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Kerstmis in 1940
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herinnering
aan Jezus' rechtermacht, juist in het Gloria, mocht ons
vroeger
verbaasd
hebben, als een
paradox der Kerk, die ons bij de kribbe
erop wijzen wil, dat hier de judex tremendae majestatis neerligt, de hoogste uitvoer
der
der
onverbiddelijke
Godsbevelen,
thans begrijpen wij dien samenhang vee;
beter en veel dieper. Het Gloria, dat zoo
blij-juichend aanvangt, wordt in het mid
dengedeelte strak van ingetogen ernst. Hei
spreekt daar over de zonden der wereld, en
over Hem, die deze zonden kent, als Lijder
aan al hun leed, als Rechter over al hun
gevolgen. Naar Hem gaat het smeekgebed
uit, het herhaalde „ontferm u onzer", da*Hem wordt toegestierd in Zijn tweevoudige
verhouding
tot de wereldsche werkelijk
heid, als Mensch-Lijder („Agnus Dei mise
rere nobis") en als God-Richter („Qui
sedes, miserere nobis"). De samenhang var
deze beide verhoudingen is duidelijk ge
maakt in de uitspraak, dat Hij de zonden
der wereld te niet doet. Hij neemt ze weg
door Zijn lijden. Hij vernietigt ze door Zijn
Vonnis.
Wie van, goeden wil zijn verlost
Hij. Wie van boozen wil blijven, verdoemt
Hij. Doch geen kwaad kan voortbestaan
voor Zijn aangezicht. Al het booze, dat er
°P de wereld is, moet verdwijnen vooi

Hem.

N

a deze ernstige bede, die een ver
maning inhoudt, de ontferming,
welke wij afsmeeken, ook inderdaad
te aanvaarden, omdat het kwaad, hetwelk
*ij niet door de Verlossing laten wegne
men, zal worden weggenomen door de
Rechtspraak, stijgt weer de krachtige
Juichtoon, thans minder doorjubeld
van
argelooze vreugde, doch breed-gedragen
door een triomphante overtuiging: „want
Gi
j alleen zijt heilig, Gij alleen zijt de
Keer, Gij alleen zijt de Allerhoogste, Jesur
Christus!" Deze drievoudige belijdenis is de
drievoudige verklaring der smeekbede, die
taimers ook uit drie smeekingen bestaat.
&e Verlosser en Rechter wordt hier gesteld
boven — en tegenover de drie zonden var.
de wereld: de on-heiligheid, de onrechtv
a.ardigheid en den hoogmoed. Dit moet
borden weggenomen van de wereld, wil ei
^ede zijn. Zij moet haar gedragingen niet
*egelen
volgens onreine beginselen, niet
v
°lgens
on-heerlijke
beginselen,
niet
V(
>lgens hoogmoedige beginselen. Er is
•ftaar één „§anctus", maar één „dominus',
fraar één „altus" en dat is Jesus Christus
Öeze drie verheven hoedanigheden kar.
Seen mensch op aarde usurpeeren, zonder
de wereld in het ongeluk te storten.

H

eilig zijn, Heer zijn, Hoog zijn —
sanctusi dominus, altus — is aan den
mensch niet in volstrekten zin gege
Ve
n; zijn reinheid, zijn rechtvaardigheid
zijn verhevenheid blijven geleende

VERLAAGDE PRIJZEN
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D1EU ET MON DROIT

Wegens het Hoogfeest van Kerst
mis verschijnt het volgend nummer
van dit blad Vrijdagavond.

Regelmatige kolenvoorziening
gewenscht

Nimmer verder, nimmer droever

DE DIRECTIE

DE

zijn de schapen afgedwaald,
nimmer werden harten stroever,

Daarom mag het quantum,
waarop men recht heeft, niet
ineens worden geleverd

door de wolven achterhaald.
In de kooi der vale dagen,
in den neergang van het licht,
hoort men hun verwilderd klagen

Het Rijkskolenbureau brengt, ter algemeene
kennis, dat tegelijk met de bekendmaking van
de bons, geldig voor de periode 15 December t/m
31 Januari, een circulaire aan alle handelaren in
brandstoffen in Nederland is gezonden van den
volgenden inhoud:
„Voor de periode 15 December 1940 t/m 31
Januari 1941 zijn aangewezen de bons 8 t/m 10
van de bonkaart „haarden en kachels" en 15
t/m 25 van de bonkaart „centrale verwarming".
In verband met het gevorderde stookseizoen zul
len wellicht eehige verbruikers op spoedige le
vering aandringen, doch wij doen een beroep op
uw medewerking om een behoorlijke verdeeling
van het beschikbare kwantum te verkrijgen, daar
de verzending van de mijnen uit den aard der
zaak over een periode van zes weken moet plaats
vinden. T e d i e n e i n d e v e r z o e k e n w ü u.
aan geen enkelen uwer afnemers in
eens op alle thans geldig verklaarde
bons te leveren, doch de levering te
v e r d e e l e n o v e r d e p e r i o d e v a n 15
December 1940 t/m 31 Januari 1941 en
in de eerste plaats die afnemers te
bedienen, die werkelijk directe be
hoefte aan brandstoffen hebben.
Wanneer hieraan zooveel mogelijk de hand wordt
gehouden en verder op de cokesbons als regel
cokes wordt geleverd — uiteraard alleen, indien
de desbetreffende installaties met deze brand
stof kunnen worden gestookt, — mag worden
aangenomen, dat bij regelmatigen aanvoer geen
stagnatie behoeft op te treden bij de levering
van den handel aan het publiek."

en de poort des heils is dicht.
Ach, zij waren eens geboren
voor een groot en heerlijk rijk,
waar de Ster stond, onverloren
boven aardzucht, boven slijk.
Waar de Koning allen aanging,
ieders toeverlaat en roem,
waar geen blinde arbeid aanving,
zonder droom en visioen.
Van den eenzaat, van de schare,
vlood het licht dat altijd blijft,
dat dit klagen kan bedaren
en waarbuiten niets beklijft.
Zie, zoo doolt de kudde verder,
prooi van bloeddorst zinneloos,
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HERDERSLIED

estaat er heller juichlied dan het
blijde Gloria van Kerstmis? Maar
kwam het ons ooit zwaarder van de
lippen dan vandaag? Het klinkt ons toe
0f al de wresde ironie van de geschiedenis
zich samengetrokken had in dezen oud
vertrouwden jubeltekst der christenheid
jie eere brengt aan God in den hooge en
vrede op aarde verzekert aan al degenen,
die van goeden wille zijn. Hoe anders was
de zalige vredesnacht, waarin dit Gloria het
eerst gezongen werd door engelen i$ de
lucht; hoe anders is de duistere oorlogstijd,
waarin ook de nachtlucht tot een onder
deel gemaakt werd van het strijdgebied'
Kan Kerstmis voor ons nog het feest van
een kinderlijke vreugde zijn, terwijl de bla
den vol staan van berichten over de suc
cessen, door bombardementsvliegtuigen be
haald? Wordt het niet veeleer de dag onzer
schande, waarop wij scherper dan ooit de
tragische tegenstelling opmerken tusschen
de heilige droomen van de menschheid en
haar doemwaardige werkelijkheden? Dee
moedig en verslagen staan wij voor de
kribbe, met een gevoel van wanhoop in hel
hart, een wrange bitterheid in onzen geest
en het eerste woord, dat ons invalt, is het
woord,
door
den Japanschen gezant in
Amerika gesproken:
„Europa heeft zijn
licht gedoofd". Wij denken grimmig aan
de ster van Bethlehem. Ja, het is waar:
Europa heeft zijn licht gedoofd.
n deze stemming zou het Gloria valsch
klinken, ware die hemelsche zegezang
niet tevens een lied van den ootmoed,
een smeekende huldiging van het Lam
Gods, den Zoon des Vaders. Er wordt in
beleden en herhaald, dat Hij het is, die
wegneemt de zonden der wereld. Wij bid
den om Zijn ontferming: „Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, mise
rere nobis", en als kenden wij den omvang
dezer wereld-zondigheid, als twijfelden wij
aan de mogelijkheid, dat deze zou worden
weggenomen, herhalen wij met aandrang:
„Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram".
Neem onze smeeking
aan! Leg ons gebed niet onverschillig naast
u neer als woorden, wier spreker geen aan
dacht verdient, doch neem het aan. Gij
kent ons. „Qui sedes ad dexteram Patris"
Gij> die gezeteld zijt op de rechtersplaats,
de plaats aan de rechterhand, niet slechts
de eereplaats, doch ook de verantwoorde
lijke plaats van dengene, die namens den
Vorst het rechte werk heeft te voltooien,
dat de rechterhand met één gebaar begon:
Gij weet maar al te goed, wie wij zijn, en
zie. wij smeeken u: „ontferm u onzer".

BIJ CONTRACT STERK

als zij niet den eersten Herder
voor haar eersten wit verkoos.
Anders valt er niet te hoeden,
anders valt er niet te doen
dan dit eene, onvermoede

stoffenhandelaren straks niet in de gelegenheid
zullen zijn een aantal hunner afnemers de hoe
veelheid, die wel voor directe behoefte noodig
is, te verstrekken.
Daarom wenscht
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het

DAG

ONTWAAKT

Rijkskolenbureau

langs dezen weg de aandacht er op te vesti

Vrede

gen van de handelaren, dat zij zich dienen
te houden aan de hierboven aangehaalde
circulaire en doet het RijkskoïenMireau een
beroep op het publiek, om geen gcooter hoe
veelheid brandstof van zijn kolenleverancier
te verlangen dan wat het voor direct ver
bruik noodig heeft, het verdere tegoed op de
t/m 31 Januari geldig verklaarde bons in
een of twee zendingen in Januari van den
kolenhandelaar af

te nemen en

overigens

de grootste zuinigheid bij het stoken te be
trachten, daar anders bjj verkeersstremmin
gen ten gevolge van de weersomstandigheden
moeiilijkheden in een regelmatige kolenvoor
ziening niet zullen uitblijven.

Alleen dan, wanneer een ieder op deze wijze
te werk gaat, mag er op gerekend worden, dat
een regelmatige kolenvoorziening mogelijk blijft.
Het Rijkskolenbureau mag niet nalaten, hier
aan toe te voegen, dat niet geaarzeld zal wor
den strenge maatregelen te nemen, desnoods
door inbeslagname der aanwezige voorraden, te
gen die handelaren en particulieren, die opzet
telijk in strijd met het vorenstaande gehandeld
hebben of zullen handelen.

PETROLEUMDISTRIBUTIE

Klokkenklank en liederen, het stal
letje, de denneboom, het blinkende
engelenhaar, sterretjes van het vuur
werk, straks het Kerstmaal, dat
soberder zal zijn dan anders, maar
tóch nog genoten wordt
Het is er allemaal weer. we zouden
het onmogelijk kunnen missen. We
moeten al zóóveel missen, dat ons
dierbaar was. We missen ook men
schen die er 't vorig jaar nog bij wa
ren, doch die nu niet méér zijn dan 'n
herinnering, omdat de dramatische
gebeurtenissen voor hen noodlottig
werden. Ons hart kan niet buiten al
dat zinvolle en dat vriendelijke decor,
niet buiten de goede herinnering.
Maar het middelpunt van dat alles
blijft het onbloedige offer, dat in de
late nachtmis wordt voltrokken. Eh
als wij spréken over vrede, verlangen
en snakken naar vrede, in vrede zien
het eenig waarlijk begeerenswaardige
— daar alleen, in dat offer, is de vrede
te vinden dien de menschen niet geven
kunnen.
Wie dat gelooft en daarin vertrouwt,
heeft altijd iets „om op te leven." Het
is struisvogelpolitiek, als we ons het
leed, het persoonlijk leed en het ont
zaglijke collectieve leed zouden ont
veinzen. De nieuwe wereld: zij is nog
slechts een vurig verlangen. Wij heb
ben slagen gehad en het zal ons niet
bevreemden als er nog slagen komen.
Maar daar, in dat Offer, is ons vaste
punt. Wie voor alle menschen, zonder
uitzondering, geleden heeft, Hij is
onze roem en onze kracht, Hij kan o?is
geven den Vrede in zóó groote volko
menheid, dat niets ons meer deren
kan.

Het is het Rijkskolenbureau gebleken, dat vele
De secretaris-generaal van het departement
verbruikers bij hun kolenleveranciers er op aan
van
Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend,
dringen, respectievelijk er op staan, het geheele
of bijna het geheele toegestane kwantum ineens dat gedurende het tijdvak van Maandag 30 De
te ontvangen.
cember tot en met Zondag 23 Februari a.s. de
Daarnaast is het Rijkskolenbureau tevens ge met „periode 8" gemerkte petroleumzegel recht
bleken, dat vele handelaren voor den op hen uitgeoefenden druk bezwijken uit vrees, of omdat geeft op het koopen van twee liter petroleum.
zij vermoeden, dat anders hun afnemers een
anderen leverancier zullen kiezen, terwijl zich
=J>IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIM«
ook gevallen voordoen dat de handelaar eigener
beweging bij zijn afnemers hoeveelheden bezorgt,
die de directe behoefte overtreffen.
Het gevolg hiervan kan zijn, dat die brandASSURANTIEBEZORGERS

voor een uitgeteerd seizoen:
stil zijn in het wild gewemel
van een wereld zóó ontzind,
stil, en droomen van een hemel
waar het zwakste overwint.
JAN ENGELJVIAN

Kerstredevoeringen van
Hess en Goering

1 HEERKENS THIJSSEN&Co. I

| Ongevallenverzekering (

r

Bethlehemverduisterd
Voor het eerst in bijna twintig eeuwen
viert Bethlehem bij volslagen verduiste
ring Kerstmis. Alle vensters van de be
roemde Geboortekerk zijn blauw geverfd.
De autoriteiten hebben de traditioneele
herdersvuren voor de kerk verboden en
de historische pelgrimsoptocht zal zijn weg
dit jaar in volledige duisternis moeten
zoeken.

eigenschappen, afstralingen der hoedanig
heden van den éénen Heilige, den ééner:
Heer, den éénen Allerhoogste. Hij kan ze
slechts verwerven en bewaren in de navol
ging van dezen Eénen. Ziedaar, wat het
Gloria verstaat door de gedragslijn van der
mensch van goeden wil, die vrede hebben
zal. Dit is de mensch, die weet, dat de hei
ligheid, de rechtvaardigheid en de hoog
heid hem niet eigen zijn van nature, maar
dat
hij ze moet verwerven in deemoed.
Eerst dan kan de vrede zijn deel worden,
wanneer hij zijn goeden wil op deze wijze
activeert. Hij bezit dan, temidden van het
geweld der wereld, den vrede van het in
zicht in de ware machtsverhoudingen, en
die vrede is de zekerheid, dat al het kwaad
van
de wereld weggenomen zal worden.
Het kan hem niet meer deren. Hij weet.
dat het Lam Gods, geslachtofferd door de
zonde,
altijd
geslachtofferd zal worden,
maar dat dit offer ook altijd vruchtbaar
zal zijn. En deze sombere, wrange Kerstmis
van het oorlogsjaar wordt in dit licht ver
helderd tot een Kerstmis van den ootmoed

Extra-uitkeering voor gepension-

Organisatie van de ijsbestrijding
Verordening vastgesteld
De secretaris-generaal van het departement
van Waterstaat heeft een verordening vastge
steld, waarbij de ijsbestrijding in de vaarwa
ters van Nederland ten behoeve van het vervoer
te water wordt geregeld door den directeur-gene
raal van den Rijkswaterstaat, met in acht ne
ming van door of namens den secretaris-generaal van het departement van Waterstaat te
geven aanwijzingen.
Ter voorlichting van den directeur-generaal
van den Rijkswaterstaat worden In door den
secretaris-generaal van het departement van
Waterstaat aan te wijzen districten van Ka
mers van Koophandel commissies van deskun
digen ingesteld van ten hoogste 5 leden.
Een lid, tevens voorzitter, wordt benoemd door
den directeur-generaal van den Rijkswaterstaat,
de anderen door de Kamers van Koophandel.
Het hoofd van de afdeeling vervoerwezen van
het departement van Waterstaat kan houders
en bemanningen van jjsbrekers en sleepbooten
aanwijzen tot deelname met hun vaartuigen aan
het ijsbreken tegen een door hem vast te stellen
verfc--,;ng.
F P s van ijsploegen en ander voor het
ijsbrtKen geschikt materiaal zijn verplicht, dit
op eerste aanzegging van het hoofd van de afdeelingen vervoerwezen ter beschikking te stel
len van den directeur-generaal van den Rijks
waterstaat tegen een door het hoofd van de
afdeeling vervoerwezen zoo noodig vast te stel
len vergoeding.
Bij weigering kan het hoofd van de afdeeling
vervoerwezen de bemanning en de overige op
varenden met den sterken arm van het schip
doen verwijderen, het vaartuig doen bemannen
en daarvan gebruik maken ten behoeve van het
ijsbreken, zonder dat de houder deswege tot
eenige vergoeding gerechtigd wordt.
Het hoofd van de afdeeling vervoerwezen kan,
in geval van weigering, het materieel met den
sterken arm in beslag doen nemen en daar-

neerden in het mijnbedrijf
Het fondsbestuur van het Algemeen Mijnwer
kersfonds heeft de volgende besluiten genomen:
Overeenkomstig het voorstel der commissie,
samengesteld door de contactcommissie van het
mijnbedrijf, werd besloten, den gepensionneerden, die in aanmerking komen voor den bestaanden, tijdelijken pensioenbijslag, daarne
vens een extra uitkeering toe te kennen gelijk
aan 10 pet. van het jaarbedrag van het pensioen
met een minimum van ƒ 20,—.
De uitbetaling dezer uitkeering, waarvan de
kosten bestreden worden uit de gedane extra
stortingen der mijnondernemingen, kan in de
eerste helft van Januari 1941 tegemoet worden
gezien.

WINTERHULP

NEDERLAND

Asschepoester

Minister H. Fischboeck bezichtigt
„De Porceleynen Fles"

De Balkan in den greep
van den winter

De ongehoorzaamheids
campagne in Britsch-Indië

De commissaris-generaal voor Financiën en
Economie, min. H. Fischboeck, heeft in gezel
schap van Ministerialrat dr. Heynemann een
bezoek van verscheidene uren gebracht aan de
bekende Delftsche porceleinfabriek „De Porceleyne Fles". De minister liet zich door den direc
teur van de onderneming, den heer van der
Koop, de ontwikkeling van het bedrijf uiteen
zetten en toonde groote belangstelling voor de
huidige economische positie, die als bepaald gun
stig gequalificeerd kan worden.
Voornaamste afnemer van het bekende Delft
sche porcelein was behalve Nederland van ouds
her in de eerste plaats Duitschland. De laatste
maanden hebben de bestellingen van Duitsche
firma's zulk een omvang aangenomen, dat het
bedrijf nauwelijks in staat is alle opdrachten
uit te voeren. De voorraadpositie is bevredigend,
daar voor verscheiden jaren voldoende kleurstof
aanwezig is en de aarde voor de vervaardiging
van de schalen en wandborden gedeeltelijk uit
Duitschland en uit de Scandinavische landen
kan worden betrokken.
Na de uiteenzetting van de directie volgde een
rondgang door de interessante toonzalen en
door de fabriek, waarbij de minister bijzondere
BOEKAREST. 24 Dec. (D.N.B.). — In tegen
aandacht schonk aan de vaardigheid van de
pottenbakkers en schilders, werkelijk kunstenaars woordigheid van Koning Michaël en de Konin
gin-Moeder Helena is in het ministerpresidium
in hun vak.
een kerstfeest der regeering gehouden, waartoe
generaal Antonescoe zijn naaste medewerkers
had uitgenoodigd. Alle leden der regeering. als
mede de Duitsche en Italiaansche gezant en de
chef van de Duitsche weermachtsmissie, gene
raal Hansen, namen aan het feest deel.

Kerstfeest in Boekarest

Nieuwe Duitsche gezant
in Boekarest

BERLIJN, 24 Dec. (D.N.B.). — De Führer
heeft op voorstel van den rijksminister van Buitenlandsche Zaken, Von Ribbentrop, den Duitschen gezant in Pressburg, Manfred Freiherr
von Killinger, tot gezant in Boekarest benoemd.
De huidige gezant in Boekarest, Dr. Fabricius,
is naar de Wilhelmstrasse teruggeroepen en
krijgt een andere taak. Tot opvolger van Frei
herr von Killinger in Pressburg heeft de Führer
den gezant Hanns Ludin benoemd.

Het autobus-ongeluk te Bocholtz
Onder zeer groote belangstelling is te
Bccholtz de begrafenis geschied van de vier
mijnwerkers, die Vrijdag aldaar bij het autobusongeluk om het leven zijn gekomen. Maandag
middag heeft men de stoffelijke resten in het
klooster der zusters van St. Vincentius a Paulo
opgebaard.
Bij de begrafenis waren om. aanwezig Dr.
Frowein, algemeen directeur der Staatsmijnen in
Limburg en Ir. de Groot, directeur van de mijn
„Willem Sophie". Op de begraafplaats verrichtte
pastoor Wonderhoff de absoute, waarna bur
gemeester Houbiers en vertegenwoordigers van
den R. K. Mijnwerkersbond woorden ten af
scheid spraken. Tal van bloemstukken dekten
de graven.

van gebruik doen maken ten behoeve van de
ijsbestrijding, zonder dat de houder deswege
op eenige vergoeding aanspraak kan maken.
De directeur-generaal van den Rijkswater
staat kan doen ijsbreken in vaarwaters onder
beheer van het Rijk, de provincies, de gemeen
ten, de waterschappen en particulieren zonder
dat hiervoor eenige vergunning vereischt is en
zonder dat hiervoor eenige vergoeding aan oen
eigenaar of beheerder verschuldigd wordt, ook
al zou er door het breken schade aan de werken
zijn ontstaan.
De kosten, aan de uitvoering van deze ver
ordening verbonden, komen, voor zoover het be
treft de zorg voor de doorgaande vaart op vaar
wegen, die de secretaris-generaal van het de
partement van Waterstaat daartoe in verband
met hun belangrijkheid aanwijst, ten laste van
's rijks kas. Ten aanzien van andere vaarwe
gen kan de secretaris-generaal van het depar
tement van Waterstaat een bijdrage in de kosten
uit 's rijks kas toekennen.

BERLIJN, 24 Dec. (D.N.B.). De plaatsvervan
iVLIEGRISICO INGESLOTEN)
ger van den Führer, rijksminister Rudolf Hess,
heeft op het tweede oorlogskerstfeest een ra I DAMRAK 60
—
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deelen der weermacht.
De opperbevelhebber van het Duitsche luchtwapen, rijksmaarschalk Göring, heeft in een
Kerstgroet zijn dank gebracht aan het luchtwapen voor zijn moedig optreden. Gemeenschap
pelijk handelen schept een kameraadschap, die
op geen enkele wijze vernietigd kan worden.
Göring gaf uitdrukking aan de hoop, dat de
aanstaande Kerstmis weer een feest van den
vrede en voor Duitschland een feest van de In de IJzeren Poort heeft zich
groote overwinning zal zijn.
een ijslaag gevormd van
De Duitsche rijksminister van Propaganda, dr.
Gcibbels, en zijn vrouw hebben in de zalen
een meter dik
van het ministerie ook dit jaar weer voor tal
BELGRADO, 24 Dec. (D.N.B.). Uit alle deelen
rijke door de nationaal-socialistische Volkswohlfahrt verzorgde moeders en kinderen een van Joego-Slavië worden berichtsn ontvangen
Kerstuitdeeling gehouden. De minister heeft over zwaar winterweer. In de IJzeren Poort
heeft zich een ijslaag gevormd van een meter
daarbij een toespraak gehouden.
dik. Men is bang. dat daardoor evenals in de
vorige winters, weer watersnood ln de omlig
gende dorpen zal ontstaan. Bij de Servische
stad Passarowitsj is een met scholieren bezette
autobus in de sneeuw blijven steken. 24 uur lang
hebben zij in de koude moeten wachten, alvo
rens er hulp kwam opdagen, waarna zij nog
negen k.m. door de sneeuw moesten loopen,
voordat zij de bewoonde wereld bereikt hadden.
MOSKOU, 24 Dec. (D.N.B.). — Tass meldt Ook in het Zuiden van Servië zijn de wegen
uit Kaboel, dat volgens het Indische blad „Bom- door den nieuwen sneeuwval weer versperd. Het
bay Chronicle" binnen enkele dagen de burger autobusverkeer moest Maandag weer gestaakt
lijke ongehoorzaamheidscampagne in de Noord worden, daar eenige bussen met reizigers op de
westelijke grensprovincies zal beginnen. Naar passen in de sneeuw zijn blijven steken en 12 uur
verder gemeld wordt, heeft de voorzitter van lang op hulp hebben moeten wachten. Deze verhet Indische Nationale Congres, Kalam Asad, op keersstagnaties brengen het gevaar mede, dat
een vergadering in Allahabad verklaard, dat aan in de dorpen levensmiddelen en geneesmidde
de
burgerlijke
ongehoorzaamheidscampagne len gaan ontbreken. Ook in Montenegro zijn
vooreerst alleen de vooraanstaande leden van alle autobusverbindingen stopgezet.
Aan de
het Congres zullen deelnemen. De volgende Adriatische Zee is na eenige zonnige dagen
étappe van de burgerlijke ongehoorzaamheids- plotseling de temperatuur gedaald en is het
campagne bestaat in het betrekken van de gaan sneeuwen. Op de Adriatische Zee zelf
overige leden van het Nationale Congres.
heerscht een krachtige storm, welke de scheep
Volgens een ander Tass-bericht uit Kaboel vaart zwaar belemmert.
heeft de minister voor de Openbare Gezondheid
in de provincie Bengalen in een redevoering
Sneeuwstormen in Roemenië
voor de Wetgevende Vergadering der genoemde
provincie gesproken over de sterke daling der be
Uit Boekarest wordt gemeld, dat sinds Zon
volking. Als oorzaak hiervan noemde hij het her dagavond in groote deelen van Roemenië en
haaldelijk uitbreken van de cholera-epidemie, vooral in de Oud-Roemeensche laagvlakte een
de zeer talrijke malariagevallen en de moeilijke hevige sneeuwstorm woedt. Het verkeer was
economische positie van de bevolking in de ge Maandag bijóa den geheelen dag, ook in Boe
roemde provincie.
karest, door den sneeuwval gestagneerd. De
treinen rijden met groote vertragingen.

Er was eens
een land waar de
menschen in den winter geen gebrek
leden. Wij allen kunnen er vbor zorgen
dat dit sprookje spoedig werkelijkheid
wordt. Koopt allen daarom op 27 en 28
Decernber a-s. een der sprookjesspeldjes,
die bi) de 2de Winterhulp Nederlandcollecte zullen worden verkocht
(Foto Schlmmelpenntcgh)

Een doode bij bombardement
van Zürich
ZURICH, 24 Dec. (D.N.B.). De Engelsche bom
men op Zurich hebben, naar achteraf blijkt, ook
een doode geëischt. Bij het opruimingswerk is
in het verwoeste huis in de Limmattalstraat het
lijk van een 65-jarige vrouw gevonden.

Treinverkeer Bulgarije—Turkije
hersteld
SOFIA, 24 Dec. (D.N.B.) — Naar bekend
wordt, is het spoorwegverkeer tusschen Bulgarije
en Turkije, dat als gevolg van overstroomingen
in Thracië enkele dagen onderbroken was, sinds
gisteravond hersteld.

J
Aluminiumgebrek in V. S.
NEW YORK, 24 Dec. (D.N.B.) —'Een van de
grootste Amerikaansche bewapeningsfabrieken,
de Northrop Aircraft Corporation, heeft zich we
gens gebrek aan aluminium genoodzaakt gezien,
den arbeidsdag voor haar personeel van
2000 man van tien op acht uur terug te brengen.
De directeur-generaal, Cohu, heeft verklaard,
dat in de Amerikaansche industrie algemeen ge
brek aan aluminium heerscht en dat dientenge
volge alle vliegtuigfabrieken daar zonder twijfel
in de naaste toekomst wel door getroffen zullen
worden. De aluminiumfabrieken kunnen hun
thans ontvangen opdrachten pas over 30 of 35
weken uitvoeren. Voor September volgend jaar
mag men er niet op rekenen, zoo verklaarde
Cohu, dat de Amerikaansche aluminiumfabrie
ken de gestelde productie-eischen kunnen verivullen.
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De

Kerstroos

Een vertelling
van
Antoon Coolen

klemming belette ieder geluid van haar
stem en de engel Gabriël moest zich naar
haar overbuigen om haar gefluisterde be
kentenis, dat zij geen geschenk had, te
verstaan.

NIEUW LAND, NIEUWE WEGEN
In den namiddag van 13 December 1940, schrijft de K. N. A. C., werd de ongeveer 54 Kit.

