doodsangst heb ik uitgestaan!....
Wordt vervolgd.
Deze en andere inzend (st)ers veel dank.
C. BOUDENS-Van Heel.

HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K W E E K B L A D

Hef fjenieten van cpedicnlen en proza
Meermalen hebben trouwe lezers van
Herstel me gevraagd van tijd tot tijd gedichten uit te leggen, ze uit te zoeken
ook voor de voordrachten die zij gaarne
houden zouden. Niet zo vaak als ik wel
wilde, heb ik hun positief kunnen antwoorden. Deze keer heb ik hun echter iets te
bieden, waar zij zeker verheugd mee zullen zijn, al lijkt het ook misschien of ik
me nu met een Jantje van Leiden van hen
ga afmaken. Wanneer ik hier mijn vreugde beken over enkele boeken, die ons een
zuiver en goed inzicht kunnen bijbrengen
in de schoonheid van gedichten of mooi
proza, dan wil ik echter mijn taak niet
als gedaan beschouwen. Integendeel zal ik
zelf blijven zoeken naar de schoonheid in
dat gebied van de geest, dat ons speciale
terrein is; wanneer ik iets moois gevonden heb, wees er zeker van, dat ik het u
ook zal aanwijzen.
De boekjes, waarover ik me verheugd
heb, omdat ze ons zo kunnen helpen de
schoonheid van de kunstwerken in onze
onvergankelijke moedertaal geschreven,
nader te komen, ja, ze te genieten in zuivere ontvankelijkheid zijn van een leraar
in de Nederlandse taal, van wien we de
vroege dood moeten betreuren. Te Sittard,
waar hij doceerde aan het Bisschoppelijk
College, stierf twee maanden geleden L.
F. M. de Haes, wiens boeken over poëzie
en proza nu wel eenzelfde eer te beurt
moet vallen als het werk over beeldende
kunst van dien anderen jong-gestorven
schoonheidsapostel W. F. Douwes. Klaar
en eenvoudig geformuleerd zoals het werk
over schilderkunst van Douwes was, is ook
dit van De Haes over poëzie en proza.
We rekenen er op, dat het voor velen die
graag dieper doordringen in het geheim
van de schoonheid, een weldaad wezen zal
en dat het voor menig leraar, die den leerlingen niet allen voor het tentamen maar
vooral ook voor het latere leven iets wil
mee-geven, een ware uitkomst zal zijn.
Allereerst bestudeerde deze leraar voor
de leerlingen en voor allen die de diepe
schoonheid van het leven in de kunst willen kennen, de wijze waarop we tot het
genieten, het aanvoelen, het mee-leven, het
verloren-gaan in gedichten komen. Zijn
boekje „Gedichten begrijpen" is daarom
zo'n deugdelijk werk omdat het met liefde en begrijpen werd samengesteld. In de
practijk had De Haes bestaande boekjes
over Woordkunst kunnen toetsen, doch
haast steeds gingen deze de zaak waar het
om ging, de kern van het gedicht, de wereld-in-schoonheid-omgetoverd voorbij door
maar iets oppervlakkigs te beweren over
inhoud en vorm, die al dan niet gescheiden konden zijn. Ze kunnen niet gescheiden zijn, eenvoudig omdat het niet kan.
Omdat voor een inhoud een omvattenv]
iets moet zijn, doch zo eenvoudig is het
met de kunst niet. Men heeft niet eerst
een lumineuse dichterlijke gedachte en
probeert dan of ze als een sonnet, een
lied, een distychon of een rondeel de
muzenberg op zal moeten. „Neen, tegelijkertijd met het innerlijk beleven is er
én het uitdrukken én het vormen. En
wel op deze wijze: dat met de groeiende
helderheid en bewustheid van het beleven, én het uitdrukken" én het vormen
meer helder en dwingend worden. In de
geheimzinnige diepten van de ziel steunen zij elkaar, groeien aan elkaar, tot zij
volgroeid zijn; en scheppen, ongescheiden in' hun werking en onscheidbaar in
hun schepping, het kunstwerk: , het gedicht." De Haes verduidelijkt zijn beweringen telkens door voorbeelden, en hierbij heeft hij zich niet bepaald tot alleen
gedichten, doch hij heeft ook een aantal
treffende illustraties uit de wereld van de
beeldende kunsten in zijn boek opgenomen. Daarom achten we dit werk zo goed,
omdat deze leraar een diep indringend en
aanvoelend vermogen had om de ware
schoonheid te kennen, ze van de valse te
onderscheiden en omdat hij liefde had
Aanvullend op „Gedichten Begrijpen"
schreef L. F. M. de Haes „Gedichten genieten". Een gedicht, een kunstwerk moet
men genieten, anders heeft het ons niets
gezegd. Men hoeft er niet aanstonds een
bepalingaankondigend
voornaamwoord
over te kunnen debiteren, men hoeft er
nog minder over te kunnen zeggen tot
welke kunstrichting, tot welke school het
gerekend moet worden, dat kan voor de
hoge kunstbeschouwing misschien van belang zijn en voor een professor aan een
universiteit, maar 't heeft niets te maken
met het feit of men het al dan niet begrijpt, geni-et. Men kan best een gedicht,
een schilderij in waarheid genieten, er in
opgaan, er door verplaatst worden, in een
andere wereld dan de neutrale, alledaagse
van ons verkeer, er door in een transparanter, in een van eeuwigheid doorvlogen

werkelijkheid worden geplaatst, terwijl
men er wetenschappelijk geheel naast is.
Doch de nadere kennis van het werk kan
onze totale genieting toch nog verhogen.
Degene geniet het meeste, die met verstand en zinnen, met gevoel en kennis een
kunstwerk tot zich kan nemen. Doch ook
zonder alles te genieten, alles aanstonds
te zien kan men reeds opgenomen worden
in de wereld van het kunstwerk. Soms
door het rhythme reeds, soms door de
klank, door de betekenis en de gedachte
ook, hoewel men dan de rhetorica en de
phüosophie nabij komt. Bij de zuivere
klankgedichten zoals Jan Engelman en
Paul van Ostayen er enkele geschreven
hebben-nadert men de muziek
en dat
is een terrein waar de poëzie zich niet op
begeven kan tenzij tot haar straf. Een gedicht is meer dan klank alleen, en meer
dan rhythme alleen, ook meer dan gedachte alleen of verbeelding alleen, ja meer
dan alleen een gevoel. Een gedicht heeft
deze elementen in een prachtige vorm tot
harmonie geheven. Daarom is het schoon.
In vijftien hoofdstukken legt De Haes
zeven en dertig gedichten uit, waaronder
de Reij uit Lucifer: „Wie is het", „Ego
Flos" en „O wilde en onvervalschtp
pracht" van Gezelle. Hij brengt

