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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen auteursrechtelijk
beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen ervan, lees je in de
gebruiksvoorwaarden.
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Ter inleiding
Wie voor het eerst de term ‘Het Rijke Roomsche Leven’ gebezigd heeft weet ik niet. Ik meen te
mogen aannemen dat hij ontstaan is in de tweede decade van deze eeuw - wellicht in het brein van
de dominicaner Maasbodejournalist Hyacinth Hermans -, toen er, in het langzaam op gang komende
proces van de politieke en culturele emancipatie der Nederlandse katholieken, behoefte ontstond aan
een begrip dat het zelfvertrouwen van deze bevolkingsgroep in opkomst zou kunnen uitdrukken. De
meeste katholieke Nederlanders zullen zich de uitdrukking herinneren als de naam van een vaste
fotorubriek in de Katholieke Illustratie (in de jaargangen van 1926 tot 1932), in welke rubriek telkens
een groot aantal plaatjes waren opgenomen die allerlei feiten en feitjes uit het katholieke leven
memoreerden. Om de 32 bladzijden keken de ruim 130.000 abonnés van het weekblad aan tegen
gouden en diamanten jubilarissen, al of niet begiftigd met Bene Merenti of Pro Ecclesia et Pontifice
(kosters, nonnen, kerkzangers, broeders, collectanten, zouaven, dilettant-toneelspelers en tuinlieden),
nieuw-geopende R.K. Huishoudscholen, ziekenhuizen, gestichten en clublokalen, gezinnen van vijftien
en meer kinderen (meestal opgesteld in een lange rij, elk met een hand op de schouder van de volgende),
naar de missie vertrekkende paters, zusters en broeders, of een tentoonstelling van een Missienaaikring.
Onwillekeurig deelde zich de indruk mee dat het een nooit genoeg te waarderen geluk was, katholiek
te mogen zijn, d.w.z. deel te mogen uitmaken van een volksdeel met zulk een rijkdom. De term
suggereerde dat het leven als rooms-katholiek een van zegeningen vervuld leven betekende, dat
eigenlijk ver verheven was boven het bestaan van de arme niet-katholiek. Maar bovendien kon de
rubriek de indruk wekken dat de eigenlijke rijkdom van het katholieke leven zich eerder manifesteerde
in de ontplooiing van activiteiten naar buiten (het doen verrijzen van steeds meer nieuwe torens en
machtige gebouwen, het vermeerderen van indrukwekkende getallen) dan in de verdieping van het
geestelijk leven. En ook op velerlei andere wijzen, op de scholen, in het gezin en in de
zondagsprediking, kreeg de doorsnee-katholiek soortgelijke injecties van zelfbewustzijn en
zelfvertrouwen.
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Blikt men terug naar de tijd van rond dertig jaar geleden, dan lijkt de term ‘Het Rijke Roomsche
Leven’ te kunnen gelden als de benaming van een heel aparte levensstijl, die nooit meer op dezelfde
wijze door Nederlandse katholieken gepraktiseerd en begrepen zal kunnen worden, - en reeds nu het
karakter draagt van een overwonnen standpunt. Men spreekt tegenwoordig vaak, en terecht, van een
antithese tussen twee kerkopvattingen onder de katholieken van deze tijd: tussen de opvatting van de
kerk als een gesloten lichaam dat zichzelf zelfverzekerd en in een hooghartig defensief opstelt tegenover
de wereld, en die van de kerk als een open, naar de wereld gericht huis, welks bewoners zich niet
minder met de wereld begaan weten dan hen die ‘buiten staan’. Het is een niet te loochenen feit dat
de doorbraak naar de tweede opvatting voor vele gelovige katholieken over geheel de wereld gepaard
gaat met vele interne en externe spanningen. Men kan, meen ik, als men zich tot de Nederlandse
katholieken beperkt, niet beter aantonen waarom die doorbraak zulk een moeilijke en opzienbarende
is dan door de teksten te laten zien, betrekking hebbend op de levensstijl uit een tijd die nog maar een
dertig jaren achter ons ligt. Indien men een verklaring wenst voor de groeikrampen waarmee ontelbare
Nederlandse katholieken boven de dertig jaar te kampen hebben gehad, kan men hier materiaal vinden.
Dit boek is in eerste instantie geboren uit nieuwsgierigheid, waarom zovelen het proces van ingrijpende
vernieuwing in de katholieke kerk slechts met de grootste moeite, en soms zelfs onder protest kunnen
volgen. Het is duidelijk dat de tweede wereldoorlog moest afrekenen met een patroon van
geloofsbeleving en zeden onder de katholieken in Nederland, dat in normaler omstandigheden veel
geleidelijker veranderd zou zijn. Maar het is wel even duidelijk dat deze afrekening een onzekerheid
en ongerichtheid deed ontstaan onder degenen die de vertrouwde levensstijl welbewust hadden beleefd
of er, wellicht onbewust, de kinderen en, in menig geval, de slachtoffers van waren.
De periode van onderzoek is begrensd door de jaren 1925 en 1935. Zij vormt een tijdvak dat zowel
de hoogbloei van het zelfbewuste ‘Roomsche Leven’ als de eerste serieuze aantasting van het
zelfbewustzijn bevatte. Dat die aantasting in de hierachter volgende documentatie minder tot haar
recht komt dan de verschillende facetten van de aparte levensstijl vindt zijn oorzaak in het feit dat de
kritiek op wat men het officiële beeld zou kunnen noemen, hoe authentiek, fel en luidruchtig soms
ook, lang niet die invloed had als men er achteraf aan toe zou willen kennen. Al te weinig katholieken
lazen b.v. periodieken als De Gemeenschap, Roeping, Bouwen, Dux.
Het katholieke milieu in de jaren 1925-1935 was een uitermate
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beschermd en beschermend milieu. Het bestond uit een streng katholiek gezin, een streng katholieke
school en een strenge eisen stellende kerk. Het doorsnee katholieke kind ging op school bij eerwaarde
broeders of zusters. Het woonde van de eerste klas der Lagere School dagelijks of tenminste driemaal
per week de H. Mis bij en zag het Misbezoek trouwens op de schoolrapporten aangegeven. Het ging
naar alle bijzondere kerkoefeningen, zoals Lof en Aanbidding, en kende en genoot de zelfs in zijn
materiële aspecten nog gewijde ontbijt- en koffie-gezelligheid van na de Zondagse Hoogmis. Het
speelde niet of bij hoge uitzondering met niet-katholieke kinderen, en kende van jongsaf de
vloekpredikaties in de kerk tegen de gemengde verkering en het gemengde huwelijk en tegen iets
onbegrijpelijks dat Neo-Malthusianisme heette; en vergat het voor tafel te bidden, dan zeiden zijn
ouders (met duizenden andere Roomsche ouders): ‘Moet je niet bidden? ben je soms protestant?’ Met
Kerstmis werd op school (onderverdeeld in een A., B., of C.-afdeling: had God de standen niet gewild?)
een ‘Kerstkindje’ in nieuwe kleren gestoken. Op zaterdagavond luisterde het gezin - het leek een
ritueel - naar het radiopraatje van pater Henri de Greeve, en op Zondagmiddag gebood vader stilte
als pater Otten voor de K.R.O.-microfoon zijn apologetische antwoorden gaf op knellende vragen.
Vader en moeder waren op de Mariacongregatie (voor Heren en Dames of voor Mannen en Vrouwen)
en gingen niet zelden jaarlijks afzonderlijk op retraite (in dagen voor de hun passende stand). 's Avonds
kwam De Maasbode in de bus (De Tijd heette de ‘pastoorskrant’) en eenmaal per week de Katholieke
Illustratie en een missietijdschrift als Katholieke Missiën, Carmelrozen of de een of andere Heraut
of Klok. Voor de kinderen was er Roomsche Jeugd of De Engelbewaarder. In welgestelde gezinnen
verscheen dan nog L'illustrazione Vaticana, ook daar waar niemand een woord Italiaans kende. De
kinderen waren, behalve lid van de Mariacongregatie en/of van de Eucharistische Kruistocht of
Edelwacht, in de een of andere vorm van jeugdbeweging opgenomen, waar de godsdienstige
impregnatie alweer een belangrijk onderdeel vormde van de vrijetijdsbesteding. Wie lid is geweest
van ‘de padvinderij’ of van Jonge Wacht en Kruisvaart zal zich herinneren dat er altijd onderlinge
spanningen bestonden. Of de eersten de laatsten bespottelijk vonden vanwege hun nogal lange broeken,
of dat de laatsten ten opzichte van de eersten een zeker wantrouwen was bijgebracht aangaande
‘bepaalde al te grote vrijheden’, of dat het lidmaatschap van de ene of de andere vorm van
jeugdbeweging met name bepaald was door meer of mindere maatschappelijke welstand, was wellicht
nooit geheel duidelijk; maar een feit is dat het bij gemeenschappelijke manifestaties soms tot een
handgemeen tussen beide groeperin-
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gen kwam. Dan knakte er even iets in de eensgezindheid, maar later luisterden allen weer eensgezind
naar hooggestemde, doch onbegrijpelijke redevoeringen op massa-demonstraties, en zwelgden van
de aanblik van eindeloze gesloten rijen georganiseerden, hoog boven alles uit de geweldige vlaggenzee
van De Graal (blauw en goud, rood en lila). Elk goed Roomsch kind had enkele Heerooms en enkele,
mag het heten Damestantes? En van elk gezin moest, zo leek het, er één positief antwoorden op de
wekelijks in verschillende periodieken (en later op school) gestelde vraag: Jongen, wilt gij Pater
(Broeder) worden? Meestal werd dat degene die tot stichting van zijn broertjes en zusjes en met hun
ijverige deelname aan een speelgoedaltaartje en in kunstig nagemaakte liturgische gewaden veelvuldig
‘Misje’ had gedaan. Kwam het niet voor dat men zó goed Roomsch was dat men, na een uurtje
Wereldnieuws in de Cineac, bij het verlaten van de rij bij vergissing in het donker naast de banken
knielde? Menigeen zal in deze schets van het beschermde en beschermende milieu zichzelf herkennen
zonder ook maar enige rancune te voelen opkomen. Het enige aspect dat diegene die kind was in de
hier behandelde periode misschien met groeiende verwondering, skepsis of zelfs wrevel zal hebben
ervaren kan de te grote nadruk zijn die op de geestelijke vorming werd gelegd: het vroomheidsaspect.
Hij zal zich met name de lectuur herinneren, zoals die geboden werd in de leesmethodes op de Lagere
School, in de katholieke jeugdtijdschriften, in leesboeken en heiligenlevens. Een grenzeloze braafheid
kenmerkte de in deze lectuur voorgehouden Roomsche gezinnen. De positieve held die wij uit de
huidige socialistisch-realistische literatuur kennen werd hier avant la lettre verbeeld. De
zwart-wit-schildering overweegt; de negatieve held is een dronkaard, een vuilbek, een ‘slechte
kameraad’, tegenover wie de edele knaap (Tom Playfair c.s.), voorbeeld van deugd dat dagelijks naar
de Mis gaat, veelvuldig de Sacramenten ontvangt en stellig pater of broeder zal worden, wordt verbeeld
op een wijze die zelfs bij de in een beschermd katholiek milieu opgroeiende jongen enige wrevel
moest wekken. In de heiligenlevens die de kinderen van het ‘Rijke Roomsche Leven’ bij voorkeur
werden geboden, sterven de ten voorbeeld gestelden bijna zonder uitzondering zeer jong, vrijwel alle
vlak na het ontvangen van de eerste H. Communie. Instinctief moest men als kind een oneerlijk
element in deze voorstelling van zaken ontdekken: de helden stierven, zo voelde men op de een of
andere wijze aan, voordat zij de eigenlijke test van het leven behoefden te doorstaan. Het wemelde,
ook in de niet als heiligenlevens gepresenteerde lectuur, leesboekjes en jeugdblaadjes, van sterfbedden,
er werd voortdurend naar de hemel gegaan. En hierin openbaarde zich een instelling ten opzichte van
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het aardse bestaan (dat voor een kind toch zoveel verrukkelijke spannings- en ontspanningsmomenten
kent) die ten minste verwondering en ten hoogste afkeer kon wekken. De hemel leek veruit te verkiezen
boven de aarde; zij is dat weliswaar, maar het ‘hier op aard is geen beklijven’ dient niet te leiden tot
een miskenning van de aarde als te vervolmaken woonplaats. Het lijkt er, in een blik achterom, op
alsof men van jongsaf stelselmatig werd geoefend in een wereldwarsheid die kluizenaars is
voorbehouden.
Uit een (in dit boek opgenomen) predikatie van pater Borromaeus de Greeve O.F.M. zou men een
citaat kunnen lichten dat als motto kan dienen, niet alleen voor het overheersende aspect in de
opvoeding van de toenmalige katholieke jeugd, maar ook voor de katholieke samenleving als zodanig.
‘Wereld, mag ik eens met u spreken?’ vraagt de predikant, - om vervolgens een aantal aspecten van
de wereld op te sommen dat bepaald niet representatief, laat staan volledig is, en tenslotte uit te roepen
dat hij zich van haar afwendt, van ‘de wereld, die ik als christen moet haten.’ En ik geloof dat hier
nu juist de kern ligt van de spanningen waarmee de in het geschetste beschermde katholieke milieu
opgevoede jeugd later te maken kreeg, toen de tweede wereldoorlog en de verwarrende jaren erna
schoksgewijze het ‘veilige huis’ leken te ondermijnen en ‘de wereld’ aan de meest beschermden
opdrongen. Vanzelfsprekend vereiste ook de loutere adolescentie een nadere kennismaking met ‘de
wereld’, die het van huis meegekregene aan beginselen en idealen op zijn waarde zou toetsen. Maar
ik geloof (met de hierachter volgende bloemlezing) te kunnen aantonen dat in de behandelde periode
aan jongeren en ouderen een indoctrinatie werd opgedrongen, die de toetsing van hun waarheden en
waarden aan de wereld wel noodzakelijk tot een pijnlijke moest maken. ‘De wereld’ bleek bij nadere
kennismaking er nu eenmaal totaal anders uit te zien dan zij in de zwartwit-tekening verbeeld was en
geheel andere houdingen te vereisen dan de ‘wereldwarsheid’ waartoe de kinderen van ‘Het Rijke
Roomsche Leven’ waren opgevoed.
Onmiskenbaar lijkt het dat het eigen huis met zijn daar geldende strenge opvattingen te zeer
verheerlijkt werd en bovendien dat dit teveel geschiedde ten koste van de ‘andersdenkenden’. Tot
deze conclusie moet men wel komen na een nader onderzoek naar hetgeen de gemiddelde katholiek
in de jaren 1925-1935 dacht, geloofde, hoorde en las. Officieel werden de Nederlandse katholieken
door hun geestelijke en wereldlijke voormannen van hoog tot laag, in woord en geschrift, toegesproken
op een wijze die het zelfbewustzijn slechts kon versterken. Niet zonder trots woog de Nederlandse
katholiek zijn verworvenheden af tegen die van zijn geloofsgenoten elders. Een bepaald superioriteitsge-
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voel was hem niet vreemd. Waar, zo riepen zijn voormannen voor hem uit, was zulk een bloeiend
geloofsleven? Waar zulk een groot aantal roepingen tot de geestelijke staat, zulk een veelvuldig
ontvangen der Sacramenten? Waar vond men de katholieke scholen gelijkberechtigd als hier? Waar
trof men een dergelijk missionair élan aan, een zo schitterende beoefening der weldadigheid? (Iedere
katholiek kent, vanaf zijn vroegste jeugd, de truc van iedere liefdadigheidspredikant, de liefdadigheid
te verheerlijken van de parochie waarin hij bedelt.) Waar kon men zulk een sterke katholieke partij
laten zien, een zo hecht georganiseerde jeugdbeweging? Waar een zo schitterende katholieke pers,
een eigen katholieke radio-omroep? Voortdurend werd de Nederlandse katholiek als het ware met
zijn ‘rechtvaardigheid’, zijn ‘stipte navolging’ der voorschriften en zijn ‘hechte organisaties’ om de
oren geslagen. De paus, zo meldden de kranten dan ook te pas en te onpas, prijst katholiek Nederland
voortdurend.
De organisatie in het ‘eigen huis’ scheen voortreffelijk. Er heerste een strenge discipline. In het
kerkelijk en wereldlijk leven deed zich een sterk hierarchisch gezag gelden, dat geen twijfel duldde.
Men krijgt de indruk dat er aan het bouwwerk niets mis kon zijn. Openbare katholieke personen of
lichamen konden het niet mis hebben. De kerk had altijd gelijk, de clerus had altijd gelijk, de zuster
op school had gelijk, vader en moeder hadden gelijk, maar ook de R.K. Staatspartij, De Maasbode
en pater Borromaeus hadden gelijk. Betwijfelde iemand dat gelijk, dan was de verontwaardiging over
zijn optreden algemeen, dan wilde hij kennelijk ‘onze prachtige eenheid’ verstoren. De volgzaamheid
der Nederlandse katholieken moest welhaast dat slaafse karakter krijgen waar een Rogier ver na de
tweede wereldoorlog eerst de staf over kon breken. Interessant en tekenend zijn de rubrieken
Ingezonden en Brieven van Lezers in de katholieke dagbladen van deze periode, in vergelijking met
diezelfde rubrieken van onze dagen. Om te beginnen waren zij veel kleiner van omvang. Dan was
het woord er op de eerste plaats aan H.H. Geestelijken. De leken die er aan het woord kwamen
bevestigden het officiële gelijk; een woord van kritiek of protest was een hoge zeldzaamheid. Men
krijgt de indruk dat de ‘katholieke jongeren’, die hun onbehagen over de heersende levensstijl in eigen
organen onder woorden brachten, daar min of meer ‘onschadelijk’, want ‘onder elkaar’ werden geacht;
in de rubrieken Ingezonden vindt men praktisch geen weerspiegeling van hun denkbeelden. De
hiërarchische verhoudingen, niet slechts van leken ten opzichte van clerus (een dialoog op basis van
wederzijdse achting en vertrouwen werd niet of nauwelijks gevoerd), maar evenzeer van ‘gewone
man’ ten opzichte van politieke lei-
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ders of hoofdredacties werden nauwgezet geëerbiedigd.
Maar het opvallendste aspect van deze zelfverheerlijking in de gevestigde en onaantastbaar geachte
orde is dat zij ging ten koste van ‘de wereld’. In de begrijpelijke verdediging van het grote gezin tegen
Neo-Malthusiaanse tendensen, worden ‘de twee kinderen’ die ‘de anderen’ wensen, in de ogen van
een predikant als H. de Greeve dan ook meteen ‘verwende dwingelanden’, ‘lastige karakters’ en
‘verwende naturen’, ja, ‘vroeg rijp, dikwijls ook vroeg rot’. Hoe hij zich het karakter voorstelde van
het enig gebleven katholieke kind, wiens ouders tegen het eigen verlangen in niet méér kinderen
hadden mogen krijgen, liet de gewijde spreker voor het gemak buiten beschouwing. Of, wanneer de
geloofszekerheid van de katholiek werd geschilderd, wiens tocht naar het hemelse Jeruzalem ‘veilig
en zeker’ heette, geschiedde ook dit ten koste van de ‘andersdenkenden’, b.v. de protestanten met
hun ‘geestelijke armoede’, die ‘twijfelend zoeken naar de waarheid’ en de biecht niet kennen en ‘dus’
niet gevrijwaard zijn van ‘complexen’, of b.v. de joden, te wier aanzien (men zal de tekst in de
bloemlezing kunnen vinden) een maar beter anoniem blijvende predikant de Heer vertrouwelijk
aanbeval: ‘Jezus Christus, laat hen gaan.’ Een der hoofdargumenten tegen het voetballen in
niet-katholieke clubs werd het ruwe spel genoemd, dat in dergelijke milieus hoogtij zou vieren. En
zo kan men doorgaan: het eigene, het verworvene werd te mooier naarmate ‘de wereld’ er een zwarter
achtergrond voor vormde. Moest dit alles noodzakelijk bijdragen tot verhoging van het gevoel van
eigenwaarde der ‘beminde gelovigen’, in hun diepste innerlijk konden zij in bijzondere gevallen toch
geredelijk de al te gemakkelijke retoriek doorzien: wisten zij b.v. zelf niet in hoeveel gevallen de
algemene biechtpraktijk hun of anderen complexen had opgeleverd in plaats van hen daarvan te
vrijwaren? Gold ten aanzien, met name, van het zesde gebod, niet een vaak ontstellende
begripsverwarring, die menige jeugd in plaats van haar te ‘verblijden’ van zelfkwellingen vervullen
moest? En kon, naarmate de katholieken b.v. in hun werkkring het isolement doorbraken, de stelling
blijven gelden dat met name de protestanten aan ‘geestelijke armoede’ leden? Zou men, ten andere,
niet kunnen zeggen dat de prediking moet hebben bijgedragen tot de versterking van een zeker latent
anti-semitisme bij menige katholiek? Of zie de verkettering van het gemengde huwelijk: kon de
gelovige, aan wie de predikant verzekerde dat Christus, zo hij, weer op aarde, een uitnodiging ontving
voor de bruiloft van gemengd huwenden, deze invitatie met beslistheid zou weigeren daar dezelfde
gedachten over koesteren wanneer in zijn naaste omgeving een zodanig huwelijk was gesloten?
Het is merkwaardig dat dit soort overwegingen, die in onze da
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gen het karakter van gemeenplaatsen dragen, in de jaren 1925-1935 zo zelden in het openbaar werden
gemaakt. Men moet aannemen dat zij òf nauwelijks in de hoofden der katholieken opkwamen òf dat
zij geen kans kregen in het openbaar geuit te worden. De versteviging en verheerlijking van het ‘eigen
huis’ ten koste van ‘de wereld’ lokte slechts de kritiek van een kleine elite uit. Officieel was alles
voortreffelijk in het ‘eigen huis’. Twijfel aan de basis van zoveel rijk bezit brak pas in breder kringen
baan, toen de ‘katholieke jongeren’, letterkundigen, academici en studenten die een heilige onrust
gevoelden ten opzichte van heel dat ‘Rijke Roomsche Leven’, met hun stem doordrongen buiten het
kleine eigen milieu, en niet dan nadat kerkelijke en wereldlijke leiders hen herhaalde malen in het
openbaar hadden terechtgewezen, en niet dan nadat, naar goed Roomsch gebruik, de orthodoxie der
kritische geesten vele malen in het openbaar in twijfel was getrokken.
De toch al tot een doe-katholicisme neigende gelovigen in Nederland werden door de voorstelling
van zaken die hun gegeven werd, waarbij het stipt navolgen der vele voorschriften (meest strenger
dan in geheel katholieke landen) te vaak werd voorgesteld als het volmaakt volbrengen van de taak
der christenen in de wereld, als het ware opgeleid tot triumfalisme. Zij werden - zo kan het nu schijnen
- verwacht alles te doen, of het nu het zich zedig kleden, het nemen van een abonnement op De
Maasbode, het stemmen op de R.K. Staatspartij of het inschrijven op kerkelijke leningen betreft, ten
bate niet zozeer van het geloof als wel van ‘de Roomsche zaak’, - begrip dat niet zelden verward werd
met zoiets als een affaire, een onderneming, waarvan zij allen kleine aandeelhouders waren. Het kon
lijken of de macht als einddoel werd gesteld, en niet de zelfheiliging en de heiliging der wereld. Het
triomfante ‘Roomschen dat zijn wij’ en het ‘Aan U, o Koning der eeuwen’ kon gaan klinken als de
lyriek der opperste zekerheid, terwijl het gezang in werkelijkheid wellicht eerder het geluid was dat
een bange groep in het donker maakt (luid stappend, hard zingend) om zichzelf moed in te spreken.
Het lijkt het triumfalisme dat, in een ghetto, uit een minderwaardigheidscomplex is voortgekomen.
Dit doorzag de elite der jongeren en hun kleine groep geestverwanten. Zoals zij ook een ander
gevaarlijk aspect der Roomsche samenleving bleek te doorgronden: dat van de ontwijking der sociale
kwestie. De in Roomsche kring gepredikte afweerhouding tegenover de wereld ‘die ik als christen
moet haten’, in een tijd die ongetwijfeld grof materialistische tendensen liet zien, kreeg, toen de
malaise ontaardde in de verschrikkelijke economische crisis, accenten die oneerlijk of tenminste
ongelukkig-eenzijdig lijken. Naarmate enerzijds groter soberheid gepredikt werd en ander-
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zijds de waarschuwingen tegen allerlei vormen van onzedelijkheid toenamen, kon de indruk gewekt
worden dat de eigenlijke hoofdkwestie: een rechtvaardiger verdeling der goederen, naar de achtergrond
werd gedrongen.
De jongeren komt de eer toe dit scherp te hebben doorzien. Maar wanneer op het hoogtepunt van
de crisis een geladen capucijn, pater Henricus, op hartstochtelijke toon hun protesten overnam, kwam
hem in de katholieke pers zulk een verontwaardiging tegemoet, dat hij zich haastte de scherpe kanten
van zijn betoog af te halen. En de in zelfgenoegzaamheid groeiende samenleving der katholieken van
toen kan in het jaar 1963 een kerk van de bourgeoisie lijken.
En toch, tegenover het schijnbaar zo sterke en verheerlijkte ‘eigen huis’ bleef de wereld als een
uitdaging liggen. Een wat vluchtige kennismaking met het katholieke milieu uit de hier behandelde
jaren zou de waarnemer kunnen verleiden tot de gedachte dat een weldadige apostolische strijdbaarheid
de gemeente kenmerkte. Toch schijnt achteraf veel activiteit eerder uit een plichtmatig doen dan uit
wezenlijke bezieling geboren. Strijd lijkt b.v. in de jeugdbeweging het kernwoord, strijd in dienst van
de koning Christus (het feest van Christus Koning werd door paus Pius XI in december 1925 ingesteld),
in wiens naam geheel de wereld veroverd moest worden voor het ware geloof. Strijd ook scheen
geboden wanneer de katholieken van die dagen zich de kerkvervolging in Mexico en Spanje voor de
geest haalden of de agressiviteit van b.v. hun socialistische, communistische en fascistische
landgenoten, wier bladen ook geen damesorganen konden heten. ‘Voor Christus onze Koning, God
wil het, Amen’ is de meest gebruikte groet in de katholieke jeugdbeweging, - ja, men stelde zelfs
ernstig voor deze groet in te voeren op het voetbalveld. Een beweging als De Kruisvaart was
doortrokken van de ridderromantiek in dienst van de Koning. Een toentertijd populair boek als ‘Jonge
Helden’ door de jezuïet Hardy Schilgen deed al evenzeer een beroep op de strijdbare ridderlijkheid
in jongelui. De Graal trok luidruchtig en bont de straten door, in een getuigenisdrift die men totdantoe
slechts aan Leger des Heilssoldaten meende te kunnen toekennen.
Maar de vraag dringt zich op of met name in deze massabewegingen de strijdgedachte niet al
spoedig een gemeenplaats werd, die nauwelijks meer een weerspiegeling van de bezieling der jongelui
zelf kon heten, - en bovendien of de jeugd hier niet in zekere zin gebruikt werd voor een
machtsontplooiing (een bevestiging van de ‘katholieke zaak’) die haar leiders voor gewenst hielden.
Zelden zal katholiek Nederland zoveel demonstraties hebben gekend als in de hier beschouwde jaren.
Voortdurend zijn er congressen, demonstratieve dagen en vergaderingen, op-
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tochten, manifestaties, openluchtspelen. Het openbare vertoon van de Graalbeweging lijkt onlosmakelijk
verbonden met de geestelijke vorming die zij nastreefde. Zeker, men wilde op straat en in stadions
‘getuigen voor koning Christus’, maar ging de macht van het getal hier niet een woordje meespreken
dat te belangrijk werd om een gezonde, open houding tegenover de te kerstenen wereld mogelijk te
maken?
Aan kritiek op deze aspecten van de katholieke samenleving heeft het in de laatste jaren van het
beschouwde tijdvak niet ontbroken. Zeker lijkt wel dat van 1935 af die kritische notie dieper in de
Roomsche gemeenschap doordrong. Met het steeds meer prijsgeven trouwens van het woord Roomsch
zelf ten gunste van katholiek openbaarde zich een zekere rijping, minder krampachtige zelfbevestiging
van ghettobewoners, nuchterder gewaardeerde emancipatie.
Hoe veel er in hoe korte tijd in de mentaliteit der Nederlandse katholieken veranderd is, mag uit de
hierachter volgende bladzijden blijken. Men zou het ook kunnen aflezen aan b.v. de wijze waarop
vóór de oorlog de Katholieke Illustratie haar kop voerde en de manier waarop thans het eerste woord
nog nauwelijks leesbaar op de omslag wordt afgedrukt. Of aan het feit dat hetgeen vóór de oorlog het
‘apologetisch maandschrift Het Schild’ heette thans de naam voert van ‘Oecumene’: hier is defensieve
strijdbaarheid letterlijk veranderd in tegemoetkomende openheid.
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Maar er zijn frappanter voorbeelden van de ingrijpende veranderingen in de mentaliteit der Nederlandse
katholieken te geven, veranderingen die zich in slechts dertig jaar hebben voltrokken, en daarom
zeker nog menige gelovige met heimwee hebben (en zelfs nog wel zullen) doen omzien naar het
veilige onderonsje van het ‘Rijke Roomsche leven’. Ik heb in dit boek de nadruk gelegd op juist die
aspecten van de katholieke samenleving waarin het verschil met de opvattingen van het jaar 1963 het
duidelijkst tot uitdrukking komt. Veel van wat geciteerd wordt zal nu ongelofelijk schijnen. Veel zal
de lezer voorkomen als een ongenietbare hoeveelheid ballast waarmee de doorsnee gelovige eenmaal
werd opgescheept, ballast die althans bij de samensteller van dit boek (een ogenblik vergetend dat
een mens geleidelijk meegroeit met zijn tijd) wel eens heeft geleid tot de gedachte: dit alles, en toch
katholiek gebleven zijn. Beter lijkt de gedachte: dit alles moet men aftrekken om pas katholiek te
kunnen worden. Want van zeer veel uitingen der hier beschouwde mentaliteit staat het ‘Dat nooit
meer’ nu wel vast, en gelukkig. En ik koester de hoop dat deze publikatie althans tot de verbreding
van die gedachte aanleiding moge geven.
Dit houdt geen veroordeling in van een vorig geslacht; aan een requisitoir bestaat geen behoefte.
Als men ergens van overtuigd kan zijn, dan is dat van de beste bedoelingen bij de generatie die hier
geschetst is. Maar elk nieuw geslacht heeft het recht en de plicht afstand te nemen, zo niet van de
beste bedoelingen, dan toch van de wijze waarop die bedoelingen in de praktijk van het dagelijkse
leven gestalte kregen. En daarmee afrekenen kan een noodzaak zijn.
En daarom geloof ik ook stellig dat uit de jaren waarin wij nu leven over een dertig jaar of zelfs al
minder een voor de dan levende katholiek even ongelofelijke verzameling teksten bijeen te brengen
zal zijn. En mochten er in bepaalde niet-katholieke kringen bij het lezen van dit boek gevoelens van
leedvermaak rijzen, dan dient men wel te bedenken dat er uit het hier bestreken tijdvak b.v. met name
socialistische en protestantse tegenhangers zijn samen te stellen welke eveneens tot een
gewetensonderzoek zouden dwingen.
Een geschiedschrijving is dit boek niet. Ik hoop alleen enig materiaal bijeengebracht te hebben
voor een toekomstige geschiedschrijver, - materiaal dat overigens ontstellend verspreid ligt en
bovendien dreigt te verdwijnen, nu helaas steeds meer bibliotheken met catholica worden opgeruimd.
Veruit de meeste teksten zijn overgenomen uit boeken, bladen en tijdschriften verschenen in de periode
1925-1935. Een enkele maal werd een vroeger document geciteerd, wanneer het een
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tekst betrof die nog lang na de oorspronkelijke publikatie zijn invloed deed gelden.
Schrijf- en drukfouten in de oorspronkelijke teksten werden overgenomen behalve wanneer zij
verwarring konden wekken. Bijzondere dank wil ik brengen voor de medewerking ondervonden van
Paul Brand jr., P. Coebergh, Mej. E. Damen, Br. Hildebrand B.D.O., J. Nieuwenhuis O.P., H. von
Os, Henri Overhoff, Mej. L. Paulussen, Drs. J. Philips, H.G.M. Prick, Wim Snitker, H. Tonino, Mej.
C. Vinkenburg, Chr. de Waard pr., Br. Winfried O.F.M.
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1. Huwelijk en Huisgezin
Laat ons eerst een blik slaan in het gemiddelde katholieke gezin. Wij zien het bijeen op het weekeinde:
verenigd in de rust na het werk, in de gezellige sfeer waar een talrijk gezin het geheim van schijnt te
bezitten. Wij laten die schilderen door Albertine Schelfhout - van der Meulen in haar boekje ‘Ouders,
luistert eens,’ wanneer zij spreekt over ‘een goed besluit van de week’, nl. de zaterdagavond thuis.
Het gezin, de familiekring. Hoe langzaam en hoe moeizaam is die kring toch geworden. En hoe
luchthartig en onbedachtzaam, wordt diezelfde kring verbroken of gehavend.
Als er ook maar één tusschenuit trekt, dan ontbreekt er al iets aan en is het voor Moeder niet zoo'n
echte Zaterdagavond meer. Voor Moeder, die den heelen dag hard gewerkt heeft om alles voor te
bereiden, die zich aldoor stilletjes heeft verheugd! [ ]
Hier willen we nog eens onderstreepen, dat het niet de bedoeling is uitsluitend over die Moeders
te spreken, die alles zelf moeten doen, integendeel, we spreken evengoed over Moeders die één of
misschien meer hulpen ter beschikking hebben.
Maar al te vaak wordt er gemeend van niet, doch er zijn veel meer raakpunten tusschen de
verschillende maatschappelijke kringen onderling, dan we wel meenen. Daarom memoreeren we hier
gaarne, dat ook zulk een Moeder zich inspant, om alles gezellig te maken voor den Zondag.
Zij toch verzorgt Zaterdags allicht haar zilver eens extra, geeft ook schoon linnengoed uit, vult de
theebusjes en de suikerpotjes, frischt de planten op, zet hier en daar wat bloemen neer, baadt de
kindertjes, bedenkt een plan voor den Zondag, zorgt dat de stapels huiswerk in orde komen, helpt
met thema's of sommen of pianostudie, maakt de kasboeken in orde, zorgt voor een versnapering in
een arm gezin, overlegt de ontvangst van gasten, verrast haar dochter met een eigengemaakte nieuwe
jurk of blouse, verstopt onder het hoofdkussen van haar grooten zoon een doosje cigaretten, regelt
de Kerk- en uitgaansbeurten van het heele gezin, waakt erover dat er door de verschillende leden op
tijd gebiecht wordt en hier ... vinden alle menschen elkander weer dadelijk terug en het is heusch
hetzelfde Sacrament,
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het gaat om dezelfde plichten en Waarheden, om één en dezelfde eeuwige Zaligheid! [ ]
Ziezoo jongens, nu krijgen we rust! Vader en de zoons een sigaartje, het Zaterdagavondblad, een
geïllustreerd krantje misschien, een kopje thee, Vader, Moeder en de rijpere jeugd. Zoo zijn we dan
allen bij elkaar, we hebben wat vroolijke muziek gehoord door de radio, de stemming is kalm en
tevreden. Af en toe leest er een eens een bericht uit de krant voor of een grappig voorval of een scherts.
We vertellen elkaar iets van het werk of van de gezondheid, iets dat we hebben meegemaakt of
gehoord. We maken een plan voor den Zondag, we bereiden ons voor, door vast te zien welk Epistel
en Evangelie er morgen gelezen wordt en dan, dan is het eigenlijk niet meer dat ééne goede gezin,
dan is het als het ware de kring die een schakel is van de groote, sterke, hechte keten van goed-willende
en goed-meenende kernen, die het rijk Gods hier op aarde en om de aarde helpen uitbreiden en
bevestigen.
Albertine Schelfhout-van der Meulen, Ouders, luistert eens, Romen & Zonen, Roermond
1936
Een glimp van de late zondagochtend na de Mis kunnen we opvangen in een bekroond opstel, dat
gepubliceerd werd in ‘Ons eigen hoekje’ van een der weekbladen voor de Roomse jeugd, Onze
Courant.
'n Uurtje later is de Mis uit. Al gauw zijn ze weer thuis. Moeder zet met Els buiten het ontbijt klaar.
Daarna zitten allen aan tafel. Els heeft 'n schoone witte schort aan, moeder haar mooie japon, en vader
z'n beste pak. De maaltijd gaat onder gezellig gebabbel voorbij. Vlug ruimt Els nu den boel op. Moeder
zet intusschen koffie. Nu zit Pa met z'n pijp in den mond de courant te lezen. Moeder handwerkt. Els
leest in 'n mooi schoolboek.
‘He,’ zucht ze dan: ‘Dit is toch het gezelligste uurtje van heel de week!!’
Onze Courant 1932
Het lijkt buiten kijf dat het kinderrijk gezin in katholieke kring gepropageerd en verheerlijkt werd,
en daarmee ook het moederschap. Het heeft er de schijn van dat J.W.F. van Meegeren, de algemeen
voorzitter van de Nederlandsche Bond voor Groote Gezinnen, voor het eerst de invoering van een
Moederdag in ons land bepleitte, in de rede over ‘Het Moederschap in het Roomsche familieleven’,
die hij tijdens de vijfde Nederlandsche Katholiekendag op 26 mei 1931 te Amsterdam hield.
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Het bestuur van de Nederlandsche Bond voor Groote Gezinnen bijeen tijdens een vergadering te Nijmegen.
Zevende van rechts: de spreker van die avond Borromaeus de Greeve.

Vijfde stelling
Er zijn wel eens stemmen opgegaan, om ook in ons land aan te sturen op een ‘Dag der Moeder’, om
de hooge verdienste van het moederschap te erkennen en te huldigen. Sedert een twaalftal jaren begroet
men in Zweden dezen dag. Men gedenkt er de overleden moeder en vertoeft in zijn verbeelding bij
de afwezige moeder, wier trouwe oogen men op zich voelt rusten. Het graf der overleden moeder
wordt met bloemen getooid. En voor de levende moeder, in wier zorgende liefde men zich van nabij
koestert, maakt men dien dag tot den schitterendsten van het jaar. Op dien dag is zij het nu eens, die
bediend wordt, en met geschenken bedacht, misschien een keertje verwend wordt. Het heele land
vlagt haar ter eere. Dien dag bloeien de bloemen alleen voor haar. Duizenden en duizenden onder het
Zweedsche volk koesteren de hoop, dat deze eene dag in wijden kring een zegenrijken invloed zal
uitoefenen het geheele jaar door.
Ook in Duitschland kent men thans het instituut van den moederdag (op den tweeden Zondag van
Mei). Of we hier in ons land er voor rijp zijn ‘een dag der Moeder’ te gaan instellen? Ik wensch die
vraag met een ‘ja’ te beantwoorden. De ‘Nederlandsche R.K. Bond voor groote gezinnen’ wenscht
hiertoe het initiatief te nemen. Het volgend jaar willen we demonstratief naar buiten optreden. Juist
in onze dagen, nu het moederschap met
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voeten getreden wordt, wenschen wij openlijk aan onze moeders die hulde te brengen, welke zij
verdienen. O, het moest niet noodig zijn - zeker dat is waar - maar beschouw zoo'n dag dan maar als
een uiting van protest tegen zoovelen, die bewust de Kroon van het hoofd onzer moeders hebben
afgerukt. Beschouw het dan maar als een noodzakelijkheid van onzen tijd, waarbij alles naar buiten
optreedt en naar buiten wordt gedragen, vooral om openlijk stelling te nemen en te kennen te geven,
dat wij niet gediend zijn van praktijken, die aansturen op een vernietiging van het moederschap.
Andere tijden, andere zeden. Een moederdag zou in de ooren onzer Ouders als iets vreemds geklonken
hebben. Moet men de meest natuurlijke zaak der wereld nog naar buiten demonstreren? Ja, nog eens
ja, vooral nu openlijk opgeeischt wordt op het voorbeeld van Rusland, dat het recht op den abortus
provocatus in de wet moet worden vastgelegd. Als een luidklinkend protest daartegen zal onze
moederdag worden.
Zijn ‘zevende stelling’ werd in katholiek milieu veelvuldig geopperd.
Ik zal U door tal van voorbeelden aantonen, dat groote mannen ook heel dikwijls uit groote gezinnen
zijn voortgekomen.
Groote mannen uit groote gezinnen:
Willem de Zwijger uit een gezin van 12 kinderen.
Michiel de Ruyter uit een gezin van 12 kinderen.
Benjamin Franklin, jongste van 14 kinderen.
Schubert, de voorlaatste van 14 kinderen.
Mozart en Wagner, de jongste van 7 kinderen.
Rubens, de jongste van 7 kinderen.
Rembrandt, de jongste van 6 kinderen.
Napoleon, als tweede van 13 kinderen.
Frederik Ozanam, 5e kind van de 14 kinderen.
Ignatius van Loyola, jongste van 13 kinderen.
Tennyson, de tiende van 12 kinderen.
H. Catharina, de laatste van 25 kinderen.
Händel, de laatste van 10 kinderen.
H. Theresia van het Kindeke Jezus, de laatste van 9 kinderen.
H. Clemens Maria Hofbauer, de apostel van Oostenrijk, als 12e kind.
Indien toch de ouders van zulke groote mannen opgezien hadden tegen een groot gezin, zouden die
figuren aan de wereld onthouden zijn geweest. ‘De schoonste parels aan de huwelijkskroon zijn de
kinderen; vijfde kind, vijfde zegen, tiende kind, tiende zegen.’
J.W.F. van Meegeren, tijdens de Vijfde Nederlandsche Katholiekendag, 26 en 27 mei
1931, te Amsterdam.
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In de rubriek ‘Uit het Rijke Roomsche Leven’ van het weekblad Katholieke Illustratie verschenen op
geregelde tijden foto's van kroostrijke gezinnen. Zorgvuldige bestudering der jaargangen levert het
vermoeden op dat slechts die gezinnen in aanmerking kwamen voor een plaatje, die ten minste vijftien
kinderen konden aanwijzen. De onderschriften waren soms welsprekend:
De heer ... te ... heeft een
echt Roomsch gezin. Het bestaat uit zestien
gezonde kinderen.
En ook in jeugdbladen, met name in Roomsche Jeugd en De Engelbewaarder, kregen die gezinsfoto's
de voorkeur waar hele rijen tot tellen noopten.
De geboorte van de 750.000ste Amsterdammer, in 1930, die toevallig katholieke ouders had, ontlokte
aan pater Hyacinth Hermans O.P. in zijn ‘Hors d'Oeuvre’, de rubriek die hij 's zondagsochtends voor
De Maasbode verzorgde, de volgende ontboezeming.
Als Jan Nauta, de roemruchtige 750.000ste Amsterdammer, die verleden week geboren is, later
volwassen is, zal hij wel niet als zijn klassieke naamgenoot Nauta de ventis weten te vertellen van de
barre noordenwinden, die juist in die dagen over zijn geboorteland woeien, maar toch zal hij bij traditie
en overlevering kunnen verhalen, wat er in de hoofdstad al te doen is geweest op den gelukkigen
datum, dat hij in de eenvoudige Korenbloemstraat het eerste levenslicht kreeg te aanschouwen.
Als ooit bij een jonggeborene goede en weldadige feeën rond de wieg hebben gestaan, dan is 't wel
bij dezen Jan Nauta geweest. [ ]
Als een kroonprins, als een prijswinnaar werd hij vereerd met een zilveren beker.
De eerewijn werd rond hem neergezet, al mocht hij er zelf nog niet aan nippen. [ ]
De meest welkome wiegegiften werden binnen gedragen, voor den kleinen Jan zelf de schoonste
uitrusting met een gemeentelijke geldelijke verzekering bovendien om de eerste levensjaren heel
verzorgd door te komen.
Maar ook zijn ouders bracht deze kleine Jan, de achtste in de rij van kinderen, geluk.
Niet zonder zorg was zijn komst door de ouders zelve tegemoet gezien. Vader al jaren werkloos,
moeder, die naast de zeven kleinen nu ook nog met een achtste moest zien rond te tobben.
En nu hoe wonderlijk gelukkig is alles beschikt.
Jantje ligt daar verzorgd als een prins, moeder die aan geen nieuwe bullen en spullen had durven
denken, voelt zich als een
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koningin te rijk, en vader zelf kon met een nieuwen zijden hoed zijn kindje ten doop vergezellen.
De huur van hun huisje, hun woning, is voor maanden verzekerd, vader kan weer aan den arbeid
gaan en weer de kost voor zijn groote gezin verdienen.
Dit is wel een providentieele zegen geweest voor het groote Roomsche gezin.
‘Viel Kinderen, viel Vater-unser, viel Segen,’ staat er geschreven in de ‘Lebensweisheid’ van Albert
Weiss.
De Nauta's zijn niet beschaamd geworden in hun moedige verwachting. [ ]
Als Jan Nauta later op zijn beurt vertelt van de speling van het lot rondom zijn geboorte, moge hij
dan ook steeds met trots gewagen, dat hij de gelukkige achtste was uit een groot Roomsch gezin!
Pater Hyacinth Hermans O.P. in het weekpraatje van de Hors d'oeuvre, De Maasbode,
23 feb. 1930
Bij de beoordeling van de gangbare opvatting in Katholieke kring over het vraagstuk van de
geboorteregeling is het goed te bedenken dat hier om te beginnen niet zelden van een defensief
standpunt uit vertrokken werd. De theorieën en praktijken van het Neo-Malthusianisme waren agressief
genoeg om de Katholieken te verleiden tot een maximalisme dat bolwerkbewoners kenmerkt. Terecht
wijst dr. F. van Heek in Het Geboorteniveau der Nederlandse Rooms-Katholieken (Leiden 1954) op
de gevoelsintensiteit waarmee de problematiek van de geboorteregeling zich aan de Nederlandse
Katholieken voordeed en nog voordoet. De toejuichingen die pater Henri de Greeve ten deel vielen
toen hij in 1929 te Nijmegen zijn beroemde rede ‘De gruwel der verwoesting’ had gehouden (op het
landelijk congres tegen het Neo-Malthusianisme) golden de retorische weergave van de gangbare
mening:
De huwelijksband bindt ze niet, en niet de liefde, maar de misdaad, de zonde. Dat is het cement
tusschen twee menschen, tusschen twee Neo-Malthusianisten. Wat tusschen die twee is en uitgewisseld
wordt is niet hun eigen persoonlijkheid, niet hun hart, is niet een blijde overgave, is niet het heerlijke
in elkaar opgaan, dat heeft niets van de bruid en den bruidegom, waarover ze zoo ontroerd waren op
hun trouwdag, dat heeft niets van de voorbestemming tot groote mogelijkheden, maar wat tusschen
die twee omgaat is iets walgelijk-vulgairs, bij de pleging waarvan ieder van hen innerlijk op het
moment van de misdaad, in plaats van een geluksextase, een alle vreugde ontbindende, brandende
gewaarwording krijgt van, permitteer mij het woord, een gore daad, zonder meer. Het is alsof hun
ziel afzijdig blijft en toeziet en dan het hoofd afwendt. Is dat geluk? Op het mo-
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Jan Nauta, de 750.000ste inwoner van Amsterdam gaat voor het eerst naar school.
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ment zelf en jaren daarna, al de jaren lang van hun 20, 30 jarig huwelijksleven, tegen zichzelf te kijken
als tegen een minderwaardig sujet?
Is dat geluk, waar een redeneering noodig is, overwinning van schaamtegevoel, geestelijke
zelfmoord, argumenten uit schunnige boekjes, levenswijsheid van grinnekende sujetten, van sjacheraars
in huwelijksmoraal, om het aan te durven, om het z.g. te mogen doen? Is dat geluk, te moeten leven
vol zelfbedrog, een geheel huwelijksleven te moeten opbouwen op een gewaagd argumentje, waarvan
de bedrieglijke voorstelling en de verkeerde opzet ondanks alles zich voortdurend blijven opdringen?
Is dat geluk, te moeten leven met een verwijt, telkens omlaag gedrukt onder de bewustzijnsdrempel,
maar telkens omhoogverend als het mismaakte poppetje in het doosje, het duveltje in de broodkast?
Is dat geluk, ook in die gevallen waar geboortebeperking wordt toegepast uit minder egoïstische
beweegredenen, omdat men eerlijk overtuigd is te arm te zijn voor het onderhoud en de vermeerdering
van het gezin, of uit angst voor ziekte? Ook in dit geval blijft de practijk ongeoorloofd en het geluk
uitgesloten, omdat de geoorloofdheid van de daad een noodzakelijke voorwaarde is voor het geluk.
Zoolang zij moeten zeggen - en dat is altijd -: het mag niet, zoolang zijn en blijven zij dood- en dooden doodongelukkig.
Men ziet hoe pater de Greeve hier ook de periodieke onthouding in het algemeen veroordeelt, een
standpunt waarin menig moralist hem in deze jaren bijviel.
Maar welke psychologische stukken ongeluk, diè twee menschen, wier motief kort en klaar is - en
dat is bij 80% het geval - de lust zonder de lasten. Dàt leven is een hel. Dag in dag uit staan ze tegenover
elkander: twee monsters van egoïsme, waarvan de een alleen aan de ander denkt, omdat zij hem of
hij haar noodig heeft voor zichzelf, maar niet voor de ander. Wat een verhouding - dat huwelijk van
twee instincten, die op den loer liggen als loerende dieren. Waar de een door den ander met niet meer
dan een matig verschil graag op één lijn wordt gesteld met een willekeurig genotmiddel, met alcohol,
opium, cocaïne of morfine. Is dat geluk?
Na zijn schets van een Neo-Malthusianistisch gezin geeft pater de Greeve een uitvoerige beschrijving
van de desorganisatie van zulk een gezin door huwelijksontrouw.
In zijn beschrijving van een op de basis van geboorteregeling ontstaan gezin met twee kinderen
zegt pater de Greeve van deze laatsten dat zij noodzakelijkerwijs opgroeien tot
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verwende dwingelanden, lastige karakters, verwende naturen, geblaseerd, vroeg rijp, dikwijls vroeg
rot.
Daartegenover staat het gelukkige grote gezin. Daar is de familievader op zijn zilveren bruiloft:
Hij verhaalt van zijn lieve vrouw, nu oud, maar nog zoo mooi in haar hoogen ouderdom met haar
ongerept gezicht in den glans van haar zilveren haren van dien zilveren leeftijd van het schoon beleefde
vrouwenleven dat met elk kindje schooner werd, van zijn vrouw, die geen schmink en geen lippenstift
- en hij lacht er bij - noodig had.
Dat moet je meemaken en dan begrijpt men iets van het groote gezin en wie er zelf uit voortkwam
weet, dat ik gelijk heb. En ik weet nog iets:
wie één kind heeft, mag eenmaal hope,
wie er twee heeft, mag tweemaal hopen,
wie er drie heeft, mag driemaal hopen,
wie er vijf heeft, mag vijfmaal hopen,
wie er tien heeft, mag tienmaal hopen
en hij zal nooit, nooit, in eeuwigheid niet beschaamd worden. Ik heb gezegd.
Verslag van het R.K. Landelijk Congres tegen het Neo-Malthuisanisme, door den
Nederlandschen R.K. Bond voor Groote Gezinnen; 25, 26, 27 aug. 1929 te
Nijmegen-Venlo
__________________________
‘Martha luistert’
Gebedenboek voor allen, die behulpzaam zijn in de huishoudens. Het geschenk van
Mevrouw aan haar gedienstige. Tot beider voordeel.
Prijzen F 2.-, 2.25, 3.25.
__________________________
__________________________
Openlijk Dank, Lof en Hulde
aan den Allerheiligsten Drieëenigen God voor de tallooze genaden en weldaden, uit Zijn
Goddelijke Liefdehand gedurende ons gansche leven van Hem ontvangen.
__________________________
Advertentie De Tijd, 27 okt. 1932
Bonter echter dan wie ook scheen het de Utrechtse arts dr. W. Ausems te maken, toen hij in een
brochure, onderscheid makend tussen de pycnische, de biseksuele, de asthenische en de infantiele
vrouw, op het gebied van het veel kinderen krijgen gevolgtrekkingen maakte en adviezen gaf, die ons
minstens als al te generaliserend voorkomen. Geen wonder eigenlijk dat men zijn later verschenen
boek ‘10.000 Baby's’, bij wijze van Roomse grap, combineerde met ‘Ja ik wil’ door dr. Huddleston
Slater en het ‘Ja, ik wil 10.000 baby's’ noemde.
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Eindelijk een paar raadgevingen aan de ouders.
Wanneer uw flinke volwassen jongens bevliegingen van verliefdheid beginnen te vertoonen, tracht
dan te voorkomen, dat zij hun hart kwijtraken in het asthenische gezin. [ ] Bedenk, dat de frissche,
blozende dochter uit het pycnische gezin al de aangeboren lichamelijke en geestelijke eigenschappen
bezit, om het huwelijk blijvend gelukkig te doen zijn. Daar zit 'n portie gezonde levenswaarheid in
volksliederen als ‘De dikke dahlia’ van Hullebroeck en soortgelijke en ik kan dien jongens uit
Noord-Holland geen ongelijk geven als ze zingen: ‘Die smalle juffies uit de stad - Ik kan ze niet meer
zien! Geen een, die half die wangen had, Van jou, m'n dikke Trien. En daarom, als ik ooit eens trouw,
Dan is 't een meisje uit Noord-Scharwou.’
Is uw jongen van een andere complexie, is hij misschien zelf 'n duidelijke asthenicus en is hij
ziekelijk verslingerd aan kunst, aesthetica, litteratuur, ja ... laat dezen dan in 's hemelsnaam zijn gang
gaan met zichzelf, dwz. met een asthenica trouwen. Badplaatsen en sanatoria, ziekenhuizen en doktoren
moeten ook bestaan!
Ik stelde aan de 86 religieuzen van het ziekenhuis, waaraan ik werkzaam ben, eenige vragen
betreffende het gezin, waaruit zij stamden.
Toen bleek mij, dat van de 86 niet minder dan 76 behoorden tot een groot gezin, met niet minder
dan gemiddeld 9.6 kind per gezin. [ ]
De 76 religieuzen uit groote gezinnen waren in het geheel met 730 broers en zusters. Hiervan traden
152 in het religieuze leven en - let wel! - allen, op slechts één uitzondering na, in een werkende orde.
Verder. De 76 groote gezinnen met gemiddeld 9.6 kind per gezin leverden 152 religieuzen, dus
precies 2 per gezin. Van de in totaal 730 kinderen zijn tot vóór eenige weken overleden 153; dus per
gezin weer precies 2.
Van de 730 kinderen zijn gehuwd eveneens 153, dus per gezin gemiddeld al weer 2.
Zoodat we derhalve hebben 76 gezinnen met gemiddeld 9.6 kind per gezin, waarvan 2 religieus
zijn, 2 gehuwd en 2 overleden. Blijft dus over 3.9 kind per gezin. Grotjahn, de gezaghebbende Berlijnse
sociaal-economische hoogleeraar, berekent, dat om de maatschappij op peil te houden, 3.6 kind per
gezin noodig zijn. Deze 76 groote gezinnen hebben er dus een paar meer dan noodig zijn. Zij zorgen
met die overtolligen voor de noodige speling, voor een paar reserve-kinderen in geval van onvoorziene
omstandigheden. De 2 overledenen bidden O.L. Heer's zegen af voor de achterblijvenden en de 2
gehuwden houden het geslacht in stand.