De engel Gabriël weerhield haar met zijn Jange dijk van den Noord-Oostpolder gesloten. Binnen dezen dijk ligt thans een afgesloten
meer van 47.000 Hectaren, ruim twee-en-een-half-maal zoo groot als de vroegere Haarlemmer
Stephanietje van den haammaker had schuurde daar ook de dweil nog niet? Haar
fijn hand, raakte met vooruitgestoken voet meer.
's morgens voor 't raam naar de sneeuw bonzende hart werd zoo aangetrokken en
vóór haar klein klompkes opvallend de
In de volgende maand hoopt men
zitten kijken, die bedaard en stil neerviel. genoodigd. Zij zou misschien alleen maar
met de bemaling van dezen nieuwen
sneeuw aan, en bukte zich over haar toen
polder te kunnen beginnen, eerst met
Er was geen wind. De sneeuw, in rustigen tot buiten het dorp gaan, waar geen hui
zij neerknielde. Want uit de sneeuw zelf
een beetje heen en weer maar het gezicht
het gemaal te Lemmer en dan, naar
ijver, was om zoo te zeggen geheel verslon zen het gezicht van de Ster meer in den
ontloken daar zienderoogen kleine ivoor
mate zij gereed komen ook met de ge
bleef belemmerd. Toen bemerkte zij dicht
den in de bezigheid, op tijd haar taak aan weg stonden.
malen te Voorst en Urk.
achtige rozen op zachte purperbruine, soe
bij
een
geweldig
langen
herder,
een
van
Als de thans in het meer aanwe
gevangen zou zij ermee gereed komen,
Zij ging door het dorp, dat nu ingeslapen die zeldzaam groote menschen, die bij zul pele stengels. Ze spreidden hun sneeuwzige waterbewoners met het vallende
maar zij had het wel bijzonder druk. On scheen of door allen verlaten. Zij liep klein
koele, zijdezachte blaadjes ritselend uiteen
water het veld in letterlijken zin
getwijfeld had de wind aanzegging gekre tusschen de ingesneeuwde huizen en raak ke gelegenheden zoo bevoorrecht zijn, want en in den kelk lag, op elk blaadje een balk,
hebben moeten ruimen, is de tijd aan
zij
kijken
over
alles
heen.
Zij
zag
toen
hij
gen, om vandaag weg te blijven. Zóó dicht te in 't klare, open veld, waar tot den ein
gebroken om t nieuwe land gereed te
de gouden teekening van een evenwijdig
maken voor de toekomstige bewoners.
vielen de warrige, groote vlokken, dat Ste der alles blanke vlakte was, glinsterend van naar haar omkeek, zijn goedige, hoogopge- kruis. Zoo is de kerstroos ontloken. De
phanietje de uitstalkast van Fons den bak wel een millioen sneeuwteere diamantjes, trokken oogen. Hij stond wijdbeens, daar engel Gabriël plukte met Stephanietje mee
Het eerst noodige is een wegen
ker tegenover niet meer zag. Toen Sophie die allemaal de Ster zagen. De Ster ver om glipte zij nu omzichtig achter hem, en lei de zijne bij de hare in haar opge
stelsel
tot het aanvoeren van men
Lamers, de vrouw van den smid, met een wijdde den hemel en verruimde de aarde en daar, tusschen het agief van die poort, houden schortje. Toen ging hij haar voor
schen en materiaal. Het ontwerp hier
zag
zij
althans
een
stuk
van
de
kribbe
en
brood bij den bakker buitenkwam, liet de Niets was in die wijdheid dat klein klomweer naar binnen en tusschen het uiteen
van is uiteraard reeds geruimen tijd
sneeuw zich niet in den weg treden, maar penmeiske in haar omslagdoek, dat haar vlak daarbij iets stralends in een aureool, wij kend volk was de klare weg vrij naar de
gereed.
Het geraamte van het stelsel
nam haar met haar geel brood heelemaal scherpe, korte schaduw achter zich had en wat haar een schok gaf als van den blik kribbe. Stephanietje voelde Maria dichtbij
wordt gevormd door het Kruis van
sem,
want
dat
was
Maria
zelf.
in zich op, het was alsof de vrouw van on de verlengende, smal streep van trede aan
en den heiligen Joseph dichtbij, en daar
hoofdwegen Noord-Zuid en Oost-West,
Maria had een glimlach, hemelsch en
der tot boven langs al haar ronde kanten trede harer voetstappen in de sneeuw.
tusschen in lag, witter dan alle licht, het
resp. van Lemmer naar Kampen en
menschelijk moederlijk, naar het Kindje
liep te bibberen, en haar voeten, die ze hief
Zij liep, als in een droom, het gezicht ge gericht, en in die bekommerde en verrukte Kind.
van Blokzijl en Vollenhoven naar Urk.
en zette, in 't bijzonder.
heven. Tusschen haar en de Ster was de vraag van dat glimlachende gezicht moest
Op het kruispunt dezer wegen komt
Zij zag het met haar eigen oogen. Maar
's Middags maakten de jongens achter de leegte der lucht gevuld met wederzijdsche
het thans nog ongedoopte bewoningsge haast wel het wezen van het beminde het was alsof haar hart het was, dat zag,
pomp op het marktveld hun twee siibber- gevoelens, van den kant van 's meisjes
centrum A te liggen. Ook de dorpsker
Kindje zelf weerspiegeld zien. Ook Sint en in haar versmolt. Zulk een zuigensgebanen, die gauw hardaangetreden en glad kleine hart met verlangen, van den kant
nen B en C liggen aan deze hoofd
reed
koraalrood
mondje
met
opstaande
Jozef kwam nu naar voren gebogen met
waren. Want het sneeuwen minderde nu der Ster met iets dat in de teere luchtdeel
wegen.
bovenlip
kende
zij
wel,
maar
niet
zulk
een
zijn werkmanshaard, maar evenzeer het
snel, de laatste fliempkes kwamen nog ach tjes voelbaar was als een geluk om in zulk
De plaats en richting der overige
hoofd in den nimbus van lichtstuifsel. Zie, lach van liefde omdat dit de lach is van
teraan gedraald, om er bij te zijn in de al- een reine wereld een kind te mogen gelei
wegen houdt nauw verband met de in
dwarse strepen lagen gegroefd in zijn de Goddelijke, naar de aarde neerge
deeling van den polder in vakken met verschillend peil, de verkaveling en den loop der kanalen.
gemeene witte sprei. Zie zoo, de sneeuw den naar het Goddelijk Kind. Want deze
schoon voorhoofd, maar dat waren strepen daalde liefde voor de menschen in hun leed Aan deze wegen liggen nog de bewoningscentra D, E en F, benevens een dorpskern binnen den
ademde nu uit, in die laatste en dunne, uitverkoren Ster van den Kerstnacht was
van het puurste geluk. Toen Stephanietje, en nog bijzonder voor de kinderen in hun polder, die zich aansluit bij Kuinre „op den vasten wal". Uiteraard zullen naast de hier ge
eenzame vlokjes veegde zij slechts de han geen andere dan die haar reis aanving
hopend het Kind dan te zullen zien, wat zuiverheid. Stephanietje liet aan haar van noemde wegen nog meer van lokaal belang noodig zijn om het nieuwe land overal bereikbaar
den leeg. Nu was het klaar, de wereld was toen zij door de gebaarde wijzen in de oude
opzij ging staan, bemerkte zij plotseling aandoening bijkans verlamde handen haar te maken.
nu schoon en wit voor Kerstmis.
geschriften werd voorzegd als de wsgwijzeden goedaardigen kop van den os met zijn schortje ontvallen en de kerstrozen be
Stephanietje, de armen in haar opgerolde res en de verkondigster van dat klein dorp echt deemoedige dierenoogen. Hij had, kleedden boven de windsels het Kind met
schortje, stond voor de deur en hoorde in Bethlehem, waar het lieve Lam Gods uit misschien om iets van het Kindje aan te bloemen. En Maria, met haar handen da
Droeve- plechtigheid
in Friesland
IJsvermaak
de stilte van den avond het gejoel der jon een menschelijken moederschoot zou wor
raken wat hem veroorloofd was, een strootje delijk erbij om van het gezichtje de kerst
te Heerlen
gens, dat, als 't gesneeuwd heeft, zulk een den geboren. Het meisje Stephanietje be uit den kleinen overvloed van de krib ge rozen een beetje terug te leggen, dat zij
bijzonderen klank heeft, wel luid, maar greep dat zeker niet heelemaal, maar zij
het
slechts
omkransten,
keek,
nu
geheel
trokken, dat beschouwde hij als iets wat
eerder nadrukkelijk en alsof de stilte er wist toch heel goed, dat het wonder van
Elfmerentocht en een sterrit
een benijdenswaardig aandenken aan de lachend, Stephanietje aan. Stephanietje
Slachtoffer van autobusongeluk
omheen zorgvuldig ervoor waakt, dat ze er die Ster nog maar een begin was, dat leid
zen heiligen nacht zou worden. Maar met kon voor die roerende oogen, waarin de
begraven
uitgeschreven
niet door verstoord wordt. De jongens kwa de tot een nog veel grooter wonder, een
dat strootje buitengewoon eerbiedig in zijn dauw van blijde tranen lag, haar oogen
men daar aangedraafd, zoo hard ze maar nog veel grooter geluk, dat haar was be
Onder enorme belangstelling zijn te Bocholtz
bek, keek hij, alsof hij haar blik voelde, niet afwenden en verbergen, zij keek in de
Hoewel het aanvankelijk leek, dat het vrie
de vier slachtoffers van het autobusongeluk van
konden, dan, met een feilen klompslag, zet schoren. Zij toonde de Ster haar verlangen
Stephanietje aan, en zij schrok zeer om moederlij kste en zuiverste oogen, die ooit zend weer, na de enkele dagen van de vorige j.L Vrijdag begraven. Bij deze plechtigheid za
ten zij zich af op de gladde baan en gleden, en haar blij ongeduld door hard te gaan
week, voorbij zou zijn, is het in Friesland de
haar onbescheidenheid toen de os, overi geschapen zijn.
laatste dagen weer sterker gaan vriezen, met gen wij o.a. mr. dr. W. F. J. Rowein, directeur
de beenen gespreid, de armen gestrekt ach loopen op haar klompjes en in haar moe
Nu was het ademloos stil van ieders aan het gevolg, dat de ondergeloopen landerijen, van de Staatsmijnen in Limburg, ir. De Groodt
gens met de beste bedoelingen, binnens
ter elkaar, in de snelheid der vaart lang ders omslagdoek.
monds heel kort eventjes zacht loeide. Nu dacht in den stal. Maria hoefde niet lang de zgn. vlakten, weer druk bereden worden en Jos. Pelzer, voorzitter van den R. K. Mijnzaam om zich keerend, zoodat ze aan 't
Huppelend en zonder zelfs de zoetste zouden ze haar bemerken, en zij beefde, die groote klare meisjesoogen te ondervra Ook tal van ijsclubbesturen zagen tot hun vol werkersbond. Op de begraafplaats verrichtte
eind zijwaarts of achterwaarts gingen. Bij vermoeienis doorijlde zij dien nacht, waar
doening, dat het ijs in dikte toenam, zoodat pastoor Vondenhoff de absoute, waarna burge
want zij was de eenige, die geen geschenk gen om er zoowel het verlangen van den vele banen voor de leden, andere nog slechts meester Houbiers van Bocholtz en Simpelveld
de pomp echter vielen ze allemaal te hoop in hemel en aarde samenvloeiden. Zij hief
woorden van afscheid sprak. Pastoor Vondenhoff
had meegebracht. En hare verwarring werd droom in te lezen, dien het kind had ge voor kinderen geopend konden worden.
tot een groot, verward en schreeuwend klu haar kinderlijke armen naar de Ster, maar
ZJelfs zijn er reeds ijsbanen, waarop een hard heeft in de parochiekerk de H. Requiemmis op
nog veel grooter, toen zij voelde, hoe hier had, als het geluk dat hij vooruitliep in de
wen, waaruit ze snel weer rezen om te ren weer gebeurde er, toen zij bij wat kale en
gedragen.
ook engelen waren, want zij zag vaag hun roeping van dit kleine meisje op klompen rijderij kt>n worden gehouden. Thans is er bijna
nen naar 't korter keerbaantje.
in hun takken witgesneeuwde wilgen kwam, lichtgestalten en hoorde de hemelsche Zij gaf iets van haar weelde weg, die niet geen ijsclubbestuur meer in Friesland, of het
Stephanietje durfde niet meeglijden, een heel groot wonder: de Ster kwam dui muziek van het zachte ruischen hunner vermindert maar vermeerdert met die van is gereed; bij tientallen worden de wedstrijden
aangekondigd.
Vergoeding oorlogsschade
niet omdat ze bang was te vallen of tus- delijk naar voren, om haar tegen te hou vleugels. Zij dacht, dat een engel haar zou alle moeders en van die het worden. Zi,
De Friesche Ijsbond bericht, dat over
het
schen de anderen bekneld te raken en zich den. Dat wil zeggen, de Ster hield iu stil, kunnen naderen, en nu herinnerde zij zich nam waarlijk haar Kind uit de krib en leg algemeen het ijs in de kanalen en vaarten in
te bezeeren. Maar zij had den geheelen dag en recht boven het sneeuwdak van een wel eens in een boekje gelezen te hebben de het in de gretige en gereede armen van de provincie, tengevolge van het stroomen nog Aangifte moet vóór vastgestelde
onbetrouwbaar is.
al het gevoel, dat zij zich bijzonder inge stal langs den witten weg. Mijn hemel, wat van aan den grond genageld staan en in het meisje.
Naar wij vernamen, ligt het in de bedoeling
data geschieden
togen moest houden, omdat het Kerstmis waren hier zichtbaar veel voeten gegaan, den bodem verzinken. Zij dacht dat haar
Nu sterf ik, dacht Stephanietje. Maar van de vereeniging V. V. V. te Sneek en Lang
was en er dan altijd wonderen gebeuren. die van heinde en ver langs paden waren
De secretaris-generaal van het Departement
zij leefde alleen maar een veel heviger le weer, weer een elfmerentocht te organiseeren
dat allebei nu gebeurde.
en wel Zaterdag 28 December. De tocht voor van Financiën maakt bekend, dat alle oorlogsToen het vanmorgen begon te sneeuwen, samengekomen tot een mengelmoes van
Zij zonk echter niet in den bodem en ven dan haar voorstellingsvermogen kon de toeristen begint te Sneek, waar hij ook ein geweldschade, geleden voor 4 December jj„
dacht zij: ziet ge wel, ik heb het ook ge sporen voor de deur, er waren er ook van stond niet aan den grond genageld, zij bevatten. Op haar handen en dringend
digt, terwijl de wedstrijddeelnemers Langweer uiterlijk 20 Januari a.s. bij een bevoegde schadedroomd, dat het dan zou sneeuwen. Zij had niet groote dieren bij, en de omgekruifde
enquêtecommissie moet zijn aangemeld. Na de
voelde dat zij zich kon bewegen. Daarom tusschen de windsels door voelde zij de tot begin- en eindpunt hebben.
van het Goddelijk Kind gedroomd, en, lief randen van de diepe intredingen nadden
De sterrit zal worden georganiseerd door de zen datum bestaat er dus geen gelegenheid
schoof zij stil en haastig achter den lan warmte van dit liggend Kind. Zij voelde
IJswegencentrale in Weststellingwerf, in
sa meer deze schade aan te geven, tenzij de aan
ste wensch van kleine meisjes, dat zij het een blauwe binnenwaartsche schaduw.
gen herder en tusschen de anderen weg. En als een geluk, dat bijna niet waar kan zijn, menwerking met den Frieschen Ijsbond. Ook gever aannemelijk kan maken, hiertoe niet in
Nu remde een zoete, hartbrekende angst
had mogen vasthouden. In werkelijkheid
daar stond zij weer buiten getreden en de beweging toen het zijn gezichtje naar deze rit is uitgeschreven op Zaterdag a.s.
staat te zijn geweest.
had zij bij Toonen den Kuiper, toen daar het ongeduld van het kleine meisje, zij kon
Alle schade, geleden na 4 December, moet
schreide bij de deur. Zij zag de lange, haar keerde en in een plotselingen oogop
een kindje was gebracht en zij het was op de deur niet kloppen, omdat haar ge
uiterlijk den 45sten dag na de toebrenging van
smalle streep van haar voetspoor, trede slag in haar oogen met onmetelijke liefde
de schade bij een bevoegde schade-enquête
gaan kijken, dat wichtje ook mogen vast heven hand te zeer beefde en krachteloos
aan trede om die weer terug te gaan, en de kinderen der wereld aankeek.
commissie zijn aangemeld; latere aangiften zul
houden. Toen het in haar armen zijn ge was. Alhoewel haar lot niet was, dat zij, na
Toen de Moeder van God haar het Kindje
liep, verblind door haar tranen waarin relen slechts bij hooge uitzondering in behande
sloten gezichtje keerde en met zijn babbel zulk een tocht en zoozeer geroepen, buiten
ling genomen worden.
genboogkleurige stralen traag kringden weer uit de handen genomen had, hield uit
zou
moeten
blijven
staan,
werd
zij
zóó
be
mondje haar mouw zocht, had zij een van
Met nadruk wordt er nog eens op gewezen, dat
door het licht van die Ster in de vonkende haar gebreidwollen omslagdoek Stephanie
15-jarige jongen verdronken
aangifte bij een bevoegde schade-enquête-comdie korte, onvergetelijke verrukkingen, droefd, dat zij zijwaarts met haar schouder
tje
de
armen
nog
als
een
wieg.
sneeuw, de Ster, die in den hemel boven
missie vereischt is om voor een tegemoetkoming
waarvoor er toch geen woorden bestaan, tegen de deur aanzeeg. Daarmee echter
Dinsdagmiddag omstreeks 5 uur reden drie van overheidswege in aanmerking te komen.
Zij hield ze nadien als een wieg den terug
den stal altijd de wacht hield.
die der wonderbaarlijke uitverkiezing tot de opende de deur zich vriendelijk en zij stond
Maar zij voelde zich door een vingerdruk weg toegereikt van haar smal spoor trede jongens schaats op het ijs van de Ringvaart Den belanghebbenden wordt dus in hun eigen
tusschen Edam en Middelie. Het ijs was onbe
kinderlijke moeder, waarover het kleine binnen.
van licht aangeraakt, keek om in een voor trede naar den witdonkerenden ein trouwbaar, doordat de watermolen werkte. De belang den raad gegeven, bovenvermelde ter
Zij verwekte, eenigszins struikelend over
mijnen niet te overschrijden.
meisje lacht met stralende oogen en van
aagklaren glans en zag een engel, die zijn der van sneeuw. En stond stil en kuste den drie jongens zakten er door, wat de chauffeur
Voor hen, die opzettelijk een onjuiste aangifte
binnen jubelt als een gezegende vrouw. In haar klompen, een kleine stoornis bij 't
Beumer
zag.
Deze
dook
tot
vier
maal
toe
in
het
hebben gedaan of onjuiste inlichtingen hebben
vleugelen vouwde met een ruischenden slag vorm In de warme wieg van haar armen.
de herinnering aan die werkelijkheid mis vele volk, dat hier binnen was en waaruit
van dichtslaande veeren achter zich. Dit En zag den gedoften stralenkrans van de koude water en wist twee jongens behouden op verstrekt, bestaat tot uiterlijk 20 Januari a.s.
schien had zij nu haar zoeten en stoutmoe- sommigen een gezicht naar haar keerden
het droge te brengen. Bij den 15-jarigen Cor de de gelegenheid, deze aangifte of de inlichtingen
was
de engel Gabriël, de boodschapper van regenboogkleuren harer tranen van geluk, Groot waren de levensgeesten reeds geweken. straffeloos te verbeteren. Na dezen datum zal
dat vermanend was, maar dadelijk, omdat
digen droom gehad.
toentertijd, die deswege nu ook op bezoek van dat geluk, waarvan wij menschen groot
onherroepelijk toepassing volgen van art. 20 van
De glijbanen werden eenzaam, toen zij een kind was binnengekomen, weer vrien
het besluit op de materieele oorlogsschade, dat
en klein op deze aarde alleen maar kunnen
was
mogen
komen,
en
hij
vroeg
aan
Ste
als donker ijs lagen te glinsteren in het delijk werd. Met zachte hand hield een hwals volgt luidt:
schreien....
phanietje waarom zij schreide.
Bloemen voor Kerstmis
„Indien een belanghebbende of derden met
eerste licht der ontstoken dorpslantaarns. der haar aan haar armpje recht en duwde
ANTOON
COOLEN
Stephanietje
wilde
praten,
maar
de
be
medeweten van den belanghebbende opzettelijk
Stephanietje had achter de keukendeur haar op een open plaatsje bezij. Zij stond
onjuiste opgaven of inlichtingen hebben ver
moeders gebreidwollen, zwarten omslagdoek achter de kleine menigte, die donner was
De vorst gaf teleurstelling
strekt om een te hooge bijdrage te verkrijgen of
van
achter
gezien,
maar
zeer
licht
van
vo
van den spijker gehaald. Zij sloeg den doek
om een bijdrage uitbetaald te krijgen, kan het
Kerstmis brengt gewoonlijk grooter vraag in bedrag van de hem toekomende bijdrage wor
om de schouders, en voor de borst rolde zij ren, zoozeer straalde in haar midden een
den bloemenhandel. Het is niet alleen de kerst den verminderd met ten hoogste vijftig ten
er hare armpjes in. Zij trad buiten en met heerlijk, wit en bovenaardsch schijnsel.
boom, die de versiering in huis brengt; het zijn honderd", terwijl zij, die zich aan deze feiten
Stephanietje
zag
niet,
wat
er
in
dat
een hoorde zij den piependen, sneeuwtreook de bloemen, die in deaen tijd bijzondere schuldig mochten hebben gemaakt, zich tevens
aandacht ontvangen. De eerste tulpen krijgen blootstellen aan een justitieele vervolging. Er
denden stap van iemand die nog voorbij schijnsel was, niet alles althans, zij zag
steeds een goede kans. Die kans is, zooals nu wordt gewaarschuwd, dat tegen dergelijke fei
ging. Bij Fons den Bakker ging de bel alsof het voornaamste niet. Maar tusschen de
iceds twee jaren achtereen geschiedde, voor een ten, waarvan na 20 Januari nog mocht blijken,
Zij in watten hing. Bij den slachter was So ruige bombazijnen en schaapswollen kleegroot deel weer niet benut kunnen worden, om strafrechterlijk zal worden opgetreden.
ren
van
den
herder
door
zag
zij
veel
felle
phie den tegelvloer nog aan 't dweilen, zoo
dat de vorst heeft ingegrepen en den handel in
en
lichtoverschenen
kleuren
van
kostbaar
laat, bij een zwak licht, en Stephanietje
moeilijkheden gebracht. Want de straathandel
is voor een goed deel stil gelegd, omdat de
keek naar het spoelen van t bruin dweilwa zijden mantels d'een voornamelijk schar
UIT DE STAATSCOURANT
bloemen bij deze temperatuur niet te vervoeren
ter, dat over de stoep gekeerd in het gele laken, d'ander purper, de derde spierwit,
zijn.
En
dit
geeft
al
dadelijk
een
terugslag
op
lichtenschijnsel de sneeuw zoo hevig be blanker dan blank voorzeker, maar uit de
het veilingspeil. Ook de export gaat met groote
P. T. T.
zoedelde. Voor haar was dit dweilen in zijn plooien ervan staken opwaarts twee tegenmoeilijkheden gepaard onder deze omstandig
heden, zoodat de sterke opleving in den bloe
barre Zaterdagschheid een hevige stoornis eengelegde gepolijste, koffiebruine handen
Met ingang van 1 Februari 1941 is aangewe
menverkoop ook nu is uitgebleven. De animo zen als directeur van het post- en telegraaf
van den wijdingsvollen avond. Zij jing er dicht bij een devoot gebogen kin van een
voor
de
bloemen,
en
speciaal
voor
de
chrysan
kantoor te Leeuwarden de referendaris der P-.
aan voorbij en op het kleine marktveld eender gebruind en glimmend gezicht met
then was dan ook Maandag aan de veiling te T. en T. A. Polman, aangewezen als directeur
stond zij zoo verloren in den witten nacht. hevig roode en naar voren staande lippen
Poeldijk niet bijzonder groot, voor tulpen be van het PTT-kantoor te Heerlen.
De kerk had een wit dak, maar de hooge en oogen, die bij het opslaan, zooals zij van
stond nog een goede vraag. De vorst heeft bo
vendien op verschillende bedrijven schade ver
torenspits had nauwelijks sneeuw beroerde bezijden zag, fel blikkerden. Dat was de
Ontslag militairen dienst
oorzaakt, daar in de kassen niet voldoende kon
flanken. Echter het bord?s van het raad zwarte van die drie Koningen daar. Ze had
worden gestookt.
Op verzoek is eervol ontslag als zoodanig
huis en de balustrade daarvoor, daarop lag, den hun geschenken voor zich neergezet,
Over het algemeen kan den laatsten tijd niet verleend uit den militairen dienst, aan den
een
open
juweelenkistje
met
goud
erin,
een
bros in haar ongéraaktheid. de sneeuw tot
worden geklaagd over de prijzen in den bloe reserve-tweede-luitenant S. J. Buré van
het
menhandel, ook ten aanzien van de anjers, wapen der infanterie.
een zachte vracht getast. En, rondom, de rookend gulden wierookvat en een dichte
waarvoor zich een exportverbetering heeft laten
stil huizen, stoep en kozijndorpel, elk uit ivoren vaas, en Stephanietje dacht: dat
gelden.
zij
die
toch
eens
open
deden,
dan
wist
ik
Dep. van Handel, Nijverheid
steeksel en de nachtklare daken het was
zóó blauwig wit blank. Ieder ding had de wat myrrhe was.
en Scheepvaart
Maar niet alleen de Koningen hadden ge
vermaning van de sneeuw zeer verstaan en
LANDGOED VOOR DEN
Bij het departement van Handel, Nijverheid
was van nachtelijke ademloosheid bevangen. schenken meegebracht, alhoewel zij alleen
ARBEIDSDIENST
en Scheepvaart zijn te rekenen van 1 Novem
zulke
dure
hadden.
De
herders
hadden
Een verloren zielke met haar stroober 1940 bevorderd tot administrateur: C. H. F.
vlechtje waarom slechts een rijgveter zat, geringer meegiften, maar ieder had wat ge
Stauttener, thans referendaris;
referendaris:
drs. G. Brtiuwers en mr. J. M. G. A. Dronkers,
onder
Biezen"
Lunteren
in den gebreidwollen doek en haar schortje geven, een offerlam zooals ge ze in Mei op
„De
beiden thans hoofdcommies; hoofdcommies:
en op klompen, stond Stephanietje als te uiteenstaande sokkenbeentjes, het lijf nog
aangekocht
drs. J. M. H. M. Meijer en mej. M. H. H. Gewachten voor haar afspraak met het won bijna zonder wol, bij het overdreven breed
raets, beiden thans commies; adjunct-commies:
der. Zij had begrijpelijkerwijs haar moeder moederschaap ziet staan tusschen de made
Ten behoeve van den Arbeidsdienst heeft, mej. S. H. Becht, thans schrijver le klasse.
Benoemd tt>t referendaris in vasten dienst,
naar de R. Crt. meldt, de Staat aangekocht het
en haar vader er niets van gezegd. Bang lieven in de wei. Een ander had een blinkend
landgoed De Biezen te Lunteren. Het landgoed dr. E. L. Kramer en mr. C. A. öaron Bentinck,
keek zij soms achter zich. Het kwam haar gewreven koehoorn gevuld met melk in de
hoofdcom
is groot 6 H.A., 80 A. en is gelegen aan den weg beiden thans tijdelijk ambtenaar;
voor, dat zij de verzette emmers en de hand, en nog een ander reikte zijn fluit,
mies; H. de Vos, mr. M. Stillebröer en drs. H.
Lunteren—Barneveld—Ede.
W. Pleiter, allen thans tijdelijk ambtenaar; jhr.
dweil van Sophie de slachtersvrouw nog en een oude, die in 't veld achter de scha
W. J. Storm van 's Gravesande, thans op ar
hoorde. Met de gedachte daaraan /iag zij pen veel aan snijwerk deed, had een hou
beidsovereenkomst werkzaam; commies: J. }*
BEDRIJFSRAAD VOOR DE Colder,
over de sneeuw een lichten gloed een zeer ten kalender uitgesneden, zeer fraai en ver
thans op arbeidsovereenkomst werkwarmen gelen schijn, die haar schortje nuftig, een echt geduldswerk met de namen
zaam.
|
.
BIJENHOUDERIJ
Te rekenen van 1 Augustus 1940 zijn bij <h
verlichtte. Zij keek op. Het hoofd achter en de cijfers der dagen en maanden van
In een vergadering van een contact-commis departement benoemd tot adjunct-commies «•
over had zij een zachten kreet van groote het jaar. Gebreide kleine kleeren ook van
sie
uit de vereeniging voor büeenteelt en de H. Bartman, tevoren werkzaam op arbeidsover
gezuiverde
wol,
en
zelfs
een
kunstigen
ram
verbaz.ng. Zij zag de Ster.
bijenhoudersbonden van den N. C. B. en den eenkomst, W. J. van Arkel, tevoren schrijver
De Ster was veel grooter en fonkelen- melaar die een enkelen keer als de ge
L L T. B. werd een stichtingsacte vastgesteld 2e klasse in tijdelijken dienst, en H. Mulder-,
der dan alle andere sterren, die boven de knielde herder ging verzitten, krakerig het
voor
een
bedrijfsraad voor de bijenhouderij, tevoren ambtenaar in tijdelijken dienst.
welke raad de algemeene imkersbelangen, o. a.
sneeuwdaken erbij verbleekten. Rondom begin van een geluid maakte.
Burgemeester
de instandhouding van het honing-contrAleO, dat zij nu eindelijk het Goddelijk Kind
haar werd de blauwe hemel doorklaard tot
station
en
de
inrichting
van
een
proefbijenstad,
Aan mr. J. C. Graaf van Randwijck is °P
groen. Het was duidelijk de Ster, die den zag, zij moest onder haar wollen omslag
zal behartigen.
zijn verzoek met ingang van 1 Januari a.s. ui
weg zou wijzen. Toch bonsde Stepnanietjes doek de handen op de borst drukken, zóó
In het bestuur zullen leden zitting hebben den dienst als burgemeester van
Amersfoo
hart nog van twijfel, of zij wel zou durven bonsde haar hart, en de aders in de keel
uit genoemde drie organisaties en daarenboven eervol ontslag verleend met dankbetuiging
twee leden, aangewezen door het hoofd van het de langdurige en goede diensten, door hem
gaan. Toen zij omkeek zag zij den gevel klopten in de hevige aandoening zóó scherp,
wil
de
menschen
departement van Landbouw en Visscherij.
aarde
Vrede
aan
die betrekking bewezen.
God
den
in den
Glorie
aan
en,
op
Hooge
Glorie
aan
God
in
Hooge
en, Vrede
op
aarde
aan
de
menschen
van goeden
goeden
van haar huis duister bij al dit licht. En dat het pijn deed. Zij bewoog schuchter
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Mijn oogen hebben Uw heil aanschouwd

KERSTLIED
•

DE

KOMST

Maria spreekt:

VAN

Drie Koningen zijn gekomen
Met myrrhe, goud en ivoor.

mssm
En zal, zoover hij kan, de dichter Uwe daden
nog bezingen.
Geen Linus en geen Orpheus zullen mij over
stemmen,
Wordt Orpheus al geholpen door zijn moeder,
Al is Apollo voor zijn zoon een veilige behoeder,
Al was Pan in Arcadië met mij de strijd
begonnen,
Arcadië zal getuigen: Pan weet zich overwonnen
Uw -moeder, kleine, leer
Te kennen haar, wanneer zij naar u lacht,
Want hebt gij niet weleer
— wel negen maanden lang —
Haar veel bezwarenis gebracht.

Vergilius' visie
Toen keizer Augustus de „volkstelling over
heel de wereld" (Luc. 2,1) uitschreef, was
de toenmaals bekende wereld aan het Romeinsche gezag onderworpen. Van den Atlantischen Oceaan tot den Eufraat, van
midden Afrika tot Donau en Rijn, over een
honderd millioen zielen strekte zich dit im
perium uit. De Romein wist zich door de
goden geroepen, de wereld te verbeteren —
waar de pax-Romana, de Romeinsche vrede
en zeden heerschten, was welvaart op alle
gebied, geestelijk en stoffelijk, godsdienst
en cultureele ontwikkeling, kunst en tech
niek. De Romein verstond de kunst zijn
stempel op de overwonnenen te drukken —
vaak ging het met bloedige opstanden ge
paard, denken wij b.v. aan Palestina. Toch
was niet alles onredelijke dwang, eerbied
voor den overwonnene kenmerkte den Ro
mein: er was waardeering voor diens cul
tureele en godsdienstige leven. Dan werd het
betere overgenomen en aan eigen haard ver
trouwd gemaakt. Rome's wijsbegeerte stoel
de op het Grieksche denken en is het Pan
theon van Rome geen bewijs dat de opper
goden der wingewesten hun plaats vonden
in het hart van het rijk, in den tempel aller
naties?
Maar alle cultuur, alle kunsten en weten
schappen, alle goden en godsdiensten werden
tenslotte de schitterende dekmantel van een
innerlijk hol en leeg zedelijk leven. De zeden
van Rome — streng en sober van huis uit —
wonnen niet bij dit verkeer in den vreemde en
weelde bracht verslapping als onafscheidelijke
gezel met zich mee. De tempel had zijn deuren
geopend voor de buitenlandsche goden, maar
de godsdienst leed onder de uitheemsche zeden.
De groote massa, blind van geluk om
den materieelen voorspoed, ging op in geld en
zingenot en deelde braaf mee in de weelde der
overwinningen.
Om de wereld op een hooger plaats te bren
gen, waren betere geesten noodig, maar mochten
zij er al zijn, zij hadden er den moed en de
kracht niet toe. Daarom bleven zij op zichzelve,
zooals b.v. de Stoa, die veel goeds conserveerde,
maar den greep op de massa missend,
slechts enkelingen bereikte, die zich buiten
de wereld plaatsten. Bovendien — en dat is
eigenlijk de ondergrond van alle onvoldoende
verbeteringspogingen — men kende het ant
woord niet op het groote levensraadsel, en zoo
kon het gebeuren, dat er onder de besten ge
vonden werden, die in zelfmoord hun leven
besloten.
Toch waren zij, die het leven breeder en die
per berekenden dan in geld en genot, zich be
wust van de ellende, die er heerschte. Voor
sommigen is het gebleven bij een intenser be
leven van hun heidenschen godsdienst, bij an
deren \frerd dit verlangen tenslotte de weg naar
het Christendom.
Het Joodsche volk had de bijzondere zending
de belofte van den Messias te dragen door den
tijd naar den horizon van 'n nieuwen dageraad.
Deze bijzondere roeping is door dit volk wel
slecht begrepen, toen het den Messias — „den
luister van Israël, uw volk" — op den morgen
van den nieuwen dag begroette als een poliHeken leider, die hen bevrijden zou uit Rome's
greep, die „in dezen tijd het rijk van Israël
zou herstellen."
Bij velen was het beeld van den Messias, zoo
aandoenlijk geteekend door hun Godverlichte
denkers en dichters, van den „Man van Smar
ten" geworden tot den krijgshaftigen strijder.
Is het niet teekenend, dat men de woorden
„van het hoofd tot de voetzool één wonde"
als beeldspraak uitlegde, duidend op de veld
slagen, die tenslotte de eindoverwinning zouden
bewerken?
Maar dezelfde ziener, die Hem noemde „een
teeken van tegenspraak" tot val van velen in
Israël, bezong Hem óók als „een licht, tot ver
lichting der heidenen."
Want: „Deze wonderlijke Zon van Gerechtig
heid is voor allen gedaagd, verscheen voor allen
en ging voor allen ten onder." (Hilarius in ps.
118).

Waar de Jood in de uren van zonden zijn
God en zijn zending vergat, daar wezen de bes
ten van Gods uitverkoren volk, met hart en ziel
aan Israël's zending verpand, met smart naar
de heidenen, wier geloof bij Israël niet werd
gevonden.
„Ik, Jahwe, heb U (Messias) gesteld tot licht
voor de naties (heidenen)." Isaias 42,7.
„Laat hen aan de eilanden (de heidenen) zijn
lof verkondigen." (Isaias 42, 12).
„Naties, die u niet kenden, spoeden zich naar
1 toe, terwille van Jahwe, Uw God." (Isaias
65, 5).

Mijn kind

Kom, kleine knaap, Uw ouders drijven niet
met U den spot
Een godendochter zou met U wel willen huwen,
Waardig zijt gij geacht den disch van iederen
god.

De kribbe in de kerk van Ara Coeli te Rome
(foto Archief V.K.P.)

hebben, dat er tenslotte weer een conflict dreig
de tusschen M. Antonius en Octavianus, maar
gelukkig werd het bijgelegd in het foedus
Brundisinum. Een verademing voor hen, die
naar vrede snakten. Was het niet om gek te
worden, dat voortdurend wapengekletter? Men
zocht naar een uitkomst, aan alle kanten zat
men eigenlijk vast: een nieuwe, frissche gene
ratie kon wellicht uitkomst brengen en waar
werd deze gaver gevonden dan bij het kind?
Dit gedicht is dan ook de vreugdevolle,
de jubelende inhuldiging van, maar ook het
brandende verlangen naar het kind, onder
wiens heerschappij de zwaarden worden om
gesmeed tot sikkels, en rust en vrede in den
lande heerscht. Hemel en aarde, goden en
godheden beweegt Vergilius om de geboorte
van dit kind — dezen godenzoon te begun
stigen. Pollion wordt gelukkig geprezen —
eindelijk komen de dagen, waarover de Sibyllijnsche zangen gewag maken: de gouden
eeuw van Saturnus keert terug: dit ijzeren
krijgsvolk gaat den gulden vrede tegemoet.
Iedere periode van het bestaan van dit
kind, kinderjaren, jongelingschap en mannenleeftijd, brengt nieuwen voorspoed aan
de wereld.
Tenslotte keert dit kind, dat het leven
van de Goden ontving, hoog boven de jui
chende aarde terug naar ce woning der god
heid:

ivoor en myrrhe

gaan in dit leven te loor.
Zij kwamen van ver getogen,
omdat een ster het voorzei;
ik zag hen van verre komerr
en blijdschap stond op in mij
Zij bogen zich voor ae kribbe
waar het Kindeke in lag

ÈË

maar geen van hen drieën wist wal
'k in tijden die komen, zag.

rv;

Ik spreek niet van al datgene

ÜSM

wat men m n
'i kind heeft misdaan.
Wie gaat als hij door dit leven
is om zichzelf niet begaan.

sa

Bevelen zullen er zijn: de grond met voren te
doorploegen.
Dan zal er een andere Typhis zijn, een boot der
Argonauten
die als de eerste Argo de helden moet vervoeren
Dan wappert weer de oorlogsvaan
„Dan huist de wolf bij het lam,
Dan gaat Achilles weer op Troie aan.
Vlijt de panter zich naast de geit;
Doch, zijt gij man, dan zal ae schepper zich aan Samen grazen kalf en leeuw,
de zee onttrekken Een kind kan ze weiden.
De koopvaardijers worden opgelegd.
Koe en berin wonen samen, haar jongen liggen
Het heele land zal zelf zijn vrucht voortbrengen.
bijeen,
De bodem kan het houweel niet langer velen
En de leeuw vreet hooi als het rund;
De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
Den wijngaard wordt het snoeimes niet meer
aangelegd Het kind steekt zijn hand in het nest van
De stoere ploeger neemt zijn stieren onder het
de slang!"
juk vandaan (Isaias 11, 6—9 vergelijk Vergilius vs. 20. ver
Ook brengt men op de wol niet meer de
gelijk 1)
kleuren aan,
Nadat in hfst. 33 het Messiaansche heil is
Maar in de weide zal het ram in purper en rood aangekondigd, heet het in hfst. 35, 1—7:
in gele kleuren veranderen zijn wollen vacht
Dan zal de steppe juichen met de woestijn
Vanzelf zal het Sandyx het weidend lam om
groeien En de wildernis jubelen en bloeien.
En — eensgezind door noodlots onveranderlijke Zij zal tieren welig als lelies,
wil — reeds zeiden Jubelen juichen en zingen (35, 1, 2).
de Parcen „Spoelen, spint snel van zulke tijden."
(Vergelijk Vergilius vs. 25, 35.

De laatste periode — uit het Sibyllijnsch voor
spellen — is nu dan aangebroken
Opnieuw heeft de ordening der eeuwen een
begin genomen.
Weer daagt de Godin der gerechtigheid
Weer keert Saturnus' gouden tijd
Een nieuw geslacht wordt van den hemel
afgezonden
Lucina, zuivere geboort' godinne
begunstig de geboorte van den kleine,
bij wiens verschijnen,
dit ijzeren volk voor goed dan eerst wordt
weggevaagd
En t is een goud geslacht, dat op de wereld
daagt.
Zie, reeds is Apollo, Uwe zoon
Gestegen op zijn gouden troon.

Aanbidding, naar Math. Schiestl
(foto Archief V.K.P.)

Er zijn groote overeenkomsten. Bij beiden
wordt gesproken over een godenzoon, beiden
geven den vrede in de dierenwereld weer, die
slechts een beeld is van wat beiden willen ver
halen: den vrede op aarde bij de geboorte van
het kind.
Het gedicht van Vergilius zal bedoeld zijn
voor Pollion's zoon, maar heeft de vrome en
diepreligieuze dichter, zooals hij bekend stond,
misschien in dezen typus den anti-typus Chris
tus aanschouwd, dien hij eigenlijk bezong?
„Poetice quidem, schrijft Augustinus, et in
alius persona obumbrata, sed tarnen veraciter."
Wel dichterlijk, en omkleed, omschaduwd met
den persoon van iemand anders, maar daarom
niet minder juist (Stad Gods 10, 27).
De algemeene vrede, dien het Goddelijk Kind
brengt bij Isaias, de rust en orde 2), die het in
de harten der menschen legt, als de zoete voor
smaak van grootere gebeurlijkheden na dit
aardsch bestaan, de groote vrede op het einde
der tijden, waarover de Apocalyps 21,1 ons
spreekt, wanneer het heelal wordt hernieuwd
en als 't ware een nieuwe aarde en een nieuwe
hemel worden geschapen, en die hier in den
vrede der dierenwereld wordt aangeduid — zegt
St. Paulus ons niet in zijn Romeinenbrief, dat de
redelooze Schepping verlangt naar het her
stel van de kinderen Gods, omdat ze om
wille van ons gebukt gaat onder de gevolgen
der zonde, wij vinden de echo hiervan wellicht
terug in deze woorden van den grooten dichter,
met zijn verlangen naar het kind en den vrede.
Eusebius maakt keizer Constantijn tot een
van de groote verdedigers van het Messianisme
bij Vergilius (ad Coetum P. G. XX, 1292—1501).

Gij zijt als degene, die in den nacht wandelt,
en die achter zich een licht draagt: het licht
dient hem zelf niet, maar het verlicht hen,
die hem volgen.
Dante Vagevuur XXII, 67.
P. RIEP pr.

1) Ook Horatius wijdt, in navolging waar
schijnlijk van Vergilius, een ode III aan deze
feiten: Epos XVI geschreven 41 vóór Chr.:
„Inter audaces lupus errat agnus, het lam
dwaalt tusschen de wreede wolven." Cum bove.
pagus, met het rund leeft 't wilde dier, een oud
manuscript heeft hiervoor pardus = panter.
Wanneer Isaias tenslotte in hfst. 42 den Mes
sias bezingt, sluit hij af in vers 10:
2) Cfr. Micheas 4, 1—7.

kribbe. — Het origineel bevindt
Musée de Cluny te Parijs

zich

in

het

(Archief V.K.P.)

en dooven

der sterren vuur.

En alzijds over de heuv'len
weerlichtte een and're brand
door

menschenhanden

ontstoken,

aan tweedracht en twist ontvlamd.
Ik zag de muren omstreden
van Jeruzalem, zijn stad.
En schutte mijn kind in de armen;
het was al wat ik bezet.
Ik wist dat het niet te behoeden
viel voor 't onafwendbaar lot,
maar waar het vandaag voor moet
bloeden —
dat vergeve God
MN CAMPERT

Den 25sten van de vorige maand zijn de
trappisten, na een afwezigheid van meer
dan een eeuw, teruggekeerd in hun kloos
ter „Santa Maria de Poblet", in de provin
cie Tarragona, op 54 kilometer van de ge
lijknamige stad. Deze terugkeer beteekent
zoowel het herstel van een oud recht als
het herstel van een nog oudere schoonheid.