gedichten over de dood bijeen en vergelijkt ze en ook andere gedichten die tot
eenzelfde onderwerp behoren vergelijkt
hij opdat men nader de werkwijze van den
dichter kan nagaan. Hij voegde nog een
mooie vergelijkenderwijs samengestelde
bloemlezing aan deze hoofdstukken toe en
maakte vooral dit boek voor schoonheidsminnaars tot een waarachtig geschenk.
Het proza schikte De Haes in grootser
verband. Ook dit werk over proza, getiteld „Proza van Nederland" bevat eerst
drie uitgewerkte proza-stukken. Daarna
tracht de leraar duidelijk te maken waardoor het schone proza zo ver uitsteekt
boven het alledaagse en waarom het goed
is, dat we ons door het schone proza laten
mee-voeren, dat we er ons eigen leven
mee optrekken naar grotere vlucht. Dit
doet hij ook in vergelijkingen en hij ontleedt ook het dichterlijk proza. Prachtig is
zijn bloemlezing Nederlands proza in het
derde deel van zijn boek bijeengebracht.
Men moet dit boek daarom prijzen omdat
het zoveel proza uit het verleden in onze
belangstelling plaatst en dat de grote
Ruusbro-ec en Hadewyck in deze bloemlezing eveneens zijn opgenomen. Door zoveel hoogtepunten van ons proza bijeen te
garen deed De Haes nog een nationaal
werk voor hij het eeuwige Vaderland binnentrok. De werkjes zijn alle uitgegeven
bij P. Noordhof f, Groningen in dezelfde
vrvrrvi
HAIMON.
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Wil je snel voortgang maken in
wellevendheid jegens God en den
naaste, schrijf dan het zelfonderzoek
op je program. Het is zo nuttig elke
dag bij het avondgebed eens even na
te denken, hoe ons gedrag was tegenover God en de mensen.
Meen niet, dat zo iets alleen goed
voor kloosterlingen is. In een neutraal meisjesboek vond ik een grappige manier beschreven, waarop een
leuke wildebras — zonder godsdienstige overtuiging —- elke dag haar rekening opmaakte omtrent de goede
daden aan haar naaste bewezen.
Wanneer reeds zulken aan een onderzpek hechten, hoeveel te méér
waarde moet dat voor ons dan hebben. Hier volgt een bladzijde uit haar
dagboek:
,,De hulpvaardige daden van Pauline De Cordove Stibbens".
Op Dinsdag de zestiende Augustus
in het jaar duizend negenhonderd
acht en dertig.
1. Opgestaan en Izaak Walten binnengelaten en hem zijn vis gegeven,
omdat hij voor de deur zat te miauwen.
2. Tante Hetty's bed opgemaakt,
hoewel zij heel naar tegen me was.
3. Tante Nel; voor zij op straat
ging, gezegd, dat zij een ladder in
haar kous had.
4. Vijftien hooiwagens van een
wisse dood gered.
5. Stof afgenomen in de zitkamer
op het zuiden en geen enkele keer de
stof doek in de gang uitgeslagen.
6. De hele middag tante Nel goed
geholpen. (P.S. Ze zei het zelf).
7. Ik heb niets aan tante Hetty
gezegd over de brutaliteit van Debby's vriendinnetje.
Zoals ge ziet, zijn het allemaal
slechts eenvoudige dingen. En die
Pauline Stibbens lijkt een olijkerd om
slechts haar goede daden te vermelden. Doch zelfs wie iedere avond zich
enkel maar ernstig af zou vragen,
hoeveel goed hij die dag heeft gedaan, zou reeds daardoor onwillekeurig voortgang maken. En terwijl we
vorderen in het goede, leren we vanzelf onze fouten af.
Toch blijft het nuttig om altoos
eerst een onderzoek naar onze vergissingen te doen. En dan aan die tegenover onze naasten af en toe bijzondere oplettendheid te schenken.
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Het is niet nodig bij dat onderzoek
je goede daden op te tekenen. Denk
alleen over heel je doen en laten een
ogenblikje rustig na. Doe het onder
de ogen van God. Ge zult ondervinden,- dat het niet enkel nuttig is,
maar bovendien gelukkig maakt.
Juist zoals Alice Nahon het in haar
„Avondliedekens" heeft gedicht.
't Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan;
Of ik geen oogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.
En vind ik, in het huis mijns herten,
Dat ik een droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom een hoofd, dat eenzaam
was ...
Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen ...
't Is goed in 't eigen hert te kijken
En zó z'n ogen toe te doen.

eernetnen
Weerhanen op torens en andere gebouwen zijn aardige versiersels vooral wanneer ze glinsteren in de zon!
Meer nog! Het zijn vooral nuttige
dingen.
Zo nuttig die weerhanen zijn, zó
lastig zijn de weerhanen onder de
mensen. Ge kent die draaiborden wel!
De humeurige, onbeheerste karakters! Juist onder de jonge meisjes
vinden we er velen, die zo gemakkelijk van de ene in de andere stemming vallen!
Het ene uur blijken ze in het beste
humeur! Alles is hun gelukt, en ze
hebben een pretje in het vooruitzicht!
Er is dus reden te over 'om blij en opgewekt te zijn! Ze zien er dan ook uit,
of ze de zonneschijn hebben ingedronken. Hun ogen tintelen van vreugde!
Hun gezicht straalt, alsof je er de
glans zo maar af zoudt kunnen scheppen.
Doch even later loopt het een of
ander tegen! Ze vervelen zich wat!