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

33

En de 2 religieuze kinderen, waar dienen die voor?
Deze, bezield met den altruïstischen overvloed van het groote gezin, zorgen voor de zieken van
anderen, voor oude en gebrekkige familieleden van anderen, voor de godsdienstige en stoffelijke
verzorging van de kinderen van anderen, voor het onderwijs aan de kinderen van anderen. [ ]
Ziet, ook onze groote gezinnen hebben dus een tweekinder-stelsel, maar in geheel anderen zin dan
het Nieuw-Malthusianisme en niet om die twee kinderen te verweekelijken, te koesteren en op te
kweeken tot zoog. qualiteitsmenschen.
Neen, wij ontvangen in liefde en dankbaarheid ons tiental van den Vader in den hemel.
Dr. A.W. Ausems, De vier vrouwentypen, haar gezin en het Nieuw-Malthusianisme,
Geert Groote Genootschap, 's-Hertogenbosch, 1930.
Toen de methode Ogino-Knaus door Katholieke Nederlandse artsen, zoals Smulders, gepropageerd
werd, ontmoette zij bij vele moralisten aanvankelijk nog danige tegenstand. Toch trad op dit gebied
in de jaren 1931, 1932 en 1933 reeds een zodanige kentering in, dat de mening, door pater H. van
Mierlo, M.S.C. neergelegd in ‘Huwelijksdoel en Periodieke Onthouding’ (1933) reeds door enkele
zijner confraters als ‘behoudend’ kon worden gekenschetst.
Een zwaar misdrijf?
Bij meer dan een weetgierigen lezer zal de vraag zich hebben opgedrongen, als de toepassing van
Ogino's methode buiten indicatie ongeoorloofd moet heeten, is ze dan ook onder zware zonde verboden?
Moet de wilsdaad, waardoor de voortplanting opzettelijk uit het geslachtelijk leven wordt uitgeschakeld,
als een doodzonde worden beschouwd?
Een hachelijke vraag! Bij de oplossing van een nieuw probleem is groote omzichtigheid noodig.
Op een vastgelegde, algemeen aangenomen mening kan geen beroep gedaan worden en voor den
feilbaren eenling is het een gedurfde onderneming zijn gevoelen te willen opdringen. De toegangspoort
tot den hemel is reeds nauw en zonder degelijken grond mag men ze niet enger maken door er een
nieuw rotsblok in te bouwen. Toch mag die vraag niet zonder antwoord afgescheept worden.
Men vergete niet, dat er indicatie is en indicatie, toepassing en toepassing. De grond kan geheel of
half onvoldoende zijn. De toepassing kan zich over langeren of korteren tijd uitstrekken. Een langdurig
leven volgens Ogino is natuurlijk een ernstiger kwaad dan een kortstondig.
Echtparen, die buiten alle indicatie hun huwelijksleven dermate volgens den kalender inrichten,
dat zij gedurende ruimen tijd de bestemming van hun vermogen ontloopen en hun vruchtbaar-
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heid beperken tot het kinderaantal, dat gewoonlijk ook nog door de neo-malthusianen wordt geduld,
zou ik niet van doodzonde durven vrijpleiten. Dat op zijn minst, gezien de geweldige belangen, die
op het spel staan en het dreigende besmettingsgevaar. Het verworpen doel is een algemeen belang
van den eersten rang. Heel wat minder ernstige overtredingen van Gods wet dan deze beetnemerij
van de natuur op groote schaal in een gewichtig punt, worden door de moralisten onder de doodzonden
gerekend. Het wil er bij mij niet in, dat men zoo moedwillig de plannen Gods kan verijdelen zonder
Zijn vriendschap te verliezen en daardoor uitgesloten te worden van den hemel.
Toch blijft het Oginoïsme een geringer kwaad dan andere methoden van kinderbeperking en de
neo-malthusiaan, die een volger van Ogino wordt, heeft reeds een fermen stap in de goede richting
gezet.
H. van Mierlo M.S.C., Huwelijksdoel en Periodieke Onthouding, Romen & Zonen
Roermond 1933
Een kenmerkend woord bestemd voor opgroeiende Katholieke jongens vindt men in een der veelgelezen
en aangeprezen boeken van de Duitse jezuïet Hardy Schilgen, ‘Jonge Helden’:
Coloma zegt in zijn roman ‘Boy’: ‘In het leven van een man is er volgens recht slechts plaats voor
twee vrouwen; zijn moeder en de moeder zijner kinderen. Wat meer is dan deze dubbele, reine en
heilige liefde, is gevaarlijke afwijking of zondige dwaling’. Er ligt een diepe beteekenis in die woorden:
‘Zijn moeder en de moeder zijner kinderen’ en niet ‘zijn moeder en zijn vrouw’. De man moet zelfs
in zijn vrouw niet zoozeer datgene zien, wat zij voor hem, maar wat zij als moeder zijner kinderen
zijn zal. - Denk ook gij, vooral wanneer een genegenheid in u opkomt, niet alleen en niet op de eerste
plaats aan u zelf, wat het meisje voor u zijn kan maar wat zij wellicht later als moeder uwer kinderen
worden zal.
Hardy Schilgen S.J., Jonge Helden, bewerkt door een Nederlandsch priester. Foreholte
Voorhout 1935
‘De moeder uwer kinderen’, ziedaar wat de jongeman al vroeg geleerd werd in zijn mogelijke
toekomstige echtgenote te zien. Vele gevaren bedreigden hem zowel als het Roomse meisje, die het
zicht op die toekomst zouden kunnen vertroebelen. Speciaal het meisje, dat van jongsaf aan gewezen
werd op het moederschap, werd ernstig toegesproken, zich verre te houden van alles wat de
harmonische ontwikkeling tot die taak zou kunnen vertroebelen. Welke taal daarbij soms gebezigd
werd leert ons een blik in het nog in 1931 verschenen boek ‘Het katholieke meisje in de moderne
wereld’ door de Eerwaarde Heer M. Daisomont.
De toegepaste wetenschappen en de technische vaardigheid heb-
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ben toestellen verzonnen, zooals phonografen en automatische muziekinstrumenten, die de mogelijkheid
geven aan den eenvoudigsten herbergier, zijn drankzaal te veranderen in een aantrekkelijke en
ophitsende vergader- of dansplaats, die neerdrukkend werkt op de zedelijkheid der bezoekers en op
het geluk der familiën. Het electrisch licht, de centrale verwarming, hebben theater en kinemazalen,
ook in het guurste jaargetijde, in tooverachtige plaatsen van genot veranderd, en het tooverlicht met
de zoete warmte geeft een zoodanig gevoel van welbehagen, dat de minste prikkel tot het toppunt der
wulpschheid stemt. [ ] Wat het zoeken der wereldsche vermaken betreft, hierin ook moet de christelijke
jongedochter de palen der welvoegelijkheid niet te buiten gaan. Haar plaats is volstrekt niet in theateren kinemazalen waar iets vertoond wordt dat zonder slecht te zijn, ook maar lichtzinnig is. En op dit
punt weze men eerder streng. De ondervinding leert dat de zoogezegde breedheid van gedachte in
zulke zaken het schoone zedelijke gevoel verstompt, en dat men helaas! door die suggestieve
voorbeelden opgehitst, in het werkelijke leven tracht over te brengen, wat men gezien en gehoord
heeft. Dit gevaar moet niet onderschat worden: want het is bekend dat toneel- en kinemavoorstellingen
een diepdragenden indruk uitoefenen op de verbeelding, het hart, en gansch het gemoed van wien er
tegenwoordig is. En hier late men ons toe te zeggen dat er ook een slechte invloed uitgaat uit de
romans; ook de beste toonen een wereld die fictief is, en doen bij den lezer droombeelden ontstaan
die een gansch ingebeelden toestand doen meeleven. Wanneer men in het werkelijk leven terugkomt,
beleeft men helaas! betreurenswaardige ontgoochelingen, na het zieleleven gevoed te hebben met
overdreven romanlectuur: de beste romans deugen niet ...
E.H.M. Daisomont, Het katholieke meisje in de moderne wereld, Romen & Zonen
Roermond 1931
De laatste zin vooral liegt er niet om. Meer gepaste lectuur kon het jonge meisje op weg naar het
moederschap o.m. vinden in de speciaal voor haar bestemde periodieken, zoals Zonneland en Jonge
Kracht. In het laatste blad, het maandelijks orgaan van de Katholieke Arbeidende Jonge Vrouwen
in Limburg, werd haar keer op keer het goede voorbeeld voorgehouden door zekere Magda, van wie
hier een doorsnee verhaal.
De Piëta
Zoo als men de kerk intrad, viel aanstonds 't oog op: ‘De Moeder der Smarten’.
‘'n Wonderschoon beeld’ noemden het de geloovigen: ‘Net of 't leeft! Je moet er even bij bidden,
of je wilt of niet!’
De met tranen gevulde oogen der Hemelmaagd staarden onver-
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poosd naar den Hemelschen Vader op, en al maar door hield zij ten offer: Haar Goddelijk Kind.
‘Haar Goddelijk Kind!’ de Schoonste onder de kinderen der menschen, nu ... een doodgebloed,
met blauwe builen en purperen striemen overdekt lijk! Tusschen de donkere wimpers blonken star
de gebroken oogen, en 't was of 't: ‘'t Is volbracht!’ nog pas van de halfgeopende lippen was gevloeid
... Wie hier zijn kruisgebed verrichtte, voelde nieuwe levensdurf, nieuwe lijdensdurf in de wankele
Ziel neer dauwen. Op zekeren morgen knielde er 'n jonge vrouw neder. Diepe zuchten onderbraken
haar gebed en half hoorbaar prevelde zij: ‘Lieve Moeder, geef ook mij 't geluk van 't Moederschap!
'k Zal mijn kind opvoeden voor U en Uw Zoon; O Moeder, als Gij mij verhoort, zal een kostbare
Robijn de geopende Zijde van Uw Kind vullen!’ ...
Ruim een jaar nadien plaatste een edelsmid de schitterende diamant in het Christus-lijk der Piëta!
Iedereen wist: een afgebeden kindje - 'n jongske - was na zeven jaren smeeken aan de familie X.
geschonken. De Moeder, overzalig, kwam kort daarop met 't blozend wichtje om Maria te danken.
Ook zij offerde hààr Zoon den Hemelschen Vader. Dan vroeg ze: ‘Moeder schenk er mij méér!’ ...
En drie jaren achtereen kwam een bloedrood edelgesteente de diepe wonden sieren: de rechterhand
- de linker; de rechtervoet ... niet méér? ...
Mèt haar vier jongskes keerde zij toen terug, 't was op den Stillen Goeden Vrijdag. Schuchter
blikten de kinderen op naar 't majestueuze ‘Lijdensdrama’. Angstig keken ze naar Maatje, die bad ...
en weende! Zij drongen tegen haar op: ‘Bang-bang!’ lispelde de kleinste. ‘Niet bang zijn, schatteke,’
en tot de oudste, die nu reeds tien jaar telde, vervolgde zij: ‘Vraag eens Emmanuel, of de Moeder
Gods mij wil verhooren, ja?’ - In vromen ernst sloot 't ventje de oogen:
‘Lieve Vrouwke, geef Moesje als-'t-U-blieft, wat zij verlangt!’
‘... Geef Moesje, wat zij verlangt!’ nooit heeft iemand geweten, wat deze bede behelsde! ...
Maar de kleine jongens zijn opgegroeid tot groote mannen ... en nu Emmanuel met de drie broers
is overgekomen om de ‘Jaardienst’ van Moeder-Zaliger in plechtige Hoogmis op te dragen, knielen
ze naast vader óók 'n oogenblik voor de ‘Piëta’.
‘Vier zoons priester! Wat een bevoorrechte Vader!’ fluisteren de voorbijgangers.
Als zij opstaan legt de oudste de hand op Zus haar schouder: ‘Zus’: ‘de jongste’, ‘aller lieveling!’
- ‘Kijk Maria,’ spreekt hij plechtig, ofschoon ontroering z'n stem doet trillen, dit was steeds de
geliefkoosde bidplaats van Mama-Zaliger. Op den dag van jouw geboorte is zij naar den Hemel
gegaan. De robijn in
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den linkervoet van 't Christusbeeld - grooter dan de andere, vereeuwigt dat gebeuren! Lief zusje, je
gaat dagelijks méér op haar gelijken in uiterlijk en héél je manier van doen ... ‘Zul jij ook - als zij “'n heilige” worden?’
Zusjes groote blauwe oogen geven 't antwoord en haar mond bevestigt: ‘'k Zal mijn best doen!’
Jonge Kracht, sept. 1934
__________________________
FRANCISCAANSCH HUWELIJK
22 j. Meisje wenscht diep religieuzen man te leren kennen met groote liefde voor natuur
en kunst, vooral muziek.
__________________________
Advertentie De Tijd, 4 okt. 1932
Geen journaliste verwierf in deze jaren met een vaste rubriek zoveel vrouwelijke lezers als Hellenen
in haar Maasbode-rubriek ‘Het Rijk der Vrouwen’, een vaste pagina in het zondagochtendblad. Zij
schreef naar believen proza en poëzie. Het onderstaande geeft een goed beeld van haar kunnen.
Bruidsoffer
Zacht preludeerend, tooverend 's kunstenaarsvingeren, de hooggestemde klanken van een ‘Festlich
geschmückt’ door de van wierook- en bloemengeuren doortrokken ruimten.
Gouden voorjaarszon speelde door de gekleurde vensters achter het hoogaltaar en vlochten een
aureool om het hoofdje der aanminnige in meditatie verzonken bruid. Goudstofjes dwarrelden en
dansten over de bloemen en het teere groen, kaatsten in de zachte vlammen der tallooze kaarsen.
De laatste plechtige zegen was gesproken, het eeuwig bindende ‘ja’ door engelen beluisterd en snel
als De gedachte Gods in gulden letteren beschreven. Liefde, vrede, offerzin, jubel, alom en in de beide
jonge zielen van hen, die daar knielden.
Daar met zachte schreden nadert een koorknaapje. In de kleine handen, draagt hij een tuil blanke
leliën en brengt ze der in devote overweging gebogen bruid.
Even blikt de bruidegom naar het lieftallig teder hem zoo juist van God en Kerk toevertrouwde
wezen en diepe ontroering vluchtigt over zijn ernstige trekken.
En zie, het blanke bruidje verheft zich en begeleid door haar bruidsjufferen, schrijdt zij, de witte
leliebloemen in lelieblanke handjes, onder wazig teeren sluier, daar henen, waar de Onbevlekt
Ontvangene, de zoete Moedermaagd haar beidt.
Stilte, gewijde stilte, waarin de wiekslag der haar omstuwende engelen even trilt ...
Zij knielt, de jonge vrouwe en wijdt haar smetteloos offer der
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reinste Hemelvorstinne.
De mystieke leliën van haar jeugd, deugd en reinheid, offert zij in devote hulde aan de onbevlekte
Maagd, die met Sereen gebaar heur offer daar boven de wolken aanvaardt, om het voor eeuwig te
behoeden.
Vrees niets, jeugd en onnoozelheid moogt ge offeren, uw onschuld in Maria's schutse en in de
bescherming van uw verkoren bruidegom zult gij nooit verliezen.
Maria zegent uw offer en ... waar de Maagd zich buige, heersche de vrouwe, de Madonna. Begrijpen
wij allen dit aldus dat schoon gebaar, dat bruidsoffer. Ach, een stille traan zegt meer dan vele woorden.
Ziet, zij verheft zich, een blos op het lieflijk gelaat, schittering in de oogen en een stroom van
zegeningen en deugden in hart en ziel.
‘Het offer is gebracht.’
Vol betrouwen en teedere overgave aanvaardt zij den steun van hem na God, haar hoogste gezag,
haar leven, haar doel.
Hellenen, Het Rijk der Vrouwen, De Maasbode, 9 feb. 1930
Nog een exempel van Hellenens stijl kan men vinden in deze aflevering, waarin zij de werklozen, in
het begin van de crisistijd, al heel simpel beziet.
Groot is de materieele ellende, maar grooter de moreele ellende door de werkloosheid veroorzaakt.
Jonge, flinke vrouwen, niet schromend de afzichtelijke plekken in het wonde lichaam onzer
maatschappij te peilen, willen nu helpen, trachten te genezen.
Zij, o de liefde is eindeloos in haar vindingrijkheid, zij hebben een plan gevormd, een initiatief
genomen om het euvel der lediggang te bestrijden.
Zij kunnen niet iedereen aan het werk helpen, afdoende en loongevend, doch zij willen bezigheid
verschaffen, een bezigheid, die de fantasie prikkelt, de arbeidskracht opwekt, en tegelijkertijd het
godsdienstig beginsel doet opleven en ...
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Wondere gedachte der vrouwelijke logica.
‘Geef hun werk’, een werk dat de handen vereelt, maar de zielen adelt. Laat hen een kribbe maken,
een stal van Bethlehem, figuren en alles wat er toebehoort. Ze kunnen over het algemeen zoo knutselen,
de jongens en mannen.
In den j.l. Maandagavond gehouden vergadering van den R.K. Vrouwenbond is onder voorlichting
van mr. Mia Feber het plan besproken, hoe de nood te lenigen.
Zij roept alle werkloozen toe, zet U aan het werk, ontwerp een grot, een stalletje, een kribbe van
Bethlehem. Snijdt, boetseert uw figuren, geeft uw talent en liefde aan de teedere vormen van het
Christelijke, Zijn Heilige Moeder, den Eerwaardigen St. Jozef, de herders.
Laat uw verbeelding vrijuit werken, het terrein is onafzienbaar, geeft vrij spel aan uw gedachten,
uw handen.
Bezig zijnde zullen schoone en goede gedachten van onderwerping aan Gods H. Wil en vertrouwen
op Zijn hulp als vanzelf tot U komen en het zal u beter gaan in alle opzichten.
Hellenen, Het Rijk der Vrouwen, De Maasbode, 22 nov. 1931
Een voor deze jaren bijzonder frisse geest echter waait de lezer en lezeres tegemoet uit het weekblad
De Katholieke Vrouw, onder redactie van afgevaardigden van de Federatie van R.K. Vrouwenbonden
in Nederland, mej. Irma Meyer en mej. mr. J. Romme en met medewerking van o.m. Annie Salomons
en mevr. C. Boudens - Van Heel. Dat deze frisse geest in het katholieke kamp nogal wat kritiek
ontmoette blijkt uit de vele verweer-artikelen die de redactie moet schrijven, - zo wanneer het tijdschrift
Volksadel zich heeft geërgerd aan de serie artikelen ‘Kamergymnastiek’ en ‘Wenken van onze medische
medewerkster’ over het zonnebaden:
Wie deze artikelen leest, vraagt zich af: waar is de Redactie? Allerwegen wordt geageerd tegen de
zedenverwildering, welke niet in de minste plaats verband houdt met de schromelijk overdrevene
lichaamscultuur van vandaag. En nu komt daar ‘De Katholieke Vrouw’ met eene serie artikelen van
eene ‘Heilgymnaste-masseuse’, artikelen, die u naar den omslag zouden doen zien, omdat ge daar
zoudt verwachten dat ge zoudt lezen: ‘De Moderne Vrouw’, - ‘Tijdschrift voor Lichaamscultuur’ of
iets dergelijks. De schrijfster treedt tot in het plat-banale, tot in het idiote: men moet zelfs ... ‘het
gevoel hebben of mijn zijn staart intrekt’. En dat alles om de juiste lichaamshouding te bekomen.
Alles worde geofferd aan Venus. Leve de verwijfdheid!!!
Op dezelfde bladzijde komt ook een dokter nog een duit in het laatje doen. Terwijl de R.K.
Artsenvereeniging een adres zendt in verband met de publieke zonnebaden, komt deze de katho-
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lieke dames leeren, hoe zij in 't gras moeten gaan liggen, na gebaad te hebben. 't Is fraai!! [ ]
‘Katholieke Vrouw’, herneem uw adel.
Volksadel, 1 juli 1934

Een andere maal protesteert rector H. van der Ven uit Leiden bij De Katholieke Vrouw, en wel
tegen de voorlichting die door uw medewerkster C.B. - v. H. wordt gegeven in het artikeltje ‘Kinderen
in vacantie’. Ik bedoel de 2e alinea, waar ik lees na een aanhaling: Aldus Baden Powell in z'n
kerngezond boek: Zwervend op weg naar levensgeluk.
Ik veronderstel dat de schrijfster dit boek nooit in zijn geheel heeft gelezen, anders moest zij weten,
dat er voor onze jongeren hoogst ongezonde bladzijden in voorkomen. [ ]
Ik ben er van overtuigd, dat reeds vele malen door onze katholieke jongens, aangelokt door den
naam van den in vele opzichten zoo genialen schrijver, is gegrepen naar het boek, bizonder door
jongens opgegroeid in onze Verkennersbeweging. En heel dikwijls zullen zij dit dan gelezen hebben
zeer tot schade van hun zieleleven.
Mevr. C. Boudens - Van Heel geeft een duidelijk antwoord:
Hoe zeldzaam-naief, om te veronderstellen, dat onze rijpere jongens, die in de moderne stad leven,
die op grote kantoren werken, jongens die onder dienst moeten, dat zij een dergelijk fris werk zouden
lezen ‘tot schade van hun zieleleven’.
De Katholieke Vrouw, 14 juli 1934.
De enkele maal dat de redactie van De Katholieke Vrouw zelf een voor ons gevoel aanvechtbare
positie inneemt, wordt verklaarbaarder als men zich de zekere zelfgenoegzaamheid te binnen brengt
waarin het katholieke volksdeel rond 1930, vooral met betrekking tot degenen die ‘andersdenkenden’
werden genoemd, leefde. De in 1933 verschenen roman van Fré Dommisse, ‘Waren wij kinderen’
had nogal wat opzien gebaard. De
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redactie van De Katholieke Vrouw bespreekt het niet onsympathiek.
Fré Dommisse geeft 't verhaal van een geschonden meisjesleven. [Het] schetst de puberteitsjaren van
een jong, fijngevoelig, zeer intelligent, maar in oorsprong sensueel aangelegd meisje. Jaren, waarin
dit kind, uit een beschaafde, protestantsch godsdienstige familie, met een ernstige lieve moeder, steeds
dieper in de modder raakt, hoewel ze een afschuw heeft van zichzelf.
Maar wat heeft het boek katholieke ouders te zeggen?
Dit boek geeft een beeld van een moderne jeugd, waartoe we gelukkig nog niet onze katholieke
opgroeiende jongens en meisjes behoeven te rekenen, maar waarmee dezelfde katholieke jongens en
meisjes toch in aanraking kunnen komen. [ ]
Wanneer we als Katholieken een boek lezen als het hier besprokene, zijn we geneigd naast de door
schrijfster geteekende figuren van jongens en meisjes de kath. rijpere jeugd te stellen.
Ook 't meisje van dezen tijd. En ons vergelijkend af te vragen: zou een débâcle, als de hier geschetste,
mogelijk zijn geweest met een kath. opgevoed kind? Wij gelooven, dat men die vraag onvoorwaardelijk
met ‘neen’ kan beantwoorden. [ ] Denk hier b.v. alleen maar eens aan de psychologische invloed
van de biecht.
De Katholieke Vrouw, 27 jan. 1934.
Is dit nu, vraagt een lezer in 1963 zich af, ook niet ‘zeldzaamnaief’? Heeft, om maar één vraag te
stellen, de ‘kath. rijpere jeugd’ de biecht steeds zo bevrijdend ervaren dat zij gevrijwaard bleef van
een val als die van het door Fré Dommisse beschreven meisje?
Hoe dan ook, het meest gebruikelijk was de wat bekrompen houding ten opzichte van het katholieke
meisje en de katholieke vrouw, die in haar slechts het in soberheid vervulde moederschap scheen te
willen erkennen.
Mogen katholieke meisjes en vrouwen poederdoos en lippenstift gebruiken?
Deze vraag scheen sommigen te kwellen. Ziehier een voorbeeld van die bezorgdheid: een mannelijke
inzender schreef in het najaar van 1927 aan de vrouwenrubriek van De Tijd:
Onder de rubriek ‘De vrouw en haar huis’ las ik Zaterdag j.l. in ‘De Tijd op Zondag gewijd aan 't
katholieke beschavingsleven’ o.m. 't volgende: ‘Poeders en stiften behooren zóó gebruikt dat het
resultaat wel merkbaar, maar niet “zichtbaar” is.’ Dat ik en velen met mij dit hebben gelezen in
stijgende verbazing, behoeft
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wel geen betoog, juist omdat wij overtuigd zijn dat verreweg de meeste onzer katholieke vrouwen 't
met deze les lang niet eens zijn.
En dat is maar gelukkig ook! ... Naast mij ligt: ‘De volmaakt gehuwde Vrouw’ (La perfecta casada)
door Fray Luis de Leon, bij ons vertaald door P. Lisonne-Wierdels, met 'n treffend voorwoord van
Prof. P. Geurts, 'n boek door de Katholieke pers met blijheid ontvangen en uitstekend beoordeeld. Ik
zou onze katholieke vrouwen, alsook de schrijfster van genoemd artikel, willen aanraden Hoofdstuk
XII (blz. 94) eens goed na te lezen. Dit gouden hoofdstuk handelt over 't: ‘Hoezeer de kleeding en de
wijze van kleeding der volmaakte huisvrouw in overeenstemming moet zijn met hetgeen de eerbaarheid
en 't gezond verstand eischen. Zij keurt 't gebruik van blanketsel af en zal zich van wereldsche opschik
onthouden, niet alleen door beweegredenen, die zij in de natuur der dingen zelf vindt, maar ook door
die, welke zij in de uitspraken en leeringen der Kerkvaders en in 't gezag van de H. Schrift aantreft
...
Is 't niet waar, dat men slechts poeders en stiften gebruikt om de waarheid te verdoezelen? Is 't niet
waar ook dat, of 't “zichtbaar” is of niet, er toch ten alle tijden 'n zekere ijdelheid in verscholen ligt?
...
“Ik wil haar niet spreken,” zegt de “volmaakt gehuwde vrouw” over de “zonde” die sommigen in
't blanketten zien. Ik wil haar alleen het blanketten goed leeren kennen, door haar aan te toonen dat
het niets dan bedrog is, daar 't haar 't tegenovergestelde geeft van hetgeen het haar belooft. Het gaat
er mee als bij zeker kinderspel. Het zegt, dat 't haar mooi maakt, maar het steekt den draak met haar
en maakt haar leelijk.’
En verder op blz. 105 geeft de schrijver van dit ware boek 'n antwoord op de vraag: ‘waarom verft
zich de vrouw’ en haalt hij o.m. ook de H. Cyprianus aan in z'n werk: ‘Lib. De Disciplina et habitu
Virginum’ waar hij o.a. zegt dat 't op geenerlei wijze betamelijk is noch geoorloofd het werk Gods
en 't maaksel Zijner handen te bederven door er verf, gekleurd blanketsel of welk mengsel dan ook
aan toe te voegen en zoo de natuurlijke gedaante te veranderen. Ofwel men leze: Genes. Cap. I v.
26.-‘Laat ons den mensch maken naar ons beeld en gelijkenis enz.’ 't Is alles Gods werk en dan hebben
wij niet 't recht daaraan te tornen, noch om anderen te behagen, noch ook om persoonlijke redenen.
Poeders en stiften behooren in 'n degelijk katholiek milieu niet thuis.
De Tijd, 8 okt. 1927.
Het dient vermeld dat de redactrice, E.R. (Ellen Russe) deze mening niet deelde.
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Zoals ook verderop uit de preken van het hier beschouwde tijdvak zal blijken, vormde het gemengde
huwelijk het doelwit van kritiek door geestelijkheid zowel als vooraanstaande katholieke leken. Horen
wij hoe prof. mr. P.J.M. Aalberse in zijn rede ‘Behoud van het geloof in en door het gezin’, op de 11e
Diocesane Katholiekendag, 10 juli 1929 te Haarlem gehouden, over het gemengde huwelijk sprak.
Ik ben nogal zachtmoedig uitgevallen, misschien wel tè zachtmoedig. Maar als ik over den ramp der
gemengde huwelijken spreek, ontwaakt mijn strijdlust, en ik denk aan krijgstafereelen. Zoo aan dien
avond te Waterloo. De troepen van Napoleon deden een fellen aanval op het Plateau de Saint-Jean.
De hertog van Wellington stond daar onbewegelijk, turend naar den gezichtseinder, of de Pruis hem
nog niet te hulp kwam. De officieren kwamen van alle kanten op hem af, om nieuwe orders te vragen.
Maar de ijzeren Hertog, kijkend van zijn horloge naar den horizont, en van den horizont naar zijn
horloge, antwoordde slechts dit: ‘Er is geen andere order dan ten einde toe stand te houden!’
Zoo zeg ik ook U. In het belang van uw kinderen, houdt stand ten einde toe! Nooit moge er één
uw toestemming krijgen.
En dan ... nog een andere krijgsherinnering!
In oude kronieken lezen wij het verhaal van de ontscheping van Willem den Veroveraar in Engeland.
In den morgen voor den slag bij Hastings stond een jongmensch naast hem, die zijn banier droeg. En
hij riep hem toe: ‘Bij God! laat ieder zijn plicht doen, en de overwinning is aan ons!’
En de soldaten stortten zich op den vijand, onder den kreet: ‘God helpt! God helpt!’
En de slag werd gewonnen.
Zoo moeten ook wij doen! Ieder doe ten deze zijn plicht. God zal ons helpen. En de slag tegen het
gemengde huwelijk zal eindelijk gewonnen worden!
Een profetie die, als zo vele uit deze tijd, bepaald niet bewaarheid werd.
__________________________
O.L. Vrouwekerk Arnhem
aangeb. 2 mooie plaatsen (middenrij-vooraan) voor 1 of 2 H.H. Missen (des Zondags)
__________________________
Advertentie De Tijd, 6 aug. 1932

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

45

2. Onderwijs en opvoeding
Een gevoel van een haast onoverbrugbare afstand bevangt de waarnemer als hij karakteristieke
aspecten van onderwijs en opvoeding beschouwt. Uit de in deze tijd bekendste leesboekjes voor de
R.K. lagere scholen laten zich pagina's lichten waar een gehele generatie met een lichte weemoed
aan terug kan denken. Daar zijn Jan, Mies en Wim, van de eerste leeslesjes.

wie zijn dat?
o, die ken ik wel.
dat zijn wim, mies en jan.
wim is tien jaar,
zijn zus is er zes
en jan pas vier.
wim zit op het hek.
hij zet zijn pet af.
mies ziet ge met haar pop
en jan met pol.
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B.C. Kloostermans, Zien en zeggen, methode voor het eerste leesonderwijs, 2, met krabbels van Rob. Graafland,
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbosch.
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Menigeen echter herinnert zich ook wellicht met enige weerzin de vroomheid waarvan dit gezin vrijwel
voortdurend getuigenis aflegde.

B.C. Kloostermans, Zien en zeggen 3 (idem)

het lof is aan
moe zit in haar bank.
jan en mies zit naast haar.
wim zit voor hen
aan het altaar.
als het lof aan is,
zingt een man op het koor.
jan kijkt om.
moe, wie is dat? zei jan.
zou dat oom piet zijn?
foei, jan, kijk voor je, zei moe!
kijk naar onsheer,
daar op het al-taar!
kijk toch niet om!
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B.C. Kloostermans, Zien en zeggen 5 (idem)

De laatste regel klinkt haast omineus. Hij klonk echter niet vreemd in de algemene propagering
van de geestelijke staat die men in vele leesboekjes voor de lagere school kan vinden.
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Naar de preek.
Frits moet pa-ter wor-den, maar daar voor moet hij eerst groot zijn.
Nu is hij een klein pa-ter-tje. Daar heeft Sin-ter-klaas voor gezorgd. Hij reed voor hem een toog
en een bon-net-je. Ook reed hij een groot kruis. Dat moet het pa-ter-tje op zijn borst hangen.
La-ter moet Frits pre-ken voor de gro-te men-sen.
Hij be-gint het al goed te le-ren.
's A-vonds mo-gen de kin-de-ren spe-len in de gro-te ka-mer.
Dan doet Frits zijn toog-je aan. Hij zet de bon-net op en hangt het kruis om zijn hals.
Daar-na be-gint de preek. Ka-rel, Hel-ma en Griet-je moe-ten luis-te-ren.
Luis-ter eens, hoe het pa-ter-tje preekt.
Bes-te kin-de-ren,
Jul-lie moet braaf zijn, hoor! Jul-lie moet 's mor-gens en 's avonds goed bid-den. Je mag nooit de
drie wees-ge-groet-jes verge-ten.
Je moogt geen zon-de doen, an-ders moet je naar het va-ge-vuur.
Als het pa-ter-tje niets meer weet, zegt hij: A-men.
Dan springt hij van de preek-stoel en de preek is uit.
Jos M. Reynders en N. Doumen, Ik lees al, 10, Drukkerij R.K. Jongensweeshuis Tilburg
1933
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Brave Hendrik mag dan uit de vorige eeuw stammen, in de leesboekjes voor de Roomsche Jeugd
(zoals die van de serie ‘Van 't Jonge Leven’) wemelde het van katholieke soortgenootjes. In het
veelgeprezen ‘Halve Frans’ door M.C. Versteeg heet hij Jan de Kort. In het eerste hoofdstuk zien wij
hem al meteen de kerk uitkomen; op weg naar school, slaat zijn klasgenoot Henri Zebregs Jan zijn
kerkboek uit zijn hand.

Toen hij een goed eind weg was, en zag dat zijn twee schoolmakkers hem niet achtervolgden, bleef
hij staan, en riep van verre: ‘Hola! laat je kerkboek nou toch niet vallen - hou 't beter vast, man!’
Frans stak zijn vuist tegen hem op en riep: ‘Wacht maar 'ns als je durft, flauwerik!’ Jan stoorde zich niet meer aan 't geval. Ten minste, zoo hield hij
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zich, en zei kalmeerend: ‘Och, laat 'm maar loopen; min kerkboek heeft niks geleden; 't zit al weer
in m'n zak - 't is klaar!’
‘Ik vind 't gemeen,’ zei Frans nog wat bruisend van binnen, ‘zeg 't tegen de onderwijzer!’
‘Nou zeg, 't is de moeite waard - ik zeg niets, hoor! en jij ook niet!’
‘Als ie 't mij gedaan had, kreeg ie wat, om 't af te leeren! Jij doet niks: ben je bang van die Henri?’
‘Heelemaal niet!’
‘Waarom laat je je dan zoo maar plagen?’ zei Frans, die er niets van begreep, dat Jan vanmorgen
zoo kalm bleef.
‘Frans, dat zal ik je 'ns precies zeggen: omdat 't mijn kerkboek is.’
‘O, als 't wat anders was geweest, zou je 'm voor vijf duiten teruggegeven hebben?’
‘Beste kans!’
‘En nou 't je kerkboek is - nou niet?’
‘Nee, nou niet!’
‘O, 't kerkboek kan je zeker niet veel schelen!’
‘Ja wel, maar 't is om iets anders, Fransje. Ik zal 't je wel zachtjes zeggen: ik ben van morgen te
Communie geweest. En 'k heb Jezus beloofd, vandaag iets te verdragen voor Hem, thuis, of op straat,
of op school... En nou kan ik 't al doen. Wat die Henri deed, wil ik verdragen. Zie je, nou heb ik al
gedaan, wat ik beloofd heb. En ik weet, dat Jezus nu tevreden over mij zal zijn.’
M.C. Versteeg, Halve Frans; voor het zesde leerjaar, Drukkerij van het R.K. Jongens
weeshuis, Tilburg 1929
Ook meisjes werden echter toonbeelden van deugdzaamheid voorgehouden.

Moeder en kind
Moeder moet nu naar binnen, en Marie zal hier met Jantje blijven spelen. Klein moedertje loopt 'n
eindje weg. Dan hurkt ze neer, en strekt de armen naar d'r kindje uit. Jantje dribbelt naar haar toe.
Voor belooning krijgt-ie z'n rammelaar. En dan Pieters ratel. En dan ...
Kijk, daar is visite! Twee groote meisjes uit 't dorp, komen door 't tuinhekje. Bij de achterdeur
blijven ze staan.
Marie zegt ze goeden dag en roept naar binnen:
- ‘Moeder, de meisjes van de Kindsheid zijn er!’
Maar opeens krijgt Marie weer 'n idee.
- ‘Blijft u maar, Moeder,’ roept ze. ‘Ik zal er wel voor zorgen!’
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En ze gaat naar binnen en zoekt even in 'r spaarpot. Waarvoor? Kijk, de vijf kinderen zijn allen lid
van de H. Kindsheid. Behalve, dat ze er iedren dag 'n weinigje voor bidden moeten, kost 't hun elk
ook nog 'n halven stuiver in de maand. De drie grooten, betalen aan de Kindsheidsmeisjes altijd uit
hun eigen spaarpot. Maar nu zijn er twee van die drie uit. En Moeder betaalt altijd voor de twee
kleinsten. Maar Moeder is nu in de keuken bezig. Daarom zal Marie dezen keer alles uit haar spaarpot
betalen.
'n Tijdje nadat de meisjes weggegaan zijn, komt Moeder met 'n schaaltje aardbeien naar buiten. Ze
zet zich op de bank. En Marie en Jantje komen naast haar zitten.
- ‘Moeder,’ zegt Marie, ‘ik heb de meisjes betaald.’
- ‘Zoo? Dan heb 'k vijf centen schuld bij je!’
- ‘He nee Moeder, anders is 't niets aardig meer, dat ik 't betaald heb!’
- ‘En Huub en Anna dan?’
- ‘Wat zòu dat nu, voor dien eenen keer?’
- ‘Ja, maar jou arme spaarpot! Je weet wel, dat je er 'n beetje zuinig mee wezen zou!’
Ja, dat weet Marie wel. En ze weet ook heel goed, waarvoor!
Ons Anneke is voor 'n poosje al zeven jaar geworden. De kleine meid begint al aardig te leeren. 't
Voornaamste uit 'r kleinen katechismus weet ze al. In de leering, heeft ze altijd even ferm opgelet.
Omdat ze zoo alle dagen Onze Lieve Heertje beter leert kennen, leert ze Hem ook alle dagen meer
liefhebben. Nu is ze echter nog nooit zoo gelukkig geweest, dat ze den goeden Jezus in 'r onschuldig
hartje mocht ontvangen.
Doch enkele dagen geleden, heeft Meneer Pastoor gezegd, dat 't nu wel mocht. Meneer Pastoor
zou wel 'ns 'n dag uitzoeken voor Anneke's Eerste H. Communie. En dat heeft-ie nu gedaan, en 'n
mooien dag uitgekozen. Met Pinksteren zal 't wezen.
Zus Marie had aanstonds 't plannetje gemaakt, Anneke voor die gelegenheid 'n mooi
Communieboekje te koopen. Vader en Moeder vonden 't plannetje best! Maar dan moest ze daar extra
voor sparen. Nu, daar is ze al mee bezig. Doch nu is er vanmiddag 'n extra-uitgave bijgekomen. Toch
heeft Marie daar heelemaal geen spijt van.
- ‘O Moe, 'k krijg 't toch best bij elkaar. 'k Wou, dat 't al maar gauw was! En dan is Anneke voortaan
ook groot, he Moe? als ze 'r Eerste H. Communie gedaan heeft.’
- ‘Zeker, juist als jij.’
- ‘En als we dan 's Zondags te Communie gaan, dan mag Anneke ook voortaan, he Moe? Tusschen
u en mij in, he Moe?’
- ‘Natuurlijk!’
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- ‘En als we door de week gaan ook, he Moe?’
- ‘O, zoo dikwijls als Anneke maar wil, en Meneer Pastoor 't goedvindt!’
- ‘En als we dan later allemaal 'ns gaan, Moe? Pieter en Jantje ook. Wat zal dat heerlijk zijn, he
Moe?’
- ‘O kind, 'k mag er niet aan denken, aan dat geluk!’
- ‘Maar dat duurt nog lang, he Moe? 't Lijkt haast precies, of 't nooit komen zal, he Moe?’
- ‘'k Hoop toch, dat Onze Lieve Heer 't geven mag!’
Uit: Het Katholieke Leven, leesboek voor de L.S., door H.G. Heynen en J. van de Rijdt,
geïllustreerd door P. van Geldrop, derde deeltje, L.C.G. Malmberg, s-Hertogenbosch.
Iedere katholiek herinnert zich uit zijn schooltijd de tekeningen op het bord bij de godsdienstlessen,
of eerder nog: van de tussen taal- en reken-, zang- en tekenlessen door lopende godsdienstige vorming.
De eerste periode in die godsdienstige opvoeding valt samen met het schoolleven.
Gezien den Ouderdom van de kinderen moeten er Concrete Hulpmiddelen zijn; gezien den Last
van het begin moet er een Onmiddellijk Te Bereiken Doel gesteld worden. Zóó klimt het kind langs
een reeks onmiddellijk te bereiken doeleinden op naar het einddoel: De Bovennatuurlijke Deugd.
Aldus De Zusters der Christelijke Scholen te Vorselaar in hun voorwoord bij de door haar verspreide
‘Tekeningen bij de godsdienstige opvoeding’, een ‘Jaarkring’ die veelvuldig door het onderwijzend
personeel op de lagere scholen werd gebruikt. Een voorbeeld:
Vastenbeleving
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Opvoedend gebruik:
Elk kind krijgt een controolkaart voor de H. Missen van de Vasten en kleurt: de 1e week 6 steentjes
in den kelk; de 2e week 6 vlammetjes aan 't hartje; de 3e week 6 liefderozen door Maria's handen
geofferd; de 4e week 6 kelkjes om Jezus te troosten; de 5e week de letters van Jezus' naam; - dat alles
‘om Jezus blij te maken’, wat men de kinderen dikwijls moet laten zeggen!
Verschillende weekbladen ten behoeve van de katholieke jeugd voorzagen in de behoefte aan
ontspannende lectuur. Voor de kleinen was er

thans geheten
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Voor de groteren streden om de voorrang

welke naam nu (een kenmerkende ontwikkeling) gewijzigd is in het neutralere

en voorts
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en de Engelbewaarder, welk laatste ook jaarlijks een almanak deed verschijnen:
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Wie de jaargangen van deze weekbladen doorbladert, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat zij
zeer vroom waren. Verzen en schetsen met godsdienstige opwekkingen verdrongen elkaar. De
Engelbewaarder had een religieuze informatierubriek, Onze Courant gaf katholiek nieuws en bevatte
zelfs in de verkiezingstijd de oproep: Stemt op de katholieke lijst. In menig verhaal (en dus ook, mag
men zeggen, in vele door kleine lezers en lezeressen ter mogelijke publikatie ingezonden opstellen)
is het thema dat van een jong aan een ziekbed gekluisterd kind, dat aan het eind van het verhaal naar
de hemel gaat, of van een in allerbehoeftigste omstandigheden stervende moeder. Onvermijdelijk
dringt zich de gedachte op dat de jeugd zo vroeg mogelijk vertrouwd gemaakt moest worden met de
wereldwarsheid die het katholieke milieu in deze tijd scheen te bezitten.
Een kleine bloemlezing uit de genoemde tijdschriften kan een beeld geven van het gehalte der
geboden lectuur.
Soms werd regelrechte propaganda bedreven, zoals blíjken kan uit dit fragment van een verhaal
door Tante Joh in Roomsche Jeugd:
‘Moet jij soms ergens heen, waar je gruwelijk het land aan hebt?’ vroeg Annie, Truusje's oudste zuster,
die moeder in het huishouden hielp.
‘Nou zeg, dat weet jij toch ook wel, Ans,’ pruilde het meisje.
‘Moet ik na de vacantie dan niet terug naar die vervelende school? Ja, over een week is 't al weer
zoo laat! Ach, ja, wat beleef je toch een ellende!’
Truusje had dit op zulk een grappige toon uitgeroepen, dat allen onbedaarlijk om haar woorden
begonnen te lachen.
Maar Annie, die wel zag hoe dit lachen haar zusje hinderde, begon vriendelijk: ‘Maar luister toch
eens, Truusje, wat is er toch voor vreeselijks aan, om op zulk een prettige school als die der zusters
Ursulinen te zijn. Wat hebben jullie het daar toch niet gezellig.’
Uit ‘Een heerlijke schooldag’ door Tante Joh, Het weekblaadje voor de Roomsche jeugd,
geillustreerd kindertijdschrift, onder redactie van Zeereerw. Rector W. van den Hengel,
Utrecht, Eerw. Broeder Martinus, Maastricht, A.M. van den Donk, Venlo, Uitgave N.V.
De Spaarnestad, Haarlem, 23 sept. 1930.
Drankbestrijding werd de katholieke kinderen al vroeg ter navolging voorgehouden. Wederom een
verhaalfragment, over een postbode:
Intusschen laveerde Piet naar huis. In de buitenlucht werd het met hem nog erger; hij was nu geheel
dronken en begon zelfs te zingen. Zoo kwam hij in de kom van het dorp.
Toevallig ging juist de school uit. Eenige jongens bemerkten den dronken postbode en omringden
hem al joelend. ‘Piet is zat!
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Piet is zat!’ riepen ze. Piet werd kwaad en dreigde de bengels met zijn stok, maar nu werd het rumoer
nog grooter en schreeuwend en zingend vergezelden ze hem naar het kantoor, dat niet ver van daar
lag. Scheldend en dreigend tegen de jongens strompelde Piet naar binnen en - stond plotseling tegenover
den inspecteur, die dien morgen gekomen was en al gevraagd had, waar de postbode toch bleef. Vanuit
het venster had hij de herrie aangezien en hij behoefde niets meer te vragen; hij begreep alles ...
Hoe de zaak afliep? De inspecteur stelde een onderzoek in en nu kwam uit, dat Piet in dienst dikwijls
gebruik maakte van sterken drank. De kantoorhouder kreeg toen heel wat te hooren, omdat hij daarvan
niet, zooals zijn plicht was geweest, rapport gemaakt had. En Piet werd voor een maand geschorst.
Dat hij er nog zoo goed afkwam, dankte hij aan den burgemeester, den pastoor en andere voorname
ingezetenen van het dorp, die zijn voorsprekers waren en met veel moeite wisten te bewerken, dat hij
niet ontslagen werd.
Piet had nu gezien, wat de gevolgen van zijn drankzucht konden zijn. Wat had hij moeten beginnen,
als hij zijn betrekking verloren had! Een ambacht kende hij niet en hij zou dus genoodzaakt zijn
geweest, als los arbeider den kost te verdienen. Hij maakte dan ook het vaste voornemen, nooit meer
een druppel sterken drank te gebruiken en om in dat voornemen sterker te staan, werd hij onmiddellijk
lid van het Kruisverbond. En hij hield vol. Toen hij weer in dienst was, behoefde niemand hem meer
te vragen, of hij een borrel lustte.
Uit ‘Een regenachtige Zaterdagmiddag’ II, door J. Toebosch, idem, 1 nov. 1930.
De schrijver J. Toebosch liet trouwens voortdurend waarschuwende beelden uit ‘het volle leven’ zien.
Toon Dirksen was de eenige zoon van een arme weduwe. [ ]
Daar viel Toon in de loting en moest dus soldaat worden. Zoo lang hij onder dienst was, zou zijn
moeder vergoeding krijgen. Voor broodsgebrek was ze dus gevrijwaard, maar er was iets anders, dat
haar bezorgd maakte: Toon was wel zeer goedhartig, maar hij liet zich gemakkelijk door anderen
overhalen. [ ]
In het begin ging alles best. Toon vervulde trouw zijn godsdienstplichten en was een ijverig lid
van de R.K. Militairenvereeniging. Bij zijn meerderen stond hij goed aangeschreven en altijd was hij
even netjes en fatsoenlijk. De brieven, die hij naar zijn moeder schreef, waren alle hartelijk en
opgewekt. Maar spoedig kwam er verandering. Hij kreeg slechte kameraden en nu ging het hoe langer
hoe meer met hem den verkeerden kant op.
Hij ging niet meer geregeld naar de kerk en leerde spotten met
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den godsdienst. Ook in de R.K. Vereeniging kwam hij niet meer en toen de geestelijke, die er directeur
van was, hem daarover aansprak, gaf hij hem een onverschillig antwoord. Wel bezocht hij nu dikwijls
de herbergen. Van zijn klein traktement kon hij dat natuurlijk niet doen en het beetje geld, dat zijn
moeder hem bij zijn vertrek had meegegeven, was dan ook spoedig verteerd. Nu schreef hij naar huis
om geld. [ ]
Werkelijk ontving Toon kort daarna per postwissel eenige guldens. En ofschoon hij heel goed wist,
dat zijn moeder dat geld niet te missen had en er zichzelf misschien het noodige voor moest ontzeggen,
verkwistte hij het met zijn makkers. [ ]
Eindelijk echter kwam er van zijn moeder een brief, waarin ze schreef, dat ze hem voorlopig niets
meer zenden kon. Ze had alles uitgegeven en zelfs schuld moeten maken. [ ]
Toon zond den brief weg. Een paar dagen later bracht de post hem een pakje. Dadelijk zag hij, dat
het van zijn moeder kwam. Hij opende het en vond ... een gouden kruisje. Het was hem, of hij een
slag in het gezicht kreeg. [ ]
Opeens zag hij thans in, hoe slecht hij gehandeld had. Maar dat zou van nu af veranderen. Geen
cent zou hij meer aan zijn moeder vragen. En het kruisje zou hij onmiddellijk terugzenden.
Hij nam een vel papier en begon te schrijven. Hij bekende zijn moeder alles. [ ]
Juist toen hij uit het postkantoor kwam, ontmoette hij den directeur der vereeniging. Dadelijk
besloot hij hem aan te spreken. De waardige priester, die onmiddellijk begreep, dat er iets gebeurd
moest zijn, noodigde hem vriendelijk uit mee te gaan naar zijn woning, die niet ver van daar lag. Daar
aangekomen, vertelde Toon zijn heele geschiedenis. [ ]
Van nu af aan ging hij weer geregeld naar de kerk en elken Zondag zag men hem aan de
communiebank. En toen zijn vroegere makkers zagen, dat hij standvastig bleef, begonnen ze
langzamerhand zijn voorbeeld te volgen en werden ze ook nette jongens. 't Is te begrijpen, dat Toon
daar pleizier in had.
Uit ‘Een regenachtige Zaterdagmiddag’ III, door J. Toebosch, idem, 15 nov. 1930.
En wat te denken van een tendentieuze schets als deze, ‘Als je kiest’ geheten, verschenen in Onze
Courant?
'n Jongen wilde priester worden.
Z'n biechtvader had hem gezegd: O.L.H. wil je als zijn priester hebben, jongen! Dus kies dat; ga
studeeren aan 'n seminarie of andere school voor priesters.
De jongen zag, dat dit hem gelukkig zou maken ... maar op 'n keer liep hij met een van z'n vrienden
naar school en vertelde hem, dat hij priester wilde worden.
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Onzin! riep deze. Heel je leven in zoo'n toog loopen, nooit meer kunnen dansen, niets meer mogen!
Doe toch zoo dom niet! Jij moet dokter worden; daar heb je veel meer aanleg voor. Je zult 'n knappe
dokter worden.
En ofschoon hij wist dat O.L.H. dit niet wilde, deed hij 't toch. Hij kwam aan de Universiteit, de
school waar je voor dokter kunt studeeren en ... voerde niets uit.
Hij luierde, ging uit, dronk, deed zonde en ... voelde zich diep ongelukkig.
Toen wilde hij priester worden.
Te laat.
Door 'n ziekte, die hij opdeed 's nachts toen hij uit 'n kroeg kwam, was alle studie onmogelijk.
Naar 'n ziekenhuis werd hij gebracht en stierf daar, na vlak voor z'n dood gebiecht te hebben.
Misschien kwam hij nog net in den hemel!
Maar van z'n leven was veel mislukt.
Hij had hooger moeten komen!
J.F., ‘Als je kiest’, in Onze Courant, geillustreerd weekblad voor de Katholieke Jeugd,
hoofdredacteur M.R. Teyssen, Nijmegen, uitg. Helmond, 26 nov. 1932.
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Het valt niet te ontkennen dat met name in de weekbladen voor de katholieke jeugd, vooral in De
Engelbewaarder en Onze Courant, op velerlei wijze getracht werd de jongens en meisjes, om het
zacht uit te drukken, te interesseren voor de geestelijke staat. Werden er in ‘het Groentje’, zoals De
Engelbewaarder ook wel heette, foto's afgedrukt van als paters en zusters aangeklede kinderen in
Kindsheidsoptochten, dan verwees een veelzeggend onderschrift - vrijwel wekelijks - meestal al naar
de toekomst.
Onder een foto van een jongen, in priesterkleren voor zijn altaartje, kon men een rijmpje aantreffen
als dit:
Dit was 't cadeau van Sinterklaas
Voor dezen kleinen goeien baas.
Wat of er van hem worden moet?
God zorgt ervoor, als Wim z'n best maar doet.