„Maar de vrijheden, die hij zich daarbij met
de text veroorlooft, gaan alle perken te buiten.
Alles wat aan 't heidendom eenigszins herin
nert is zorgvuldig geschrapt. Vergilius spreekt
als een kerkvader en duidelijker als een profeet."
Geen wonder dat Hieronymus, die heelemaal
niet op de klassieken gebrand was, spottend
vraagt „Wat heeft Christus met Belial te ma
ken, wat heeft Vergilius met het evangelie en
Horatius met het psalterium te maken?"
Men is, bij een eerste enthousiasme, zóó ver
gegaan, dat men den zin „Jam redit et Virgo"
(Weer keert 't Sterrenbeeld van de weegschaal
rechtvaardigheid) terug) heeft willen vertalen
met ,Reeds heeft de Maagd (een zoon) ge
baard"
puerilia haec sunt, fulmineert Hie
ronymus, dat zijn kinderachtigheden
Toch doet het ons wèl aan, bij Augustinus te
lezen, „dat Vergilius uit de uitspraken van de
Sibylle van Cumes geput heeft
omdat deze
zienster wellicht óók iets nad gehoord in haar
geest, over den Verlosser, wat hij noodzakelijk
weer moest geven....
Wel dichterlijk en omschaduwd in den per
soon van 'n ander, maar niet minder juist...."
(Epist. CCLVIII, 5 vs. 13, 14).
Onder dezen misschien toevalligen samenloop
van omstandigheden ligt de algemeene grond,
dat de menschwording een goddelijk werk is, dat
diep menschelijk tevens is, in deze bucolica zou
men meenen den geest van dankbaarheid en
liefde voor het — onbekende — Goddelijk Kind
te erkennen.
Misschien een voorgevoel?
maar dan
op zijn minst toe te schrijven aan zekere deli
cate zielen, die klaar waren Gods gave te ont
vangen. 3)
Misschien is Vergilius zooals Dante ons hem
beschrijft:

Napolitaansche

de horizonten betrekken

Trappisten terug
in Poblet

Dit prachtige gedicht, met de onvergelijkelijke
regels „Incipe, parve puer" afgesloten, werd
waarschijnlijk geschreven op het kind van Pol
lion: Asinius Gallus, dat tijdens diens consu
laat werd geboren. Maar uit Eusebius en Laetantius (Instit Christ.) weten wij, dat de chris
tenen der eerste tijden in deze eglogue graag
een geboort'klanck zagen op Christus, een hei
densche profetie.
Men meende, d^t Vergilius hier werkelijk be
zong de nabije komst van hem, „die het ver
langen en de verwachting der volkeren is"
(Hugo, Les voix intérieures XVIII).
Men moge hier van denken, wat men wenscht,
maar er is opvallend veel gelijkenis tusschen de
beschrijvingen, die Isaias geeft over de geboor
te van het Kind en de natuurverschijnselen,
daarbij vermeld en deze beschrijving van Ver
gilius. Beiden — Isaias en Vergilius geven deze
verschijnselen weer: vrede in het dierenrijk,
vrede en bloei in de plantenwereld, en vreugde
op de wereld om het langverwachte Goddelijk
kind.
Eenige teksten uit Isaias mogen dit verduide
lijken.
Sprekend over de twijg aan den stronk van
Jesse, zegt Isaias:

Zingt een nieuw lied
Aanvaard, o dierbare godenzoon en groote telg
van Zeus
Ter eere van Jahwe
de eere-ambten, waar de tijd voor nadert.
Heft een lofzang voor Hem aan
Zie, hoe onder het firmament, het heelal, van
Op de grenzen der aarde:
vreugde springend, zich ^erblijdt
Gij die de zee beploegt en bevolkt,
De golven van de zee, de diepe hemelen en
Met de eilanden en die er op wonen!
landen
Thans, muzen van Sicilië, bezingen wij wat
De steppe jubele met haar steden....
grootere gebeurlijkheden Ach, zie, hoe alles zich verblijdt om die
Laat de bewoners, van Sela juichen,
komende tijd!
Want struiken, en lage tamarinden, zij kunnen
Jubileeren van de toppen der bergen.
niet een iedereen bekoren: Dan zal voor mij des levens laatste dag
beginnen (Vergelijk: Vergilius 50.)
Gelijk — zingen wij over bosschen, de bosschen
Dij een consul hooren.

„Het volk, dat in duisternis wandelt
zal dan een helder licht aanschouwen,
Die wonen in het dal van de schaduw
Uw consulaat, Pollion, zal de aanvang dezer
des doods.
eeuw beduiden
Een glans zal over hen stralen." (Isaias 9,1). Dan zal der eeuwen krans opnieuw een aanvang
nemen
Voor de heiligen onder de heidenen is in de En mochten ergens nog de sporen onzer op
begenadigde uren van hun leven die zon van
stand blijken
Gerechtigheid, die den heidenen, recht zal brengen, gedaagd. De H. S. verhaalt ons van Balaam, Gij zult — deze verijdeld — de wereld van haar
angst bevrijden.
den heidenschen profeet van den vijandigen
koning Balak. Hij veranderde op Gods bevel de
Vervloeking, die hij over Israël moest uitspreken,
Het kind, het zal — als godenzoon—
een zegewensch:
helden en goden samen zien in eene woon.
»>Een ster zal opgaan uit Jacob, en een staf En zelf worden gezien te saam met hen gebracht
*al oprijzen uit Israël." Hoe zouden de Wijzen
En de aarde, met vaderlijke kracht.
Uit het Oosten de Ster gevolgd zijn, als God hen
"iet Zelf, door Zijn inspraak of Zijn heilige
zal hij regeeren, tot vrede gebracht.
^ken, verlicht had over de ster, die opging uit Aan U, kleine knaap, zal de aarde haar
Jacob?
geschenken brengen;
Soms hebben de heidensche dichters den éénen
Breedvertakte klimopranken, er tusschen door
*aren God gekend", schrijft Augustinus aan
Valeriaan
®vodius (Epist. 143 c 1 no. 3).
.,Het valt niet te betwijfelen, of ook de heide Waterroozen, met accacia vermengen,
nen hebben hun profeten gehad" (Augustinus,
en biedt ze U dan ais geschenken aan.
Contra Faustum Man. I, 19, c2).
In den brief (102) aan Deo Gratias heet het: Met uiers, vol van melk zullen spontaan
de geitjes huiswaarts keeren
, „Van het begin van het menschelijke geslacht
M, heeft het niet aan menschen ontbroken, die De kudden vreezen dan de groote leeuw
®Un of meer duidelijk hem voorzegden, of in
niet meer
hem geloofden, zoowel bü de Joden als bij de
Vanzelf bloeien dan rond uw wiegje de
andere volken. Zoo werd niemand van het
liefelijke bloemen op
keil van dezen godsdienst, waardoor alleen het
En
sterven
zal
de
slang
en
sterven
het verrader
*arc Heil inderdaad beloofd wordt, verstoken,
lijk giftig kruid
*'s hij maar waardig was; die er van versto
Ook allerwege gaat de Syrische Amoon uitbotten.
on bleef, was onwaardig."
En wie heeft het duidelijker gezegd dan GreZijt gij eenmaal in staat de heldensagen van
8°rius de Groote:
Uw voorgeslacht te lezen
•.Omdat onze Verlosser tot verlossing van de
Joden en de heidenen gekomen is, heeft Hij zich Hebt gij eenmaal de mannenkracht ervaren,
monde van Joden en heidenen laten aan- Dan zal het bouwland goudgeel wezen
• kondigen, opdat Hij, die voor beide volken eens
lijden, door beide volken zou worden in Van zacht gebaarde korenaren.
geleid."
Aan ruwe doornen zal de roode teeldruif hangen
(Mor. in Job, Praef. c 2 no. 6)
De harde eik laat honing vloeien, droppelend
als morgendauw.
den vrede van Brindisi, pl.m. 40 v. Chr.,
Nog éénmaal zal de oude hartstocht zich uit de
^hreef vergilius een vredewensch, welken hij
toornen wringen
jMroeg aan consul Asinius Pollion (Bucolica,
Jyo, Eglogue). Het volk, dat de onderlinge twis- Gevaar te loopen met de schepen, zal men zich
dan verstouten
*n, na Caesar's dood ontstaan, danig beu
*as — kwam er weer een herhaling van de Dan klinkt het bevel: de stad met wallen te
^geroorlogen? — moet met schrik gemerkt
omringen

goud

Maar ik zag door de open deuren
van een lage, houten schuur

3) M. Lagrange, le prétendu Messianisme de
Virgile, Revue bibl. 1922.

In het begin der twaalfde eeuw was Spanje
de bloeiendste provincie van de orde van Cluny
buiten Frankrijk, Uit Bourgondië, Midden- en
Zuid-Frankrijk hadden deze Benedictijner
monniken Spanje o.a. den invloed gebracht van
den romaanschen bouwstijl, waaraan het land
monumenten dankt als de kerk van San Vicente te Avila en de Sint Jacobsbasiliek te
Santiago de Compostella.
In het midden van de twaalfde eeuw ondertusschen nam het verval van de orde van Cluny
in Spanje hand over hand toe. Haar verheven
wacht was toen afgelost door de strengere or
de van Citeaux, die op dat tijdstip reeds kloos
ters bezat in alle koninkrijken van het Iberisch
schiereiland. Evenals de Benedictijnen hadden
gedaan, hadden ook de monniken van St. Bernardus uit hun bakermat, Bourgondië, hun
eigen kunst in Spanje ingevoerd. De schaduw
zijde van deze artistieke penetratie, tengevol
ge waarvan de Fransche bouwkunst geduren
de eenige eeuwen in Spanje een tweede vader
land zou vinden, is geweest, aldus onderwijst
de kunstgeschiedenis, dat de eerste aanzetten
tot een echte, geheel eigen Spaansche kunst
werden verstikt.
Aan de Cisterciënsers voornamelijk
heeft
Spanje een onvergelijkelijke reeks grootsche.
middeleeuwsche abdijen te danken, voorbeelden
van Romaanschen en Gothischen bouwstijl, die
in hun soort buiten Spanje nergens geëven
aard worden. „Er zijn weinig aangrijpender
en bewonderenswaardiger monumenten, aldus
zegt de Fransche kunsthistoricus Emile Bertaux, dan deze monnikensteden."
Santa Maria de Poblet vormde van deze
Spaansche „monnikensteden" het ontzagwekkendste geheel. Het klooster werd in
1153 gegrondvest door Ramon Bérenger IV,
graaf van Barcelona, die het schonk aan
de orde van Citeaux. In den loop der vol
gende eeuwen werd de abdij voortdurend
uitgebreid en verrijkt door de koningen
van Aragon, die er voor eigen gebruik een
paleis bij aanbouwden en de abdij als be
graafplaats van hun familie kozen. Van
daar dat de abdij van Poblet dan ook wel
het „Escoriaal van Catalonië" genoemd
wordt, hoewel de chronologische waarheid
is, dat Santa Maria de Poblet juist tot voor
beeld had kunnen dienen voor het zooveel
beroemder
klooster-paleis-panthéon, dat
Philips II in de zestiende eeuw, ter inlos
sing van een tijdens den slag van Saint
Quentin aan den H. Laurentius gedane be
lofte, deed bouwen aan den voet van de
Siërra de Guad^rama nabij Madrid: San
Lorenzo del Escorial, dat aan de resten van
26 koningen en koninginnen van het Vereenigde Spanje een laatste rustplaats heeft
geboden. Het „Escoriaal van Spanje" heeft
ongerept de door woelingen, oorlog en bur
ger-oorlog zoozeer bezochte laatste ander
halve eeuw Spaansche geschiedenis, en ook
den jongsten, verschrikkelijken strijd tus
schen rooden en witten, overleefd.
„Santa Maria de Poblet" is niet zoo geluk
kig geweest. In het jaar 1835, in het tijdperk
der Carlistische oorlogen, heeft de gruwel der
verwoesting de abdij danig geteisterd. Gepeu
pel, dat door de in Catalonië chronisch heerschende anti-clericale koorts was bezeten, drong
de gebouwen binnen plunderde klooster en pa
leis, brfvk de koningsgraven open, op zoek naar
schatten, en stak tenslotte den boel in brand;
de monniken waren voor de naderende ben
den het land uit gevlucht.
De minnaar van bouwkundig schoon, die een
jaar of tien geleden zich de moeite getroostte
om het treinreisje van Tarragona naar Espluga te maken en vandaar te voet of per hot
send wagentje te gaan tot aan de middeleeuw
sche wallen, welke de abdijgebouwen omgeven,
kon, wanneer hij den terugweg aanvaardde,
slechts vinden dat zijn moeite rijkelijk be
loond was.
Forsche omwalling, rijzige „puerta dorada"
(gulden poort) tusschen zware imponeerende
torens, kruisgangen van groote sierlijkheid en
vredige stemming, hooggewelfde grijze
kerk,
kapel, kapittelzaal, sacristieën, vorstelijke fagades van konings- en abtspaleis: alabasteren
weelde van een rijk gephantaseerd retabel, fijngebeitelde kapiteelen, sleutelsteenen en beelden:
er resteerde nog zooveel oude schoonheid en
luister te midden van het verval, dat de her
innering aan Santa Maria de Poblet den be
zoeker gemakkelijk dierbaarder kon blijven dan
die aan het strakke en welhaast onmenschelijk
strenge San Lorenzo del Escorial.
Een „monnikenstad", welke men tot dusverre
slechts kon zien dood en verlaten als Pompeji,
is nu teruggegeven aan haar bestemming en aan
het leven. De Cisterciënser monniken, die na
een afwezigheid van meer dan een eeuw. in hun
huis zijn teruggekeerd, psalmodieeren weer on
der de oude edele gewelven als weleer, evenals
zij weer spitten ploegen, zaaien en oogsten on
der den zonnigen hemel van Catalonië.
Zoo zoekt Spanje, overeenkomstig het
verlangen van velen, metterdaad weer de
bronnen op, waaruit in zijn besten tijd le
ven en kracht het toestroomden; bronnen,
welke, voor zoover noodig. ongetwijfeld ge
zuiverd en ververscht zullen zijn.
J. Th.
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Oorsprong onzer Kerstgebruiken
De volksgebruiken op Kerkelijke
hoogtijdagen

zijn van

lenden oorsprong.

verschil

Velen

stam

men uit de heidensche oudheid
en zijn met het volk gekerstend.
Anderen weer ontstonden in de
middeleeuwen: want het volk
hield, zooals ter Gouw opmerkt,
meer van spel en vermaak dan
van droge sermoenen. Dit geldt
ook in het bijzonder voor Kerst
mis, het feest bij uitnemendheid
van den huiselijken haard, mid
den in den donkeren wintertijd.
Onze
heidensche
voorouders
vierden de zonnewende, de we
dergeboorte

van hef

Het gekerstende Joel- of Midwinter-

licht.

Dit

Midwinter- of Joelfeest was aan
den
Germaanschen
zonnegod
gewijd, den Noordschen Freyr,
in de taal onzer voorouders Fro
geheeten. Wij Christenen geden
ken de geboorte van Jezus, die
het licht bracht in een duistere
wereld.

Het Germaansche Joelfeest duurde twaalf
dagen. In het Saksische land werd het met
groote vuren op heuvels en bergen aangekon
digd. De twaalf nachten waren heilig en vol
geheimzinnig gebeuren. Dan lette
ie boer
nauwkeurig op het weer en maakte daaruit zijn
verwachtingen voor de twaalf maanden ,'an het
nieuwe jaar. ,X)e twaalf nachten" hebben zich
nog lang in het spraakgebruik gehandhaafd In
een brief van Keizer Maximiliaan. gedateerd 14
Februari 1492, waarbij hij een nieuw dijkbestuur
voor West-Friesland Instelde, luidt het: „be
ginnende nae den twaelf nachten van Kers
misse". dat is dus op Driekoningen of Dertien
dag. Op het platteland hebben de herinnerin
gen aan Freyr het langst stand gehouden. Zoo
handhaafde zich in Sleeswyk de gewoonte om
op Kerstdag een rad door het dorp te wentelen,
waarin de heugenis voortleeft aan het gouden
zonnerad van Fro. En in den nacht der won
deren, die Kerstnacht heet, rijdt Derk met den
Beer (everzwijn) door Twente en den Achter
hoek. Wanneer dan de boer niet tijdig kar en
ploeg heeft binnengehaald, vertrapt het ruige
everzwijn alles onder zijn sterke kloeven. Er
zijn bepaalde hoeven in het Saksische land, waar
Derk bij voorkeur verschijnt, zooals de hoeve
Lenderinck te Wezepe. Derk met den Beer is
al weer niemand anders dan Fro, die steeds
met den borsteligen ever — het symbool van
de zon — wordt afgebeeld. Het zijn de geloofspredikers geweest, zegt ter Gouw, die !n hun
ijver van Derk zulk een naargeestig spook heb
ben gemaakt, want voor de heidensche Germa
nen was Fro juist het tegendeel: de vroolijke,
heilaanbrengende en wonderschoone, de bron
van liefde, licht en leven. Maar hoe leelijk men
hem later ook heeft voorgesteld, langen tijd
behield het volk toch een goede voorstelling
van hem en zijn goudborsteligen ever. Want als
in „Lanceloet" een ridder aan een jonkvrouw
zijn liefde verklaart, doet hy dit met de vol
gende woorden:
ic hebbe u liever dan een everswin
al waert van finen gouden gewrocht.
Ieder begrijpt, zegt ter Gouw, dat het ijselijk
onhoffelijk zou zijn geweest de juffer, die men
bemint, met een everzwijn te vergelijken, indien
aan dit laatste geen lieflijke herinnering en
verheven zinspeling verbonden waren. En dit
was ook zoo. In de dertiende eeuw bleek de vóór
christelijke traditie nog zoo levend, dat een

feest — De twaalf heilige nachten
ieder begreep, dat hier op het gouden zwijn van iige Nacht" Ook het thans weer in *ere her
stelde, oud-Amsterdamsch gebruik
/an het
Fro werd gedoeld.
„kindeke wiegen" is middeleeuwsch. Uitgestor
ven zijn de nachtwachtsliedjes, welke de oudVan onbetwist heidenschen oorsprong is
vaderlandsche nachtwacht gedurende de twaalf
ook de Kerstboom, al heeft hij in onze Chrisheflige nachten in de stille, duistere straten
• telijke feestviering sinds lang burgerrecht
placht te zingen. Ter Gouw vertelt, hoe hij in
verkregen en kan men er evenzeer een
het midden der vorige eeuw nog de oude AmChristelijk symbool in zien. De Kerstboom
sterdamsche nachtwacht heeft gadegeslagen bij
hoort echter van ouds bü den Duitschen
haar nachtelijk kerstgezang. De vrouw stond
Kerstavond: in ons land is hij pas tegen het
haar man bij dit onderdeel van zijn taak ter
midden der vorige eeuw in zwang gekomen.
zijde. Daar stonden ze dan te zingen: nij met
In vroeger eeuwen althans was er geen
zijn karpoets en gedoken in zijn schanslooper.
sprake van. Maar dat de oude Germanen
hem hebben gekend is zeer waarschijnlijk
Zij zagen in het altijd groene denneboompje
een miniatuur-vertegenwoordiger van den
esch Ygdrasill. den boom des levens, die
met zijn takken en wortelen hemel aarde
en hel omspande. Aan den voet van dien
boom ontsprongen de heilige bronnen zijn
kroon overschaduwde het geheimzinnige
meer, waaruit de drie Nornen of Schikgo
dinnen te voorschijn kwamen En iran zijn
takken druppelde een zoete dauw, „honing val" genaamd.

zü met den schoudermantel hoog over de ooren.
Bij het weifelend licht van zoo'n ouderwetsche
nanglantaarn, aan een touw midden oover. de
straat geheschen. hield zij den tekst in de nand,
waarvan zij hem regel voor regel voorla, die
hij dan luidkeels uitgalmde, een en^elt maal
door een „Zeg'et nog'reis, Mie!" onderbroken.
Mooi was dit kerstgezang niet maar voor onze
begrippen moet het wel merkwaardig <ijn ge
weest, in de stilte van den Kerstnacht de naïeve
nachtwachtliedjes, afgewisseld door net gebruiKeiijk „De klok heit drie" of „De klok heit vier",
te beluisteren.
Een genoeglijke anecdote haalt ter Gouw op,
welke het gemoedelijk leven van een vroeger
geslacht wel karakteriseert. In 1868 nad 'men
in Den Haag iets nieuws bedacht. De burgers
der Residentie zouden in den eersten Kerst
nacht op bazuingeschal worden onthaald Hoog
op den toren stelden de muzikanten zich op en
bliezen, dat het een aard had Maar de Hage
naars hoorden niets. Want er stond een felle
wind, die de klanken wegvaagde. De goede
Delftenaren echter, die niets wisten van het
nachtelijk concert op de „Haagsche peperous",
maar in den wind van ver duidelijk hoorngetoet
meenden te hooren. zeiden den volgenden mor
gen verwonderd tot elkander, dat die Haagsche
..Tramway-Omnibus'' nog zoo laat gereuen had.
Zelfs in een krantenbericht werd van dit uit
zonderlijk verschijnsel melding gemaakt.
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(Naar een houtsnede van Nlc. J. B. Bulder in het
Overiysselsch Sagenboek door J. R. W. Slnninghe)

dit te danken aan de veranderde houding
van den mensch. Zelfs is de roep van onze
gastvrijheid tot de zilvermeeuwen doorge
drongen en ook daarvan komen er ettelijke
naar hier over.

Het schijnt niet altijd zoo geweest te zijn.
Oudere Amsterdammers bijv. herinneren zich, dat
er vroeger heel wat minder meeuwen in de stad
kwamen. Dit is voor een met onbelangrijk deel
toe te schrijven aan den nog steeds toenemenden invloed van de Vereeniging tot Bescherming
van Vogels.
Kon men destijds moeilijk een vogel voorbijloopen, zonder hem zijn overmacht te doen voe
len, nu is men er integendeel dikwijls op uit het
Dat wil zeggen: overdag. Want des nachts dier op zijn gemak te stellen. Dat moet voor
ls er haast geen meeuw meer te bekennen, een vogel toch een groot verschil uitmaken.
's Avonds, bij het vallen van de schemering, ver
Waterhoentjes en in den winter de meerkoe
laten ze het grachtwater en ziet men ze groeps
gewijze in bepaalde richtingen de stad uittrek ten, zij vinden hun weg tot midden in de stad;
ken met regelmatigen vleugelslag en meestal we hebben dat in den afgeloopen strengen win
zwijgend. Deze z.g. slaaptrek is een opmer ter heel duidelijk kunnen waarnemen. Wij her
kelijk "verschijnsel en men kan dat natuurlijk
het best waarnemen even buiten de stad. De
bewoners van Durgerdam en Amstelveen zouden
u daarvan kunnen vertellen. Het is een algemeene verplaatsing van de stad naar de slaap
plaatsen aan de oevers van het IJsselmeer of
naar elders, een verschuiving, die lederen dag
opnieuw plaats vindt en dus met den eigenlijken
trek geen verband houdt. Een enkelen keer ziet
men in het nachtelijk duister nog wel het vage
silhouet van een achtergebleven zilvermeeuw,
maar dat is dan ook een uitzondering. De rest
komt tegen zonsopgang weer terug.
Ook in het zomerhalfjaar verlaten ze ons niet
geheel en al; hoe hebben we ze gemist, toen
na de oorlogsdagen in Mei het grachtwater
dreef van de olie. Want daaraan hebben ze een
broertje dood.

Daar dobberen een tiental kokmeeuwtjes op
de blikkerende golfjes, koppen gericht naar den
wind, schijnbaar zonder eenige andere bewe
ging dan die ze van wind en water meekrijgen,
Indien het grachtwater helder was, zoudt u kun
nen zien hoe de rappe pootjes zich repten en
de kracht van den wind tiotseerden.
Langs den wallekant staan een stuk of vier
bruine monstrueuze gedrochten, met groote don
kere haaksnavels. Twee staan er bij met in
gedoken kop. Het lijken wel oude knapen,, doch
wie eenigszins in de vogelwereld thuis is, her
kent ze onmiddellijk als jonge zilvermeeuwen.
Doch vóór we ons bezig gaan houden met de
verschillende soorten en vormen, willen we toch
eerst de vraag beantwoorden, die zich menig
wandelaar stelt: h o e k o m t h e t , d a t e r i n
den winter veel meer meeuwen zijn
dan 'szomers?

Derk met den Beer, die in den nacht der wonderen, den Kerstnacht, door het
Twentsche land rijdt. Derk voert de attributen van Wodan: den wenschmantel,
hoorn en speer. Het everzwijn, dat hij berijdt, is Gullinbursti, Fro's vermaarde
ever met de gouden borstels, verzinnebeeldend de stralen van de zon

DE

Tegelijk met het vallen der iepenbladeren,
zijn de meeuwen weer gekomen bij honder
den en voordat het laatste loof door de
herfststormen was weggevaagd, was het ge
zelschap reeds voltallig present. En traditie
getrouw zuilen ze ons nu den geheelen win
ter tot in het voorjaar gezelschap blijven
houden.

Men kan zich Amsterdam moeilijk voor
stellen zonder de meeuwen. Wandel op een
zonnigen Zondagmorgen in den winter eens
naar de Prins Hendrikkade en geniet dan
van het beweeg der zwierige wieken boven
de barokke contouren van onze patroonskerk, om de ranke ra's en masten in de
binnenhaventjes en tegen het massale front
van het stationsgebouw. Ga naar de grach
ten, waar de witte vogels zeilen van brug
tot brug of er volgens de regelen der kunst
behendig overheen zwenken.
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weg de meeste gevallen maar met twee soorten
te doen hebt: de groote meeuwen en de kleine
meeuwen, of met name: de zilver- en de kokof kapmeeuw. Als u dus een groot exempiaar
ziet, dan is dat meestal een zilvermeeuw, on
geacht de Kleur. En wie een Kleine meeuw ont
moet, Meeft zoo goed als zeker een kapmeeuw
voor zich. Leeftijd aoet aan de grootte weinig af.
Het overgroote deel bestaat uit Kapmeeuw
tjes. Wie deze een beetje nauwkeuriger be
kijkt, zal moeten toegeven, dat het ontegen
zeglijk de sierlijkste zijn, al zal een vol.
wassen zilvermeeuw het m de vlucht „beter
doen."

WIEKEN
BOVEN

Gastvrije stedelingen

Y
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Uitgehongerde
Uitgehongerde
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tijdens
den strengen
winter 1939—1940
(Foto v.k.p.)

Waarom Meeuweninvasie
in de wintermaanden?
WITTE

V.
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De Kerstboom van
St. Bonifacius
De geloofspredikers hebben aan dezen boom,
evenals aan den meiboom en zooveel andere
heidensche overleveringen een christelijke beteekenis gegeven. Zoo leeft in het Saksenlana het
verhaal van den Kerstboom van Bonifacius. Er
stond in een heilig woud een eeuwenoude aan
Donar gewijde eik. Op de geringste schending
daarvan zou een bliksemstraal volgen, die den
vermetele een oogenblikkelijken dood bereidde.
Bonifacius, de geloofsprediker. die in 754 bij
Dokkum zou worden gedood, waagde net ech
ter temidden der heidenen te treden, een bijl
te grijpen en den ouden Donarseik, waar. als
de maan vol was, het Joelfeest werd gevierd,
in den stam te houwen. Ontzet zag net verza
melde volk toe, doch geen donder weerklonk,
geen bliksemschicht flitste omlaag. ïn terwijl
nu zijn mannen den zwaren eik velden richtte
Bonifacius zich tot de Saksers en wees hen een
jongen, altoos groenen denneboom. Dit levende
hout, zoo sprak hij, zal het zinnebeeld zijn van
den godsdienst, dien ik u prediken wil. Steekt
brandende kienspanen in zijn takken en luistert
naar mij. En hij vertelde hun de geboorte van
Christus.
Waarom de Kerstboom intusschen wel in
Duitschland en niet in de lage landen bleef be
waard, is een vraag, die ook ter Gouw onbe
antwoord moet laten.
Het gebruik, om elkander met Kerstmis ge
schenken te geven, is bij ons goeddeels overge
gaan op het typisch vaderlandsche 3t. Nicolaasfeest. Vroeger was dat echter anders. Tot
in de middeleeuwen bestond de gewoonte om
op Kerstavond (dat is dus de avond vóór Kerst
mis) zijn familieleden en vrienden met ge
schenken te verrassen en uitbundig geluk te
wenschen. Met strenge keuren werd er in de
middeleeuwen tegen opgetreden, waarschijnlijk
omdat het daarbij al te luidruchtig toeging. Te
Kampen werd het op een, voor dien tijd vrij
zware boete van tien pond afgekeurd om ,.op
kersavent ghelt te senden of brengen in enighs
mans huus". Te Zwolle bedroeg Voor hetzelfde
feit de boete slechts één pond. In Duitschland
en vooral in de Noordsche landen is het ge
schenken geven op Kerstmis nog in eere ge
bleven. Het Scandinavische Joelfeest is het
hoogtepunt van het jaar en wordt nog altijd
uitbundig gevierd, waarbij de welverzorgde Julklapper (Kerstgeschenken) een voorname rol
spelen.
De Kerstliederen zijn van middeleeuwschen
oorsprong, maar elke tijd heeft er de zijne bij
gemaakt. Het mooiste en meest bekende Kerst
lied is echter nog betrekkelijk jong. Aan een
eenvoudigen Duitschen schoolmeester danken
wij het wonder ontroerende „Stille Nacht hei-

' $

X- ... .

XX;.;-

§

V xx^x^xyxy-'v.:.;
' x,...;x: ,::x

iTWrw'

• 'X-X-X 'X

l s i

:•

De kokmeeuw heeft fijne lakroode pootjes er,
een dito snaveltje. Evenals de zilvermeeuwen,
dragen ze in het volwassen kleed lichtblauwe
vleugels. Het zijn dezelfde vogels, die in aen
zomer met een zwartbruinen kop pronken Dan
zijn ze op hun mooist. Deze verkleuring staat in
GRACHTEN
verband met den rui, die twee keer 's jaar plaats
vindt. De jongen missen in den zomer net bruine
Kapje. Hun vleugels zijn min of meer bruin aangeloopen, maar nooit zoo opvallend als die van
jonge zilvermeeuwen. Elke meeuw, van welke
inneren ons nog heel goed, dat de eerste ver
soort ook, die op de vleugels oi omgeving bruine
schijning van de meerkoeten op de Stadiontinten vertoont, is nog niet volwassen.
kade, nu tien jaar geleden, voor alle vogellief
hebbers een verrasing was.
In minder groot aantal kunnen we de zilver
We zouden deze voorbeelden nog met vele an
dere kunnen aanvullen; ze laten aan duidelijk meeuwen aantreffen. Deze houden zich vooral op
heid niets te wenschen over en bewijzen dat de langs de stille grachten, waar de groote pakvogels zich stilaan veiliger gaan voelen bij den huizen staan en minder wandelaars Komen
mensch, „Vogelbescherming" heeft eer van haar
(Marnixkade) De groote Kaaksnavel geeft dezen
werk en ook in het buitenland weet men dit te
waardeeren. Alhoewel, 't is ook hier natuurlijk vogel iets haaiïgs en bijzonder strijdlustigs; we
niet alles botertje tot den boom. Maar daarover willen op deze minder prettige eigenschap maar
wellicht later eens.
niet verder ingaan. De zilvermeeuw bezit ze in
hooge mate. Bij de volwassen exemplaren zyn
Intusschen zijn we met dit eeresaluut aan een
sympathieke instelling wel een beetje uit de de snavels geei met roode vlek.
buurt van onze meeuwen geraakt.
De jongen van deze meeuw lijken op het eerste
We zouden niet volledig zijn, als 'we u ook
niet een beetje wegwijs hielpen in den oogen- gezicht van een heel andere soort. Het zyn de
schijnlijken warwinkel van soorten. Ook willen bruine monsters met zwarten snavel, waarvan
we, zij het in korte trekken, hier en daar enkele we reeds in het begin spraken Na vier jaren
pas vertoonen ze de hagelblanke borst- en buikbijzonderheden vertellen.
Laten we u dadelijk maar vast een heel eind veeren van het volwassen kleed. Ze zijn aan
op weg helpen met te vertellen, dat u in verre- volkomen „uitgekleurd".
Hiermee hebben we de twee voornaamste soor.
ten beschreven en menig lezer heeft er voor zijn
eerstvolgende wandeling ook genoeg aan Hij Kan
hier en daar noe; een enkel exemplaar ontmoeten
van de storm- óf kleine zeemeeuw, met groene
pooten en snavel, die in grootte zoowat het mid
den houdt tusschen de kok- en de zilvermeeuw.
Tenslotte moeten we voor degenen, die den
iJkant opwandelen, nog de aandacht vestigen
op de vierde en laatste soort: de mantelmeeuw.
Jongen en ouden lijken heel veel op de „zilver",
doch de ouden dragen opvallend donkere, leizwarte vleugels en ze zijn ook duidelijk grooter.
Het is de beruchtste van alle vier, een rooier
„par excellence", als ik het zoo zeggen mag;
hij broedt in het hooge Noorden en verschijnt
hier alleen in den winter. We kunnen hem trou
wens best missen. Wat niet zeggen wil dat de
ornithologen met in hun schik zouden zijn met
een bescheiden aantal broedsels. Er zijn teeke
nen die er op wijzen, dat we hem nog wel eens
tot onze broedvogels ,.mogen" rekenen.

Zwermen blanke meeuwen verleenen aan het Amsterdamsche stadsbeeld een
bijzondere schoonheid
(Foto v.k.p.)

De baronie Cranendonck
Kasteel wordt raadhuis
Van Maarheeze

•

Nu de gemeente Maarheeze haar nieuwe raad
huis krijgt op het voormalige kasteel CranenHet spreekt vanzelf, dat de oude vogels ge donk, lijkt het ons wel dienstig om over de
durende den broedtijd en de verzorging der jon vroegere baronie Cranendonk enkele historische
gen zooveel mogelijk ln de buurt van het nest gegevens te vermelden.
hun voedsel blijven zoeken. De zilvermeeuw nu
Tusschen Maarheeze en Soerendonk, als men
broedt in de duinen, zoodat gedurende het
broedseizoen zijn rayon hoofdzakelijk beperkt over den provincialen weg gaat even buiten het
blijft tot de kust. De kapmeeuw daarentegen dorp Maarheeze, ligt ter linkerzijde een breede
brengt zijn broedsel groot in de moerassen en laan met hooge boomen. Aan het eind van deze
zoetwaterpiassen van het „binnenland". Nu is het laan vindt men wederom ter linkerzijde het
begrijpelijk, dat er gedurende het winterhalf gloednieuwe raadhuis der gemeente Maarheeze,
jaar op het land een voedseltekort ontstaat; het voormalige kasteeltje Cranendonk. Dit kas
teel werd het laatst bewoond door den heer
en in de duinen is het al niet veel beter.
Waar blijven nu de meeuwen? Het ls logisch, A. Cloquet. Cranendonk was vroeger een Ba
dat ze den weg volgen van den minsten- weer ronie, die de plaatsen Maarheeze, Soerendonk
stand en dit geval zijn er twee: de zee en de en Gastel omvatte. In het noorden grensde deze
stad. De zilvermeeuwen trekken voor het groot Baronie aan de Baronie van Heeze en Leende
ste deel naar het strand, waar gedurende het en aan de heerlijkheid Sterksel. In het oosten
heele jaar wel wat te vinden is. Toch kunnen grensde zij aan de heerlijkheid Weert, in het
ze het daar best zonder de kapmeeuwtjes stel Zuiden aan Budel en in het westen aan het
len, temeer daar er in letterlijken zin al kapers bisdom Luik. De totale oppervlakte der Baronie
genoeg op de kust zijn.
bedroeg ruim 4840 H.A.
Er zit dus voor de andere soort niets anders
Reeds vóór de twaalfde eeuw was deze Baronie
op dan naar de stad te trekken: de brutale en in het bezit van de Graven van Home, Heeren
veel sterkere zilvers zouden hun op het strand van Weert, Nederweert, Wessem enz. Later ging
het recht (met succes!) betwisten.
die over in een der takken van het Grafelijk
Om het geval niet te ingewikkeld te maken, Huis van Egmond. De laatste Graaf uit dien tak
hebben we voor een oogenblik verondersteld, was Maximiliaan van Egmond, wiens eenigste
dat de kapmeeuwen van Amsterdam onze eigen dochter Anna, door haar huwelijk met Prins
broedvogels waren. Dit is echter niet het geval; Willem I viwi Oranje, de Baronie Cranendonk
het ringonderzoek heeft uitgewezen, dat verreweg aan het huis van Oranje bracht. In het jaar
de meeste kapmeeuwen, die we 's winters in de 1420 was Cranendonk in het bezit van den heer
stad aantreffen, uit noordelijker streken komen: Jan van Schoonvorst, bestuurder van Eindho
z.g. wintergasten. De in Nederland broedende ven, burggraaf van Montjoie, heer van Cranen
exemplaren trekken gewoonlijk naar het Zuiden. donk en Diepenbeek.
Doch dit doet weinig ter zake.
Ter plaatse waar nu het, in latere jaren op
gebouwde kasteel Cranendonk staat, stond vroe
Hoofdzaak is, dat ze door het groote aan
ger een schoon, oud en sterK kasteel, de residen
tie van de Baronie, omgeven door uitgestrekte
passingsvermogen, meeuwen eigen, in staat
bosschen, bekend als het Cranendonksche bosch.
zijn in de stad te gedijen. Niet het minst is

De baronnen van Cranendonk — ook o.m. Kei
zer Karei V — verbleven dikwijls op het kas
teel, waar zij zich volop aan de jacht konden
geven, daar het uitgestrekte jachtveld zich hier
toe uitstekend leende.
Op 16 September 1673 lieten de Franschen
dit oude prachtige kasteel in de lucht sprin
gen en het waren eveneens de Franschen, die
in 1795 het Cranendonksche bosch van een mas
sa prachtige boomen beroofden om ze te ge
bruiken voor brandstof. Lang hebben de bouw
vallen getuigd van de plaats, waar eens het
schoone kasteel heeft gestaan en hierop is het
nieuwe verrezen, dat thans aan den raad dezer
gemeente met den voortvarenden burgemeester,
R. H, van Schaik, een waardige verblijfplaats
biedt.
In de raadsvergadering van 3 Juni 1938 be
krachtigde de gemeenteraad den in een vorige
geheime zitting goedgekeurden aankoop van het
landgoed Cranendonk. De aankoopsom bedroeg
ƒ 80.100 voor het landgoed en ƒ 1450 voor de
bosschen. Het landgoed heeft een grootte van
ongeveer 118 H.A. en is gelegen in een blok,
bestaande uit landhuis, remise, garage, boer
derijen, bouwland, weiland, boomgaarden en dennenbosschen.
Op uiterst practische wijze, zonder dat't aan
zicht van het kasteeltje er door geleden heeft,
is het omgebouwd tot een practisch en welingericht raadhuis, dat een sieraad is voor de ge
meente. Ook uit historisch oogpunt is het be
houd van Cranendonk een waardevol bezit.
De ligging van het raadhuis is prachtig, want
het vormt nu de schakel tusschen de beide
parochies Maarheeze en Soerendonk.
We vernamen, dat diverse aansluitende ge
meenten een blijk van belangstelling en mede
leven hebben willen geven door o.a. het schen
ken van gebrandschilderde ramen. Hieruit blijkt
dan ook de uiterst vriendschappelijke verhou
ding, die er is tusschen deze Brabantsche ge
meenten.
Moge de gemeenteraad, gesterkt door dezen
geest, onder het bestuur van burgemeester Van
Schaik in zijn nieuwe home de kracht vinden
om als waardige vertegenwoordiger van de ge
meente vruchtbaar te werken voor het heil der
aan zijn zorgen toevertrouwde gemeente Maar
heeze.