Iemand zegt iets onaardigs tegen
hen! Of ze denken, dat men hen niet
waardeert, en
de Zondagse stemming slaat om. Opeens zien ze er
grimmig uit, alsof ze onweerswolken
in de zakken dragen.
Ze worden landerig en knorrig,
soms zelfs boos. Men doet het beste
hen nu maar uit de weg te blijven.
Want ze menen hun lastige bui gerust tegenover anderen te mogen uitvieren, of liever gezegd: ze denken
helemaal niet na, te onbeheerst als
ze zijn om zich rekenschap van hun
gedrag te geven. Door hun wisselende
indrukken laten ze zich heen en weer
slingeren. Juist als torenhaantjes
door de wind. In dergelijke stemmingen vergeten ze de naastenliefde en
de beleefdheid geheel.
Zulke weerhaantjes zullen nooit
tot echt wellevende mensen opgroeien.
Want zonder zelfbeheersing kan niemand in alle omstandigheden beleefd
zijn. Alleen rustige karakters, die hun
gevoelens de baas blijven, zijn in staat
steeds re^p"'-"- — ' -"• ~-~AOY- te
houden
Daarom wo^u^ v^^ciijKe personen en andere mensen die voor hoge
ambten zijn bestemd, van jongs af
aan in zelfbeheersing geoefend. In
elke onverwacht moeilijke omstandigheid moeten zij zichzelf gelijk blijven.
Altoos vriendelijk en voorkomend zijn,
tot in de zwaarste uren van het leven.
Een prachtig voorbeeld hiervan gaf
Maria Antoinette. Deze ongelukkige
koningin van Frankrijk was, zoals ge
weet, in de revolutie veroordeeld op
het schavot te sterven. Rustig en onbewogen zat ze in de open kar, waarmede ze naar de plaats der terechtstelling werd gereden. Het opgehitste
volk schreeuwde en jouwde haar uit.
Me dunkt wel een reden om zenuwachtig te worden! Toch ging de koningin kalm de treden van het schavot op. In het aangezicht van de dood,
n te midden van het scheldende volk
verloor ze haar zelfbeheersing niet.
Toen ze per ongeluk den beul op de
tenen trapte, bood ze hem vriendelijk
haar verontschuldiging aan. „Verschoning, mijnheer," zei ze, „ik deed
het n^et met opzet."
Zo'n zelfbeheersing dwingt eerbied
af. Aan zulke grote voorbeelden mon onze weerhaanties wel eens den-'
ken.
,,Ja maar, het is zo moeilijk altijd
in de pas te blijven! Nooit eens op-testuiven, wanneer alles je tegenloopt.
Ik kan er heus niets aan doen," klagen verschillende meisjes. Hoe goed
ik het ook bedoel, juist in het ogenblik van opwinding ben ik dadelijk al
mijn voornemens vergeten. En op die
manier ko»^ ik natnnrliik niets vooruit."
Wie dat zegt, moet maar aan het
spreekwoord denken: „Oefening baart
kunst", dat geldt ook als men zelfbeheersing en beleefdheid wil aanleren!
Wie bij de eerste mislukkingen mistroostig de moeite opgeeft, brengt het
niet ver! Maar wie volhoudt, zal zeker
slagen. Daarom moeten we geen
mp geven bij de pogingen om onze
stemmingen en gevoeligheden meester te blijven.
Maak er bijvoorbeeld eens een tijdje een sport van om in allerlei kleine
dingen je zelf te beheersen. Zwijg eens
als een vrolijk nieuwtje op je tong
brandt, en je het wel zoudt willen uitschreeuwen van plezier. Sluit je boek
eens voor een dagje op het ogenblik,
dat het verhaal echt spannend is geworden. Wacht eens een paar uren
met het openen van een brief, die je
kreeg, al zoudt ge nog zo nieuwsgierig naar de inhoud zijn.
Bij dat alles kan je nog allerlei leuke middeltjes toepassen. Verscheidene
aardige gezelschapsspelletjes zijn bijzonder geschikt om ons zelfbedwang
te leren. Ga bijvoorbeeld met een clubmeisjes in een kring, of op een rijtje staan of zitten. Laat iedereen proberen geheel onbewegelijk te blijven!
een vingerlid verroeren! Geen ooglid
knipperen
! Wie dat het langste
volhoudt, is winnares.
Zo krijg je door oefening en spel je
wil geheel in je macht. En je wordt
meesteres in het huis van je ziel.
Kalm, en fijn in heel je optreden.
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En nu komt de passage in het werk van
Tennyson die wij wilden bespreken. Arthur wordt zwaar gewond. In prachtige
iamben 2) behandelt Tennyson, die nooit
slecht of middelmatig werk leverde, het
naspel van de veldslag, vol klankrijkdom
en schoonheid van rhythme.
Man voor man is rondom Arthur gevallen, alle ridders der tafelronde, behalve
Sir Bedivere en die brengt den zwaargewonden koning naar de ruïne van een
kapel.
Daar spreekt koning Arthur zijn leed uit
aan zijn laatsten vertrouweling over het
einde der tafelronde. Hij vreest dat het
vroegere nooit terug zal komen,, „hoewel
Merlin zwoer, dat ik terug zou komen,
om nog eens te regeren". Bedivere moet
nu het zwaard van den koning, Excalibur
geheten, wegwerpen in de zee vlakbij;
waarom weet hij niet. En nu komt zijn
tweestrijd: een zo kostbaar zwaard sparen of het bevel opvolgen. Hij verbergt
XV
het zwaard en zegt den koning slechts
het ruisen van het riet en het slaan der
HET VOORBIJGAAN VAN KONING
golven op de rotsen gehoord te hebben.
ARTHUR
Arthur valt uit, maar bezint zich en zegt,
Een wijde kring van verhalen is in de zachter gestemd:
twaalfde en dertiende eeuw, en reeds
Het is een beschamend iets voor mannen,
vroeger, rondom de geschiedenis van kote liegen.
ning Arthur en zijn tafelronde ontstaan.
De oorsprong kan men vinden in een
En ten slotte smeekt hij hem het gelegendarische „Geschiedenis der Britse vraagde te doen. Weer gaat Bedivere en
Koningen", omtrent het jaar 1150 door weer komt de tweestrijd. De koning is
bisschop Geoffrey van Monmouth geschre- ziek, redeneert hij, en weet niet wat hij
ven. De voornaamste dier koningen was doet:
Arthur, een historische figuur uit de zesde eeuw na Christus. Deze Keltische (dus Welk goed zou hieruit volgen, werd 't
niet Engelse) koning was het vorsten[gedaan
Welk kwaad zo niet. Groot kwaad is
ideaal der Middeleeuwen en verdiende dat
[ongehoorzaamheid.
ten volle, zoals blijken zal.
Gehoorzaamheid is hoeksteen van't gezag!
De ridders die zijn tafelronde vormden,
waren allen gelijk, ook de koning was
De tweede maal verbergt Bedivere het
huns gelijke; daarom zaten ze aan een zwaard
en gaat met loden schoenen terug.
ronde tafel. Van hen noemen we onder anderen Tristan, Lancelot, Iwein, Merlin, En Arthur ontdekt het en klaagt:
Bedivere en Parsifal. Zij allen hadden zich
„ ... Wee mij
met een plechtige eed verbonden:
Gehoorzaamheid vergeet een stervend