De Engelbewaarder, jaargang 1927
Of, bij een plaatje van twee als paters uitgedoste jongens:

Toekomstige missionarissen
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waarbij zelfs het vraagteken was weggelaten. Ook kan men er een foto vinden van een meisje met
naast zich een pop in nonnenkleren, met het onderschrift:

Mijn lieve Zuster-poppezus.

De Engelbewaarder, 3 okt. 1927
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Deze indirecte werving werd bovendien voortgezet in de Correspondentie-rubriek zoals die van De
Engelbewaarder:
Caecilia B. te Hengelo. Wat dat heerlijk moet wezen, als processiebruidje met devootlijk neergeslagen
oogjes het H. Sacrament te mogen begeleiden! Ik kan 't me voorstellen. En als je dan na de processie
nog met zoete koekjes zoet wordt gehouden, dan zou je ten laatste zin gaan krijgen, om je heele leven
voor bruidje te teekenen. Wie weet!
Zelfs de prijsvragen waren niet altijd van vroomheid vrijgehouden. Hier een rebus uit De
Engelbewaarder.

Ingezonden door L.v.d. Akker- Zoeterwoude.
(De oplossing schijnt wel: ‘Wil in uw huis aan Christus' kruis een plaats van eere geven, want menig
kruis wordt uit uw huis door Christus' kruis verdreven.’)
En de prijzen waren er dan weer mee in overeenstemming:
Onder de goede oplossers worden nog 'ns heel mooie prijzen verloot. Zie maar 'ns:
1 prachtig H. Hartbeeld
1 prachtig H. Mariabeeld
1 spoor op rails
1 groote stoommachine, enzovoorts
Men krijgt de indruk dat de redacties der jeugd-tijdschriften zich nog lang lieten inspireren door de
gedachten over Jeugd en lectuur, door J.J. Doodkorte gegeven in zijn gelijknamige boekje, nr. 11
van de Opvoedkundige Brochurenreeks.
Het boek, dat werkelijk boeit, oefent op de denkwijze van een jeugdig lezer een invloed uit, dieper
vaak dan men vermoedt. De held van z'n verhaal wordt voor den jongen, nog zoo weinig critisch
schiftenden lezer een karaktermodel. Die helden, die karaktermodellen moeten dus - vooral heden stralen in den
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vollen glans van zuivere Roomsche schoonheid (waarmede nog per se volstrekt geen letterkundig
schoon bedoeld wordt.)
Willen we een nieuwe, frissche, Roomsche jeugd, dan moet zij vreemd gehouden worden - zoover
als eenigszins mogelijk is van het neutrale boek. Ook van het beste. Ook van een boek - om maar
eens man en paard te noemen, als Hector Malot's ‘Alleen op de wereld’, dat helaas in zooveel Roomsche
bibliotheken, op zooveel Roomsche scholen zelfs ‘natuurlijk’ nog prijkt. [ ]
Iederen Zondag zijn we er getuige van, hoe jongens van 13 tot 15 jaar nog met animo den
‘Engelbewaarder’ lezen. Zeker wanneer Karl May, Jules Verne e.d. te krijgen waren, zou de smaak
voor eenvoudiger, degelijker kost er gauw afgaan. Doch ze krijgen ze niet en... zijn tevreden met het
betere. [ ]
Wat onze opgroeiende jeugd allereerst noodig heeft is niet ‘kunst’, maar simpele deugd, maar
godsdienstzin.
Daarop moet de lectuur, die we haar geven, allereerst en allerkrachtigst werken. ‘Kunstgenot’ en
deugdvorming sluiten elkaar lang niet altijd in. Maar heel wat stichting, opwekking en sterkte is geput
door duizenden eenvoudige, kinderlijke zielen uit simpele Roomsche verhalen, uit veel gesmade
Missie-almanakken, welke dikwijls met de Schoone Letteren op alles behalve goeden voet staan. [ ]
Laat niets wat den Godsdienst onwaardig is, de Roomsche fantasie van 't Roomsche kind verstoren.
Weg met 'n verhaal als de bekende ‘Lotgevallen van mijnheer Prikkebeen’, waarin de hoofdpersonen
met 't grootste gemak van christen muzelman worden.
Drukkerij v.h.R.K. Jongensweeshuis, Tilburg 1922
Menige Roomse jongen van toen zal zichzelf kunnen herkennen in een scène als deze, gelicht uit een
van de overigens flauwe verhaaltjes waarmee het weekblad Sint Bavo abonnés trachtte te winnen,
‘Haar offer’:
In het schemerdonker van de ruime serre stond Jan voor zijn geimproviseerd altaartje, omhangen met
mooi-geborduurde miniatuur miskleeren. Hij speelde kerkje. Dat was elken dag de nieuwe vreugde
voor hem als hij, na zijn schooltaak, zich in de behaaglijk verwarmde serre, achter de groote huiskamer
mocht overgeven aan zijn fantasie.
Met zijn altaartje, zijn kelk en zijn monstrans, en de misgewaden, die moeder met zooveel liefde
voor hem had geborduurd, waande hij zich dan al priester: het verlangen dat hij al kende als klein
jongetje en dat, naarmate hij grooter werd ook sterker in hem groeide.
Sint Bavo, 20 maart 1927
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Maar hoe er af en toe opstandige gevoelens heersten bij de goed gedrilde ‘Roomsche Jeugd’, leren
ons de verzen van Mien Proost, - zoals

Opstandige Jeugd
(Zaterdags na de laatste les begeven de leerlingen zich naar de kapel tot het bijwonen der Congregatie. Art. IX v.h. Reglement)
O, Sedes Sapientiae
Het valt zoo bitter weinig mee
Na 't einde van een zwarte week
Hier nog te luist'ren naar een preek.
Dat is voor mij de ergste straf,
En als ik weg ben, val ik af.
Maria Mater Gratiae
Ik ben nog jong en heel gedwee,
Ze hebben mij zoo goed getemd
Met hooge cijfers nooit verwend.
Ze krijgen ook van mij eens straf,
Want als ik vrij ben, val ik af.
Ach Moeder met Uw droef gelaat,
Die bij papieren rozen staat
De school, dat is zoo 'n bête gedoe
Ik ben de thema's zoo bar moe
Ik geef niet meer om snauw of straf
Ha, als ik weg ben, val ik af.
Zeg aan Uw wijs en dierbaar Kind
Dat ik toch altijd heb bemind
dat ik heusch zoo kwaad niet meen,
Maar hier begrijpt mij er geen een.
Ieder huichelt, of is laf
en daarom valt er niemand af.

De Gemeenschap, IVe Jrg. no. 12, 1928
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Een goed Rooms gebruik wil dat op grote feesten de kleine kinderen een ‘wensje’ opzeggen, - hun
eerste kennismaking met poëzie. Hier een voorbeeld uit ons tijdvak.

Nieuwjaarsversje
Voor Pa en Moe
Met Nieuwjaar 'n versje
Dat hoort er zoo bij!
Toe luister u beidjes
'n Paar amerijtjes:
't Is klein, maar 'n fijn, dat van mij.
Ik wensch u papaatje,
En u lieve Moe,
Nog honderden maandjes
Geheel zonder traantjes,
Maar boordevol vroolijkheid toe.
En leeren? O leeren,
Dat zal ik voor tien,
'k Word dokter of pater,
Niet dit jaar, dan later,
Wie weet, wel professor misschien!
En 't Kindeke Jezus,
Dat vraag ik heel lief
Vast iederen morgen,
Tot dank voor uw zorgen:
‘Och zegen die twee astublief.’
Met Nieuwjaar 'n versje
Dat hoort er zoo bij!
En dit is z'n staartje:
‘'n Zalig Nieuwjaartje
Voor u allebei - en voor mij.’
B.E.

B.G. Alberts en B.F. Martens, Vertellingen en versjes, L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch
1931
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Niet minder materiaal kon de jeugdige voordrager vinden in Zuster Teresa's bundel ‘Wij gaan feesten’
of in ‘Ik feliciteer u’ door Jos Ritzen. Voor het laatste werd dr. Fr. Feron te Roermond bereid gevonden
een ten geleide te schrijven, waarin men leest:
Wie den inhoud van dit aardige boekje zou willen versmaden, moge zich den waan van litteraire
superioriteit toeëigenen, zo iemand kent in ieder geval niet de kunst van het kleine. Ik ben er van
overtuigd, dat de eenvoudige verzen machtige dingen zullen doen. Hier redden zij iemand uit zijn
verlegenheid anders niets te vinden voor een feest, daar laten zij een hele kring lachen van plezier,
elders roepen zij een traan uit het oog van een feesteling(e). En zo steeds maar door ... Er zijn
momenten, waarop een versje van dit soort door geen Vondel verbeterd zou worden.
Of de persoon die in het volgende staal van Jos Ritzens kunnen werd toegezongen heeft gelachen van
plezier of een traan uit zijn oog heeft doen rollen, mag men betwijfelen, gezien de gewoonte dat
dragers van zijn functie de Nederlandse taal nooit machtig zijn.
Bij de komst van Z. Excell. den
Pauselijken Internuntius
Welkom als aan nevelboorden
zuiderzon en zomerdag,
Welkom als in 't ernstig noorden
mooi Itaaljes gulle lach,
Welkom Gij! Ja, wij herhalen:
‘Heil! Evviva!’ tal van malen,
U ter eer vol vuur en gloed,
U onze groet.
U Excellentie onze blijde groet!
Rome-Neerland ... Tussen beiden
vormt Uw vroom beleid de band;
in U eert men dankbaar-blijde,
beide: Kerk en Vaderland.
Dank en eer U! Wij herhalen:
‘Heil! Evviva!’ tal van malen, enz.
Rome-Neerland ... Moog nog jaren,
als hun hechte, heil'ge band
U de goede God bewaren
voor de Kerk en 't Vaderland!
Driewerf heil U! Wij herhalen:
‘Heil! Evviva!’ tal van malen, enz.

Jos Ritzen, Ik feliciteer u: gelegenheidsverzen, samenspraken, voordracht-spelen, 1935.
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Vrijwel ieder katholiek kind kreeg bij gelegenheid van zijn eerste Communie het ‘Prentenboek van de Kinderbiecht’
door M.C. Versteeg ten geschenke. Het ‘leren biechten’ werd daarin als volgt voorgesteld.
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1.
Bij de biechtstoel zitten er vier, die gaan biechten.
Die eerste is een man. Hij zit te denken, welke zonden hij gedaan heeft. En hij vindt, dat hij twee
grote zonden en vijf kleine zonden gedaan had.
Wat moet hij biechten?
Die twee doodzonden moet hij biechten. Want O.L. Heer wil, dat de mensen al hun doodzonden
biechten. De kleine zonden kan de man biechten, als hij wil.
De man wil goed biechten.
Hij denkt: ik biecht alles, eerst de grote zonden.
De man gaat in de biechtstoel, en biecht die eerste doodzonde, en dan die tweede ook ... en dan
nog die vijf kleine, dagelijkse zonden.
Heeft die man goed gebiecht?... Ja, hij heeft goed gebiecht: die grote zonden, die doodzonden moest
hij allemaal biechten ... dat heeft hij ook gedaan. De kleine zonden kon hij biechten als hij wou - maar
hij heeft ze ook gebiecht: hij heeft over al zijn zonden spijt. De priester doet al zijn zonden van zijn
ziel af. Zijn ziel is weer schoon en zuiver. Hij is weer vriend, kind van God. Hij kan weer in de Hemel
komen. De man is blij en gelukkig; en gaat nu proberen geen zonden meer te doen, zeker niet die
grote.

2.
De tweede die gaat biechten, is een vrouw. Die zit te denken, welke zonden ze gedaan heeft. En ze
vindt, dat ze drie grote zonden en zes dagelijkse zonden gedaan had. Wat moet ze biechten? Die drie
doodzonden moet ze biechten, want God heeft gezegd, dat wij al de doodzonden moeten biechten. En de kleine zonden kan de vrouw biechten, als ze wil.
Het is een flinke vrouw. Ze denkt: die eerste doodzonde zal ik zeggen - die tweede doodzonde ...
ook ... maar die derde doodzonde ... nee ... die zeg ik niet - dat durf ik niet goed ... En die kleine
zonden ... ja, die zal ik wel zeggen. De vrouw gaat in de biechtstoel ... en biecht die eerste doodzonde
... en dan die tweede grote zonde ... maar de derde doodzonde biecht ze niet ... die kleine zonden
biecht ze wel.
Heeft die vrouw goed gebiecht? ... Nee, O.L. Heer heeft gezegd, dat wij alle doodzonden moeten
biechten, anders biechten we niet goed. Die vrouw heeft alle doodzonden niet willen zeggen. Zij heeft
niet goed gebiecht. Ze biecht slecht. En - wie slecht biecht, krijgt voor dat slechte biechten nog een
grote zonde er bij, nog een doodzonde er bij. Want slecht biechten is doodzonde. En geen enkele van
de andere zonden doet O.L. Heer van de ziel af. - Die vrouw komt uit de biechtstoel, en haar ziel is
nog
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lelijker dan vóór de biecht. Waarom? - Eén doodzonde is er nog bijgekomen, voor dat slechte biechten,
en geen enkele andere zonde is er afgegaan. Hoeveel doodzonden heeft ze nu? Vier. Wat domme
vrouw toch! O.L. Heer zegt: Kom mooi en goed biechten, dan maak ik je ziel helemaal schoon en
zuiver. En die domme vrouw wil niet goed biechten. Zij biecht slecht.
En als ze de volgende keer haar ziel wil zuiver maken, moet ze al haar zonden opnieuw biechten,
en ook die doodzonde van het slechte biechten.

3.
De derde, die bij de biechtstoel zit, is een grote jongen. Die had twee doodzonden gedaan en nog
zeven kleine zonden. Wat moet hij biechten?
Die twee doodzonden moet hij zeggen, en die kleine zonden kan hij biechten als hij wil. Die grote
jongen wil goed biechten. Hij gaat goed zitten denken ... en hij vindt die eerste doodzonde ... hij denkt
nog eens goed ... maar ... hij vindt die tweede doodzonde niet ... De jongen gaat in de biechtstoel. Hij
biecht die éne doodzonde, die hij weet, en dan nog zijn kleine zonden.
Heeft die jongen goed gebiecht? ... Ja, want hij heeft die andere doodzonde niet expres, niet vrijwillig
verzwegen. Hij kon ze niet meer vinden, anders had hij ze zeker ook gezegd. En wat gebeurt er nu
met die tweede doodzonde? - O.L. Heer heeft gezien, dat de jongen goed wou biechten, dat hij alle
doodzonden wou zeggen - en daarom doet O.L. Heer die andere doodzonde ook van zijn ziel af. Als
de jongen uit de biechtstoel komt, is zijn ziel helemaal schoon. Is dat niet mooi van O.L. Heer? Als
die jongen later die doodzonde weer vindt, dan moet hij ze later nog biechten.
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4.
De vierde bij de biechtstoel is een meisje. Dat had geen enkele doodzonde gedaan, wel vijf kleine
zonden. Wat moet dat meisje nu biechten? - [Enzovoort]

Prentenboek van de Kinderbiecht door M.C. Versteeg, met medewerking van de
Katecheten aan de school van de schrijver: De Weleerwaarde Heren P. van Oorschot en
W. van der Horst, Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg
De heiligen die aan de jeugd ten voorbeeld werden gesteld waren, op een enkele uitzondering na,
jonggestorven tijdgenootjes. De doorsnee hagiografie stond niet op een zeer hoog peil. De veel
verspreide levensbeschrijving van de H. Gerardus Maria Majella door J.A.F. Kronenburg C.S.S.R.
geeft een goed beeld van de meest gebruikelijke toon in de biografieën van heiligen.
Reeds de eerste levensdagen openbaarden de groote heiligheid, waartoe God den pas geborene had
bestemd; en niet minder verbaasd dan gelukkig bespeurde Benedicta, zijn moeder, er de eerste
voorteekenen van. Als had de genade des Doopsels iederen kreet der natuur tot zwijgen gebracht:
Gerardus weende in het geheel niet, zooals andere kinderen plegen te doen. Nooit schreide hij om het
moederlijk voedsel, die behoefte der eerste kindsheid, en Benedicta werd slechts aan die zorg herinnerd
door hare waakzame liefde. Dan gaf zij tevens door de vurigste heilwenschen aan hare vrome teederheid
lucht, en zeide dikwerf: ‘Dierbaar kind, wees gezegend: “Figlio mio, sii benedetto!”’ Nog een ander
veel treffender verschijnsel, dat ontwijfelbaar bovennatuurlijk was, mocht de gelukkige moeder
opmerken. Gelijk men van den H. Nicolaus verhaalt, weigerde ook de kleine Gerardus op zekere
dagen de moedermelk, als wilde hij hierdoor reeds de
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gestrenge onthouding beginnen, welke hij in latere jaren zoo heldhaftig zou beoefenen.
Dat opmerkelijke der eerste dagen bleef aanhouden alle volgende jaren. Van zijn derde of vierde
jaar af kregen zelfs zijne spelen een godsdienstigen vorm. Blij ging hij aan moeders hand naar de
kerk; en was hij daaruit teruggekeerd, dan trachtte hij met zijn liefelijke kinderstem de heilige liederen
na te zingen, die hij in Gods huis gehoord had.
Leven van den H. Gerardus Maria Majella, Romen & Zonen, Roermond 1928
Een veel moderner stijl werd gebezigd door H. de Greeve S.J. Hij stelt ons de patroon der zuiverheid,
de H. Aloysius van Gonzaga, in zijn ‘Luigi Gonzaga’ als volgt voor:
Laten we een kleine optelsom maken.
Bezien met de oogen van de wereld, die sedert menschenheugenis in barenswee is naar mooie
betrekkingen, ruime salarissen, vrij wonen en vrij licht, en besomd in de huis- en tuin-taal, waarmede
in den dagelijkschen omgang de gunstelingen der fortuin getaxeerd worden, omvat de levensuitzet
van Aloysius in hoofdzaak het volgende:
- hij had een schitterend baantje,
- hij had blauw bloed,
- plenty of money,
- een knappen kop,
- twee ooms zonder kinderen - wat in goed Hollands wil zeggen, twee suikerooms, van wie hij
heel wat had te erven,
- en hij was een gunsteling der vrouwenwereld.
Opgeteld bij elkaar maakt dit de som uit van wat een man rijk maakt in de wereld.
Van dat alles deed hij afstand - en erger ... hij verachtte het.
Hij was een dwaas òf een kwezel.
Welnu hij was geen van beiden.
Hij was een heilige. - Dat is alles.
A.N. Govers, Den Haag 1926
__________________________
ST. GERARDUS MAJELLA
Dames en Heeren Kleermakerij
*
beslist het meest vertrouwde Adres, voor alle denkbare kleeding naar maat aan de meest
concurreerende prijzen!
Beleefd aanbevelend
W. VAN DER MAST A/H VLEESCHHUIS 22, MAASTRICHT
__________________________
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Maar ons tijdvak wordt, wat de hagiografie ten dienste van de jeugd betreft, vooral gekenschetst door
de verspreiding van levensbeschrijvingen van een hele reeks jonggestorven jongens en meisjes, - op
een enkele uitzondering na telgen uit bepaald niet onbemiddelde geslachten, van graven en baronnen
tot industrielen.
Allereerst de inleiding van ‘Het blije leven van een jonge held: André de Thaye 1912-1916’.
Aan André de Thaye
Adres: vlak bij Onze Lieve Heer.
Zeg, André, had je dat gedacht? Had je 't gedacht, dat die eerste 3.000 Blije Levens in twee maanden
uitverkocht zouden zijn! Je missiestichting komt er, hoor! En zeg dan maar 'ns, of je in ons polderland
geen enthousiaste vrinden gevonden hebt. Ze zijn even gek op jou als 't Vlaamsche schoenlappertje
van Charleroi. Och, André, heeft de Goddelijke Kindervriend zelf niet geleerd, dat we op jou moeten
lijken, om vlak bij zijn Hart te mogen komen? Wees dan niet verwonderd dat Pater Hyacinth Hermans
klaar stond om je ten doop te houden in de Hollandsche Maas. Fijn, welbekend water, André! Wat
heeft het jou 'n groote en kleine broers bezorgd in heel Groot-Nederland. Petit Saint Louis riant et
moderne, hou zoo'n peetoom in eere! Laat hem nog lang Weekpraatjes schrijven en vul zijn vulpen,
als ze leeg is, boordevol met jouw hemelsche, leuke blijheid. En vergeet ook Rector Vermolen niet,
die in jouw leven de schoonste illustratie ontdekte van een oud refrein: ‘De reinheid der jeugd, Strooit
rozen van vreugd, Wekt mannen van kracht, Wie de eerekroon wacht!’ [ ]
Maar, André, jou heerlijke, hartelijke jongen, die nu vlak bij Onze Lieve Heer staat en met je klare
jongenslach de meest ernstige Heiligengezichten ontrimpelt, omstraal vooral met je goeie, streelende
blik al jouw kleine vrinden in Holland en Vlaanderen. In Saint-Louis alleen al zijn er honderdtallen,
die je boekje hebben gekocht, gelezen en ... stukgelezen. Dat geeft niks, André, nu er een tweede druk
klaar staat, die nog veel rijker is: vrucht van m'n pelgrimage van je doopvont tot je graftombe ... Merci,
André, merci ook uit naam van al jouw Hollandsche vrindjes. Jij kent nu hun namen en je weet wat
ze zooal van je zeggen:
‘Dat is nou 'ns een echte boy! Op hèm wil ik lijken ...’
‘André is mijn vrind. Hij is vlak bij me ...’
‘Dat is nou 'ns een heilige! Die laat zijn knikker kaal knippen, niet uit boetvaardigheid, maar uit
echte gijn!’
‘Ik begrijp niet, dat ie nog niet zalig verklaard is. Voor zoo eentje moest de Paus maar eens een
oogje toe doen ...’
‘Ik bid 's avonds met André m'n drie weesgegroeten ...’
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‘Leuke heilige zonder rokken, maar met een voetbal, bid voor ons ...’
Ha, wat 'n origineele Litanie kan dat nog worden. En het schoonste staat er nog niet eens in, André.
Tel ze maar op, al die vrindjes uit Holland, die, met 'n souvenir van jou in hun zak en met jouw
lijfspreuken in hun ziel, daar rondspringen. Zijn er niet bij, die van jou geleerd hebben om te leven,
om te lijden en te sterven? O, André, dat voor hen ten slotte jouw groote vrind Kees Spierings spreke
met z'n wonderschoone recensie uit de Volkskrant. Zijn meditatie vat 't zuiverst m'n eigen gevoelens
samen: ‘Wat 'n pittige, stevige, levensblije boy, hè? De lust en vroolijkheid straalt hem gul en vol
van het lachend, open gezicht. Stevig staat hij geplant, met forsche, gespierde beenen op Gods lieve
aarde. Hij stààt. Stoer, pootig en breed. Een heerlijke, sappige jongensjeugd. 'n Jongen als een open
zomerwei! Als 'n blij-spoelend water; 'n Jongen als 'n klok, 'n lied!’ ...
De (anonieme) vertaler van ‘Het blije leven van een jonge held: André de Thaye
1912-1926’, Ned. uitgave van St. Louis, Oudenbosch 1928
__________________________
DE H. THERESIA VAN HET KINDJE JESUS
vraagt gaven om onder haar bescherming een kerk te bouwen in Mandel op de Zuidkust
van Noorwegen. Zij belooft den edelmoedigen gevers (sters) een regen van Hemelsche
Rozen.
Elke gave, hoe klein ook is welkom.
Op te zenden aan de
Eerw. Zusters Ursulinen ‘Mariaoord’ Vught (N.-Br.)
__________________________
De Maasbode, 28 feb. 1927
Een tweede veel verspreid leven was dat van Guido de Fontgalland. Het boek ‘Een kinderziel, Guido
de Fontgalland, 1913-1925’, vrij naar het Fransch door Amator, begint aldus:
Guido de Fontgalland werd te Parijs geboren op den eersten Zondag van den Advent, 30 Nov. 1913.
Zijn vader en moeder, de graaf en gravin Petrus de Fontgalland, wijdden hem toe aan de H. Maagd.
Zij beloofden Haar, dat hun eerstgeborene, het zoo vurig verlangde kind, 3 jaar lang Haar kleuren,
wit en blauw, zou dragen.
Acht dagen later doopte Monseigneur de Gibergues, Bisschop van Valencia,
Guido-Petrus-Emmanuel; daarna wijdde Z.D.H. het kind toe aan de H. Maagd Maria.
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Toen Mgr. de Gibergues eenige oogenblikken later de gelukkige moeder kwam bezoeken, zei Z.D.H.
haar: ‘Wij brengen U een mooien kleinen engel; hij is zeer wijs geweest en heeft met bitter berouw
het zout der wijsheid opgezogen; later, aan het altaar van Onze Lieve Vrouw, heeft hij oplettend,
zonder zich te verroeren, naar het brandend vlammetje gekeken ...’ [ ]
Het is wel merkwaardig, dat al zijn vorderingen als klein kindje, voor de eerste maal plaats hadden
op een Zaterdag. Maria toonde zich een ware Beschermster van Guido. Zijn eerste woord ... zijn eerste
tandje ... zijn eerste pap ... zijn eerste stap ... alles was op een Zaterdag.
Tilburgsche Handelsdrukkerij Jean Smits & Zonen, Tilburg z.j.
Voor de meisjes was er het leven van Annie de Guigné
In de meest gewone kleinigheden kon men haar behendigheid om zich voor anderen te vergeten,
opmerken. Op zekeren dag had men drie modellen nachthemden ontvangen. De kleintjes (ze waren
met hun vieren), wisten zich er spoedig meester van te maken en begonnen een nieuw spelletje. 't
Was zoo leuk om zoo eens in die kleedjes te kunnen robbedoezen, maar jammer, er waren er maar
drie en Nénette bracht gauw haar offertje, hoewel het wel een beetje zwaar viel, want ze was pas vijf
jaar. Iedere gelegenheid was haar welkom. Ging moeder met de kinderen wandelen, dan liet Annie
de anderen altijd bij haar loopen, en gaf heel lief de gouvernante een handje, opdat deze niet alleen
zou zijn. Men kan begrijpen, wat deze zelfverloochening haar kostte als men weet hoe levendig haar
aanhankelijkheid aan moeder was.
Et. Mar. Lajeunie O.P., Een heldhaftig bruidje van Jesus, Annie de Guigné, uit het Frans
door J. Sommer pr., Foreholte, Voorhout 1928.
Men vindt deze kinderheiligen - waar het tijdvak zo rij aan was - nog eens alle bijeen in het boek
‘Koningskinderen’. Plus enkele andere; zoals August Magne.
August Magne was geboren op het Feest van de H. Ursula, 21 October 1920. Twee jaar later had hij
zijn familie aan 't schrikken gemaakt door heel ernstig ziek te worden. De baby, die groote
benauwdheden, veel pijn en lastige behandelingen te doorstaan had, zoo klein als hij was, bracht den
dokter in bewondering door zijn buitengewoon geduld. ‘Ik heb nog nooit een kindje behandeld, dat
zóó zoet was als deze baby,’ zei hij.
Of zoals Lulu en Riri.
Lulu en Riri zijn twee Fransche meisjes. Ik vertel de geschiede-
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nis van deze twee kindertjes in één verhaal, omdat ik ze veel op elkaar vind lijken: twee frissche,
guitige rakkers vol zonneschijn: twee vurige hartjes, brandend voor 't Kindje Jezus, heel vroeg
binnengelokt in zijn heerlijke hemel. Ze waren toen allebei 6 jaar oud. Nu moet je maar eens gauw
kennismaken met je nieuwe vriendinnetjes.
Lulu is Lucette Ch. Voluit heet ze: Marie-Luce-Ennemonde-Christiane. Haar naam is veel grooter
dan zij zelf, want ze was, net als Riri, heel klein en fijn. [ ]
Lulu's moeder vroeg dikwijls aan Onze lieve Vrouw, toen zij de komst van haar kindje verwachtte:
‘Lieve Heilige Maagd, geef, dat 't zoo mooi is als dit engeltje’ en dan wees ze op een snoezig engeltje
van Reynolds. ‘Dan zal ik mijn kindje uit dankbaarheid aan U geven; het zal uw kleuren dragen en
heelemaal van U zijn.’ [ ]
En nu onze Riri.
Ik weet niet, hoe Riri's familie heet, alleen, dat de naam met een T. begint.
Ook Riri's moedertje had een groote godsvrucht tot Jesus en Maria en het kleine dochtertje noemde
zich het liefst ‘het dochtertje van de Heilige Maagd’. [ ]
Op Sacramentsdag was Lulu nog maar een poppetje van 6 maanden, maar toch mocht ze mee naar
de processie in de met bloemen bedekte kinderwagen. Het was haar eerste ontmoeting met Jesus-Hostie.
Op het oogenblik, dat Jesus voorbijkwam, liet moeder het kleine knuistje vol bloempjes naar de
Heilige Hostie wuiven en ook mocht het kleine handje even later een geldstuk aan een arme geven.
Je ziet, dat ze al vroeg opgevoed werd naar Jesus' zin. [ ]
Zoolang ze nog niet spreken kon en haar handjes nog te klein waren om ze te vouwen, deed ze als
de Heilige Maagd: Ze legde haar armpjes gekruist over haar hartje en zuchtte.
Domna Ursula M. Schuver O.S.B., Koningskinderen, Wed. J.R. van Rossum, Utrecht
1934
__________________________
Niettegenstaande het minder gunstige weer waren Woensdagmiddag in de kerk van den
Welberg vele honderden samengekomen om den H. Blasius te vereeren. Velen waren
van ver gekomen om den Heilige te ontvangen.
__________________________
De Steenbergsche Courant, 1930, geciteerd in de Maasbode, 16 feb. 1930
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3. Jeugdbeweging
Er leefde ongetwijfeld in de jeugdbeweging en de beweging der katholieke studenten een grote mate
van idealisme, dat nog steeds weldadig kan aandoen. De taak die de idealisten zich stelden was niets
minder dan ‘de wereld winnen voor Christus’. Een enkel citaat is wellicht in staat die geest gestalte
te geven. Allereerst een pleidooi van J. Bechthold in het maandblad Wij.
Er kome een machtige studentenbeweging over heel de Nederlanden.
We trekken als vergeestelijkte blije Pallieters, als avontuurlijke zonen van Franciscus Xaverius de
wijde wereld in met vliegende vaandels en slaande trom. Hoog voor ons uit de Goddelijke Graal met
het Corpus Christi er in, dat door zijn glorieuze glans onze zweetdruppels tot parels en onze
bloeddruppels tot robijnen maakt. Rond die Graal houden wij onze vlammende zielen hoog en met
deze vlammen zullen we de wereld in liefde-brand zetten voor Christus: en uit dit Brandende
Braambosch zal de Heer tot ons allen spreken. En de wereld zal 't hooren en zalig worden.
De volheid der tijden is daar. Er zijn geen afstanden meer, de heele wereld is één groote woning:
vliegmachines, duikbooten, telefoon, telegraaf, televisie, draadlooze: de wereld is gepeild en omspannen
door kleine menschenhanden en 't kleine menschenverstand. Nu is de werled als 'n bloem die geplukt
moet worden: de Goddelijke zaaier en maaier is daar. Wij moeten nu zorgen dat alles goed is. Satan
en al zijn verwanten doen wat zij kunnen om de bloem te schenden: Wij moeten ze beschermen, edeler
nog maken.
De laatste hulptroepen moeten komen: res ad triarios venit. Dat zijn de jongeren, de studenten.
Allen moeten hun plaats innemen. Geen deserteurs. Als Ridders van St. Jan of Dochters van Reinilda
de wereld in. Heel de studentenwereld van Midden-Nederland, in den ruimsten zin des woords, moet
gemobiliseerd worden. 't Gaat niet om revolutie voor wat staatsmacht, maar om de roode revolutie
voor Christus: rood door de vlammende liefde, rood misschien door bloed dat gestort moet worden
voor Jezus. Nu is de tijd voor Midden-Nederland gekomen: zij, de
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oudste dochter van Christus' kerk, moet ook de edelste en schoonste zijn, om haar wereld-roeping te
kunnen vervullen. En wat is warmer en edeler dan het zuivere jonge bloed.
Wij, dec. 1927 uitg. A. Arts, Tilburg
Een zekere L.G. schrijft in De Maasbode van 30 augustus 1932:
Limburgsch studentengilde van St. Servaas
Indrukken van het eerste zomerkamp in Montfort
Nu liggen die dagen achter ons. Maar de herinnering dragen wij mee, naar alle oorden van ons
schoon gewest.
De gild' van Sint Servaas heeft zijn eerste zomerkamp gehouden.
In Montfort. En 't was schoon!
Er was vreugde en ernst. Want 't was Katholiek.
Er was gemoedelijkheid en jovialiteit. Want 't was Limburgsch.
Er was jeugdigheid en jolijt. Want 't waren studenten.
Ik kan u gewoon niet zeggen hoe schoon het was en hoe goed 't ons deed. Maar ík zal eens voor u
grijpen in mijn herinnering. Alleen weet ik niet waar ik grijpen zal, want er was zoo veel. Zoo
verblijdend overvloedig veel.
Daar was de lezing van pater van Sante, ónzen pater. Hij zat in de wei bij de ruïne en wij lagen
rondom hem heen. En hij sprak ons over ‘Godsdienst en cultuur’. Niet zoo maar een lezing met veel
woorden en sterke gebaren. O nee, want hij is ... pater van Sante. Neen, streng-logisch sprak hij, maar
helder, klaar als een stille vijver waarvan je de diepte zoo op 't eerste gezicht nooit zou raden. Hij
bouwde 't begrip godsdienst voor onze eigen oogen op, dat we 't zagen groeien onder zijn woorden
tot 't daar voor ons stond en wij 't bezagen zooals ik denk dat een architect het huis ziet, dat hij gebouwd
heeft: hij omvat het met één blik geheel en ziet toch tegelijk al zijn construeerende elementen.
Zoo deed de pater ook met 't begrip ‘cultuur’ en toen wij beide begrippen, godsdienst en cultuur,
naast elkaar hadden staan, duidelijk en gansch dichtbij, toen voegde hij ze bijeen, langzaam, goed
zichtbaar. Tot we 't met één slag zagen, ineens en zonneklaar, zooals een kind na lang ingespannen
kijken plotseling de verbluffend-duidelijke oplossing van een zoekplaatje ziet: het gebouw cultuur
kan niet bestaan en blijven staan, wanneer 't niet hiërarchisch opgetrokken is op 't fundament godsdienst.
En toen zeiden wij met verbazing tot ons zelf: ‘dat je dat zoo niet eerder gezien hebt!’
Een der sympathiekste uitingen van het idealisme dat in de kringen der katholieke studenten leefde
was de ‘Heemvaart-beweging’.
In de jaren 1923 tot 1925 voltrok zich onder eenige katholieke hoogeschoolstudenten een omwenteling,
die - in Delft begon-
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nen en in Nijmegen voltooid - kort kan worden omschreven met de woorden: van drankweer tot
Heemvaart. Die omwenteling was een frontverbreeding. Men had het drankmisbruik leeren zien als
één uiting van een in den wortel bedorven levensopvatting met daarnaast tal van andere misbruiken,
uitwassen op denzelfden ongezonden stam. Toen dat inzicht eenmaal was verkregen, moest het
nutteloos lijken om enkel de uitingen en a fortiori om slechts één uiting van dien verkeerden geest te
bestrijden; eerst en vooral moest die duivel zelf worden uitgedreven en een christelijke geest gesteld
worden in de plaats van dien van het modern heidendom. Aan deze nieuwe veldtochtsplannen kon
de drankweer met haar beperkten opzet zich niet wagen en om in de pas ontstane behoeften toch te
kunnen voorzien kwam men tot: Heemvaart. [ ]
De stichting van Heemvaart was dus een aanpassen van den vereenigingsvorm aan de werkelijke
behoefte van den tijd en de verdienste van de oprichters van Heemvaart ligt vooral in het feit, dat zij
met een open oog voor de noden van den tijd de juiste beteekenis van den vereenigingsvorm hebben
ingezien. De organisatie moet immers als een harnas worden gesmeed naar de denkbeelden, wier
gestalten zij moet beschermen. [ ]
Maar er was aan Heemvaart ook een gevaar verbonden. De drankweer toch was in zooverre in een
gunstiger positie als zij scherper omlijnde verplichtingen had, wier naleving van buiten waarneembaar
was, zoodat ieders beteekenis voor de beweging als het ware uit zijn uiterlijke gedragingen kon worden
afgelezen, terwijl in Heemvaart slechts een zekere zielehouding werd geeischt, waarvan de
aanwezigheid en de waarde zoowel door den betreffenden persoon zelf als ook door anderen slechts
met de grootste moeite en dan nog zonder nauwkeurigheid konden worden vastgesteld. Die
omstandigheid nu kon heel makkelijk leiden tot verslapping en ontaarding van de heele beweging en
zou elk succes verijdelen. Als bij ingeving voelde men in Heemvaart, dat tegen dat gevaar iets moest
worden gedaan, dat men gelijk in de drankweer, aan de leden eenige scherp omschreven eischen
moest stellen, wier vrijwillige en stipte nakoming de borg zou zijn voor de aanwezigheid van de juiste
geesteshouding. Zoo kwam men tot de ‘afspraken’, weldra ‘verplichtingen’ genoemd, die in elke
groep naar gelang de plaatselijke omstandigheden werden vastgesteld en zoo noodig gewijzigd.
Aldus formuleerde H. Mastboom het kenmerkende van Heemvaart, in ‘De 2de Bries’, d.i. de tweede
van drie bundels ‘Drankweer- en Heemvaartschetsen’ rondom de zomerbijeenkomsten die de R.K.
Drankweer- en de Heemvaartinteracademiale van 1920 af in Neerbosch hield.
Uitg. Foreholte, Voorhout 1929
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De eerste bundel onder de naam ‘De Bries’ was in 1927 verschenen. Men vond daarin o.m. een schets
van de historische groei der zomerbijeenkomsten, met hun aparte geest:
Wie haar wil leren kennen, moet erheen gaan; en hij zal leren met ernst vrolikheid te verdienen, die
als rust na gedane arbeid zoet is. 'n Roomsche blijdschap om 't idealisme dat niemand hoeft te
verbergen, om 'n saamhorigheid die is om groots op te gaan, om 'n wederkeerig begrijpen, en 'n grote
tevredenheid over 't goede van de aarde en de goede wil van vele mensen, omdat de offervaardigheid
en de offerzin, waarmee deze laatste bijeenkomst in haar zenith stond, gelukkig maken, ook in teorie.
't Is hiervan dat Paul Kok heeft gezegd: ‘We zullen ernst gaan maken met onze vreugde.’ 't Feit van
deze ernst verklaarde hij aldus: ‘Onze ernst en de ernst der geheele wereldjeugd ligt in 't bewustzijn
der wereldontzieling als feit en van de wereldbezieling als plicht.’
Aansluitend bij het verlangen naar vervanging van de geest van modern heidendom, als uitkomend
in drankmisbruik zowel als in de geïmporteerde danswoede, streefde Heemvaart naar het herstel van
eenvoud en oprechtheid in de ontspanning
Tegenover de kunstmatige en onware genoegens immers stelt Heemvaart haar vreugde in de natuur,
in de spontaniteit van lied en reidans, in wandeltocht en spel.
Zelf gaven de Heemvaartgroepen daarvan het voorbeeld in hun ‘uittochten’.
Is het wonder, dat op zoo'n dag van zon en zomer, ergens vooraan in de groep een lied opbloeit of
een viool begint te zingen, waar ze achteraan glimlachend naar luisteren? En nog eens, en nog eens,
en weldra is het een blij gezang, een vanzelf gegroeide vrolijkheid, een eendrachtige vreugde. En
hiermee raken we reeds aan het wezen, den geest van zoo'n uittocht: de eensgezindheid van zooveel
verschillende jonge menschen in de eerlijke, spontane vreugde om Gods schoone natuur en elkanders
blijdschap.
De Bries, Foreholte, Voorhout 1927
Jop Pollmann ijverde voor het herstel van het volkslied, terwijl door de bezieling van mevrouw W.
Brom-Struyck de reidansen in Heemvaart weer in ere werden hersteld. Op hun uittochten lieten de
Heemtrekkers anderen, omstanders, in stad en dorp demonstrerend, daarvan genieten.
's Zondagsmiddags waren we - ergens - afgestapt; 'n liedje gezongen en al gauw hadden we al 't volk
van achter hun vla's en van
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uit de café's weggehaald; we begonnen 'n dans, 'n Hopsa Heisa. Toen ie gedaan was waren er 'n paar
lui die in de handen klapten, anderen riepen om meer, maar een vrouw stond vreeselijk te lachen; we
keken haar 'ns aan en toen werd ze in eens heel verlegen van haar eigen enthousiasme, ze kreeg 'n
kleur en begon: ‘Ja maar 't is ook zóó lollig ...’ In Gronsveld lokten ze ons van 't eene eind van 't dorp
naar 't andere en vroegen alsmaar om nog 'n dans. Nu wordt het hoog tijd voor de glimlachende
scepticus om vol medelijden te zeggen: ‘Ja beste man, maar dat doen ze omdat ze 't “raar” vinden,
jullie zijn daar den volke een schouwspel geworden’. Dat is niet waar; ze vroegen het omdat ze 't
vroolijk vonden of fijn: toen we de Sünross dansten en de armen langzaam omhoog gingen, riep er
een: Kijk, nou gaat-ie open!
Aldus Huub van der Grinten in de Derde Bries. [Voorhout 1930] In deze zelfde bundel wijdde Gerard
Brom, na ‘dertig jaar de studente beweging gevolgd’ te hebben, rake woorden aan de noodzaak van
een kernbeweging als Heemvaart.
Er bloeit tegenwoordig een kern, waarbij mijn geslacht volstrekt niet kon halen, maar deze groep laat
zich te weinig gelden tot zuivering van 't geheel. Een door het ‘absolute’ tot het passieve verleide,
onbewust sektariese geest zou de ontwikkeling met onvruchtbaarheid slaan. Er is een weerbare
spanning nodig, waarmee voorvechters zich midden in de branding wagen. ‘Formez des élites’ is 't
wachtwoord, dat ons uitkomst in allerlei organisaties belooft; maar zo'n vastberaden kring zal de
leiding niet winnen zonder offervaardigheid.
Welbewust moet Brom hier hebben ingehaakt op kritiek die in de katholieke studentenverenigingen
op Heemvaart als kernformatie leefde: dat zij zichzelf als te exclusief dreigde te zien. Brom zag de
oplossing in de zin voor ‘het offer van de onthouding’ pleitte dus voor versterving:
Het apostolies tijdvak is ook voor leken geopend. Dus mag een strenger maatstaf gelden dan in de
banale, profane wereld. Noem, wanneer de statistiek u zelfs tot meten van het onmetelike drijft, gerust
het toenemend getal Communies, maar verzwijg de hoeveelheid borrels niet, die dageliks zoveel
kracht van boven naar beneden afleiden. Tel opgetogen de bijdragen voor de missiebus, maar vergelijk
ze even met de uitgaven aan de buffetla. Maak een lijst van nieuwe kerken en scholen, maar schrijf
er asjeblieft de wanverhouding tussen ons aandeel in de drankhandel en dat in de boekhandel bij. [ ]
‘Goed eten en drinken is goed Rooms,’ zo klinkt een bekend gezegde, dat ik de laatste zal zijn om
te verloochenen. Wij veroor-

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

83

delen niet de stof, die een gave van de Schepper is; wij kunnen met eten en drinken God eren, dus
bepaald een goed werk doen. De vraag is alleen, of voor mensen op dit element de nadruk moet gelegd
worden. Daar zorgen ze heus genoeg zelf voor! [ ] Praat me niet van boeken vol overtuigingskracht
of preken met bekerend vermogen, het komt tenslotte toch op mensen aan. Ik heb wel gelachen om
een werkman, die me op Nieuwjaar een kaartje stuurde met zijn naam en daaronder, bij wijze van
titel, ‘R.K. Geheelonthouder’; maar nu leer ik begrijpen, wat een vrede en vreugde voor die man was
opgegaan uit een offervaardige gemeenschap, die hem eigenlik het levend geloof had geopenbaard.
Waren allerlei kameraden door de drank van de godsdienst afgeraakt, hij dankte zijn vroomheid aan
de drankbestrijding.
De Bries, Foreholte, Voorhout 1927
Heemvaart bleef zich kenmerken door de geest van onthouding en soberheid. Heemtrekkers
organiseerden zelfs tijdens de 12de Roomsche Studentendag te Nijmegen, in 1928, toen er voor de
feestgangers een bal werd gehouden, demonstratief een ‘tegen’-avond, met liederen en reidansen en
alcoholvrije dranken. Vele nummers van de 18e jaargang van het Roomsch Studentenblad getuigen
van de storm die daarover in de Unie van R.K. Studentenvereenigingen opstak. Een aardige noot
daarbij is dat er onder gefingeerde namen voor Heemvaart gunstige verslagen der gebeurtenissen
waren verschenen in de katholieke bladen: in De Maasbode door H.J.J. Donders en in De Gelderlander
door W.M. Bliksems ...
Hoewel langzamerhand de rijen van de actieve drankbestrijders wat dunden, bleven de
‘Sobrietas’-idealen, met name in de industriecentra, nog lang levend. Hier het lied der jongere leden.
Vaandellied van den R.K. Jongensbond
L. Simonis
F.J. van der Heyden
Wij zijn allen wakk're jongens,
Van den roomschen jongensbond,
En wij trekken met ons vaandel
Zingend alle straten rond.
Refrein:
Jongens, kiest geheelonthouding!
Geen jenever, bier of wijn!
Dat zal ons een lust en zegen
In ons jeugd en later zijn.
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Wij marcheeren altijd dapper,
Trommelslagers gaan voorop.
Koning alcohol moet wijken
En hij vlucht al in galop.
Refrein
Hoort nu klinken de trompetten,
Voorwaarts in versnelden pas,
Weldra is de strijd gewonnen.
Leve lang Sobrietas.
Refrein

Ook de jeugdbeweging werd vaak gekenmerkt door een nu nog weldadig aandoend idealisme. Vormen
van jeugdbeweging als de Eucharistische Kruistocht en de daarop stoelende K.J.M. en K.J.V., de
Graal, de Kajotters en Kajotsters, de Kruisvaart en Jonge Wacht, legden niet alleen de nadruk op de
vorming van de meisjes en jongens tot degelijke jonge katholieke vrouwen en mannen, maar bovendien
op het apostolaat buiten de eigen kring, - waarbij, helaas, de wereld wat te eenzijdig als ‘de vijand’
werd gezien.
Strijdlied van den E.K.
Fr. G. de Vos O.P.
(Feestlijk, gaande beweging.)
Fr. G. de Vos O.P.
In dichte drommen staat, o Heer,
Uw Kruisleger bereid,
in de oogen den gloed van uw oogen gebrand
En hakend naar den strijd!
Refrein. Met geestdrift.
Heil, Jezus, onze Koning!
U zweren wij den eed,
te stormen na u,
met het Kruis in de vuist,
tot daverend dreune onze zegekreet!
Met ijzren wil geharnast staan
Uw trouwe strijders pal,
De lippen nog rood van uw Kostbaar Bloed
Dat zwakken stalen zal!
Refrein
Ons harten laaien van het vuur
Dat uit uw Harte gloeit,
Een vlammende zee die de wereld omspoelt
En stijgende immer groeit.
Refrein
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De klokken luiden feestelijk
Den heilgen Kruistocht in,
God wil het! Te wapen! Maria voert aan
Ten kamp als Koningin!
Refrein
De Kruisvlag wappert hoog, die ons
Naar 't kleurende Oosten wijst;
Wijl boven ons hoofden de zegenzon,
De stralende Hostie rijst.
Refrein
Vooruit! Harop Den vijand in!
De stormklok nu geluid!
Door Hem die ons sterkt met zijn Lichaam en Bloed,
De zege is ons! Vooruit!
Refrein
K.J.M. lied
Ons blije jeugd, ons frisse leven
dat willen wij schenken aan God alleen,
in trouw aan Hem ons zelven geven
en goed steeds zijn voor iedereen.
Refrein:
Wij zullen niet van Maria wijken,
eenvoudig, ned'rig, vroom en rein.
Wij willen zo graag op Haar gelijken.
Wij willen kleine Maria's zijn.

[Bij de laatste regel van het refrein wordt de groet gebracht.]
K.J.M. Gids, Uitg. van het Secretariaat van Katholieke Actie voor de vrouwelijke jeugd,
Aartsbisdom Utrecht
Uit de Nadere Uiteenzetting van de Methode
De K.J.M.ers staan onder leiding van een leidster, die door de K.J.M.ers met LIOKA wordt
aangesproken. Lioka betekent: ‘Liefde Is Onze Kracht Altijd’.
De Mariacongregatie, waar met name in het Haarlemse diocees alle schoolvrije katholieke meisjes
werden geacht deel van uit te maken, kende verschillende vormen. In een grote Haagse stadsparochie
had de Mariacongregatie voor meisjes drie secties, een Eucharistische, een Gebedssectie en een
Mariasectie. Een eigenaardig onderdeel van de ‘Wet’ dezer sectie werd gevormd door
7. Wij beloven geen verkeering te beginnen vóór ons 20ste jaar.
Dux, januari 1934
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K.J.V. Lied
P. van Gestel S.J.
J.A. Maassen
Wij meisjes van de Ka-Je-Ve,
Wij willen dat in dorp en stee
De Kruisvlag uit zal waaien
Voor Roomsche zeden, voor Rooms recht,
De Ka-Je-Ve, het meisje vecht;
Laat hoog de strijdlust laaien (bis).
Ja, reinheid, eer en daad en deugd
En zoo de echte zielevreugd
Dat is ons jonge leven,
Dat is ons jeugdig ideaal,
Dat is ons blijde zegepraal,
Dat is ons volle streven (bis).
In hart en huis en maatschappij
Dat Christus onze Koning zij,
En niets kan ons nog deren;
Wij, meisjes van de Ka-Je-Ve,
Ons is de toekomst! Wie doet mee?
Ja, Christus moet regeeren! (bis)

In het Patronaat werden overigens soms merkwaardige spelen gespeeld, zoals uit de tips voor
‘Spelleiding’ kan blijken.
22. De open-schaal-collecte.
De spelers zitten met hun rug gekeerd naar den spelleider.
Deze heeft voor zich een schaal, asbakje, e.d., en laat hier achtereenvolgens van 3 d.m. hoogte een
geldstuk invallen. De spelers moeten nu opschrijven de volgorde van de geldstukken. Het verdient
aanbeveling van tevoren de spelers de verschillende geluiden te laten hooren met opsomming van
den naam. Hierna kan men het ook op hout doen, en knoopen etc. tusschenvoegen.
7. Nachtspel
Twee partijen (toeschouwers bij dit spel goed mogelijk).
Beide zijn geblinddoekt en nemen tegenover elkaar plaats tegen de wand van de zaal.
Op ‘af’ van den leider moeten beide partijen de tegenovergestelde wand probeeren te raken, zonder
door iemand anders getikt te
__________________________
De koster van de Parochie van den H.... te Rotterdam wenscht al zijn parochianen een
zalig nieuwjaar.
__________________________
De Maasbode, 9 jan. 1927
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zijn. Zelf mogen ze tikken. Wie het eerst tikt maakt de andere ‘dood’. Wanneer twijfelgevallen, beslist
de spelleider of zijn beide levend.
De partij, die na zekeren tijd de meeste aan de tegenovergestelde wand heeft wint.
Om wat kleur aan het verhaal te geven kan het spel ‘de muur van Jerusalem’ heeten, en het de pas
opnieuw ontbrandde strijd tusschen Turken en Joden noemen.
Het Patronaat: maandblad voor Leiders van R.K. Jongenspatronaten en
Jongelingsvereenigingen in Nederland, 25e jrg. 1929
Hier en daar heerste nog een vreemde opvatting van ontspanning. Het in 1933 verschenen officieel
handboek van het Legioen van Maria, ‘Legio Mariae’, geeft de volgende richtlijnen voor het verloop
van een feestavond van het Legioen.
Ieder Praesidium houdt omstreeks 't Feest van O.L. Vrouw Geboorte een gezelligen avond. In centra
waar veel Praesidia gevestigd zijn, kunnen er zich verscheiden, als ze 't wenschen, bij elkaar voegen
tot 't houden van den feestavond.
Geschikte personen die geen Legionairen zijn kan men er op uitnoodigen met de bedoeling ze tot
toetreden over te halen.
We bevelen aan, de Legioengebeden in hun geheel, Rozenhoedje inbegrepen, te verrichten, en wel
in drie gedeelten zooals op de Praesidium-vergadering. De tijd dien gij aldus aan 't vermakelijke
gedeelte van den gezelligen avond onttrekt, bedraagt geen menige minuut; toch zal een verhoogd
succes van den avond deze hulde aan O.L. Vrouw ruimschoots vergoeden. De Koningin van 't Legioen
is ‘Oorzaak van onze blijdschap’ en zij zal antwoorden met de aangelegenheid bijzonder prettig te
maken. Tusschen de muzieknummers door zijn er 'n paar heel korte spreekbeurten. Allen vernemen
daardoor nog iets nieuws over 't Legioen, en, ongezocht biedt 't programma meer afwisseling. Enkel
vermaak wordt gauw saai.
En hier het
Bondslied der R.K. Burger-Jongelingen-Vereenigingen
(Pittig)
Klinke 't lied der fiere zonen
van den Roomschen middenstand.
Laat het frisch en krachtig tonen,
makkers over stad en land.
Hoort, wij durven 't luid verkonden
wat ons samen heeft gebonden.
Onze stand staat hecht en sterk,
Zijn wij Roomsch door wil en werk.
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Handen aan den ploeg geslagen,
Broeders in geloof en stand,
Laat het strijd en offers vragen,
Roomsche kerels houden stand.
Ziet, wij zijn de jonge garde
die voor 't groote doel ons harden.
Onze stand moet hecht en sterk,
Roomschen, wij door wil en werk.
Alle krachten saamgespannen,
Droomers blijven eenzaam staan.
Sa! want deze tijd eischt mannen
die vereenigd durven staan.
Luid en luider 't luid verkonden
het devies waarop wij steunen:
Onze stand staat hecht en sterk,
Zijn we Roomsch door wil en werk.