De bloedige aanvallen in den laatsten win
ter van deze vogels op halfbevroren meer
koeten aan het IJ liggen ons nog versch
in het geheugen. Het waren weinig verkwik
kelijke tafereelen, die we daar te aanschou
wen kregen en zelfs de ijsbrokken, hun door
de verontwaardigde werklieden langs de ka
den toegesmeten, konden hen niet van hun
bloederige moordpartijen weerhouden.
Zand erover. Anderen zullen voor ons waken
tegen een ongewenschte overbevolking.
Wie dus heeft gestaan bij een nest met jonge
meeuwen in het duin, die zal pas met reden
de forsche schoonheid en de fiere houding der
ouden bewonderen.
Nog enkele maanden en de zilvermeeuwen
verkondigen ons de lente weer letterlijk van de
daken, met wijd-open snavels, de gespierde halsen gestrekt. Het is hun baltsroep, een begees
terend en uitbundig: „Kliauw, klau, klau!"
Het zal de dank zijn voor onze gastvrijheid
en heel de stad zal het hooren! Het is te
vens het antwoord op den wenk der duinen
en de belofte dat ook aan het barre getij een
einde komt.

J. O.

De meeuwen verliezen hun schuwheid,
als honger hen in koude dagen plaagt
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DE VERWACHTE DER VOLKEREN
tot de Kerk behooren, alles zouden hebben en
zij, die daarbuiten staan, niets, maar wat de
laatstgenoemden hebben aan waarheid en goed
heid, heiligheid en heelkracht is een deel van
de zaligmakende Una Catholica." Deze ziens
wijze komt stellig overeen met het gelooi, dat
de geboorte van Christus de „volheid der tij
den" aanduidt, d.w.z., dat in alle „tijden" een
element aanwezig is, hetwelk om zulk een „ver
vulling" smeekt.
III

Heilsverlangens der Oudheid
Kerstmis in het licht der
Vergelijkende godsdienst
wetenschap

•
i

Een tijdlang heeft het schijn gehad, dat de
centrale heilsfeiten, waarop de Christelijke

waarheidsleer berust, door de moderne weten
schap zouden herleid worden tot fantastische
verzinsels, geboren uit begeerte-droomen. die
de nood had ingegeven aan de menschheid. De

oude Bijbelkritiek, die opkwam, toen Richard
Simon in 1678 zijn „Histoire critique du Vieux
Testament" in het licht gaf en die haar beslag
vond in de ontkenning van het waarheidsge
halte der Bijbelsche boeken door Reimarus en
Lessing, haar hoogtepunt bereikte in de Jesusbiografie van David Strauss, scheen werkelijk
te hebben afgerekend met alle tradities des
geloofs. Voor den gemiddelden materialist van
de vorige eeuw stond het onomstootelijk vast,
dat godsdienst „niets dan bedrog" is en hij
putte uit deze platvloersche opvatting een zekere
kracht. Zij bemoedigde hem namelijk om zijn
droomen en illusies, die achter den horizon van
het eigen leven geen eeuwig „hiernamaals" meer
zagen, geheel te richten op het „hier" of, zoo
als de Duitsche wetenschap het noemde, op het
„Dieszeitige". Zoo werd de ontkenning der
waarde van het godsdienstig verschijnsel een'
voorwaarde tot het nastreven van maatschap
pelijke hervormingen. Het idealisme der mensch
heid werd „gesaeculariseerd" en men meende
het aldus te zuiveren van sombere waanvoor
stellingen, waarin de godsdienst onze verbeelding
gevangen hield.
Vooral na het bekendworden van Darwin's
afstammingstheorie en de verbreiding van het
evolutionistische denken, dat alles zag in een
gedurigen staat van ontwikkeling, ontplooiing
en vooruitgang, begon de kritiek, die zich aan
vankelijk in hoofdzaak had bepaald tot den Bij
bel en tot de heilsfeiten, waarop het Christen
dom zich beroept, breeder terrein te kiezen en
zich bezig te houden met het algemeene gods
dienstverschijnsel. Ze zocht naar den inhoud
van de menschelijke „oer-religie" en trachtte
dezen inhoud te vereenzelvigen met een reeks
van psychologische reacties, die door redelijke
bewustmaking overwonnen kunnen worden.
Men kwam voor den dag met simplistische
uitspraken als „Godsdienst in angst" of „In de
religie concentreert zich de lafheid van den
mensch tegenover het natuurgebeuren"; men
verklaarde alle godsdienstige levensvormen uit
een oorspronkelijk „animisme", dat sigen zou
zijn aan de achterlijke geestesgesteldheid van
primitieven en men zag in de ontwikkeling der
godsdiensten een sterke onderlinge afhankelijk
heid, zoodat men alles verklaarde uit het syn
cretisme, dat is de versmelting van de mythi
sche herinneringen van het eene volk met die
van het andere, waarbij het Godsbestaan kan
worden gemist. De „Babel-Bibel"-school kwam
op en trachtte aan te toonen, hoe de voor heilig
gehouden Bijbelverhalen slechts resten zijn van
veel oudere Sumerische overleveringen. Met het
spijkerschrift meende men de waarheid uit de
zoogenaamde boeken van Mozes te hebben weg
gekrast. De „Jesus-mythe" werd herleid tot
factoren, die grootendeels geleverd waren door
de Mythra-mysteriën, verbonden met de Joodsche Messias-verwachting, toen deze werd ge
ïnterpreteerd in een Hellenistischen zin. Terwijl
de paleontologie, op zoek naar den „oermensch"
den geheelen inhoud van het paradijsverhaal
scheen te herleiden tot een beminnelijk sprook
je, en dus ook afrekende met de erfzonde, waar
van alleen nog maar een vage symbolische ver
klaring mogelijk zou blijven — bij de bewust
wording verloor de oermensch n.1. zijn onschuldigen voorstaat van dier — ontwaarde de ver
gelijkende godsdienststudie alom een drang naar
„heil" en „verlossing", die in werkelijkheid ge
richt was op de herovering van dezen onbewusten oerstaat, en het geheim van de Menschwording des Woords begon zich te voegen in
een categorie van mythologische „vervullingen"
dezer heilsverwachting, waarna in wezen niets
aan de menschheid veranderde, dan dat zij een
religieus systeem rijker was geworden naast de
talrijke, welke zij nog bezat of reeds versleten
had.
De eerste kennismaking met de vergelijkende
godsdienstwetenschap, zoo meende men, zou
vernietigend zijn voor het voortbestaan van de
Christelijke heilsillusies. Ja, men beweerde, dat
„de Menschenzoon" nu eindelijk zou worden
aanvaard en begrepen in zijn ware gedaante
van saeculier hervormer der maatschappelijke
zeden, gezworen doodsvijand van het phariseïsme, dat is het kerkgeloof in iederen denk
baren vorm.
In werkelijkheid zag het er naar uit, dat de
godsdienst-historische litteratuur, die zich in
Weinige tientallen van jaren opstapelde tot den
inhoud van enkele groote bibliotheken, het on
weerlegbaar bewijs zou leveren van de histori
sche „gewoonheid" der Menschwording: een in
cident, dat zich in Palestina herhaalde, na zich
te hebben voorgedaan in Indië, in Sumerië, in
Egypte, bij de Indianen, bij de Negers, kortom
Overal, waar iets wordt waargenomen, dat op
godsdienst lijkt.
Al spoedig echter moest deze nieuwe weten
schap, die talrijke hulpmiddelen als de anthropologie, de ethnologie, de paleontologie, de psy

chologie te baat riep, zich verbazen over een
moeilijk verklaarbaar verschijnsel, n.1. de alge
meenheid van de religie.
Een volk, dat volslagen goddeloos zou zijn en
dit ook altijd zou geweest zijn, bleek niet te
bestaan. Integendeel bevestigden de vondsten
betreffende de oudste menschensoorten, die de
aarde bevolkten, dat men de cultuur van deze
voorvaderen alleen kon verstaan door hun ge
dragingen, voorzoover die eenig spoor nalieten,
religieus" te verklaren. Zoowel de ontdekkingen
in de ruimte, die den onderzoeker in aanraking
brachten met heden ten dage levende primitie
ven, alsook de ontdekkingen in de diepte, die
nadere voorlichting brachten omtrent het be
staan van volkeren, wier lot zich eeuwenlang
vóór onze jaartelling voltrok, droegen er toe
bij, dat men zich opnieuw rekenschap ging ge
ven van de beteekenis der religie voor de
menschheid.
Nu begon men allengs de ontwikkeling met
een ander oog te beschouwen en het verschijn
sel, dat men aanvankelijk had aangezien als de
overwinning van alle geloof, werd meer en meer
gewaardeerd als de bevestiging der noodzake
lijkheid van althans eenig geloof.
„De menschheid kan klaarblijkelijk niet zon
der geloof", dit werd de gevolgtrekking uit een
onderzoek, aanvankelijk ingesteld om aan te
toonen: „Het geloof is ballast van de mensch
heid op haar doortocht door de geschiedenis."
Toen men eenmaal zoover was, dat men het
geloofsverschijnsel had leeren zien als een nor
male bestaansvoorwaarde van den menschengeest, veranderde ook de hooghartige houding
tegenover dit Verschijnsel. De wetenschap werd
zich weer bewust, dat zij ergens in het heelal
stuit op een geheim, hetwelk zich slechts met
eerbied laat benaderen.
Inplaats van te worden vernietigd door de
vergelijkende godsdienstwetenschap, werd het
Christendom er veeleer door verheerlijkt, daar
het zich immers, juist in de vergelijking, ver
toonde als de voltooiing van hetgeen in diepste
wezen eigen is aan alle vormen van godsdienst.
Nadat men getracht had, de Messiaansche ver
wachtingen van Israël voor te stellen als ont
leeningen aan de litteratuur van andera volke
ren, kwam men nu tot het verhelderend inzicht,
dat Hij, die door de Christenen aanbeden
wordt, niet alleen — hoewel allereerst — de
„verwachte van Israël" is, maar dat Hij werke
lijk recht heeft op den titel, de „verwachte der
volkeren" te zijn. De geboorte van Jesus Chris
tus is het centrale punt van de godsdienstge
schiedenis der menschheid. Zooals Hij voorspeld
was door de profeten van Israël, zoo was Hij,
vager, maar onmiskenbaar, in het vooruitzicht
gesteld door de heilige boeken, liederen en offergebruiken van alle volkeren der aarde, en in
alle thans nog bestaande godsdienstvormen der
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godsdiensthistorische litteratuur zich laten lei
den door een eenvoudige, heldere handleiding.
Een zeer belangwekkend en boeiend 'ooek op
het gebied, dat hier onze aandacht heeft, is de
verhandeling van Otto Karrer, getiteld
„Het Religieuze in de mensch
heid en het Christendo m". Zij
verscheen op het laatst van het vorige jaar in
een Nederlandsche bewerking, naar de derde
Duitsche uitgave vervaardigd door J. Lammertse Lzn. (Uitgeverij De Gemeenschap, Bilthoven, 1939).
De schrijver van dit betoog neemt de alge
meenheid van het religieuze verschijnsel tot

Is het boek van Karrer betoogend, een meer
beschrijvende uiteenzetting van de gods
diensten der volkeren wordt gebode:i in een
buitengewoon rijkverzorgde uitgave, die de fir
ma Meulenhoff te Amsterdam onlangs in het
licht gaf onder den titel D e G o d s d i e n s t e n
der Wereld. Dit werk, dat twee deelen zal
beslaan (alleen het eerste is verschenen) wordt
geredigeerd door den Groningschen hoogleeraar
dr. G. van der Leeuw. Ieder onderdeel wordt
verzorgd door een Nederlandschen specialist,
behalve de Godsdienst van Israël, die — ook
meer betoogend dan beschrijvend — behandeld
is door den genialen prof. Martin Buber He
laas ontbreekt aan zijn verhandeling het aller
laatste deel, dat de conclusie zou behelzen en
de geschiedenis van Israël na de ballingschap
zou schetsen. Dit gemis werd door de oorlogs
omstandigheden veroorzaakt: men moet er —
zij het met spijt — in berusten. Want al zal de
katholieke lezer bij de Chassidische Bijbelkri
tiek van dezen auteur zich niet elk oogenblik
op zijn gemak gevoelen, het beeld, dat hier
wordt geschilderd van Abrahams roeping (blz.
167), van den persoon van Samuel (blz 184),
van het optreden der profeten, speciaal Amos
en Osee (blz. 203 en 211) kan niet anders dan
diepen, zeer diepen indruk maken op een gods
dienstig gemoed. Inzake de Pentateuch-kwestie
huldigt Buber nogal radicale opvattingen. Hij
beschouwt de kern van Genesis (blz. 199) als
een late kosmogonie, die uitsluitend bedoelt de
wordingsgeschiedenis van den geloovigen mensch
te schilderen, en behandelt Deuteronomium als
een geschrift uit den tijd der hervorming door
Josias (blz. 239). terwijl hij de Messiaansche

KERSTLIED
DUM MEDIUM SILENTIUM TENERENT OMNIA
Toen alles stil was is de nacht gaan beven
als van een breed bazuingeschal.
Een engel riep omlaag: „Gods vrede
voor wie naar Hem wél luisteren zal!
De arme herders vonden Hem
zeer schamel, want slechts witomwonden
met ongekaarde wollen doeken,
zoodat zij aanstonds al verstonden,
dat hier een Lam ter kribbe lag.
Zoo zuiver zijn Maria's handen,
zoo wél omgeven door het licht,
dat van het Kindje straalt op haar gezicht
en op de scheefgezakte wanden.
Wie is dit Kind in stof geboren,
in armoei van een beestenstal,
maar waar omheen de engelenkoren
lofzingend zweven zonder tal?
De Maagd ontving. En ziet, zij baarde
een Licht, dat het heelal ontzet.
Hoe brandschoon vlammend straalt de aarde
opnieuw in evenwicht gezet

Verzameling voorwerpen, die in verband
staan met het Chineesche geestengeloof.
Het middelste (ronde) instrument wordt
gebruikt bij een bruidsstoet en behoedt
de bruid tegen booze geesten
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door dit Klein Kind! De lelies bloeien!
en alle doornkens, rozenrood,
drinken het zuiver Bloed der Vrouwe
en worden herboren uit Zijn nood.
Dec. '40.
PAULUS MARIA SCHM1T Ord. Carm.

menschheid dringt een heimwee naar vervul
ling. Zij wachten den ommekeer, die de verlos
sing, de verzoening en als resultaat hiervan de
heerlijkheid in het vooruitzicht stelt.
n
Aan de rijke litteratuur over de religie van
de menschheid, speciaal in verband met haar
vervulling in het Christendom, werden gedu
rende het laatste jaar in Nederland eenige be
langwekkende uitgaven toegevoegd, die wij on
der de aandacht van ontwikkelde katholieke
lezers willen brengen.
Wij herinneren dan allereerst aan de „Inlei
ding tot de Godsdienstgeschiedenis" van prof.
dr. K. L. Bellon, in 1935 verschenen bij den
Standaard-boekhandel te Brussel, en toentertijd
uitvoerig aangekondigd in ons blad. Du nut
tige, samenvattende werkje, dat de resultaten
van de vergelijkende godsdienstwetenschap be
handelt van katholiek standpunt, kan namelijk
den lezer groote diensten bewijzen bij de lec
tuur of de bestudeering van de nieuwe boeken,
die wij hieronder zullen behandelen. Het spreekt
vanzelf, dat deze stof, die een meer ontwikkel
de kennis van theologische vraagstukken ver
onderstelt, moet voorbehouden blijven aan lezers
met ervaring en onderscheidingsvermogen; juist
dezen zullen gaarne bij het raadplegen van
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uitgangspunt, en toont aan, welke gemeen
schappelijke grondtrekken waarneembaar zijn in
de religies van Germanen, Romeinen, Grieken,
Egyptenaars, Sumeriërs, Indiërs, Chineezen, Ja
panners, Voor-Indiërs, Babyloniërs, Assyriërs,
Perzen, Mohammedanen, Polynesiërs en natuur
volkeren. Hij concludeert uit het overzicht, dat
h;1 van de godsdienstvormen dezer volkeren
geeft, tot het bestaan van een „positieve en
wezenlijke overeenstemming" betreffende de
houding ten oczichte van „id quod majus cogitari non potest", het — hoe ook voorgestelde —
„opperwezen". De verschillen vangen pas aan
bij de concrete verzinnebeelding der Godsmacht.
Wat inhoud en motieven van het religieuze
geloof aangaat, maakt Karrer onderscheid tus
schen twee hoofdtypen, die hij, onder verwij
zing naar de Grieksche philosophie, kenschetst
als het „Aristotelische" en het Platonische"
godsdienst-type.
Het eerste type doet het menschelijke den
ken naar buiten treden, waar het de objec
tiviteit in de natuur begrijpt en aldus het god
delijke erkent als den zijnsgrond van al het stof
felijk en geestelijk waarneembare.
Voor het Platonische type beslist daarente
gen de innerlijke ervaring, die eveneens
naar het goddelijke voert en dit onderkent als
levensoorzaak, als waarheidsbron, als „het
heilige"
Het aldus gemaakte onderscheid is echter lou
ter schematisch, waarschuwt de auteur, en dient
alleen om de waarnemingen te classificeeren;
in de werkelijkheid zijn beide ervaringsvormen
nooit zoo streng gescheiden. Hij toont aan, hoe
de aanwezigheid van beide elementen door alle
godsdienst-onderzoekers wordt verondersteld als
het karakteristieke merk van het godsdienst
verschijnsel en ontleedt in dit verband de op
vattingen van denkers als Rudolf Otto, J. H
Newman, Pr. Heiier, Schell en Troeltsch.
Daarna geeft hij een overzicht van de geop
perde theorieën over het ontstaan van net reli
gieuze in de menschheid en behandelt de hier
mede samenhangende vraagstukken in het licht
van de hedendaagsche wetenschap, om dan, uit
een vergelijking der godsdienstige bewustheidsinhouden te besluiten tot de „overtreffende vol
heid van het Christendom", dat hieraan zijn
wereldzending ontleent.
Met deze korte weergave van den opzet is ech
ter niet meer gegeven dan enkele lijnen van
het „geraamte" van dit boek. Het is een be
toog, waaraan een zekere durvende oorspron
kelijkheid niet vreemd bleef, en dat dan ook in
onderdeelen wel eens uitlokt tot tegenspraak
of tot nader onderzoek. Vele resultaten van de
moderne wetenschap zijn er in verwerkt en de
schrijver richt zeer stellig het oog op de mystischp facetten van het godsdienstverschijnsel
zonder daarom het dogmatische te verdoezelen.
Hij ziet in de verwachting der volkeren een
onderdeel van de Moederkerkelijke waarheid.
«Het is niet zoo" — schrijft hij — „dat zij, die

profetieën (blz." 230, vooral blz. 236) losmaakt
van de Christelijke interpretatie, hoewel hij toch
daarheen schijnt te verwijzen tusschen de re
gels door (vandaar in het bijzonder, dat wij
de onvoltooidheid betreuren).
Maar al vraagt dit opstel, gelijk het boven
staande wel te kennen geeft, om een critischen
lezer, het is buiten kijf een der meest indruk
wekkende bijdragen en het bezat het cardinale
belang, dat het in het verband van dit grootsche
geheel duidelijk de beteekenis 'van het Oude
Testament belicht als de zuivere, ongerept-vergeestelijkte, ja, geopenbaarde formuleering van
de verwachting der volkeren.
Dit centrale opstel van prof. Buber is om
ringd door beschrijvende studies, waarin de
godsdiensten der primitieven, der Egyptenaren,
Babyloniërs, Assyriërs, Hethieten. Kanaanieten,
Phoeniciërs, Oegaritiërs, Syriërs, Voor-Indiërs,
Iraniërs, Chineezen en Japanners worden ge
schetst; het tweede deel zal de overige groote
godsdiensten bespreken.
Het behoeft geen bewijsvoering, dat deze on
derling onafhankelijke studies, elk door een af
zonderlijken deskundige te boek gesteld, spijts
de bindende redactie, groote verschillen van
stijl en gerichtheid vertoonen. Terwijl b.v, het
opstel van Prof. van der Leeuw over de religie
van de primitieven het subjectieve element zoo
stellig mogelijk terughoudt, wordt de studie van
Prof. Faddegon over Brahmanisme an Hin
doeïsme gekruid door een psycho-analytische
methode, die weliswaar dienstig kan zijn om
b.v. Indra's roes (blz. 300) te verklaren, of de
zoogenaamde „Sakta-gedragslijn van de lin
kerhand", een soort geïnverteerde deugdbeoefe
ning door het overwinnen van de schaamte bij
het zondigen (bl. 333) eenigszins verklaarbaar
te maken, maar die ons toch, vergeleken bij de
objectiviteit van b.v. prof. Van der Leeuw, De
Groot, of Duyvendak eerder bevreemdend aan
doet dan geruststellend. Wü herinneren ons, de
problematiek, welke prof. Faddegon behandelt,
meer bevredigend uiteengezet en verklaard te
hebben gevonden in het betrekkelijk eenvoudig
werkje van G. Dandoy: „L'ontologie du Vedanta" (Parijs, 1932), waar het psychologische, dat
immers typisch „Westersch" is in dit verband,
meer op den achtergrond bleef. Buitengewoon
gelukkig was prof. Van der Leeuw met zijn
vergelijkingen ontleend aan de ons vertrouwde
alledagspractijk, b.v. de electrische „geladen
heid". in verband met de „mana".
De nog zoo jeugdige wetenschap over den
godsdienst van Ras Sjanna wordt door prof.
Joh. de Grqot in verband gebracht met den
Bijbel en blijkt juist Bijbelsche gegevens te be
vestigen, terwijl de Leidsche hoogleeraar M. Th.
Böhl inzake de Babel-Bibel-hypothese van Delitzsch en het hiermede samenhangende PanBabylonisme van Peter Jensen een zeer gema
tigd standpunt inneemt en het bèlang van de
kwestie juist zoekt in de groote verschillen tus
schen Babelsche en Bijbelsche traditie. De kal-
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tendom geen belemmering doch een voorwaar
de is.
Het werk van prof. Mulders, getiteld D e
Missie in Tropisch Nederland,
heeft vooral een historisch karakter, hetgeen
niet beteekent, dat het de principieele vraag
stukken onaangeroerd zou laten. Het biedt in
tegendeel een zeer helder overzicht van de
godsdienstige opvattingen, die in Oost- en WestIndië inheemsch zijn; daarnaast behandelt het
de koloniale geschiedenis en in verband hier
mede de geheele christelijke (dus ook de protestantsche) missiegeschiedenis, waarbij een af
zonderlijke beschouwing is gewijd aan de me
thodische problemen, die zich voordoen Het
boek is om zoo te zeggen „compleet'. d.w.z.
»ien zal zijn wetenschap over de Indische mis
sie voortaan allereerst uit deze volledige bron
moeten putten; ze vat ordelijk samen wat tot
dusver uit losse monografieën, meestal tijd
schriftbijdragen moeizaam moest worden bij
Als een ongewilde „aanvulling" op dit groote eengezocht en behandelt deze uitgebreide stof
werk, verscheen vrijwel gelijktijdig bij J. H. zeer systematisch.
Kok N.V. te Kampen een bescheiden, maar
waardevol vlugschrift van Dr. A. v a n D e u r Moesten wij in dit overzicht veel samenvat
s e n , g e t i t e l d „ D e H e i l s v e r w a c h t i n g ten, wat in speciale vakbladen aan meer geder Volkeren". Het boekje beslaat niet détailleerde kritiek onderworpen zou kunnen
meer dan 40 bladzijden, maar het behandelt worden: de waarde van zulk een summier over
juist die religieuze mythen en sagen, waarin de zicht moge hierin bestaan, dat de meer alge
Heilsverwachting, in het bijzonder van de Az meen-belangstellende" lezer begrijpe, hoe intens
teken, Indianen, Negers, Polynesiërs (speciaal de moderne wetenschap in Nederland zich re
de bewoners van Nederlandsch-Indië) en Ti- kenschap geeft van de religieuze problematiek
betanen tot uitdrukking komt. De verwachting als de werkelijke k e r n-problematiek van
van een bovennatuurlijken verlosser blijkt al „dezen tijd".
gemeen; vaak is dit een heilbrenger, die gebo
Wij leven vooral in dit allesbeheerschend op
ren wordt uit een maagd.
zicht op „de kentering der tijden" en hoe som
Over dit speciale onderdeel kan men in het ber de Kerstdag van 1940 ons moge toeschijnen,
Nederlandsch ook naslaan de inaugurale rede wie den inhoucj van de genoemde publicaties op
van den Leidschen hoogleeraar P. B. J. K u i- zich laat inwerken, kan zich niet onttrekken
p e r , g e t i t e l d D e G o d d e l i j k e M o e d e r aan de troostvolle gedachte, dat de Heiland der
i n d e V ó ó r - I n d i s c h e r e l i g i e wereld, juist nu, zéér nabij is. Beziet men de
(uitg. Wolters, Groningen, 1939) waarin gewe gebeurtenissen in dit licht, dan wordt de Kerst
zen wordt op de veelvormige moederverbeelding dag weder het bemoedigende feest van de ver
in het religieuze gedachtenleven. Vooral de vulling, dat ons verzekert: de verwachting van
Katholieke lezer zal hierbij denken aan den de volkeren is niet vergeefsch; de Redder is
innigen samenhang tusschen de Verlossingsleer nabij.
en de theorie der Mariavereering.
Het boekje van Dr. van Deursen vat de
resultaten van een vruchtbaar onderzoek samen
in de stelling:
me objectiviteit der uiteenzetting, gegeven door
specialisten, die er niet op uit zijn, propagan
da te voeren tegen het Christendom in plaats
van onvertroebelde waarheden mede te deelen,
maken dit werk bijzonder aanbevelenswaardig.
Een samenvattend, wetenschappelijk ooekwerk
van dezen aard bestond in Nederland nog niet
(wel een brochurenreeks); hoewel de medewer
kers aan deze uitgave geen van allen katholiek
zijn, en hoewel dit uit hun beschrijvende betoogen hier en daar ook blijkt, meener wij
toch, dat het werk, mits critisch gelezen, aan
ontwikkelde katholieken gerust kan worden ter
hand gesteld, terwijl het voor degenen, die
theologie studeer(d)en en die op dit gebied het
boek „Christus" onder redactie van P. Huby
plegen na te slaan, buitengewoon bruikbaar zal
blijken wegens de vele nieuwe gegevens en in
zichten.
IV

„Er is in zekeren zin bij de volkeren een
adventsgedachte, hoe mat en dof, hoe over
woekerd door hoop, door uitzien naar stoffe
lijke goederen. In deze verwachting van een
bovenmenschelijken redder ligt iets aangrij
pends. De veelheid van 't verlangen naar een
heiland, dat brandend aanwezig is in de
menschelijke ziel, is mede een bevestiging
voor datgene, hetwelk voor ons geloof aan
het einde der dagen werkelijkheid zal worden,
wanneer de Heer komt om de aarde te richten.
.... Inderdaad, Jesus Christus is de Zalig
maker van alle volken; Hij is de Verwachting
aller eeuwen."
Deze algemeene Adventsgedachte der volke
ren behoort tot die elementen, welke Karrer
noemde als rijk aan waarheid en goedheid, hei
ligheid en heelkracht in alle religie en die hun
vervulling vinden in de Menschwording van
Christus en in de Goede Boodschap aan de
Volkeren.
V.
Hiermede raken wij aan de zending van de
Kerk (de „missie"), die consequent samenhangt
met de Zending van den Heiland, juist in zijn
beteekenis van den Verwachter der volkeren.
Ook op het gebied van de Zendingsleer, die
van het hier behandelde onderwerp onafschei
delijk is, zagen enkele belangwekkende nieuwe
uitgaven het licht. Ze zijn van de hand der
missie-professoren van de bijzondere Universi
teiten, prof. dr. J. H. B a v i n c k van de Vrije
Universiteit te Amsterdam, en prof. dr. A l p h .
Mulders van de Katholieke Universiteit te
Nijmegen.
Prof. Bavinck bezorgde onder den titel: „De
Boodschap van Christus en de nietC h r i s t e lij k e religies" (J. H. Kok. Kam
pen, 1940) een critische ontleding van Dr. Kraemers werk: The Christion Message in a nonChristian World. De Leidsche theoloog Kraemer gaf in dit Engelsche boek van 1938 (de
Duitsche vertaling verscheen in 1940) sen ver
handeling over de crisis van de wereldgods
diensten en over de hieruit voortvloeiende kan
sen van het Christendom om zich mondiaal te
verwerkelijken. Voor zoover hierbij de zendings
methode ter sprake kwam worden verscheidene
objecties van prof. Kraemer door prof. Bavinck
getoetst en beantwoord. Terwijl prof. Kraemer
zich verzet tegen de agressieve en antithetische
methodiek, die veelal werd gevolgd, wijst prof.
Bavinck op het gevaar eener al te vergaande
accommodatie, waarbij de principieele tegenstel
ling tusschen het Christendom en de gods
diensten der volkeren niet meer voldoende tot
haar recht zou komen. Beide auteurs zijn het er
echter over eens, dat verdieping in de ontologie
der volkeren voor de verspreiding van het Chris-
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herinnering aan een eeuw katholieke dagblad
pers gekoppeld blijft. Ook het geruchtmakend
artikel van 24 Maart 1840 staat daarmede nog
ln nauwer verband. Wie was er de schrijver
van?

DAGBLADPERS

Dr. Cramer, die ook in de voorgeschie

De „Noord-Brabander" in 1840

„Wie was de schrij
ver van dat fulmi
nante stuk?"- vroeg
Dr. J.H. J. M. Witlox
reeds in zijn aca
demisch proefschrift (1919) over de Katho
lieke Staatspartij, bij het behandelen van
het „geweldig artikel, dat als een bazuinstoot
door het land klonk en, als vliegend blaadje bij
duizendtallen verspreid, overal de Katholieken
Uit den slaap moest wekken". Onder den klin
kenden titel en het pakkende motto:
AAN DE KATHOLIEKE HELFT DER

den vervangen, om
de meerderheid te
krijgen! — „en de
invloed van de Wijs,
„den
menner
der
versterkt. God geve het

•

De Tijd" in 1845

NEDERLANDSCHE NATIE
„Wachter, wat is er van den nacht?"
,X)e morgen is gekomen, maar het
blijft nacht"
Isaias — de Profeet (XXI-II)
worden „de flauwhartigen" als volgt opgeroepen:
„De halve bevolking, het katholieke Neder
land, méér dan een millioen Nederlanasche
burgers hebben niet één orgaan, waar regel
matig hunne belangen in voorgesteld, ontwik
keld, toegelicht, aangedrongen en tot een
constitutioneel resultaat gevoerd worden."
Nederigheid en zwakheid zullen op den oor
deelsdag geen verontschuldiging voor w e r k e 
loosheid bieden. Waar is de ochtendstond
van heil voor de Katholieken gebleven, waar
zijn de beloften, waarmede men hen paaide,
vraagt de schrijver en vaart dan in vlammende
taal voort:
En gij, Katholiek Nederland, al
léén de halve natie, gij Roomschen, zit daar
in onverschilligheid neder,
en hebt géén
ander woord, dan: wat vermogen wij er tegen,
of wat gaat het ons aan? — Hebt gij dan op
gehouden Mensch te zijn? — Zult gij u afzwoegen om uw kroost eenig goud na te la
ten, en zult gij toezien, dat het in slavernij
zal geketend liggen? NU is het tijd; — als de
oogst rijp is, moet de sikkel gaan
Eén
van beiden, gij moet sterven of ontwaken en
deelnemen aan den strijd
Thans is het
oogenblik daar, om u te doen gelden, om voor
later eeuw te verklaren, dat gij niet lan
ger wilt geringeloord en geërgerd worden
door uw Geloof hatende Ambtenaren; dat gij
mondig genoeg zijt, om méér te wezen dan
lastdier van staat; dat gij ook, evenals zoovele
niet-Katholieken des noods, gelijk zij, mede
zonder bekwaamheid of verstand, een of an
der vet ambt zoudt kunnen waarnemen; dat
gij geen buit wilt blijven van het Vampyrismus
; dat gij geen geloofsartikel
in de grondwet dulden zult, strijdig met het
gezond verstand van heel Europa; dat gij het
regeerend stamhuis beter weet te eerbiedigen,
dan het protestantismus in deze oogenblikken, tot zijn eeuwige schande, bewijst; dat gij
zeer goed weet, hoe die thans niet langer
verkropte religiehaat, welk het aan den Ko
ning gaat toedragen (1), de leus geweest is,
waaronder men het gouvernement, ten spijt
en nadeele der Katholieken, XXV jaren lang
heeft weten te leiden; dat gij even als in
België vrijheid van onderwijs, vrijheid van
godsdienst verlangt
met één woora, dat
gü de voogdij ontwassen zijt en spreken durft,
waar 't misdaad zou zijn te zwijgen."

Mr. J. B. van Son
(Foto Archief V.K.P.)
slachtoffer van de geprikkelde gemoederen
boven den Moerdijk. In de „Papieren van
Maanen" is „de Noord-Brabander" herhaal
delijk het voorwerp van geheime rapporten
en correspondenties, nu en dan „het oproerblad" genoemd, waarvoor men de middelen
zoekt „om het bij de kladden te krijgen"....