monumenten

Hercule

het stadje Rhenen

let voorjaar lokt den minnaar van de de wereld. Hercules Seghers schilderde
natuur naar buiten en daarom willen we niet een „hoekje" van de wereld, maar
den trouwen lezer van „Herstel", die voor een wereldbeeld, zoals een mens het
de lectuur van zijn blad nog even binnen eigenlijk niet eens met zijn ogen zien kan.
blijft, tegemoet komen; we gaan deze Wel met de ogen der verbeelding! Doch
week met ons praatje over schilderkunst men moet een groot kunstenaar zijn zoals
ook naar buiten, het vrije veld in en betre- Seghers er een was om de ontzagwekkenden ons mooie, rijkgeschakeerde en onvol- de grootheid van het natuurbeeld in zijn
ongerepte verlatenheid en cosmische
prezen Nederlandse landschap.
Welhaast in niets waren onze Neder- ruimte te kunnen uitbeelden. Te kunnen
landse schilders meer in hun element als zien allereerst. Hij is geen schilder van
in de duizendvoudige uitbeelding van het landschappen, maar van landstreken. Van
eigen land met zijn water en weiden, zijn de ruimte en de verte
den koning te eren alsof hij hun geweten
Een voorbeeld van zijn geweldige kun- was
vochtige kleurenpracht en verdroomde hoen hun geweten als hun honing;
rizonnen, gebroken door stoer geboomte nen is het Gezicht op Rhenen, een klein
het heidendom te breken en Christus hoog
doek,
maar
een
der
grootste
meesterwerte
houden;
en struweel. Versierd met huizen en moivijd en zijd uit te gaan en het verkeerde
lens van velerlei slag, gestoffeerd met ken van het Kaiser Friedriech-museum te onder
de mensen recht te zetten;
geen laster te uiten noch ernaar te luistesierlijke bruggetjes. En overkoepeld door Berlijn. Het werk meet slechts 26 bij 35
een majesteitelijke hemel, waarin de wol- centimeter, maar hoe oneindig groots en ren;
een voorbeeldig leven te leiden in de
ken spelevaren of dreigend zich opstape- weids is het vergezicht onder de orimeet- zuiverste kuisheid;
vrouw slechts lief te hebben en aan
len, kampend met het alverwinnend licht, bare ruimte van de hemel. Rhenen! Maar te één
hangen;
dat hun bultige randen, in vuur zet en wat is Rhenen op de aardbol? Een vlekje
en haar te vereren door jaren vol edele
dat, spelend met zijn schaduwen het to- van niks! Op dit kleine doek heeft de daden;
tot zij haar tot vrouw verwerven.
kunstenaar het bestaan om het stedeke
taalbeeld zo innig verlevendigt.
De landschapschilders! Zoals in zoveel te verduiken in het landschap dat zich
Dit zijn hoge idealen, die ook een ideale
zaken de kunst betreffend, was ook hier verleggend naar de verte eindelijk over- regering waarborgen. Maar als in ander
Vlaanderen, Zuidelijk Nederland, de ba- gaat en een wordt met de rilde vaagheid bleek evenzeer in dit mensenwerk de mens
kermat. Was aanvankelijk de schildering van de verre, verre horizon. Rubens, over het zwakke punt. Lancelot namelijk vatte
van het landschap slechts een middel tot wien we reeds schreven» was eveneens een schuldige liefde op voor koningin Guiverlevendiging van een religieus of ander een meesterlijk landschapschilder en als nevere, die haar gemaal Arthur niet Ifon
op zijn jacht naar het ideaal der
tafereel, schilders als de Vlaming Adriaen zodanig te weinig bekend. Zijn meest volgen
deugd.
grootse
scheppingen
ontstonden
na
1635,
Brouwer begonnen ermee het landschap
Guinevere is een van de vier vrouwenom zijn eigen, aparte schoonheid uit te toen hij zich teruggetrokken had op de karakters uit de „Idylls of the King",
beelden. En er waren al spoedig twee heerlijkheid Stern bij Mechelen en in in- een werk van den Engelsen dichter Alfred
richtingen in deze liefde tot het land- nig contact met de natuur van het Vlaam- Lord Tennyson (1809—1892). Het is te
schap te bespeuren; een groep schilders se land leefde.
uitgebreid om hier te bespreken, maar
Maar zoals gezegd waren het vooral de wat we er nu uitlichten, dient als voorbebeeldde de natuur uit zoals die zich aan
hun ogen vertoonde, terwijl anderen zich Hollanders die in het landschap uitmunt- reiding voor „het voorbijgaan van koning
een soort van ideaal landschap dachten en ten. Hun gevoel voor de wisselende stem- Arthur".
Als eenmaal deze eerste smet kleeft op
inderdaad gefantaseerde natuurtaferelen mingen in de natuur was intens. Elk moschilderden met in het geheel niet inheem- •ment van de dag en ook de nacht werd de tafelronde, komt er meer. Guinevere
door hen bestudeerd en uitgebeeld. Ieder wordt de aanleiding voor de zonde van
se berg- en waterpartijen.
Tristan en Isolde en nog meer ridders.
Noordelijk Nederland, ons eigen vader- seizoen is in onze Nederlandse schilder- De besmetting verspreidt zich, totdat
land zou het zijn, dat aan de landschap- kunst het uitgangspunt van een of meer Arthur's ridders, in de hoop een middel te
meesterwerken en Holland was een dank- vinden om een betere staat van zaken te
schilderkunst haar grootste vlucht gaf.
De godsdiensttwisten in de onrustige baar onderwerp. Wij hebben weliswaar herstellen, uitrijden om de Heilige Graal
een wonderen uitwerkende
tweede helft der zestiende eeuw waren geen bergen of watervallen, maar wij te zoeken,
1
oorzaak, dat vele kunstenaars uit Vlaan- hebben toch de variatie en de sfeer. De schaal ), waarin Joseph van Arimathea
deren wegtrokken. Zo Gillis van Coninx- atmosfeer. Van het vlakke groene polder- Christus' bloed opgevangen zou hebben
loo, die enige tijd in Frankenthale in land, de zee en de duinen in het Westen en die op de burcht Montsalvage bewaard
In ander verband komen we hier op
Duitsland werkte en daar een der rich- tot de heuvelen en bossen in het Oosten werd.
terug.
ting gevende figuren was. Later, in 1575 vond de gretige blik van den kunstenaar
De koningin toont edoch, zodra Lancekwam hij naar Amsterdam, waar hij tot iets dat hem bekoorde. Holland heeft het lot is heengegaan, dat zij in de grond
zijn dood in 1607 werkzaam was en de land en het water. En boven een laagland beter is dan het schijnt en erkent nu pas
grondvester werd van een school van is de hemel hoog en kan het licht onge- koning Arthur's grootheid:
landschapschilders, onder wie Hercules stoord zijn onnavolgbaar spel spelen. Het
Nu zie ik wat gij zijt:
Seghers de meest tragische grootmeester grootse spel van het licht op land en waGij zijt de hoogste en ook de menselijkste
werd. Van dezen omstreeks 1590 in Haar- ter heeft dan ook in ons land zijn grootNiet Lancelot, noch een ander.
lem geboren en omstreeks 1636 in Am- ste verbeelders gevonden.
Want toen zij haar voornemen bekend
Landschapschilders als Jan van Goyen,
sterdam gestorven schilder is zeer weinig werk en zijn ook zeer weinig levens- Jacob van Ruisdael en zijn oom Salomon had gemaakt zich voor boetedoening in
bizonderheden bekend. Desondanks wordt van Ruisdael, Meindert Hobbema en Al- een klooster terug te trekken, had Arhij gerekend bij de grootste landschap- bert Cuyp zijn over de gehele wereld be- thur, die van haar zonde op de hoogte
was, haar gezegd dat hij niet kwam om
schilders en etsers die ooit hebben ge- roemd en hun werken vormen de siera- haar
te vervloeken, maar dat hij bijna
leefd.
den van tal van musea. Rembrandt was stierf van medelijden
Hercules Seghers, de eenzame, grote de magiër die ook op dit gebied de grootkunstenaar, die door zijn tijdgenoten werd ste meesterwerken heeft geschapen; hij
je te zien liggen daar, je goudblond hoofd,
mijn trots in beter zomers, aan mijn voeten.
miskend, maar die bevriend was met dien is meer verfijnd en hartstochtelijker, meer
anderen grote en uitgestotene: Rem- dramatisch bewogen nog dan zijn vriend
Zij had het doel van zijn leven vernield,
brandt! De werken van Seghers zijn eigen- Seghers.
maar hij vergaf haar, zoals ook God verlijk met het woord landschap te weinig
Neen, onze vaderlandse landschapschil- geeft. Na dit afscheid ging Arthur in de
gewaardeerd, indien men onder landschap derskunst laat zich binnen het bestek van strijd tegen zijn heidense vijanden, waardan verstaan wil een of ander toevallig één artikel lang niet beschrijven; we ko- bij verschillende ridders der tafelronde
niooi, romantisch of stemmig hoekje van men er nog eens op terug.
zich hadden aangesloten,

Die daar beroofd

[vorst
ligt van de kracht in
['t oog

Die de wil boog
Toch, want een man kan tweemaal falen
[in zijn plicht, —
Een derde keer kan beter zijn. Ga weg!
Maar, als je iveer Excalibur niet iverpt
Dan rijs ik op en sla je met mijn handen
[neer.