Uit Eerste Jeugdbundel met liturgische gezangen en liederen voor de R.K. jeugd, Uitg.
van de Nederlandsche R.K. Volkszangvereenigingen van de Interdiocesane
Jeugdcommissie, Utrecht 1931
Geen vorm van jeugdbeweging wist in deze jaren zozeer de aandacht op zich te trekken als de in het
Haarlemse diocees gestichte en daar door mgr. Aengenent krachtig gesteunde Graal, - het geen zij
dankte aan spectaculair optreden.
De Graal genoot b.v. groot succes met haar jaarlijkse stille omgang, met lampions, langs de straten
en grachten van Amsterdam op Allerheiligen, en met demonstraties tot in het buitenland, zoals te
Berlijn, begin januari 1933. (zie foto pag. 2 en 3.)
De Berlijnsche bisschop Mgr. Schreiber en de Londensche wijbisschop Mgr. Myer waren over de
Graalbeweging en het Graalspel niet minder enthousiast dan Mgr. Aengenent zelf; men was verrukt
over de buitengewone wijze, waarop de Graal Berlijn gesticht had: dat resolute optreden, die beslistheid,
waaruit innerlijke overtuiging en geestelijke kracht sprak, maakten een diepen, overtuigenden indruk.
[ ] Soms werd dat geloofskrachtig optreden der meisjes aandoenlijk: ‘ich habe geweint, als die
Gralgruppe mit ihren fäbigen Kluft und mit ihrer vielen Bannern in die Arena des Sportpalastes herein
marchierte’, zeide Mgr. Schreiber later tegen Mgr. Aengenent. [ ]
Te Berlijn heeft Mgr. Aengenent vele bezoeken afgelegd, allereerst bij den pauselijken Nuntius,
Mgr. Orsenigo, die een heel bijzondere belangstelling voor de Graalbeweging toonde (hij vaardigde
zijn secretaris naar het Graalspel af) en het vooral toejuichte, dat er een zoo innige band gelegd was
tusschen de Maria-Congregaties en de Graal.
De Tijd, 11 jan. 1933
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Een paar honderd lezers van De Tijd hadden de reis van de Graal naar Duitslands hoofdstad (waar
Hitler enkele maanden later de macht zou grijpen) meegemaakt.
Een enthousiaste lezer schreef, ongetwijfeld namens velen:
Wie onzer heeft niet door middel der onvolprezen radio met diepe ontroering geluisterd naar deze
bewonderenswaardige prestatie van jonge, meest uit nederigen stand gesproten meisjes, die met zóó
daverend élan haar Aposteltaak in 't wuft Berlijn volvoerden, nog wel in een moeilijke, phonetische
eischen stellende taal, die de hare niet was en welke op zoo verbluffend-zuivere wijze den aether
doorjubelde en trillende blijdschap zong in de harten der luisteraars!
De Tijd, 12 jan. 1933
Een Graalleidster gaf enkele dagen later in de krant haar indrukken:
We hebben maar één gedachte gehad: We spelen voor God en 't moèt lukken ... [ ]
Juist toen we vertrekken wilden, stroomde het Sportpalast uit - de menschen drongen om de bussen
heen - we koorden: ‘Wir haben zusammen nur ein Ideal: Got sei Herr der Welt, das will der Gral!’
de menschen koorden al mee.
De Tijd, 18 jan. 1933
De bladen konden overigens nog zo enthousiast het optreden van De Graal becommentariëren, altijd
kwam er wel weer een onverwachte reactie op een detail uit zulk een commentaar, getuige:
Men schrijft ons:
In het avondblad van ‘De Tijd’ van 14 jan. schrijft Kr. een mooi artikel over ‘De Graal’, maar laat
daarbij een minder gelukkig zinnetje uit de pen glippen. Dit: ‘Het groote gevaar van dezen tijd zit
niet in de lage blousjes en de korte rokjes, het zit dieper, het wordt geteekend door deze vraag: durven
we onze katholieke overtuiging in deze tijd en in deze maatschappij volledig aan?’ Zoo te schrijven
is d.m. gevaarlijk, wijl onze vrouwen en meisjes, hoe ook ten onrechte, daarin zien een vergoeilijking
van haar ergerlijke lichtzinnigheid en haar onbewuste propaganda voor de zedeloosheid. De vrouwen
met lage blousjes en korte rokjes toonen ook, dat zij haar katholieke overtuiging niet volledig
aandurven! Het groote gevaar zit even goed in haar als in hen, waarover Kr. spreekt, die tot
‘compromissen’ over gaan in de staatkunde, in de vrije maatschappij, tot compromissen, welke helaas,
ook hun invloed doen gelden op geestelijk gebied. Aan Kr. is dit ongelukkig zinnetje ontsnapt, maar
't lijkt me
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toch goed, het even recht te zetten, omdat er onder ons zijn, die het zoo nauw niet meer schijnen te
nemen met een zinnenprikkelende mode, moe-gestreden misschien tegen der vrouwen eigenzinnige
koppigheid.
P. Joachim S.S.C.C.
Naschrift. Wij moeten pater Joachim teleurstellen: het bewuste zinnetje was niet ontsnapt, doch
welbewust neergeschreven.
De Tijd, 26 jan. 1933
Het grootste succes dat De Graal in haar bestaan als jeugdbeweging boekte was wel het Pinksterspel,
in het Stadion te Amsterdam opgevoerd op 16 mei 1932. (foto pag. 338-339.)
Pinksterzegen
Massaal leekespel uitgevoerd door tienduizend Graalleden in het stadion te Amsterdam op den
tweeden Pinksterdag 16 mei 1932 des namiddags te half drie Tekst en regie van Mia van der Kallen
Muzikale illustratie van Th. van der Bijl
De tafereelen.
Eerste Tafereel:

Veni Creator!

Tweede Tafereel:

Vernieuwing.

Derde Tafereel:

Bededans.

Vierde Tafereel:

De zeven gaven.

Vijfde Tafereel:

Pinkstermorgen.

Zesde Tafereel:

Het Graallied.

Zevende Tafereel:

Ballade.

Achtste Tafereel:

Bekoring.

Negende Tafereel:

Zonder liefde geen redding!

Tiende Tafereel:

Pastorale.

Elfde Tafereel:

De blijde boodschap.

Twaalfde Tafereel:

Graal-offerande.

Dertiende Tafereel:

Hemelsche Hymne aan den Dageraad.

Veertiende Tafereel:

Verbond met Jezus.

Vijftiende Tafereel:

Te Deum Laudamus!

De optredende koren.
De Graalster in zeven kleuren.

De Graalkadetten.

De Bewaarengelen.

De Komsomolmeisjes.

De Seraphs en Cherubs.

De wereld.

De Kruiskinderen.

Het Zuidfront.

Petrus op de daken.

Het Noordfront.

De Octoberkinderen.

Het Middenfront.

De Helsche Machten.

De stem van Jezus.
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Hier volgt een fragment dat wel als het meest programmatische der Graalbeweging mag gelden.
Tweede Tafereel.
Vernieuwing

De Bewaarengelen.
O gezegende dag!
dat nu eindelijk mag
gaan vloeien de stroom van genaden;
O langverbeid uur,
dat de vrouwen-natuur
voor de wereld gaat bloeien in daden.
Driewerf zalig de tijd,
dat er maagden gewijd
aan den Bruidegom Jezus, nu mogen
met haar open gelaat
zich vertoonen op straat,
in den strijd tegen zonden en logen.
Naast het mannelijk recht
vaart de liefde vaak slecht
en besluipt hoovaardij vele zielen;
maar bij vrouwelijke min
krijgt het recht ook zijn zin
en zij eindigen beiden met knielen.
Met te knielen voor God,
die de menschen tot
Zijn sprekende beeltnis geteeld heeft,
En het aardsch wee en wel
over 't samenspel
van haar beider kunne verdeeld heeft.
Van het eerst begin af
was een vrouwelijke staf
in den dienst der Apost'len getreden;
Die met al hare kracht,
schoon in wereldsche dracht,
voor Christus den strijd heeft gestreden.
In den lateren tijd
wou de maagd God gewijd
steeds de wereld den rug toekeeren:
Om daar binnen het slot
als een bruid van haar God
van Maria haar dagtaak te leeren.
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Maar Paus Pius heeft thans
van den hoogsten trans
de nieuwe klaroen laten schallen:
ook den wereld'lijken mensch,
treft de Godd'lijke wensch:
Christus' Rijksuitbreiding hoort allen.
Juist de vrouw wel het meest
wil in deez' nieuwen geest
tot Apostel zich op laten leiden:
niet vereenzaamd alleen,
maar organisch bijeen,
in eendrachtige taak zich toewijden.
Ook voor ons is de Graal
van dien Parcivaal
en van Galaäds reinst verlangen
een niet zoo vreemde zaak,
want eens was 't onze taak:
te verzellen juist hen op hun gangen.
Vele engelen die nu
tot bewaarder aan U
door den Heiligen Geest zijn gegeven,
leidden vroeger eenmaal
in de eeuw van dien Graal
de Graalridders van licht, liefde en leven.
Daarom gaat onze raad
staag naar durvende daad,
naar het offer van lijdend beminnen:
daarom straalt Uw gezicht
steeds van 't wonder Graallicht,
waarmee Gij de wereld zult winnen.
Daarom nooden wij thans
uw gebed tot een dans;
bleef sinds Davids harpzang verstomde,
vaak die kunst slechts een vreugd
voor lichthartige jeugd
en een glibberig pad naar de zonde;
In den dans van de Graal
hervond Godsdienst een taal,
die ontijdig verstilde tot pooze,
dien ook wij dansen mee,
op de maat van Uw bêe,
van de hemelsche en argelooze.
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‘Wat de pers er van gezegd heeft’ was niet gering. Met name de niet-katholieke dagbladen toonden
zich onder de indruk van het spel.
De opzet van het spel, dat ten doel had, het Pinkstermysterie aan de mystieke beteekenis van het
Graaloffer te verbinden, was ditmaal nog grootscher: niet minder dan 10.000 vrouwelijke executanten
deden er aan mee. Daar de bezoekers het Stadion geheel vulden mag men bovendien 30.000
toeschouwers daarbij tellen. Met recht dus een machtige demonstratie, welke ook door vele autoriteiten
werd bijgewoond.
Menigmaal zeer schoon was het bonte kleurenspectrum, dat het veld met het enorme aantal
deelneemsters (deels op de tribune opgesteld) bood, alsook de goed gevarieerde en geregisseerde
bewegingen en dansen, die de groepen (telkens in koren van 500 of 1000 meisjes) uitvoerden.
Nieuwe Rotterdamsche Courant
De enorme groei van de meisjesorganisatie ‘De Graal’ - die binnen één jaar van ongeveer vierduizend
tot boven de tienduizend leden, alleen in het Bisdom Haarlem klom - schiep de mogelijkheid om
eindelijk eens een vertooning in het Stadion te geven, die ten volle kon voldoen aan den eersten eisch
van een Stadionspel, aan den eisch: ‘Massa’.
Meer dan tienduizend Graal-leden namen deel aan de opvoering van ‘Pinksterzegen’. En ook aan
den eisch van kleurige beweging was voldaan; het ovale grasveld leek vaak wel één enorm, veelkleurig
tulpenbed en ook op de oogenblikken, dat niet het geheele vak gevuld was, domineerden toch de
grootendeels voortreffelijk gekozen kleuren en hun wisselende groepeeringen.
Welk 'n heerlijkheid was het, deze actie van werkelijke massa's te aanschouwen! Welk een
overweldigende aanblik bood het telkens, telkens opnieuw binnengolven van versche honderden, als
reeds eerder honderden het Stadion rijkelijk schenen te vullen!
Het Volk
Deze opvoering is toch stellig, ondanks de zwakheden, een feit van beteekenis. Tienduizend jonge
menschen tot een zóó eenstemmige en gave uitvoering van een uitgebeeld geloofsdenkbeeld te brengen
is zeker niet mogelijk, wanneer dat centrale denkbeeld niet sterk in de harten der leidsters en leiders
leeft, en alleen al daarom is een spel als dit een verrassende cultuurdaad van dezen tijd.
Het Algemeen Handelsblad
In De Tijd bood C.R. de Klerk een ‘Naklank van den Pinksterzegen’, waarin hij een interessante
vraag stelde.
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Wat een gelukkig inzicht, voor deze Roomsche schoonheid geen vreemde talenten te leenen!
Er is op dit oogenblik in Noord en Zuid geen poëet, die Mia van der Kallen's gedachte en schepping
adaequaat had kunnen verwoorden in verzen; want de katholieke gemeenschapspoëzie moet nog
geboren worden, maar Mia van der Kallen's werk wekt de behoefte en het verlangen er naar.
Is er één literator van de oude Roomsche garde, die niet gaarne al zijn roem gaf voor een praestatie
als deze, die een nieuwe geestdrift schept onder de geloofsgenooten?
De Tijd, 18 mei 1932
In het maandblad Roeping gaf Anton van Duinkerken onder het hoofd ‘Polemische Pinksterzegen’
daarop commentaar:
De grootste aesthetische bewondering krijgt de ‘Graal’-demonstratie thans van C.R. de Klerk, den
artistieken en intellectueelen leider der ‘Van Onzen Tijd’-groep. En dit alles, terwijl de ‘Graal’ een
typische jeugdbeweging is. Integendeel werd de eerste scherts op het, toen nog vage ‘Graal’-initiatief
gelanceerd in ‘De Gemeenschap’ en wel in het allereerste nummer van den allereersten jaargang
(1925), in den vorm van parodistische ‘Concept-Statuten voor den Roomschen Edelknapenbond ter
handhaving van den Zwier en de Pose’. Ik citeer daaruit Artikel 7: ‘Kleur, snit etc. van de
edelknapenkleeding zal ook door officieel als vakkunstenaar erkende kunstenaars, die minstens twintig
jaar in het vak zijn, worden ontworpen. Voorlopig zal de uniform bestaan uit een baret met veeren,
een kleurig wambuis, korte fluweelen broek met strikken ter zijde der knieën, gekleurde zijden kousen
en gesp-schoenen.’ De woorden, die ik liet cursiveeren, verraden een sindsdien bevestigd voorgevoel.
[ ]
De geestdrift, die voor de breede schare der geloofsgenoten thans gloednieuw is, was de geestdrift
der vooruitstrevende enkelingen van 1900. Zooals de geestdrift der katholiekendagen correspondeerde
met de geestdrift van Schaepmans generatie, zoo correspondeert de geestdrift der stemmige
massa-betooging met de geestdrift van De Klerks generatie.
Daarmee verwijt ik de ‘Graal’ geen ouderwetschheid, maar ik erken haar massaliteit. Het massale
is nooit een beginpunt, maar altijd een resultaat. Doch daarmee lijkt mij voorlopig wel het raadsel
verklaard van een ‘jeugdbeweging’, die zonder eenig contact te aanvaarden, bestaat naast een ‘beweging
der jongeren.’
Roeping, juni 1932
In De Gemeenschap werd met de vertoningen van De Graal nogal de spot gedreven, getuige b.v.
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Brief aan Mia van der Kallen van de Graal
Juffrou ik ben met me man naar het ‘Koninklijke Paaskruis' geweest, ik von 't magnificat’ nog 't
mooiste, maar ik begrijp niet goed, beste Juffrou, waarom dat uwes na de vasten nog spreek van het
Kruis. Ik heb van m'n leven nooit aan 't Kruis gedacht op Pasen. Nou geloof ik wel dat je daarvoor
van De Graal moet zijn die ken nog wel meer an. Die heb meisjes die ‘met haar wuft gewemel winnen
de wereld voor God in den Hemel’. Nou, ik heb me dochters een andere opvoeding gegeven, dat
verzeker ik u, als huisvrouw zijnde. Ik vin 't heel mooi als uwes schrijft ‘wil soms de Graal ons maar
wat amuseeren. Neen de Graal dient tot Gods meerdere eere’, maar dat doe je dan toch niet met wuft
wemelen. Ik zeg dan maar liever, ik doe 't op de ouwerwetsche manier en zorg dat m'n dochter as ze
de leeftijd daarvoor heb, 'n goeje verkeering krijg en dan maar trouwen, dan doet ze toch ook wel wat
voor Gods meerdere eere. Ik heb 't mijne gezegd, juffrou, en verblijf
met de pen Uwes Vrouw Hommel
De Gemeenschap, mei-juni 1931
Onder de verschillende vormen van jeugdbeweging werd een geheel eigen plaats ingenomen door de
jonge leden van de Derde Orde van Franciscus, die afzonderlijke afdelingen in de Derde Orde
vormden.
Een aparte sectie onder de Tertiarissen droeg de naam ‘De Tochtgenooten van Sint Frans’, die
zoveel mogelijk op pelgrimstocht gingen; de ‘jeugdtertiarissen op stap’ heetten de ‘Jonge Adelaars’.
Beide groeperingen hadden zeer sympathieke trekken. Toch werden er wel bezwaren tegen geopperd.
Misschien merkt een of ander op: alweer een zich uitbouwende jeugdbeweging. Waar blijft de eenheid?
Die vraag is niet logisch. We moeten niet vragen: hoe krijg ik eenheid, maar hoe krijg ik zielen?
Hoe kan ik 't best Gods Rijk verbreiden?
Zouden de Haarlemsche bloemenvelden zoo beroemd zijn, als die tulpenzee enkel wit of enkel
rood was? En hoe kan een Orde, 'n Congregatie zich met enthousiasme geven, als ze niet kan bouwen
heelemaal in eigen stijl? Begrijpt men niet, dat juist de Kerk Gods gaat bloeien, als iedere Orde of
Congregatie haar eigen geest - toch altijd 'n facet van de Evangelieparel - zoo zuiver mogelijk laat
lichten. We vullen elkaar aan.
P.fr. Perpetuus Palant O.F.M. in: Dux, aug.-sept. 1932
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‘De Jonge Werkman’. de eigen standsorganisatie der katholieke arbeidersjeugd, dateerde reeds van
1912; dr. Poels legde er, in het Limburgse, de grondslag voor in een op de veertiende Diocesane
Katholieken-Dag te Weert gehouden rede, waar hij stellingen verkondigde die hij, uitgewerkt en
verduidelijkt, herhaalde in een artikel in de Nieuwe Kerkraadsche Courant (8 juni 1912). Ook ‘De
Jonge Werkman’ maakte graag gebruik van de in deze jaren zo geliefde spreekkoren, als
propaganda-middel; het meest bediende men zich van
Wij!
Spreekkoor voor den Jongen Werkman
van de Vlaamse Kajotters-aalmoezenier pater J. Bogaerts S.J.
Op fietstocht maakt men halt in een stad of dorp, om die te bewerken, en spreekt met 50 of meer
man dit koor uit, dat moet aantoonen, dat de Kajotters zijn: arbeiders, jong - christelijk.
Hier een fragment:
Stem:
(Tot het volk) U groet de kristen werkersjeugd!
Koor:
de frissche jeugd
vol werkersvreugd
en kristen deugd.
Stem:
Wij werken.
Koor:
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
een-ieder aan den arbeid staat
van allen die hier zijn.
Half koor (hooge stemmen):
Wij schrijven en wrijven
gebogen op 't werk.
Half koor (lage stemmen):
Wij sjouwen en bouwen
als handwerkers sterk.
Eerste halfkoor:
Wij rekenen, teekenen,
stippen en typen,
we schrijven en wrijven
en doen onze taak op het zwijgend bureel.
Tweede halfkoor:
Wij graven en scharren
we draven en karren
we smeden en nieten
we kneden en gieten
we spinnen en weven
we pinnen en kleven
we steken en zagen
we breken en dragen
en sjouwen en bouwen
in 't ronkende leven heeft ieder zijn deel.

Dux, okt. 1932
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Menig patronaat nam voor demonstratieve uitvoeringen zijn toevlucht tot een spreekkoor. Deze
massale getuigenissen bezaten een grote populariteit. Veruit de meeste stelden twee groepen tegenover
elkaar: de idealistische leden van het patronaat of de jeugdvereniging in kwestie, en de
vertegenwoordigers van ‘de wereld’. Een goed voorbeeld van een dergelijk spreekkoor biedt dat van
de Weertse kapelaan Josef Poels.
Op het tooneel (in verhoogingen opgesteld) staan de z.g. Degelijken; tegen het achterdoek (of den
achterwand) een groot kruisbeeld, waarvoor een mandje met witte bloemen.
Schuin tegen het tooneel aan (maar lager opgesteld) de z.g. Slampampers - allen, ook de Degelijken,
in hun gewone Zondagsche kleeren, al zal voor deze laatsten het Patronaatscostuum, waar dit reeds
is ingevoerd, ook voor dien leeftijd, natuurlijk beter voldoen.
Wanneer het doek opengaat is de tooneelruimte donker; plotseling gaat boven de plaats, waar de
Slampampers staan, een rood licht aan. De Slampampers komen slenterend van achter de coulissen
met groepjes en posteeren zich op hun tribune. Dan klinkt van achter uit de zaal [nog beter: vanaf de
speelplaats naast het gebouw, zoo dit doenlijk is] het klaroengeluid der Degelijken-groep. De piano
bij het tooneel speelt de melodie van het Patronaatslied voor: de degelijken zingen één vers, waarna
de trom roffelt en de groep der degelijken, met wapperende vlag, door de volle zaal heen, in
marschtempo, drie aan drie, naar het tooneel trekt, waar inmiddels de schijnwerper het kruisbeeld in
het volle licht zet: ‘Ik zal alles tot Mij trekken’. Op het tooneel aangekomen, wordt dit in eens ten
volle verlicht.
Stem uit de Degelijken:
Voor Christus onzen Koning.
Allen:
God wil het. Amen.
Welkom, gij allen, die naar ons luisteren gaat
en die verstaat
ons gebaar, ons woord vol diepen zin.
Wij willen u spreken van ons streven,
Van ons werken, van ons leven,
Van het doel onzer Vereeniging.
Welkom! Welkom!
Een nieuw geluid breekt zich baan;
de nieuwe geest moet ook gaan
door ons hoofd, door ons hart, door onzen wil.
We hebben een hoofd, we willen, dat het klaar is.
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We hebben een hart, we willen, dat het waar is.
We hebben een wil, we willen, dat het staal is.
[ ]
De Degelijken:
Vrijheid, blijheid, ja!
Maar vrijheid is: orde; vrijheid eist tucht.
Jonge boomen staan vastgebonden om recht te groeien,
De tuinman komt ze snoeien
Om taaie takken op te kweeken,
die zware, volle, rijpe vruchten dragen zullen.
Vier:
Wij zijn die jonge boomen.
Allen:
Rechtop van lijf, rechtop van ziel.
De Slampampers:
Hè, hè, hè!
Wij groeien zooals wij willen.
Onze wil groeit naar het pleizier.
Onze beenen naar het sport en dans vertier.
Onze oogen naar den flikkerschijn der bioscoop.
Ons hart naar het lonkend meisjesoog.
We slenteren langs de straat,
de sigaret in den mond, het geld uit de beurs,
de spaarpot in den hoek,
hè, hè, hè.
Komt mee!
Komt met ons mee!

(Bij deze twee laatste zinnen heeft de piano reeds zachtjes de muziek ingezet van ‘En overal, overal’,
wat de Slampampers na het tweede: ‘Komt met ons mee!’ beginnen te zingen: ‘En overal, en overal,
waar die meisjes zijn, waar die meisjes zijn, en overal’ - waarop dan plotseling met resoluut-afwijzend
gebaar en met forsch geluid de Degelijken roepen:
Allen:
Neen! (piano valt stil).
De Slampampers (allen):
Ah! zijn jullie de grooten, de fijnen?
Wij natuurlijk maar de kleinen!
De Degelijken (allen):
Wij kennen onze gebreken, onze zwakheden,
wie het gevaar bemint, vergaat erin.
Vier:
Leiding; zelftucht; oefening,
Allen:
dàt alleen brengt levenskunst.
De Slampampers (allen):
Er zijn menschen, die zeggen ...
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De Degelijken (allen):
Wat deert het ons, wat de menschen zeggen.
Wij zullen onze eigen wegen leggen.
Rechtuit en eerlijk van gemoed
Houdt frisch het jongensbloed.
Wij zetten onze zielen open voor goeden raad,
Voor wijzen praat; voor Gods gena vooral.
Vooral Hij doet het werk,
Hij maakt ons sterk.
Aan Moeder's hand steeds hooger.

De Katholieke Jeugdleider, 29e jrg. 1933
Enzovoorts.
Mede door toedoen van jongeren als Jop Pollmann, Wim Snitker, Jan Beerends, Anton Sweers en
anderen, en het maandblad Bouwen kreeg het culturele element in de jeugdbeweging rond 1933 een
meer verantwoorde plaats, zoals later met name zou blijken uit ten behoeve van de Kruisvaart en
Jonge Wacht samengestelde ontwikkelingsprogramma's, spelen en declamatoria.
Maar nog in september 1934 leidden ouderwetse opvattingen een hardnekkig leven.
In een bijeenkomst voor de pers heeft Anton Sweers een korte uiteenzetting gegeven van het door
hem ontworpen Kruisvaartspel, dat op den Leidersdag van de K.J.C. in het Bisdom Haarlem (Afdeeling
Juvenaat) door 500 jongens zal worden gespeeld. Het spel bedoelt een demonstratie te zijn van hetgeen
de jongens beleven in de jeugdbeweging, die er in de K.J.C. eene is van vormende aard. Uit hoofde
van hun leeftijd (12-17 jaar) is er in het spel veel actie noodig, waarnaast men evenwel het cultureele
element, de vorming van geest en karakter niet verwaarloosde. Het eerste gedeelte van het spel behelst
den algemeenen oproep ter kruisvaart tot de jeugd. Deze idee der kruisvaarttoepassing in het moderne
jeugdwerk is gebaseerd op de ridderlijkheidsromantiek, die het willen dienen van God en de
bescherming der Kerk en der zwakken in zich besluit.
De oproep der jonge kruisvaarders tot de jeugd rondom hen, vond vorm in goede, bestaande teksten,
die gezongen en gezegd zullen worden. [ ]
Vervolgens treden de Kruisvaarders in hun uniform, met vlaggen en banieren naar voren en vertellen
in koor hun doel aan de toegeloopen menigte kinderen, tot welke zij hun roep richtten. Op halverhoogte
van den circusoptrek is een burcht gebouwd, waarheen nu de luisterende kinderen geleid worden. Zij
ontvangen daar onderricht en vorming in de kruisvaartgedachte.
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De wanhoop van de jeugd, uit het Kruisvaartspel.

Dat deze burcht inderdaad een menigte kan bevatten, moge afgeleid worden uit de maten van
breedte en hoogte, die resp. 16 en 13 M. bedragen.
Het tweede gedeelte van het spel vangt aan met de verschijning van den Baljuw (hoofdleider der
kruisvaarders) die te paard de arena binnenrijdt. De kruisvaarders komen dan met de kinderen, nu
allen in uniform, naar hem toe en zeggen de wet op. Daarna wordt het kruis, symbool der verzamelden,
in de arena geplant, en begroet met de woorden: ‘Voor Christus, onzen Koning! God wil het, Amen!’
Dan volgen enkele gedichten in massazegging, gekozen uit het werk van Vondel en Gezelle, ter
verklaring van het ideeële streven der kruisvaarders. [ ]
Een gestyleerde imitatie wordt gegeven van een krijgsdans der Turken, die later verslagen worden
door de naderende kruisvaarders, waarin de laatsten door fierheid en nobelheid van beweging de
frivole dans-expressie der Turksche horden overwogen. In deze episode van strijd wordt ook een
Bruggenbouwdemonstratie gegeven, waarna een E.H.B.O.-oefening met sein-demonstratie volgt en
dit gedeelte kranig besloten wordt met spannende wagenrennen.
De Tijd, 14 sept. 1934
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De successen die de demonstratieve spelen van de Graal oogstten brachten menige leider in andere
jeugdorganisaties tot visioenen van soortgelijke massa-spelen. Weinig auteurs echter wisten de toon
van Mia van der Kallen te vatten. Bijzonder ijverig, zij het met weinig succes, weerde zich de priester
die zich achter de schuilnaam A. Suidgeest verborg. Hier een fragment uit ‘Naar 't Zonneland’ voor
katholiek Leekentoneel, - de ‘vierde act’.
Een nieuwe jeugd en een nieuw jeugdbeweeg
naar God. De blije biëncorf vliegt leeg
en gaat het neusje steken in witgele
en roode rozen. Biën honig stelen
waar animose spin zuigt haar venijn.
Door eedgebondene witblauwen zijn
de eerstgeroepenen. Langs de stadskade
gaan de cadetten, brengen een aubade
aan God.
De biëncorf kreeg krak op krak
toen gulzig bietje 't wippend neusje stak
in de witgele en de roode rozen.
Het bietje puurt het zoet; de animose
spin puurt het bitter. Uit hetzelfde rood
wat een is gif, is ander biënbrood.
Bedrijvig bietje zit
van honig rooven
van stoffig stuifmeel wit
op eens bestoven.
Het stuifmeel kan het kleed bestoffen.
Het bietje heeft het hart getroffen.
Ga, bietje, als de dag in glazen schrijn
gesloten is: je vindt er ambrozijn
van roode en van ambergele bloemen
om in te puren. Avondbietjes zoemen.
Het avondrood uit zon en zucht van zee
gewonnen kleurt er mee om wat je dee.
En nijver bietje gaat
in steeg en slop
bouwt er de honigraat
bedrijvig op.
De bietjes van de drie beloften
zijn wel de allermeest bestoften.
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Steek jij me, bietje, omdat jij bent bang
dat ik je in mijn biëncorve vang?
Traag en onachtzaam om je handen kerker
te breken is wel dood. Liefde is sterker.
En bietje liet zich vangen en verworf
toen groote rustigheid in biëncorf.
En gulzig bietje, zat
van neusje steken
in rode bloemen, at
met ochtendbreken
wit biënbrood, waarmee de biën
den wintertijd eucharistiën.
Einde van de vierde act.

‘Naar 't Zonneland’, voor Katholiek Leekentoneel, 1932
En dit is het vijfde bedrijf van A. Suidgeests spel voor katholiek lekentoneel (muziek van Jacques
Coffeng): Het Heilig Jaar, dat in 1933 verscheen.

Het Heilig Jaar
1e Tooneel
1e Komsomolist
(grafdelvend op):
Rei:
Hoe is je naam?
1e Komsom.:
Mijn naam is Zonderwerk.
Rei:
Wat doe je hier?
1e Komsom.:
Ik dwaal hier om de zerk
van 't graf der vrouw.
Rei:
Wie was die vrouw?
1e Komsom.:
Verlichting.
Rei:
Hoe heet je moeder?
1e Komsom.:
‘Moeder’ is verdichting.
Ik heb mijn eigen moeder nooit gekend.
Mijn werkelooze keel is afgewend
‘moeder’ te roepen. Jonge krachten vlieten
in eindeloozen dood. Meisjesbandieten
voeren de legers van de Rooden aan
en sterven dan. Van Wolga, Maggellaan
zakken zij af. Ik heb alvast gedolven
heur massagraf.
Rei:
Wreedaardiger dan wolven
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voor wie haar welpen schaadt is de wolvin.
1e Komsom.:
Vóór ik den baardgroei strem onder mijn kin (wordt geschoten)
ha, Moskou fusilleert - de Rooden komen. (Af.)
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2e Tooneel
2e Komsomolist (op):
Gevallen is de stad der hoer?
Rei:
Wie?
2e Komsom.:
Rome.
Rei:
Wie is er meester?
2e Komsom.:
Doctor Zondergod.
God hield er veiling. Doctor deed een bod.
Rei:
Hoeveel gelukkiger zijn kleinste dorpen,
die minder aan den storm zijn onderworpen
dan Rome, dat boven 't gebergte steekt.
2e Komsom.:
De bergen zijn gevallen. Je God wreekt
zich in zijn toorn. De paus is uitgebannen.
Rei:
De Satan heeft begeerd Simon te wannen
als koren in de wan en kreeg het klaar.
2e Komsom.:
Doctor regeert.
Rei:
Hoe te gelooven, waar
Hij heeft beloofd: ik heb voor u gebeden Heeft Pausenleger tot het end gestreden?
2e Komsom.:
Geen tegenworstelen is meer gebaat,
daar God zijn eigen kerk, zijn paus verlaat.
Rei:
Wij hielden vast, dat Simon niet bezwijke.
2e Komsom.:
Satan regeert.
Rei:
Geen wee heeft haars gelijke
in Rome's wee.
2e Komsom.:
De heele Tiberkant
in rep en roer. De heele stad in brand.
Rei:
't Is wonder, dat God zwijgt. De Schriften
spreken van wederopstaan.
2e Komsom.:
't Allerlaatste teeken
is Oceanenbrand.
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3e Tooneel
Spreekkoor van christenen:
(op, van links naar rechts)
Apostolaat.
Waarheen? Waarom niet?
Spreekkoor van heidenen:
(op, van rechts naar links)
Godloos doctoraat.
Waarheen? Waarom?
Spreekkoor christenen:
Naar God toe.
Spreekkoor heidenen:
God is 't kwaad.
Christus:
Komt in, gezegenden; vervloekten, gaat.
Einde van het vijfde en laatste bedrijf.

Het Heilig Jaar, voor Katholiek leekentoneel, 1933
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Op zondag 1 september 1929 werd in de vijf bisdommen een grote demonstratie gegeven van
De georganiseerde katholieke jongelingschap. [Deze zal] demonstratief naar buiten doen zien de
macht van haar getal.
Overal zal de inzet van de demonstratie zijn: Huldiging van en toewijding aan Christus, Koning
der jongelingschap.
Nevendoel zal zijn: de propaganda van het jeugdwerk op den grondslag van Christus' Koningschap
over de jongelingschap.
Het plan van de dagindeeling is ongeveer overal hetzelfde, n.l.:
a. een H. Mis in de open lucht;
b. optocht en defilé voor kerkelijke en burgerlijke autoriteiten;
c. slotplechtigheid in een kerk, lof en toespraak. [ ]
Wie zullen opgeroepen worden, aan deze demonstratie van katholiek jong Nederland deel te nemen?
Vooreerst de patronaten, vervolgens andere katholieke jeugdvereenigingen als: Jonge Werkman,
Burgerjongelingenvereeniging, de jeugdvereenigingen van de katholieke drankbestrijding, zuiver
godsdienstige vereenigingen voor de katholieke jongelingschap en tenslotte de gymnastiek- en
sportvereenigingen. [ ]
Hier wordt onze vereenigingen de gelegenheid gegeven, nu eens naar buiten te treden en geestelijken
en wereldlijken autoriteiten ons aantal te toonen.
Hier kunnen wij eens publiek demonstreeren, dat wij ook in de ontspanning ons op katholieken
grondslag organiseeren en ook daarbij Christus als onze Koning eeren.
De Sportillustratie, 30 april 1929
Waar gaat het om? Om de huldiging en toewijding der georganiseerde jeugd aan Christus, den Koning
der jongelingschap. Op 1 Sept. zal kath. Jong Nederland inzetten den strijd ter veredeling en
bescherming van de koninklijke rechten van den Christus over het menschdom. De innerlijke strijd
zal medebrengen een verdieping van het persoonlijke godsdienstige leven. De uiterlijke strijd zal
geven een machtige troepenrevue in verschillende groote steden van ons dierbaar vaderland.
Innerlijk zal katholiek Jong Nederland zich opvoeren tot een beter, een degelijker, een dieper
godsdienstig leven, uiterlijk zal de katholieke jongelingschap getuigenis afleggen van het heerlijke
katholiek geloof in den Christus om dan in onderdanigheid en gehoorzaamheid den knie te buigen
voor Hem, die is onze Heer en Koning.
Zal deze heerlijke opzet slagen? Wij twijfelen er niet aan. Maar dan dienen twee voorwaarden
vervuld te worden. Ten eerste het getal deelnemers moet overweldigend zijn en ten tweede de deelname
moet zoo keurig mogelijk geschieden. Daarom moet er gespaard, gemarcheerd en gezongen worden.
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Sparen, want een uitgaansdag brengt onkosten met zich mede. Marcheeren, want o er loopen nog
zoovele zoutzakken rond. Zingen, want het straatlied fascineert zoovelen onzer jongens.
Kap. H.J.J.M. van Straelen in De Sportillustratie, 11 juni 1929
De 1e september bracht precies wat men er zich van had voorgesteld. In de vijf diocesen
demonstreerden alle katholieke jeugdorganisaties voor hun bisschoppen, na indrukwekkende optochten
door verschillende grote steden. De jeugd van het Haarlemse diocees trok in Den Haag naar Houtrust:
12.000 deelnemers in totaal.
Houtrust zag nimmer nog zulk een massale uiting van roomsch vereenigingsleven.
Pater Borromaeus de Greeve O.F.M. hield de predikatie.
Met trots aanschouwt spreker hier de rijkste schatten der Heilige Kerk, de toekomstige priesters,
missionarissen en gezinshoofden, het aanstaande kader en de toekomstige troepen van het katholieke
leger. O, als wij dit zien, beseffen wij, dat het katholieke volk nog niet is uitgestorven. Onze beteekenis
is toegenomen door onze groeiende organisatiemachten. Er is niet tevergeefs gewerkt door de leiders,
die ondanks velerlei moeilijkheden doorgewerkt hebben. Thans zien wij tot welk een macht wij zijn
geklommen.
De Sportillustratie, 3 sept. 1929
Er moest een reactie komen op al deze demonstraties en het vertoon van macht. Zij brak eerst goed
los in de jaren 1933 en 1934, die een kentering inluidden, welke nochtans pas door de tweede
Wereldoorlog definitief genoemd kon worden.
Helaas ongenuanceerd, maar in zijn hartstochtelijkheid nu nog vaak overtuigend klinkend, was de
aanval die Ernest Michel o.m. in zijn ‘Europeesche Jeugd’ (1933) deed op de vertegenwoordigers
der officiële jeugdbeweging.
In deze jeugdvereenigingen van beate zelfgenoegzaamheid met trommels, vlaggen, ‘roomsche
blijdschap’ en infantiele stadionspelen sterft de middenstandsjeugd wat luidruchtiger en meer
buitenshuis dan anders in eigen familiekring, waar, dank zij de kruideniersmentaliteit van heel ons
geestelijk leven en heel onze Katholieke ‘cultuur’, door tallooze priesters bewezen en verdedigd als
letterlijk naar het Evangelie, precies dezelfde leeghartige bravourstemming heerscht. Daarom zijn en
komen er in deze jeugdvereenigingen zoo weinig levenden, zoo weinig bewusten, zoveel dooden en
bedriegbaren. [ ]
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De Graal brengt de oud-Romeinse groet (zoals deze toen heette) voor mgr. Aengenent.

Limburgse jeugd groet de kerkelijke overheid.
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Noch van eenige wezenlijke zelfverloochening, nòch van den minsten geest van armoede valt iets,
ook maar het minimum te bespeuren bij onze katholieke jeugdorganisaties, waarin het enkel wat
paradeeren is met mooie pakjes, met getrommel, gevlag en gezing, waarmee zij hun eigen
‘deugdzaamheid’ op de straat uitbazuinen als een leger van volmaakte pharizeeërs.
Uitg. De Christophore, Malden 1933
Nauw met deze opvatting verwant was het kritische geluid dat Henri Bruning ongeveer tezelfdertijd
liet horen, in een artikel getiteld ‘Massa-actie en kernvorming’, in Aristo:
Onze zelfmisleiding is: dat wij ons met dat mobiliseeren onzer reserves suggereeren iets
wonderbaarlijks gepresteerd te hebben. Maar de fundamenteele vergissing - alweer - is: dat wij geen
oogenblik beseffen niet te moeten kunnen, wat ook de anderen kunnen, maar dat wat de anderen níet
kunnen: dat wij niets van de socialisten en communisten te leeren hebben, maar zij eigenlijk alles van
ons; dat wij de wijze, waarop wij de wereld moeten veroveren, niet van de heidenen moeten ‘afkijken’
maar van onze groote veroveraars: de eerste Christenen, de groote apostolische figuren uit het verleden,
de heiligen in deze, onze tijd.
Aristo, okt. 1932
Het maandblad Dux onderzocht de kritiek op de jeugdbeweging grondig. Zo schreef een Vlaamse
priester:
In gegeven omstandigheden kan een massademonstratie niet alleen gewenscht, maar zelfs geboden
zijn. Bedenkliker wordt het als alle levenskracht en energie op de manifestatie, herhaalde manifestaties,
wordt gericht, zoodat het manifesteeren op zichzelf een soort ‘sport’ (weinig sportief, echter) dreigt
te worden. Op het einde van den zomer 1932, d.i. September, bekende een priesterjeugdleider me dat
hij, met zijn groep, gedurende het seizoen zes-en-twintig Zondagen aan optochten had moeten offeren.
Hij was het doodbeu (en of?). In zoo'n geval moet men zich gaan afvragen of er nog tijd kan overblijven
voor eigenlik innerlike werking.
Dux, juli 1933
__________________________
Heer, wdr. zoekt voor zijn huish. best. uit 3 schoolg. kinderen, een beslist beschaafde
eenvoudige
DAME-HUISHOUDSTER
leeft. 30-40 j., in staat en bereid om met liefde haar taak op te nemen en de kinderen een
degel. opvoeding te geven. Geen Graalleidster.
Br. letter S. aan Boekhandel H. Coebergh, Haarlem.
__________________________
De Maasbode, 12 mei 1933
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Maar vooral bij monde van de jezuïet J. Creyghton, in hetzelfde blad, werd onder het hoofd ‘Het
gevaar der uiterlijke organisatie’ een goede samenvatting gegeven der opgekomen kritische vragen,
zulks ten dienste van de praktische jeugdorganisatie zelf.
Men is geneigd de voortreffelijkheid der Katholieke organisatie af te meten naar het aantal nieuwe
leden, die werden aangenomen, naar het aantal bijeenkomsten, die werden gehouden, naar het aantal
brochures die werden verspreid, naar het aantal cursussen die werden gegeven, naar het aantal
leerlingen, die er aan deelnamen, naar het aantal diploma's, die werden uitgereikt, of naar het aantal
guldens, die contributies of giften in de bondskas brachten. Vanzelfsprekend is dit een eenzijdige
beoordeling, die tot vergissingen aanleiding geeft. De suggestie van het getal is groot, en als elke
suggestie vol gevaarlijk bedrog.
Een tweede gevaar is het vertoon. [ ] Het is menschelijk door ontroering te worden aangegrepen
als men een kolonne van honderden jongens op den slag van een tromquintet ziet voortstappen, als
een aantal pijpers bij den klank van een marsch paradeert, als de luidklinkende toonen van een
gemeenschappelijk lied het snorren der auto's een wijle onderbreekt, als volle autobussen juichende
kindertroepen aanbrengen, en als het oog rust op een zaal vol frissche en levenslustige jongelui. Het
spreekt vanzelf, dat een geestdrift of emotie, door dit uiterlijk getamboer opgewekt niet gelden kan
als maatstaf voor het goede, dat door zulk een vertoon wordt beteekend of gedemonstreerd. [ ]
Ondanks die schoone en verheffende indrukken, kunnen getal, vertoon en wat dies meer zij een
dekmantel zijn voor Farizeïsme, ook bij de jeugd, voor huichelarij en opgeblazenheid, voor ergerlijke
veruiterlijking en verwaarloozing van het inwendig leven, dat altijd op de eerste plaats moet komen.
Dux, april 1933
Ook in Eucharistische Kruistocht, het ‘ascetisch eucharistisch mariaal tijdschrift voor volwassenen’
werd een hartig woordje gezegd:
Wanneer de Katholieke Aktie niet tot een innerlijke vernieuwing kan worden, dan zal zij niets anders
blijven dan een parademarsch. En parademarschen worden gauw eentonig en gaan vervelen. Men
kijkt er niet meer naar om. Mocht het niet gelukken de honderden, de duizenden, de millioenen tot
in hun innerlijk wezen wakker te schudden, dan zal alles, wat tegenwoordig Katholieke Actie heet,
door een lateren tijd worden aangezien als een uitgebreide, maar vergeefsche poging, om ter elfder
ure het rijk Gods voor katastrophen te bewaren.
Uitg. Brakkenstein-Nijmegen. aug. 1933.
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Borromaeus de Greeve O.F.M.
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4. Geloofsverkondiging en geloofsbeleving
Borromaeus de Greeve (1875-1947) was wel de ongekroonde koning der katholieke retorica in het
door ons besproken tijdperk.
Karakteristiek (even karakteristiek als de gelegenheid zelf) voor zijn, zovelen vertrouwde manier
van preken is een fragment uit de slotpredikatie van een H. Missie:
Beminde Geloovigen! Wij zijn dan tesamen gekomen, om de H. Missie, zoo plechtig geopend, zoo
ijverig gevierd, wederom luisterrijk te sluiten.
De drie dagen, de laatste dagen der Missie, vielen samen met het Veertigurengebed en waren nog
in het bijzonder de aanbiddingsdagen van het Heilig Sacrament welke volgens gewoonte zullen worden
beëindigd met de plechtige processie!
Welk een avond! Geen wonder, dat ge in zoo groote getale zijt opgekomen om getuigen te zijn,
mee te bidden, mee te juichen, mee te danken, om ook uw deel te brengen in de onmachtige hulde en
dankbetuiging, die wij hedenavond bedoelen.
Welk een avond! Ja, daar is wel weemoed, die weemoed - alweer voorbij ... weg ... vergaan! Och,
die tien dagen, ze zijn alweer geweest als een stip in de levenslijn, voorbij ...! Wat vliedt dat leven
toch snel, wat zullen wij toch spoedig hebben opgeteerd het rantsoen aan levenskracht, ons uitgedeeld.
Ook vanavond voelen wij de weemoed, als op ieder feest. De bloemen, die ons sieren, zijn
afgesneden; als wij de vruchten voor ons hebben, dan komt de winter met het witte lijkkleed voorbij
... en dan komt daar immer bij de mensch op: de scheiding, de leegte, het heengaan.
Ja, daar is weemoed in mijn ziel, vooral ook bij ons missionarissen, er is weemoed, ik kan het niet
verzwijgen.
Daar zijn er nog honderden, misschien wel duizenden in deze parochie, die hun ooren gestopt
hebben bij het luiden van de missieklok; zij hebben geen predikatie gehoord, geen enkele nieuwe
gedachte is tot hen doorgedrongen, ze hebben zich verstopt voor de engel van Genade, die in deze
dagen rondging; ze hebben al de deuren en vensters dichtgespijkerd, opdat er maar geen zonnestraal
van waarheid zou binnendringen; ze hebben, wanneer
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de eeuwige waarheid kwam, zichzelve verstopt in dat verdorde, in dat zondige leven, en ze zijn
gebleven bij den leugen.
Ja, dat is weemoed, die weemoed! Och, mijn God, wanneer toch, wanneer toch zullen uw beden
verhoord worden, moeders en kinderen, wanneer toch al die offers beloond, ouders, zonen en dochters,
wanneer toch zal vader komen?
En wanneer dan een enkele keer ze hier nog stonden, wanneer ze moesten luisteren naar de bittere
waarheid, die komt uit het eeuwig leven - dan hebben ze al weer met een vloek teruggezonden den
engel, die kwam kloppen aan de deur van hun hart.
Ja, dat is onze weemoed. Maar kom, ik zwijg daar verder over.
Daar is weemoed, - daar is nog meer: jubel en dank. Welk een avond! Het altaar in licht en bloemen,
de bruidjes staan gereed in hun witte kleedjes - het dierbaarste wat wij hebben - om zoo aanstonds
vooruit te zenden aan den Eucharistischen Koning. De dichte menigte, de massa samenvoelend, terwijl
het Te Deum ons bonst in de ziel! Dat is de aanblik van dezen tempel, dat is het beeld van al die
vreugde en jubel in eigen ziele-tempel. Daar zijn weer lichten ontstoken, de lichten van hoogheilige
waarheid. Wij hebben de bloemen weer in de handen van zoovele deugden, wij voelen weer samen
met de Katholieke Kerk, een Te Deum bonst ons in de ziel van dankbaarheid over zoovele en zoo
groote genade in eigen ziele ondervonden.
Ja waarlijk, daar is jubel, en ik durf de wereld uitdagen of ze ooit haar volgelingen wegzendt van
haar feesten zoo kalm en rustig en tevreden en voldaan, en zoo ruim in de borst, als Jesus Christus
het doet, wanneer Hij Zijne dierbaren rondom Zich vergaderd heeft.
Daar is jubel! Nog meer, daar is ook dank! Wie zal ze uittellen de bloemen uit de hoorn van
overvloed van Gods genade, uitgestrooid over deze parochie?
Ja, wij, missionarissen, wij mogen hedenavond het woord op de lippen nemen van de Apostelen,
toen ze terugkwamen van hun reizen en aan den Meester verklaarden: ‘Heer, wij hebben de duivelen
uitgedreven.’ O, wat een tooverwoord, wat een wachtwoord is ons toch geschonken in die hoogheilige
woorden van de absolutie. Mijn God, ik sidder.
Vertrouwde woorden in een vertrouwde omgeving: de stampvolle kerk op de laatste avond van een
Missie, het gevoel van zekerheid, onwrikbaarheid en triomf, atmosfeer waarin een lied als ‘Laat nu
in blijde wijzen aan 't einde van dit feest’ of het ‘Roomschen dat zijn wij’ met alle overtuiging gezongen
kon worden. Vertrouwd, in dezelfde predikatie van de machtige Franciscaanse redenaar, ook de
passage over de wereld, - buiten:
Wereld, mag ik eens met u spreken? Wat dunkt u, als de monnik
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en de Clarisse 's nachts opstaan als de klokken dreunen over de velden en daar in rythmisch gezang
in strenge lijnen, onder orde en tucht en regel, zij hun liefdezangen moeten zingen naar omhoog, - op
dat uur dan glinstert het feestlicht over uw luchtige en glinsterende kleedij, dan kroont gij u met rozen,
dan neemt gij den beker van wellust, dan danst gij rond in de paleizen, dan kittelt gij uw tong en uw
verhemelte, dan legt gij u neer op het rustbed van ongebondenheid. Is dat boetvaardigheid?
Als de liefdezuster rondgaat en zij buigt over het ziekbed van de lijdende menschheid, als zij,
afgevaardigde van den Barmhartigen Samaritaan, de olie en wijn giet in de wonden, de schrijnende
wonden van het wereldleed, als zij offert haar jeugd en haar tijd en haar nachtrust en haar moeite, dan
gaat gij, wereld, daar op uw prachtkaros van weelde en dan stoort gij u niet aan die armen, aan die
vieze armen rondom uw grootheid en weelde, en dan verwijdert gij u van al die besmettelijke ziekten,
en dan geeft gij goudstukken voor eigen lust, en nog geen penning voor de arme menschheid. Is dat
boetvaardigheid?
Als de christenouders tobben en zorgen en werken en passen en meten om dat talrijk gezin voor
God groot te brengen, en als zij, wanneer de achtste lieveling komt in het huisgezin, zullen versterken
hun lichaam bij soberder maal, bij kleinere behandeling, - dan vertrapt gij alle huwelijkswetten met
voeten en dan verspilt gij sommen gelds, waarvoor gij een menschenleven had kunnen opvoeden
voor den hemel, dan ontsteelt gij die juweelen uit den hemel en dan verbrast gij zoovele paarlen,
alleen maar voor eigen genot en dan draagt gij toiletten, waarvan ge tien kinderen had kunnen kleeden;
wereld, is dat boetvaardigheid?
Als de christen bidt, dan vloekt gij, als de christen vast, dan leeft gij in overdaad, als de christen
zich inbindt, dan verruimt gij uw sfeer in vrijheid, als de christen werkt voor loon, dan speelt gij op
banken en op de beurs om met één sprong rijk te worden, den afgrond te overbruggen, en als de
christen huwt met één, begeert gij tien anderen, en als de christen zijn dorst lest in soberheid, dan
drinkt gij u dronken, dan zwelgt gij; wereld, is dat boetvaardigheid. ‘Zoo niet, dan zult gij allen
gelijkelijk omkomen.’
Gij verwijdert u van het hoogste goed, gij zult komen tot gebrek. Ja waarlijk, hier al op aarde.
Ik tart u, ik tart u, wereld, mij één van uw volgelingen te noemen, die hier op aarde het geluk
gevonden heeft.
Onkuischaards en dronkaards en echtbrekers en vloekers en spotters, zijn dat de gelukkige menschen?
Wil ik u eens wat verklaren? Uw theater en uw balzaal en uw concerthal en uw smulhuis en uw rijke
hotel met gegalonneerde bedienden en uw café's met damesbediening, zij zijn vol met onvoldaanheid,
met
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walging en vandaaruit leidt de weg naar ziekenhuizen, naar zenuwgestichten, - van waaruit gaat ge
de melancholie in en de zonden, want als de natuur zich verzet en de bovennatuur in het aangezicht
slaat: ‘Dan zult ge omkomen in uw eigen ellende.’
Dat is mijn einde dan, mijn laatste vloek op den laatsten missieavond tegenover de wereld, die ik
als christen moet haten.
Men kan over deze stijl denken zoals men wil, niet minder dan meesterlijk mag men toch wel het einde
van deze preek noemen.
O, als ik u zoo overschouw, na zulk een missie, dan komt er wel eens gal naar boven, dan haat ik zoo
de zonde. Och, mijn God, dat de mensch zoo zwak moet zijn; die zonde, wat heeft ze toch al een
venijn gespuwd over de jeugd, wat heeft ze een heldendeugd ter neer gesmakt; zonde, wat hebt gij
een vrouwenliefde verpest, wat hebt gij een onwetendheid bedrogen, wat hebt gij een huwelijk onteerd;
zonde, wat zijt ge een ellendige kracht op aarde; zonde ... dat is het eenige kwaad.
Armen, ik heb medelijden met u; armen, och ik wilde wel kapitalen in handen hebben en rondgaan
in uw hutten en in uw stulpen en als een St. Nicolaas daar neerleggen de stapels goud; ik heb medelijden
met uw zorgen en kommer, en toch, dat is niet het ergste op aarde.
Zieken, ik zou u willen troosten, ik zou mijn armen willen vol laden met apotheken, met allerlei
geneesmiddelen en u willen troosten met bloemen, om uw ziekbed te verlichten en te helpen, en toch,
dat is niet het ergste op aarde.
Maar het ergste is de zonde, de zonde!
En daarom, grooten der aarde, ge zijt me niets, als ge zondigt, en uw paleizen zijn niets, als ge
zondigt, en al zijt ge groot onder het applaus van heel de wereld, ge zijt niets, als ge zondigt.
En gij daarentegen, armen, in uw armoede zoo blij, als ge maar rein zijt, en gij zieken, zoo gelukkig,
als ge maar rein zijt.
En sterven is geen leed meer, als ik maar rein ben!
O, mijn God, dat is toch de waarheid!! Amen.
P. fr. Gilbertus Lohuis O.F.M., Pater Borromaeus zoals tallozen hem zagen en hoorden,
Uitgeversmij J.B.M. Pompe c.v., Leiden 1948.
Borromaeus de Greeve moet duizenden predikaties en redevoeringen hebben gehouden. Wij zullen
hem o.m. nog ontmoeten in de politieke strijd. Een zekere lyriek kon hem soms niet ontzegd worden:
Donderdagavond 5 November te 8 uur zal de Weleerw. Pater Borromaeus de Greeve in de kerk van
Liduina de eerste van zes achtereenvolgende conferenties houden over 'n onderwerp, wat in onze
dagen zeker wel aller belangstelling verdient: het Huwelijk.
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Borromaeus de Greeve O.F.M. op de dag van zijn vijfentwintigjarig priesterfeest. Tweede van rechts: mr. J.
Bomans, voor hem prof. P.J.M. Aalberse, achter deze Henri de Greeve.