Van 1830 tot 1839 was „de Noord-Brabander"
overigens nagenoeg
uitsluitend nieuwsblad.
Over godsdienst kan en mag men nog spreken,
schrijft hij 28 Juli 1835, doch „de Staatkunde
is thans van te kieschen aard en vertoogen
daarover zouden bij al de vrijheid van druk
pers niet geduld worden." Als dat zijn Brabant
sche lezers té machtig wordt en het ééne „In
gezonden stuk" na het andere plaatsing krijgt,
antwoordt de hoofdredacteur De Wijs op 26
Juli 1838 — „Men verwijt ons, dat wij te zeer
de handelingen van despoten sparen en dezelve
niet genoegzaam aan den dag leggen. Doch er
zijn tijden en omstandigheden, die zulks verbie
den. Men wil van de besturen niet anders ver
meld hebben, dan alle hoedanigheden van groot
En dan volgt het merkwaardig en dreigend heid, rechtvaardigheid en menschlievendheid..."
Dit alles stond, zéér voorzichtig, in een artikel
naschrift:
over
de vrijheid van onderwijs in Polen!
Eén punt kwam echter sinds 1836 bijna voort
„Eene vereeniging van krachten in NoordBrabant heeft een redactie van ons Dagblad, durend in het blad aan de orde en scheen dus
in den geest van het vorenstaande, thans mo door de censuur toegelaten te worden, n.1. de
gelijk gemaakt. Noord-Brabant toch, over de klacht over katholieke achterstelling bij benoe
drie honderd duizend zielen sterk en geheel mingen. Dit werd op den duur zóó in 't oog
vervoogd onder den invloed eener Protestant- loopend, dat Le Sage er tegen opkwam met de
sche propaganda, bezit nog te veel levens waarschuwing, dat de incidenteele strijd den
kracht, om vrijwillig den lijdzaamheids- principieelen niet mocht verdoezelen! Nadat
doodslaap te willen insluimeren. Vandaar zal met „de Noord-Brabander" ook zijn provincie
de kreet der echte vrijheid opgaan: ons Dag in 1839 onder den militairen druk uit gekomen
blad zal, zonder aanzien des persoons over was, werd Van Maanen uit Den Bosch bericht:
namen en zaken spreken.... er is gezorgd „Gisteren heeft de vergadering van de Heeren
voor het aanknoopen van banden in Frank Provinciale Staten geheel revolutionnair gehan
rijk
de voornaamste artikelen met de be- deld" — de „kabaal" had n.1. twee Gedeputeer
wijstukken er bij gaan te gelijk te Parijs ter
perse.... Publiciteit en samenwerking is het
eenig vereischte voor den oogenblik...."

menigte
is zeer
beste!"
De „Nood-Brabander", die met de keuze voor
de Tweede Kamer slechts matig tevreden was,
wijdde intusschen zijn hoofdaandacht aan de
komende grondwetsherziening (van 1840) en een
groote reeks pracht-artikelen aan het onder
wijs. In het nieuwjaarsartikel van 1840 somde
het blad niet minder dan 20 verlangens der Ka
tholieken op en, na den 17en Maart de wenschelijkheid te hebben uitgesproken, dat ook de
geestelijkheid zich met de a.s. verkiezingen zou
inlaten, kwam dan op 24 Maart het boven-geciteerd artikel „als een bazuinstoot".
Zulk een vrijheidskreet kwam niet alleen „de
Noord-Brabander" ten goede, die binnen 'n paar
weken van 250 tot over de 1000 geabonneerden
in oplage steeg. Den 21sten April 1840 gaf het
blad een niet overbodige toelichting van zijn
stoute bewering: de Katholieke helft der Nederlandsche natie, 't Getal inwoners op 1 Jan.
1840 was, volgens de officieele statistiek, 2.859.003,
waarvan de Katholieken 1.076.700, met Limburg
mede 1.266.682 telden. Eén Katholieke courant
met 'n goede duizend abonné's was dus wel een
nog zeer bescheiden begin, na den bazuinstoot
van 24 Maart! Van alle kanten naar het „ver
kenningswoord" gevraagd, gaf het Bossche blad
dc leus „Regt en Orde", den lateren naam van
vele onzer kiesvereenigingen. Maar, afgezien
van het feit, dat het enkele artikel van 24 Maart
het aantal abonné's tot het viervoudige binnen
de maand had doen stijgen, was de moreele
winst: het verwerven allereerst van een bijna
nationale prestige voor het katholieke blad. De
vrijzinnige „Vlissingsche Courant" vreesde des
wege voor religie-twist, de fel anti-paapsche
„Arnhemsche Courant" verklaarde, na weken van
doodzwijgen, hetzelfde; ook het „Stoïcijnsche
Handelsblad" bleef zijn taktiek getrouw. De
„Augsburger Zeitung" echter verlangde van „de
Noord-Brabander" met den toestand der Ka
tholieken bekend gemaakt te worden. Reeds den
29sten Maart las men ook in de „Kölnische Zei
tung", in een correspondentie:
„De .NoordBrabander" bevat een zeer hevig artikel
waarin
men zelfs te verstaan geeft, dat men
de oogen naar Frankrijk richten zou." Later
kwam de redactie van hst Bossche blad ver
klaren (29 Sept. 1840), dat zij Montalembert
onder hare correspondenten en vrienden telde!
Waarop de „Augsburger Zeitung" in een arti
kel „Holland in April 1840" het Bossche blad
noemde „het hoofdorgaan der Katholieke op
positie in Nederland". In 't binnenland werden
intusschen de hoofdartikelen van „de NoordBrabander" in meer dan één stad nagedrukt,
waartegen het blad zich in rechten waarborgde.
Niettemin kon Dr. J. W. Cramer te Amster
dam, in zijn „Liber Rationum" aanteekenen,
dat „de kreet van Van Son in 't Noorden nau
welijks eenig effect had; en „in 't algemeen kan
men zeggen, dat de gevolgen niet aan den
luidruchtigen en grootschen opzet (van het ar
tikel) hebben beantwoord". Nog in 1840 bracht
trouwens de troonsbestijging van Willem II de
Katholieken in een geheel andere stelling te
genover de regeering. Bovendien hadden de twee
Amsterdamsche vrienden, Dr. J. W. Cramer en
J. A. Alberdingk Thijm, al sedért eenigen tijd
de noodzakelijkheid betoogd van de oprich
ting van een Katholiek dagblad in de hoofd
stad. Een katholiek dagblad te Amsterdam
noemde men het ideaal. De vrijheidskreet van
„de Noord-Brabander" weerklonk tenslotte óók
„langs Hollands strand" en prikkelde in het
Noorden altijd meer „het verlangen onder de
Katholieken naar een eigen roomsche courant".
Toen nog vóór het einde van 1840 de leiding
van „de Noord-Brabander" zelf in de verkeer
de handen van Dr. Wap geraakte — zij het
slechts voor 'n paar jaar — waarna de Waalwijksche kapelaan Judocus Smits de redactie
van het Bossche blad overnam, vormde deze ten
slotte in de plannen der Amsterdamsche heeren
het verbindingsteeken, waardoor „de Tijd" in
den persoon van zijn oprichter en eersten hoofd
redacteur, met „de Noord-Brabander" bij de

voorpagina van „De Noord-Brabander" van
met donkerglanzende korst, waarin geheim
zinnige figuren en krullen zijn gebakken en
die aan elk versmald einde
een dubbelen knobbel vertoonen. Het is echter opmer
kelijk, dat deze brooden, die
onder den rook van Amster
dam jaar aan jaar gebakken
en gegeten worden, toch bij
het „groote publiek'' nauwe
lijks bekend zijn. Hier eet
men Kerstbrood of Kerst
krans, maar het zinnebeel
dig katerbrood is men ver
geten.

24 Maart 1840 beslaande — en tegelijk in
houd en strekking wilden karakteriseeren.
Zulk een toon had het Bossche blad sedert
het opheffen van de militaire censuur, op 18
Juni 1839 — bij het beëindigen van den
staat van beleg, tijdens de onderhandelingen
te Londen over de Afscheiding van België
— nog niet aangeslagen. Als gevolg van de
heftige beroering, door de eerste petitie-beweging veroorzaakt, was „De Noord-Bra
bander" op 1 April 1829 in Den Bosch ver
schenen. Wiselius' geoefende speurzin had
bij het snuffelen naar „Ultramontaansche
en Jezuitische hulpbenden" tot ver buiten
zijn Amsterdamsch terrein den „NoordBrabander" geroken! En zoo schreef hij
reeds op 12 October 1830 naar Van Maa
nen, met de geheel overbodige vraag: „Is
bij Uwe Excellentie bekend de Heer Hen
drik de Wijs uit 's Bosch.... lid der Ge
deputeerde Staten van Noord-Brabant en
hoofd-redacteur van den „Noord-Braban
der"? Terloops maakte hij het zich tot
„in

allen

gevalle

dezen

De

Wijs

bekend te maken als een hoogst gevaarlijk
mensch, die alom, ook door particuliere
brieven hier ter stede, kwaad zaad gracht
te strooien
" Hein de Wijs, die 4000 gul
den in de onderneming had gestoken, heeft
met Mr. J. B. van Son, den scherpzinnigen
advocaat, later officier van justitie in Den
Bosch, (later Minister van Eeredienst)
zeker den voornaamsten stoot tot de op
richting van het blad gegeven, hoewel de
Gebroeders van Langenhuysen, de bekende
uitgevers „Achter de .Groote Kerk" in Den
Haag, wier naam men in de ontwikkelings
geschiedenis van de katholieke Nederlandsche pers herhaaldelijk terugvindt, even
eens een belangrijk aandeel in net tot
stapdkomen ervan hadden. Onder het motto
„Dicere verum q u i d vetat". had het
nieuwe Bossche blad — want er kwam in
de Brabantsche hoofdstad nog een „neu
traal" gehouden ,,'s Hertogenbossche (Dinsdagsche) Courant" uit, welke naam door
de latere uitgevers, J. J. Arkesteijn en Zn.,
werd veranderd in haar huldigen „Provin
ciale

Noord-Brabantsche en 's Hertogen

bossche Courant" — zich, mèt „de Luybensche en Sassense Klub", tégen de scheiding
verklaard; maar toen deze tóch doorging
werd ..de Noord-Brabander", de „eenige ka
tholieke

courant

van

het

Noorden", het

haalde plaats zonder eenigen schijn

van

aarzeling mr. J. B. van Son, den Bosschen
officier van justitie, als de schrijver van
het besproken artikel in de „Noord-Braban
der". Aan deze stellige verklaring van
iemand, die het weten kon — iemand, wien
nog zoo'n nobele en belangrijke rol in het
emancipatie-proces der Katholieken was
weggelegd — twijfelde Dr. Witlox in zijn
aangehaald Proefschrift van 1919,

op

de

volgende gronden.
„Het staat vast, dat van den weliswaar
principieelen, maar zeer kalmen en koelen
Van Son in latere dagen met geen moge
lijkheid een dergelijk stuk was te wachten.
Ook is de ingenomenheid met rechtstreeksche verkiezingen en ministerieele verant
woordelijkheid beslist met zijn houding van
slechts enkele maanden later in strijd."
Is het mogelijk, dat Mr. Van Son een dergelijken toon en de formuleering van zulke
eischen noodzakelijk achtte in een kreet tot
ontwaking aan „de katholieke helft van de
natie"? Maar dan is weer zijn schampere uit
lating in de Dubbele Kamer, slechts korten tijd
later, tegen „de dagbladschrijverij" gericht, toen
hij deze noemde „een derde macht in den
Staat, wier aanvallen op al het bestaande dik
werf niets anders zijn, dan de wanhoopskre
ten van misnoegdheid of teleurgestelde eer
zucht", moeilijk te begrijpen. Overigens — ook
„de Noord-Brabander" wees er op, toen de vrij
zinnige pers tegen de Kamer-candidatuur van
Van Son in 't harnas sprong, hoe verkeerd het
was „afgevaardigden te zenden, die in eenig op
zicht afhankelijk waren"; Van Son was immers
ambtenaar, van het Departement van Justitie
afhankelijk. Nog weer in het nummer van 3 Sept.
1840 verklaarde „de Noord-Brabander": „Geneesheeren als van Son zullen Nederland niet
redden!" — Kan Dr. Cramer zich niet vergist
hebben? Had hij zich ook wellicht niet wat tè
sterk uitgedrukt, in zijn betoog voor de nood
zakelijkheid van de oprichting van een Katho
liek dagblad in de hoofdstad, toen hij schreef,
dat het artikel van „De Noord-Brabander" —
„bij vele duizendtallen verspreid was over het
land"?....
Ook de komst van Dr. Jan J. F. Wap, oudleeraar van de Militaire Academie te Breda,
naar „De Noord-Brabander" nog vóór het einde
van het jaar, waarin bedoeld artikel van 24
Maart was verschenen, pleit tegen het auteur
schap van Mr. Van Son, niettegenstaande de
meening van Dr. Cramer.
Te Breda had Dr. Wap zich doen kennen als
katholiek Bilderdijkiaan. Na de groote veran
deringen, die tusschen 1830 en '39 ten gevolge
van de Belgische afscheiding ook in de Aca
demie plaats grepen, had hij er zijn positie aan
gegeven, nadat hij in 1832 tot de Kerk zijner
jeugd was teruggekeerd. Dat hij echter nog niet
geheel te vertrouwen was, blijkt uit het ver
slag, dat Box, Van Maanen's trouwe ambtenaar,
den 13den Dec. 1840 geeft van een onder
houd met hem, en dat hier op neerkomt: „In
dien de regeering het verlangt, dan maakt de
heer Wap zich sterk om het dagblad „De NoordBrabander" binnen weinige maanden te doen
ophouden. Hij is thans uitsluitend meester van
het blad. Vroeger had de heer H. de Wijs, die
ƒ 4000 tot oprichting van„De Noord-Brabander"
had voorgeschoten, eeri niet te beletten invloed
daarop, doch de meerdere geabonneerden, die
van 250 tot over de 1000 zijn aangegroeid, hebbij den uitgever in staat gesteld, dat voorschot
terug te geven. Thans heeft de heer de Wijs
geen betrekking hoegenaamd meer tot de re
dactie." Volgens Wap, was het echter voor de
regeering beter, dat het blad bleef bestaan.
„Onder zijn leiding en bij het behouden der
kleur eens oppositie-blads, kon het, naar zijn
meening — en hij is daartoe volkomen bereid
— met vrucht aan de belangen en inzigten der
regeering worden dienstbaar gemaakt." Bij op
heffing van het blad zou er mogelijk een ander
verschijnen.... Wap stelde niet de minste
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Al die heidensche gebruiken zijn geleidelijk
door het Christendom gekerstend. Het offer
brood verloor zijn oude beteekenis, maar het
handhaafde zich
in de folklore van menige
streek. Zoo heet het in Zwitserland „Totenbeinchen" en in de Ostmark „Schienbeinel".
Tn
te plaatsen. Geleidelijk ging men er echter toe Zweden kent men den „Dövelskatt", in Oost„Düvekater"
of
over al deze offers in brood na te bootsen en zoo Friesland spreekt men van
ontstonden de geoakken van afbeeldingen van kortweg „Teufel". Binnen onze grenzen is ook
de duivekater van Nieuwendam niet eenig in
dieren, munten, sieraden enz.
zijn soort. Bekend zijn de „Nieuwejaartjes" te
Heeze (Noordbrabant) en Hulst en de duive
Bij de oude Germanen waren de doodenkaters van krentenbrood, zooals die o.a. te Lei
offers het talrijkst in den Joel- of Midwin
den, Winschoten, 's Graveland en Roelofarendstertijd. In het gieren van den storm door de
veen worden gebakken. De Zaandamsche duive
lange, duistere nachten meende men het
katers met de merkwaardige kniekorst is even
klagen der dooden te hooren, die om offers
min uitgestorven. Ook de timpjes, kerstkransen
vroegen, waarvan hun gunst voor het nieuwe
en krakelingen zijn nog verre neven van het
jaar afhankelijk zou zijn. Want de rond
katerbrood.
zwervende geesten waren machtig en zonder
De samenstelling van dit feestgebak moest,
hun zegen zou de nieuwe oogst niet gedijen.
zooals uit oude keuren blijkt, aan strenge eischen
Een van de offers om vruchtbaarheid van
voldoen. Bloem, melk, eieren en honing gaven
den bodem te verkrijgen, was van oudsher
het blanke brood een heerlijken smaak. Dat was
ook het slachten of levend begraven van een
rioodig, want ook de zieltjes, voor wien het aan
kater.
Dit
offer verjoeg de boosgezinde
vankelijk werd bestemd, konden weten wat iekgeesten uit den akker en bevorderde den
ker is. Bakker Kroes te Nieuwendam, die nu
wasdom.
Toen nu de brood-afbeeldingen
al een menschenleeftija elk jaar weer net kater
het bloedig offer vervingen, werd het Kater
brood bakt, doet ook in dit opzicht de traditie
brood in plaats van den levenden auiveleer aan. De Nieuwendammer duivekater, die ook
kater geofferd en begroef men het in den
in uiterlijken vorm het zuiverst bleef bewaard,
akker. De naam „duivelkater" is hiermede
is zóó voortreffelijk van smaak en aroom, dat hij
genoegzaam verklaard. Ook het scheenbeen
ongetwijfeld tot het beste kerstgebak mag wor
offer werd door brood vervangen
en of
den gerekend. En dat hij zich, ondanks distribu
schoon onjuist, gaf men ook dit scheenbeen
tie en schaarschte ook dezen winter gehand
brood den naam duivelkater. Het langwer
haafd heeft, zal de traditioneele afnemers dub
pig brood met de knobbels aan beide sinden
bel verheugen: uit folkloristische, maar niet
herinnert echter nog duidelijk
aan
den
minder uit culinaire overwegingen.
iorm van een scheenbeen met gewrichten

Culinaire tradities van Kerstmis

De lezer vergeve ons de lengte van dit
citaat, waardoor wij mede de buitengewone
lengte van het besproken artikel — de heele

plicht

denis van „de Tijd" een rol van belang
heeft gespeeld, noemt op de reeds aange

Noord-Brabander" onmogelijk was, zoolang Wap
de redactie in handen had. Ook Mgr. van
Hooijdonk, die er eerst nog eenig goed van
verhoopt • had, liet nu alle medewerking varen.
Wap, die dadelijk wel gevoelde, dat het met
zijn blad mis liep, was zelfs bereid, zich geheel
naar de wenschen van het kerkelijk gezag te
schikken. Hij vroeg dan ook den Bredaschen
kerkvoogd om hulp. Doch Mgr. Wilmer meende,
dat 't vertrouwen door de medewerking van Wap
altijd wel zou lijden: „Immers, hij heeft uit de
thans nog loopende redactie al wat op zijn
kerfstok."
Verheugd was Mgr. Wilmer dan ook toen
hij in November 1841 aan Van Vree kon mel
den, dat „De Noord-Brabander" weer van re
dactie ging veranderen. „De heer Wap is of gaat
met Nieuwjaar (1842) er geheel af. De advo
caat Willebois Senior zal het politieke en een
zeer jong, doch braaf en niet onkundig pries
ter (n.1. Judocus Smits, kapelaan te Waalwijk)
zal het oppertoezicht houden." De nieuwe re
dactie aanvaardde op 1 Jan. 1842 haar taak,
erkennend, dat „De Noord-Brabander" tot dan
toe „niet als het orgaan der Katholieken kon
worden beschouwd".
Wie was deze kapelaan Smits?
Op 7 Maart 1813 te Eindhoven geboren, als
zoon van een gezien geneesheer, Norbertus Smits,
werd na diens overlijden de opvoeding van den
jongen Judocus voltooid door zijn oom, Antonius
Smits te Oosterhout. Dat de jonge student was
voorbestemd, in de ontwikkelingsgeschiedenis
van de katholieke dagbladpers in Nederland —
met name, als stichter van „De Tijd" — een
hoofdrol te vervullen, zal zijn pleegvader zeker
niet vermoed hebben, toen hij tot zijn veront
waardiging merkte, dat de jongen „verzot was
op couranten en tijdschriften". Zelfs op het
Klein-Seminarie „Beekvliet", waar hij eerst op
18-jarigen leeftijd zijn studies voortzette — en
vervolgens op het Groot-Seminarie te Haaren,
wist de jonge Smits op allerlei slinksche wijzen
zich van zijn geliefde lectuur te voorzien; waar
bij de apologetische periodieken van Le Sage
zeker den grootsten invloed op de vorming zij
ner journalistieke talenten zullen gehad heb
ben. Op 22 Sept. 1838 werd hij priester gewijd,
na reeds te voren het professoraat in de philosophie aan zijn seminarie te hebben bekleed.
Jozef Alberdingk Thijm
(Foto Archief V.K.P.) Vervolgens werd hij tot assistent benoemd te
Zevenbergen, Geertruidenberg en daarna kape
voorwaarde en verzocht „dat de wenken en laan te Waalwijk. Op 1 Jan. 1842 aanvaardde
stukken der regeering hem door Box zouden hij de redactie, van het Bossche blad, waar
worden medegedeeld." (Papieren Van Maanen) hij zich nu aan de harde practijk van zijn jour
nalistieke voorliefde kon wijden. Hoe hr zijn
taak daar opvatte, blijke uit één enkel voor
Uit de verdere houding van „De Noordbeeld.
Brabander" blijkt, dat er van dezen vrij trouHij was in „De Noord-Brabander" zeer heftig
weloozen opzet weinig is terecht gekomen;
opgetreden tegen de financieele „Monsterwet
want in Juni en Juli 1841 gaf dr. Wap nog
van Hall". En niemand minder, dan de pause
lijke internuntius deed hem, door Mgr. Den
een krachtige aanbeveling voor.... Luyben
Dubbelden, weten, dat „wat meer gematigd
en de Wijs.
heid gewenscht was". Smits antwoordde zijn
Als men de komst van Wap naar het
bisschop, dat hij „er van kennis genomen had",
Bossche blad, ziet tegen den achtergrond
doch verder niets te zeggen had. „Het is mij
der merkwaardige ontwikkeling van het Ka
onmogelijk", schreef hij later, „eenigen invloed
tholicisme sedert begin 1840 — de onderwijs
te dulden in de wijze der redactie van ,De
Noord-Brabander". Ik ben daarin onafhankelijk.
strijd, toen ontbrand, getuigt mede van ka
Ik wil die onafhankelijkheid bewaren, zoolang
tholieke strijdbaarheid — dan lijkt 't auteur
ik aan het hoofd der redactie sta. Zoo ik daar
schap van het artikel in kwestie eerst recht
van af mocht zien, zou ik een bloote machine
eerder aan Dr. Wap dan aan Mr. Van Son
worden, die nu ten dienste van den koning, dan
ten dienste van zijn ministers of van Mgr.
toe te schrijven, temeer, daar deze laatste
Ferrieri (d.i. de internuntius) of van wie dan
toen al sedert geruimen tijd nog maar zel
ook heen en weer geslingerd, niet in staat zoude
den een bijdrage aan de redactie zond. De
zijn de goede zaak diensten te bewijzen, welke
beteekenis van dat artikel zou dan hier op
ik mij door „de Noord-Brabander" voorstel. Een
courant, Monseigneur, is een volksorgaan. Zij
neerkomen, dat Wap's poging, om reeds in
gaat daarom uit van een verschillend oogpunt,
Maart 1840 als met één ruk zich uit den
dan iedere andere autoriteit. Het is daarom,
druk op te heffen, niet alleen op zich zelf
dat zij natuurlijk verschillen moet in de keus
uiterst merkwaardig was, maar dat zij zeer
der middelen, welke zij ter bereiking van één
doel bezigt. Zich in die keuze aan eenigen in
zeker ook van machtigen invloed is geweest
vloed onderwerpen, is het doel van het blad
op de Katholieke Herleving van 1840, die
geheel missen. Daarom is het, dat ik allen in
leidde tot een fel opvlammen van den on
vloed van buiten ten deze volkomen weren
derwijsstrijd en tot een vinnigen tegen
moet...."
stand, vooral der Brabanders, tegen de on
Meeningsverstfiillen, als die over de wetbeduidende grondwetsherziening van dat
van Hall en oneenigheid met de uitgeefster
jaar.
der courant, deed Smits na ruim drie ja
Was „De Noord-Brabander" reeds door zijn
ren besluiten „De Noord-Brabander" vaar
naam ongeschikt, om een dagblad voor de Ka
wel te zeggen. Van zijn plan, een eigen
tholieken van héél Nederland te worden: toen
blad, uitsluitend gefinancierd en geredigeerd
het tot zijn ongeluk in de handen van dr. Wap
door hem, wilde Mgr. Zwijsen niet hooren!
terecht gekomen was, verspeelde het blijkbaar
in één oogenblik alle vertrouwen onder de Ka
Ook zijn eigen Seminarie-president, Cuyten,
tholieken. De (toekomstige bisschop) professor
toonde zich daarvan een vinnig tegenstander.
van Warmond Van Vree wilde zelfs in zijn con
„Dat gezamenlijk zich onder oorlogsvaan
cept-prospectus van „De Katholiek" er uitdruk
stellen en de trompetten blazen, waarvan
kelijk op wijzen, dat alle aanbeveling van „De
»
men in Holland zooveel houdt, bevalt mij
niets.... het zijn ónze wapenen niet. De

Het katerbrood van
Nieuwendam
Als het huiselijk feest bij uitnemendheid
is Kerstmis ook een feest met weiverzorg
den disch en kent het van ouds zijn spe
ciale lekkernijen. Daartoe behooren sinds
onheuglijke tijden de Kerstganzen. In de
weken voor het groote feest werden ze
aangevoerd. Te Amsterdam zag men ze met
schepen vol bij de Haringpakkerij aanko
men en met karren de stad inrijden. En zoo
was
het overal, van Schelde tot Eems
Want zooals in de gewesten van ons land
waar de bevolking van Saksischen en Frankischen oorsprong is, de St. Maartensgans
populair is, genoot in die van Friesche af
komst steeds de Kerstgans de voorkeur.
Daar werd in herbergen en kroegen dood
de stamgasten om geloot en het vette
exemplaar hing al geruimen tijd tevoren in
de gelagkamers te pronk.
Het Kerstgebak bij uitnemendheid is de
duivekater, die echter ook met Paschen op
tafel komt. Onder de duivekaters, die zich
handhaafden is de Nieuwendammer wel 't
meest bekend. Bij bakker Kroes in dit nog
typisch Noord-Hollandsche
dijkdorp
kan
men ze ln den Kersttijd in de uitstalkast
zien liggen: groote, langwerpige brooden

De Duivekaters worden den
geheelen midwintertijd gegeten,
van St. Nicolaas tot Drie
koningen. Dat de uiterlijke vorm
vrijwel onveranderd is gebleven
kan men zien op de schilderij
„De bakker Oostwaard"' van
Jan Steen, dat in het Rijks
museum hangt. Tusschen het
uitgestalde
brood
herkent
men onmiddellijk het typischlangwerpig
model
met
de
inkervingen in de donker gebakken korst en de
knobbels aan beide einden.
Over dien naam „deuvekater" hebben de ge
leerden, vooral in de vorige eeuw, zich nog al
het hoofd gebroken. Als een heel aannemelijke
verklaring gold jaren lang, dat deuvekater zou
zijn ontstaan uit 't Fransche „deux fois quatre",
een naam, door Fransche uitgewekenen aan het
brood gegeven om de merkwaardige inkervingen,
die het oppervlak in acht, dus tweemaal viei
stukken, verdeelen. Pas de studie der folklora
bracht de juiste oplossing. De publicatie van den
Beierschen dr. Max Höfler over het „Gebildsbrot" lichtte den sluier, die eeuwenlang de her
komst van het katerbrood en de beteekenis van
den zonderlingen naam in het duister had ge
houden. En in ons land waren het dr. Catharina
van de Graft en D. J. v. d. Ven, die aan den
vaderlandschen duivekater een ernstige belang
stelling wijdden.
De traditie van het katerbrood, zoo W"ten we
dan nu, reikt al heel ver terug. Zijn oorsprong
vindt men in de oude Indo-Germaansche zielevereering, in het doodenoffer, dat de schim
der afgestorvenen moest troosten over het graf
heen. De economische mensch evenwel, die hoe
groot zijn eerbied voor de dooden ook mocht
zijn, het toch wel jammer vond het beste te
oiferen van zijn bezit, zocht spoedig zijn heil in
ulierhand „surrogaten". Slachtte men aanvan
kelijk een os, later vond men het voldoende een
scheenbeen of bloedig stuk vleesch aan de doo
den te schenken.
Ook vervaardigde men uit
steen of hout kleine afbeeldingen van dieren of
voorwerpen, die men wilde offeren. Het volks
geloof nam aan, dat de afgestorvenen
daar
ruimschoots'tevreden mee waren en inderdaad,
protesten zijn nooit gehoord. Sterk verbreid was
ook de gewoonte om spijs en dank op de graven

godsdienst moet op een „deftige" wijze ver
dedigd worden.... In Amsterdam is voor
zeetijdingen, Beurs en Handel, wel een goed
blad noodig, maar de onderneming blijve
particulier
buiten allen directen invloed
van de geestelijkheid". Bij gebrek aan een
geschikten leek wil de president, • desnoods,
een geestelijke afstaan voor de journalistiek,
„mits hij voor dat vak als burger wordt
beschouwd"....
Onder deze voorwaarde, dat Smits „als
particulier slechts strikt persoonlijke ver
antwoordelijkheid zou dragen", kon in Den
Bosch op 17 Juni 1845 een nieuwe katho
lieke courant verschijnen — DE TIJD. Ze
droeg als onderschrift: Longum tempus
breve est imparatis — een lange tijd is
kort voor de onvoorbereiden, een aan Cicero
ontleend motto.'
Inmiddels waren Dr. Cramer en enkele voor
name Amsterdammers in de hoofdstad ijverig
aan 't werk gegaan — beraadslagende — voor
de oprichting van een Amsterdamsch katholiek
dagblad. En daar was nu waarachtig die Dr.
Wap uit Den Bosch gekomen voor een zelfde
doel; den lsten Jan. 1846 liet hij zoowaar het
eerste nummer verschijnen van het dagblad
„Nederland", bij P. M. van Cleef Jz., bureau
Kalverstraat. Maar zóó kleurloos was het ding,
dat het opende met een inschrijvingslijst
voor
een Israëlitische synagoog te Kampen!
Toen het blad dan ook héélemaal niet gewild
bleek, deed Wap spoedig moeite om het van de
hand te doen; hetgeen Dr. Cramer en zijn Amsterdamschen vrienden wel toelachte. Maar op
het laatste oogenblik — 5 Maart 1846 — trok
de voornaamste participant in het plan zich
terug: en nog dienzelfden dag hield Dr Wap's
ephemere stichting op te verschijnen!
Ook „de Tijd" in Den Bosch ging het heelemaal niet voor den wind. En toen de edele
Amsterdammer P. van Cranenburgh mede
eigenaar van „de Tijd" geworden was met
C. L. Langenhuysen, werd hij het spoedig
eens met den redacteur Smits. Deze kwam
einde Juni naar de hoofdstad, om zich van
Dr. Cramers medewerking te verzekeren.
Daarna werd het eerste nummer gezet dat
verscheen op Donderdag, 2 Juli 1846: het
eerste katholieke dagblad te Amsterdam —
en boven den Moerdijk:
DE TIJD
en
NOORD-HOLLANDSCHE COURANT,
waarin U dit leest.

De vermaarde Nieuwen dammer duivekaters

(1) Nadat het voornemen van Willem I. 0
met de Katholieke gravin Henriette J'Ou.tr mont — door schendblaadjes „Jetje Don^e *
mond" genoemd — in het huwelijk *e trede »
was bekend geworden.

WOENSDAG 25 DECEMBER 1940

Rotterdam verliest zijn
„kolenkoning"

!

WIJ LUISTEREN NAAR..
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Woensdag
HILVERSUM

I.

Nederlandsch
5.00

(Van onzen correspondent)

Donderdag 26 December

DENK IN DEZE DAGEN AAN UW MINDER BEDEELDE LANDGENOOTEN!
Denk aan hèn, aan die velen voor wie dit

van Uw kerstboom hun zachte glansen ver

jaar het lichtende Kerstsymbool zijn luister

spreiden en geluk en vrede uit de oogen der

heeft verloren, aan die stille armen die ge

Uwen stralen! Wat U dkn reserveert voor de

bogen door 't leven gaan en meedoogenloos

wintercollecte zal ni het feest der feesten in

getroffen zijn en worden door de Ttagen van

dankbaarheid door de Winterhulp voor Uw

her noodlot dezer dagen!

minderbedeelde landgenooten worden aanvaard.

Denk aan hèn wanneer vanavond de kaarsen

Geven is Eereplicht van 't Volk voor 't Volk

HILVERSUM I, 415 M.
Nederlandsch programma
KRO
8.00 Nieuwsberichten ANP, 8.15 Wy be
ginnen
den dag, 8.30 Gramoloonmuziek,
9.45 Carillonbespeling, 10.00 Plechtige H.
Mis. 11.30 Pro Arte-kwartet (gr.pl.), 12.00
„Met Vondfcl op Kerstmis", causerie, 12.15
KRO-Melodisten, 12.45 Nieuws- en econo
mische berichten ANP 1.00 KRO-Nachtegaaltjes (opn ), 1.15 KRO-Melodisten, 1.45
De
Meesterzangers
(opn.),
2.20 „Zalig
Kerstfeest" met muzikale omlijst.ng, 2.30
Rotterdamsch
Phil harmonisch
koor en
orkest en solisten, 4.00 Gramofoonmuziek,
4.30 Ziekenpraatje, 4.45 Gramofoonmuziek.
5.15
Nieuws-,
economische en beursbe
richten ANP. 5 30 Voor de rijpere jeugd.
5.45 KRO-Kamerorkest, 6.10 Gramofoon
muziek, 6.15 KRO-Kamerorkest en solist,
6.45 Actueele reportage of gramofoonmu
ziek,
7.00—7.15 Vragen van den dag
(ANP), sluiting.
HILVERSUM II, 301 M.
8.00 AVRO, 9.30 AVRO, 5.15—7.00 AVRO
8.00
Nieuwsberichten ANP. gramofoon
muziek. 9.30 2 Bachcantat.es (opn.i. 10.15
Gramofoonmuziek,
10.35
Declamatie,
10.45 Koor van de Nederlandsche Bachvereeniging, het Omrcepoikest en solisten,
II.15
Declamatie
11.25 Orgelspel, 11.40
Amabile-sextet
en
soliste, 12.i25 Kerst
prijsvraag, 12.45 Nieuws- en economische
berichten ANP, 1.00 Een gemengd koor en
solisten,
1.30 Toespraak ,.Het einde na
dert"
1.35 Pianosoli, 1.45 Schilderij-be
spreking,
2.00 Concertgebouworkest
en
solist, ca. 2.50—3.15 Cyclus „Onze Volks
dichters", 4.10 Radiotooneel met muziek,
4.50
Gramofoonmuziek, 5.15
Nieuwseconomische en beursberichten ANP. 5.30
Puszta-orkest,
6.00 AVRO-Aeolianorkest,
6.45—7.00 Actueele reportage of gramo
foonmuziek, sluiting.

Vrijdag 27 December
HILVERSUM I, 415 M.
Nederlandsch programma
NCRV
8.00 Nieuwsberichten ANP. 8.25 Gewijde
muziek
(opn.), 8.35
Gramofoonmuziek,
11.00
Spaarne-sextet
en gramofoonmu
ziek, 12.15
Reportage of muziek. 12.45
Nieuws- en economische berichten ANP,
1.00 Orgelspel, 1.40 Kamermuziek en gra2.45
Gramofoonmuziek.
3.45 Zang, piano en gramofoonmuziek, 4.30
Handenarbeid voor de jeugd. 5.00 Gramo
foonmuziek. 5.15 Nieuws-, economische en
beursberichten
ANP, 5.35 Gramofoonmu
ziek,
6.00
Causerie
„De
tuinbouw in
1940", 6.20 Arnhemsche Orkestvereenfging
(onn.). 6 45 lezing „Moderne Startfinan
ciering",
7.00—7.15
Economische vragen
van den dag Pn nieuwsberichten ANP.
«luiting.

Belooning uitgeloofd voor opspo
ring van den dader

HILVERSUM II, 301 M.
AVRO
8 00
Nieuwsberichten ANP, gramofoon
muziek,
10.15 Gewijde muziek (gr.nl.),
10.35 Pianovcordracht. 10.50 AVRO-Amusements-orkest,
11.40
Philharmonis?h
kwartet. 2.25 Oren'spel, 12.45 Nieuws- en
economische berichten ANP, 1.00 Omroep
orkest, 2.15 Omroeporkest, 3.00 Cyclus „Le
vende volkskunst", 3.20 Cab
'-^r-gramma,
4.15
Disco-causerie, 5.15 Nieuws-,
AVRO-Amusementsorkest
en gr°mofooneconomische en beursberichten ANP. 5.30
muziek, 6 30 Cyclus „Leeven en daden
onser
doorluchtigste
zeehelden". 6 45—
7.00 Lezing „Moderne Staatsfinanciering".
sluiting.
,

De officier van Justitie heeft een bedrag van
ten hoogste ƒ 500 uitgeloofd voor dengene, die
aanwijzingen kan geven, die kunneif leiden tot
het opsporen van den dader van den moord op
den 48-jarigen heer J. Bouwer, gepleegd in den
avond van 11 December j.1. in zijn woning aan
de Hof van Delftlaan 124, te Delft.