De derde maal doet Bedivere wat hem
gevraagd was en hij brengt naar genoegen van den koning verslag uit: hij zag
een arm, in wit sameet, geheimzinnig,
wonderlijk, oprijzen uit het water, die het
zwaard bij het gevest greep, driemaal
zwaaide en dan ondertrok in de zee.
Daarna laat koning Arthur zich naar
het strand brengen. Een bark nadert,
zwart, vol statige zwarte gedaanten,
waaronder drie koninginnen, die Arthur
afhaalden. Roerend is het afscheid van
Sir Bedivere, die klaagt en jammert dat
hij alleen achterblijft tussen vreemde gezichten, andere ideeën. En heerlijk-mooi
vol schone gedachten, rustig, nu zijn lot
veilig is, spreekt Arthur:
De oude orde verandert, plaats makend
[voor nieuwe
En God vervult Zichzelf op vele manieren
Opdat niet één goede gewoonte de wereld
[bederft
Tro ->st toch je zelf, wat heb ik dan voor
[troost
Ik heb mijn leven geleefd, en wat ik heb
[gedaan
Moge Hij binnen Zichzelf rein maken.
[Maar jij,
Als jij mij nooit meer terug zou zien,
Bid voor mijn ziel.' Meer dingen zijn ge[wrocht doqr bidden
Dan waarvan deze wereld droomt. En
[daarom laat je stem,
Oprijzen als een fontein voor mij dag en
[nacht.

Nadat hij nog zijn zekerheid van genezing had uitgesproken, voer de bark weg
en Bedivere bleef alleen achter op het
strand
Voor zover ons bekend bestaat er geen
geschikte vertaling in het Nederlands. Die
overigens wel de moeite waard zou zijn,
al zouden klankrijkdom en rhythme er
geweldig bij inboeten.
1) In andere lezingen is de Graal een
prachtige steen, dan weer de H. Hostie zelf;
Wel schijnt het, dat een Oosterse sage de
stof gaf, die verchristelijkt werd.
2) Vijfvoetige iamben: versregels met vijfmaal herhaald kort-lang, bijvoorbeeld: De
zon is wéér gaan dalen nddr de kim.

- Barstende Hoofdpijn
•S* Veilig en vlug als geen ander helpen
hierbij altijd een poeder of cachet van
Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk
8 et. Doos 45 et. Cachets, genaamd „Mijnhardtjes". Doos 10 en 50 et.

REDACTIE-ADRES:
BERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Notulen der bondsraadsvergadering
van de Nederlandse Katholieke Volksbond, gehouden in het
gebouw Amicitia, Westeinde 15, 's-Gravenhage,
op Donderdag 15 Mei 1941.
Vóór de vergadering werd een H. Mis opgedragen voor de
levende en overleden leden, in de kerk van de H. Theresia, Westeinde, Den Haag.
Met het bondsbestuur en den geestelijken adviseur, dr. A. A.
Olierook, waren 127 afgevaardigden aanwezig, die gezamenlijk 103
afdelingen vertegenwoordigden.
De diocesaan kernleider, pater Alexander O.M. Cap., gaf door
zijn aanwezigheid blijk van belangstelling, alsmede een aantal
eerwaarde adviseurs uit de plaatselijke afdelingen.
Geen afvaardiging was aanwezig uit de afdelingen:
Aarlanderveen, Bennebroek, Bergen, Blijswijk, Boskoop,
Edam, Egmond-Binnen, Enkhuizen, Haastrecht, Kethel,
Middelburg, Muiden, Nederhorst den Berg, Nes aan den
Amstel, Nieuwveen, Nieuw-Vennep, Noordwijk, Oud-Vosmeer, Oudewater, Rhoon, Schagen, Stompwijk, Zandvoort,
Zoeterwoude I en Zoeterwoude II.
Te ongeveer half elf opende voorzitter Van den Akker de vergadering met het gebruikelijke openingsgebed en sprak daarna
als volgt:

Veel is sinds de verschijning
van Rerum Novarum verandert
en God lof, ook verbetert. Maar
veel dezer veranderingen waren
slechts van oppervlakkigen aard,
vonden hun oorzaak niet in een
hervorming van de zedelijke opvattingen.
(Wordt vervolgd).
VERKEERDE HOEDEN
Na afloop der bondsvergadering van 15 Mei jl. te Den Haag
is per abuis een hoed meegenomen van P. J. Stam, wonende te
Groet.
Een tweede hoed, die verkeerd
is meegenomen, is gemerkt L. H.
van R. De eigenaar daarvan ts L.
H. van Rooyen, Biilderdijkstraat
17a, Amsterdam-W.
Zij, die deze abuizen begingen,
worden vriendelijk verzocht de
hoeden aan de rechtmatige eigenaars op te sturen.