Over dat onderwerp bestaan zeer vele verkeerde opvattingen, ook onder de Katholieken dikwijls
zelfs nog veel onkunde. Het is zeer nuttig in onzen tijd over dit zakelijk onderwerp een rechtzinnige
en een met de Katholieke waarheid overeenstemmende opvatting te hebben. Komt dus, Katholieken,
op ter conferentie: 6 achtereenvolgende Donderdagavonden om 8 uur.
De titels der te geven conferenties luiden:
1. Een Meimorgen in het Paradijs.
2. De dood alleen is boeienkoning.
3. De stem van Rama in den modernen tijd.
4. De Bruidsring van goud.
5. Twee rozen op één stengel.
6. Gloeiend in de Liefdezon.

Nieuwe Haarlemse Courant, okt. 1931
__________________________
Pater Borromaeus de Greeve
zal voor den Katholieken Kring een Kunst- en ontwikkelingsavond geven met als
onderwerp:
‘De schoonheid van donatrices en leden tegen betaling van f 1.-’
__________________________
De Stad Oss, geciteerd in De Maasbode, 20 jan. 1929
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En de in weinige jaren traditioneel geworden Pelgrimstocht naar het Heilig Land (per N.V. Europa
Express), waaraan hij als ‘Geestelijke leider’ deelnam, beval pater Borromaeus als volgt aan:
Eénmaal in het leven dáár zijn, waar de Driekoningen naar toe werden gejaagd door 't geloof en de
schriften, waarheen de Kruisvaarders togen in geloofsmoed, waarheen Franciscus van Assisi wilde
in overgave, daar - waar de Kerk U ontvangt met de rijkste schatten van bevoorrechting en genade
uitdeeling, waar de zonen van Franciscus 7 eeuwen lang bewaren, bewierooken, bezingen, wat er
over is van den ‘Hemel op aarde’, waar die vertrouwenspost van Bewakers van 't Heilige Land hun
kostte 400 martelaren, priesters en leekenbroeders, die hun leven daar gaven voor Jezus Christus in
Turksche gevangenschap, op straten en pleinen vermoord werden of begraven werden onder de puinen
van kloosters en kerken, - o, dát is wel het hoogste wat een Christenziel op aarde bereiken kan.
De Tijd, 7 april 1932
In de schaduw van zijn grote oom Borromaeus ontwikkelde zich in de dertiger jaren Henri de Greeve
S.J. tot de op één na meest geliefde predikant. Voor de radio-microfoon en in verschillende periodieken,
zoals het Haagse weekblad Vooruit, de Katholieke Illustratie en, als opvolger van Fr. Feron in De
Katholieke Vrouw specialiseerde hij zich in z.g. vijf-minuten-preekjes. Hier een fragment uit een
vastenmeditatie, opgenomen in ‘Het Meetsnoer’.
Mediteerende Christenen!
Ergens in het leven ligt een drempel, ergens in het leven staat een poort. Ieder komt er voor te staan.
Vroeg of laat kan hij den stap doen.
Vóór den drempel ligt het geluk, misschien met zorg, misschien met verdriet, máár ... geluk. Er is
nog niets kwaads gebeurd. Dat is de tijd van het zingende hart, van het rustige geweten, van hen, die
zeggen: ‘God mag me halen. Ik heb me niets te verwijten’ ... Diep in de ziel zit niet dat blok
vastgeschroefd van zelfverwijt, dat bezwaart.
Laat ik je nog even zien, langgestorven jonge man, toen je mijn kamer binnenstoof in de kracht
van je 19 jaren - met je eindexamenbriefje in je hand. Zonnekind. Ik hoor je nog zeggen: ‘Wat fijn,
nou werken. Ik ben toch zoo gelukkig.’ 't Geluk straalde hem de oogen uit.
Ik had hem zingend de trap op hooren komen en toen hij wegging, floot hij:
‘Im wunderschönen Monat Mai;
da al die Knospen sprangen’ ...
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toen alle knoppen sprongen. Rein was hij als een engel van fra Angelico. Hij stond nog vòòr den
drempel. Hij stond nog in de Mei. Er was nog niets kwaads gebeurd. Hij kon nog zingen.
En ik mag u vertellen van een ander - ook reeds gestorven.
We hebben samen gestudeerd, op dezelfde schoolbank gezeten, 'n ronde, royale kerel, middelpunt
van het college. Hij ging zijn weg door de wereld, arm, en werkte hard. Hij spaarde, zijn fortuin
groeide, hij had succes, hij kon tevreden zijn. Als hij lachte, daverde het heele huis van zijn geluk.
Hij ging niet groot op zijn succes. ‘Zuur verdiend,’ zei hij, ‘en 'n stuk geluk er bij.’
Er was nog niets kwaads gebeurd.
Is er ooit een vroolijker kind geweest dan 'n eenvoudig meisje, waarover de moeder bij me kwam,
tijdens een missie. Stille hulp in de huishouding, altijd om moeder heen; altijd klaar, 'n moderne
Martha met een droom van Maria bij zich: ‘Onze oogappel’ zei de moeder - en goed voor ons - o,
wat hielden ze van dat kind. Ze was blij, dat ze bij ons was - ze zei dikwijls: ‘Moeder, wat zijn we
toch gelukkig.’
Er was nog niets kwaads gebeurd.
Zoo zijn er duizenden - jongeren en ouderen, getrouwden en ongetrouwden, armen en rijken.
Hoort u ze zingen? Hoort u ze lachen? Dat is zuiver als goud. Hun ziel zingt, omdat hun geweten
nog niets te spreken heeft. Ziet in die gezichten! Zonnen zijn 't. Wat gaan ze vrij, wat gaan ze blij,
wat gaan ze ongedwongen door het leven. Ze hebben niets te verbergen, niets te verheimelijken. Wat
slapen ze rustig! Ze kijken den nacht zonder gewetenswroeging in. Er is niets kwaads gebeurd. Ze
zijn niet óver den drempel geweest.
Welnu, luister - die eerste jongen, die dat liedje zong van de Mei, heb ik na drie jaar teruggevonden
op z'n sterfbed, verloopen, verlept, zich vergooid - opgehaald uit een gracht na een poging tot
zelfmoord, uit walging voor zich zelf. Ik mocht hem Goddank bedienen. Hij had den drempel
òverschreden en hòe kwam hij terecht!
Op zekeren dag op bezoek in de gevangenis, ging ik bij 't einde nog gauw even bij iemand binnen,
die zijn nummer had opgegeven. Ik deed de deur open en stond verstijfd. Ik hoorde mezelf zeggen:
‘Wat, jij hier?’
't Was mijn studiegenoot, die ik in de gevangenis vond. Toen hij fortuin kreeg, kreeg hij geldkoorts.
Hij stond vòòr den drempel en het geheimzinnige rijk van het goud lag achter de poort. Wat hij niet
kon verdienen, nàm hij. Wat een vernieling!
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En no. 3, waarvan de moeder vertelde. 't Is kort, maar vreeselijk. Ze leefde royaal. Ze werd er voor
betaald. Ze had ook den drempel overschreden.
Wat een vernietiging!
H. de Greeve pr. in Het Meetsnoer, lijdensmeditaties, A.N. Govers N.V., Den Haag 1935.
Een interessant beeld van de inhoud der in deze tijd gebruikelijke predikaties bieden de jaargangen
van ‘De Gewijde Rede’, practisch maandschrift voor Gewijde Welsprekendheid door Paters
Minderbroeders van de Nederlandsche Provincie, uitgegeven te Woerden.
Op zekere zondagen keerden steeds dezelfde thema's in de preken terug, in verschillende gevallen
op grond van bisschoppelijke voorschriften. Vaste thema's waren o.m.: op de tweede zondag van de
Advent: De wereldsche vermaken, op de tweede zondag na Driekoningen: Het gemengde huwelijk,
op de eerste zondag van de Vasten: De bekoringen, op de tweede: Kuischheid en Onkuischheid, op
de derde zondag na Pasen: De Zondagsheiliging, op de zestiende zondag na Pinksteren: De standen
en de tevredenheid met zijn stand, op de laatste zondag na Pinksteren: De hel en het laatste Oordeel.
Praktisch zondag op zondag domineert echter in de preken de waarschuwing tegen ‘de wereldsche
vermaken’; centraal staat wel voortdurend de banbliksem tegen de ‘wellust, ontucht, begeerlijkheid
des vleesches’. Enkele voorbeelden:
Erger is het, wanneer wij die beelden, die voorstellingen, vrijwillig in ons oproepen. Door lichtzinnige
gesprekken, door boeken of platen, door gevaarlijke oogopslagen. [ ]
Wat wilt ge? Die beelden zijn in schijn wegwijzers naar een paradijs van genot, maar in werkelijkheid
zijn ze wegwijzers naar de hel.
Wat wilt ge? Denkt er aan, van de honderd verdoemden in de hel, - zegt men - zijn er negen en
negentig daar gekomen door de zonde van onkuischheid. Wilt ook gij daar komen?
De Gewijde Rede, jrg. IV, pag. 30.
En (met iets bijzonder onvriendelijks over het gemengde huwelijk):
Stelt u voor, dat de goddelijke Meester ook nu nog onder ons rondwandelde, gelijk weleer in het land
van Galilea, dat Hij weldoende rondging door onze gemeente, en dat Hij bij het huwelijk van een
onzer parochianen aan den feestmaaltijd wilde aanzitten. Hoevelen zouden die eer aan den bevoorrechte
benijden!
Maar wien Hij die eer zou bewijzen, zeker zou Jesus niet komen
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op de bruiloft van diegenen, die een gemengd huwelijk sluiten. [ ] Het is waar, Hij zat zelfs aan met
zondaars en tollenaars in zijn tijd, doch dat was om hen door zijn goedheid te winnen. Maar bij een
gemengd huwelijk zou Hij wegblijven, om zelfs den schijn te vermijden, dat Hij er eenige goedkeuring
aan zou hechten.
De Gewijde Rede, jrg. IV, pag. 54
En:
De H. Schrift noemt de onzuiverheid een vuur, dat alles verslindt.
Zij verwoest de gezondheid.
Ik heb ze gezien op straat en in de hospitalen, jongens, die ternauwernood tot den mannelijken
leeftijd gekomen, toch al de teekenen droegen van ouderdom.
Ik heb ze gezien, gebroken voor heel hun leven, futloos, zonder energie, wanhopig, dikwijls met
'n gruwelijke ziekte gestraft.
Wie heeft die schoonheid kapot getrapt, die al te vroege rimpels geploegd in hun voorhoofd, die
oogen zoo dof gemaakt?
De wellust!
Op menige doodkist, waarin een te vroeg gestorven mensch rust, kon geschreven staan: Slachtoffer
van de onkuischheid.
De Gewijde Rede, jrg. IV, pag. 78
En:
Gelooft gij 't, Beminde Gelovigen dat 't kán, echte, reine vreugde hebben, ter eere Gods, in onze
moderne dancings?
Reine vreugde? Neen, daar wordt 't bloed van elken jongen man op kook-hitte gebracht door de
onbeschaamde, uitdagende kleeding van vrouwen en meisjes.
Reine vreugde? Daar wordt de fantasie bedwelmd door sensueele muziek en prikkelende likeuren.
[ ]
Kan daar 'n Katholiek aan meedoen? En gij, ouders, moogt gij uw kinderen laten deelnemen aan
die geverniste ontucht?
De Gewijde Rede, jrg. V, pag. 9
En (over hel en eeuwigheid):
Op de deur der hel staat met vlammende letters geschreven dat ééne woord: eeuwigheid. Of wilt gij
een ander beeld - stel u dan voor een ontzaglijk uurwerk, waarvan de wijzers noch voornoch
achteruitgaan, maar altijd hetzelfde uur aanwijzen.
Op die klok der eeuwigheid mogen de verdoemden immer weer opnieuw hun blikken werpen om
te zien, of hun straftijd reeds inkort, doch immer weer opnieuw zien hun oogen de wijzers staan op
het uur: ‘eeuwigheid’.
Het is nu 19 eeuwen geleden, dat de rampzalige Judas werd neergestort in de hel. Die 1900 jaar
zijn, vergeleken bij de
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eeuwigheid, nog minder dan één druppel water, vergeleken bij den onmetelijken oceaan. [ ]
Denken wij ons in, hoe lang de eeuwigheid duurt.
Wanneer de aarde één groote massief-koperen bol was en wanneer om de 1000 jaar 'n vogel even
met z'n vleugel langs dien bol strijken zou, hoe lang zou het dan duren, eer heel die massief-koperen
bol zou zijn afgesleten? En toch, al zou die bol geheel zijn af- en weggesleten, nog zou er niet één
oogenblik van de eeuwigheid voorbij zijn. De hel duurt zonder einde.
De Gewijde Rede, jrg. V, pag. 508
Ja, de hel stond in het middelpunt der belangstelling van vele predikanten. Een kenmerkende preek
over de hel lijkt deze, door Fr. Anacletus Nielen O.F.M., speciaal ‘voor Jongeren’:
Onlangs lazen we, in een pas uitgekomen boek, een huiveringwekkende schets.
Helle-vorst Lucifer - zoo wordt 't voorgesteld - zetelt in 't hoofdbureau van 't gruwelijk Rijk der
Vervloeking.
‘Zend mij uit de vlammen een gezel, die een boodschap overbrenge naar de duivelen op aarde.’
Een oogenblik later nadert de verdoemde ziel van, och arme, een jongen van vijftien jaar ... door
'n vracht-auto plotseling voor Gods oordeel gezet. Razend-wanhopig, rauwe kreten slakend van
duldelooze pijn, staat hij woedend tegenover Lucifer, die ... met eindeloos genoegen van die ellende
geniet ... Lucifer bespot den jongen verdoemde ... zóó venijnig, zoo walgelijk, zoo valsch ... mij te
akelig om hier te zeggen.
De helsche boodschapper vlerkt dan henen naar de aarde ... En ziet weer de menschen ... Wee, hoe
fel is hij afgunstig op die daar, die hun eeuwig lot nog kunnen kiezen! En eensklaps, daar barst de
jonge verdoemde los in een afschuwelijke vervloeking ... tegen wie? ... tegen zijn moeder! ... en zijn
vader! ... Vervloekt dat vrouwmensch, dat mij tot moeder werd! Vervloekt de lafaard, die zich mijn
vader noemde! Vervloekt om hun nalatigheid allebei! Hadde liever die moeder mij in de wieg gewurgd!
Och, beminde jonge vrienden, praat nooit mee met degenen, die, ontevreden, smalen: ‘we mógen
ook haast nooit iets van de Kerk; de geestelijkheid gunt ons te weinig vermaak.’ Wat een barre leugen
is dat! Neen! - 't is géén vitzucht, 't is niet om te plàgen! 't Is de angst, 't is de liefde! 't Is de priesterlijke
liefde tot uw onsterfelijke ziel, die gij maar ééne hebt; de prangende angst dat Satan, die dag ... en
avond ... en nacht ... vlak bij is, met verschrikkelijken haat; en listig u bespiedt en tot zonde lokt,
heet-hunkerend naar schielijken dood in slechten staat ... dat hij, de Booze, u, arme knaap, arme
jongeling, ooit zou hèb-
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ben en kwellen in zijn rijk van eeuwig vuur en pijn en stank en spot en vloek ... Zeker, de jonge jaren
mogen vroolijke jaren zijn ... hoe lustiger hoe liever ... máár ... maar zonder weg te doezelen de
waarachtige waarheid, dat 't menschelijk leven een pelgrimstocht is ... door het Dal van Tranen ...
een strijd, waarin gevochten moet worden, soms fel gevochten, om het eeuwig loon en de eeuwige
heerlijkheid.
Goed ... láát dan de ongeloovige, als hij er dan zoo'n lust in heeft, maar brallen: ‘Ik weet beter; er
is geen hel!’ Wat verandert dat ijdele gezwets aan de waarheid! Een vriend van den beruchten God-hater
Voltaire schreef hem: ‘ik heb 't bewijs gevonden, dat er geen hel is.’ Voltaire in een vlaag van grimmige
eerlijkheid, schrijft terug: ‘gefeliciteerd dan; maar ik heb 't bewijs nooit gevonden.’
De Hel! ... De eeuwige Hel! ... Hoog en vast, als een reuzengebergte van graniet staat dit leerstuk
der H. Kerk op de onwrikbare grondvesten van Christus' woord: ‘Dezen zullen ingaan in de eeuwige
straffen, maar de rechtvaardigen in het eeuwig leven. Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig
vuur!’ ... én ... zoo menig andere goddelijke uitspraak, ontzaglijk, geweldig. Waarbij zich aansluiten,
met harde klemmen, angst-aanjagende feiten uit de Kerkelijke Geschiedenis ... ‘Catharina, waar zijt
gij?’ vraagt de H. Franciscus de Hieronymo aan 't lijk der slechte vrouw. Tot ontzetting der omstanders
huivert van de doode lippen 't antwoord: ‘In de Hel’ ... Bekend is 't schrikkelijke feit, dat Mgr. de
Ségur, de heilige schrijver, verhaalt; als 't ware in zijn eigen familie voorgevallen. Twee
hoofdofficieren, den spot drijvend met de Hel, zwoeren: ‘Wie van ons 't eerst sterft en dan tot de Hel
zou worden verwezen, zal 't den ander komen mededeelen.’ Weken daarna, toen de één niet eenmaal
meer dacht aan zijn halfdronken afspraak, worden eensklaps in zijn kamer de gordijnen weggeschoven
... daar staat, lijk-bleek, zijn krijgsmakker, op verren afstand gesneuveld: ‘er is een hel, ik ben in de
hel!’ [ ]
Al gaat gij nog zoo heftig te keer, en barst uit in verwenschingen; al dreigt ge door zelfmoord de
wereld te ontloopen ... gij slaat 't hoofd te pletter tegen de koperen muren der eeuwigheid! [ ]
In een aan alle geestelijken bekend boek van een Nederlandsch priester, even geleerd als practisch
ervaren, staat deze regel om van te schrikken: ‘De koude onverschilligheid, waarmede zooveel
stervenden, die hun leven in doodzonden doorbrachten, de laatste H. Sacramenten ontvangen, doet
het ergste vreezen’ ... Wee, wat stemt dat tot nadenken, tot huiverenden angst! ... Ja, we kunnen wel
een aangenamer toespraak houden, máár ... ‘preek vooral veel over de Hel’ vermaande Pius IX, de
heilige Paus, een priester, ‘zeg hier duidelijk en onbewimpeld de volle
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waarheid van’ ... Ja, niet waar, dáár gaat 't tenslotte alleen maar om, en al 't andere is bijzaak, allemaal
bijzaak ... den Hemel te verdienen en niet te worden verdoemd naar den helschen vuurpoel, waar de
H. Theresia de menschen in zag nedervallen als de bladeren in de herfst ... Och, ik bezwere u dan,
beminde jongelieden, bij 't Bloed van Jesus, die op 't kruis ieder onzer persoonlijk zag, en minde,
minde met liefde duizendmaal grooter dan die van Moeder en Vader; bij dit Bloed en deze Liefde:
laat 't er toch niet lichtzinnig op aankomen! De tanden op een, 't zwaard in de vuist, bekampt met
kracht en moed uw vurigsten, gruwelijksten doodsvijand die, naar St. Alphonsus leert, de Hel vervult
met zijn ellendige slaven. Welken vijand? ... Bevecht hem ten doode: de Onkuischheid! ... Hoe? ...
Christus Jesus zegt het: ‘dit soort van duivel wordt niet uitgedreven dán door vasten en bidden.’ [ ]
Er is iets ontzettends gebeurd ... Brand? ... Verwoestende hagelslag? ... Veel afschuwelijker! ...
Hale nu niemand de schouders op zeggende: ‘o, wordt dát bedoeld? ... ja, maar dat gebeurt nu eenmaal
zoo dikwijls.’ ... Is zoo, helaas! Maar feit is en blijft dat géén tijdelijke ramp bestaat erger dan deze
gebeurtenis: dat eene ziel uit den hoogen Konings-staat van Gods genade en liefde neervalt in den
drek der doodzonde! ... Gebeure 't dan, helaas, dagelijks duizenden en duizenden malen ... verandert
niets aan dát afgrijselijke in 't oog van den Heiligen God. Eene ziel in staat van genade is
allerverrukkelijkst schóón ... ‘Was het niet de moeite waard,’ zei Christus tot de H. Catharina van
Senen, ‘voor zoo iets schoons te leven, te lijden en te sterven!’ ... Maar een andere heilige zag eene
ziel in doodzonde als een gebarsten dieren-lijk, ding van rottenis ... Doch, 't is nu eenmaal gebeurd
en niet te veranderen: die persoon is weg uit Gods liefde, want bedreef doodzonde ... O dierbare
knaap, jongeling, als u dat verschrikkelijke geschiedt, ach, kondt ge dan eens de helsche vreugde zien
van den vervloekte! Zien zijn gespannen hoop op dood! ... Ach, láát hem niet zich verkneukelen van
blijden haat! ... [ ]
We eindigen.
__________________________
Hebt u ze reeds gezien?
Lichtend Kruisbeeld · Lichtend Theresiabeeld
Schijnt in het donker.
Het beste St. Nicolaasgeschenk!
Prijs F 15,- en F 17,50 per st. franco.
Gratis: als reclame en zoolang voorradig geven wij bij elk beeld gratis
1 blik Radium Chocolade en 1 blik Radium Cacao.
__________________________
geciteerd in De Tijd, 7 jan. 1932

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

123

Geliefden - er is een Hel. Velen vallen er in. Verdoemenis en pijn duren eeuwig. Maar niemand komt
er dan door eigen schuld. Alle middelen staan ons ten dienste om eeuwig te genieten de onuitsprekelijke
geneugten des Hemels. Gedenkt de beschrijving van dien jongen verdoemde, die uitviel in vervloeking
van die hem zijn zin hadden gegeven, wat betreft vriendschap, lectuur, vermaak, eenzame plaatsen;
in vervloeking van degenen, die niet gewaarschuwd hadden, niet belet, niet gestraft.
Prent diep in uw ziel dit woord van God den H. Geest: ‘In al uw doen denk aan uw uitersten en in
der eeuwigheid niet zult gij zondigen.’ Amen.
De Gewijde Rede, jrg. V, pag. 76 e.v.
Nog enkele fragmenten uit preken voor jongelui:
‘Ik wou wel erg graag 'n leeken-apostel zijn, maar ...’ - zoo zei 'n jongen, en wat hij zei, dat denken
er méér - maar die ellendige bekoringen tegen de zuiverheid! Ik kom nu zoo blij van de retraite; ik
wou dat ik straks onder een vrachtauto kwam! ...
Goed bedoeld, best bedoeld; maar neen, niets te vrachtautoën! Liever blijven leven en wat werken
voor onsterfelijke zielen die anders verworpen worden!
De Gewijde Rede, jrg. VI, pag. 209
Zeker, denkt men nu, maar hoe kwam ‘'n jongen’ zo te denken? Had een bepaalde vorm van
moraal-voorlichting door wellicht dezelfde pater hem daar niet toe gebracht?
Gelukkig intussen de turner:
't Is 'n goed gezicht, 'n mooi gezicht: 'n flinke rij turners te zien staan in de houding. Als frissche,
slanke, jonge-boomen. [ ]
Orde - te feliciteeren de Turner ... al zou hij misschien nooit nog geen bronzen medaille behalen
ter grootte van 'n cent ... die al turnend Orde leert en Orde vast-pakt zoo dat ze niet los kan. Gelukkige
keerel! [ ]
Er zouden héél-wat méér brave degelijke menschen zijn en héél-wat minder slechte en half-zachte,
indien ze de Lichamelijke Opvoeding hadden genoten en gewaardeerd in katholieken zin.
Genoeg nu over Orde; behalve nog deze vraag: wie zal, in Gods oog de flinkste en gelukkigste
man worden en de beste en gelukkigste huisvader: hij die ‘zoo-maar-'ns’ tot de Sacramenten nadert,
of hij die 't doet volgens vaste orde en regelmaat ... onwrikbaar, al trachten twintig duivels 't hem uit
den kop te praten ... op zij, gij zwarte deugnieten en ik voorwaarts marsch! ...
Ik minacht niet: goedhartige jongens die sigarenbandjes verzamelen ... kunnen leuke aschbakjes
van komen ... noch: doodbedaarde leden van de Hengelclub Zachtjes aan dan breekt 't
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lijntje niet ... Máár, Turners, katholiek-georganiseerde en katholiek-levende Turners ... máár als 't
aandonkerend Revolutiegevaar niet gestuit wordt, als satanische Bolsjewieken hier kwamen om uw
stevigen rug en gespierden nek te krommen onder Russischen knoet, om uw zuster, verloofde,
echtgenoote te schoffeeren, om 't heiligdom waarin ge gedoopt werd en voor 't eerst 't goddelijk
Vleesch en Bloed van Christus mocht smaken, gemeen te schenden ... heisa, katholieke Turners, ...
‘Moed en fiere ridderdeugd!’ ... dan zoudt ge - en óf - uw kloeke turnerskrachten geducht met de
hunne meten; dan werden 't kolossaal-mooie stokoefeningen met sabel en geweer Pro Deo, regina et
patria: voor God, koningin en vaderland!
De Gewijde Rede, jrg. VI, pag. 390
Oecumenische gezindheid was bepaald nog niet algemeen; overheersend was zelfverzekerdheid; geen
uitzondering triumfalisme.
Wij katholieken? Wij gaan op naar Jerusalem, naar de eeuwige stad Gods; onze tocht is veilig en
zeker, want wij hebben Jesus bij ons, Jesus, die ons geleidt. Daarom bij ons, katholieken, de waarheid
tusschen al de leugens dezer wereld, de veiligheid tusschen al die onzekerheid, de rust tusschen al
die onrust, de echte schoonheid tusschen al dat schijnschoon, de vrede en vreugde tusschen al die
troosteloosheid, het heerlijk zonlicht des geloofs tusschen al die duisternis. Terwijl die arme tobbers,
die niet-katholieke zoekers en twijfelaars, daar zitten langs den levensweg, blind en bedelend, gaan
wij rustig en veilig onze tocht, totdat het licht des geloofs voor ons zal klaren tot het licht der glorie.
De Gewijde Rede, jrg. IV, pag. 64.
De protestanten vormden maar een beklagenswaardig geheel:
En ziet eens om u heen naar uwe protestantsche landgenooten. Kunt ge onverschillig die geestelijke
armoede aanzien, dat twijfelend zoeken naar waarheid, dat altijd onbevredigd verlangen naar rust en
troost?
De Gewijde Rede, jrg. V, pag. 51.
En kijk eens:
Een protestantsch kind is, willen we veronderstellen, goed gedoopt; dus heeft de goddelijke deugd
van Geloof. 't Brave kind bidt 's morgens en 's avonds dat 't alles gelooft wat God geopenbaard heeft.
Goed! ... Zeg eens, protestantsch kind, hoe weet je, dat God geopenbaard heeft? ... Wel, dat weet ik
van vader en moeder en onzen ouden dominee, die zoo goed en zoo verstandig zijn en niet liegen ...
Goed, lieve kind; ja, ze hebben 't je goed gezegd; God hééft geopenbaard, maar vertel me nu eens 't
een en ander van wát God heeft gezegd, geopenbaard ... Dat
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de Heer Jesus Christus in de H. Mis ... O neen, dat is afgoderij van de katholieken, zegt dominee ...
Dat 't noodig is om goede werken te doen; dat we onze zonden moeten biechten? ... Neen, neen, dát
heeft God niet geopenbaard ... en opeens begint 't arme kind zenuwachtig te schreien: ‘Ik meen 't zoo
goed, maar ik weet geen weg of steg ... de eene dominee preekt, dat God dit of dat wél geopenbaard
heeft en de andere preekt weer van niet, en weer een andere ik weet 't ook niet zeker’ ... er zijn wel
vaders en moeders bij ons in de buurt, die zeggen: ‘God heeft niets geopenbaard ... ik ben zoo angstig,
ik weet geen raad.’
Arm, arm kind! ... [ ]
God zij gedankt en geprezen, wat is dat bij ons, katholieken, toch gelukkig allemaal anders!
De Gewijde Rede, jrg. V, pag. 395
En wat te denken van deze ergerlijke passage over de Joden?
Plompe zinnelijke Jodenbent! Ze zwemmen als 't ware in den overvloed van Christus' wonderen;
maar nu er eens een is, dat ze niet kunnen zien met hun puilende stuiter-oogen; nu ze eens niet kunnen
gnuiven: ‘gratis brood! ... een zieke genezen zonder kosten van dokter en medicijnen! ... een lamme
die loopen, een blindgeborene die zien kan en nu gaan mee-verdienen!’ ... nu haken ze de tronies in
elkaar ... en grommen ... ‘hoe kan dat nu! ... bestáát niet! ... die taal is hard om aan te hooren! ... hoe
kan deze ons zijn vleesch te eten geven! ... kom, we gaan weg!’
‘Deswege,’ zegt de H. Schrift, ‘trokken velen zijner leerlingen weg en wandelden niet meer met
Hem om.’
Jesus Christus, láát hen gaan! ...
De Gewijde Rede, jrg. V, pag. 524.
Nog steeds doen de oude jaargangen van het apologetisch maandblad Het Schild fris aan. Boeiende
lectuur daarin wordt gevormd door de vragen- en correspondentierubrieken. Toch kwamen ook hier
soms opvattingen naar voren die nu van een merkwaardige bezorgdheid lijken te getuigen. Zie hier
enkele
Antwoorden op kwellende vragen:
In ‘Het Schild’ (jrg. 9, bladz. 519), behandelde ik de vraag, ‘welke Maggi's-soepen men op vastenen onthoudingsdagen mocht gebruiken’. Mijn zwakke culinaire kennis bewust, verzocht ik zelf om
inlichtingen. Een lerares van een huishoudschool te Amsterdam, mej. R.V., was zoo welwillend mij
in te lichten. Mijn vriendelijke dank daarvoor. Ik geef hier aan mijn lezeressen door, wat deze dame
mij schreef. Plantaardige (dus op die dag geoorloofde) soeptabletten zijn: Windsor (erwten, tomaten,
ma-
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caroni), Erwten, Koninginne, Rumford en Groenkoren. Ook Maggi-aroma is plantaardig.
Vraag. - Op een vasten- en onthoudingsdag, vallend op 'n Zaterdag (gedurende den zomertijd), wordt
's nachts na 12 uur vleesch gegeten. Is men dan ontnuchterd, of is de vastendag gebroken? Mag men
des Zondags de H. Communie ontvangen, zich beroepend dat de Zaterdag eindigt om 20 minuten
over één?
Antwoord. - Volgens het Kerkelijk Wetboek moet men zich bij het berekenen van de uren van den
dag houden aan het algemeen gebruik van de plaats, d.i. aan den tijd, die in het algemeen
maatschappelijk verkeer gevolgd wordt op de plaats waar men zich bevindt. In 't algemeen gesproken
dus, wanneer het op een plaats 's avonds 12 uur is dan, is de dag ten einde, eindigen derhalve ook de
verplichtingen van den dag en beginnen de verplichtingen van den volgenden dag. Mag men nu in
plaatsen, waar de zomertijd gevolgd wordt, nog een andere tijd volgen, b.v. den zonnetijd? Voor vier
gevallen maakt de Codex een uitzondering en staat toe dat men voor het private celebreeren der H.
Mis, het private Breviergebed, het ontvangen van de H. Communie en de onderhouding van de vastenen onthoudingswet, van dezen algemeenen regel mag afwijken. Men mag dus wat gebruiken tot 1
uur toe. Voor dit geval, en de andere opgenoemde, mag men dus houden dat de dag eerst begint om
1 uur zomertijd. Heeft men echter na twaalf uur op een onthoudingsdag vleesch gebruikt, wat natuurlijk
geoorloofd is, dan heeft men besloten, dat de dag geëindigd is en de nieuwe dag is begonnen. Men
is dus ontnuchterd en mag niet ter Communie gaan op Zondag na zoo'n onthoudings-Zaterdag ... Etc.
Medewerkers aan niet-katholieke bladen.
U schreef mij over het meewerken aan niet-katholieke dagbladen. Het meewerken daaraan door
goede verslagen te geven van katholieke vergaderingen enz. is ook m.i. heel wat anders dan meewerken
door artikelen. Dit laatste valt zeker onder het Kerkelijk verbod.
Het Schild, jrg. 10, 1928-1929
Leger des Heils. Is financieele steun geoorloofd?
Wie het Leger des Heils financieel steunt (en dat doet men ook door giften) werkt formeel mee en
handelt dus verkeerd. Het geeft niets, of ik zeg: ‘Dat is mijn bedoeling niet’, want die formele
medewerking ligt in de daad zelve (waarmede noodzakelijk het financieel steunen van het Leger is
verbonden) gegeven.
Prof. F. Otten, Prof. J. Verhaar, Het verlossende antwoord op kwellende vragen, Pax,
Den Haag 1939
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In De Bazuin was ongetwijfeld de meest gelezen rubriek een
Vragenbus door P.F. Otten O.P.
Vraag van G.J. te H. Onder welke omstandigheden is het iemand, die gemengde verkeering heeft,
geoorloofd te Communie te gaan.
Antwoord: Gemengde verkeering is uit haar aard gericht op gemengd huwen. Het gemengde
huwelijk is onder zware zonde verboden, en kan daarenboven zonder dispensatie niet geldig gesloten
worden. Hieruit volgt, dat de verkeering, als zijnde het naaste gevaar tot 'n gemengd huwelijk, ook
grootelijks in strijd is met het geweten, zoodat in het algemeen beschouwd iemand, die gemengde
verkeering heeft, niet kan geholpen worden, zooals wij dat uitdrukken. Derhalve niet te Communie
mag gaan.
De Bazuin, 19 jan. 1934
Vraag C. Sm. te A'dam. De Roomschen in ons land zijn tegen Coëducatie (ongescheiden opvoeding
van jongens en meisjes) en voor afzonderlijk onderwijs. Welken grond of reden hebben zij daarvoor?
Antwoord: Men behoeft geen Diogenes te zijn om dien grond te vinden. Men oordeelt, dat de
gezamenlijke opvoeding van jongens en meisjes te vroeg de geslachtelijke prikkels zal wekken en
onnoodige gelegenheden tot gevaren zal scheppen.
De Bazuin, 31 maart 1928
Vraag H.v.d.S. te Apeldoorn. Mag een katholiek in zijn zaak (in dit geval een hotel-restaurant) het
‘Leven’ hebben tot genoegen zijner klanten?
Antwoord: Ik geloof niet, dat ‘Het Leven’ valt onder het kerkelijk boekenverbod. Maar we moeten
hier vooral rekening hou__________________________
OPENLIJK DANK
aan O.L. Vrouw van Beauraing voor het terugvinden van een briljantsteen.
__________________________
De Maasbode, 27 jan. 1934

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

128

den met de Goddelijke wet, de natuurwet en zien of ‘Het Leven’ voor velen een aanstoot kan zijn
voor geloof en zeden.
Nu geloof ik dat dit zeer zeker het geval zal zijn met enkele nummers van ‘Het Leven’, vooral in
een inrichting waar iedereen kan komen, dus ook menschen, die er door geërgerd zouden worden.
Over het algemeen genomen, zou ik dus zeggen, dat een katholiek restaurateur ‘Het Leven’ niet in
zijn zaak moet leggen.
De Bazuin, 9 juni 1928
Vraag van abonné te A'dam. Als ik de Mis heb bijgewoond en ik kom dan uit een kapel of kerk, er
is een pater of ander geestelijke en die geeft iemand, of liever gezegd mij de hand, wijl het gesprek
zeer kort was, is daar ook weer iets ten kwade uit te halen? of is het niet geoorloofd, wanneer een
geestelijke een hand reikt, dezulken een hand te geven?
Antwoord. Ik moet naar uw bedoeling raden. Ik zou zeggen, een kort gesprek, op zachten toon
gevoerd, in verband met een vriendelijk toegestoken hand, behoeft uw geweten niet te verontrusten.
Over 't algemeen eischt de eerbied voor Gods Huis niet te spreken in de kerk, maar op dien regel zijn
altijd ook uitzonderingen mogelijk. En zulk een uitzondering vind ik hier aanwezig. Wees dus gerust.
De Bazuin, 1 sept. 1928
E.Th.L., H.J.W. te A'dam en anderen. De Lutherse prinses Astrid, nog wel kroonprinses van België,
geeft bij sommige gelegenheden een allesbehalve goed voorbeeld wat betreft fatsoenlijke kleeding.
[ ]
Dat genoemde plaat in de ‘Kath. Illustr.’ staat, zal m.i. een vergissing zijn, deze Illustr. staat op dit
punt altijd op hoog peil.
Zelfs de beste kan zich wel eens vergissen; de redactie zal hierover ook wel de noodige brieven
ontvangen hebben en in de toekomst dubbel voorzichtig zijn.
De geestelijken die er bij zitten zullen in hun hart wel hetzelfde gedacht hebben als wij, maar
konden daar hoogstwaarschijnlijk zonder opzien en schandaal niet wegblijven.
De Bazuin, 28 juli 1928
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Een ander bekend apologetisch blad was het elke twee weken verschijnende Overal, dat gratis in de
gehele Limburgse mijnstreek werd verspreid. Van de ‘huisdichter’ van Overal, Ceparius Eigenheim,
een proeve.

Hervormers?
Zij zagen in Gods ééne Kerk
Veel wat bepaald verkeerd was;
Toch was de Leer der Kerk nog steeds
Zooals zij steeds geleerd was.
Zij echter staarden d'oogen blind
Op misbruik, dwaas- en boosheid,
Zelfs daar waar 'n wijze glimlach past
Om eenvoud, argeloosheid.
In blinden ijver stoven ze op
En noemden zich ‘hervormers’;
Maar richtten d' aanval op ... de Leer
En werden Kerkbestormers!
Zij openden een groote jacht:
Een bokken-klopjacht naamlijk!
En schoten raak maar: bok na bok,
Zeer grof en onbetaamlijk.
Zij schoten in het honderd maar
Als schutters, die vóór 't schieten
Te veel van 't vocht, voor ganzen niet
Gebrouwen, eerst genieten.
En d' een na d' ander las als tolk
Zijn bijbel naar believen
En wist bij d' uitleg zoo zich zelf
Als and'ren te gerieven.
En d' een na d' ander vloekte en schold
Op Rome, paus en papen,
Verhief zich zelf tot paus en zocht
Als herder naar wat schapen.
En d' een sloeg d' ander 't brein tot brij
Met tekst en woord en letter
En d' een schold d' ander 'n valsch profeet,
En beunhaas en een ketter.
En d' een na d' ander zou Gods Kerk
Heldhaftig reformeeren;
‘Hervorming’ doopten zij hun ‘werk’.
't Begin was: deserteeren!

Overal, 2 sept. 1933
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Het anti-papisme waartegen de katholieken zich in deze jaren nog hadden af te zetten was soms van
een nu ongelofelijk felle aard. Geen wonder dat bladen als De Bazuin en Het Schild het druk hadden
met antwoorden. Karakteristiek voor een allengs onder de katholieken goedmoediger verweer zijn
twee afleveringen van de dagelijks in De Tijd verschijnende rubriek ‘Spiegel des tijds’.
Ds. Kersten en de koe
Wij lezen in de ‘Vee en Vleeschhandel’:
- Dinsdagmorgen is op de veemarkt te Rotterdam een koe van den landbouwer J.S. uit Beijerland
op hol geslagen. Door een innerlijken drang gedreven rende het dier in niet te stuiten vaart door de
Boezemstraat en daarna over den Boezemsingel, toen rende het den pastorietuin van Ds. Kersten
binnen; verder gingen zijn ambities niet. Geheel bevredigd liet het zich terugvoeren naar de markt.
Men kan er zeker van zijn, dat Ds. Kersten de koe, die hem hier zoo spontaan in de armen kwam
vallen, getracteerd heeft op een ernstig sermoen over de boosheden dezer wereld, over de
hedendaagsche wuftheid, over de opstandigheid, over de sociale verzekering en over de groeiende
macht van Rome.
Nu de koe het abattoir zoo nabij was, nu moest het beest toch wel diep overtuigd zijn van de
ijdelheden op dit ondermaansche, nu moest het berusten in zijn bestemming, nu moest het de idioterie,
om niet te zeggen het zondige der sociale verzekering wel inzien.
De hoop is natuurlijk uitgesproken, dat het koebeest ontkomen zou aan een Roomsche maag, opdat
het dier na zijn dood toch niet zou behoeven mede te werken aan versterking van de groeiende macht
van Rome.
Ds. Kersten's woorden schijnen diepen indruk gemaakt te hebben op de koe: ‘geheel bevredigd liet
zij zich terugvoeren naar de markt.’
Wat 'n verschil in de levenshouding dezer koe vóór en nà haar bekeering!
Jammer voor Ds. Kersten, dat de Kamerleden niet allemaal zulke gedweeë koetjes zijn.
De Tijd, 20 dec. 1933
‘Paepsche stoutigheid’
Er heerscht opschudding en verontwaardiging in den huize Lingbeek. Dominee zit avond aan avond
aan zijn radio en kan het maar niet vatten, dat in het protestantsche land der vaderen een lied wordt
uitgezonden, dat uitgevonden is door iemand of een organisatie, die niet van deze aarde, maar des
Satans moet
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zijn. Dominee en de aether in het land van ‘historisch protestantsch karakter’ rillen er beiden van. En
niet alleen door de radio gaat de golf van dien zang, maar de woorden van dit, alle rechtgeaarde
boven-Moerdijkse orthodoxie hoonsprekende lied golven door straten en stegen en pleinen, komen
uit de onheilige monden van legale en illegale straatzangers. De melodie ervan zingen heele
stadskwartieren vol pierementen, harmonica's en jazzbands van al dan niet-katholieke Volendammers.
Aether, stad en dorp, plein en straat en steeg zijn tastbaar vol gerucht van Paepsche stoutigheden
zonder weerga.
Dominee zucht.
Het moet, het kan niet anders. Dit duivelsche lied moet gedicht en gecomponeerd zijn door
kloosterlingen, die tengevolge van hun tévéél aan salaris té rijkelijk kunnen leven en daardoor aan
het dichten slaan. Heb ik dan tevergeefs bij tij en ontij in de Volksvertegenwoordiging herhaald:
‘Iterum censeo, dat de orden moeten worden verdelgd’? Dit lied moet natuurlijk ontstaan zijn onder
invloed van de Paepsche fracties beider huizen van het parlement. Wellicht stamt het van Ruys, of horribile dictu - uit het testament van dr. Nolens? Of misschien is het een gewrocht van den
protestantsche-zielen-jager, den aarts-bekeerder pater Hendrichs S.J.? Let op S.J.! Of misschien komt
het wel uit het propagandaministerie van den lijfelijken Paus van Rome zelf? [ ]
Dominee gaat de straat op.
De deun, die in zijn ooren een gewild wereldschen klank heeft van Roomsche blijheid, slaat hem
uit kindermonden midden in zijn ontdaan gezicht. Hij informeert bij een opgeschoten jongen: van
wien is dat lied? Hij hoort een paar verwarde Hongaarsche, Grieksche klanken aan zijn ooren. Hij
dankt driftig en dan is-ie er! Het lied komt stellig uit Rome, stamt uit de aderen van een van die
Roomsche propagandabisschoppen ‘in partibus infidelium’, die altijd zulke uitheemsche titels voeren.
Er is geen twijfel meer. Van ‘ultra montes’ komt het. Wat zei die knaap? Van Mgr. Kovacs, bisschop
van Lajos.
En nu vluchtend naar huis, feilloos zeker van de ontzettende waarheid, wordt hij achtervolgd op
straat, in zijn kamer, door venster en blinden door dat schrikbarend-Roomsche lied:
Wij gaan naar RomeWij gaan naar Rome!
De Tijd, 11 mei 1934
__________________________
Ter eere van St. Theresia ter leen gevraagd f 500.- met rente en aflossing.
__________________________
De Tijd, 26 okt. 1932
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Een paar bladzijden hiervóór werd pater Borromaeus de Greeve aan het woord gelaten op de
sluitingsavond van een Missie. Toch was deze vorm van apostolaat eigenlijk op de eerste plaats een
gespecialiseerd werk van de paters Redemptoristen. In zijn boek ‘De Redemptoristen, wat ze zijn,
wat ze doen’ gaf J.A.F. Kronenburg C.S.S.R. een beknopte beschrijving van de heilzame werking van
zulk een Missie.
Een Missie. Zie, de avond is neergedaald, gewoonlijk de Zaterdagavond. Luide, dringend, smeekend,
durf ik zeggen, klinken de klokken der kerk, en langzamerhand vult zich het hel verlichte kerkgebouw:
de stoelen, de banken, alle zijn bezet, de gangen zelfs worden vol van geloovigen.
Het uur van zaligheid slaat; een pater staat op den preekstoel, het kruis op de borst; en nu vangt
die wonderbare tweestrijd aan tusschen de tegemoet komende genade Gods en de verbitterde woede
der hel: Mors et vita duello conflixere mirando. Tien dagen achtereen duurt die strijd, de strijd om
honderden eeuwige, onsterfelijke zielen. [ ]
... Het luiden der zondaarsklok. Als na een gloedvolle preek over onze uitersten of Gods
barmhartigheid de avond gevallen is, en donkerheid zich over de gemeente heeft uitgespreid; als de
straten eenzaam zijn en stil; daar bomt dan eensklaps langzaam en luid van den toren de klok, en
dringt haar tonen in iedere woning; en alle katholieken vallen op de knieën, en bidden gezamenlijk
vijf Onze Vaders en vijf Wees Gegroeten voor de bekeering der zondaren. Wat hebben die klokketonen
al menigmaal diep in het hart van een armen afgedwaalde ingegrepen? Wat heeft dat gemeenschappelijk
gebed van geheel een parochie al dikwijls voor Gods troon met onweerstaanbare kracht een
buitengewone genade van bekeering verkregen! Hoe menig lang afgedwaalde, als hij echtgenoote en
kinderen, kleine en groote, rondom zich op de knieën zag vallen en luide hoorde bidden voor de
bekeering van man en vader, is eindelijk verwonnen en heeft dan met tranen in de oogen uitgeroepen:
‘Ja, ik geef mij over! Morgen ga ik naar de kerk!’ [ ]
Wanneer ooit ons missieboek mocht verschijnen, een gedetailleerd verhaal van hetgeen God door
de missiën van de Redemptoristen geschonken heeft, aan iederen lezer zou de kreet ontsnappen:
Gratias Deo super inennarabili dono: Dank aan God voor zijne onuitsprekelijke gave ... [ ]
Laat ik u althans eenige bladzijden openslaan. En dan vooreerst over eene missie, gegeven door
onzen heiligen vader Alfonsus zelven. [ ]
Telken dag hoorde men in de straten [van Amalfi], hoe de rinkelbommen en de citers de jongelieden
uitnoodigden tot de meest wulpsche en ergerlijke dansen. Alfonsus voer zoo krachtig tegen
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die wanordelijkheid uit, dat de jongelieden en jongedochters vóór de kathedraal van al die
muziekinstrumenten een onoverzienbaren stapel maakten en dien, terwijl al het volk er om heen stond,
in brand staken. [ ]
Wij ontleenen eenige bijzonderheden aan het leven van Pater Bernard door Mgr. Lans.
Te Venlo zag men reeds bij de inleidingspreek van Pater Bernard over het groote nut eener missie,
zelfs voorname burgers en priesters overvloedige tranen storten; onder zijn preek over de heiligschennis,
waarin hij de geestelijkheid het H. Sacrament naar een afzonderlijk opgericht altaar liet dragen,
ontstond een algemeen, luid en onbedaarlijk geschrei onder heel het gehoor; men zag des avonds te
11 uur reeds personen aan de kerk staan om des morgens te 4 uur het eerst aan den biechtstoel te
kunnen wezen, terwijl iederen dag 13 tot 28 priesters van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig
waren het H. Sacrament van boetvaardigheid toe te dienen: men hield hem aan de toog vast om tot
biechten te kunnen komen; op sommige dagen moest nog des avonds te 7, 8 uur de H. Communie
worden uitgereikt; op een der avonden ging een man, die den ganschen dag nuchter in de kerk was
gebleven, te half tien schier bezwijmend te Communie. [ ] Toen hield hij 's avonds de slotpreek over
de volharding, en voerde de godsdienstige geestdrift zóó hoog op, dat die duizenden en duizenden
toehoorders allen met luider stem herhaalden: ‘Ja, wij zullen volharden! wij zullen volharden!’ [ ]
Een voornaam en hooggeplaatst persoon [in 's Hertogenbosch] keerde na jaren afwijkens tot een
christelijk leven terug, en opdat die terugkeer anderen mocht treffen, steeg hij op de markt uit zijn
rijtuig om rozenkrans en scapulier te koopen, en plaatste hij zich in de kerk midden tusschen het volk
om die te laten wijden. Een ander bekeerling bracht een wagen vol slechte boeken aan de pastorie,
en plaatste vóór op de wagen de busten van Voltaire en Rousseau. Een ongelukkige vrouw, die jaren
lang velen tot ergernis was geweest, werd zoo diep getroffen door Pater Bernards schildering van den
toestand dergenen, die aan de zonde van onzuiverheid zijn verslaafd, dat zij luide in de kerk uitriep:
‘Ik, ik ben zulk een vrouw, ik ben die groote zondares!’ Zij huwde spoedig daarna en bleef een
deugdzaam leven leiden. Ziedaar, Lezer, enkele trekken uit het rijke missieleven der Redemptoristen.
Uitg. Gebrs. van Aelst, Maastricht 1929
__________________________
Zit u in moeilijkheden. Stuur dan
SINT JOZEF TER EER
eens een offertje naar het Missiehuis Paters van d.H. Geest Gennep. Dat helpt! Giro
129418.
__________________________
De Maasbode, 16 feb. 1930
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De retraite mocht zich eveneens in grote populariteit verheugen. In De Bazuin kon er op de volgende
wijze voor gepleit worden.