OPLICHTER VEROORDEELD

Spoorwegpostkantoor
te Rotterdam

8.00—7.15

HILVERSUM II, 301 M.
8.00 VARA, 8.30 KRO. 9.30 VARA.
5.15—7.00 VARA
8.00 Nieuwsberichten ANP. gramoloon
muziek R.30 Morgenwijding, 9.30 Gramofoonmuziek, 10.20 Orgelspel en zang, 11.00
Declamatie, 11.20 Gramofoonmuziek. 12.15
VARA-orkest 12.45 Nieuws- en economi
sche berichten ANP. 1.00 VARA-orkest en
soliste, 2.00 Zangdeclamatie, 2.20 Esmeralda en
solisten, 3.00 Vroolijke voor
dracht.
3.20 VARA-Kinderkoor .,De Me
rels", 5 15 Nieuws-, economische en beurs
berichten
ANP.
5.30 Gramofoonmuziek,
6.00 Bach's Weihnachtsoratorium.

De moord te Delft

De rechtbank te Groningen heeft overeen
komstig den eisch den 33-jarigen koopman H.
Ie M., wonende te Leiden, thans gedetineerd,
wegens oplichting van hotelhouders in verschil
lende deelen des lands, tegenover wie hij zich
had voorgedaan als regeeringsgemachtigde voor
het koopen van vee, veroordeeld tot drie jaar
gevangenisstraf.

M.

NCRV

5.00
Nachtmis. 6.30
Kerstprogramma
(gr.pl.), 8.C0 Nieuwsberichten ANP, 8.25
Gramofoonmuziek,
8.45
Orgelconcert
(opn.), 9.00 De Wognummers (opn.) en
gramoloonmuziak, 9.30 Arnhemsche Orkestvereeniging
en solist
(opn.), 10.00
Gramofoonmuziek. i2.10 Zang met orgel
begeleiding, 12.30 Carillonbespaling (opn.*.
12.45
Nieuws- en economische berichten
ANP, 1.C0 NCRV-Harmonie-orkest (opn.,,
I.30 Orgelconcert, 2.10 Koninklijke Chris
telijke
Oratoriumvereeniging, Concertge
bouworkest en solisten (opn.), 3.10 Kerst
feest
bi) onze gewonde soldaten, 4.10
Christ. Jeugdkoor ..Zing met ons mee".
5.00 Gramofoonmuziek, 5.15 Nieuws-, economlscht en beursberichten ANP. 5.30 On
derwijsfonds voor de Scheepvaart: Kerstuitzendinp. 6.'>5 Declamatie 6.25 NCRVKleinkoor en -orkest (opn.), 6.45 Actueele
reportage of gramoloonmuziek, 7.00—7.15
Economische vragen van den dag (ANP),
sluiting.

D. C. van Beuningen gaat heen

Vele Rotterdammers hebben thans vtwr het
eerst vernomen, dat D. G. van Beuningen geen
Rotterdammer van geboorte is. Nu hij het
voornemen te kennen heeft gegeven, zich bui
ten de gemeente en wel te Vierhouten te ves
tigen, is men zijn staat van dienst voor Rot
terdam eens nagegaan en daarbij bleek, dat hij
er zich ruim dertig jaar geleden als een nog
betrekkelijk jonge man vestigde.
Hij werd er heen gestuurd door zijn vader,
een Utrechtschen kolenhandelaar, die blijkbaar
een goeden kijk had op de ontwikkelingsmoge
lijkheden van de Maasstad. Aldus kwam
de
Steenkolen Handels Vereeniging er, die als de
S. H. V. door de meeste Rotterdammers voor
zoo door en door Rotterdamsch werd aangezien,
dat ze den leider er van, den heer Van Beu
ningen, zonder meer vcor een stadgenoot aan
zagen, een onderscheiding, die hem trouwens
volkomen toekwam. Want Van Beuningen
is
door en door een „Rotterdammerling" gewor
den, zooals Speenhoff zijn medeburgers noemt.
Trouwens, deze is evenmin een geboren Rot
terdammer, al zag hij dan het levenslicht on
der „den rook der Maasstad".
Laten we beginnen met te constateeren, dat
Van Beuningen te Rotterdam vooral bekendheid
genoot als de millionnair, die er niet tegen op
zag, een of meer tonnen en desnoods nog veel
meer ter beschikking te stellen, om b.v. het
Museum Boymans te verrijken. Hij bezit verder
zelf een 'prachtige verzameling binnen- en buitenlandsche meesters.
Deze „havenbaron" is tevens een groot Maeoenas. Het Rotterdamsche kunstleven en het
Rotterdamsche kunstbezit bezitten zijn bijzon
dere belangstelling. Hij hielp vele jonge kun
stenaars en er was schier geen expositie uit
particulier bezit in het Museum Boymans, of
er hingen enkele chefs d'oeuvre met de vermel
ding „Collectie-Van Beuningen".
Van Beuningen behoort tot de mannen, die
meegeholpen hebben Rotterdam groot te ma
ken. Dat het een der voornaamste en misschien
wel de voornaamste kolenhaven van Europa is
geworden, dankt het voornamelijk aan zijn
doorzicht en aan de voortreffelijke
manier,
waarop hij het bunkerbedrijf wist te organiseeren. In den loop def jaren bouwde hij de
Steenkolen Handels Vereeniging uit tot een
internationaal befaamd concern. Rotterdam was
tot het uitbreken der vijandelijkheden een be
langrijke overslagplaats voor naar Italië
be
stemde, Duitsche kolen. In Italië bezit Van
Beuningen, evenals trouwens in
Duitschland,
zeer goede relaties. Wat Italië betreft, daar
kent men hem als den ,,re di carbone olandese"
(Hollandsche kolenkoning), maar tevens
als
iemand, die van kunst het een en ander af
weet.
De Steenkolen Handels Vereeniging welke hij
in Rotterdam heeft gecentraliseerd, bezit filia
len hier te lande, o.a. te Vlissingen, in talrijke
Enselsche en Italiaansche havens, in
Tunis,
Algiers en op de Canarische eilanden (Las Palmas). Tot het concern bshooren een Rijnvaartreederij met bijna 300 rijnaken, de havendienst
„Spido", de sleepdienst v.h. Piet Smit Jr. en de
scheepvaartmaatschappij
„Vrachtvaart",
dis
zich speciaal met het vervoer van steenkool
bezig houdt.
Het heengaan van den heer Van Beuningen
uit Rotterdam houdt verband met zijn ont
slagneming als directeur der S. H. V. Hij is
thans 57 jaar oud en heeft het voornemen zich
Uit het zakenleven terug te trekken.

KRO,

415

programma

VERMISTE ARTS IS
VERDRONKEN
In de duisternis met zijn auto
in de Maas gereden

Te Venlo is Dinsdagmiddag uit de Maas het
Achter het terrein van de oude Diergaarde
te Rotterdam, even voorbij het laatste gedeelte lijk opgehaald van den 65-jarigen heer O. Wolvan de overkapping van het station DP., na ters, arts aldaar.
De heer Wolters was Zondagavond met zijn
dert het spoorwegpostkantoor zijn voltooiing.
Hoewel door de vorst het werk tijdelijk is stil auto van huis weggereden en niet teruggekeerd.
gelegd, hoopt men het gebouw half Maart gereed Door de duisternis misleid, is hij een halven
kilometer benoorden de stad te water gereden.
te hebben.
Dokter Wolters was een bekend geneesheer en
Hoewel het spoorwegpostkantoor een noodge
bouw is, ligt het toch niet in de bedoeling, net oefende lange jaren te Venlo praktijk uit.
gebouw af te breken, wanneer het definitieve
spoorwegpostkantoor nabij het nieuwe station
£>.P. zal zijn verrezen.
DIEFSTALLEN OP DEN
Het „noodgebouw" zal dan dienst kunnen doen
GREBBEBERG
als goederenopslagplaats en administratiege
bouw of als garage.
Het in aanbouw zijnde spoorwegpostkantoor is
bet grootste gebouw, waarmede men na den oor Een verdachte in hooger beroep
log te Rotterdam is begonnen. Het heeft een
vrijgesproken
lengte van ruim 73 M. en is 34 M. breed; de
hoogte bedraagt ruim 10 meter.
Het gerechtshof te Amsterdam heeft een in
woner van Bussum vrijgesproken van den hem
ten laste gelegden diefstal van 'n zeil, dat over
een graf op den Grebbeberg gespannen was en
van een barometer uit een huis, in de naoorlogsDe rechtbank te Zutphen heeft uitspraak ge dagen van Mei.
daan in een aantal diefstallen in oorlogsnood.
De man was met zijn knecht in een auto van
Een 28-jarige grondwerker en een 18-jarige Bussum naar Arnhem gereden om zijn zwager,
slijper, beiden uit Zutphen, die op 12 Mei, toen die vermist werd, te zoeken. In Arnhem hoorden
öe buurschap De Hoven bij Zutphen geëvacu zij, dat hij reeds gevonden was. Op den terug
eerd was, uit een kruidenierswinkel allerlei goe weg brachten zij een bezoek aan den Grebbe
deren hadden weggenomen en tegen wie de of berg. Daar zijn toen de diefstallen gepleegd.
ficier van justitie zes maanden gevangenisstraf
Het Hof achtte den patroon hieraan echter
had geëischt, met dien verstande, dat daarvan niet schuldig.
v
oor den slijper vier maanden voorwaardelijk
De rechtbank had hem wei schuldig bevonden
souden zijn met een proeftijd van drie jaar en en eveneens den knecht veroordeeld. Deze laat
onder-toezichtstelling, werden veroordeeld resp. ste was tegen het vonnis van de rechtbank niet
tot drie maanden onvoorwaardelijke en zes in hooger beroep gegaan.
baanden voorwaardelijke gevangenisstraf.
Een aantal Inwoners van Voorst had 750 pak
jes pruimtabak weggenomen uit een vrachtauto,
Welke op den 12en Mei in Voorst strandde. Te
gen alle verdachten had de officier zes maan
den gevangenisstraf geëischt. De rechtbank ver
oordeelde hen tot straffen, varieerende van acht
De maatregelen tot de uitvoering van de
dagen tot twee maanden voorwaardelijke ge „Notstandsbeihilfe" van den Rijkscommissaris
vangenisstraf.
ten behoeve van de Rotterdammers, die 10 Mei
Tegen een winkelier uit Voorst, die 50 pakjes 1940 hun woonplaats te Rotterdam hadden en
Pruimtabak gekocht had tegen twee cent per die door de oorlogsgebeurtenissen naar 's-Grast
uk, had de officier een half jaar gevangenis venhage zijn geëvacueerd of daarheen op an
straf gevorderd wegens heling. De rechtbank dere wijze zijn vertrokken, zijn in verren staat
Veroordeelde hem tot twee maanden voorwaar van voorbereiding, meldt het A.N.P.
delijke gevangenisstraf en 40 gulden boete subs.
In het begin van Januari 1941 zullen de eer
20
dagen hechtenis.
ste gevallen ia behandeling worden genomen,

Diefstallen in oorlogsnood

Notstandsbeihilfe van den
Rijkscommissaris

terwijl belanghebbenden nu reeds aanvragen
kunnen inzenden aan het adres Prirjsegracht
no. 25 te 's-Gravenhage.
De Rotterdamsche vluchtelingen, die op eenigerlei wijze reeds steun door bemiddeling van
Maatschappelijk Hulpbetoon genieten, behoeven
geen verzoek in te dienen, omdat hun gevallen
thans reeds automatisch in behandeling zijn.

Verloofd:
LENY DAMEN

DUITSCHE EFFECTEN

GIERIGE REEDER DEED
EEN BELOFTE....

Overmaking van coupons
en dividenden

Legde de getuige daarom
meineed af?

en

GEKARD BANEKE

Amsterdam, 29 Dec. 1940
Prins Hendrikkade 136
Prinsengracht 579.

De secretaris-generaal van het departement
van Financiën heeft het volgende bepaald be
treffende het overmaken van coupons en divi
denden van Duitsche effecten:

Het uurglas verloopt
Wachl niei langer, sla de hand aan den ploeg!
Het licht kan geen zon,
de regen geen wolk,
de akker geen ploeg missen.
Wanneer der zonnen Zon den akker wasdom geeft,
wanneer Gods goedheid als dauw op d'aarde drupt,
waarom zult ge dan niet met vertrouwen uw hand
aan den ploeg slaan, zelfs al is de bodem schraal
of hard als steen ?
Ook de akker van het
zakenleven kan het kouter
eener
DOEL-BEWUSTE
PUBLICITEIT niet missen.

Wachl niet langer, sla de hand aan den ploeg!
Onder de zonne van Gods milden zegen en den over
vloed van 's hemels dauw, zal uw akker die vetheid
erlangen, welke voor een voorspoedigen oogst ten
behoeve van uw gezin onontbeerlijk is.... en gun ons
u te mogen bijstaan met onze kennis en goeden raad.

Advertentiebureau G. Kothmann

Ten einde uitbetaling van coupons en divi
denden van Duitsche effecten uit de Nèderlandsch-Duitsche clearing te verkrijgen, dient,
behalve het voor de indiening van clearingvorceringen voorgeschreven B-formulier, bij het
Nederlandsch Clearinginstituut een door
de
Vereeniging voor den Effectenhandel afgegeven
op de overmaking betrekking hebbend, vereffe
ningscertificaat te worden ingediend.
De regelen, overeenkomstig welke het vereffe
ningscertificaat kan worden verkregen, zoomede
de overige vereischten, waaraan voor de uitbe
taling moet zijn voldaan, worden door de Ver
eeniging voor den Effectenhandel, na goedkeu
ring door den secretaris-generaal van het de
partement van Financiën, vastgesteld.

Departementen van Volksvoor
lichting en van Opvoeding
Verzocht wordt mede te deelen, dat Vrijdag en
Zaterdag a.s. de departementen van Volksvoor
lichting en Kunst en van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming gesloten zullen
ziin.

Frauduleus geslacht vee
De politie te Barneveld heeft een groote partij
vleesch en spek, afkomstig van frauduleus ge
slacht vee, in beslag genomen. In totaal was
het 713 kg., w.o. 17 hammen. Het vleesch werd
voor f 1.60 per pond verkocht. Tegen de daders
is prcces-verbaal opgemaakt.

Leidschegrachi 23 — Amsterdam — Tel. 325Ó2
„erkend" door de Ned. Dagbladpers

Elfmerentocht op 30 December
De Elfmerentocht ls thans door de vereenigingen voor vreemdelingenverkeer te Sneek en
Langweer vastgesteld op Maandag 30 Decem
ber aa. Begin en eindpunt van den bocht is
Sneek en van den wedstrijd Langweer.

Een reeder uit Katwijk had in 1938 geknoeid
met zijn loonlijsten en daarop o.a. niet ver
meld, dat een nettenboetster bij hem had ge
werkt. In Juli 1939 stond hij daarvoor terecht
voor den kantonrechter te Leiden waarbij ech
ter de nettenboetster ontkende bij hem te heb
ben gewerkt en dus een meineed aflegde. Zij
werd hiervoor door de rechtbank te 's-Graven
hage veroordeeld tot een voorwaardelijke straf.
Als verdediging van deze vrouw werd toen
aangevoerd, dat haar werkgever haar met be
loften en door misbruik te maken van zijn ge
zag had bewogen tot het afleggen van dezen
meineed. Toen werd hij ook hiervoor vervolgd.
De rechtbank te 's-Gravenhage veroordeelde
den man tot vier maanden gevangenisstraf Na
bevestiging door het Haagsche hof ging de man
tij den hoogen Raad in cassatie. De vrouw had
n.1 vlak voor de zitting van den kantonrech
ter te Leiden ontslag gekregen. Zij was zijn
werkneemster dus niet meer en deswege kon
hij op haar geen gezag meer laten gelden. Mis
bruik maken van dit gezag was aus niet meer
mogelijk. De Hooge Raad verwees om deze
reden de zaak naar het gerechtshof te Am
sterdam.
Volgens de ten laste legging, welke bevestigd
werd door de nettenboetster, als getuige ge
hoord. en door een tweede getuige, had
do
verdachte gezegd op de wandeling van de
tram Katwijk—Leiden naar het kantongerecht)
„Wanneer ik win, krijgen jullie er ook wat
van."
De vrouw had dit opgevat als een belofte.
De reeder staat bekend als een gierig man en
het feit, dat hij er iets voor over had wanneer
zij een onjuiste verklaring zou afleggen was
voor ha,ar een bewijs, dat hy het "uitermate
belangrijk vond. Bovendien hoopte zij door zoo
te handelen weer werk bij hem te zullen krijgen.
De procureur-generaal, mr. A. A. L. F van
Dullemen.
achtte
de
belofte _ het mis
bruik maken van gezag was uit de dagvaar
ding geschrapt — bewezen.
Een voorbeeldige straf ts hier op zijn plaats.
De procureur-generaal requireerde bevestiging
van het arrest van het Hof te 's-Gravenhage:
vier maanden gevangenisstraf.
De verdediger, mr. Muller Thomson, nam
wel aan. dat verdachte eenige pressie heeft uit
geoefend. Dat hij echter iets beloofd zou heb
ben kon de verdediger niet gelooven
Mr
Muller Thomson bepleitte vrijspraak,
subs. een geldboete, al of niet gecombineerd met
een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Arrest op 7 Januari.
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De hulp der Ver. Staten aan
Engeland
Beschouwing in een Russisch
orgaan
Aan de Troed, het orgaan van den Centralen
Raad van Vakvereenigingen van de Sovjet-Unie,
ontleent de Nieuwe Rotterdamsche Courant de
volgen-Je bescnouwlng over de hulp, welke Ame
rika aan Engeland verleent.
Formeel zijn de Vereenigde Staten nog niet
in oorlog gekomen, maar de hulp, welke Enge
land over den Oceaan ontvangt, wordt met den
dag grooter. Na de overdracht van de 50 torpedobootjagers, verkoopen de Vereenigde Staten het
koopvaardijschepen, vliegtuigen van het type der
„Vliegende vesting", bombardementsinstallaties
enz.
De verzending van vliegtuigen naar Engeland
neemt steeds grooteren omvang aan. Volgens ge
gevens van de buitenlandsche pers ontvangt En
geland thans van de Vereenigde Staten 504 vlieg
tuigen per maand. Volgens dezelfde inlichtingen
zal het tegen het voorjaar van 1941, 1100 vlieg
tuigen per maand ontvangen. Maar de militaire
hulp van over den Oceaan bestaat niet alleen in
de zending van vliegtuigen en ander oorlogsmate
riaal, ook, al zijn het er nog niet veel, dienen
Amerikaansche vliegers bij de Engelsche strijd
krachten.
Klaarblijkelijk zal de Engelsch-Amerikaansche
samenwerking zich nog verder uitbreiden. Hier
omtrent heeft Roosevelt zich volkomen ondub
belzinnig uitgesproken in zijn verklaringen en
hierop is ook de werkzaamheid gericht van het
zgn. Witte Comité in de Vereenigde Staten, dat
propaganda voert voor de versterking van hulp
aan Engeland. Voor het oogenblik heeft het co
mité zich de volgende doeleinden gesteld: onver
wijld nog grootere hulp voor Engeland te ver
krijgen in den vorm van vliegtuigen, artillerie,
oorlogs- en koopvaardijschepen, het levensmidde
len op crediet te verschaffen en niet te gedoogen,
dat Duitschland en Italië van oorlogsmaterieel
uit de Vereenigde Staten worden voorzien.
De export van oorlogsmaterieel naar Engeland
heeft op zijn beurt een versterking van de Ame
rikaansche oorlogsindustrie en van de daarmee
samenhangende takken van industrie in het le
ven geroepen. Hiervan getuigen de toeneming van
de staal- en ijzerproductie en de verhoogde pro
ductie van walsijzer en automobielen, en de in
bedrijf stelling van voorheen stilgelegde onderne
mingen, hoogovens enz.
Om zooveel mogelijk te voorzien in de behoef
te van Engeland aan oorlogsmaterieel, scheppen
de Vereenigde Staten den laatsten tijd nieuwe
takken van oorlogsindustrie. Weliswaar begint de
oorlogsindustrie van de Vereenigde Staten zich
in het wezen der zaak nog eerst te ontwikkelen.
In Amerika zijn niet voldoende uitgeruste fabrie
ken voor oorlogsmaterieel. Zij moeten opnieuw
worden uitgerust. Dat kost heel wat tijd. De in
bedrijf stelling van een artilleriefabriek eischt
volgens Amerikaansche deskundigen onder de
huidige omstandigheden 8 a 10 maanden; de in
bedrijf stelling van een motorenfabriek 9 maan
den en van een munitiefabriek 10 of 12 maanden.
Maar hoe het zij> de potentieele mogelijkheden
van de Amerikaansche industrie zijn inderdaad
reusachtig, dat beteekent, dat de Vereenigde
Staten met den dag meer wapens naar Engeland
kunnen zenden. Wat dit aangaat, schrijft de be
kende Italiaansche publicist Luigi Barzini in de
Popoio d'Italia: „In ieder geval zou het foutief
zijn te meenen, dat de Amerikaansche hulp voor
Engeland zonder effect is. De Vereenigde Staten
vormen voor Engeland een reusachtig reservoir
van grondstoffen en levensmiddelen.
Uitgebreide discussies zijn in zakenkringen
van de Vereenigde Staten ontstaan over de
kwestie van de financieele hulp aan Engeland.
Bepaalde politici spreken zich tegen de financie
ring van Engeland uit met het motief, dat het
zijn kapitaalsbeleggingen in het westelijk half
rond nog niet verbruikt heeft. De Engelsche be
leggingen in de Vereenigde Staten bedragen
(volgens gegevens van 1939) 2230 millioen dol
lars. Bovendien heeft Canada in de Vereenigde
Staten 1415 millioen dollars. In de Vereenigde
Staten bevinden zich ook niet geringe voorraraden Engelsch goud. De tegenstanders van credietverleening aan Engeland wijzen op deze ka
pitaalsbeleggingen. Zij meenen, dat Engeland
hiermede zijn bestellingen in de Vereenigde Sta
ten moet betalen.
Andere groote industrieelen en senatoren drin
gen sterk aan op de verleening van credieten
aan Engeland, daar zij van meening zijn dat
Engeland anders zijn bestellingen in de Ver
eenigde Staten niet kan uitbreiden. In het bij
zonder heeft Henïy Ford, die vroeger, als bekend,
op het isolationistische standpunt stond, zich
thans uitgesproken voor de verleening van cre
dieten aan Engeland. „Wij moeten", verklaarde
hij, „Engeland zooveel geld geven als het wenscht.
Op die manier is het mogelijk spoedig een einde
aan den oorlog te maken. Wij zijn reeds eenmaal
zoo opgetreden en thans moeten wij dat herha
len." De kwestie van de verleening van credie
ten aan Engeland is nog niet beslist. Over een
maand zal zij besproken worden in het Ameri
kaansche Congres.
Het begin van de Japansche expansie in de
landen van de zuidelijke zeeën heeft in de Ver
eenigde Staten geleid tot een agitatie voor een
Engelsch—Amerikaansche overeenkomst inzake
den Stillen Oceaan. Een dergelijke overeenkomst
zou volgens den militairen overzichtschrijver
van de New Yorksche Herald Tribune Majoor
Elliot, Japan in de noodzakelijkheid orengen
een terughoudende houding aan te nemen of
anders de militaire nederlaag te lijden.
Engeland en de Vereenigde Staten hebben
naar de meening van Elliot de volgende moge
lijkheden: de verklaring door het Britsche Rijk
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(Nadruk verboden)

Ze draafden nu door een lange duinpan, waar
het gerimpelde zand een harde, stevige korst
had. Als de toestand van den bodem niet zoo
gunstig geweest was, zou Darwin misschien voor
zichtiger hebben gereden. Maar toch kunnen de
beste voorzorgsmaatregelen en de grootste op
lettendheid het noodlot niet tegenhouden. Wat
er eigenlijk gebeurde, begreep Darwin pas later.
De schouders van zijn kameel schenen plotseling
onder hem weg te zinken. Het volgende oogen
blik kwam het struikelende dier op zijn neus te
recht en lag te spartelen in het zand.
De geoefende ruiter bekwam geen letsel. Maar
terwijl hij veilig wegrolde buiten het bereik van
de gevaarlijk spartelende pooten van den kameel,
hoorde hij het afknappen van een touw. Met een
smak kwam hij tegen de helling terecht, een
eel eind van de plaats waar zijn kameel gestrui
keld was. In een oogwenk veegde hij zich het
zand uit mond en oogen en krabbelde juist bij
tijds overeind om den anderen kameellangs nem
heen te zien schieten, terwijl het gebroken touw
achter hem aansleepte
Het meisje was niet in staat om het heen

en de Vereenigde Staten van een volledig eco
nomisch embargo tegen Japan, voortzetting van
de militaire leveranties aan China, de over
brenging van Engelsche strijdkrachten naar de
grens van Thailand en Birma met gelijktijdige
dekking van het Maleische schiereiland en
Birma, de verleening door de Vereenigd Staten
en Engeland van alle mogelijke hulp aan China
in zijn strijd tegen Japan, zending uit de Ver
eenigde Staten van versterkingen, kruisers en
vliegtuigen, naar het Verre Oosten, Port Darwin
(Australië) en Singapore, de uitroeping door de
Vereenigde Staten en Engeland van een gemeenschapplijk defensief protectoraat over
Nederlandsch-Indië, de vestiging van bases voor
watervliegtuigen en de vloot op de Salomons
eilanden, de Gilberteilanden (ten Oosten van
Nieuw Guinea) en elders ter vollediging van de
verbindingslijnen tusschen Amerika en Austra
lië.
Den laatsten tyd bespreekt de Amerikaansche
pers tamelijk levendig de kwestie van een toe
komstig Engelsch—Amerikaansch verbond; de
stichting van een „Wereldverbond van Angel
saksische volkeren", dat aan de overige deelen
van het huidige Britsche Rijk de gelegenheid
zou geven om zich uit te spreken voor of tegen
aansluiting bij dit verbond. De Amerikaansche
pers legt er daarbij den nadruk op, dat in geval
van verwezenlijking van een dergelijk plan En
geland in dit verbond genoegen zou moeten ne
men met de tweede rol. „Engeland kan er niet
op rekenen", schrijft Dorothy Thompson in de
New Yorksche Herald Tribune, „dat het in de
toekomst de rol van arbiter over de heele we
reld zal spelen, welke het in de 19de eeuw ge
speeld heeft. De Vereenigde Staten daarentegen
kunnen op een dergelijke rol aanspraak maken
vanwege de positie, welke zij tusschen twee
oceanen innemen en het machtige productie
apparaat, waarover zij beschikken.
Thompson wijst er verder op, dat de Engelschen tot dit verbond hun prestige, ervaring en
financieele en handelsbetrekking in de geheele
wereld bijdragen. In het verbond van de Veree
nigde Staten en Engeland zou het centrum van
de heerschappij zich reeds niet meer te Londen
maar in Washington bevinden, hoewel ook Lon
den een belangrijke rol zou spelen.
Wat de problemen van het Verre Oosten be
treft, zijn de leidende Amerikaansche Kringen
van meening, dat zij zich om zoo te zeggen auto
matisch zullen oplossen, wanneer eenmaal En
geland den oorlog zou winnen. „De voornaamste
strijd van onzen tijd", schreef de New York Ti
mes, „wordt niet in het Verre Oosten maar in
Europa gestreden, en wanneer Engeland dezen
wint, lost de toestand in het Verre Oosten zich
vanzelf op."
In afwachting van „den voornaamsten strijd

van onzen tijd" versterken de Vereenigde Sta
ten hun hulp aan Engeland, het EngelschAmerikaansche antagonisme is, al is net maar
tijdelijk, dan toch op den achtergrond gedreven
en speelt op het oogenblik geen wezenlijke rol.
Daarentegen verdiepen de Engelsch—Duitsche
tegenstellingen, die thans zoo scherp tot uiting
komen, slechts „de loopende belangstelling van
de. Vereenigde Staten bij het verdere voortbe
staan van Groot-Brittannië" (de New Yorksche
Herald Tribune).

DE „A LP HA BET ISCHE"
VIERLING UIT TEXAS
De Canadeesche Dionne-vijflmg is wereldbe
roemd. Minder belangstelling heeft het publiek
voor een vierling, geboren te Beaumont in Texas,
die op 31 October j.1. 11 jaar is geworden. Het
Journal of Heredity deelt hierover enkele be
langwekkende gegevens mee.
De ouders dezer voorspoedige vierling heeten
Perricone en zijn van Italiaansche afkomst; zij
wonen met hun 9 kinderen op een boerderij te
Beaumont. De jongste generatie wordt gevormd
door onzen vierling, allen jongens die de namen
Anthony, Bernard, Carl en Dcnald ontvingen,
dus met de voorletters A, B, C, D. Merkwaar
dig is dat deze onderling zoo sterke verschillen
vertoonen, in tegenstelling tot de Dionne-vijfling, waarbij groote uiterlijke en erfelijke over
eenstemming bestaat.
Bij de Perricones lijken B en C nog het meest
op elkaar, maar C heeft toch een donkerder
bruine kleur van haar en oogen en is 5 cjn.
langer, terwijl hij — in tegenstelling tot B —
geen sproeten heeft. A wijkt vrij sterk af van
de rest, heeft blauwgrijze ocgen en is linkshan
dig. Het temperament der vier loopt ook nogal
uiteen. Bij psychologisch onderzoek kreeg C vijf
punten meer dan B, en 10 punten meer dan A
en D. In het antwoorden zijn B en C vlugger
dan A en D. Deze laatsten zijn echter beter in
het oplossen van sommige vraagstukken, waar
geen lezen bij te pas komt.
In het algemeen blijken de verschillen tus
schen de leden van het viertal even groot te
zijn als tusschen verschillende broers uit één
gezin.

Normaal postverkeer in België
BRUSSEL, 24 Dec. (D. N. B.) Dank zij de
goede samenwerking tusschen de Duitsche bestuursautoriteiten en de Belgische posterijen
kan thans het postverkeer in België weer Li
normalen omvang worden uitgevierd. Het
postchèque- en eiroverkeer, alsmede de post
spaarbanken zijn reeds sedert vrij langen tifS
weer volledig in bedrijf.
De buitenlandsche
postdienst is eveneens hersteld en wel tusschen
België en Duitschland, met het neutrale bui
tenland, alsmede met Nederland en Frankrijk.
Het hervatten van den luchtpostdienst en het
postale geldverkeer met Duitschland is in voor
bereiding.

r~
Op Zaterdag 28 DECEMBER a.s. zal het Hoofdkantoor der
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OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT
VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART.
Afleveringsverbod voor inlandsch naaldhout
(zoowel rondhout als gezaagd) en kachelblokken.
De directeur van het Rijksbureau voor hout daartoe gemachtigd door
den secretaris-generaal van het departement van Handel, Nyverneid en
Scheepvaart, maakt bekend, dat hy de by publicatie van 10 Augustus j.1.
verleende dispensatie van een aantal verboden, die op hout betrekking
hebben met ingang van heden intrekt ten aanzien van:
1. het afleveren van vóór 23 December 1940 verkocht inlandsch rond
hout naaldhout en gezaagd inlandsch naaldhout, voorzoover de verkoop
daarvan heeft plaats gevonden tegen hoogere pryzen dan de in de prijzenbeschikkingen inlandsch rondhout naaldhout no 1 van 23 December 194C
en gezaagd inlandsch naaldhout no 1 van 23 December 1940 vastgestelde
maximum-prijzen.
2. het afleveren van vóór 12 November 1940 verkochte kachelblokken,
voorzoover de verkoop daarvan heeft plaats gevonden tegen hoogere prij
zen dan de in de prijzenbeschikking brandhout no 1 van 12 November
1940 vastgestelde maximumprijzen.
Bovenstaande bepalingen komen op het volgende neer.
Indien vóór 23 December j.1. inlandsch naaldhout (zoowel rondhout
als gezaagd) is verkocht tegen prijzen, die hooger zijn dan de per dien
datum vastgestelde maximum-prijzen, terwyl de aflevering van dat hout
tot heden niet heeft plaats gevonden, is deze aflevering thans verboden.
Desgewenscht kan de directeur van het Rijksbureau voor Hout den verkooper een vergunning tot aflevering verleenen De thans geldende maxi
mum-prijzen moeten dan echter in acht worden genomen.
Hetzelfde geldt voor kachelblokken, indien die blokken vóór 12 No
vember, j.1. waren verkocht tegen hoogere prijzen dan de thans geldende
maxima.

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT
VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART.
Afleveringsverbod van kachelblokken.
De directeur van het Rijksbureau voor Hout, daartoe gemachtigd door
den secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart, maakt bekend; dat hij de bij publicatie van 10 Augustus j.1.
verleende dispensatie van een aantal verboden, die op hout betrekking
hebben, met ingang van heden intrekt ten aanzien van:
Het afleveren van vóór 12 November 1940 verkochte kachelblokken,
voorzoover de verkoop daarvan heeft plaats gevonden tegen hoogere prij
zen dan de in de prijzenbeschikking brandhout no. 1 van 12 November j.1.
vastgestelde maximumprijzen.
Bovenstaande bepaling komt op het volgende neer.
Indien vóór 12 November j.1. kachelblokken zijn verkocht tegen pryzen, die hooger zijn dan de per dien datum vastgestelde maximumprijzen,
terwijl de aflevering van die kachelblokken tot heden niet heeft plaats
gevonden, is deze aflevering thans verboden. Desgewenscht kan de direc
teur van het Rijksbureau voor Hout den verkooper een vergunning tot
aflevering verleenen. De thans geldende maximumprijzen moeten dan
echter in acht worden genomen.

en weer slingerende touw te pakken. Maar zij
had zich over den nek van haar kameel gebogen
en stuurde het dier met de knieën. Eerst draaide
het dier 'n paar maal snel in het rond, maar
toen verdween het in noordelijke richting.
Het was te laat om het hard loopende dier
tegen te houden of om het afhangende touw te
grijpen. Darwin strompelde terug naar de plaats,
waar El-Mas gestruikeld was. Het beest lag nog
steeds in het zand te spartelen en gaf uiting
aan zijn schrik door schrille, bijna menschelijke
kreten. Of het dier ernstig gekwetst was wist
hij niet en hij onderzocht het ook niet op dit
oogenblik. In den tijd dat hij het dier weer over
eind zou hebben gekregen en zou zijn opgestegen,
zou Deghreymas een voorsprong gekregen heb
ben, dien hij niet zou kunnen inhalen dan na
een twaalf mijlen draven.
El-Mas lag op zijn rug en de houten zadel
pen was voor een gedeelte in het zand begra
ven, maar de loop van Darwins karabijn stak uit
het zand en was binnen zijn bereik. Hij trok
aan het wapen met 'n flinken ruk en kreeg het
te pakken.
Littlejohn was op weg naar den top van den
heuvelrug en gaf haar kameel een stootje met
haar bloote hielen om het dier tot nog meer
snelheid aan te drijven. Ze bereikte den top
Juist voordat ze aan den anderen kant weer
naar beneden reed, draaide ze zich om. haar ge
dicht vertrokken tot een valschen grijnslach. Ze
wuifde met haar hand.
Ook Darwin grijnsde maar het was een harde
wreede grijns. Hij lag op een knie neergeknield
en zijn wang was tegen het hout van zijn kara

Beurs

New-Yorksche

NEW YORK, 24 Dec. — Op de New Yorkscn?
effectenbeurs kwamen vandaag bij zeer kleint
s-mzetten aanvankelijk slechts zeer kleine koers
veranderingen voor. Aangezien échter liquida
ties met het oog op de komende jaarwisseling
en verkoopen uit belastingoverwe>?ingen de
overhand hadden, waren kleine koersverliezen
daarbij het grootste in aantal. Na eenigen tijcl
volgde een. licht herstel onder aanvoering van
staalwaarden en enkele industrieelen bij vrij
levendigen handel. De noteeringen wezen daarbij
stijgingen van omstreeks een punt aan. Behal
ve de reeds genoemde fondsen deelden ook che
mische waarden, fondsen van scïïeepsbouwondernemincen en van fabrieken van spoorweg
materiaal in deze opwaartsche koersbeweging.
Ondanks de tien procent grootere verkoopen
in den kleinhandel in verband met de feest
dagen, bestond er voor fondsen van handels
huizen vrijwel geen belangstelling. Terwijl staaiwaarden en luchtvaartaandeelen de koerswinst
van omstreeks een punt goed wisten te hand
haven, begon voor andere fondsen daarentegen
de belancstelling meer en meer te verflauwen,
zoodat ondanks de in aantal minder wordende
belastingverkoopen, een groot aantal fondsen
koersverliezen te boeken kreeg.
Tijdens het laatste beursuur bleef de handel
lusteloos, terwijl het koerspeil weinig veran
dering meer onderging. De beurs sloot prijs
houdend.
Vandaag werden 803 fondsen vernandeld,
waarvan er 321 in koers zijn gestegen en 226
een koersverlies hebben geleden. De noteerin
gen der 256 overige bleven onveranderd.