BERICHT

Aan de Zeeuwse vrienden
Om verschillende redenen kan
zowel de vergadering als de kerkelijke viering der encyclieken
op Zondag 25 Mei a.s. te Goes
„Het bewust-zijn van de onge- ben hun R. K. Werkliedenver- niet doorgaan.
noegzaamheid zijner krachten bond gesticht, dat zo hecht staat
F. Schets.
drijft en spoort den mens er toe en sterk geworteld is in het NeGemeenschapsleven,
aan om hulp te zoeken bij an- derlandse
als het Huis van de Arbeid ge- VT at ons uit Je af Jederen."
Aldus begint Paus Leo XIII bouwd staat op Utrechts grond- tingen ter ore L
in Rerum Novarum het hoofd- gebied.
De sociale vereniging der ka- ALKMAAR
stuk waarin tHij bewijst, dat het
vormen van vrije verenigingen tholieke arbeiders was in het ver•De kerkelijke viering van de
in het raam der burgerlijke leden, wat zij is in het heden, en herdenking
van de 50-jarige uithoopt
en
wil
zijn
in
de
toekomst:
maatschappij, berust op het navaardiging
van
de encycliek Reeen zegen voor het Nederlandse rum Novarum, alsmede
tuurrecht.
de 10-jaDit hoofdstuk der encycliek is land en volk.
rige herdenking van QuadragesiEn
in
dit
gouden
jubeljaar
van
van zo grote betekenis dat men
mo Anno is volkomen geslaagd.
vaak — zij het ten onrechte - Rerum Novarum gaan onze ge- Wij zeggen bij deze dan ook de
Rerum Novarum heeft genoemd, dachten in dankbare herinnering verschillende afdelingsbesturen
de encycliek over de organisatie. naar den groten Paus, die ons dank voor hun medewerking in
Na vijftig jaren van grondige de weg heeft gewezen. En al deze.
studie en door naarstig arbeiden kunnen wij niet, zoals ons voorBet was een geestelijke moraan de toepassingen der leerstel- nemen was, met duizenden naar gen en tevens ook verblijdend
lingen van de encycliek, hebben zijn graf pelgrimeren, niets be- teken, zovele mannen te zien opwij de waarde van Rerum Nova- let ons om daar in ^gedachten gaan ter H. Tafel om God dank
•rum leren zien, in de alomvat- neer te knielen en hem te dan- te brengen voor hetgeen Hij door
tende grote beginselen die de ken voor de grote liefde waar- de uitvaardiging van deze encyPaus daarin heeft neergeschre- mee hij zich het lot der arbeiders clieken aan de wereld gebracht
heeft aangetrokken, voor de heeft. Wij hebben daarin dan ook
ven.
Maar in het tijdsbeeld van vlammende geestdrift waarmee de vaste overtuiging geconsta1891, toen de grote massa nog hij voor hun recht is opgekomen, teerd, dat de vaste band onder
niet toegankelijk was voor de voor het geloof in de sociale ons katholiek georganiseerde
de grote lijnen der encycliek, waarde van het christendom, dat arbeiders nog steeds hecht en
heeft dat hoofdstuk over de hij in ons heeft doen herleven. vast is en dat de liefde voor de
En niets kan ons beletten om nieuw op te bouwen gemeenvrije vereniging wel zeer diepe
indruk gemaakt op de voortrek- uit de grond van ons hart, trouw schap in onze georganiseerde arkers, die hun werk nog slechts te beloven aan de sociale leer, beiders vurig leeft. Wij hebben
ons door Paus Leo ontvouwd. daarom dan ook een groot verpds hadden aangevangen.
In die dagen, toen het stichten Om trouw te blijven aan onze trouwen in de toekomst en zijn
van sociale verenigingen met godsdienst, waarvan alleen de ervan overtuigd, dat de leerstelwantrouwende ogen werd bezien, oplossing van de sociale vraag- lingen van Rerum Novarum en
toen velen in lederen georgani- stukken verhoopt mag worden. Quadragesimo Anno in de naaste
seerde een „ontevredene" zagen Immers, de sociale kwestie is in toekomst verwezenlijkt zullen
- alsof er geen reden te over diepste wezen een godsdienstig- worden, wil men tenminste een
voor ontevredenheid was - - in zedelijke kwestie. Niets kan ons maatschappij schoppen, waarin
weerhouden om trouw te belo- zonder egoïsme de zaak wordt
die dagen schreef de Paus:
ven ook aan de organisatie, die opgebouwd. En dit is toch h<=t
„Van nature immers bezit de ons in zovele stormen een steun doel en het streven van geheel
mens het recht om particuliere en toeverlaat is geweest. En die onze katholieke arbeidersbeweverenigingen op te richten; wel- trouw zal nog meer overtuigd ging, maar tevens ook van de genu, de Staat is ingesteld tot be- tot uitdrukking komen nu die heie Nederlandse bevolking.
scherming, niet toe vernietiging oi'ganisatie zelf een zo moeiüjk
Een nieuwe maatschappij staat
tijdperk heeft door te maken.
van het natuurlijk recht."
voor de deur, maar wij zullen
Niets kan ons weerhouden om deze als echte Nederlanders opHoe moeten deze woorden de aan 's-Pausen voeten neer te bouwen, zoals gewoonlijk, in gemannen van de nog jonge Volks- leggen alle arbeid die verricht meenschappelijke zin en overeenbond als muziek in de oren ge- i werd, en alle offers die gebracht stemming, zoals wij dat voorheen
klonken hebben. Hoe lazen zij l zijn om de door hem ontwikkel- deden, waardoor wij elkanders
daarin, en met recht, een vader- de sociale beginselen in daden overtuiging wisten te eerbiedilijke goedkeuring van hun on- om te zetten en hem te beloven gen.
derneming, een bemoedigende dat wij willen blijven werken en
Daarom vrienden, wij hebben
aansporing om het begonnen offeren, hoe zwaar het ons ook het geestelijk woord van dr. A. A.
werk voort te zetten, een meer moge vallen tot de eindoverwin- Olierook, omtrent de betekenis
dan koninklijke instemming met ning is behaald en een gemeen- van genoemde encyclieken op een
het gestelde doel.
schap is opgebouwd, op de grond- fijngevoelige wijze gehoord, en
Langzaam, zoals het onze aard slagen van het natuurlijk recht. wij vertrouwen, dat velen onzer
is, hebben de Nederlandse KaRerum Novarum was als een leden hieraan de volle aandacht
tholieke arbeiders hun organisa- machtige profetische oproep zullen schenken en dit zullen
tie gebouwd en toonden oprechte tegen de dwalingen van liberalis- overwegen voor de toekomst.
aanhangers te zijn van de leer, me en socialisme, die het welzijn Want een pauselijk woord voor
in Rerum Novarum uiteengezet. van de staten en volkeren met ons katholieken is zeer zeker van
Zij hebben van het natuurlijk ondergang bedreigden, en het de grootste betekenis, terwijl wij
recht tot organisatie een vrucht- was een wekroep tot het solida- in het verleden de betekenis hierbaar gebruik gemaakt. Zij heb- risme.
van volkomen hebben ondervon-

den. Wij danken u nogmaals voor
de spontane medewerking met
deze herdenking, en wij vertrouwen dat u in de toekomst uw
aanhankelijkheid zult willen blijven geven tot heil en geluk van
de gemeenschap.
ALPHEN AAN DEN RIJN
In de laatst gehouden vergadering deelde de voorzitter
mede dat de thermometeractie
van het Kanunnik-Van-Schaikfonds hier had opgebracht
ƒ 136,83.
De heer A. Severijnen is benoemd als vertrouwensman voor
de werkverschaffing.
Verder volgden nog mededelingen over de nieuwe steunregeling, de herdenking der encyclieken en de Bondsraad.
Hierna volgde verkiezing van
een nieuwen bode voor de afdeling waarvoor drie candidaten
door het bestuur naar voren werden gebracht t.w. de heren J.
van Tol, S. Kakes en J. Winkel.
Na schier eindeloos over en weer
gepraat tussen voorzitter en diverse leden werd tot stemming
overgegaan waarvan de uitslag
was dat de heer J. Winkel werd
gekozen als bode. Hierbij werd
nog mededeling gedaan dat men
Herstel voortaan niet meer op
Vrijdag of Zaterdag zal ontvangen maar op een willekeurige
dag na de Zondae.
LEDDEN
„Peper" tot slot
De reeks culturele avonden in
het afgelopen winterseizoen,
welke door de leden van de R. K.
Volksbond met huisgenoten tegen zeer gereduceerde prijs konden worden bezocht en waarvan
zeer bevredigend gebruik werd
gemaakt, zou niet volledig zijn
zonder de R. K. Toneelvereniging
„Vondel".
Deze- onderafdeling van de R.K.
Volksbond is onmiddellijk bereid
gevonden de sluitingsavond van
dit winterseizoen te verzorgen
en wel door het geven van een
zeer populaire en veel amusement belovende toneelavond in
de grote Stadsgehoorzaal op
Zondag 25 Mei a.s., des avonds
te 7,30 uur aanvangende. „Vondel" meende, dat bij al de gerechten, den Volksbondleden voorgezet, „Peper" niet mocht ontbreken! Vandaar dat zij het blijspel
in drie bedrijven van Henri 't Sas,
„Peper", ten tonele brengt als
een smakelijk en gekruid nagerecht, waarvan naar wij vertrouwen, vele leden met hun huisgenoten gebruik zullen maken.
Voor de prijs behoeft men niet
weg te blijven! Deze is zéér laag
gesteld, namelijk 10 cent per persoon voor leden met huisgenoten
plus 4 cent vermakelijkheidsbelasting. Deze kaarten zijn te bekomen van 5—8 uur op het kantoor van het Bondsgebouw,
Stcenschuur 15, voor zover nog
voorradig Zaterdag 23 Mei a.s.
Indien er vakafdelingen zijn, welke voor haar leden een aantal
kaarten in voorverkoop willen
hebben, dan kunnen zij deze aanvragen aan het secretariaat: Verlengde Bloemistenlaan 45. Als
allen medewerken aan dé kaartverkoop, dan zal voor deze laatste avond eveneens het bordje
„uitverkocht" te voorschijn moeten worden gehaald!! Dus het
parool is: voorziet u spoedig van
plaatsbewijzen.