Mei
Mei is de schoonste der maanden.
Mei geeft de natuur een heerlijk aanzien.
Mei is de maand van de Rerum Novarum.
Mei is de maand van Hemels Koningin.
Mei moet stemmen tot hooger leven.
Mei en de gesloten retraite zijn één.

De Bazuin, 3 jan. 1931
Grote verdiensten verwierf zich Het Schild door regelmatig dwaze uitwassen van devoties of
minderwaardige profanaties aan de kaak te stellen, - uitwassen waar een deel van het katholieke volk
vatbaar voor bleek.
Waarschuwing. - Er wordt op 't oogenblik door een koophuis (‘Omnium Textile’) te Kortrijk een
reclame verspreid, waarin tafellakens en servetten met een afbeelding van ‘Het Laatste Avondmaal’
te koop worden aangeboden. Wat dit voor 'n firma is, weet ik niet. Maar het is in elk geval een
minderwaardige handelspraktijk, waarbij het heilige geprofaneerd wordt.
Het Schild, april 1931
Goud en schuim in onze devoties
Vóór me ligt weer een ander geschriftje met den titel ‘Gewetensonderzoek van den Liefdeslaaf van
Jesus in Maria’ (no. 6 van de ‘Maria-Blaadjes’, P.P. Montfortanen, Leuven).
Dit werkje is natuurlijk geput uit ‘De verhandeling over de ware godsvrucht tot de H. Maagd’, van
den gelukzaligen L.M. Grignion de Montfort, welk werk door Paus Pius X dringend ter lezing werd
aanbevolen.
[ ] Is het echter mogelijk, dat enkele zonen van den heiligen Montfort, of ook andere predikanten
en schrijvers, in hun uitingen over Maria-vereering die godsvrucht ‘te ingewikkeld of kinderachtig’
maken, waarvoor wij waarschuwden? [ ]
Let nu op bovengenoemd geschriftje. Ik moest me over dezen titel even bezinnen. Maar 't ergste
kwam nog! Over die ‘liefdesslavernij van Jesus in Maria’ werd een gewetensonderzoek opgesteld
van 16 bladzijden, waar in 43 vragen de vrome ziel ge__________________________
DANKBETUIGING
Dank gebracht aan St. Nicolaas van Tolentino
voor het genezen van een been
na het gebruik van St. Nicolaasbroodjes.
__________________________
De Tijd, 28 juli 1932
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vraagd wordt, hoe het met haar slavernij staat! En die 43 vragen vallen in drie categorieën uiteen: ten
eerste over de actieve afhankelijkheid van den slaaf, ten tweede over de passieve afhankelijkheid, ten
derde over de inwendige oefeningen der volmaakte godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, en of dit
laatste gegaan is volgens de Montfortaansche verdeeling: door Maria, met Maria, in Maria, voor
Maria! 't Is om gek te worden. [ ]
Eerst wordt vermaand, elk uur een vluchtigen blik te werpen op z'n gedrag en zich af te vragen:
‘ben ik gedurende het afgeloopen uur een ware liefdeslaaf geweest van Jesus en Maria?’ Lezer, denk
u zich dat eens in, elk uur je zoo iets afvragen en dat in ons druk en gejaagd leven! Komt natuurlijk
niets van!
Vraag 3, blz. 3: ‘Hebt gij mij dikwijls, somwijlen ten minste, verlof gevraagd gebruik te maken
van die ziel en dat lichaam, die ge mij had toegewijd.’ [ ]
En dan komen een groote reeks van zonden, die men door en in z'n lichaam, met al z'n in- en
uitwendige zintuigen kan bedrijven, mitsgaders het gebruik, of liever, misbruik der tijdelijke goederen;
waarvoor men verantwoording moet afleggen aan de H. Maagd. Maar ik heb altijd gemeend, dat we
voor onze zonden verantwoording aan God schuldig zijn!
Vraag 18: ‘Is uw ziel niet ontevreden en ontsteld geweest, wanneer ik door beproevingen, ziekte
en dood beschikte over de uwen, uwe familieleden, uw congregatie, uw klooster?’ vraagt Maria. Ik
dacht weer, dat God over ziekte en dood beschikte. En zoo gaat het door! Alles wat een gewoon
christen aan God toeschrijft, wordt hier overgedragen op de H. Maagd. En zelfs wordt in vraag 29 de
eisch gesteld, om in de H. Mis en de H. Communie ... zich met Christus te vereenigen? - men zou het
zoo meenen! Neen, ‘om u met uw Moeder en Meesteres’ te vereenigen. 't Staat er met zooveel woorden!
't Culminatiepunt ligt in vraag 40. Maria vraagt er: ‘Zal uwe ziel er binnenkort toe geraken, mij
onophoudelijk in te ademen, zooals uw lichaam de lucht?’ Ik wist niet, dat de inhalatie-therapie zóóver
ging!
Het Schild, mei 1931
J.J. van den Tempel, O.P.
Henk Kuitenbrouwer maakte zich op dit gebied eveneens verdienstelijk. In De Nieuwe Gemeenschap
hekelde hij afdoende
Edelaardige waanzin
Het is nuttig om zo nu en dan eens te ervaren, dat alle strijd tegen de wansmaak der louter goede
bedoelingen en de wanvroomheid der sentimentele verzuchtingen nog niet zo'n daverend succes heeft
behaald. Het lijkt wel of het succes zich voorlopig heeft beperkt tot een zeer kleine kern, terwijl de
massa blijft overge-
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leverd aan de smakeloosheid, die helaas vaak te argeloos is om er werkelijk kwaad van te worden.
Wie voelt geen medelijden, méér dan toorn, tegenover de brave halvegaren die maar door blijven
doen aan religieuze slijmerigheid en het toch zo zalig goed menen? Slechts de overtuiging dat de
gevolgen dier onnozelheid afstomping en zelfbedrog der massa betekenen, overwint dit medelijden.
Het is beter dat één lijdt voor zoovelen.
Ziehier dan enkele proeven van Maria-proza - no. 15 van de Katholieke Brochurenreeks - te vinden
in vele kerken als geestelijke lectuur:
Zij slaat Haar blauwen Mantel op,
en 'k zie ... den weerglans van het Maria-blauw
door het goud der milde Mei-lucht blaken
en 'k voel de zoelte uit Haar geurig kleed
als 'n vreugde streelen door mijn ziel.
Zij staat daar stil ... zie toch!
dat bloesem-witte onderkleed,
omzoomd met 't rose appelbloemige bordure ...
'n lent van kleuren straalt mij tegen,
'n wemeling van open-zwellend schoon knopt over Hare slankheid ...
en ... nu ik plotseling ontdek dat machtige sieraad,
dat allerzuiverst schitterend Hart-Juweel,
dat popelend pendeloque daar midden in Haar Borst ...
nu is 't mij, als stroomt 'n warmte
als van bloed door mijne veneratie.

Voor 10 ct. kopen wij zoiets in onze kerken, en kunnen we aan het bidden slaan, 55 bladzijden lang
in hetzelfde af- en aanzwellende Maria-proza, met puntjes en hoofdletters. Als er binnenkort
Maria-beelden verdwenen zijn behoeft men zich niet te verwonderen. Zoiets drijft zelfs steen op de
vlucht. Het is weer eens wat anders in deze trant te kunnen bidden, nu dit boekje immers een Evulgetur
draagt.
Enkel het ivoren-blank van Uw Gelaat zag ik;
terwijl goud-bruin Uwe Oogen rustten
op 't fluweelen paars van binnen mijne oogen,
stil was 't ... dat gouden bruin,
en 't was als voelbaar wegende
in 't diepste van den beker mijner ziel,
't brak zon op donker water.

Wij hebben te lang een schone taal ontbeerd in onze gebeden - vooral sinds prof. Huizinga niet meer
bidden kon doordat de Moeder Gods zomaar in de Moeder van God werd veranderd. Het is nu weer
mogelijk om onze ziel te laten deinen.
H.K.
In ‘Hagel’, De Nieuwe Gemeenschap, jrg. I, nr. 11
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Verrassingen zijn, voor wie, hoe aandachtig ook, de katholieke tijdschriften van 1925 tot 1935
doorbladert, nooit uitgesloten. Wie had b.v. gedacht in het nationale orgaan der katholieke studenten
een ‘Salve Regina’ aan te treffen, getoonzet door ... Godfried Bomans?

Uit De Dijk, Jaargang 1934-1935
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Ergerlijks in het devotieleven was er waarlijk genoeg. De bestrijders hadden op te tornen tegen ‘voor
eenvoudige mensjes’ bestemde stukjes als dit, van een
Godsvruchtige Vereeniging van den H. Joseph tot hulp der Stervenden.
't Is tegenwoordig de tijd der groote uitvindingen. [ ] 't Is heel wat anders geworden sedert Jezus
met z'n ezelke naar Egypte trok. [ ] Wij vinden ook allerlei middeltjes uit, om de arme zieltjes veilig
den hemel binnen te laten gaan. Sint Pieter heeft heel wat knechten, maar ge weet wel hoe het dikwijls
gaat, als ge daar wat te veel op vertrouwd, als die eenmaal aan het kletsen geraken. [ ]
Zooals het te begrijpen is, komen er overal niet evenveel door, langs de verschillende poorten ...
de kloosterpoort, ook een piekfijne, de Koningspoort, die tegenwoordig om zoo te zeggen afgedankt
is.
De poort nu die het laatst bijgemaakt is, is de poort van de Godsvruchtige Vereeniging (G.V.) van
den H. Joseph, tot hulp der stervenden, naar de laatste mode gemaakt, dus ge kunt wel begrijpen hoe
breed ze is, hoe gemakkelijk ze open gaat, ze klemt niet in het minst, maar ze is ook met goede olie
gesmeerd en haar klinkende bel houdt St. Pieter den geheelen dag wakker zoodat hij aan geen
middagdutje meer kan denken. Die arme St. Pieter. [ ]
Bij inschrijving stort men een kontributie van 25 cent voor de verschillende doeleinden der
vereeniging. Dus voor 25 ct kunt ge één van de prachtigste fauteuils kopen, die er in de hemeltimmerij
te vinden zijn. [ ]
Dagblad van Noordbrabant, 12 dec. 1927
De ‘Roomsche menschen’ werden niet zelden per post aangespoord correspondentie te voeren met
Heiligen. Zij konden b.v. een missive ontvangen van het
Studiehuis ‘St Jozef’
Hees - Nijmegen
Giro 4114
Geachte Weldoeners,
Bij het naderen van de Rozenkransmaand is het ons een genoegen U te mogen melden dat we,
evenals vorige jaren, ook nu in de maand October een Maria-noveen van H. Missen zullen houden
voor de intenties van al onze weldoeners ...
Deze noveen van H. Missen wordt gehouden van 20 tot 28 October. Aangespoord door vele
weldoeners stellen we weer gaarne allen in de gelegenheid om hun verzoekschrift tot onze

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

140

Hemelsche Moeder te richten. Deze verzoekschriften, in gesloten envelop waarop de aanduiding ‘Aan
Maria’ moet staan, worden gedurende deze Maria-Noveen gelegd in de kluis van het altaar, waarop
de H. Missen gelezen worden, en na de noveen worden ze ongelezen verbrand. Men sluit deze
enveloppe in een andere aan ons adres.
Uw dankbare
Pater Rector
Girobiljet en bidprentje ingesloten
Een vijftal maanden later kon men, van dezelfde afzender, het volgende schrijven in zijn brievenbus
aantreffen:
M.
Van den 10den tot den 19den Maart houden wij, ter eere van St. Jozef, den Beschermer der
huisgezinnen, een Noveen van H. Missen voor al onze Weldoeners.
Aan allen, die meer bijzonder aan deze noveen willen deelnemen, geven wij wederom de gelegenheid
hun verzoekschrift tot den H. Jozef te richten. Deze verzoekschriften moeten in gesloten enveloppe,
met achterop ‘aan St. Jozef’, in een andere enveloppe gesloten worden en aan ons adres worden
verzonden.
Zij worden gedurende de Noveen in de kluis gelegd van het St. Jozefaltaar, waaraan de H. Missen
gelezen worden en na de Noveen ongelezen verbrand.
Uw dankbare
Pater Rector

Interieur van de (in 1944 verwoeste) parochiekerk van Elst op een feestdag.
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Ja, men kon zelfs bijzondere aanbiedingen krijgen:
Damianusstichting
Opleidingsschool voor
Missionaris
St. Oedenrode, datum poststempel
‘Vergeet Uw lieve dooden niet’
L.S.
Er is een tijd, dat wij meer dan gewoonlijk aan onze dierbare afgestorvenen denken. Dat is de
Novembermaand ...
Een krachtdadig middel om die zielen te helpen biedt U de Damianus-stichting in het mooie en
reeds zeer oude werk van
‘De penning der lijdende zielen’.
Het geheele jaar door wordt voor alle zielen der afgestorvenen, die bij dit werk staan ingeschreven,
elke week één H. Mis opgedragen ...
Het offertje voor de inschrijving bedraagt F. 1,- per jaar, F 5,- voor 5 jaar en F. 50,- voor altijd ...
Deze gelden worden besteed voor de opleiding tot priestermissionaris. Zooals U ziet heeft dit werk
een tweevoudig doel ...
Overtuigd, dat wij U hiermede een gunstige gelegenheid hebben aangeboden om Uw dierbare
dooden te helpen, teeken ik
Met de meeste hoogachting
P. Nicolaas SS.CC.
Bijzondere mededeeling!!
Van Nov. 1933 tot Nov. 1934 zal voor het werk van De Penning der Lijdende Zielen elke week 2
HH. Missen gelezen worden in plaats van één. Zulks geldt alleen voor dit jaar.
De toon waarin de katholieken in de Ingezonden-rubriek der dagbladen werden toegesproken liep
vrijwel steeds van een ‘Ouwe jongens’-toon tot bombast. Van beide soorten een voorbeeld.
Achterblijvers! Achterblijvers!
Maak je nie boos! 't Is toch al warm genoeg.
Maar ... maak liever het onwrikbaar besluit, om de retraite van 13-16 Sept. te Vught te doen slagen.
Militieplichtigenretraite
is dat.
En omdat er al twee of drie dit jaar gegeven zijn ... en ge er nog niet uw zoon heen gestuurd hebt
... is deze er een voor de Achterblijvers!
Mensch, maak je nie boos! 't Is toch al zoo warm.
Maar ... stuur je zoon naar de retraite van 13-16 Sept. te Vught.
Kan niet, zegt ge?
Wie kan niet? En waarom niet?
Neemaar, dan hoor ik liever die werkelijk bezorgde ouders, die
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zeggen: 't Mot kunnen! En 't zal! ... al komt het wel moeilijk uit met 't werk.
Zie, die zijn van den ouden solieden stempel. [ ]
Die begrijpen, dat ze zelf dan beter verantwoord zijn ... want ... d'r most toch 'ns verkeerdigheid in
komme ... 't is nog zoo'n goeie jongen!
En ... 't kost allemaal weer veel ... maar ge kun het toch nergens beter aan besteeën - is 't waar of
nie?
Nou dan ... dan wacht ik je zoon, die in de laatste helft van Sept. of in October moet opkomen! ...
van 13-16 Sept. in Vught. Dus ... zoo as gezeed is!
De Tijd, 19 aug. 1927
Aalmoezenier G. Huys.
Aan de bruine legioenen!
Op naar Utrecht op den tweeden Pinksterdag.
Op ter viering van den vijftigsten verjaardag der uitvaardiging van de Derde Orde Encycliek
‘Auspicato’ van den grooten Tertiaris Paus Leo XIII roemrijker gedachtenis. [ ]
Over de beemden en landouwen, over de polderlanden en heidevlakten van Oost tot West en van
Noord tot Zuid weergalmt het signaal.
Hierop is gewacht en het wordt gehoord.
Door de bruine divisies.
Niet echter door hen, die zich met het ‘Hakenkreuz’ tooien. Doch wel door hen, die zich als ‘milites
Christi’ lieten inlijven in het Vredesleger met het Kruis van Christus in het banier.
Het vredesleger zeven eeuwen geleden geformeerd door den bruinen opperbevelhebber: St.
Franciscus van Assisië. Zeven eeuwen oud doch steeds verjongd en vernieuwd en nog steeds paraat.
Op naar Utrecht!
De Franciscaanse strijders met ridderidealen gaan zich verzamelen en maken zich op om in gesloten
formaties op te trekken naar de oude bisschopstad.
Op ter Pinksterschouw!
Als ware het een tweede Pinksterkapittel eens te Assisië gehouden toen de groote aanvoerder nog
leefde!
De Tijd, 12 mei 1932
Maar de kroon van wat Henk Kuitenbrouwer ‘edelaardige waanzin’ noemde wordt toch wel gespannen
door wat Hellenen in De Maasbode er van kon.
Wat Redding bracht!
Onrust en angst vertroebelden de anders zoo lieflijke vredige
Kerststemming in de voorportalen des hemels.
Daar hield ‘Sint Pieter’, de gestrenge wachter een tribunaal, op
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eigen gezag, en oordeelde de pas aangekomenen of hun zielen wel verder mochten dringen in de
voorhoven van het Paradijs.
Daar voor Hem stond een arme ziel in heur armelijk aardsche plunje.
Rechts de goede, links de booze geest en beiden beijverden zich en doorzochten zakken en
schuilhoeken van het aardsch gewaad dier arme.
Ach hoe de goede Heilige Engel aarzelde en walgde van de nabijheid van den hellevorst. Maar het
moest. [] En zij doorzochten beiden ieder schuilhoekje en de goede werken gingen ter rechter, de
kwade ter linker zijde op de weegschaal.
Godlof; de rechterzijde helde verheugend over; een aanzienlijk aantal goede daden mocht de Engel
in Zijne afdeeling opstapelen.
Maandelijksche betalingen van liefdewerken, kleine kasbewijzen van schenkingen, notities van
giften en gaven, de schaal vulde en vulde zich en toch...
Zie daar aan die andere zijde, in die atmosfeer van helledamp, dàà, 't ééne billet van vermaak, ijdele
uitgaven, na het andere.
Dure rekeningen van noodelooze weelde, notities van groote verliezen aan de verderfelijke roulette
en andere hazardspelen.
Ha, satan grijnst! [ ]
Nog één pekelzondetje en 't is gedaan!
Slechts één goede gedachte, één klein offertje, één akte van liefde bidt de Engel en klemt het
pleegkind in de armen.
Zoek, om Gods wil zoek!
In z'n wanhoop grijpt de ongelukkige zelve in de zakken van z'n aardsch colbertje.
Groote God, is 't nog moog'lijk? Wat knettert daar? Een papier door de voering gezakt? Hij voelt
en tast! Zou 't? ‘H. Maria sta mij bij’. Met trillende vingers trekt hij het er uit. Seconde van doodsangst!
Wat is 't? Eén oogopslag!
O satan, waarom deinst gij achteruit?
Ha, dit is Uw nederlaag.
Een glans van Hemelsche verrukking glijdt over des Engels aangezicht. []
En in trimoph schalt 't van beider lippen ‘Gered, gered’.
Met wijdsch en eerbiedig gebaar legt de stralende Engel dit bewijs van deugd en naastenliefde op
zijne schaal der goede daden.
En zie! Zij daalt, daalt, daalt ... tot in 't oneindige!
En daar links, hoe ze omhoog vliegt, de schaal der booze daden en hartstochten.
Satan knarsetandt en verdwijnt in een mist van stank en pulver.
Klaroenen schetteren, bazuinen schallen, de Hemelpoort opent zich!
Eerbiedig treedt Sint Pieter terzijde, de Goede Engel schrijdt in
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triomph naast de hem eens door God aanbevolen, thans verheerlijkte Ziele, voort. Engelen omstuwen
het tweetal en de mare jubelt van mond tot mond.
‘Hossanna’. Gezegende des Vaders, wat gij den minste der Mijnen deed, dat hebt gij Mij gedaan!
Treedt binnen in de vreugde des Heeren!
En vraagt gij lezeres en lezers, wàt de schaal ten goede deed overhellen? wàt de Hemelpoort voor
die schier verloren Ziel ontsloot?
Wat was dat papier? die ‘Cesam’ tot 't Eeuwig Geluk?
Wat was het?
Zijn mooiste, zijn nobelste, zijn onbaatzuchtigste daad!
‘Een Lot van de Stichting Stille Armen’.
Hellenen
De Maasbode, 28 dec. 1928
Een allermerkwaardigst document is het vlugschrift dat in 1933 na de ‘verschijningen’ te Beauraing
in het Brabantse werd verspreid.
Twee genezingen te
Beauraing op 12 Juli 1933
Mevr. Alphonise Marchal uit Borgloon krijgt hare spraak terug.
Mevr. Paquet Leonard ontvangt weer haar gezicht vermogen.
Wijze: aan den muur van het oude kerkhof.
Hoort wat er te Beauraing,
Weer te gebeuren kwam,
En hoe verheugd verblijd,
Dit alom wordt verspreid.
Door eene dame daar,
Haar spraak kreeg zonneklaar
Zij zelf door haar mond,
Dit luide daar verkond.
Refrein:
En aan den struik van Hare verschijning,
Dankt zij luide onze Lieve Vrouw.
Door acht maanden spraak verdwijning,
Weent zij van blijdschap daar nou.
Ik heb honger - sprak zij eensklaps,
Na drie uren in 't gebed.
Dat was zeker d'eerste boodschap,
Waar Gods Moeder had opgelet.
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Ook daar lag aan Haar grot,
Een vrouw - O God.
Zij bad daar vurig teer,
Geef toch mijn oogen weer.
Geef aan Uwe Moeder Maagd,
Den gunst die mij behaagd.
En ik weer elken dag
Haar beeltenis zien mag.
Refrein:
En daar opeens valt haar bril neer,
Waar zij haast niets meer door zag.
Haar gezicht kwam daar toen weer,
Wijl zij voor ons Liev' Vrouw lag.
Zoo kreeg zij na viertal jaren,
Bijna blind - weer haar gezicht.
En het volk daar al te garen
Heeft een dank tot Haar gericht.

F. Rombouts.
Roosendaal, 15-7-'33
Uitgave F. Rombouts, Nispenschestraat Roosendaal N.Br.
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Op de voorgrond in het midden kardinaal van Rossum tussen (links) de pauselijke internuntius mgr. L. Schioppa
en (rechts) mgr. A. Diepen. Achter de kardinaal mgr. B. Eras. Zesde van links: dr. W.H. Nolens.
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5. Openbaar kerkelijk leven
Nederland en Rome, - sterker dan ooit leek de band die de Nederlandse katholieken met het centrum
der Kerk bond. Door Pius XI meermalen ten voorbeeld gesteld aan de gelovigen in andere naties,
ontleenden zij aan die onderscheiding nieuwe impulsen tot bewonderenswaardige krachtsinspanningen,
met name op het gebied van de missie-activiteit. Een Nederlandse katholiek in de Eeuwige Stad moest
wel lyrisch worden, als Kees Meekel.
Mijn God, wat een stad van 'n Kerk, die al deze duizenden-duizenden kan omvâmen! Wat een
storm van menschen, die deze grandiooze ruimte komt vullen. Tot boven in den koepel stijgt de vaart
van hun aankomst, waar het bruisend ruischt als in een schelp. Daar, waar de grijze morgen-vaagten
wijken nu het blonde zonlicht door de ruimte schiet, drie breede bundels, die komen van het Oosten
en dringen naar het Westen.
De mozaieken beginnen er wolkend van te glanzen en de gouden letters er onder te schitteren in
mystieken sterren-krans: Petrus zij Gij ... steenrots ... en op deze steenrots zal Ik Mijn Kerk bouwen
... de machten van de hel zullen krachteloos staan ...
Zou de apostel niet verstoft en vergeten zijn, als elke andere visscher van Tiberias' liefelijk meer,
wanneer dit schrift niet onderschreven ware geworden door een Goddelijke Levenswekkende Hand?
Zie daar staan, die zoemende beweeglijke ontelbare schaar, waarop je duizelend neerziet als in een
afgrond - ingeruimd en geschut in de hokken en afdeelingen van een wonderbaren Herder.
Is het niet, of Christus zelf dadelijk zal verschijnen?
In wiens brein had dit kunnen opkomen tweeduizend jaar geleden?
Hier zit ik op een bank - ik heb een goed verzorgde plaats - en hef mijn hoofd naar den zonnigen
koepel, als zoek ik daar een weg in mijn gedachten ...
Die Petrus, die Paus, voor wien dit altaar gereed staat, is hij niet het grootste wonder ter wereld?
Hoor daar blazen de bazuinen! Ze blazen van een loggia boven den ingang en raken aller aandacht
fel.
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Bij deze klanken, die aandoen als in een eindelooze legerplaats, begint de massa te ontroeren; je hoort
kreten heel ver weg.
Hij komt!
Groot is de Sint Pieter en wonderlijk geordend, doch nooit zag je dat zoo bovenmenschelijk als
dezen dag.
Hij komt van verre, uit een ander land, deze Paus op zijn draagstoel: langzaam, gestadig, boven de
hoofden een bloem, een licht! Het is de vaart van een wonderbaar schip over de wateren, die in de
buurt lijken te komen van bruischende cascades: menschen, menschen, niets dan menschen, juichend,
klappend, applaudisseerend, roepend. Hun kreten gaan boven de hooge bazuinen uit: roffelend,
donderend.
De Maasbode, 17 jan. 1929
In het voorjaar van 1929 werd de z.g. Romeinse kwestie opgelost. Het Verdrag van Lateranen herstelde
de Paus van Rome in zijn tijdelijke macht: als Soeverein over Vaticaanstad. Het feit deed golven van
geestdrift over katholiek Nederland slaan. Op de Buitengewone Vergadering van den Nederlandschen
Katholiekendag, gehouden te Utrecht op 17 april 1929, hield A. Laudy de grote feestrede onder de
titel:
Het Te Deum van Rome en Nederland
Een machtige daad der Voorzienigheid, die de lotgevallen der volken ordent, heeft een wending
gegeven aan den gang der Kerk door de geschiedenis. Hoe wenschte ik mij, machteloos als de mond
van menschen tegenover goddelijke dingen, de stem van den eenigen Nederlander, onmisbaar in deze
historische zaal en in dit zegevierend uur, om de ontzaglijkheid der gebeurtenis, die Rome tot ons
luidt, op te roepen aan de macht van zijn beeldende taal en den koperen adem van zijn woord; hoe
liefst zou mijn arme verschijning terugtreden achter zijn breede schouders, die de Kerk van Nederland
hielpen dragen. Mijn woord roept hem aan, uw gedachte ziet uit naar dezen vollenman-van-den-Paus,
die de Pausen nog bezong als hij hun rechten niet verdedigde met de bronzen slagen van de stem,
welke zooveel jaren in ons Parlement en onze volksvergaderingen weerklonk; want zijn leven lag in
Nederland, maar zijn levensmiddenpunt in de Stad van de Pausen, waar hij zijn moe- en afgestreden
hoofd aan de schaduw van het Vaticaan te ruste legde in het stervensjaar van den grooten Paus, die
den strijder bemind en gezegend had, wiens naam met dien van Rome en den Paus onsterfelijk en in
één adem door Nederland wordt genoemd - Mgr. Dr. Schaepman. [ ]
Alleen de mond, die zoo machtig heeft gebeden en geprofeteerd zou gerechtigd zijn, aan de
Pausmeeting, na zijn dood heropend en voortgezet, het antwoord te geven, dat thans de geschiedenis
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voltooit. Gestorven spreekt nog die mond, zijn verleden kan niet zwijgen in het heden, dat op hem
heeft gewacht, hij moet spreken, - hoor, en hij spreekt: ‘Ziet, ik verkondig u een groote vreugde, welke
voor het geheele volk zal zijn.’ Voor ons van Willibrord gedoopte volk, maar ook voor de volken,
die over de geheele wereld elkander deze blijde boodschap voortzeggen: onze jarenlange protesten
zijn van den hemel verhoord, het romeinsche vraagstuk werd opgelost, de Paus gaat vrij rond in Zijn
Stad, overnacht is het groote wonder geschied, en op de plaats zelf, waar wij het van den Koning der
eeuwen hebben afgesmeekt, klaroen ik vandaag luid en vol den dank met de onhoudbare geestdrift
van mijn gansche volk:
‘Aan U, o Koning der eeuwen,
Aan u blijft de zegekroon!’
Indien ons gevoel aan de geschiedenis op haar ontzaglijk keerpunt een bevrediging vroeg, dan heeft
het die nu gekregen. Als het wonder van Rome herdacht moest worden door een nederlandsche stem,
dan hebt gij haar gehoord. En zoo het Te Deum der latijnsche Kerk wachtte op een Hollandschen
gedenkklank, dan is hij aangezongen door onzen grootsten bidder en strijder, wiens koningslied in
onze harten blijft natrillen zoolang er in Rome een Paus is en in Nederland een volk om hem te vieren!
[ ] In dezen wereldzang der Zuster-Kerken treedt vandaag het kerkelijk Nederland met een nationale
stem en een eigen timbre van liefde.
Want de liefde is het scheppende leven in het lied, dat de kerkelijke wereld zingt. En zoo een plaats
is voorbehouden aan de liefde, die dicht bij het hart der moeder mede-leed haar bittersten nacht, dan
mag de Kerk van Nederland in deze ure van Johannes-liefde het hoofd laten rusten op de borst van
Rome. Want in den nacht, dat de verrader kwam, om het zichtbare Hoofd der Kerk gevangen te nemen,
heeft het katholieke Nederland een spontane beweging van edelmoedigheid gemaakt, en om den
Vader te beschermen het bloed van zijn zouaven aangeboden. Wij kunnen in deze
herdenkings-bijeenkomst van Rome en Nederland het edel bruisen niet verzwijgen van dit
zouavenbloed, prinselijk gegist in ons kaas- en broodvolk. [ ]
De klokken van Rome en Nederland luiden en spelen hoog aan den hemel het rhythme der blijdschap.
Machteloos is de stem van één mensch, om uit de boordevolle harten de uitgestorte blijdschap voor
te dragen op den wijden beier van het klokkenr-hythme onder de koepelen van den tijd. Er moet een
kóór zijn van stemmen, die het gesproken woord afzingen in een dithyrambe van dankbaarheid.
Beweeg dan den klank van dit koor, Hollands scheppend genie, uit onze katholieke muziek na de
middeleeuwen geboren, beweeg het voor de dithyrambe van
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dankbaarheid, die het grootste wonder van de na-middeleeuwsche geschiedenis zal vieren. En eer we
tot onze dagplichten uit elkander gaan en ons verheugen, dat we dezen goeden dag mochten zien,
barst los, katholiek-nationale gevoelens van het koninklijk en pauselijk volk, dat achter de duinen het
Te Deum van uw ruischende zee en uw zingende zielen over de bergen gaat dragen; - dit is uw biddend
antwoord - zonder-end op den wiekslag der door alle hemelen gedragen vraag: ‘wie is Hij, die zoo
hoog gezeten?’, het is de opening van uw monden op het eindeloos gebed van de Kerk in de lofreien,
neergezonken op het drieluik van het hemelsche gezang in de lage landen; het is de geestelijke bruiloft
der zielen aan het bloed en den wijn in de geheimen van het Hooglied, waar van liefde de kleuren der
rozen sidderen; het is 't geloof van de Utrechtsche Bisschoppen en de Abten van Egmond en de
kruisvaarders en de klopjes in den samenzang van den ouden en nieuwen tijd, die uit alle graven van
het verleden en de herrijzenis van onzen geestelijken zomer het wonder verheerlijken, dat in deze
zaal de Kerk van Nederland heeft afgebeden tot het vers vol vertrouwen: ‘Op U, o Heer, heb ik
gehoopt’, en dat zij vandaag met het gezicht naar Rome ten einde zingt in haar vervulde Te Deum:
en ik ben van U niet beschaamd geworden in eeuwigheid!
Het officieel verslag vermeldt nog:
Onmiddellijk na deze rede, welke vol spanning werd aangehoord, en met applaus werd begroet, zette
het koor het ‘Te Deum Laudamus’ van Alph. Diepenbrock in. Dit koor, bestaande uit 200 dames en
heeren, aangesloten bij het Utrechtsch R.K. Koorcomité, en met medewerking van de Solisten Jo v.
IJzer - Vincent, sopraan, S. Luge - Beuge, alt, L.v. Tulder, tenor en J. Dekker, bas, benevens van het
Utrechtsch Stedelijk Orkest, mocht na afloop een welverdiend applaus in ontvangst nemen voor de
keurige uitvoering van het mooie werk, dat onder leiding van den bekwamen dirigent Joh. Winnubst
ten gehoore was gebracht.
Officieel Verslag van de Buitengewone Vergadering van den Nederlandschen
Katholiekendag, gehouden te Utrecht op 17 april 1929. Paul Brand, Bussum
__________________________
De grote PAUSFILM te Rotterdam
De heerlijkheden van het Vaticaan en de bezigheden van Paus Pius XI met zijn hofhouding
(Paus en Vaticaan) slechts
Zaterdag 15 Februari
Zondag 16 Februari
in de Groote Doelezaal
__________________________
De Maasbode, 12 feb. 1930
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Johannes Henkens, de jongste van vier broers, die allen als zouaaf gediend hebben.
Na afloop van de rede werd een oud-zouaaf door de pauselijke Internuntius omhelsd. Weinige dagen
later drukte De Tijd het volgende onder ‘Ingezonden’ af:

Geachte Redactie.
Met Pius streden we om het recht van Kerk en Staat.
Wij waren toen zijn hulp en trouwe toeverlaat:
Wij vochten om de eer, de onschatbare eer te werven
En voor de vrijheid - zelf van Paus en Kerk te sterven.
Aan vele makkren viel dat groot geluk ten deel,
En stierven allen niet, toch gaven we ons geheel.
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Een andre Pius mocht, na zestig jaren strijden,
Zonder de hulp van ons zijn Kerk en Staat bevrijden.
Zijn geest en wijsheid gingen boven onze kracht,
En Pius werd bevrijd door Goddelijke Macht.
Gansch Neerland juicht ons toe, al slaagde niet ons pogen,
En wil bij dit herdenken ons geluk verhoogen.
In één Zouaaf omhelst de Pauslijke Gezant
Alle Zouaven uit ons dierbaar Nederland.
Wij danken voor de hooge eer aan ons bewezen;
Maar misschien wisten velen uwer niet voor dezen,
Dat er nog oude makkers leven onder ons,
Die steun behoeven uit een klein Zouaven-fonds.
O, maakt het groot; maakt schoon den avond van een leven,
Dat eens aan Paus en Kerk ten offer werd gegeven!
Er leven pauselijke strijders nog in nood.
O, reikt hun broederlijk der liefde avondbrood!

De Tijd, 24 april 1929
De door Z. Exc. den Pauselijken
Internuntius omhelsde Zouaaf
En De Maasbode meldde:
Zoo de oplossing der Romeinsche kwestie door kath. Nederland alom met vreugde is begroet, niet
't minst werd deze heuglijke gebeurtenis met groote blijdschap en voldoening vernomen in Oudenbosch,
dat wel eens genoemd wordt: ‘het klein Rome van Nederland?’ Hoe kan 't ook anders?
Immers weleer was Oudenbosch de plaats, waar de honderden Zouaven voor hun vertrek naar
Rome bijeenkwamen en gehuldigd werden na hun terugkeer uit de Eeuwige Stad. Oudenbosch zelf
gaf 22 zijner dappere jongelingen mee in den dienst in 't Pauselijk leger.
Waar Oudenbosch alzoo in 't verleden in kinderlijke liefde en vereering steeds met en voor den H.
Vader heeft geleefd, gestreden, geleden, gebeden en gejubeld, mocht het zich de gepaste vrijheid
veroorloven den H. Vader bij de oplossing der Romeinsche kwestie zijn gelukwensen aan te bieden.
Door den Zeer Eerw. Heer Pastoor werd het volgend telegram aan Z.H. Paus-Koning gezonden:
‘Geestelijkheid en Katholieken van Oudenbosch, weleer de plaats van vertrek en ontvangst der
Pauselijke Zouaven, vereenigd rondom hun Neerlandsch monument van Z.H. Pius IX met zijne
Zouaven, bieden hun H. Vader-Koning hun gelukwenschen, nederig verzoekende Apostolischen
Zegen voor parochianen en oud-Zouaven’.
Hierop werd het volgende antwoord ontvangen:
Rome. ‘Sa Sainteté remercie envoyant paternelle benediction.’
Card. Gasparrie.
De Maasbode, 2 maart 1930
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Zesde Nederlandsche Katholiekendag te 's-Hertogenbosch.

Een elke drie jaar terugkerende manifestatie van belang was de Nederlandsche Katholiekendag.
De vierde werd te Maastricht gehouden, in 1928, de vijfde in Amsterdam, in 1931 en de zesde in 's
Hertogenbosch, in 1934. De dagen werden, om hun centrale themabehandeling en de aanwezigheid
van alle kerkelijke en wereldlijke autoriteiten beschouwd als hoogtepunten in het katholieke
gemeenschapsleven. Maar zie: een ommekeer die definitief leek bracht de Katholiekendag te
Amsterdam, 26 en 27 mei 1931. De verwachtingen waren aanvankelijk zeer hoog gespannen.
De voorbereidingen voor den Nederlandschen Katholiekendag worden in de hoofdstad allerwegen
getroffen. Voor zoover het zich in dit stadium van de gevoerde actie laat aanzien, belooft Pinksteren
van dit jaar een historische te worden in de ontwikkeling van ons katholiek openbaar leven. Indien
de voorverkoop van plaatsbewijzen dan ook blijft vorderen gelijk de jongste dagen het geval was,
zou wel eens de ruimte zelfs in het reusachtige Stadion en de geweldige vergaderruimten te klein
blijken te wezen.
Er was een speciale attractie in de vorm van een mysteriespel door Willem Nieuwenhuis, ‘Triomf der
levenden’:
De oefeningen daarvoor zijn in vollen gang en dezer dagen zullen wij er markante bijzonderheden
van mededeelen. Niet minder dan drie à vierhonderd medewerkenden zullen zich onder
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leiding van den algemeenen spelleider Paul Huf op den monumentalen tooneelbouw van A.N.J.
Boosten bewegen, om voor meer dan twintigduizend toeschouwers den strijd tusschen hemel en aarde
te verbeelden, waarvoor Willem Nieuwenhuis den tekst en Lou Lichtveld de muziek schreef. Het zal
een eenige vertooning in Nederland worden, waarin alle hulpmiddelen der moderne techniek zullen
medewerken en die alles in de schaduw zal stellen, wat tot dusver de belangstelling van Nederland's
katholieken op dramatisch gebied in onzen tijd heeft getrokken.
De Tijd, 19 mei 1931
De opvoering kwam tegemoet aan een specifiek verlangen:
Bij vorige gelegenheden van dezen aard is er ernstig geklaagd over de betrekkelijk geringe aandacht
die op Katholiekendagen werd gegund aan de hoogere toppen van het Nederlandsch cultuurleven en
op de eerste plaats aan de katholieke kunst. Reeds in Den Haag is met name door pater B.H.
Molkenboer en door jhr Pieter van der Meer de Walcheren protest uitgebracht tegen deze
verwaarloozing.
Ditmaal, aldus pastoor W. Nolet in een vraaggesprek, ‘wordt de Kunst nu eens niet verwaarloosd’,
- zij het dan dat hij hier een fris geluid bij deed horen:
- Zoudt u denken - vroegen we vervolgens aan pastoor Nolet - dat een hedendaagsch katholiek
kunstenaar door de bijzondere tijdsomstandigheden verplicht is, getuigenis af te leggen van zijn geloof
in zijn kunst, zooals men tegenwoordig vaak verdedigt?
- Wat u ‘getuigenis afleggen’ wil noemen! Een kunstenaar heeft den plicht, mooie dingen te maken
en alle mooie dingen leggen getuigenis af van de schoonheid van God. Maar ik geloof, dat we nu
toch zoetjes aan wèl een beetje over de gedachte heen zijn, dat een katholiek kunstenaar zijn plicht
verwaarloozen zou, zoodra hij niet over God of godsdienst praat.
De Tijd, 20 mei 1931
De schrijver Willem Nieuwenhuis gaf de korte inhoud van zijn mysteriespel, op te voeren in het
Olympisch Stadion, als volgt weer:
Een hedendaagsch mysteriespel, zich bewegend om den strijd tusschen goed en kwaad, hemel en hel,
hoog platform en lagen boog in den tooneelbouw. De eeuwige antagonisten, Michaël en Lucifer.
Tusschen hen de menschheid. In een tijd, die het geloof en de aloude Moederkerk meer schijnt te
bedreigen dan ooit, doch die in wezen ook nieuwe triomfen voor het Rijk Gods voorbereidt, omdat
dit zoo zeker en zoo sterk de jeugd verblijdt.
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Zoo wemelt dan, tusschen hoon der duivelen en smeekend gebed der engelen, de menschheid; zij
bevolkt het Narrenschip, de opstandigen zwaaien hun roode vlaggen, de helsche Beurs prevelt cijfers
als vrome spreuken, de Boetvaardigen smeeken vergeefs. Doch reeds verzamelt de jeugd van vandaag
onder Michaël's banier, éénmaal nog beukt de strijd, wederom vlucht Lucifer, en de Katholieke jeugd
zweert trouw aan ons aller eenig wezenlijk bezit.
Bij de voorbereidingen in de studio van het Stadion werd een verslaggever getroffen door de ‘Eenheid
uit verscheidenheden’:
Voordat men er erg in heeft, hebben de groepen zich reeds opgesteld in een grootschen stoet, die
ordelijk door de zaal trekt. Daar schrijden de ‘Boetvaardigen’, gerequireerd uit de leden van de
Sint-Josephs-Gezellen-Vereeniging en de studenten van het Sint Ignatius College. Op hen volgen de
‘Boetvaardige Vrouwen’, leidsters van De Graal. Iedere groep heeft haar plaats gevonden onder een
bordje, dat de functie aanduidt: ‘Levieten’ - ‘Gulzigen’ - ‘Beursmannen’ - deze zijn vrijwilligers van
de R.K. Jonge Werkgeversvereeniging - ‘Narren’ - ze werden gekozen onder de studenten van ‘Sanctus
Thomas’ - ‘Duivelen’, in wie we de spelers van het R.K. Amsterdamsch Tooneelgezelschap herkennen
- ‘Opstandigen’ van de Jonge Werkliedenvereeniging - ‘Engelen’ van De Graal.
De Tijd, 21 mei 1931
Over de bedoeling van het spel lichtte de heer mr. L.W.H. Overes in:
Bij verscheidenen rees de gedachte, dat een demonstratie alleen niet voldoende was. We moesten niet
alleen iets demonstreeren, we moesten aan het katholieke publiek ook iets geven. Iets massaals. In
den zekeren zin iets enorms.
De Tijd, 23 mei 1931
Het werd echter een enorme teleurstelling:
Zelden is een openluchtspel onder zulke gunstige omstandigheden opgevoerd en voorbereid als dit.
[ ] Toch deed bij den aanvang, vanaf de perstribune gezien, het pijnlijk aan, dat b.v. de
Marathontribune zoo slecht gevuld was, dat er zulke geweldige gapingen waren en dat helaas niet,
zooals bij 't Graalkoor, van een massale opkomst, van een massawerking door het gevulde stadion
zelf, kon gesproken worden. [ ] Eerst toen de duisternis geheel gevallen was en men de toeschouwers
niet meer kon onderscheiden verviel deze hinderlijke factor.
Het spel viel, - maar niet minder teleurstellend was de geringe
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belangstelling voor de andere demonstratieve en werk-vergaderingen. Redevoeringen van prof. dr.
B. Kors O.P. over De katholieke opvatting van het huwelijk, mr. C.P.M. Romme over Het gezin en
de overheid, Annie Salomons over Het huwelijk in de literatuur, en prof. dr. F.J. Feron, en (in de
sectievergaderingen) door o.m. dr. W. Huddleston Slater, dr. W. Ausems, prof. dr. W.J.M. Koenraadt,
kapelaan J.M.J. Waterkamp, mevr. C. Steins Bisschop-Herckenrath en rector J.F.A. Bots trokken
nagenoeg geen belangstelling. In de slotvergadering sprak de Aartsbisschop, mgr. J.H.G. Jansen,
dan ook behartigenswaardige woorden:
Vele kunnen de redenen zijn geweest waarom de hoofd- en nevenvergaderingen niet waren bezocht,
zooals in het eerste enthousiasme van de eerste Katholiekendagen.
Dit nu juist, bij de viering van het eerste lustrum, dat de zaal, die niet eens heel groot is, niet gevuld
was, dit is wel een groote teleurstelling geweest. En dit nog wel in het brandpunt van het katholieke
leven, in het middelpunt des lands, dat Amsterdam is. [ ]
Aan het Hoofdbestuur wil ik dan ook in overweging geven rijpelijk na te denken welke de redenen
kunnen zijn geweest, waarom het bezoek op dezen Katholiekendag zoo matig is geweest, ernstig te
onderzoeken of soms de bakens dienen te worden verzet, of er misschien iets anders moet worden
gevonden, want het zou te betreuren zijn als zóó de Katholiekendagen moesten worden voortgezet.
De Tijd, 28 mei 1931
Verschillende dagbladen wijdden bezinnende hoofdartikelen aan de kwestie. Men kon zich moeilijk
aan de indruk onttrekken dat zij niet als een brandend probleem werd beschouwd. Het Huisgezin
legde de vinger op althans één wonde:
‘Het christelijk familieleven’ is buiten kijf een hoogst gewichtig onderwerp, het is als het ware de
basis van ons bestaan, de grondslag van een christelijke maatschappij.
Maar het doet denken aan een preek: men meent, dat men daarover in de kerk al zooveel gehoord
heeft.
Wij schreven reeds eerder: Spreek niet van christelijk familieleven tot menschen, die niet weten
hoe rond te komen, die elke bestaanszekerheid missen.
Het Huisgezin, 28 mei 1931
De Gelderlander gaf als haar mening:
Zwakkeling was deze instelling van de geboorte af. Ze is niet voortgekomen uit den drang van het
katholieke volk, - toen die
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erom vroeg, den Nederlandschen Katholiekendag wilde, toen kreeg het hem niet. Wij oordeelen niet
over de redenen der weigering, dien doen trouwens niet ter zake. Feit is, dat de Nederlandsche
Katholiekendag in den tijd, dat hij had kunnen slagen, is gekeerd.
En toen eraan geen behoefte meer bestond, is hij uitgevonden. Lang nadat in alle diocesen de hoefte
aan katholiekendagen was bevredigd.
De Gelderlander, 11 juni 1931
Het opmerkelijkste feit voor de beschouwer van nu is wel dat van een echte vruchtbare polemiek over
het verval der Katholiekendagen geen sprake is geweest
Het valt nauwelijks te loochenen dat de Nederlandse katholieke gemeenschap rond het jaar 1930,
met achter zich wat ‘de voltooiing der emancipatie’ heette, blijk gaf van een gevaarlijke
zelfgenoegzaamheid. Zeldzaam maar indringend waren de stemmen van hen die daarop wezen. Een
voorbeeld vindt men in een lezing door Mieg Bruna (over de Heemvaart-gedachte) voor St. Leonardus
te Tilburg, afgedrukt in het maandblad Roeping.
Wij willen thans nagaan waarom de gedachte die in Heemvaart tot uiting komt zoo belangrijk en
vruchtbaar is, juist voor den belangwekkenden tijd waarin we leven.
Men zou die gedachte zóó kunnen formuleeren: individueele godsdienstige vorming en verdieping
als noodzakelijke voorwaarde voor een Katholieke vernieuwingsbeweging op alle gebied. Voor wij
dit echter nader beschouwen, moeten wij ons eerst afvragen: is zulk een vernieuwingsbeweging ook
in eigen kring, op ons eigen Roomsche erf wel noodig?
Stelde men deze vraag aan een der leidende figuren uit ons Katholiek openbaar leven, hij zou
misschien wel antwoorden: ‘een Katholiek renouveau? Liever zou ik spreken van de voltooiing van
dat, wat met onze emancipatie zoo schitterend werd ingezet. Want alles bij elkaar staat het katholicisme
in Holland er prachtig voor: “Hollandia docet” op velerlei gebied. Is onze emancipatie niet bijna
voltooid? Is onze partij niet machtiger dan alle andere? Zijn we niet schitterend georganiseerd? Hebben
we geen prachtig Roomsch onderwijs? Zijn wij - last not least - niet hard op weg naar een “eigen
cultuur”, wat uit de oprichting onzer eigen Hoogeschool toch wel duidelijk blijkt?’
Zonder de waarde te willen verkleinen van wat hier aan Katholiek-Hollandsche heerlijkheden wordt
opgesomd, zou ik toch daartegenover enkele andere feiten willen plaatsen. De sociale rechtvaardigheid
kan - ook onder Katholieken - vaak alleen door dwangmaatregelen worden verzekerd, voor zoover
ze al verzekerd wordt; de politiek is niet meer de draagster van een
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hoog ideaal dat het volk in al zijn lagen begeesteren kan; in vele bewegingen die vroeger geestdrift
wekten is de klad gekomen (ik noem slechts: sociale beweging, drankbestrijding, studentenbeweging);
de sociale beweging is van een breede strooming met ideëelen ondergrond geworden tot een min of
meer opportunistische politiek; van een eigenlijke Katholieke jeugdbeweging, van een enthousiast
opgaan der Katholieke jeugd voor een schoon ideaal, is geen sprake; de geloofsafval in de groote
steden is onrustbarend; van een bloeiende Katholieke kunst mag men niet spreken, en wat tenslotte
die eigen cultuur betreft, was het maar beter dat groote woord niet te gebruiken in het gezicht van
zooveel tekortkomingen en gebreken. En tòch is de organisatie van ons Katholiek openbaar leven
voortreffelijk, en aan goeden wil is doorgaans ook geen gebrek.
Wat kan er dan wel aan ontbreken? Zou het niet zijn ‘de Geest die levend maakt’? Is het niet
mogelijk dat wij zijn bedwelmd door het uiterlijk succes, en daardoor het innerlijk teveel
verwaarloosden?
Vier jaar later publiceerde prof. W. Pompe in het Utrechtse studentenorgaan Vox Veritatis een
betoog met een nog klemmender toon over de alom troef geworden uitdrukking: ‘de Roomsche Zaak’
in vergelijking met ‘de Katholieke Kerk’.
Zijn deze beide titels twee termen voor hetzelfde? Men zou den indruk kunnen krijgen, dat dit
inderdaad zoo is. Allerlei Katholieken werken, vaak met aandoenlijke toewijding en goede trouw,
voor wat zij zelf aanduiden als de Roomsche zaak. Waarom juist deze term is ingedrongen in plaats
van het woord Katholieke Kerk? Voelt men niet onberedeneerd toch een verschil? Van den propagandist
voor de R.K. pers of de R.K. Staatspartij zegt men, dat hij iets doet voor de Roomsche zaak. Van den
missionaris, evenals destijds van den Kruisvaarder, zal men eerder blijven zeggen, dat hij werkt,
strijdt, voor de Katholieke Kerk. Het zou interessant zijn, den historischen oorsprong van den term
Roomsche Zaak op te sporen.
Naar mijn indruk dreigen in het bijzonder in ons land beide termen vereenzelvigd te worden. Dit
zou een ernstig misverstand geven. En tot rampzalige gevolgen leiden. Werken voor de Roomsche
zaak als hoogste goed bergt ernstige gevaren in zich, vooral voor de Katholieke Kerk. Wat is dan
eigenlijk te verstaan onder de Roomsche zaak? In den laatsten tijd is deze vraag wel hoogst actueel
gemaakt. Het woord zelf geeft reeds een aanwijzing, waaraan de werkelijkheid onder de Katholieken
in Nederland helaas op verschillende punten beantwoordt. De Roomsche zaak is een zaak, een affaire,
een onderneming, met het doel om de belangen der Katholieken, hun aanzien en macht, te bevorderen.
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De Katholieken in Nederland zien met welgevallen hun aanzien en macht toenemen. Roomsch is
troef, voegen wij elkaar met ingenomenheid toe. ‘Roomschen dat zijn wij’, zingen wij, meer in
Roomsche trots en uitdaging dan in Roomsche blijdschap. Men wijst op het stijgend aantal organisaties
en haar stijgend ledental. Het getal speelt een groote rol. Men verkneukelt zich in het groote aantal
aangeslotenen bij Roomsche vereenigingen, lezers van Roomsche kranten, Roomsche kamerleden,
Roomsche onderwijs-inrichtingen, ziekenhuizen, enz. enz. Men wenscht een grooter aantal Roomsche
notarissen, Roomsche boeken, enz. enz.
Natuurlijk is daar op zich zelf niets tegen te zeggen. Maar het komt op de geest aan, waarmee men
de in die getallen aangewezen macht en aanzien beschouwt. Hier nu dreigt, evenals bij zoovele andere
zaken, ondernemingen, de macht doel in zich zelf, einddoel te worden. Namelijk zoo, dat men de
zaak omhoog werkt, om die macht en dat aanzien alleen. [ ]
Sonnenschein beklaagde er zich eens over, dat de Katholieken zelf de Kerk tegenwoordig meer als
een juridisch instituut, als een gezagsinstelling, dan als een liturgisch en mystiek lichaam, het corpus
mysticum Christi, beschouwden. De bovengenoemde aanwijzigingen gaven te vreezen, dat althans
in ons land de Kerk zelfs min of meer als een economische onderneming wordt beschouwd, op winst
en aanzien en macht belust. [ ]
Ge hebt als Nederlanders voor het welzijn van het heele land te werken, drukte Schaepman de leden
van Veritas eens op het hart.
Aangehaald in De Nieuwe Eeuw, 12 jan. 1933
Toch was gaandeweg, met name onder de jongeren, het verzet tegen het triumfalisme sterker geworden.
Eind 1932 verscheen een geruchtmakende brochure door Ernest Michel, ‘Neo-Communisten’, waarin
een groot aantal aspecten van het katholieke leven in Nederland aan zeer scherpe, hier en daar
integralistische kritiek werd onderworpen. Het boekje werd vrijwel onmiddellijk streng door de
katholieke pers veroordeeld. Voor de schrijver zou, na een ernstig conflict met zijn bisschop, een
tragische situatie ontstaan.
In Roeping had pater R. van Sante O.P. de moed de brochure zoveel mogelijk recht te doen. In de
grondstellingen viel hij haar bij.
Wij hebben organisaties noodig, maar niet op de eerste plaats als een manifestatie van onze macht,
maar om het groote apostolaat der waarheid en der liefde ten bate van alle menschen nuttig te verdeelen.
Waar immers moet geen armoede, waar geen ziekte en verdriet gelenigd worden? Overal moeten de
zwakkeren ge-
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holpen en de kleinen verdedigd worden, tegenover zoovele machtigen en rijken, die macht en rijkdom
alleen voor zichzelven gebruiken en de afval aan hun medemenschen gunnen. Overal moeten er
onwetenden onderwezen, wankelmoedigen ontvlamd, verdwaalden teruggebracht worden. Van dat
alles zijn geestdriftige redevoeringen en betoogingen slechts een begin. Vereenigingen en geestdriftige
leuzen ontbreken ons niet, doch zij zijn er alleen om de daad en het offer, waardoor wij willen bereiken
wat er komen moet, zonder te verzanden in duizend wijze en voorzichtige bedenkingen. Er bestaat
wel degelijk een groot gevaar, dat wij door machtsvertoon, door voorbijgaande geestdrift voldaan
zijn, dat wij de massa niet meer zien die buiten en tegen ons staat en het vele werk, wat door allen,
volhardend, in stilte moet verricht worden. [ ]
Wij hebben de bevrijdende waarheid, maar niet om er anderen mee te plagen en te vernederen,
want wij zelf zijn misschien de eersten, aan wie God ze met recht zou onttrekken, omdat wij, de
waarheid kennend, haar het meest hebben verraden, door ze niet te beleven. Dit apostolaat overtreft
verre alle gezwaai en gewaai, dat wij het beste bewaren voor plechtige gelegenheden; zooals Christus
één triomftocht heeft gehouden tijdens zijn leven, en dan nog zooals het Evangelie zegt ‘als
zachtmoedige en bescheiden koning’ met als praalwagen een geleende ezel, als versiering enkele
boomtakken en de mantels van zijne leerlingen, en als apotheose een verontwaardigde geestelijke
schoonmaak van den tempel. Christus was sterk genoeg, om niet onder de roes van feestvreugde en
huldezangen, het kwaad, dat moet bestreden worden, voor dien dag door de vingers te zien en het
werk, dat gedaan moet worden, te vergeten voor een lateren tijd. Hierbij sluit ook aan de kritiek op
de katholieke pers. Wij bekennen het, zij is hard, eenzijdig hard, zooals meest alles in dit boekje.
Maar wij willen deze vraag stellen: Wanneer in onze katholieke kranten de volgende advertentie van
een door en door katholieke firma wordt afgedrukt: (niet letterlijk) als ik rijk was dan kocht ik voor
ieder fuifje een andere jurk; dan vraag ik mij af, of het niet noodig is, dat een bommenwerper als
Michel ons
__________________________
Zijn niet de komende Katholiekendagen dagen van hoogste Gcestelijke ontspanning en
genot? Zeker behoort bij die mooie dagen voor vreemdeling en stadgenoot het genot van
een lekkere
KWALITEITS SIGAAR
J.B. RIETBERGEN
bekend onder de Haagse Rokers = zij ook Uw adres =
__________________________
In Programma 3e Ned. Kath. dag, den Haag 1925
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even doet schrikken voor het heidensch land, waarop ons katholiek schip dreigt te stranden. [ ] En
als onze katholieke kranten den moed niet hebben om deze en dergelijke inzendingen ter wijziging
terug te sturen, waarom zijn wij dan verontwaardigd, als iemand ons een verwijt maakt, dat ons
Katholicisme verre van vlekkeloos is? [ ] Krijgen wij uit de lezing van onze kranten die noodzakelijke
gemeenschapsmentaliteit mee om onze tegenstanders rechtvaardig en tegemoetkomend te beoordeelen?
Roeping, 11e jrg. nr. 2, nov. 1932
Het daarop volgende nummer van Roeping bevatte onder de kop ‘Naar een betere verstandhouding’
een verrassende verklaring van de hoofdredacteur, Gerard Knuvelder:
Pater dr. R.K. van Sante O.P. te Nijmegen, heeft ontslag moeten nemen als redakteur van Roeping,
naar te vermoeden ligt, in verband met zijn artiekel over ‘Neo-Communisten’ in ons vorig nummer,
en andere gebeurlikheden van denzelfden aard, die nog in Roeping zouden kunnen voorkomen,
waarvoor Pater van Sante dan ook als mede-redakteur verantwoordelijk zou zijn. Wij hebben ons bij
het besluit van Pater Van Sante's overheid als Katholieken voorlopig neer te leggen, het zij met
droefheid in de geest. [ ]
En wij zouden er, terwille van Pater Van Sante, zeker niet op zijn teruggekomen, ware het niet, dat
deze inmiddels publiek geworden aangelegenheid een geruchtmakend blijk is van binnen-kerkelike
wrijvingen die, ongetwijfeld in de bedoeling het algemeen katholieke welzijn beogend, in hun effekt
hoogst onaangename gevolgen medebrengen.
In een even meesterlijke als profetische analyse van die ‘binnenkerkelike wrijvingen’ herhaalt Gerard
Knuvelder dan een aantal kritische punten, die door enkele jongere auteurs al enige tijd verspreid
waren aangegeven, totdat ze verhevigd in Michels ‘Neo-Communisten’ waren samengevat.
Holland is altijd klein en eng geweest; vele zijner geschiedkundige episodes zijn beangstigend van
bekrompenheid, uiteindelike verdorde uitloper van krachtige oer-germaanse problematiek en
complexiteit. Over Holland is de ijzige wind van het Calvinisme heengegaan, die veel van wat in de
Middeleeuwse Nederlanden prachtig, wonderbaarlik breed en hoog openbloeide, heeft verschrompeld
tot hollandse burgerlikheid, uiterlike reinheid en netheid. [ ]
Van deze Calvinistiese mentaliteit is het Katholicisme in de germaanse landen niet geheel vrij
gebleven, heeft men - en terecht - meermalen geconstateerd.
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En de algehele vrijwording der Nederlanden stoot dan ook, telkens opnieuw, òp tegen de sfeer van
verenging, verdoffing, levensontbinding, hoogmoed en huichelarij die de geschiedenis het
nederlandsche volk als ondeugden heeft aangeleerd. [ ]
Ook de katholieke mens van vandaag heeft zijn ketens te verbreken, is bezig de betovering van
zich af te schudden, die ons geslacht gevangen houdt. Hij zoekt naar de band die, direkt en indirekt,
het recht en de plicht tot binden heeft: de Waarheid. Hieraan wil hij volstrekt gebonden zijn, zó
volstrekt, dat hij alle belemmeringen om daaraan gebonden te zijn, weerstreeft.
Tussen de Waarheid nu en de katholieke mens nu zijn in het organisatoriese leven der Katholieken
belemmeringen ontstaan, gevolg ten dele van de mechaniese, liberale opvatting die, voor wat het
organisatoriese betreft, in katholieke kringen heersend werd, gevolg ook van het feit, dat wat voorheen
de juiste vorm was, thans als zodanig niet meer fungeren kan.
Het gaat niet om de theologie; het gaat niet om het geloof; het gaat om de vormen, waarin het
geloofsleven zich te uiten heeft. Velen willen terug naar een zuivere beleving der grote waarheden,
zonder verouderde vormen te moeten doorgaan; zonder de geest van compromissen, die het liberalisme
heeft geënt op de katholieke mentaliteit.
Deze vormen en deze geest van compromis stammen uit de tijd, toen er nog geen vuiltje aan de
lucht was.
En nog altijd zijn er te veel wier mentaliteit die van een zelfvoldane burger in het geestelijke
nabijkomt.
Het is ons Katholieken sinds jaren goed gegaan ... materiëel te goed. De macht van de Katholieken
in het openbaar leven strekt zich nominaal uit tot de ministerszetels; wij beschikken over een der
machtigste partijen in het parlement; de telegraaf seint loftuitingen van prelaten over onze katholieke
pers de ganse aardbol rond; wij hebben katholieke bewaarscholen evengoed als hogescholen. Kortom:
wij zijn een macht in den lande - en dat kan een gevaar zijn.
Het zal, als iedere macht, metterdaad een gevaar zijn, zodra dit machts-katholicisme niet langer
steunt op en gedragen wordt door een zijns-katholicisme in hoofd en hart zijner belijders. Het doet
er minder toe hoeveel macht wij hebben dan wel hoe overtuigd katholiek wij zijn. [ ]
Het zou [ ] uiterst bedenkelik zijn als men zou moeten constateren, dat een machtspositie niet
gedragen wordt door even machtige overtuiging. En het is veler vrees, dat ook in ons land de stand
van zaken deze bedenkelike faze heeft bereikt. [ ]
De zelfvoldaanheid is de Nederlander verre van vreemd; zijn burgerlike mentaliteit ademt u tegen
uit de kolommen van onze roomse pers, zodra van het rijke roomse leven wordt gewag ge-
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maakt, zodra onze voortreffelijkheid boven anderen wordt rondgebazuind, van ons ... die de dienaren
moesten zijn van al de tollenaars der wereld.
Deze zelfvoldaanheid zal in schrik, in een paniese schrik, omslaan in het uur der beproeving, als
alle uiterlike steun en stut wegvalt.
Roeping, 11e jrg. nr. 3, dec. 1932
Twee liederen vochten in het hier in beschouwing genomen tijdperk om de voorrang. Terwijl, naar
het de huidige onderzoeker voorkomt, het ‘Aan U, o Koning der Eeuwen’ van dr. Schaepman in
Roomse vergaderingen als gezamenlijke slotontboezeming de voorkeur genoot, vingen de manifestaties
meestal aan met