Omzet 830.000 shares.
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Dec.
Allied Chemical
Air Reduction
American Can Co.
Am. c a Foundrv
American Radiatoi
Am. Rolling Mills
Am. Smelt Ref.
Am. Sugar Refining
Am. Tel. & Tel.
Am. Tobacco B.
Am Waterworks
Anaconda Copper
Atchison Topeke
Baldwin Locomotive
Baltimore & Ohic
Bethlehem Steel
Canadian Pacific
Comm. Invest. Trust
J. 1. Case Company
Ches. & Ohio
Chicago Rock lal.
Chrysler Motor
Consolid. Edison Co.
Deleware " Huds
Detroit Edison C.
Dupont de Nem.
Eastman Kodak
General El eet"ie
General Foods
General Motors
Good Year
Hudson Motor
Intern. Harvester
Int. Merc. Marine
Intern. Nickel
International Paper
Intern. Tel. en Tel
Kennecott Copper
vlack Trucks lncorp.
Montgömery Ward
National Biscuit Co.
Nat. City Bank
New York Central
Norfolk & Western
North. Ara Aviat
Nord. Amer n. a
Northern Pacific
Packard
Paramount
Pennsylvania
Proctor & Chamble
Publ. Serv N. J.
Pullman Incorporat.
Pure Oil Company
Radio Corporation
Reading Company
Rep. Steel
Reynolds Tobacco P-.
Sears Roebuck
Shell Union Oil
Socony Vacuum
Southern Pacific
Southern Railway
Standard Brands
Stand. Oil of N.-J.
fexas Gulf Sulphur
Twent. C. Fox Film
Union Carb. Carb.
Union Oil of Calif.
Union Pacific
United Aircraft.
United Corp A.
United Fruit Comp.
U. S. Ind. Alcohol
U. S. Rubber
U. S. Stee;
U. S. Steel pref.
Western Union
Westingh. Electric
Woolworth Buildins
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163
85 f
28 |

16' }
86 }
28 }

15
42 }

14 l
41 }

166
69

165 l
69

26 }
7
1 1

26
161

31
85
3}
33
53 }
41 1
11
73 i
21 }
11 i

31
84 i
31

—

M}

52 f
41 f
10
74
21 I
11
—

162 i
131 }
32|
36|
48 }
18|
4
49}
9}
22 }

161
131
32 1
36}
49
181
4
49 f
81
22 1

—

—

21
351
3
35 l

21
35 1
—

35 1
—

—

13 i

131

16 }
16 f

15 1
16 1

—

—

31
'0 1
21!

3
101
21 1

—

—

281

281

—
—

—

—

41

4}

—

—

21 1
30|
77 }
10|
8

21 1
301
76|
10 i
8

—

—

—

—

—

—

33|

331

—

—

61
6*1
—

74 1
41|
11
23
21 S
6S f
128 1
19 i
101 j
30|

—

- 68 1
—

74 1
41 }
U
23 1
21 1
68
128}
195
1001
30}

21
3- 1
162
86}
28 i
6 8
141
42
131
165 }
69
61
26}
16}
17
3
83 1
31
351
53
41 }
10
74 1
21 1
11
114 1
161 1
131 }
32}
36
4^1
18 1
31
50}
81
22 1
14}
21
35}
28 }
35 1
161
—

13}
214
15}
161
51
3
10}
21 }
55}
28}
25}
71
4}
12}
21 }
301
77}
101
8}
71
12
6}
331
36}
6
67}
—

74}
42}
1}
67}
23}
22
68 }
128 }
19}
101 }
30}

De oorlog ter zee

BERLIJN, 24 Dec. (D.N.B.). — Bij een actie
van Duitsche motortorpedobooten op 23 De
cember heeft de motortorpedoboot, waarop zich
de commandant van de afdeeling bevond, naar
aan het D.N.B. wordt gemeld, aan de Engel
sche Oostkust een tankschip van 10.000 b.r.t.
en een koopvaardijschip van 6000 b.r.t. tot zin
ken gebracht. De aanval werd uitgevoerd in
weerwil van een superieure vijandelijke bescher
ming, die uit zes Britsche torpedojagers bestond.
Het kwam tot een nachtelijk gevecht tusschen
de vijandelijke torpedojagers en onze motortor
pedobooten. Al onze booten keerden onbescha
digd terug.

bijn gedrukt. Toen hij het beweeglijke figuurtje schijnlijk Ineens neergestort, zonder te rollen.
Behalve een buil op haar voorhoofd vond hij
van het meisje onder schot kreeg, vuurde hij.
niets dat op een kwetsuur geleek. Maar toen hij
haar blouse openknoopte, zag hij dat het vleesch
HOOFDSTUK XIII
in haar hals roode vlammen vertoonde en ge
Op den top van den heuvel wankelde de vluch zwollen was. Het uitstekende been wees erop,
tende kameel. Toen verdween hij even plotse dat haar sleutelbeen gebroken was. Zulk 'n onge
ling uit het gezicht, als of de aarde zich ge luk zou niet erg geweest zijn in de stad, maar
opend had en hem had verzwolgen.
hier was het en tragedie.
Darwin deed alles, wat hij voor het gekwetste
Deghreymas lag in het zand, gestopt op zijn
vlucht. Darwin legde zijn geweer neer, het was meisje kon doen. Hij scheurde een stuk van
niet noodig om voor de tweede maal te schieten. Deghreymas' zadeldek en legde een stevig ver
De kameel lag bewegingloos uitgestrekt in het band om Littlejohn's schouder en bovenarm.
zand, zijn kop was opzij gevallen, zijn pooten Misschien zou de patiënt nu moeilijk adem kun
nen halen, maar t versplinterde stuk been zou
lagen plat uitgespreid. Het dier was dood.
Darwin ging de helling af, terwijl hij zwaar niet kunnen vrschuiven, zelfs niet onder 't rijden
ademhaalde. Het meisje was met het dier ge op een schommelenden kameelrug.
Hij nam Littlejohn's bagage op en tilde het
vallen, zonder een kans om zich van de koorder
te bevrijden, waarmee ze in het zadel was vast weerlooze lichaam van het meisje op zijn schou
gebonden. Nu lag ze rustig naast het rijdier, het der. Toen klom hij de helling weer op. Op zijn
hoofd en de schouders verborgen door den kop weg over het duin bleef hij even staan om zijn
van den kameel, die door 'n kogel was versplin geweer op te rapen en toen daalde hij aan de
terd en die krachteloos op haar gevallen was. andere zijde weer naar beneden.
El-Mas had opgehouden met kermen. Het dier
Hij knielde naast het meisje, sneed de koorden
door, die haar enkels vasthielden en trok haar was half overeind gekrabbeld en zat hem ver
onder het '.evenlooze dier vandaan. Met den wijtend aan te kijken, toen het zijn berijder zag.
zoom van zijn linnen jelabia veegde hij het Een paar passen terug merkte Darwin op, dat er
bloed van haar gezicht. Zij hield haar oogen ge een kuil in de harde zandkorst was antstaan.
sloten en ze keek hem niet aan. toen hij haar Zulke holen worden hier en daar door de igidi
aanraakte Maar hij voe'de. dat haar hart nog gevonden. Zij worden gevormd door den wind
die het zand opb^ast. Deze kuil had bijna een
klopte.
Met rustige vingers zocht hij. of het tengere eind gemaakt aan het leven van Darwin en
"fbogm ergens gekwetst was.
Littlejohn Guennell. Bezorgd keek Darwin naar
Maar Deghreymas was door een kogel in den zijn kameel. Het dier was nog angstig en ver
kop in zijn vaart gestuit en was hoogstwaar schrikt. maar scheen niet gewond te zijn.

Geen troepen uit de V.S.
naar Engeland
NEW YORK, 24 Dec. (D.N.B.). De voorzitter
van de commissie voor hulpverleening aan En
geland, White, heeft aan een correspondent van
Scripps-Howard verklaard, dat de Vereenigde
Staten geen troepen naar Engeland zullen stuïen, daar men ze niet bewapenen, niet vervoeïen en niet verzorgen kan. De Vereenigde Sta
ten hebben nog geen 200.000 man gereed staan,
aie men in eigen land noodig heeft. Een oorlog
zou de doeleinden ten gronde richten, waarvoor
de commissie-White is opgericht en zou tot
een dertigjarig conflict leiden.
In een reeks bladen publiceert de commissieMarshall een oproep tegen de deelneming aan
niet-Amerikaansche oorlogen. De openbare mee
ning wordt gewaarschuwd, dat men spoedig in
oorlog zal zijn, wanneer het volk niet zelf de
oude tradities van het vrije Amerika hoog houdt.
Marshall, die voorzitter is van de commissie
tegen Amerika's deelneming aan den oorlog,
heeft verklaard, dat president Roosevelt eenerzijds he Congres om volmacht wil verzoeken,
ten einde Engeland drie milliard dollar te leenen voor oorlogsaankoopen, maar anderzijds de
opheffing van de neutraliteitswet en de Johnson-wet niet wil bevorderen.

FAILLISSEMENTEN
Opgegeven door afd. Handelsinformaties
v. d. Graaf en Co. N.V., Amsterdam;.
Surséance van betaling:
Door Mr. M. J. de Geus, advocaat en procureur,
wonende te Utrecht, aan de Trans no. 15 is na
mens de Naamlooze Vennootschap NV. Nederlandsche Zekeringen-fabriek N.Z.F., gevestigd en
kantoorhoudende te Buntiik, een verzoek inge
diend tot het bekomen van surséance van beta
ling. Bewindvoerder is Mr. J. M. A. Paiing, advo
caat en procureur te Utrecht, Voorstraat no. 78.
Verhoor: Woensdag 12 Februari 1941, des middags
12 uur, In het Gerechtsgebouw aan de Hambur
gerstraat 28 te Utrecht.

Von Brauchitsch houdt een
radiorede
BERLIJN, 24 Dec. (D.N.B.) — De opperbevel
hebber van het Duitsche leger, generaal-veldl
maarschalk Von Brauchitsch, heeft den KerstI
avond aan het front doorgebracht en aan de
Kanaalkust binnen het bestek van 't Kerstfeest
van een batterij vèrdragend geschut een radio
rede tot de Duitsche soldaten gehouden.
Von Brauchitsch wees er in zijn inleiding op,
dat hij het vorige Kerstfeest had doorgebracht
bij de Duitsche soldaten voor de Maginotlinie,
die Frankrijk moest beschermen, maar dat niet
kon. Dit Kerstfeest bracht hij door aan den zee
muur, die Engeland ook slechts zoo lang zal be
schermen als dat Duitschland schikt. Alla
tegenstanders van Duitschland op het vaste
land zijn verbrijzeld. Engeland heeft geen con
tinentalen degen meer ter beschikking.
Dus hebben wij nog slechts een taak te vol
brengen, n.1. dezen laatsten en verbitterdsten
tegenstander neer te slaan en daarmee den
vrede te veroveren. Het gaat thans om het doel
van dezen oorlog, de eenzijdige heerschappij van
Engeland te breken, voorgoed een einde te ma
ken aan den druk en de voortdurende onrust, die
Engeland steeds weer teweeggebracht heeft en
zoodoende te geraken tot een natuurlijke reorga
nisatie van Europa en tot den vrede. Tot slot
gaf de opperbevelhebber uiting aan zijn over
tuiging, dat de oorlog reeds zoo goed als ge
wonnen is en dat de Führer hem zoo zal beeindigen als het Duitsche volk voor de veiligheid
van zijn toekomst noodig heeft.

Clearingkoersen

Koersen voor stortingen op 27 December 1940
tegen verplichtingen, luidende in: Reichsmarken 75.36, Belga's 30.1432, Zwitsersche francs
43.56, Lires 9.87, Deensche kronen 36.40, Noorsche 'kronen 42.82, Zweedsche kronen 44.85,
Tsjechische kronen (oude schulden) 6.42, Tsje
chische kronen (nieuwe schulden) 7.54, Dinar
ioude schulden) 3.43, Dinar (nfcuwe schulden)
Surséance: Theodorus Alphonsus (Dirk) Visser 4.23, Turksche ponden 1.45!», Lewa 2.30, PenJn.zn., Grootebroek. Door Mr. A. Schenkeveld, ad goe (oude schulden) 36.519, Pengoe (nieuwe
vocaat eti procureur te Alkmaar is namens Th. schulden) 45.89.
A. Visser Jn.zn„ Grootebroek een ontwerp-akkoord
ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbark te
Alkmaar neergelegd. De raadpleging en stemming
over het akkoord zijn bepaald op Donderdag, 9
Januari 1941, te 11.30 uur, in het Gerechtsgebouw
te Alkmaar. Vorderingen moeten uiterlijk 24 Decem'ber 1940 bij den bewindvoerder zin ingediend.
Bewindvoerder Mr. F. Zeiler, Alkmaar, Ritse
voort 2Uitgesproken:
17 Dec. L. Hekman, aannemer, Hoogeveen. R.c.
Mr. Terwindt, curator Mr. H. J. Dons. Assen.
— H. G. de Wit, aannemer, Noord, gemeente
Hoogeveen. R.c. Mr. Terwindt, curator Mr. H. J
Dons. Assen.

VERKORTE BALANS
Van de Ned. Bank N.V.

23 Dec. '40
Activa:
Binnenlandsche Wis
sels, Promessen, enz
228.503.969
Hoofdbank
50.738
Bijbank
WISSELKOERSEN
64.459
Agentschappen
Totaal .... 228.619.168
NEW YORK, 24 Dec.
Slotkoersen Dec.
24
23
21
Pap. o. h. buitj.disc. 15.371.590
Londen
4.03 1
4.03 1
4.03 1
Idem Eig. Portef.
Parijs
2 23
2.23
2 23
Af: Verkocht, maar
,
Amsterdam
voor de Bank nog
Berlijn
40.05
40.05
40 05
niet afgeloopen ....
._
.
Brussel
Totaal
15.371.590
Rome
5.05
5.05
505
Beleen, (incl. Voors.)
Madrid
9 25
9.25
9 25
23 21
Zwitserland
23.21
in Reken.-Cour
op
23 21
__
Weenen
Onderpand
153.987.034*
Stockholm
Hoofdbank
23.S5
23.85
23.85
3.123.526
Montreal
Bijbank
86.5J
86 50
86.50
45.397.160
B. Aires Papier 29.78
Agentschappen
2978
29.78
B. Aires Markt 23.55
23 55
23.55
202507.720
Totaal ..
Yokohama
23.45
23 45
23.45
201.761.479*
Op Effecten ....
AMERIKAANSCHE
Op
Goederen
<
746.241
Ceelen
GOEDERENMARKT
Totaal
..
202.507.720*
NEW YORK, 24 Dec.
24 Dec. 23 Dec.
24 Dec. 23 Dec.
Voorsch. a. h. Rijk
Katoen
(Art. 16 d. Bankwet.
K.B. v. 1 Maart '37
Koffie
Stbl. no. 401)
15.000.000
(Rio - Nieuw contract)
(Santos)
Munt en Materiaal
—
Mrt 4.15 + 4 15 + Sept.
Muntgoud
Dec 4.35--)- 4.35.+ Dec. 6 20
6.23+ Muntmat. Goud
1.102.08T.218
Sept 4.44 + 4 44 -t- Mrt 6 47—(—
6.4 + Munt. Zilv., enz.
Sept 457-f4.57-4- Mei 6.54
6.52+ Muntmat. Zilv
18.067.824
Mei
Juli 6 66
6 65+
%otaal
...
Juli
Sept 6 78
•
1.120.155.042
6.75+
Rubber
Belegg. v. Kap. ...
48.609.240
Gebouwen en Meub
Dec. 20.60
20.70
Juli 19.90
i8.85
der Bank
4.500.000
Jan. 20.40 20.35
Sept. 19 75
19 36
Div. Rekeningen .... 121.379.357
Mrt 20 20
20.20
Oct. 19.69
19 92
Staat d. Nederland
Mei 19 98
19.98
(Wet v. 27 Mei *32
Tin
St.bl. No. 221) ..
jüco 50 10 50.10
; mijn 50.10 50 10
Totaal .. 1.756.142.119
XI
n 50 05
50 10
Passiva:
CHICAGO, 24 Dec.
24 Dec. 23 Dec.
24 Dec. 23 Dec.
Kapitaal
20.000.000
Tarwe
Haver
Reservefonds ....
4.454.251
Mei 85 }-| 841 } Mei 351
35}
Bijzondere Reserves
13.494.5i3
Juli 80} —1 79} .— Juli 32 J
3! }
Pensioenfonds
10.935.846
Sept. 80 }
79} - Sept. —
Bankb in omloop
1.530.635.420
Bankass. in omloop
170.657
Maïs
Rogge
Mei 61}60} — Mei 46} — 45 1 - Res. en Pensioenf.
Juli 6i } 60} • - Juli 47} — 461 - Rek.-Cour. Saldo's:
Van het Rijk
Sept.
Sept. 60 1 60
—
Van anderen
.... 169.136.312
Reuzel
7.315.117
Div. Reken
Jan. —.
Mei
4 55
5 05+
Totaal
..
1.756.142.119
Mrt —.—
4 85* JUll
5 22} *
WINNIPEG, 24 Dec. *) W.v. a. Ned.-Ind. 57577.150
24 Dec. 23 Dec.
24 Dec. 23 Dec.
Besch.
Metaalsaldo
Tarwe
Gerst
(K.B. v. 26 Mrt. 1940 440.235.752
Dec 73}
72} Dec. 441 •
431 Stbl. No. 482)
Schatkistp.
rechtst
Mei 761 761 - Mei 44}
— 44
Juli 78}
78} - Juli 42 1 421 D. d. Bank ond.gebr 222.000.000
Rogge
Lijnzaad
Rentestand sedert 29 Aug. 1939:
Dec 46}
45}
Dec i 33 l 132}
Wisseldisconto
Mei 49}
Mei 1.381 137
49
Promessen-disconto
Juli i 39
Juli 49}
49}
•
1361
Voorschotten in Rek.-Cour
Haver
Beleening
van Effecten
Juli 31 1
Mei 32 i
32}
31}
Beleening van Goederen en Ceelen
uec. 33
321

16 Dec. '40
218.503.969
50.738
144.559
218.699.268
15.371.590

15.371.590

152.656.689*
3.134.049
42.257.937
197.998.677
197.250.435*
748.192
197.998.677*

15.000.000
1 *.01.109.833
17.210.116

1.118.319.949
48.609.240
4-jOO.OOO
117.321.439

1.735.320.166
20.000.000

4.454.251
13.494.513
10.935.846
1.497.159.700
70.905

182.604.649
7.100.299
1.735.320.166
57.977.150
446.440.756
212.000.000

3
3%
3H
3%
3K

pet.
pet.
P^
pet.
pet.

Het vleide Littlejohn's slappe lichaam voor zulke slechte gedachten over hem koesterde.
„Het was niet noodig om op je te schieten. In
zichtig voor het zadel neer, steeg zelf op en trok
haar tegen zich aan, terwijl hij zijn arm be plaats daarvan heb ik je kameel gedood.''
schermend om haar heen sloeg. Toen dwong hij
Ze trachtte op te gaan zitten^ maar een bran
den kameel op te staan. Het meisje zou na dende pijn in haar schouder weerhield haar.
een oogenblik wel weer bijkomen; hij deed daar Haar gezicht was pijnlijk verwrongen, maar toch
om geen pogingen om haar tot bewustzijn te dacht zij aan haar rijdier en diep verschrikt uit.
„Deghreymas! Je hebt mijn kameel doodge
brengen. Hij probeerde alleen, haar in een zoo
gemakkelijk mogelijke houding te leggen. Als ze schoten?"
uS
weer tot bewustzijn was gekomen, zou zij zelf
„Het spijt me. Maar ik had geen andere k®
en
ik
vond
het
beter,
om
hem
neer
te
schieten
een natuurlijker houding aan kunnen nemen,
die zich beter aanpaste bij de bewegingen van dan jou."
Zij trok met haar lippen en verwonderd zag
den kameel.
Ongeveer tegen twaalf uur in den middag Darwin, dat er tranen blonken in haar oogenopende Littlejohn haar oogen en sloot ze weer Maar zij drong haar smart terug en Darwin
voor het felle zonlicht. Darwin voelde, dat het voelde, hoe ze rilde onder zijn aanraking.
e
slanke meisjeslichaam voorzichtig bewoog en
„Dat is nog iets, dat ik zal onthouden," zei z
toen hij naar beneden keek, zag hij, dat ze hem bitter. „Mijn beurt komt ook!"
aanstaarde. Haar oogen stonden weer helder en
Zij trachtte zich los te wringen en keek me
langzamerhand kreeg ze haar herinnering terug. een blik vol haat achter zich.
zon
Plotseling herkende ze den man, die haar zoo
„Er is niemand in het zicht," zei hü,
°!^
stevig in zijn armen hield en met een heftige zijn hoofd om te draaien. „We zijn nog steeds
beweging trachtte ze zich te bevrijden. Maar alleen."
„
Darwin hield haar stevig vast.
„Kapitein Badolet geeft de vervolging niet op,^
„Waar ben ik getroffen?" vroeg ze met een zei ze nijdig. „Hij zal je toch ten slotte te pak
zwakke stem.
ken krijgen."
_
„Vandaag nog niet en morgen ook niet. Mis 
„Getroffen? Je bent niet getroffen."
„Je hebt toch op me geschoten?" Ze vroeg schien wel heelemaal niet!'' Hij lachte. „Als
het onverschillig. Ze had niet op teedere gevoe mij een paar dagen blijven achtervolgen, ben i
lens bij hem gerekend, toen ze trachtte te ont tevreden. Dan heeft de karavaan een kans:
snappen. Ze had haar kans waargenomen, al te ontsnappen, voordat jij aan je vrienden kun
wist ze, dat Daud ibn Dareyn niet zou aarzelen vertellen, waar je oom is.
haar een kogel achterna te jagen.
«Wordt verwötó^
De wreede glimlach, waarmee hij haar aanzag,
bewees haar, dat ee gelijk had gehad, toen ze-1
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's-GRAVENHAGE
Voetgangers, gebruik uw
lantaarns beter!
Voortdurend blijkt het, dat de wandelaars,
,jje op straat tijdens de verduistering een voet
gangerslantaarn bezigen, ten einde aldus te po
gen op meer veilige wijze hun weg te vinden,
jieze lantaarn veelal op zeer ondoelmatige wijze
gebruiken. Menigmaal gebruikt men de lan
taarn geheel onnoodig. Bovendien wordt er
pede gezwaaid en verspreidt men aldus groote
bundels licht, hetgeen misleidend is voor ande
re weggebruikers en meer speciaal voor bestuur
ders van auto's. De hoofdcommissaris van po
litie te '-öravenhage wijst er daarom nogmaals
grooten nadruk op, dat voetgangerslan
Ket
taarns in de open lucht slechts mogen worden
gebruikt op zoodanige wijze, dat het licht daar.
van niet naar boven schijnt en andere deelne
mers aan het verkeer er niet door gehinderd
gorden, terwijl de lichtsterkte van deze lan
taarns niet meer mag bedragen dan die, welke
door de rijksinspectie is voorgeschreven. Waar
daarenboven alle lichtbronnen, welke gemist
lunnen worden buiten werking moeten worden
gesteld, zal in den vervolge het doelmatig ge
bruik van voetgangerslantaarns streng door de
politie worden gecontroleerd en zullen voetgan
gers, die een onnoodig of onoordeelkundig ge
bruik daarvan maken, terstond worden verba
liseert! met inbeslagneming van de lantaarn.

UITBREIDING GEBOUW
Voor gemeentesecretarie
Goudenregenstraat
Nieuwe werkzaamheden, verband houdende
met de buitengewone tijdsomstandigheden, ma
ten het noodzakelijk andermaal te voorzien in
het gebrek aan ruimte in het gebouw Gouden
regenstraat 36, waar de afdeeling B. V. B. der
gemeentesecretarie en de crisis- en distributiedienst zijn gevestigd, aldus schrijven B. en W.
aan den Raad.
Reeds is in Augustus, voor distributiewerklaamheden, met grooten spoed een houten loods
op de voormalige speelplaats van het schoolge
bouw opgericht. De daaraan verbonden kosten
zullen te zijner tijd te zamen met de overige
kosten van den crisis- en distributiedienst wor
den geregeld.
Thans is nieuwe ruimte noodig, in de eerste
plaats voor de uitgifte van de definitieve per
soonsbewijzen, maar ook voor andere verrich
tingen, als het bijhouden van die bewijzen, de
controle van de distributiestamkaarten, het
uitreiken van werkboekjes in verband met de
jeugdregistratie, de uitvoering van de vaccinatiewet, de omvangrijke nieuwe contröle van alle
formulieren van de kinderbijslagregeling e.t.q.
In de behoefte aan ruimte kan worden voor
zien door de oprichting van een tweede gebouw
op de speelplaats, hetwelk echter, met het oog
op de voorschriften van den algemeen gemach
tigde voor den wederopbouw, niet van hout, maar
van baksteen zal moeten worden gebouwd.
Daar de dringende omstandigheden geen uit»tei gedoogden, is met den bouw reeds begonnen.
B. en W. stellen den Raad voor dienovereen
komstig te besluiten en te bepalen, dat de voor
de bovengenoemde uitgaaf aan te gane geldfeening zal worden afgelost in tien jaarlyksche
termijnen.

j

laan een hoeveelheid brandstoffen ontvreemd.
De dader is vermoedelijk vanuit het park
Cromvliet het perceel binnengekomen.
Kunst na Arbeid. — Zondag 5 Januari 1841
geeft de R.K. Dilettantentooneelvereeniging
„Kunst na Arbeid" een uitvoering in de boven
zaal van hotel Leeuwendaal. Onder leiding van
den heer G. J. Verbeek zal worden opgevoerd de
lucht „Het Legaat", terwijl de mondaccordeonvereeniging S.D.V. onder leiding van den heer
J. G. Nieuwenbroek het muzikale gedeelte van
den avond zal verzorgen.

Postgiro-no's van de
Winterhulp Nederland
WinterhulpNederland(DenHaagno.5553
Als bank der Winterhulp Neder
land is aangewezen de Kasvereeniging N.V., Amsterdam no 877

AMSTERDAM

Half millioen per maand is noodig
Om den heerschenden grooten
nood te lenigen

Winterhulp brengt vreugde en
nieuwen moed in vele
gezinnen
In de ruime kantoorlokalen aan het
Rokin, die In de hoofdstad des lands
vestiging hebben geboden aan „Winterhulp
Nederland", rinkelen de telefoons en ratelen
de schrijfmachines. & wordt hard en met
liefde gewerkt om hulp te bieden aan de
duizenden, die thans in deze koude, kille
donkere dagen voor Kerstmis hulp en steun
van noode hebben. Buiten waait een ijskoude
wind door de straten, veegt over de pleinen
en strijkt langs de ramen en deuren van
slecht verwarmde woningen met vele gezin
nen, waar nood heerscht en de armoede aan
de deur klopt. Dat zijn de woningen, waar
de steungaven van Winterhulp Nederland
heengaan en waar vreugde en nieuwe moed
gebracht worden door de gaven, die geheel
ons volk niet uit weldadigheidszin, doch als
een duren plicht bijeenbrengt.

Na de eerste collecte, die „Winterhulp Neder
land" eenige weken geleden heeft gehouden, is
door het hoofdkantoor een bedrag van 80.000
gulden beschikbaar gesteld voor Amsterdam,
aldus het A. N. P., een bedrag, dat in de maand
December verdeeld wordt over de gezinnen, die
daarvoor in aanmerking komen, want helaas, er
is in de hoofdstad zeer veel nood en er zou
meer dan een half millioen gulden per maand
noodig zijn om de 35.000 menschen, die voor bijsteun in aanmerking komen (werkloozen en
armlastigen), te helpen. En dan moet men nog
rekening houden met de zoogenaamde stille
armen. Want er wordt ook in stilte veel gele
den, er wordt veel ellende binnenskamers ge
houden, ellende, die moeilijk te lenigen is, omdat
zij veelal aan hem, die hepen wil, niet bekend is.
Nog veel te weinig wordt begrepen hoeveel
geld er noodig is om het breed opgezette doel,
dat „Winterhulp Nederland" zich voor oogen
GEMEENTERAAD
heeft gesteld, te kunnen bereigen. Nu moet men
De gemeenteraad is voor de eerste vergadering eerst gaan naar de groote gezinnen, waar drin
in het nieuwe jaar bijeengeroepen op Maandag gend behoefte is aan de eerste levensbenoodigdheden: voedsel, aanvulling van winterkleeding,
6 Januari.
brandstoffen voor de kachel. Nu ook gaat men
naar de gezinnen van minimumsteuntrekkers,
wier steun heel laag is, omdat de man ameidde
Laatste paardenvordering
in het vrije beroep, waarin hij weinig verdiende
en niet viel onder de volle steunuitkeering.
op Vrijdag
Deze gezinnen krijgen een bepaald bedrag per
maand van Winterhulp als aanvullende hulp,
De provinciale voedselcommissaris v<oor Zuidafhankelijk van de gezinsomstandigheden (het
Holiand maakt bekend, dat de paardenhouders bedrag ad f 15 per maand dat we de vorige
in Den Haag en omgeving, die niet op de mon keer noemden was slechts als voorbeeld be
steringen, welke gehouden zijn, met hun paar doeld).
den zijn verschenen, alsnog op Vrijdag 27 De
Wij hebben in deze sombere dagen voor kerst
cember in de gelegenheid worden gesteld hun mis een bezoek gebracht aan vele gezinnen, in
paarden voor te brengen.
wier midden blijdschap en vreugde is gebracht
Zij dienen zich tusschen half elf en half twee door „Winterhulp Nederland", die vlug en zon
op het abattoirterrein te melden. Deze mel der aanzien des persoons hulp heeft geboden.
dingsplicht geldt voor iederen paardenhouder, Onze tocht door het wintersche Amsterdam
ongeacht of hij een mondelinge of schriftelijke ging eerst naar de overzijde van het IJ. Het was
aanzegging heeft ontvangen en voor zoover hij een kleine, maar uitstekend onderhouden wo
Paarden heeft, die nog niet zijn voorgeleid.
ning, waar de huisvrouw ons ontving. Op het
eerste gezicht leek het of zij de armoede buiten
de deur had weten te houden, maar uit het een
voudige verhaal, dat zij ons deed, bleek hoe dit
Vredespaleis opengesteld op
gezin jarenlang met zorgen en ziekte te kampen
had gehad. De man was invalide en de zoon. die
tweeden Kerstdag
eenigen tijd in Duitschland had gewerkt, was
Het Vredespaleis, Voor zoover niet in gebruik, door ziekte gedwongen huiswaarts te keeren.
k op tweeden Kerstdag van drie tot vier uur Het gezin viel buiten den steun. Er was drin
i-tn. voor het publiek ter bezichtiging open gend hulp noodig en de man wendde zich tot
..Winterhulp Nederland". Steun werd verleend
gesteld.
en thans is het gezin uit de directe zorgen. Ook
is de steunverleening van Maatschappelijk Hulp
betoon ingeschakeld. Winterhulp — zoo zeide de
Tentoonstelling Bergensche School vrouw ons — verdient aller liefde en belang
stelling.
I"
Gemeentemuseum is vanaf Kerstmis
*n tentoonstelling geopend van werken uit
Rotterdamsche geëvacueerden
dfi z.g. Bergensche school. Deze omvat schil
Verder ging onze tocht. Wij bezochten de
derij en teekeningen, tusschen ongeveer 1920
ei
woningen van Rotterdamsche geëvacueerden
> 1930 vervaardigd door kunstenaars, die toen
in het Asterdorp. Menschen, ondergebracht
^ Bergen gevestigd waren. De verzameling be
in huizen, die eigenlijk de naam woning
gaat uit een ruime inzending uit de collectie
P
niet meer verdienen, Tocht en water ma
' Boendermaker Czn. te Bergen en werken
ken het bewonen tot 'n voortdurenden strijd
"t het museum. Vertegenwoordigd zijn Leo
tegen ziekte en bederf. Het vocht druipt
Gestel, Charley Toorop, W. Schumacker. Piet
langs de muren en hoewel in de kamer, waar
en
Mathieu Wiegman, van I'laaderen, Colnot,
wij binnen werden gelaten, een klein maar
G
erm. de Jong.
dapper kacheltje vroolijk snorde, trok een
In een voorzaaltje vindt men de portretten
ijzige koude langs den vloer.... waar de kin
'an den heer en mevrouw Boendermaker door
deren speelden.
J
an Sluyters en twee stillevens van den jon
den Bergenschen schilder C. BoendermaOok deze menschen hadden zich tot „Winter
kf
ï Pzn.
hulp gewend omdat hun nood hoog was geste
gen. Er moest van alles worden gekocht, ver
sterkend voedsel voor de kinderen, wat warme
kleeren en in de eerste plaats kolen, om de
De heer B. Hus overleden
vochtige koude uit de ongezellige en schaars gemeubele kamer te verdrijven. Ook deze men
In den leeftijd van 73 jaar is te zijnen huize
schen waren innig dankbaar en vol lof voor
Verleden de heer B. Hus, president-commisde hulp, welke zij zoo snel hadden gekregen.
®aris en oprichter van de N. V. Meel- en Er was niet gevraagd naar geloof of politiek,
broodfabrieken „De Zeeuw" B. Hus.
er was slechts gevraagd: „Is er dringend hulp
teraardebestelling geschiedt Vrijdag a.s. noodig?" en binnen enkele dagen was die hulp
half drie op de Algemeene Begraafplaats. gekomen. Deze week hebben ze de tweede uitkeering (totaal met de eerste f 2.50 per gezins
lid) ontvangen. In deze Asterdorp-gezinnen is
RIJSWIJK het wel heel duidelijk, dat „Winterhulp Neder
land" geen liefdadigheid vervult, doch slechts
een plicht volbrengt in naam van het Neder
, Aanrijding. — Maandagmiddag omstreeks landsche volk.
een is het paard bespannen voor den wa„Winterhulp Nederland" moet veelal in de
8etl
van G. v. d. K. uit Den Haag, die vanaf het eerste plaats gezien worden als aanvullende
? van de boerderij te 's-Gravenzande den steun. Immers, in zeer vele gevallen is het be
P^ftweg wilde oprijden, aangereden door een uit drag. dat maatschappelijk steun uitkeert in de
komende tram. Het paard werd wel 30
wintermaanden ten eenen male onvoldoende om
•e*er meegesleurd en werd ernstig gewond De
het gezin voor ellende te bewaren. Heel duide
Jo'itie heeft het beest ter plaatse moeten aflijk bleek dit, toen wij in een benedenhuis in
£aken. waarna het naar het abattoir vervoerd
West aanklopten, waar de heer des huizes, die
er
d. De voerman kwam er zonder lesel af.
vroeger een goede positie op een bank bekleedde,
te stoken. — Ten nadeele van den heer ons ontving. Hy heeft elf kinderen en zijn
B. alhier is uit zijn woning aan de Da Costa- vrouw verwacht binnênkort de twaalfde. Een

De wachtkamer was fraai versierd en er wer
den verschillende geschenken aangeboden, ver
gezeld van vele hartelijke afscheidswoorden. O.a.
spraken brigadier Bookelmann, hoofdinspecteur
Aan alle Distributiekantoren zullen arbeiders, Kater, gep. brigadier-rechercheur Bergman en
die met verlof uit Duitschland en Frankrijk in rechercheur Elzen, mede namens de buurtverAmsterdam zijn, levensmiddelen-rantsoenbons eeniging Weesperstraat.
worden verstrekt.
Dit zal slechts geschieden op vertoon van het
paspoort en van een ontvangstbewijs, waaruit
Concert in het Binnengasthuis
blijkt, dat de betrokkene zijn distributiestam
kaart en alle daarop uitgereikte distributie
De Mandoline-vereeniging „L'Estudiantina"
bescheiden heeft ingeleverd.
Indien de arbeider nog voor het vertrek moet (Directeur A Hakkenberg van Gaasbeek) geeft
worden opgeroepen en reeds zijn distriutiebe- heden, lsten Kerstdag, van drie tot vijf uur een
scheiden heeft ingeleverd, zullen hem eveneens j concert in het Binnengasthuis, met belanglooze
rantsoenen worden verstrekt vcor die levens medewerking van A. Cohen, accordeon.
De Mandolineclub „Animato" (directeur A.
middelen, waarvan de nieuwe bon na den da
tum van inlevering der distributiebescheiden Hakkenberg van Gaasbeek) geeft tweeden Kerst
dag van half drie tot half vijf een concert in
geldig verklaard werd.
Ieder vervoege zich hiertoe aan het Distri het binnengasthuis, met belanglooze medewer
king van de heeren H. v. d. Schaaff, viool en P.
butiekantoor van de wijk, waar hij woont.
Bergisch, piano.
Dus Centrum: Staalstraat 7B of Amstel 1;
Noord: Laanweg 26—28;
Oost: Derde Oosterparkstraat 197;
West: Borgerstraat 123;
(Berichten reeds geplaatst in een
Zuid: Govert Flinckstraat 64.
deel van onze vorige oplaag)
De kantoren zijn geopend van 10—4 uur, Za
terdags van 10—12 uur (op Zon- en feestdagen
gesloten).
Amsterdam, 24 December 1940.