bedroeg ƒ275,91. Na aftrek van
ƒ 0,95 onkosten hebben wij namens u allen aan het hoofdcomité
ƒ274,96 afgedragen, dat de gelden alleen voor priesteropleiding
besteedt. God zal u zegenen en
wij zullen met de priesters bidden dat wij in de toekomst de
thermometers gemakkelijk kunnen vullen.
VVORMER

Het plaatselijk comité van het
Kanunnik-v.-Schaikfonds brengt
langs deze weg hartelijk dank
aan alle spaarders van de thermometeractie voor het prachtige
bedrag van ƒ 156,25 dat we hebben kunnen opsturen naar het
actiecomité.
Nu vele spaarders hierin zien
dat vele kleintjes een grote maken, hoopt het comité dat de
twee centen er elke week wederom ingedaan worden, dan zal het
bedrag volgend jaar ongetwijfeld
nog groter zijn.
1>V aar

men

verwaclit

wordt

BOVENKERK. Zondag 25 Mei
1941 in de H. Mis van 10 uur, predicatie over de encyclieken door
een pater Carmeliet. De leden
worden dringend uitgenodigd in
deze H. Mis ter H. Tafel te naderen.
BRIELLE. Zondag 25 Mei 1941.
Een H. Mis met algemene H.
Communie der leden. Des avonds
een Danklof met herdenkingsrede.
GOUDA. Zondag 22 Juni aanstaande, des morgens half 9, H.
Mis in de H. Sacramentskerk, ter
herdenking der uitvaardiging
van de encycliek Rerum Novarum.
HAARLEM. Zondag 25 Mei '41.
Des morgens in elke parochie
een H. Mis waarbij de leden worden verzocht ter H. Tafel te naderen.
Des middags zal in de St. Josephkerk een plechtig Danklof
gecelebreerd worden door deken
A. J. C. Melchers met assistentie
en waarin de geestelijke adviseur
kapelaan C. M. Broers, een herdenkingsrede zal uitspreken. Na
deze predikatie zal een plechtig
Te Deum gezongen worden.
SCHIEDAM. De plechtige herdenking heeft plaats op Zondag
25 Mei 1941. Ziehier het programma, waarvoor wij uw aller
medeleven vragen.
Des morgens algemene H.
Communie, ieder in eigen parochie, voor ons welzijn en dat
onzer organisatie.
Om half elf Hoogmis, in de St.
Liduinakerk (Frankenland) voor
levende en overleden leden der
afdeling.
Plechtig Lof om 5 uur insgelijks in de St. Liduinakerk. Het
wordt opgeluisterd door enige
leden van St. Ambrosius en onze
zangvereniging St. Caecilia.
De feestelijke toespraak wordt
hierbij gehouden door rector dr.
A. A. Olierook.
Op het altaar prijken alle vaandels. Ook de overige katholieke
verenigingen worden uitgenodigd en gaarne verwacht. Maakt
de kerk zo vol als met de novenesluiting.

WORMER. De encycliekherdenking zal kerkelijk worden gevierd op Zondag 25 Mei 1941.
Een plechtige Hoogmis zal worden opgedragen uit dankbaarVOORHOUT
heid. Des avonds Lof met prediDe thermometers van het Ka- catie over de betekenis der encynunnik-Van-Schaikfonds siijn ge- clieken. Een ieder wordt verledigd. De gezamenlijke inhoud wacht.
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BIJNA GRATIS
1000 Zwitsersche Spoorweg-Anker-aorloges tegen 'n ongelooflijk lage prijs !
FIJNE ANKERGANG
VERCHROOMDE KAST
ONBREEKBAAR GLAS
HAAST U! Dit zijn de laatste horloges.
Dan is alles uitverkocht!
PRIJS NOG TIJDELIJK f 3.95
(met radium wijzerplaat 50 et, meer)
(met secondewtjzer nog eens 50 et. meer.)

Uitvoering als rond polsmodel of
als zakhorloge.
Elke uitgeknipte adv. die men ons toezendt, geeft recht op het koopen van één
horloge. Toezending volgt onder rembours
(plus vracht)„ Geen geJd vooruit sturen.
Horloges mogen geruild worden.

GRAND COMPTOIR UNIVERSEL D'HORLOGERIE
POSTBUS 44 — HOMERUSLAAN 83 — UTRECHT
SPECIALE AANBIEDING VAN BEGÖNIA'S, DAHLIA'S
EN ZAADPLANTEN
Afgeharde Begoniaplanten gereed voor de perken, verkrijgbaar
in de kleuren, rose, orange, zachtgeel, wit, of koperkleur, per stuk
ƒ 0,12, per 10 ƒ l,—, per 25 stuks ƒ 2,25. — Salvia's bloeien tot diep
in de herfst, kleur prachtig scharl. rood, per 10 stuks ƒ 1,50 per
25 stuks ƒ 3,50. — Prachtig uitlopende of stek Dahlia's, op kleur
of gemengd, per stuk 0,12, per IQ ƒ l,—. — Zaadplanten, wij bieden
slechts de bekendste en mooiste snijbloemsoorten aan zooals
Anjers, Struisvederasters, reuzenkomeetasters, hooge of lage
Afrikaantjes, Korenbloemen, Lobelia's, Petunia's, Chrysanten,
Zomerviolieren, Zinnia's. — Goudsbloehen, Lathyrus per 100 stuks
f 1,25, per 25 stuks ƒ 0,35. — Collectie Zomerweelde. Deze samengestelde collectie stellen wij beschikbaar tegen zeer lage reclameprijs om meer bekendheid aan onze mooie bloemenproducten te
geven. Dit pakket bevat, 5 Begonia's, 5 Stek Dahlia's, 25 Anemonen, 20 Anjelieren, 20 Struisvederasters, 20 Korenbloemen, 20
Goudsbloemen, 20 Afrikaantjes, 20 Petunia's, 20 Lathyrus, 20
Chrysanten, 20 Zomerviolieren, en 20 Zinnia's voor de reclameprijs van slechts ƒ 2,—. — GRATIS ! ! Bij bestellingen van ƒ 2,—
en hooger voegen wij gratis een prachtige pot Hortensia, welke
enorme bloemen zal geven voor de kamer. — Bestellingen van
ƒ3,50 en hooger franco huis, bestellingen beneden dit bedrag
ƒ 0,40 extra voor vrachtkosten. Rembours ƒ 0,20 extra. Postrekening 313672.
WALRAVEN-DEN DEKKER - Bloemisterij - HiUegom - Tel. 5682.