Roomsche Blijdschap
woorden en muziek van Dr. L.J. Sicking
Roomschen dat zijn wij met ziel en harte,
Roomschen dat zijn wij met woord en met daad.
Roomschen, wat onspoed of leed ons tarte,
Roomschen tot eenmaal het stervensuur slaat.
Roomschen in huis, Roomsch ook daarbuiten
Schamen we ons nimmer d' eervolle keus;
Lafheid noch vrees zal de lippen ons sluiten;
Roomschen, dat zijn wij, dat is onze leus.
Fierheid en blijdschap doorglanst ons leven,
Wij zijn van adel en Christlijken stam.
Moesten we in strijd of in lijden sneven,
Niemand die ons ooit die blijdschap ontnam.
Fierheid in 't oog, blijheid van binnen,
Voeren wij krijg met vereenigd geweld,
Fier in het strijden en blijde bij 't winnen;
Jezus de zege van oudsher voorspeld!
Anderen met ons ook de vreugd geschonken
In Jezus' name der aard toegezeid,
Moge ook de vijand in liefde ontvonken,
Word' hij een vriend in den heiligen strijd.
‘Jezus de vreugd, blijdschap der volken’,
't Ruische steeds breeder 't wereldruim door.
Eens ga uw kruis, als 't verschijnt op de wolken,
Ons Roomsche strijders in vreugdjubel voor!

__________________________
Bij de St. Liduina-feesten

Nieuw! Nieuw!

Bakkerij H. Wijsman

LIDUINTJES

Hoogstraat 22 - Schiedam

6 Cent per stuk

__________________________
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Minder bekend, maar even tekenend voor de mentaliteit der doorsnee Roomse vergaderden, daar het
een ‘nieuw geluid’ onder hen wilde brengen, was het

50. Roomsch Strijdlied.

Tekst van
Chr. Mertz. Pr.
Muziek van
Theo van der Bijl.
Krachtig marschtempo.

De trommels slaan,
de vaandels gaan,
't is tijd om op te rukken!
Voor God en goed
en 't eigen bloed,
Wie slaaf is moge bukken!
Refrein:
Wij zijn de christenkerels,
Wij willen eerlijk brood,
Wij weten van geen wijken,
Wij vreezen rood noch dood!
Om kind en vrouw
in gouden trouw
zal onze vuist zich sluiten!
Heer Christus' kruis
in 't Roomsche huis,
En Lucifer er buiten!
Refrein
Staat op! Vooruit
voor Christus' bruid,
voor Wilhelmina's krone!
Gebed en moed
ons winnen doet,
Wij stutten d'oude tronen!
Refrein
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‘De even waardige als krijgshaftige Suisse aan het hoofd van den Stoet.’ Aldus het onderschrift in de Katholieke
Illustratie

__________________________
Het R.K. Kerkbestuur te Berlicum vraagt
Een Ordebewaarder of Suisse
voor Zon- en Feestdagen.
Oud-politiemannen genieten de voorkeur.
__________________________
Het Huisgezin, 4 juli 1928
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Het Roomsche lied vormde het onderwerp van enkele kritische beschouwingen, die op gezette tijden
in een katholieke publikatie verschenen. Henk Kuitenbrouwer vroeg zich b.v. in 1932 in De Tijd af:
Wat zingen we in onze kerken? Op jeugdbijeenkomsten? Op vergaderingen? En nu bedoel ik met die
twee laatste vragen nog niet eens te herinneren aan het barbaarsche gebalk dat den gemiddelden
Nederlander uit de keel stijgt wanneer hij meent verheugd te zijn.
De beste teksten uit de liederenbundels zijn meestal de weinige middeleeuwsche - en dan nog vaak
verminkte- of de geuzenliederen uit Valerius. Overigens is er bedroefd weinig te vinden. ‘Roomsche
blijdschap’ wordt aan ieder katholiek kind geleerd, maar er is toch een geweldige blijdschapsroes
noodig om de krachtelooze rijmelarij niet te voelen. En zooals het met dit succesnummer is, zoo is
het, en erger, met zeer veel andere liederen. [ ]
Citaten geven is niet mogelijk. U begint maar te zingen, dan heeft u ze, bijna zeker. Misschien kunt
u uw verzameling aanvullen met dit schoons, dat ik vaak door een kerk vol kinderen hoor zingen, op
een melodie trouwens, die zich wonderwel aanpast aan het peil van de woorden.
'Als 't verre morgenlichten
Aan gouden hemel glom,
zag ik een roosje ontluiken
in Carmel's heiligdom;
De witte blaadjes uitgespreid,
Zoo blonk 't in stille heerlijkheid.

De Tijd, 22 mei 1932
Men vindt andere voorbeelden van Roomsche liedkunst uit deze jaren o.m. onder de hoofdstukken
Jeugd en Jeugdbeweging en Politiek.
De bovenstaande mening was echter eerder uitzondering. In het algemeen stelde men zich op het
standpunt dat wat baat niet schaadt.
Een bijzonder gevoelig verlies leed de katholieke gemeenschap van ons land door het overlijden
van Willem Marinus Kardinaal van Rossum, prefect van de Propaganda Fide. Het hoofdsartikel van
De Maasbode op 30 augustus 1930 kondigde helaas de weinig gelukkige retoriek aan waartoe dit
verscheiden penen woordvoerders aanleiding gaf.
Z. Em. Willem Marinus Kardinaal van Rossum †
Er zijn sterken, in wier leven tot in hoogen ouderdom de geest-
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drift der jeugd bezieling wekt. Hun sterven is als een slag, die dreunt in onze ooren. Zij vallen niet,
moe en vaal, als een verschrompeld blad, dat zich niet meer vastklemmen kan aan den levenden boom.
Zij worden geveld als de eik, de kruin nog vol groen loof, door de bijlslagen van den houthakker; zij
vallen machtig en vol majesteit. Een dier sterken is van ons heengegaan, wier leven tot het einde toe
is als het gouden licht eener lamp; het licht wordt dieper van gloed en helderder van glans, naarmate
de olie mindert, totdat plotseling het licht voor onze oogen kwijnt en verdwijnt. Zoo rustig en stil,
alsof't werd weggenomen door een groote Hand, om elders voort te branden...
Voor ons is nu de aardsche schijn van dit groote licht gedoofd. Sinds 1911 vlamde zijn roode gloed
te Rome en drie maal - na de verheffing tot het kardinalaat, tijdens het groote congres te Amsterdam
en bij het gouden priesterfeest - schitterde het verblindend over het lage land, waaraan hij zich gebonden
voelde met al zijn vezelen en dat hem niet alleen bewonderde, maar liefhad.
En ziehier de aanhef van de lijkrede van prof. dr. Fr. Feron
Vergeeft mij, als ik deze woorden begin met een persoonlijken indruk.
Toen ik verleden Zondag Z. Em. Kardinaal van Rossum in vol ornaat de kapel zag binnenschrijden
van het Missiehuis te Sparrendaal, stond mijn hart een oogenblik stil. Was dàt - die gebogen, bleeke,
wankele man - onze groote, fiere, edele, energieke kardinaal!
Toen ik hem twee uur later, onder het ‘Te Deum’, na de bovenmenschelijke inspanning der heilige
Wijding, niet meer zag staan vóór het altaar, maar zag rusten op het altaar, als een uitgeleden offerande
leunend op het altaar van Christus, stond mijn hart weer een moment stil. Was die uitgeputte
hoogepriester niet waarlijk geworden tot iemand, wien mijter en staf te zwaar was geworden en die
met Christus kon zeggen: Consummatum est, het is volbracht!
Toen ik ruim een dag later vernam, dat de hooge lijder in machteloozen toestand was overgebracht
naar het ziekenhuis ‘Calvariënberg’ in deze stad, werd wederom een oogenblik van verstommende
stilte gelegd over mijn hart. Zou dan de dood reeds zoo dadelijk gaan dreigen!
Ik ben overtuigd, dierbare toehoorders, dat de momenten, waarvan ik daar sprak en die telkens
mijn hart even stil deden staan, toen hun beteekenis aan volk en wereld werd bekend gemaakt, diezelfde
stilte met benauwende macht in het hart van volk en wereld hebben veroorzaakt.
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Nu zijn enkele dagen sindsdien voorbij. En het vuur van ons geloof heeft den klop van ons hart weer
verwarmd. Wij zijn weer rustig en kalm, gelaten en tevreden.
De Tijd, 3 sept. 1932
Toen twee jaar later tijdens de 6e Nederlandsche Katholiekendag te 's-Hertogenbosch een standbeeld
voor de grote kerkvorst werd onthuld was de retoriek nog niet verstomd, want men zong er:
Het Kardinaalslied
Melodie van ‘Seh er kommt mit Preis gekrönt’ van J.F. Händel (1685-1759). Woorden van Pater
Raymond Lampen
Groot is het land, dat groote mannen kweekt,
en zijn lage grenzen door zijn grootheid breekt;
groot werd ons land door onzen Kardinaal,
die ons volk geleidde naar de zegepraal.
Waar nog somber dreunde 't heidensch krijgsgeluid,
voerde hij ter zege 't Christendom vooruit.

Handgroet { Heil Kardinaal, ja, heil met hart en hand,
Handgroet { groote vorst, maak groot het kleine Nederland.
Nederlandsch volk, och, hou Uw troepen sterk
voor dien heldenstrijd, het heilig Missiewerk;
hoog in de hemelen houdt hij wapenschouw,
en geleidt Uw legers veilig en getrouw.
Laat Uw stappen dreunen over 't Missiefront,
Trek met hem ten strijde, win voor God meer grond.

Handgroet { Heil Kardinaal, ja, heil met hart en hand,
Handgroet { groote vorst, maak groot het kleine Nederland!
De Nederlandse katholieke pers had het vrijwel steeds nogal moeilijk wanneer zij faits et gestes van
hooggeplaatste kerkelijke autoriteiten moest beschrijven.
Op 15 September vertrok met de s.s. Flandria het gezelschap Nederlandsche deelnemers aan het 32e
Eucharistisch Congres naar Buenos Aires. [ ]
Een korte hartelijke afscheidsplechtigheid voltrok zich te omstreeks kwart voor vijf in de warande
van het promenadedek. Hier verzamelden zich de congressisten, in hun midden de hooge deelnemers,
Z.H. Exc. Mgr. J.H.G. Jansen, Mgr. dr. G. Lemmens, Mgr. B. Eras. Rond hen verzamelden zich de
belangstellenden, onder wie Z.H. Exc. Mgr. Brandsma, Mgr. Stolk, pastoor L. Perquin, pastoor Smits
O.E.S.A., pater Lector J. Dito O.P. en vele anderen.
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Onthulling van het standbeeld van kardinaal van Rossum.
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Een woord van afscheid richtte hier de hoogbejaarde Mgr. L. Stolk tot de vertrekkenden, wien hij een
gelukkige en voorspoedige reis wenschte. [ ]
‘Vaarwel, o Flandria,
Ga naar Amerika
Beschermd door God den Heer
En keer behouden weer.’ [ ]
Een eerewacht van R.K. Verkenners, Jonge Wachters, Graalmeisjes en K.J.V.sters uit Utrecht begaf
zich met uitwaaiende vanen aan boord om het afscheid van het Nederlandsch gezelschap congressisten
luister bij te zetten. [ ]
Nadat de laatste belangstellenden de boot hadden verlaten, verliet de ‘Flandria’ om twee minuten
over vijf de kade. [ ]
Op de kade zong men het ‘Aan U, o Koning der Eeuwen’. Pal aan het water stonden de
jeugdorganisaties en brachten met uitgestoken arm en neigende vlaggen hun groet. Langs de reling
verdrongen zich de passagiers, de Bisschoppen in hun midden. Zij beantwoordden de hartelijke
afscheidswoorden, hun van de wal gebracht. Met de jeugd wisselde Mgr. Lemmens de leus: ‘Voor
Christus, onzen Koning!’ ‘God wil het. Amen!’
De Tijd, 16 sept. 1934
Herdacht en gevierd werd er voortdurend, waarbij zich dan steeds Ere-comités vormden van ontzaglijke
omvang. Getuige, op 20 oktober 1934, bij de herdenking te Haarlem van het twaalf-en-een-halfjarig
Pausschap van Pius XI:
Eere-comité gevormd
Voor de plechtige herdenking van het 12½ jarig Pontificaat van Z.H. Pius XI is een eere-comité
gevormd waarin bereids zitting namen:
Z.H. Excellentie Mgr. J.D.J. Aengenent, bisschop van Haarlem, als Beschermheer.
Z.D.H. Mgr. M.P.J. Möllmann, vicaris-generaal van Z.H. Excellentie den bisschop van Haarlem,
als voorzitter;
Als leden:
Z.H. Excellentie Mgr. Th.L. Heijlen, bisschop van Namen, eerekanunnik van het Kathedraal Kapittel
van Haarlem.
Volgen nog 154 andere namen, niet slechts van ministers, leden van de Raad van State, dekens en
kanunniken, maar ook, behalve de onvermijdelijke W. Dreesmann, buitengewoon geheim-kamerheer
met kap en degen van Z.H. den Paus, kamerleden, hoogleraren, provinciaals en oversten,
burgemeesters, regenten en rectoren en een geweldige rij van zogeheten notabelen.
Een eveneens uitgenodigde wees de eer af en voegde er aan toe:
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Ofschoon ik van harte hoop, dat U er niet toe over zult gaan, het eere-comité nog méér uit te rekken,
meen ik te mogen opmerken, dat er toch nog menschen in stand en land bestaan die, hoewel vergeten,
namen dragen en daden hebben gesteld, die meer aangenaam zullen zijn aan Paus Pius dan velen der
beroeps-eereleden, die de kranten op 20 October vermeldden.
Ik doe slechts 'n wilde greep: 1) zouaven; 2) mannen, dien den kloosternaam Pius dragen; 3) Mr.
Pius Arts; 4) hoofden van Piusscholen; 5) regenten van Piushofjes; 6) rectoren van Piusgestichten;
7) uitgever van de Piusalmanak; 8) componisten van Piuscantaten; 9) collectanten van de Piuspenning;
importeurs van Pius postzegels enz. enz. enz. Als een summum van activi teit zou ik het gevonden
hebben, als onderzocht was, of er onder de ‘Uiver’-bemanning zich niet een katholiek gedoopte
bevond.

K.J.V.-meisjes te Rome. Op de voorgrond links mgr. Diepen en mgr. Eras.
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6. Heeft God de standen gewild?
Met name Albert Kuyle kon in de rubriek ‘Hagel’ in De Gemeenschap pijlen van spot afschieten op
de in katholiek milieu opgeld doende stelling: ‘God heeft de standen gewild.’
Alom breekt zich, ook bij de geestelijkheid, een frisscher geest baan. Zoo frisch, zoo frisch.
In Vincentius-Vereeniging en Propaganda-clubs spreidt zich breed de branding van de sociale
strijd. Wel staat er nog op brood-bonnen: ‘Den arme gegeven, is Gode geleend’ of ‘Zalig zij die
weldoen’, maar dat is nog steeds de oude druk. Wel zitten de heeren die twintig liter benzine verstoken
om een arme donder een gulden te brengen, nog met hun vieze vingers in de boterpot om te proeven
of er geen roomboter gegeten wordt van hun geld. Maar de jongeren doen het armenbezoek al op de
motorfiets. Nog een jaartje of veertig, en we zijn er.
Intusschen is alle waakzaamheid geboden, juist in deze tijd. Hoe snel immers wordt het katholieke
begrip liefdadigheid niet verward met het socialistische begrip recht. Hulde aan hen die deze zaken
klaar houden met hun waarheid. Zoo de Eerwaarde Heer kapelaan, van de circulaire die ik in de bus
vond, die de Maasbode-kreet: God wil het, tot de zijne makend, in vlammend proza optrekt tegen
‘het socialisme, en het nog ergere communisme’.
Omkleed van moed en kennis van zaken, is deze Eerwaarde Heer zoo actueel dat hij, in deze
ellendige winter propagandisten oproept om in een adem dóór socialisme, communisme, geloofsafval,
gemengde huwelijken, ongeoorloofde huwelijkspractijken en zoo voorts te bestrijden. Het kapitalisme
niet, daaraan is deze Sint Joris nog niet toe. Het kapitalisme dat natuurlijk levendig tiert, ook in zijn
werkgebied, dat heeft hij nog niet ontdekt. Of zou hij waarlijk zoo naïef zijn te gelooven dat al het
communisme en al die ongeoorloofde praktijken uit pure Goddeloosheid ontstaan?
Alarm, Vox Romana, Schiedam 1934
Gelijk het hierbij gereproduceerde rapport aantoont, bestond er te Amsterdam, en niet alleen daar,
een ‘Jongeheerenschool’. De meeste lagere scholen waren onderverdeeld in tenminste twee
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en meestal drie afdelingen, al naar gelang de ouders geen, weinig of veel schoolgeld konden betalen,
geheten de A.-, B.-, C.-afdeling. (Was men een meisje, dan kreeg men, bij zusters, les van ‘Mères’,
terwijl de gangen geschrobd werden door ‘Soeurs’.) Ook het standsverschil op de scholen werd een
prooi van Kuyles hoon.
In de schoolmis smeekt men gescheiden tot God. De achteraan zittenden, die een beetje roodekool
en huislucht rond zich hebben, kunnen dan beginnen God te vragen om ze even mooie pakjes en
boekentasschen te geven als de nette, burgerkinderen voor hen. Maar zoolang God dit nog niet deed,
zorgt de surveilleerende onderwijzer of onderwijzeres - hij of zij onderscheidde zich door haar kleeding
als non of frater of niet - dat de brandstrook van twee banken breed blijft bewaard. Voor 't overspringen
van klein wild en de verdoemelijke ondeugd der ontevredenheid. In de eerste banken zijn er natuurlijk
verschillenden, die, als vader nòg een loonverlaging krijgt, wel niet langer het decorum van gepoetste
schoenen en sportkousen zullen kunnen volhouden en dan hopeloos afzakken naar de klompenbanken.
En er zijn er ook die als pa nog eenmaal geflikflooid heeft en gelikt naar boven, door ma naar een
nettere school gebracht zullen worden, waarin ook een duurder kruisbeeld hangt, en waarop zelfs een
rijk roomsch jongetje met een bloedziekte is die bij bewolkte lucht met een Cadillac gehaald wordt.
Een troost is dat ze allemaal hetzelfde Onsheer krijgen en dat God onder geen conditie voor de
brandstrook der leege banken blijft zweven. Na de schoolmis geschiedt het transport naar de klas in
gescheiden colonnes, en de aparte lokalen zijn na dit alles vanzelf sprekend. Voor de deuren van de
minder netten staan de klompen. De schoolreisjes gebeuren ook apart, want de behoeften van de nette
kinderen zijn later ook heel anders, en terwijl de klompenschool een middag aan het strand speelt,
rijden de autobussen met de jongeheertjes al over de grens. Na de school vangen de jeugdorganisaties
ze op en worden ze verhaspeld in arbeiders, middenstanders, mindere, meerdere, deftige en nog
ontzettend veel deftigere standjes.
Alarm, Vox Romana, Schiedam 1934
__________________________
De Steyler Slotzusters van de Eeuwigdurende Aanbidding
hebben tot levensdoel door gebed, offers en verborgen leven mede te werken aan de
uitbreiding van het H. Geloof. Zij houden eeuwigdurende Aanbidding voor het dag en
nacht in den Monstrans plechtig uitgestelde Allerheiligste. Meisjes uit gegoedefamilies,
die haar leven aan deze mooie taak wijden willen, kunnen zich wenden tot het
Moederhuis der Slotzusters te Steyl bij Tegelen L.
__________________________
Officieel programmaboek van de Vierde Nederl. Katholiekendag, Maastricht 1928.

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

175

Beroemd werd Kuyles schets in De Gemeenschap van
Het triestig Kerstekind
Kerstmis is voorbij, en daarmede de Godsvrede. We moeten op het Kerstfeest terugkomen, op
gevaar af weer te worden aangezien voor gif-zoekers, die zelfs uit de kerst-roos slechte roken puren.
In Berg-op-Zoom houdt men zich vroom. Men houdt zich en de anderen vroom. Men houdt er zelfs
het groeiend geslacht vroom. Op een manier die wij ten eenemale, on-katholiek, onwaardig, liefdeloos
moeten noemen. Op een school van Eerwaarde Zusters heerscht het gebruik in de Kersttijd ‘het
kerstkind’ te kleeden. Een op het eerste gezicht vrome gewoonte, verwant aan de Spaansche
voetwassingen. Geïnteresseerd door de naam van dit vroom en nobel bedrijf hebben wij eens
nagevraagd hoe zich dit werk in piëteit ontrolde. Wij geven hieronder een getrouwelijk relaas van de
triestige geschiedenis die ons ter oore kwam.
Tegen Kerstmis worden zes arme (armste) kinderen uitgezocht onder de bevolking van een door
zusters bestuurde armenschool. (Wie vertelt ons hoe zich onder een nieuwe wetgeving dezelfde
miezerige standenschooltjes handhaven? Omdat ‘God de standen gewild heeft?’, o, eerwaarde zusters?)
Tegelijkertijd worden er in de ‘rijke kinderenschool’ kleine, gevoelige spreekbeurten gehouden waarbij
gewezen wordt op het feit dat er zooveel arme kinderen zijn, die met Kerstmis even arm zijn dan
anders. En dat het dus de plicht is van beter bedeelde kinderen die stakkerds mede te deelen van hun
overvloed.
Diep onder de indruk gaan de kinderen naar huis. Zooal niet beschaamd over eigen weelde, dan
zeker overtuigd van hun maatschappelijke uitverkiezing. Naar gelang het organisatietalent van de
Eerwaarde Zuster, die deze liefdadigheids-operatie leidt, worden nu onder de kinderen en hun ouders
geld of kleeren-inzamelingen gehouden. U begrijpt hoe de kerst-stemming stijgt. Als genoeg voorraad
is bijeengebracht komt de langverwachte dag. 's Morgens worden de zes kleine proletariërs gewasschen
en in een lang hemd gestoken. Dan worden ze naar een klasselokaal geleid, waar ze, bibberend van
de tocht door de niet-verwarmde gangen, aanlanden. Natuurlijk hebben ze de avond te voren in bed
gehuild om het twijfelachtige geluk dezer uitverkiezing, maar moeder heeft ze met een overtuigende
oorvijg tot de erkenning gebracht dat het zalig is te ontvangen voor lui die te weinig verdienen om
rond te komen, en dat nederigheid een passende deugd in de Kersttijd is. Eenmaal binnen bevangt
hen de kou van het wel-gedaan-zijn, die alle gewende genadebrood-eters kennen. De eerwaarde zuster
treedt naar voren.
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De kinderen der vroede burgerschap staan goed-doorvoed en behoorlijk gekleed om de zes op stoelen
gezeten schooiertjes. De zuster wijst er hen op hoe dankbaar zij moeten zijn voor de weldaden die de
rijke kindertjes aan hen verrichten en psalmodieert op een thema van Van Alphen:
wij hebben hout, wij hebben brood,
òns gaf de Heer genoeg!
maar buiten staat de arme man
die tot de Heer niet bidden kan,
geef hem een turf, geef hem een brood ...

Wat er nog aan levenskracht en verzet stak in de zes zielige slachtoffers is hierna volkomen suf
gepraat. Men zingt gezamenlijk een lied, waarna de eerste batterij weldoeners naar voren treedt,
gewapend met zes broeken.
Schaamtegevoel bij kinderen? Och wat, moderne fratsen. Wie arm is moet het willen weten. Als
de zes pantalons aangehesen zijn, (wat ruim, mijne heeren, op de groei hè, altijd rekening houden
met de practijk nietwaar? Latere zusjes ... groeien ... weer gebruiken, kòm, kòm!) stijgt een nieuwe
hymne ten hemel. Een van de kindertjes begint te huilen. De eerwaarde zuster geeft het een flikje
want ‘zus is ook zoo onder de indruk, nietwaar?’ Deze van de zes valt later af en wordt communiste.
(Altijd goed voor geweest, dure broeken toen ze klein was, maar ... altijd al ontevreden ... beroerd
volk ... nooit gedeugd, kòm, kòm).
Ik spaar U het ritueel der baaien borstrokken, der onderlijfjes, der katoenen jurkjes etc. Als de
kinderen volkomen in het cadeau-goed zijn gestoken volgt het slotvers en mogen ze de rijke kinderen
bedanken. Dat dit recht-uit en van harte gaat hoeft geen betoog. Later hebben de ouders van de
bedeelden nog de kans de ouders van de kleine weldoeners thuis op te gaan zoeken, waarbij er allicht
een paar schoenen afvallen die Miesje B. toch niet meer aan kan, en daarom voor Koosje Pietersen
nog een weelde zijn.
- Laten we maar ophouden, met het verhaal. Maar ik vraag me toch met allebei de handen op mijn
Roomsche jongenshart af, of de bedrijvers van deze misselijke en triestige comedie gekken of ...
hypocrieten zijn? En ik denk, een beetje beroerd, met een beetje medelijdende woede, aan deze triestige
kerstekinderen ...
De Gemeenschap, Hagel, feb.-maart 1929
Kuyle
Ja, God scheen de standen gewild te hebben. Kijken wij in De Bazuin:
Door deze vestigen wij er de aandacht op, dat in de Kerk van den H. Ignatius, Keizersgracht 20,
een Jongeheeren-Congregatie bestaat voor jongelingen van 13 tot 17 jaar uit den netten burgerstand.
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Of in de bijna dagelijkse aankondigingen in de pers aangaande de roosters der retraitehuizen:
Retraitehuis ‘Sint Clemens’ te Noordwijkerhout
10-13 Febr.:

Sint Josephs-Gezellen

21-24 Febr.:

Gehuwde heeren van den L.T.B.

14-17 Maart:

Heeren middenstand uit Haarlem.

11-14 April:

Heeren uit den deftigen stand.

De Maasbode, 3 jan. 1927
Retraitehuis St. Petrus Canisius te Bergen (N.H.)
4-7 April:

Jonge dames uit den middenstand.

9-12 April:

Vrouwen uit den gewonen stand.

14-17 April:

Meisjes uit den gewonen stand.

24-27 April:

Dames uit den middenstand.

20-23 April:

Gehuwde mannen.

6-9 Mei:

Heeren uit den middenstand.

De Maasbode, 23 jan. 1927
Of in de advertentierubrieken.
__________________________
HUISHOUD PENSIONAAT
onder leiding der Zusters v.h. Arme Kindje Jezus
‘Huis Loretto’ te Simpelveld (L.)
Ingericht volgens de eischen van den tijd. Practische en theoretische opleiding van jonge
dames uit den gegoeden en deftigen stand.
__________________________
De Maasbode, 1 maart 1929
__________________________
Huishoudschool der Zusters Franciscanessen te
‘MARIENWAARD’
Internaat, externaat. Grondig onderricht in de geheele huishouding. Alsmede de talen en
letterkunde. Prachtig park, mooie ligging, tennisbaan. Volledig pension voor dames van
den deftigen stand.
__________________________
De Maasbode, 3 maart 1929
En ziehier wat de damesrubriek van De Tijd haar lezeressen eind 1927 voorzette:
Waar moet dat heen? ...
‘Wie is dat,’ zoo vroeg onlangs mijn man, toen hij voor een ‘dame’, die ons voorbijging, en die
mij ietwat verlegen toelachte,
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met een breeden zwaai zijn hoed afnam. Wie dat is?
‘... ken je Lize, het boerendienstmeisje van onze buurvrouwen dan niet?’
‘Wel waarachies, nu je het zegt, herken ik d'r weer. Maar hoe is dat meisje zoo'n dame geworden?’
Die vraag van mijn man was inderdaad wel gerechtigd. Een lange sluier wapperde van Lize's hoed.
Een breede bont lag achteloos over haar schouders, terwijl het diepe, schaamtelooze décolleté ons
om tweeërlei redenen deed rillen.
De knievrije rok liet de lichte, doorzichtig-dunne zijden kousjes bewonderen (??!) en haar elegante
(?) voetjes trippelden op 'n decimeter hooge hakjes ...
Sinds dien dag heb ik 't ‘wie is dat?’ van mijn man vaak voor andere gevallen herhaald. Want je
kent ze niet meer terug de meisjes uit den arbeidenden stand, wanneer zij ‘gekleed’ uitgaan.
Oppervlakkig beschouwd bestaat er geen verschil meer tusschen de vrouwen en dochters van den
beter gesitueerde en van den arbeider, tenzij het fijnere voorkomen en de meer sobere kleeding der
eersten hen als de hoogeren in beschaving doen kennen. 't Is dan ook klaar als de dag, dat meenige
arbeidster, buiten haar werkkring, geen ‘arbeidster’ meer wezen wil.
Ditzelfde geldt voor het dienstmeisje. [ ]
De arbeidersstand over het algemeen vliegt te hoog. Het inkomen is meer dan verdubbeld, maar
de levensbehoeften zijn verdriedubbeld. Mooie kleeren, meedoen en uitgaan, dat is het wachtwoord
van den tegenwoordigen tijd. Het woordje sparen komt niet meer voor op de woordenlijst. 't Is leven
van de hand in den tand ...
De Tijd, 3 dec. 1927
Wat is deze ontboezeming - in De Vrouw en haar huis, de Tijdrubriek - van Ellen Russe anders dan
een pleidooi voor de straffe handhaving der maatschappelijke standen?
Beschamend voor vrijwel alle partijen was
De Katholieke vlag op financiële instellingen
De prospectus van de Nederlandsche Spaarverzekering voor Katholieken meldde aangaande zichzelf:
De ‘Nederlandsche Spaarverzekering voor Katholieken’ is opgericht, om het plaatsen van kerkelijke
leeningen te vergemakkelijken en de deelname aan deze solide beleggingen voor zooveel mogelijk
alle Katholieken te openen. Deze instelling geeft jaarlijks uit de winst der N.V. verschillende bedragen,
zoo o.a. aan den Eucharistischen Bond f 100.-; aan de R.K. Vereeniging van Studiebelangen f 200.-;
aan de Noorsche Missiën f 200.-; en aan den Nederlandschen R.K. Bond voor Groote

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

179

Gezinnen. Overeenkomstig de Statuten wordt jaarlijks uit de winst 15 procent aan de noodlijdende
kerken van Nederland en aan de Missiën van Oost- en West-Indië uitgekeerd.
Wij zullen trachten het vertrouwen der duizenden Katholieken waardig te maken, gelden bijeen te
brengen voor ontelbare Roomsche monumenten van Roomsche durf en wilskracht God ter eere en
ons Roomsche volk tot heil.
Aangehaald in De Tijd, 22 maart 1928
En het ontbrak de Spaarkas niet aan publiciteit.
Wij betreuren het dat het lieve geld door ons Roomschen zoo dikwijls wordt gebracht op zoogenaamde
neutrale banken, zoodat meestal niet-Katholieken zich kunnen bevoordelen met het geld van onze
Roomsche menschen. Gelukkig zijn er echter Roomsche instellingen ontstaan, die de spaargelden
der Roomschen in ontvangst nemen en na een aantal jaren het kapitaal met interest op interest terug
schenken! ...
Let nu eens goed op: Als gij uw spaargelden stort bij de ‘Ned. Spaarver. v. Kath.’, dan krijgt gij
niet alleen Uw geld later bijna verdubbeld terug, maar gij werkt ook in niet geringe mate mede aan
de instandhouding van ons H. Geloof, daar deze Spaarverzekering uitsluitend de gelden belegt bij
Kerkbesturen voor den bouw eener nieuwe kerk of vergrooting eener bestaande.
St. Antonius-maandblad, 1928, aangehaald in De Tijd, 22 maart 1928
Toen in 1928 door de Ned. Spaarverzekering voor Katholieken ‘ontstellende mededeelingen over het
beheer van genoemde instelling’ waren gedaan (verschillende andere katholieke financiële instellingen
waren recentelijk al ‘fout gegaan’, zoals Hanzebanken, de Land- en Tuinbouwbank, het Spaarfonds
voor Bodemcultuur) leek het getij te keren: het goedgelovige Roomse publiek, te lang gespannen voor
min of meer willekeurige ondersteuning van wat breedweg ‘de Roomsche zaak’, ofwel ‘de goede zaak’
was genoemd, paste, gewaarschuwd, voortaan wat meer op haar tellen. Hoewel vele buitenlandse
katholieke instellingen in de advertentiepagina's bleven smeken om deelneming.

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

180

Maasbode, 6 jan. 1927
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Maasbode, 12 feb. 1927

Toen zich in de dertiger jaren de gevolgen van de bijzonder ernstige economische crisis in Europa
zich steeds nijpender deden gelden, werden de vele katholieken die zich op de haast ontelbare binnenen buitenlandse leningen van kerkelijke instellingen hadden laten inschrijven onaangenaam getroffen.
Welhaast dagelijks in de jaren 1933-'34 en '35 werden houders van obligatiën opgeroepen te
vergaderen om een ‘nieuwe regeling’ onder ogen te zien:
Barmhartige Broeders van Trier
Voorstellen aangenomen
Op de te Amsterdam gehouden vergadering van houders van 7 pCt. 1e hyp. obligatiën '28 en '29
werden de voorstellen tot verlaging van rente en uitstel van aflossing met algemeene stemmen
aangenomen.
Ook op de vergadering van houders van 8 pCt. eerste hypothecaire obligaties werden voorstellen
aangenomen na eenige discussie met 216 tegen 2 stemmen en 6 stemmen blanco. In deze discussies
werd o.a. protest uitgebracht tegen de wijze, waarop de toch reeds zoo gedupeerde Nederlandsche
obligatiehouders van Duitsche zijde worden behandeld ...
De Maasbode, 9 april 1935
En zo volgden de Zusters van de H. Joseph te St. Trudpert, de Parochie St. Michael te Klausenburg,
de Sankt Cyriacus te Bottrop, het Marien Hospital te Aken, de parochie Herz Jesu en Sankt Barbara
te Hamborn alsmede de Verein zur Erbauung und dauernden Erhaltung eines Katholischen Schülerund Lehrlingsheimes te Kaufbeuren e.V., het klooster der Zusters van de H. Carolus Borromeus te
Trebnitz en dat van de Broeders van Barmhartigheid te Milaan, en tientallen andere instellingen.
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7. Seminarie en clerus
Geen seminarist van toen, of hij herkent zichzelf in de beschrijving die Bertus Aafjes van het
seminarieleven gaf in het fragment ‘De Latijnse School’ uit ‘Een voetreis naar Rome’. ‘Een stil monnik
wilde hij worden, met een ruimen pijmantel aan,’ zo begint Aafjes deze passage en hij vertelt hoe de
jongeling zijn jeugd doorbrengt in ‘kloosters, als kaarslicht zo kuis.’ Hij krijgt onderricht in de
klassieken ‘Zonder de knapenziel te deren; Hellas duikt op in reinen gloed, want vrome leraars
castigeren Haar van heidensen overvloed.’ Saters zingen er aldus als de monniken in het koor en
Venus wordt er zo kuis ‘Als Maria de Heilige Maagd.’ In die witte, sobere omgeving moeten de antieke
goden wel wijken voor de heiligen en alles wordt gezuiverd in gebed. Zo groeien deze jongelingen
op ‘Om voor de abdijen te rijpen, Waar hen geur van heiligheid wacht.’
Maar menige oud-seminarist, priester geworden of niet, zal ook moeten instemmen met deze regels
uit het gedicht:
'k Had mijn lichaam horen verkleinen
Van oudsher tot zonde en kruis;
Dat deerde mijn eigenlijk reine
Natuur. Kuis is nu eenmaal kuis.

J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1946
Uit het toenmalige, uit 1931 stammende Reglement voor het Bisschoppelijk Klein- Seminarie Hageveld
kan men enkele tekenende punten lichten.
61. Ledigheid en niets doen is niet geoorloofd. Men brenge den vrijen tijd door met spel of nuttige
bezigheid, zooals lezen of huisvlijt. Kaarten wordt op vrije dagen gaarne aanbevolen. Zuivere
kansspelen alsmede het kaarten om geld is streng verboden.
Aangaande de ‘tijd buiten het seminarie’ heette het o.m.:
73. Tooneeluitvoeringen mogen slechts worden bijgewoond, indien deze gegeven worden door goede
Roomsch-Katholieke gezelschappen of voor Katholieke vereenigingen, terwijl dan nog steeds
uitdrukkelijke permissie van de Ouders noodig is.
74. Hetzelfde geldt voor bioscoopvoorstellingen, terwijl het
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streng verboden is openbare bioscopen te bezoeken, tenzij met uitdrukkelijke goedkeuring van den
Zeereerw. Heer Pastoor.
75. In het badseizoen (d.i. onder de groote vacantie) is het verblijf op badplaatsen ten sterkste af
te raden, terwijl het bezoek aan badplaatsen tot het uiterste beperkt moet blijven.
Weer binnen, viel de seminarist o.m. onder de artikelen
63. Sigaretten rooken is verboden: men mag ze ook niet in bezit hebben.
20. Het is verboden artikelen in tijdschriften enz. te plaatsen zonder toestemming van den Subregent.
Het genoemde artikel 63 werd zó streng doorgevoerd, dat op sommige seminaries tijdens de oorlog,
toen sigaren schaars waren, shag in gerolde vorm slechts werd toegestaan, wanneer er bruin papier
om heen zat.
Voetballen was slechts geoorloofd met bedekte knieën; algemeen was het beeld van elftallen in
lange zwarte kousen.
Hardnekkig is het verhaal uit het Bisdom 's Hertogenbosch dat, toen de grootseminaristen, gewend
in hun togen te voetballen, hun bisschop verzocht hadden een sportcostuum toe te staan, dit na enkele
weken inderdaad werd toegestaan, - ‘mits de toog er overheen gedragen wordt’.
Zeker tot aan de tweede wereldoorlog zijn bijna alle seminaristen sedert 1900 op het stuk van de
goede manieren voorgelicht door het door Mgr. A.F. Diepen ‘vrij naar het Duitsch van Mgr. Dr. J.B.
Krier’ vertaalde handboek ‘De wellevendheid’. De oude druk hiervan, daterend van 1916, deed nog
in de dertiger jaren op vele seminaries dienst. Enkele regels:
Bovendien behoort men, als men tot de fatsoenlijke lieden gerekend wil worden, te vermijden:
a) ieder geluid, door den neus veroorzaakt. Men lette daarop vooral bij het niezen en tempere dit
zoveel mogelijk, ook door hand of zakdoek voor den mond te houden.
b) Het zacht brommen of neuriën op straat of in een gezelschap.
c) Het zingen in het openbaar, tenzij in een geregeld koor.
d) Het luidop of uit alle macht schreeuwen en lachen. Zeker, het is niet verboden zich te verheugen
en hartelijk te lachen, doch er bestaat een groot verschil tusschen hartelijk lachen en
schaterlachen. Dit laatste toont weinig verstand. ‘De dwaas lacht, dat hij schatert; een wijs
mensch daarentegen zal nauwelijks glimlachen’. (Eccli. XXI, 23)
Het glimlachen ga steeds vergezeld van het even opschitteren van den blik; het moet echter bescheiden
zijn.
Eindelijk: ook het fluiten moet vermeden worden, hoewel
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deze gewoonte in onze streken nog al eens voorkomt. Het geschiede noch op straat, noch in een
spoorwegcoupé, noch te huis, zelfs niet dan, als men daar alleen is en veel minder nog in gezelschap
van anderen. Het fluiten moge passen aan een stalknecht, uit beschaafde kringen moet het bepaald
geweerd worden. [ ]
Den lepel neemt men in de rechterhand; men houdt hem niet met de volle hand midden in den steel
vast, maar laat hem in de drie voorste vingers rusten, den duim bovenop. Men gebruikt hem los en
met eene zekere sierlijkheid en zorgt hem niet te zeer te vullen. Men steekt hem niet dwars in den
mond; ook houdt men hem niet met de breede zijde aan de lippen, maar brengt slechts tot ruim de
helft in den mond en laat dan de soep, zooveel mogelijk zonder gedruisch, in den mond loopen.
Men vermijde alles wat bij degenen, die mede aanzitten, afkeer kan opwekken. Daarom wachte
men zich:
a) Verschillende zaken, die niet bij elkander passen, op het bord of in het glas onder elkaar te
mengen; dit is in strijd met den goeden toon; zoo wachte men zich b.v. aardappelen en vleesch
in de soep, zout of peper in het water of den wijn te doen, enz.
b) Spijzen of dranken uit den mond te laten vallen of afdruipen, - die bij het hoesten op anderen
te spuwen.
De soep wordt uitsluitend met den lepel aan den mond gebracht. [ ]
Gaat men ter H. Communie, dan ontdoet men zich van handschoenen en wapens, indien men deze
draagt, sluit het gebedenboek en vouwt de handen op plechtige wijze voor de borst. [ ]
De gang zij in overeenstemming met den leeftijd en den stand. Een levendig en levenslustig student
loope niet als de ernstige en afgeleefde grijsaard.
Men zette de voeten niet te dicht bij, noch te ver voor elkaar, make zijne passen niet te klein als
een modepop, noch te groot als een hardlooper; men stappe zonder geraas voort, met de zolen en
hakken den grond tegelijk rakende, alles met zekerheid en vastheid.
De gang zij natuurlijk, rustig, gelijkmatig, niet te vlug en niet te slepend; niet loom en waggelend,
maar veerkrachtig en bevallig; niet onbeholpen, stijf en plomp en evenmin gekunsteld of gemaakt.
Men vermijde trippelen, huppelen en voortsluipen; maar evenzeer strompelen en stampen, zwaaien
en zwieren.
Gaat men de straat op, dan blijve men niet staan om bij zich zelf te overleggen welken weg men
nemen zal; dit moet reeds geschied zijn, vóór men de woning verlaat.
De straat is niet de plaats om met anderen, zelfs niet met vrienden en bekenden, een onderhoud
aan te knoopen, tenzij men
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met hen kan opwandelen. Het is immers waarschijnlijk, dat zij, die men op straat ontmoet niet gaarne
opgehouden worden. Toch gebeurt het, dat voorbijgangers elkander op de straat staandehouden en
aanspreken.
Dit behoort alleen in de volgende gevallen te geschieden:
a) Wanneer er een gewichtige reden bestaat; b.v. als men den voorbijganger iets bijzonders te
zeggen heeft.
b) Wanneer degene, met wien men spreken wil, in de nabijheid is.
c) Wanneer de persoon, met wien men wil spreken, zelf op straat is.