Duitsch weermachtsbericht

LEVENSMIDDELENRANTSOENEN

proper en helder gezin, dat echter slechts het
hoog noodige bezit en dat er van twintig gulden
steun per week moet komen. Hij had van „Win
terhulp Nederland" een uitkeering ineens van
f 27.50 in waardebons gekregen en de huisvrouw
vertelde met een glunder gezicht hoe zij haar
provisiekast had kunnen aanvullen, hoe zij wat
kleeren had kunnen koopen en hoe zij bij den
kolenboer haar rantsoen kolen had kunnen ha
len. Met die waardebons zei zij gaat het geheel
gemakkelijk. De winkeliers kennen ze al uit
stekend, want er komen er dagelijks stapels
binnen. Er was in dit gezin wat zonneschijn en
wat licht gebracht door de snelle en tijdige
hulp van „Winterhulp Nederland".
Zoo hebben wij vele gezinnen bezocht, vele
gezinnen, die iederen dag met dubbeltjes en
centen moeten rekenen om rond te komen
en die nu dank zij „Winterhulp Nederland"
wat ruimer kunnen ademhalen.

GEMEENTERAAD

De begrooting
aangenomen
Bij de voortzetting van de behandeling van
het hoofdstuk Bedrijven der Begrooting drong
de heer STEINMETZ aan op het invoeren van
speciale tarieven voor gas en electriciteit voor
groote gezinnen. Het afwijzende argument, dat
B. en W. gebruiken — de tijdsomstandigheden —
achtte de heer Steinmetz zeer onbevredigend. In
andere gemeenten is het reeds wel mogelijk ge
bleken. Principieele argumenten hebben B. en
W. niet aangevoerd. Spr. had thans meer be
grip voor een sociaal belang van B. en W. ver
wacht. Hij verzocht in ieder geval B. en W. een
nota over de kwestie in te dienen, welke het
onderwerp van een uitvoeriger gedachtenwisseling kan worden.
Wethouder RUSTIGE begon met zijn teleur
stelling te kennen te geven over de naasting
van de Gemeentetelefoon door het Rijk. Hij
bracht hulde aan de leiding en aan het perso
neel van dit prachtige bedrijf.
Ook de andere bedrijven en hun personeel
kregen trouwens woorden van lof te hooren voor
het belangrijke werk, dat zij in dezen tijd presteeren.
Zoodra B. en W. de minste mogelijkheid zien
om de tram wat later te laten rijden, zullen zij
die niet ongebruikt voorbij laten gaan. Het
verlies aan pasagiers onder de gegeven omstan
digheden is zeer ernstig; er blijft niets onge
daan om het zooveel mogelijk te beperken. Eerst
wanneer een uitbreiding van hgt tram-materiaal
aan de orde komt, wordt het tijd het voor en
tegen van trolley-bussen te overwegen.
De sterke vermindering van stroom heeft reeds
belangrijke daling van de winsten voor de ge
meente tengevolge. Zoodra mogelijk zullen B.
en W. hun aandacht wijden aan de mogelijkheid
van een wijziging van het vastrechttarief ten
gunste van winkeliers, wier verbruik thans zoo
veel lager is.
Aan den heer Steinmetz antwoordde de wet
houder, dat het niet de taak is van een ge
meentebedrijf de groote gezinnen te steunen.
Die aanleiding bestaat thans nog minder, nu de
tegemoetkoming jegens de groote gezinnen in de
loonbelasting reeds zoo groot is. Overigens acht
te spr. 't verleenen van buitengewonen steun aan
groote gezinnen een vraagstuk op het terrein
van hooger gezag. Voor zich zelf is de heer
Rustige de meening toegedaan, dat zij,
die
groote gezinnen gevormd hebben, er een eer in
moeten stellen zooveel mogelijk zelf in de be
hoeften daarvan te voorzien (een taak, die
naar onze meening, den heer Rustige, die hier
persoonlijk aan het woord was, persoonlijk ook
aanzienlijk makkelijker zou vallen, dan velen
vaders van groote gezinnen). Hiermede echter
wil niet gezegd zijn, dat den grooten gezinnen
tengevolge van de loonbelasting niet inderdaad
zeer groote verlichting van lasten ten deel is
geworden.
Alvorens tot de eindstemming over de be
grooting werd overgegaan, legde mr. VAN WIJK
een verklaring af, waarin hij namens de R. K.
Raadsfractie mededeelde, dat deze voor de be
grooting zou stemmen, ofschCon de correctie
van de financieele verhouding tusschen Rijk er
Gemeente is uitgebleven. Hij sprak den wensch
uit, dat het het college van B. en W. door God
gegeven moge zijn de positie van Amsterdam
te handhaven in deze moeilijke tijden.
De begrooting werd aangenomen met algeir.eene (27) stemmen.
Nadat de voorzitter, wethouder KROPMAN,
de leden van den Raad had bedankt voor de
medewerking bij de behandeling der begrooting,
hun prettige Kerstdagen had toegewenscht en
nog had medegedeeld, dat de Raad Dinsdag
a.s wederom bijeen zal komen, is de vergade
ring gesloten.

De directie van de modevakscholen „d'Elegante", Adm. de Ruyterweg 132, en „Olympia",
Amstelveenscheweg 272, verzoekt ons mede te
deelen, dat dagelijks gelegenheid bestaat tot in
schrijving voor den nieuwen cursus voor oplei
ding tot costumière en coupeuse-leerares, aan
vangende Januari 1941.
Aan deze scholen worden de examens door
staats-geëxamineerden afgenomen.

Volkstuinen worden aanbesteed
B. en W. zullen op Maandag 6 Januari, des
middags twaalf uur, ten Raadhuize in het
openbaar aanbesteden: Het aanleggen van volks
tuinen aan den Klimopweg, met bijbehoorende
werken (Werkverschaffingswerk).

Afscheid brigadier Roodenburg
In tegenwoordigheid van vele genoodigden,
zijn gezin en het politiepersoneel heeft de bri
gadier A. C. Roodenburg, van het bureau J. D.
Meyerplein, afscheid genomen van den dienst.

BOOSMAN

†

In den ouderdom van 73 jaar is hier ter ste
de overleden de heer Corn. Boosman, in leven
directeur-generaal van de Singer-Maatschappij
in Nederland, welker employé's aan hem de
herinnering bewaren van een uitstekend pa
troon, zoowel als leider van het bedrijf, als in
zijn menschelijke kwaliteiten.
De plechtige uitvaartdiensten worden Vrijdag
morgen gehouden in de Papegaai, waarna t«
omstreeks kwart over twaalf de teraardebestel
ling volgt in het familiegraf op Buitenveldert.

A.

Loeber

†

Op 79-jarigen leeftijd is oveleden de heer A.
Loeber, oudste vennoot van de firma Gerhard
Loeber (papier-import en export).
Hij was
voorzitter van de Vereeniging van Papiergroot
handelaren.

BERLIJN, 24 Dec. (D.NJ3.) — Het opperbevel
van de weermacht maakt bekend:
Bij een actie van motortorpedobooten aan
de Engelsche Oostkust op 23 December, heeft
— zooals reeds gemeld — de boot, waarop zich
de commandant bevond, een Britsch tankschip
van 10.000 b. r. t. en een vrachtschip van 6.000
b. r. t. tot zinken gebracht. Dit resultaat werd
behaald ondanks de krachtige bescherming der
vijandelijke schepen door zes Britsche torpedo
jagers. Tusschen onze motortorpedobooten en
de torpedojagers ontstond een kort gevecht van
dichtbij. Alle motortorpedobooten keerden on
beschadigd naar haar steunpunten terug. Een
duikboot heeft 25.000 b. r. t. vijandelijke koopvaardijscheep6ruimte tot zinken gebracht.

Op 23 December deden zware gevechtsvlieg
tuigen
aanvallen op scheepsconcentraties m
Loch-Linnhe aan de Westkust van Schotland,
en wel met goed resultaat. Een koopvaardij
schip van 12.000 b. r. t. kreeg twee voltreffers
ROME, 24 Dec. (Stefani) Ter gelegenheid van van middelzwaar kaliber. Twee andere groote
het Kerstfeest heeft de koning-keizer de vol koopvaardijschepen Werden elk getroffen door
bom van middelzwaar kaliber en voorts
gende boodschap gericht tot de strijders te een
werden
nog vier andere koopvaardijschepen
land, ter zee en in de lucht:
«
beschadigd.
„Strijders te land, ter zee en in de lucht.
Op dezen heiligen dag gaan mijn gedachten
Tijdens de gewapende verkenningsvluchten
en erkentelijkheid meer dan ooit uit naar u, werden verscheidene spoortreinen met mitrail
naar u allen, die, den oproep beantwoordend leurs beschoten. Bij een aanval op Greatvan het vaderland, gestreden hebt en zult strij Yarmouth kon een treffer in een belangrijke
den te land, ter zee en in de lucht. Op dezen installatie worden waargenomen. In den nacht
dag wensch ik, dat u namens mij een hartelijk van 23 op 24 December deden sterke formaties
woord van genegenheid en hulde bereikt. Gij van het luchtwapen weer met succes aanvallen
staat tegenover een vijand, die over alle meest op Manchester en Londen. In Londen en vooral
moderne offensieve middelen beschikt. Maar ge in Manchester ontstonden verscheidene groote
zult weten te bewijzen, dat geen enkele hin en vele kleine branden.
derpaal en geen enkele moeilijkheid den roemvollen opmarsch van ons Italië kunnen rem
Eenige Britsche gevechtsvliegtuigen hebben
men.
in den nacht van 23 op 24 December weer
Strijders te land, ter zee en in de lucht.
brisant- en brandbommen geworpen in de ZuidHet geheele volk, dat met mij in u de zeker Westelijke
grensgebieden. Zij veroorzaakten
heid ziet van zijn meest stralende toekomst echter slechts geringe schade aan gebouwen.
is vereenigd in de meest oprechte wenschen In den nacht van 22 op 23 December werden
voor uw familieleden."
twee
Britsche vliegtuigen bij luchtgevechten
Kerstmis 1940.
neergeschoten.
Een eigen vliegtuig keerde niet terug.
Get. VICTOR EMMANUEL

••

ADVERTENTIEN
Met blijdschap geven wij kennis VERLOOFD:
van de geboorte van onzen zoon
PAULA MEYER
en
JOHAN
GEKARD BERNINK
H. VERHALLEN
Arts
B. VERHALLEN—
VAN TOL 29 December '40.
Receptie: 2—3 uur.
Amsterdam, 24 Dec. 1940
Tijdelijk adr.: St. Anna-Paviljoen Amsterdam, Prinsengracht 27.
Oldenzaal, Kruisstraat 6.

Wegens verplichte
inventarisatie zullen
onze magazijnen
tusschen KERSTMIS
en NIEUWJAAR
alléén op

KERST-AGENDA

STADSSCHOUWBURG
N.V. HET NEDERL. TOONEEL, Dlr. COR V. d. LUGT MELSERT

MIEN DUYMAER v. TWIST, JOS.
VAN GASTEREN, COR v. d. LUGT
MELSERT en ANTON ROEMER in:

len KERSTDAG:
2 uur 's middags,
7% uur 's avonds.
Pr. ƒ 2.72—ƒ 0.76

VRIJDAG
27 DECEMBER

LASTIGE MANNEN
Blijspel

2den
ll/2
Pr

LONSDALE

tot 1 uur 's middags
geopend zijn.

GYNT

van HENDRIK IBSEN

DE VRIENDIN VAN ALLEN
EN NIEMAND

KERSTDAG
's avonds
2.72—f 0 76

Blijspel

van

ALESS.

DE STéPANl

Onze lunchroom blijft echter iederen werkdag van
10 foi 17 10 uur geopend.

OVERSCHOTJE

Zaterdagmiddag
28 December
Matinée 2 uur:

clo.il Bi jci ikorl'

Populaire prijzen van ƒ 0.50 tot ƒ 1.50.

DE GETROUWDE VROUW

Zaterdagavond
28 December
Aanvang half acht

Prijzen van ƒ 2.50 tot ƒ 0.50

Zondagmiddag
29 December
Matinée 2 uur:

Pryzen van ƒ 2.50 tot ƒ 0.50.

AFLOOP DEK

Speelt u ook muziek?

BOEFJE
Populaire prijzen van ƒ 0.50 tot ƒ 1.50.
AVONDVOORSTELLINGEN

AUTOBUSSEN

Den Haag

Amsterdam

LASTIGE MANNEN

Zondag 29 Dec.
Aanvang half acht
NA

FRED.

PEER

uur

f

van

HERHALING:

2den
KERSTDAG:
2 uur 's middags
Pr. f 3.00—f 0.80

En uw kinderen ?

ij

Muziekschool v. h. Amsterd. Conservatorium

KUNST IN AMSTERDAM — STADSSCHOUWBURG
N.V. HET NEDERL TOONEEL
Dir. COR v d LUGf MELSERT
WOENSDAG 1 JANUARI 2 UUR en 7.30 UUR

GYSBREGHT VAN AEMSTEL

van JOOST VAN DEN VONDEL
Pr. f 3.— tot f 0.80
Plaatsbespreking: begint Zaterdag: 28 December van
10 uur af — Telef. 32932
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Verlenging geldigheidsduur der toewijzingen voor
vleeschwaren
De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visschertf maakt bekend, dat de geldigheidsduur van de toewijzingen voor
vleeschwaren, welke geldig zijn verklaard tot 20 December 3940 of tot
een daarna gelegen datum, worat verlengd tot en met 31 Januari 1941.
VAN

PUBLICATIE

OFFICIEELE
VAN

EN

LANDBOUW

HET

DEPARTEMENT

N.V. D R U K K E R I J
DE SPAARNESTAD

N.V. VEREENIGD BEZIT

De Directie maakt bekend, dat
van 31 December a.s. af bij de
Nederlandsche Handel-Mij. N.V.,
te Haarlem, bij de Amsterdamsche Bank N.V., te Amsterdam,
en bij de Vennootschap te Haar
lem een interim-dividend over
1940 van 5% op de preferente
aandeelen en van 5% op de ge
wone aandeelen der Vennoot
schap betaalbaar is, zoodat van
dien datum af de dividend
bewijzen No. 12 voor de pre
ferente en No. 33 voor de ge
wone aandeelen bij genoemde
kantoren geïncasseerd kunnen
worden.

N.V. DRUKKERIJ

Adverteert in dit blad

VISSCHERIJ

Distributiemaatregelen

Inlevering

van

bonnen

restaurants,

CORN.

Kerstboodschap van
Koning Victor Emmanuel

Opleiding tot costumière en
coupeuse-leerares

Actie van motortorpedobooten

door

houders

van

OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT
VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART
Prijzen van hazen-, konijnen- en andere vellen
De Directeur van het Rijksbureau voor Huiden en Leder vestigt er
de aandacht op, dat alleen z{j, die tot dusverre regelmatig handel dreven
in hazen- konijnen- en andere vellen voor pelterij-doeleinden, gerechtigd
zijn bedoelde vellen engros of detail op te koopen.
Tevens wordt men er op geattendeerd, dat de hierboven genoemde
vellen vallen onder de Prijsopdrtjvings. en Hamsterwet 1939, zoodat ieder
die zich niet houdt aan de normale prijzen, in overtreding ia.

AANDEELEN

DE SPAARNESTAD
De Raad van Beheer maakt be
kend, dat ingevolge de over
eenkomst met de N.V. Drukkerij
De Spaarnestad van 31 Decem
ber ajs. af bij de Nederlandsche
Handel-Mij. N.V., te Haarlem,
bij de Amsterdamsche Bank
N.V., te Amsterdam, en bij de
Vennootschap te Haarlem een
interim-dividend over 1940 van
5% op de gewone en preferente
aandeelen der Vennootschap
betaalbaar is, zoodat van dien
datum af de dividendbewijzen
No. 12 voor de preferente en
No. 13 voor de gewone aandeelen
bij genoemde kantoren ge
ïncasseerd kunnen worden.

LIQUIDATIE VRIJMETSELARIJ
Zeer belangrijke openbare Verkooping

hotels,

e.d.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visschery maakt het volgende bekend.
Zooals bekend dienen de houders van hotels, restaurants, café's e.d.
de door hen van hun gasten ontvangen bonnen, welke recht geven op
kaas, op opplakvellen in te leveren bu den pla&tseltfken distributiedienst,
ter verkrijging van toewijzingen.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat dit echter niet geldt voor de
bonnen, welke recht geven op een e x t r a rantsoen kaas van 125 gram,
dat zijn dus bon 35 voor het tijdvak van 16 tot en met 29 December en
een nader aan te wtfzen bon voor het tijdvak van 30 December tot en
met 12 Januari a.s.
De hotelhouders e.d. dienen dus laatstbedoelde bonnen niet In te
leveren bij de distributiediensten, doch behooren deze. ter verkrijging van
kaas, rechtstreeks door te geven aan hun leverancier.

VAN

Deurwaarder JOH. M. VAN TWUIJVER te AMSTERDAM, zal ten
verzoeke van den WelEd. Gestr. Heer Mr. A. Th. A. HERMANS, in
diens hoedanigheid van Liquidateur der Vrijmetselarij voor de
provincie Noord-Holland,
op MAANDAG DEN DERTIGSTEN DECEMBER 1900 VEERTIG
des voormiddags te HALF ELF UUR
in de benedenzalen van het gebouw van het Groot-Oosten aan de
Vondelstraat 39—41 te AMSTERDAM overgaan tot den openbaren
verkoop van meerdere roerende goederen, w.o. zich bevinden:
piano (Ibach), harmonium (Mannborg), harmonium (Georg Hoffmann),
harmonium (Needham), harmonium (Karl Bongardt), harmonium (Llndholm) projectielantaarn, electrische pathéfoon met pick-up en verster
ker, filmapparaat, metalen dossierkast, karpetten, stoelen, armstoelen,
waschtafel, loopers, overgordijnen, matting, gaskachels, enz enz.
De goederen zHn te bezichtigen op Zaterdag 28 en Zondag 29 December
1940, des namiddags van 2—4 uur.
~~
ZEGT
HET VOORT.

I

EEN VERZOEK
Onzen abonné's wordt verzocht hun inkoopen
te doen bij de adverteerders in deze courant

I
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De strijd aan het GriekschAlbaneesche front
Ontzaglijke terrein
moeilijkheden
(Van een bijzonderen medewerker)
Brengen de feestdagen verpoozing in de krijgs
verrichtingen aan het Grieksch-Albaneesch
front? Wij willen hier in het kort nog eens het
verloop van den strijd schetsen.
Overzichtelijk samenvattend, ging het in No
vember eerst over den opmarsch der Italianen
van Korica naar Florina. Begin December was
echter de toestand al héél anders; de Grieken
hadden de stelling Pogradec in handen, terwijl
hun opmarsch tot in de buurt van Elbasan — tot
waar de Italianen al waren teruggedrongen —
werd tot staan gebracht. In het Zuiden ging een
andere Italiaansche opmarsch, via Kalibaki, in
de richting van Argyrokastron, in de nabijheid
van welke stad de Grieken stellingen hadden
betrokken (11 Dec.). Nog een andere Italiaansche
divisie opereerde Zuid-West, via Delvine, tot de
kust bezuiden Palermo. Sindsdien hebben de
Grieken erkend, dat de Italianen het Kamia- en
het Makro-gebergte (Mal'i Polisit) bezet houden,
terwijl de Italiaansche luchtmacht alle door de
Grieken bezette wegen fel kon blijven bestoken,
o.a. dien van Perat naar Permet, welke door
vernieling der bruggen onbruikbaar gemaakt is.
Van Tepelena tot de Logara Pas, die toegang
geeft tot het kustgebied, zijn dezer dagen de
Italianen weer tot tegenaanvallen overgegaan.

te vinden. Slechts Albaneesche en Grieksche
schaapherders weten over dit „rollend plaveisel"'
een veiligen overtocht te verzekeren. De Grie
ken hebben voor die streken zelf aparte bergdivisies — evenals trouwens de Italianen.
Deze Pindosbergen vormen, aardrijkskundig en
geologisch, inderdaad een typisch Balkanland
schap. Zooals de Dinarische bergreeksen in Dalmatië, Montenegro en Albanië, loopen ook die
van den Pindos parallel met de zeekust; hetgeen
weer begrijpelijk maakt, waarom de Italiaansche
opmarsch in de noord-westelijke provincies van
Griekenland — Epiros — alléén in zuidelijke
richting geschiedt. Een opmarsch van de kust
uit, dwars door de Epiros-provincie heen, zou
op onoverkomelijke moeilijkheden stuiten, zooals in vroegere oorlogen wel gebleken is.
Vooral in dezen tijd van het jaar, nu een groot
deel der Pindoshellingen reeds onder hoogen
sneeuw, onherkenbaar en met ijs bedekt is, ter
wijl er zoo goed als geen „paden" bestaan op de
met diepe kloven en gapende ravijnen door
sneden bergkammen, blijft een troependoortocht
er (tot in de lente) vrijwel onmogelijk
Hierheen heeft het Italiaansch opperbevel zijn
geharde divisies gezonden, die in Spanje en
vooral in Abessynië ervaringen in het hoogge
bergte hebben opgedaan. Deze mannen kennen
de bedrieglijkheid van rotsblokken, die in den
Pindos op een onverwacht oogenblik ineens on
der de voeten van den zich veilig wanenden
klauteraar wegglijden!

Zij zijn ook voorbereid op het geweld van
plotseling uit den krijtbodem opspuitende berg
beken, die de rotsgleuven door de kracht van
haar watermassa bijkans vaneen rijten — om
even plotseling weer in den dorren krijtbodem
te verdwijnen. Reeds tijdens den wereldoorlog
werden daar in het Pindosgebergte heele rot
sen onder het gewicht van zwaar berggeschut
Dit is maar een ruwe schets van de verschil
lende oorlogssectoren in Griekenland en den letterlijk vaneen gereten, zóó verdord en ver
buidigen stand daarvan. Sedert een paar dagen
worden, wegens de zeer felle koude in ZuidAlbanië, verkenningsvluchten er uiterst riskant,
o.a. wegens ijsvorming op de takelage en de
vleugels der vliegmachines, terwijl het manoeu
vreeren met geschut en gemechaniseerde strijd
krachten er vrijwel onmogelijk is. In Belgrado
verschijnende bladen geven lange verhalen,
waarin met tragische bijzonderheden wordt be
schreven, hoe koud het nü aan het Noordelijk
front (.nabij Elbasan?) geworden is „zoodat de
wacht er om het half uur afgelost moet worden."
Ook in het Mokragebergte zijn alle operaties
thans vrijwel gestaakt wegens zwaren sneeuwval
en de alles doordringende koude. Dan neemt het
lawinegevaar in de bergachtige sectoren der
diverse fronten met den dag toe, zoodat ook uit
dien hoofde de uiterste omzichtigheid bij het
vervoer van troepen, proviand en artillerie ge
boden is.
Er is weinig fantasie voor noodig om te be
seffen, met welke titanische moeilijkheden zoo
wei de Italiaansche als de Grieksche oorlogslei
ding te rekenen heeft. Ieder begrijpt, dat op
zulk een uiterst zwaar bergterrein de taak deirespectieve Intendances — ravitailleering in
bijna onbereikbare bergposten — tijdens den
barren Albaanschen winter dubbel ingewikkeld
moet zijn.
De namen Argyrokastron en Tepelena roepen
onmiddellijk het woeste Pindosgebergte voor den
geest, met zijn kale wanden en rotskloven —
ongetwijfeld de meest onherbergzame streek van
Griekenland! Iemand, die niet in de streek ge
boren is, loopt op de schamele bergpaden, die
zich als grillige serpentines langs de ravijnen
slingeren, alle gevaar, den koers kwijt te raken;
behoorlijke wegen zijn er in dit gebied nergens

foto
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over
over

droogd waren zij. In den beginne van deze
campagne werden sommige bergpassen, waar
door de Italianen trachtten omhoog te klaute
ren, door goed gerichte projectielen van de
moderne Engelsche houwitsers, die de Grieken
gebruiken, zoo goed als verpulverd onder hun
voeten.
Oorlogvoeren in de bergen van Macedonië,
die zich tot in Zuid-Albanië uitstrekken, is
misschien nóg moeilijker (tijdens het winter
seizoen) dan in het Pindosgebergte. Er bestaat
daar in Macedonië feitelijk slechts één stratennet, dat dan nog aan Grieksche zijde sterk
verwaarloosd is — misschien wel uit strategi
sche overwegingen — en dat den Epirus in het
Noorden van West-Macedonië scheidt. Van Al
banië strekt dat wegennet zich in oostelijke
richting uit tot bij de stad Florina, een be
langrijk knooppunt zoowel van militaire heir
banen, als van den spoorweg Bitolj (Monastir)Saloniki.
De groote Aegeische haven van Saloniki is,
net als in 1916, een belangrijk centrum voor de
bevoorrading van de Grieksche legers op het
Macedonische strijdtooneel. Alle overzeesche
troepentransporten, uit den Peloponesos en van
de Grieksche eilanden, die van Saloniki in de
richting van Florina naar het front gezonden
moeten worden, zijn beschermd door de Engelsch-Grieksche luchtmacht, die te Saloniki
haar hoofdkwartier heeft. Florina was dan ook
vanaf den beginne een zeer begeerige buit voor
Italië, wier pioniers-bataljons sedert weken met
ontzaglijke moeite nieuwe wegen voor het leger
en het verkeer van zware legertreinen en ge
schut, dwars door de bergen van West-Macedo
nië heen moesten aanleggen. Een en ander
verklaart eveneens, afgezien van allen militai
ren tegenslag, den slechts betrekkelijken voort
gang in hun opmarsch oostwaarts.
Ten besluite — als er in Macedonië en ZuidAlbanië weer, als verleden jaar, een strenge
winter komt, zullen de krijgsverrichtingen al
daar noodgedwongen sterk vertraagd worden.
W.
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als progaganda voor de inzameling van het Duitsche „Winterhilfswerk . — De
bevolking kan tegen betaling van een geldelijk offertje een nagel in den propelior
slaan
(Foto Weltbild)
een

van

riet wordt door den schr. aangewezen als
een verwant, zeer nuttig materiaal. Op de
beteekenis van dit materiaal voor de cellulosewinning hebben ook wij hier ter
plaatse reeds eerder de aandacht gevestigd.

Verwerkingvan landbouwafval
al
opgave aan de hand van eenige mogelijkheden.
Onvolledig, want de afvalproducten zijn
in ons land vele en de verwerkingsmogelijkhe
den zijn legio.
De grondstof stroo is geschikt voor de ver
krijging van koolhydraten voor voederdoelein
den. Het is mogelijk uit stroo, met een maxi
male opbrengst van 70 pet., een koolhydraat te
bereiden met dezelfde voederwaarde als gerstemeel. Dit geschiedt door middel van een af
braakproces met sterke zuren, analoog aan het
Bergius-procédé voor houtversuikering.

Een plan
In het Chem. Wbl. bepleiten drs. J. van
Julsingha, onderdirecteur van een coöpera
tieve strookartonfabriek en Ir. E. L. Ritman, directeur van het Nederlandsch Proef
station voor Strooverwerking voor ons land
een systematisch onderzoek van het landbouwafval naar zijn aard en zijn bruikbaar
heid ter verhooging van ons welvaartspeil.
Een dergelijk denkbeeld is niet nieuw;
zü wijzen op de groote aandacht, welke voor
dergelijk onderzoek in het buitenland, met
name door de Duitsche, Italiaansche en
Amerikaansche regeeringen daadwerkelijk
wordt getoond.

Ten slotte besluit de schr. zijn artikel met
de opmerking, dat er misschien chemici zijn,
die dit alles te phantastisch zullen vinden. H(j
geeft hun echter ter overweging het feit. dat
vele van de door hem aangestipte mogelijkhe
den in het buitenland reeds verwezenlijkt zijn,
in Duitschland met name met hout. Hij spreekt
dan ook de overtuiging uit, dat een regeeringsbureau onder kundige en enthousiaste leiding
hier wonderen zou kunnen doen, terwijl bij een
doelmatige organisatie, waarvoor hij een sug
gestie aan de hand doet, de kosten van het
De zoodanig verkregen „stroosuiker" bestaat geheel, in verhouding tot het bereikte resul
in hoofdzaak uit in water oplosbare glucose- taat, zeker niet te hoog zullen zijn.
en xylose-anhydriden, die niet zoet smaken,
doch groote voederwaarde hebben. Door verdere
hydrolyse met verdunde zuren ontstaan de sui
kers glucose en xylose. Deze kunnen met een
behoorlijke opbrengst' worden afgezonderd en
voor menschelijke voedingsdoeleinden worden
gebruikt.

BOEK en BLAD

De van de bovengenoemde versuikering af
komstige glucose en ook die van een versuike
ring met verdunde zuren laten zich vergisten tot
aethylalcohol. Uit 1000 kg. stroo kan men zoo
doende 200 liter absolute alcohol bereiden. Schr.
wijst op het belang van dezen alcohol, in ver
menging met benzine, als motorbrandstof.
Ook voor een eiwitsynthese zijn deze glucose en
xylose te gebruiken. Door de „vergisting" van
deze suikers uit te voeren met een bijzondere
gistsoort (torula utilis), onder toevoeging van
ammoniak als stikstofbron, is het mogelijk een
opbrengst aan gist te krijgen van 50 pet. van de
gebruikte hoeveelheid suikers. Deze gist is, na
autolyse, natuurlijk een hoogwaardig voeder
middel, zoowel voor mensch als dier.
In opdracht van het Rijksbureau Voedsel
voorziening in Oorlogstijd wordt op het oogenblik door verschillende chemici onder wie ook
de schrijver, een procédé uitgewerkt betreffende
deze gistbereiding. Er wordt reeds op semitechnische schaal gewerkt. Het residu, dat bij
de versuikering overblijft, bestaat o.a. uit 25
pet. lignine. Hieruit laat zich een uitstekend
waschmiddel bereiden, n.1. het natriumlignosulfonzuur. Deze stof — aldus schr. — bezit
zelfs vele voordeelen boven zeep en is dus al
lerminst als een surrogaat te beschouwen.
Ook de cellulosebereiding uit stroo wordt na
tuurlijk niet vergeten, te minder, waar deze in
ons land nog steeds al te zeer wordt verwaarloosd.
De mogelijkheden op dit gebied zijn enorm en
goede procédé's zijn hier reeds op semi-technische en technische schaal uitgewerkt en wach
ten op ruimere toepassing.
Tenslotte ontstaan door rotting van het af
valwater der stroocartonfabrieken groote hoe
veelheden methaan, die verloren gaan. Ook het
stroo zelf laat zich op eenvoudige wijze tot
methaan vergisten. Op de beteekenis van me
thaan als drijfgas voor motoren van automo
bielen etc. in de huidige tijden van nijpende
benzineschaarschte hoeven wij onze lezers niet
meer te wijzen. De hooge verbrandingswarmte
van dit gas maakt het, zoo het maar verkrijg
baar is, te prefereeren boven het thans steeds
meer in gebruik komende lichtgas.

Een zoodanig systematisch onderzoek van
landbouwafvalproducten dient naar hun mee
ning te omvatten het verzamelen van kennis
omtrent bedoeld afval, alsmede het omvor
men van deze kennis tot nuttige toepassingen
en het verspreiden daarvan onder alle leden
der gemeenschap, welke daarvoor, om welke
reden dan ook, belangstelling hebben.
Zij zien hier dan ook voor het instituut, welks
oprichting zij gewenscht achten, een drieledige
taak weggelegd:
a. bestudeering van de samenstelling van
afval. Dit impliceert morphologisch en chemisch
onderzoek, waarbij het einddoel: een nuttige
verwerking, steeds voor oogen moet worden ge
houden;
b. bestudeering en uitwerking der toepas
singsmogelijkheden. Hiervoor achten zij een zeer
actief contact met het Nederlandsche bedrijfs
leven noodzakelijk.
c. beantwoording van vragen. Het is te ver
wachten, dat, bij voldoende bekendheid van
deze werkzaamheden — aldus de schrijvers —
uit het bedrijfsleven zelf en stellig ook uit die
kringen, welke van regeeringswege regelend in
grijpen in of leiding geven aan dit bedrijfsleven,
vragen zullen opkomen.
Hun persoonlijke werkzaamheden en onder
zoekingen, te zamen met contact met vele wer
kers op hetzelfde gebied, brachten de schrijvers
tot de overtuiging, dat uitwerking van dit denk
beeld voor ons land wenschelijk is en wel in
een vorm, die de reikwijdte van het particulier
initiatief te boven gaat.
In den Staat zien zij dan ook de instantie,
die als initiatiefnemer de aangewezene is, te
meer, waar het werk alleen vruchtbaar kan
zijn, niet alleen wanneer de organisatievorm
goed is, maar ook wanneer beschikt kan wor
den over ruime geldmiddelen. Om voorloopig
de gedachten te bepalen noemen schr.s een
jaarlijksch bedrag van twee ton. Ter oriëntee
ring en ter vergelijking wijzen zij er op. dat een
zelfde instituut in Amerika van den Staat een
jaarlijksche bijdrage geniet van 5 millioen dol
lars.
Het is duidelijk, dat bedoeld instituut geen
onderdeel kan zijn van het Rijkslandbouwproef
station. Deze instelling toch dient gezien te wor
den als een wegbereider van onzen landbouw
en is geheel toegespitst op de landbouwkundige
problemen zelf. Wel moet een zeer nauwe sa
menwerking gezocht worden.
In een aansluitende bijdrage breekt de eerste
schrijver vervolgens een lans voor de onmid
dellijke oprichting van een tijdelijk regeeringsbureau voor de industrieele verwerking van af
valproducten in oorlogstijd.
Het hierboven genoemde instituut toch is
door de schrijvers permanent gedacht, het laatst
genoemde kan als overgangsmaatregel dienen en
later het uitgangspunt vormen voor de oprich .
ting van het instituut.
De schrijver doet een korte en onvolledige

Een tweede grondstof, waarvoor de schr.
de aandacht vraagt, is: heide. Door onze
heidevelden af te maaien zou wederom een
groote hoeveelheid grondstof ter beschik
king komen ter verwerking tot veevoeder,
alcohol en voedergist. Hoewel schr. vreest,
dat velen dit als een aanslag op ons na
tuurschoon zullen beschouwen, wijst hij op
den drang voortvloeiend uit de moeilijke
tijden. In Denemarken is men hiertoe in
derdaad reeds overgegaan, zoo berichtten
de bladen dezer dagen, en voert men in
verband met de schaarschte aan veevoeder,
het haksel aan het vee. Ook de grondstof

WILLEM DRIE UIT „DE VOLLE
MAAT" door Maarten van Wisch.
Uitg.: St. Gregoriushuis, Utrecht.

„De volle maat" is een herberg, de waard heet
Willem, zijn vader eveneens, en zijn zoon ook.
Deze Willem Drie is de hoofdpersoon uit het
jongensboek van Maarten van Wisch. Het is een
frisch en over het algemeen goed jongensboek,
al voldoet het dan niet aan den eisch, dien
Schaepman stelde, toen hij schreef, dat het ver
stand van kinderen het ordelijkst ontwikkeld
wordt, wanneer zij leesboeken krijgen, die eigen
lijk nog een beetje te moeilijk voor hen zijn,
want dan leeren zij zich inspannen bij de lec
tuur. Het is naar onzen smaak hier en daar ook
een beetje te veel moraliseerend. Het schijnt erg
moeilijk te zijn een jongensboek te schrijven,
waar het Katholieke begrip in zit en er niet
bcvenop ligt. Verder heeft het naar onze mee
ning een manier van uitdrukken, die niet in een
boek thuishoort. „Zich een hoedje schrikken,"
„een toffe streek",
zijn geen uitdrukkingen,
welke wij gaarne in een boek zien. Het lijkt ons
niet geschikt de taai van een boek te brengen
op het peil van de al te familiaire en smakelooze
omgangstaal; maar het moet juist de bedoeling
zijn in een boek frissche en smaakvolle taal te
schrijven, opdat de gewone omgangstaal, die bij
den doorsnee-Nederlander toch al niet te best
verzorgd is, door het lezen op een hooger peil
gebracht wordt. En daarbij moeten er in een
jongensboek vooral geen domme dingen staan.
Het geheele betoog over Verne's boek „20.000
mijlen onder zee" is dwaas en dom, want Verne
heeft niet bedoeld, dat Nemo 20.000 mijl diep
in de zee was, maar dat zijn reisgenooten, over
wie het boek handelt, een reis van 20.000 mijlen
hebben gemaakt. Evenmiii als een zgn. luchtmillionnair van de K.L.M. een millioen K.M.
hoog is geweest, maar eenvoudig een millioen
K.M. heeft gevlogen. Verne wist teveel van de
dingen, waarover hij schreef, dan dat hij der
gelijke domme dingen zou schrijven of bedoelen.
Maar overigens is het wel een goed boek. Het
heeft de goedkeuring van den Keurraad voor
Roomsche Jeugdlectuur.
v. E.
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