Coöp. Levensverzekerings Mij

KATHOLIEK

BLOEMENWEELDE
10 Stek Dahlia's, 25 Anjelieren,
25 Afrikaantjes, 25 Lathyrus,
25 Goudsbloemen, 25 Petunia's,
25 Zomerviolieren, plus 3 prachtige Salvia's voor potten gratis
voor ƒ1,50. Postgiro 311306.
P. Walraven Junior, v.h. Kerkstraat, Hillegom.
ZANGKANAEIES
Saksische zangers f <5,90.
Seyfertmannen, diep in holrol,
klockrollen en fluiten uit kampioen f 4,75; alle dag- en
avond-zangers; duizenden dank
betuigingen. Kanarie kweekpopjes f 0,80. Teelbare parkieten f 2,25 per paar. Zingende
manvinken f 0,60. Gemengde
vogelzaden f2,50 per 5 kg. Het
bekende kanarieopfokvoer f 0,70
per l kg.
Fijnkwekerij
NICO BORNEMAN
Merelstraat 35 • Telef. 13617
UTRECHT

WEEKBLAD

De w e r e l d g e b e u r t e n i s s e n
zijn onmogelijk te volgen, als men niet in 't bezit is van een
VOLLEDIGEN en VOLKOMEN BETROUWBABEN ATLAS.
Het verheugt ons daarom U hierbij te kunnen aanbieden den
z.g. Grooten Bos Atlas in den door P. Eibergen geheel herzienen en bijgewerkten druk, speciaal voor kantoor- en
huiskamergebruik uitgevoerd in fraaien band met halfleeren
rug, naar ontwerp van den sierkunstenaar J. v. Krimpen.
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Gebruikt bö Uw ontbyt steeds

A.H.O.
GLORIAKOEK
Neemt proef met onze andere
A.H.O.-ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
EMMASTRAAT 35 - TILBURG

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar s
moet en zal een belangrijke taak hebben
bij de wederopbouw
Houdt dus ook nu vast aan
uw coöperatieve gedachte!
BLIJFT OOK NU TROUW
LID EN VERBRUIKER VAN

E. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER u,a,
Kruisstr. 54, L. Vrouweplein l
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De prijs van dezen WERELDATLAS bedraagt slechts ƒ 9,50.
Hierbij ontvangt U tegelijk ook het afzonderlijk

Aardrijkskundig Register gratis
bevattende RUIM 17.000 namen van plaatsen, landen, rivieren,
enz. enz. Hierdoor zal het eenieder mogelijk zijn alles in den
atlas te vinden, wat hij zoekt. Bovendien zullen de bestellers
van dezen atlas in de gelegenheid worden gesteld, zodra de
internationale toestand is gestabiliseerd, de nieuwe gewijzigde
inlegvellen tegen uiterst geringen prijs te ontvangen. De
levering geschiedt FRANCO door geheel Nederland, desgewenscht tegen betaling in abonnement, waardoor men reeds

voor slechts één gulden
of meer per maand direct in het bezit kan komen van deze

U.A.
INSTELLING VAN HET R. K. WERKLIEDENVERBOND

OUDENOORD

EDEL KANARIE STAM,

UTRECHT

CONCURRERENDE TARIEVEN
BILLIJKE V O O R W A A R D E N
AANDEEL IN DE WINST

VRAAGT PROSPECTUS EN V O O R W A A R D E N

Dr. SCHAEPMAN
door Dr. JUL. PERSYN — 3 deelen — 1475 bladzijden
De strijd en de strijders voor het Katholicisme
van 1800—1882 zijn in dit werk beschreven en
herleven voor ons!
„De Maasbode" oordeelde over dit werk: „Dit boek geeft meer
als het leven van den held, Dr. SCHAEPMAN, het geeft een stuk
land- en volkerenhistorie. Het laat zich lezen als een roman.
De prijs is tijdelijk inplaats van f 8,80 nu franco ƒ 5,75

Zending na ontvangst
postwissel of giro

BOEKHANDEL
HOOOCHAJTR.IOé. GIRO &94OO. TELJ72Ö82
V N A A 6 T O HZ CM C A T A L O G I ! / VAM K A T H O L I E K E ofeiLÖl

FiL: W. de Withstr. 95A

JUIST IN DEZE TIJD '!
is 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 O M — TELEFOON 7534

knor, holrol, schokkels,
klockrol, enz., diepe toeren.
Vraagt gratis prijs
Gele Seifert Kweekerij
Spoorstr. 54, Valkenswaard
VERVEN
STOOMEN
De van ouds bekende stoomververij en chem. wasscherjj
VAN DER WAALS
GELDROP - TELEFOON 270
verft uw mantel ƒ3,50
eostuum ƒ4,00
stoomt uw gabardine of eostuum ƒ2,50
Vakkundige behandeling
Spoedige aflevering
ROUWGOED BINNEN 24 UUR

PRACHT WERELDATLAS
Onderstaanden bestelbon uitsluitend rechtstreeks in te zenden
aan N. V. BOEK- EN KUNSTHANDEL H. NELISSEN,
Prinsengracht 627, Amsterdam, Postrek. 60092, Gem. Giro N 2266,
Telefoon 31791.
Ondergeteekende wenscht gebruik te maken van Uw wereldatlas-aanbieding In „Herstel". Het daarvoor verschuldigde
bedrag ad ƒ 9.50 / de eerste termijn van
1) is verzonden / wor<•dt met 10 et. extra als rembours op de zending betaald 1).
1) Doornalen, wat niet wordt verlangd.

BON.
lNAAM
|

en BEROEP

ADRES

«JUNI

AANVANC

der goedk. schriftel. lessen in Fransch, Duitsch, Engelsch, Boekh.,
Taal m. Rekenen, enz. a 70 et. per maand. Ook Steno en Alg.
ontw. Vraagt gratis proefles Cursus Zelfontw., Bosb. Toussaintstr.
46 C., Amsterdam-West.

DE H O O P

VERHUIZINGEN
voorheen
NIEUWE GRACHT 62 A
thans

LANGE NIEUWSTRAAT 55 bis
Telefoon 17089

-

Kijk eens wat hij heffen sjouwt l Ook hij draagt een
Brookf Luchtkussen-Vjrband l Ook h\\ paste mijn
mathodo to»
HIJ WIERP ZIJN BREUKBAND
WEG...I Waarom U dan niet» Waarom laat U zie»
dagelijks noodeloos kwellen door een ouderwet.
ichen breukband en systemen, die Uw breuk al.
leen maar kunnen verergeren? Ook U kunt weei
werken als voorheen, wacht geen dag langer,
Hiar is uitkomst voor UI Trek voordeel van d«

UTRECHT

R. K. VOLKSTEHUIS - R'DAM
Oranjeboomstraat 40. Tel. 72445
Mr* bissch. en kon. goedkeuring
Geest, adviseur Pastoor P. van
der Meer - Stieltjesplein 17.
Tarief: Kostgeld per week . (inbegrepen vrije slaapkamer en
wasch ƒ8,—, ƒ7,50 en ƒ 7,—.
Kostgeld per dag ƒ 1,75. Nachtlogies (met thee) ƒ0,75. Nacht
logies (met ontbijt) ƒ l,—. Kamerhuur per week vanaf ƒ2,75
tot ƒ 4,—. 44 kamers. Eet-, conversatie- en leeszaal. Aanvragen en meldingen te richten aan
den conciërge

'10 dagen gratis proef
'
GRATIS INFORMATIE-COUPON
BROOKS BREUK-APPARATEN BEDRIJF
Singel 25 (
1Q7C ) • Amsterdam
Zendt mij in onbedrukte enveloppe zonder kosten
of verplichting Uw geïllustreerd boek en volledige
inlichtingen over Uw Breukverband-Apparaten.
-

Nat m t

Adresi ......................

.i

(Duldilijk tchiijven i.v.p.)

i

Probeer het geheel
voor mijn rekening
VOLLE TIEN DAGEN
Ik kan U dit aan.
bod doen, omdal
ik weel U te kunnen helpen.
Vraag nog neden
mijn rijk g e ï l l u s t r e e r d e brochure
aan en s t u u r de
g r a t i s coupon in,