Mgr. A.F. Diepen, De Wellevendheid: handboek ten gebruike van R.K. Seminariën,
colleges, kweekscholen en pensionaten, van ouders en opvoeders, vrij naar het Duitsch
van Mgr. Dr. J.B. Krier (Malmberg, Nijmegen 1916)

J.A.F. Kronenburg C.S.S.R. (wij ontmoetten hem reeds) gaf in ‘De Redemptoristen’ enkele treffende
bijzonderheden over de seminarieopleiding bij deze congregatie.
Een andere moeilijkheid wordt wel eens opgeworpen:
‘Pater’, vroeg mij jaren geleden de Staatsraad, Mr. Heydenrijck, die zijn eenig kind bij ons had
geplaatst, ‘zouden knapen, die zoo vroeg de wereld verlaten en in het klooster worden opgevoed,
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later wel geschikte werkers worden voor het zielenheil? Zij kennen zoo niets van de wereld!’
Het antwoord, dat ik hem gaf, bevredigde hem ten volle; het was toen evenwel nog meer theoretisch.
Werd mij thans diezelfde vraag gesteld, ik zou, praktisch kunnen verzekeren: uit ons klein-seminarie
zijn voortgekomen vele onzer beste missionarissen, onzer meest gezochte zielzorgers, in Nederland,
in Suriname en Brazilië; mannen die het apostolaat der pers op theologisch, juridisch, ascetisch en
apologetisch gebied uitstekend beoefenen; leeraren voor de lagere en de hoogere studiën, tot zelfs in
het seminarie van de propaganda te Rome; rectoren van onze kloosters, vice-provincialen in onze
buitenlandse missies, provincialen, een Vicarius-apostolicus van Suriname, en een Consultor van
onze Hoogwaardigen Pater Generaal.
Welnu, naar de vruchten beoordeele men den boom.
Hooggeplaatste personen, die met onze inrichting kennis maakten, verscheidene bisschoppen en
internunciussen, gaven dan ook in ronde woorden hun hooge ingenomenheid te kennen; wij herinneren
ons, dat Roermonds bisschop, Mgr. Paredis, aan een zijner priesters, die hem vroeg, waar zijn neefje
het best te plaatsen, ten antwoord gaf: ‘Bij de Paters aan de Kapel in 't Zand.’ De raad is opgevolgd
en heeft ons een flinken missionaris gegeven. Van dienzelfden bisschop herinneren wij ons nog, hoe
hij na een bezoek aan ons klooster en klein-seminarie, sprak: ‘Waarlijk, als ik jong was, dan werd ik
ook nog Redemptorist.’
Over de godvruchtige dood van een juvenist wordt verhaald:
Kostbaar is die dood geweest; van de vele merkwaardige bijzonderheden, die ons bewaard zijn
gebleven, mogen we enkele hier vermelden. [ ]
Kwart over zeven des avonds vroeg hij: ‘Hoe laat is het?’ Toen hij het antwoord had gehoord, zeide
hij op zingenden toon: ‘Nu nog anderhalf uur.’ Zoo lag hij stil in den rechterarm zijner moeder, en
fluisterde, terwijl hij het scapulier in de hand nam: ‘Maria! Alfonsus! volle aflaat.’
__________________________
PRIESTERSTUDENT
vraagt voor zijn ouders om hun zaken te redden f 2500, tegen matige rente. Brieven onder
no. 87269 bur. van dit blad.
__________________________
Maasbode 4-9-1930
En over het noviciaat:
Het noviciaat is heel iets anders dan velen zich voorstellen; 't is een tijd van afzondering en gebed,
waarin hij, die zich voor ons geroepen acht, met de hulp van God en den novicenmeester zijn roeping
onderzoekt en zich laat opleiden tot zijn verder kloosterleven. [ ]
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En de novicenmeester? Is dat nu een despoot, of een tyran, of een potsenmaker? Niets minder dan
dat. 't Is een priester onzer Congregatie, een man met jarenlange ondervinding, diepe kennis van het
ascetisch leven, degelijk psycholoog en man van gebed en onuitputtelijke naastenliefde.
De Redemptoristen, wat ze zijn, wat ze doen, door J.A.F. Kronenburg C.S.S.R. Gebrs.
van Aelst, Maastricht 1929
__________________________
Jongen
die de lagere school gaat verlaten, rappe woelwater op het speelveld of ongeduldige
blokker op de middelbare school, die al eens nadenkt over de richting van je leven; durf
je de krachten, die God je gaf, op de allerschoonste wijze besteden, door rechtstreekse
arbeid als priester aan de bevestiging en uitbreiding van Gods Rijk op deze wereld:
Spreek er dan eens over met je ouders en biechtvader, en vraag eens inlichtingen aan
pater Rector van het Juvenaat H. Hart te Bergen op Zoom.
__________________________
In een tijd die, met name in de socialistische en liberale wereld, verguizing van de katholieke
geestelijkheid kende was het van katholieke kant begrijpelijkerwijze niet ongewoon om
Hulde aan de Priesters om hun wetenschappelijken arbeid
te brengen. Men baseerde zich daarbij vaak op een samenspraak, zoals die weergegeven is in Het
Zuiden, tussen ‘een prachtkerel van een student met een niet katholiek professor’:
Student ‘Hoor eens, Professor, ik las ook, dat in plaats van de leelijke Romeinsche cijfers een paus
de Arabische cijfers in de rekenkunde heeft ingevoerd, Paus Sylvester II.’
Professor ‘Ja, maar iedereen had dat kunnen doen, indien de Pausen zich niet steeds op den
voorgrond gedrongen hadden.’
S. ‘Men zegt ook dat een priester de telescoop en de microscoop heeft uitgevonden.’
P. ‘Je hersens staan in brand.’
S. ‘Wel als ik in brand sta, dien ik de brandspuit te laten komen: Is die niet het eerst gebruikt door
Cisterciënser monniken en waren de Parijzer Capucijnen niet tot aan de zeventiende eeuw de
brandweermannen van Parijs.’
P. ‘Ja die priesters willen graag overal aanspraak op maken.’
S. ‘Met uw verlof, de Franciscaan Roger Bacon heeft deze instrumenten uitgevonden.’
P. 't Is mogelijk.
S. ‘Neem me niet kwalijk, ook las ik, dat de monnik Berthold Schwartz, het buskruit heeft
uitgevonden, de monnik Guido
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d'Arezzo de toonschaal en den grondslag voor de regels der harmonie; een monnik van Tegernsee in
Beieren in het jaar 1060 de glasschilderkunst; een Jezuiet Cavalerii in 1747 de polychromie, de Jezuiet
Secchi de spectraal-analyse.’
P. ‘Houd op. Ik zie, dat gij mij voor den gek wilt houden. Donder en bliksem.’
S. ‘'t Is waar ook, de eerste bliksemafleider werd niet door Franklin uitgevonden, maar reeds in
1759 door pastoor Procopius Divisch.’ [ ]
P. ‘Hou je mond maar babbelaar, daar je bent.’
S. ‘Ah, de grootste taalgeleerde van onzen tijd was zeker wel Kardinaal Mezzofenti?’
P. ‘Genoeg van je wartaal, scheer je weg.’
S. ‘Welken kant uit? Bepaald kan diaken Gurra ons dat vertellen. Hij vond in het jaar 1300 het
kompas uit.’
P. ‘Als je nu niet zwijgt, vlieg je er vierkant uit.’
S. ‘En misschien de lucht in? De eerste luchtballon werd 60 jaar voor Montgolfier uitgevonden
door den monnik Berthold Gusmans, die in 1720 in het bijzijn van het geheele Portugeesche hof in
de lucht opsteeg ... Wat. Gij wrijft uw brillenglazen af, professor. De bril is ook weer door een priester
uitgevonden. De Dominicaan Alexander Sxpind vond dien in de 13de eeuw uit. Hebt gij zulk een
haast, dat gij op uw horloge kijkt? Het horloge is ook een uitvinding van priesters ...’
Het Zuiden, Prov. Courant, Maastricht, 21 juli 1925
Enzovoorts.
__________________________
PASTORIE
Deken Homulle, Oude Vest 223, Leiden vraagt wegens teleurstelling een tweede meisje.
__________________________
N. Haarl. Courant 24 sept. 1930
En de katholieke bladen zagen zich genoopt van tijd tot tijd vervolgen te geven op deze opsommingen.
Gekruind en ... gekroond
Prijs van oudheidkunde toegekend aan M. Hermet - een priester!
Prijs van oudheidkundige studiën in China, toegekend aan M. Tulhard (sic) de Chardin - een priester!
Prijzen voor dierkunde: toegekend aan Pater Camboué en priester Kreffer: beiden ook mannen met
een kruin dus.
Prijs voor scheikunde: Abbé Colin - nog een zwartrok.
De maatschappij van aardrijkskunde geeft prijzen aan vier van haar buitenlandsche correspondenten:
alle vier katholieke mis-
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sionarissen: de paters Licent, Tastevin, Dugont en Poidebard, De prijs Gobert wordt eenstemmig
toegekend aan Mgr. Lesne, een katholieken kerkvoogd.
De prijs van aardkunde aan kanunnik Délépine, die sedert de 5 laatste jaren 't beste werk leverde
over de vorming der aardlagen.
Al deze onderscheidingen werden door Fransche wetenschappelijken vereenigingen toegekend aan
priesters en paters.
Toch zullen er nog zijn, die blijven voortlasteren: ‘De Kerk wil het volk dom houden ... De Kerk
is tegen de beschaving ... Dompers! die Katholieken!’
En ondertusschen loopen de priesters met de eerste wetenschappelijke prijzen weg.
De Bazuin, 30 dec. 1927

De Bazuin, 3 jan. 1931

De Jongeren waren soms niet zuinig met hun kritiek op de geestelijkheid. Het werd hun ook bepaald
niet moeilijk gemaakt, wanneer zij een advertentie als op pag. 192 ontmoetten of een passage als
deze (uit De Maasbode), ontleend aan een interview toen pater Hyacinth Hermans O.P. 25 jaar
journalist was.
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- Hoe werd u journalist?
‘Ik hield niet van den preekstoel,’ zegt deze predikheer, en hij begrijpt niet hoe hij daarmee zijn
verlegenheid verraadt. [ ]
De ‘kleine Thompson’ - zooals z'n medestudenten hem noemden in de heftige dagen van
Schaepman-strijd, de temperamenten schoten elkaar al vroeg - was behalve seminarist en passant ook
maar correspondent van den Rotterdamschen Veuillot.
Uit het interview met ‘d'n père’ in De Maasbode, 25 sept. 1931
Anton van Duinkerken legde de vinger op de wonde, toen hij in De Gemeenschap van september 1931
een belangwekkend essay liet afdrukken onder de titel
De onherkenbare priester
Wanneer de clericalisatie van het openbare katholieke leven in Nederland een stelsel wordt - en
dáártegen dient gewaarschuwd, ook al erkent men ruim de bevoegdheid van alle fungeerende priesters
- zal niet alleen de leek de gelegenheid missen tot ontwikkeling van zijn geestelijke vermogens, maar
de priesterstand zal binnen afzienbaren tijd geschaad zijn door een ongewenschte openbaarheid - in
- het - wereldsche, ze zal zich de meest bevoegden zien ontvallen aan iets, dat in zijn wezen niet
priesterlijk is, en, erger nog, zoo deze toestand voortduurt, zal de priesterstand worden aangevuld
door strevers naar wereldschen roem, immers in dat geval slechts bereikbaar, nadat men gewijd werd.
We zijn zoo ver niet, het zij toegegeven, doch dat wij onderweg erheen zijn, blijkt den goeden
verstaander herhaaldelijk uit de wijze, waarop de openbare priesters worden beoordeeld en gehuldigd.
Bij den dood van Mgr. Nolens schreef het Kamerlid Vliegen: ‘hij was heelemaal geen priester’ en dit
werd zonder protest overgenomen in katholieke bladen. Bij den zeventigsten verjaardag van den
zelfden priester-staatsman had Piet Kasteel trouwens in ‘De Katholieke Radiogids’ geschreven, dat
Mgr. Nolens zich nooit als priester liet kennen. Dit gold als een titel tot lof. En op 25 September 1931
werd het zilveren feest van den priester-journalist Hyacinth Hermans in ‘De Maasbode’ gevierd door
woorden als de volgende:
‘Van wijlen Mgr. Nolens werd eens geschreven, dat hij de minst clericale figuur in de Kamer was.
Men zou van Pater Hyacinth kunnen zeggen, dat hij de minst clericale van alle katholieke journalisten
is en zoo zeldzaam men Nolens in priesterlijke functie heeft gezien, zoo weinigen zullen ooit den
père in zijn Dominicaansch gewaad hebben aanschouwd.’
[ ] Schreef men van mij, dat ik onder de katholieke publicisten van mijn tijd mij het minst katholiek
betoonde, in goeden ernst, ik name dit als een beleediging op, en als eene, die ik kwalijk verdroeg al heet ik maar een leek, doch van een priester schrijft
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men, in zijn eigen krant, dat hij als priester onherkenbaar is, en dit wordt ter zijner hulde geschreven!
Begrijpt men dan niet, wat het zeggen wil, als het zout der wereld smakeloos wordt, wijl men het als
zoodanig adverteert? Zoo er met recht geklaagd wordt over nood aan priesters, dat men dan niet met
priesters kwansele, als ware daar een overvloed, zoo groot, dat het intellectueele uitschot als overtollig
behandeld kan worden!
De goegemeente stelde zich echter op het standpunt dat J.M. Kramer kort daarna in Roeping innam.
Men kan het niet eens zijn met Mgr. Nolens' politiek of Hyacinth Hermans' meeningen over de film,
en diens aardigheden niet aardig vinden. Maar beiden werkten toch niet ten kwade.
Roeping, jan. 1932
__________________________
De eerste H. Pastoor van Ars-kerk in Nederland te Deventer zonder Pastorie.
Mag dat zoo blijven????
Groote, uitgestrekte zeer werkzame Parochie, alleen niet te werken, maar: Geen huis
waar ik een medehelper kan huisvesten, en moet ik mij zelf behelpen met een bescheiden
arbeiderswoning.
Wie helpt bij deze Inlandsche Missie?
Wie wil ingeschreven worden in 't Gulden Stichtingsboek der H. Pastoor van Ars-kerk
in Nederland?
Giften worden in dankbaarheid aanvaard door Pastoor A.W.J. Spitsen, Rielerweg 61,
Deventer.
Postrekening 146894
__________________________
geciteerd in De Gemeenschap, oktober 1929
De kritiek op priesters ging echter een kleinere kring te buiten, wanneer het hun werkzaamheid betrof
op terreinen waar leken op de eerste plaats competent schenen. Iets van deze kritiek ontlaadde zich
in het dagblad De Tijd, nadat de film ‘Het Teeken des Kruises’ in 1933 door verschillende geestelijken
met gejuich was begroet.
De vorige week schreven wij over de weinige aanmoediging van leeken voor het zuiverend en
scheppend werk, waarmee zij de zielzorg dienen in de filmwereld, alwaar - schreven wij - geestelijken
niet zelden zakelijke vergissingen begaan, zooals de ervaring leert. Sedert is er tengevolge van een
dier vergissingen begrijpelijke agitatie ontstaan om de zwoele film ‘Het Teeken des Kruises’, die
zelfs Christenen bedroog met hun vervalschte beeld. Het ‘Hbld.’ geeft uitvoerig verslag van een te
Utrecht gehouden
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protestvergadering onder leiding van prof. Pompe. In het Gooi hebben principieele propagandisten
dit Teeken van Judas uitgejouwd; in Tilburg wekten katholieke studenten hun geloofsgenooten op,
om in dit Teeken vooral hun verontwaardiging te laten overwinnen. En terwijl niet-katholieke ergernis
de Regeering interpelleerde, waarom de infame film niet verboden werd, morde katholieke schaamte
en vroegen leeken zich af, of geestelijken niet beter het keuren van de gemeene Schund vermijden.
Zeker behoort de persoonlijke bemoeienis door enkele leden van den clerus met de verdienstelijke
filmkeuring tot de roeping, die ook de lasten van allerlei adviseurschap, administratie en liever gemeden
verkeer op zich neemt om wille der zielen. Maar indien er voldoende offervaardige en geëigende
leeken beschikbaar zijn, zou niet zelden het apostolaat gepaster kunnen worden waargenomen. [ ]
Vooral in ons land, waar tegen een pathologische brochure met leekenkritiek op de clerken, dadelijk
de gezonde katholieke meening in verzet kwam, behoeven we niet bang te zijn voor de besmetting
met wantrouwen. Maar dan moet ook over en weer een hartelijke verhouding tusschen geestelijken
en cultureele leiders de gedachten en de woorden openhouden. Indien een laïcus in gepasten kring
wel eens niet zuinig zijn ergernis aflevert over on-herderlijken wansmaak in de kerkversiering,
aanmatiging van den klooster-boekhandel, pastoreele bemoeiingen met economische
leeken-ondernemingen en de katholieke vlag op financieele instellingen, dan behoeft men hem niet
dadelijk te verdenken als een kleinen Luther.
De Tijd, 6 april 1933
En dat de katholieke priester soms ook in niet-katholieke kring ‘onherkenbaar’ werd, mag blijken uit
het sigarendoosje waarin het merk ‘Guido Gezelle’ verpakt was.
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Het betrof hier een produkt van een Kamper fabrikant, en voor hem was het zakelijk beter de priester
voor te stellen als een dominee.
En soms waren priesters (in dit geval paters) zo onherkenbaar geworden dat er een commentaar op
kwam dat tussen boosheid en ironie weifelde.
De smulpaap
Overkwam het u nooit, dat gij, een schoonen droom verwachtend, gestuit bent op een schooner
werkelijkheid? Dit was ook ons geval, toen wij onlangs om een sinaasappel heengewikkeld een
papiertje vonden, deze maal met Hollandschen tekst, onder een internationale voorstelling. Een dikke
Franciscaan doet zich te goed aan de sappige zuidvrucht. ‘Extra Selected’ zegt het
sinaasappel-Spaansch, en vóór hem op de ruwhouten tafel wacht nog een flinken frugalen maaltijd
het monachale welbehagen. Moeten wij verontwaardigd zijn tegen den smakeloozen importeur, die
op zulke wijze den spot drijft met de Franciscaansche kloosterdeugd, onkundig met het feit, dat
Franciscanen nu eenmaal geen ‘monniken’ zijn? Of moeten wij een hulde aan de gezonde ziel er uit
lezen, die zich tot verblijfplaats een gezond lichaam koos?
Dit vroeg De Tijd zich af bij bijgaangde voorstelling op een sinaasappelwikkel:

De Tijd, 7 april 1934
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Tien dagen later volgde een reactie:
Geachte Redactie,
Wat het gebruik van zoo'n merk betreft, kan ik mij gehéél aansluiten bij Uw overweging. Er kunnen
echter door de lezers van dit stukje gevolgtrekkingen worden gemaakt, welke onjuist, en dientengevolge
niet gewenscht zijn. U vraagt o.a. wanneer deze grapjes worden uitgehaald met Dominees of voorzitters
van plaatselijke afdeelingen der Loge van Vrijmetselaren, hoe men het dàn zou opnemen. En juist
deze passage gaf mij aanleiding dit stukje U toe te sturen, omdat de lezers hierdoor in den waan
zouden kunnen komen, dat bedoelde reclame uitging van andersdenkenden. De maker van dit merk
en de importeur daarvan moet gezocht worden onder eigen geloofsgenooten.
Hoogachtend,
De Tijd, 17 april 1934
P. van Hoeckel
directeur der N.V.P. van Hoeckel & Co's
Im- en Exporthandel, Den Bosch
Was hier een concurrent aan het woord? Hoe dan ook, tien dagen later meldde zich de importeur:
Indien het hier een manier van concurreeren betreft, van iemand die geïnteresseerd is bij een ander
sinaasappelmerk en die gaarne zou zien, dat het publiek hierdoor zou nalaten ons merk te koopen,
dan vinden wij dit een zeer lage en onwaardige manier van concurreeren, welke bovendien nog zeer
weinig resultaat zal afwerpen, daar de tallooze personen die dit merk kennen en over de kwaliteiten
tevreden zijn, het zullen blijven koopen. [ ]
Is echter de steller van het artikel, bij het schrijven ervan niet geleid door het bovengenoemde
motief, dan kan het ook zijn door zijn groote interesse om de Franciscaner Orde te verdedigen, doch
heeft hij dan, door het commentaar dat hij in zijn artikel geeft, den lezer ervan aanleiding gegeven,
zich ten koste van genoemde Orde vroolijk te maken en zijn wij de eersten die dit ten zeerste betreuren.
Het is ons niet onbekend, dat de Paters Franciscaners geen monniken zijn, doch in dit geval gaat
het ook niet om een merk ‘De Franciscaan’ maar om ‘De Monnik’, zooals duidelijk genoeg boven
de afbeelding is gedrukt. [ ]
Men noemt ons ‘smakelooze importeurs’ omdat wij naar voren brengen dat een monnik zich met
fruit voedt. Is het soms smakeloosheid of beleediging te zeggen, dat aan God gewijde mannen zich
voeden met producten der natuur, of beter gezegd, met producten welke God ons schenkt? [ ]
Toch heeft een zinsnede van het bewuste artikel ons genoopt
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het merk nogmaals grondig te beschouwen en ons bewogen er iets aan te laten veranderen, n.l. het
onderschrift.
‘Solbandera’
Valencia Sinaasappelen Import Mij. N.V. Rotterdam.
__________________________
Radio omroep van den H. Gotthardus aan de Katholieken v. Rottumeroog tot Eysden
uit Koningsbosch (Limb.)
de uitverkoren plaats in Nederland, waar duizenden genezing vinden van de Engelsche
ziekte bij kinderen, van verlamming, jicht en rheumatiek. Wie een steentje wil bijdragen
voor den bouw eener nieuwe kerk met votief-kapel van den H. Gotthardus, zende een
bijdrage op het gironummer 103906 van Kusters, Pastoor, Koningsbosch(L.)
__________________________
Limburgsch Dagblad, 13 aug. 1927
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8. Voor Eer en Deugd
‘Te wapen tegen 't bederf onzer dagen’ luidde de titel van een deeltje door Frater S. Rombouts in de
te Tilburg uitgegeven Opvoedkundige Brochurenreeks; ‘Kultuurverkankering’ was de naam van een
ander deeltje. Vrijwel zonder af te laten werd door de leiders van het katholieke volksdeel de strijd
tegen de onzedige mode, de danswoede, de sportontaarding, de slechte lectuur en de slechte film en
de valse denkbeelden van Neo-Malthusianisme en naaktcultuur gevoerd. Verschillende bisschoppelijke
voorschriften, sommige nog daterend uit 1914, maar onverminderd van kracht in het hier overziene
tijdvak, geven een goed beeld van de stellingname in deze.
In ‘Te wapen tegen 't bederf onzer dagen’ krijgt men er een samenvatting van. Zo wat betreft de
kleding en sportbeoefening van katholieke jongens en meisjes:
De bepalingen met betrekking tot jeugdleiding en schoolopvoeding plus enkele andere, laten we
hieronder, wat de hoofdzaken betreft, volgen.
1. Het Doorluchtig Episcopaat verbiedt, dat R.K. meisjes- of damesgymnastiekvereenigingen in
het openbaar demonstreeren. Onder openbare demonstratie is te verstaan zoowel een uitvoering
tegen entree als die alleen voor donateurs of ouders gegeven wordt. Alleen voor vrouwelijk
publiek wordt een demonstratie toegestaan. Het is onze R.K. Gymnastiek- en Sportvereenigingen
van jongens en meisjes streng verboden gezamenlijk te oefenen of uitvoeringen te geven.
De kleeding der athleten moet zijn: een donkere pantalon reikend tot aan de knieën en een shirt,
welke gesloten moet gedragen worden.
Om de vele zedelijke gevaren, is en blijft het kampeeren voor alle jeugdvereenigingen ten
strengste verboden.
2. Ter bescherming van geloof en zeden vernieuwen wij uitdrukkelijk ons reeds meermalen gegeven
voorschrift, dat onze R.K. jeugd, jongens en meisjes, uitsluitend in R.K. clubs de sport moet
beoefenen. [ ]
3. De leiders dienen zich er terdege rekenschap van te geven,

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

198

dat alle sportbeoefening zedelijke gevaren met zich brengt. [ ]
4. Wij schrijven voor dat de meisjes der R.K. scholen steeds voegzaam en zedig gekleed zullen
zijn en verordenen, dat de meisjes boven de 10 jaar niet in de school zullen verschijnen dan
met lange, niet doorschijnende kousen, en in een kostuum afhangende tot over de knieën,
gesloten tot aan den hals en den bovenarm tenminste tot den elleboog bedekkend.
Ook de jongens zullen ter schole komen in gesloten kostuum, met kousen en de bovenbeenen
tot over de knieën bedekt.

Opvoedkundige Brochurenreeks no. 54, R.K. Jongensweeshuis, Tilburg 1930
Aangaande de kleding der schoolgaande jeugd meende Mgr A.F. Diepen in 1929 nog enkele
bijzonderheden te moeten geven.
In onze voorschriften over betamelijke kleeding, welke op den 1sten Zondag van de Vasten aan de
Geloovigen moeten worden voorgehouden, hebben Wij tot onze spijt, wat de kinderkleeding aangaat,
eene verscherping moeten brengen.
Wat vroeger uitdrukkelijk en zeer streng als geldend voor onder-

Onwelvoeglijke kleding uit 1930
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wijzeressen en voor meisjes boven 10 jaren werd voorgeschreven, was niet bedoeld als een verlof
om kinderen beneden tien jaar met onbetamelijke boven- of onderkleeding in onze katholieke scholen
toe te laten. Toch hebben vele ouders, dat voorschrift in die beteekenis opgevat. En naar onze lagere
meisjesscholen én meer nog naar onze bewaarscholen voor jongens en meisjes hebben zij
dientengevolge hun kinderen gezonden in een onder- of bovenkleeding, die er op berekend scheen
bij de arme kleinen zelf alle schaamtegevoel te dooden en bij anderen, jongeren en ouderen, een
verderfelijke zinnelijke nieuwsgierigheid en zelfs erger gewaarwordingen gaande te maken.
Een en ander deed het Ons intusschen raadzaam achten de woorden ‘boven 10 jaren’ uit onze
voorschriften voor behoorlijke schoolkleeding te doen vervallen.
Sint Jansklokken, 22 feb. 1929
† A.F. Diepen
Bischop van 's-Hertogenbosch
19 Februari 1929
Zijn eigenaardige, maar vastberaden stijl verraadt Mgr. Diepens ernstige preoccupatie met het
vraagstuk der goede zeden. Zijn vastenbrief van 1927 begint aldus:
Arnold Frans Diepen
Bisschop van 's-Hertogenbosch
Aan de Geestelijkheid en de Geloovigen van ons Bisdom
Hoe dikwerf, Dierbare Gelovigen, Wij U ook, nu eens met Z.H. den Paus, of met het geheel Episcopaat,
dan weer in eigen herderlijke brieven tegen die begeerlijkheden waarschuwden, aan die plichtmatige
vermaningen tegen de verfoeilijke heidensche opvattingen en gebruiken op het stuk van
kinderopvoeding, van verkeering, huwelijksleven en moderne kleeding, van onrechtvaardige en
liefdelooze geldzucht, van allesverdervenden hoogmoed, meenen Wij er thans nog een tweetal te
moeten toevoegen, waarin het huidige nieuwe heidendom, bijna historisch getrouw, thans het oude
volgt door zijn zinneprikkelend misbruiken der lichamelijke opvoeding onzer jongere en oudere jeugd,
in nieuwe sport- en gymnastiekmethoden en door zijn alom verbreide moderne dansen.
In het Herderlijk Schrijven voor de vastentijd van 1928 kon men horen:
Naast de verleiding der pers komt de verleiding van den radio ons plichtsbesef op een zware proef
stellen en de vrees is niet ongewettigd, dat zelfs zij, die een onbeperkte en losbandige keuze van
lectuur verfoeien, in dit gevaar zullen bezwijken of reeds bezweken zijn. Hoe verleidelijk is het
immers, in onze eigen
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woning en onze eigen vergaderzalen en bijeenkomsten door 'n enkele handbeweging den toegang tot
onze vertrekken en vergaderingen te kunnen ontsluiten voor vaak hooggeprezen doch in werkelijkheid
zeer gevaarlijke voordrachten en liederen!
Met recht kon Mgr. Diepen in de Vastenbrief van 1931 zeggen:
Hoe troost het Ons, Beminde Gelovigen, in ons herderlijk bestuur, nooit verzuimd te hebben U te
spreken over alles, wat het Christelijk karakter uwer huisgezinnen kon verzekeren! Hetzij Wij u
spraken over pers, lectuur en radio, hetzij Wij u wezen op de grondpeilers van uw gezinsleven, op
het zich baanbrekend heidendom, altijd stond Ons voor oogen de christelijke opvoeding uwer geliefde
kinderen.
Wat de veroordeling door het Episcopaat van de coëducatie betreft, kon het zich op de Paus beroepen:
Insgelijks valsch en verderfelijk voor de Christelijke opvoeding is de zoogenaamde
‘Coëducatie-methode’, daar ook zij voor velen steunt op het naturalisme, dat de erfzonde loochent,
en overigens voor alle voorstanders van die methode steunt op een betreurenswaardige verwarring
van ideeën, welke de wettige menschelijke samenleving verwisselt met promiscuiteit en gelijkheid,
die alle onderscheid opheft.
Aldus Pius XI in zijn encycliek ‘Over de Christelijke opvoeding van de Jeugd’. En S. Rombouts kon
daar nog aan toevoegen:
Scheiding der geslachten, vooral niet minder bij sport en gymnastiek dan bij het onderwijs, wordt
niet slechts geeischt ter wille der zedelijkheid, maar ook om de vrouw te beschermen tegen het
ongezonde streven naar gelijkmaking.
En er behoorde wezenlijk moed toe om, zoals mevrouw C. Boudens - van Heel in 1934 op een lezing
voor Geloof en Wetenschap te Arnhem, zich af te vragen:
Zijn wij bij de opvoeding van jongens en meisjes op den goeden weg door ze streng gescheiden te
houden?
En o.m. dit te zeggen:
Is men wellicht bang door coëducatie het voetspoor te volgen van bewegingen, die de katholieken
eerst hebben gesmaald? We moeten afleeren eerst te smalen, waar we later toch moeten volgen.
De moderne dansen en derzelver snel groeiende populariteit wekten in katholieke kring in de tweede
helft der twintiger jaren
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een haast fanatiek verzet. Een voorbeeld hiervan kan men vinden in een schrijven dat de gezamenlijke
pastoors der stad Utrecht op 2 september 1928 in alle kerken lieten voorlezen. Men treft er categorische
uitspraken in aan als deze:
Voegen we hierbij, dat verder alles er op berekend is, om de danslustigen in een roes van zinnelijkheid
te brengen, n.l. de weelde der danslokalen, de prikkeling der dranken, het fantastisch kunstlicht, nu
en dan het totaal gemis aan licht, lichtzinnige, ja hartstochtelijke dansmuziek, het diep in den nacht
thuisbrengen, bedwelmd door 't gesmaakte genot. [ ] Waarlijk, wij overdrijven niet met te beweren,
dat onze moderne, heidensche dansen een afgrond van zonden zijn.
De Eerwaarde Heren pastoors beriepen zich in hun schrijven op talrijke Kerkvaders:
De H. Augustinus, de man van ondervinding, nam openlijk stelling tegen de toenmaals nog diep
ingekankerde heidensche dansen. Een zijner scherpste veroordeelingen is wel: ‘Het is een veel mindere
zonde op Zon- en Feestdagen zich moede te werken en zich af te sloven, dan een dansgelegenheid
bij te wonen.’ [ ] De H. Ephrem verklaarde: ‘Waar gedanst wordt, daar worden de mannen bedwelmd
en vinden de vrouwen hun ondergang, daar weenen de Engelen en juichen de duivelen; men kan niet
op aarde dansen en eens in den hemel vreugde smaken.’ [ ]
Stellen wij ons, B.G., tevreden met deze oordeelvellingen uit 't verleden.
De conclusie lag voor de hand:
Wij veroordeelen daarom zonder één uitzondering, elken modernen dans, onder welken naam hij zich
ook aanbiedt en verklaren als gevolg daarvan, dat dergelijke dansgelegenheden vrijwillige en naaste
gelegenheden zijn tot zonden. De katholieke leer zegt ons, dat wij in geweten plicht hebben de
vrijwilligen naaste gelegenheid te vluchten, zoodat het zondig is, daarin vrijwillig te blijven.
Het Centrum, 3 sept. 1928.
Ook pater mr. W.J.A.J. Duynstee C.S.S.R. haalde in ‘De leer der kuischheid’ met instemming strenge
woorden van gewijde schrijvers ten aanzien van het dansen aan.
Wanneer de zoo bezadigde H. Franciscus van Sales in zijn ‘Inleiding tot het godvruchtig leven’, die
hij voor menschen in de wereld schreef, dit punt behandelt, zegt hij op de hem zoo kenmerkende
wijze (III, c. 33-34): ‘Ik spreek U over bals, Philothea, gelijk de geneesheeren spreken over
champignons. De beste, zeggen zij, deugen niet; en ik zeg U, dat de beste bals niets waard zijn.’
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Pater Duynstee kwam in zijn overigens voor die jaren ruim geachte en vooruitziende boek af en toe
tot straffe uitspraken als deze:
In een katholiek huisgezin moet niets gevonden worden wat ook maar eenige verkeerde gedachte
wekken kan. Geen nuditeiten, in welken vorm dan ook! Geen platen noch beelden! Al zijn het ook
volmaakte kunstwerken, in een katholiek gezin hooren zij niet.
De leer der kuischheid, Romen & Zonen, Roermond 1927
Hoe door zielzorgers over de moderne film geoordeeld werd kan blijken uit een kort verslag van een
dienaangaande door pater Borromaeus de Greeve gehouden inleiding te Amsterdam, 4 augustus
1927:
Zuster Film, blijf kuisch
Zelden is er met zulke korte doch krachtige woorden uitgesproken, welke richting de cinematografie
moet inslaan, wil zij op de onverdeelde sympathie en belangstelling van ons katholieken aanspraak
blijven maken. Zuster Film blijf kuisch ... 't was wel een schoone wensch, waarmede Pater Borromaeus
de Greeve zijn inleiding tot de St. Franciscusfilm sloot. [ ]
Kon hier, al ware het slechts om de oogen te openen van hen, die nog altijd een woord van
verontschuldiging kunnen vinden voor een onkuische film, kon hier worden geschreven over het
mislukte leven van zoo vele jongelieden, die, tengevolge van slechts één enkele film ('t was een
product van het nachtleven te Parijs) geloof en zeden verloren en nu hun leven uitleven als ... de film.
De Tijd, 5 aug. 1927
Of uit een bericht als dit, anderhalf jaar later:
In de vrijzinnige pers is lachpret over het feit, dat de burgemeester van Rucphen, natuurlijk in het
donkere Zuiden, een verordening heeft durven maken, dat in de bioscoop van zijn gemeente de mannen
en vrouwen gescheiden moeten zitten. [ ]
De geestige heeren in Amsterdam zullen ons toch niet wijs willen maken, dat alleen getrouwde
paren gebruik maken van de bioscoop. Er zijn ook nog jongelieden, en zelfs bij voorkeur aankomende
jongens en meisjes, die gaarne gebruik maken van de bioscoop.
En dan, gelooven wij, dat tal van paedagogen er de voorkeur aan zouden geven, dat ook in onze
groote steden, met name in de donkere bioscopen, de beide sexen, zeker althans de jeugd, gescheiden
zouden zitten.
Daarom verdient de Burgemeester van Rucphen niet den spot, dien de nu zoo verlichte en geestige
heeren over hem uitgieten.
De Maasbode, 23 maart 1929
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‘Voor Eer en Deugd’ was de naam van een in 1904 te Rolduc gestichte vereniging, aanvankelijk
alleen voor jongelingen, sinds 1906 ook voor mannen, nog later ook voor vrouwen, die twee
doelstellingen had.
Het eerste doel is eigen heiliging en versterking van den eigen wil in het trouw nakomen der
verplichtingen, die God in zake van reinheid aan ieder volgens zijn levensstaat heeft opgelegd.
Het tweede doel is de bevordering der reinheid van zeden en de bestrijding der onzedelijkheid,
zoowel in de geheele samenleving in het algemeen, als meer in het bijzonder in ieders kring van
huisgenooten, of medewerkenden, of ondergeschikten.
Aldus het boekje ‘Ontstaan en ontwikkeling der Vereeniging Voor Eer en Deugd’. Onder de bijzondere
middelen om dit dubbele doel te bereiken werd o.m. genoemd:
Het zingen van slechte liedjes ernstig tegengaan, door in gezelschappen of bijeenkomsten die niet
mede te zingen; wanneer iets verkeerds gezongen wordt geen teekenen van instemming te geven,
maar op practische wijze van zijne afkeuring te doen blijken, door naar vermogen het zingen van
goede liederen te bevorderen.
Een belangrijke plaats werd ingeruimd voor ‘de Actie-naar-buiten’. In de Leidraad ‘welken men
volgen kan, bij de samenstelling van het Reglement der plaatselijke afdeelingen’, wijst men op
Besprekingen over den bloei van ‘Voor Eer en Deugd’:
a. de Vice-president brengt verslag uit over misbruiken en wantoestanden, die hij mocht hebben
opgemerkt; ook signaleere hij, zoo het geval zou voorkomen, zulk een lid van ‘Voor Eer en Deugd’,
dat herhaaldelijk en in 't openbaar de vereeniging tot oneer zou strekken.
b. Vragen door den President te stellen waarop een ieder - bijzonder de propagandisten, vrijheid
hebben te antwoorden. Deze vragen hebben de verplichtingen tot voorwerp, die ieder lid van ‘Voor
Eer en Deugd’ moet nakomen bijv.:
1. Is er een of ander in de vereeniging van ‘Voor Eer en Deugd’, die dikwijls in 't openbaar tegen
zijn statuten misdoet, zooals door slechte gesprekken, oneerbaar leven, omgang met lichte personen,
verspreiding of lezing van zedelooze of ongodsdienstige lectuur?
2. Is er iets bekend wat voor velen een gevaar kan opleveren voor de goede zeden of hun
geloofsovertuiging of de begrippen der ware zedenleer, zooals slechte dansgelegenheden, loszinnige
gezelschappen, zedeloos plaatwerk, zedelooze of bedenkelijke tooneelvertooningen, opzettelijke
verleiding bijv. door bijeen-
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komsten te organiseeren, waar de zeden gevaar loopen, bioscoop met zedelooze of gevaarlijke
voorstellingen, verdacht huis, slecht befaamde herberg, café waar jeugdige personen te groote vrijheid
hebben, onwettig samenkomenden of samenlevenden, enz.
Vl. Beraadslagingen.
Over het pas besproken kwaad (Tooneel-, huis-, leesgelegenheid). Hoe zal men dat geheel kunnen
uitroeien, hoe het best bestrijden, aan wie de taak zulks te doen? Bijv. de burgerlijke overheid, de
Directeurs, een of meerdere bestuursleden, een vriend? Of zal eene afkondiging, waarschuwing meer
kans van slagen hebben?
De organen der Vereeniging waren de maandbladen ‘Mannenadel’, later omgezet in ‘Mannenadel
en vrouweneer’, voor volwassenen, en ‘Voor Eer en Deugd’, voor de jonge leden.
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‘Mannenadel en Vrouweneer’ herinnert voortdurend aan de voorschriften met betrekking tot de
kleding.
Voor de ouders!
Volgens het voorschrift van Z.H. den Paus, gegeven den 24sten September 1928 aan de instituten
van Rome, ‘Kan men een kleeding niet betamelijk noemen, die lager dan twee vingerbreed beneden
den hals is uitgesneden, die de armen niet minstens tot aan de ellebogen bedekt en nauwelijks een
weinig tot over de knieën reikt. Eveneens zijn onwelvoegelijk kleederen van doorzichtige stof. Zoomede
vleeschkleurige kousen, die den schijn geven, alsof de beenen onbedekt zijn.’
Mannenadel en Vrouweneer, 1929

Niet betamelijk: lager dan twee vingerbreed beneden den hals uitgesneden
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__________________________
Stel U op de hoogte!
Het vernieuwde maandschrift
MANNENADEL EN VROUWENEER
Uitgave van de Vereeniging ‘Voor Eer en Deugd’ en J.J. Romen en Zonen, Roermond
Houdt u niet afzijdig! Stel U maar eens op de hoogte van de actie, die ‘Voor Eer en
Deugd’ in het vaandel voert.
Schaar u in de gelederen der strijders, Hoofdredacteur is de directeur van ‘Voor Eer en
Deugd’, de Zeereerw. Heer J. Bemelmans. Medewerkers zijn Geestelijken en
gezaghebbende leeken, die meer dan voorheen in de toekomst aan het woord zullen
komen.
Niet waar, Gij begrijpt waarom het gaat. Zoo'n strijd tegen ingekankerde gewoonten,
tegen geimporteerde zeden, tegen het vuile, het gewaagde, het perverse, stikum en in het
openbaar gepleegd, kan niet zonder orgaan. En Gij kunt niet op uw hoede zijn zonder
het te lezen.
Neem dus heden uw abonnement
De Afleveringen worden in gesloten enveloppen in huis bezorgd, zodat ook de ouders
met opgroeiende kinderen zonder gevaar, dat het tijdschrift in verkeerde handen komt,
een abonnement kunnen nemen.
De abonnementsprijs bedraagt f 3.- per jaar
__________________________
Door de vereniging werd voorts alom verbreid het bekende
W.P.H. Jansen

Lied voor Eer en Deugd
Wij hebben thans, Moeder, onz' deugd U gewijd,
Onz' eer aan Uw eere verbonden;
Uw vaandel is 't onze in den heiligen strijd,
Den strijd tegen oneer en zonden.
Wanneer in gevaar Gij, o Moeder, ons ziet, bis
Verlaat, o verlaat Uwe zonen dan niet! bis
[ ]
De helletrawanten, met beeld en geschrift,
Verbreiden de zond' en de schande;
Maar in uwen naam op onz' schilden gegrift,
En met uwe wapens in hande,
Rijst ons de triumf in het blijde verschiet, bis
Want U, Koningin, overwinnen zij niet. bis

In de jaargangen van ‘Mannenadel en Vrouweneer’ vindt men talrijke blijken van acties, door de
vereniging gevoerd, - zoals tegen de verspreiding van pornografie, voor de verdediging van het grote
gezin en de bevordering van bepaalde faciliteiten (met
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name op het gebied van de huisvesting) in de crisistijd. Voorts werden er geregeld protesten en
waarschuwingen gegeven, waarvan hier een kleine bloemlezing volgt.

Waarom al die naaktheden?
Voor den verkoop van de postzegels en briefkaarten ten bate van het misdeelde kind wordt zeer
terecht de hulp ingeroepen van heel Nederland, onverschillig tot welken godsdienst men behoort.
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Niemand zal zich weigerachtig toonen die actie met alle middelen te steunen, o.a. ook door het
ophangen van de reclameplaten. Maar dan moet men dat ook mogelijk maken en deze reclameplaten
zóó maken, dat men ze overal kan neerhangen, zonder gevaar voor hen, die ze zien. En dat gaat niet.
Onze aandacht werd hierop gevestigd door een directeur van een groot internaat voor jongens en naar
onze meening maakte die directeur terecht bezwaar om deze plaat op te hangen in zijn internaat.
Mannenadel en Vrouweneer, 1930
Huisvrouwen, past op de brievenbus
Wat denkt ge nu: als ge uw brievenbus niet sluit, en 't valt er soms uit en Jan of Piet, Trees of Mary
loopen door gang of vestibule? Of ze komen thuis en, vallen om zoo te zeggen er bijna over? Een
enkel woord, een enkele teekening is soms genoeg om hun aandacht te vragen ... en geef zelve 't
antwoord maar.
Kijk 't zelf eens in, 't muft u tegen!
Dus ouders weest gewaarschuwd, het donkere jaargetijde breekt aan; 't steekt in de bus eer ge 't
weet. Maar ge hebt nog altijd de macht van vernietiging en verdelging, zoo gij uw sleutel en uw bus
terdege bewaakt.
Mannenadel en Vrouweneer, 1931
Op, christenvrouwen van alle standen, op met moed tegen de tyrannieke heerscheres ‘de Mode’, die
strijd voert tegen de meest stralende deugd van uw geslacht, tegen die deugd, die u siert met adel en
gratie, tegen die deugd, die uwe schoonste kleedij en uw schitterendste tooi uitmaakt.
Ouders, u willen wij nog bijzonder waarschuwen, u zelf en uwe kinderen en onderhoorigen,
waarschuwen in de vacantiedagen voor het leven, dat op de meest brutaal-onbeschaamde wijze zich
ontwikkelt aan de oevers van rivieren en meren en niet het minst aan de stranden der zee.
Herderlijk schrijven van 31 maart 1931
† J.H.G. Jansen
Aartsbisschop van Utrecht
De naakten ... begraven
De redacties van onze Katholieke bladen gaan volkomen akkoord met de leiding door de Kerkelijke
overheid gegeven. Waakzaam en strijdvaardig staan ze op de bres overal, waar de christelijke zedigheid
wordt bedreigd. Niet zelden treft men protesten wegens het optreden van dames in onvoldoende
kleedij.
Maar daarnaast staat het feit, dat niet weinigen zich gestooten voelen in hun opvattingen omtrent
behoorlijkheid en fatsoen bij het doorkijken van de advertenties.
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Daar schijnen we voor een onoplosbaar probleem te staan, omdat de naakten niet gekleed kunnen
worden.
Laten we duidelijk zijn: verschillende corsetten-annoncen roepen de ergernis wakker en met name
de Twilfit-advertenties mogen zich niet in een ongeschonden faam verheugen.
Mannenadel en Vrouweneer, 1931
P.v.d. Markt M.S.C.

De Tijd, voorjaar 1931
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Een teekenend contrast
Den 24 Mei, 1sten Pinksterdag trok door Arnhem de beruchte gymnastiek-optocht en den 14 Juni
de optocht van de meisjes der K.J.V. of Kath. Jeugdvereeniging, bij gelegenheid n.l. van de inwijding
van haar eigen gebouw. In den eersten stoet zag men naast mannen en jongelui in sportkostuum, ook
vrouwen en meisjes in dito, maar dan met zoo verregaande ontblooting, dat alle fatsoenlijke
toeschouwers er ergernis aan hebben genomen en er langen tijd schande van hebben gesproken ...
Plaats nu naast den Arnhemschen Pinksteroptocht eens den Arnhemschen K.J.V.-optocht van
Zondag 14 Juni.
Daarin marcheerden ook meisjes in pittigen, veerkrachtigen stap, maar hoeveel menschwaardiger
was haar kleeding! Een frissche uniform van witte blouse en donkerkleurigen rok. Deze laatste hinderde
volstrekt niet in 't marcheeren, maar hij was toch decent lang. Het lichaam werd hier uniform en
zonder drastische detailleering bijna geheel bedekt; alleen hoofd en handen werden bloot gedragen,
de specifiek menschelijke lichaamsdeelen.
Mannenadel en Vrouweneer, 1931
P.C. Keulers M.S.C.
Ook de correspondentierubriek bood volop gelegenheid de openbare onzedelijkheid te brandmerken.
Het verwijt dat eenige Katholieke bladen te lax zijn in de geillustreerde advertentierubriek, is verdiend.
Een gedurfde modeadvertentie van ‘De Bijenkorf’, zooals bijv. stond in ‘De Amstelbode’ van 16 Juni
1.1., moest door de Administratie geweerd worden.
Mannenadel en Vrouweneer, 1928

De Amstelbode, 16 juni 1928
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Aan D.N. te G. - Volkomen gaan wij accoord met uw afkeuring van die reproductie ‘Kroonprins
Leopold en prinses Astrid’ welke o.i. in een toonaangevende katholieke illustratie geheel misstaat. 't
Is te hopen, dat het lofwaardig streven om in actualiteit te kunnen concurreeren met andere neutrale
illustraties en die zelfs te overtreffen, de redacties niet verleide om voorstellingen te gaan geven, die
den sensus catholicus kwetsen. Het deed ons genoegen te zien, dat het blad zelf de misvatting in het
eerstvolgend nummer redresseerde.
S.
Mannenadel en Vrouweneer, 1928

De Katholieke Illustratie, 18 juli 1928
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Aan A.W.E. te B.o.Z. - Die aanhaling van Walther von der Vogelweide door A. van Duinkerken in
het Zondagsnummer van ‘De Tijd’ (22 Dec.) vinden ook wij voor onze Roomsche leestafel
ongewenschte en ongepaste lectuur.
Mannenadel en Vrouweneer, 1929

De gewraakte aanhaling luidde:
Under den linden
an der heide
dâ unser zweier bette was
Da mugent ir vinden
schône beide
gebrochen bluomen unde gras.
Vor dem walde im einem tal
tandaradei
schône sanc diu nachtegal.
Ich kam gegangen
zuo der ouwe
dô was mîn fiedel kome ê.
Dâ ward ich empfangen
hêre frouwe
daz ich bin saelic iemer mê.
Kuster mich? Wol tussentstunt
tandaradei
seht wie rôt mir ist der mund.
enz.

In een voetnoot volgt een vertaling:
‘Onder de linde bij de hei, waar ons beider rustplaats was, daar zult gij de beide schoone gaven:
bloemen en gras gebroken vinden. Voor het bosch in een dal zong schoon de nachtegaal.
Ik kwam ter plaats gegaan en mijn getrouwe was daar al eerder gekomen. Lieve vrouw (Maria)
daar werd ik (zoo) ontvangen, dat ik voor altijd zalig ben. Kuste hij mij? Onophoudelijk! Zie maar
hoe rood mijn mond is.
Daar heeft hij een zeer rijke legerplaats gemaakt van bloemen. Daarom zal iemand nog hartelijk
lachen, die langs hetzelfde pad komt gegaan. Aan de rozen zal hij wel kunnen merken, waar mijn
hoofdkussen lag.
Als iemand - wat God verhoede - weten zou, dat hij bij mij heeft gerust, zou ik me schamen. Wat
hij met mij deed, zal nooit iemand te weten komen dan hij en ik en een klein vogeltje, dat (aan dit
geheim) wel trouw zal blijven.’
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Een moraal-handboek ten aanzien van kuisheid en huwelijk waarvan vele groot-seminaries tot aan
de tweede wereldoorlog gebruik maakten, was Noldins ‘De sexto precepto et de usu matrimonii’.
Daarin troffen zij zinnen aan als deze:
De Schepper der natuur heeft aan de voortplantingsdaad het grootste genot verbonden, teneinde de
mens te verlokken tot een zaak die in zich vies en in zijn gevolgen een last is.
Standbeelden of voorstellingen van beiderlei geslacht die geheel naakt zijn, aandachtig en gedurende
enige tijd bekijken zonder dat het noodzakelijk of in hoge mate nuttig is, is doodzonde omdat zij in
hoge mate het vlees doen rebelleren. Een uitzondering mag men wellicht maken voor zeer oude
standbeelden, die naar de ervaring leert niet in die mate prikkelen.
Menige katholiek zal het schaamrood naar de kaken voelen stijgen als hij beseft aan welke bekrompen
wasvoorschriften men zich op de internaten (van kostscholen tot seminaries) hield. Eén voorbeeld:
een fragment uit ‘Internaat’, de in 1930 verschenen korte roman van Eva Raedt-de Canter.
Je mag alleen je gezicht en handen maar wasschen, verder ontbloot te staan is onzedelijk. In de kou
voel je wat voor deze opvatting. Maar opoe en de tantes vinden het vies. Je kwam met vacantie en je
knieholtes waren zwart bekorst.
‘Worden jullie daar niet gewasschen,’ vroeg tante Colette.
‘Nee!’
Sindsdien kreeg je, op dokters voorschrift, iedere maand een bad. Je kreeg een lange, geel katoenen
badmantel aan, die loodzwaar om je hing in het gloeiend heete water. Soeur Willibrord waschte je
rug en bad schietgebeden voor. Je antwoordde en verwonderde je over God. Je verwonderde je altijd
over God. God gaf je een lichaam en je mocht er niet naar kijken. Je mocht het niet wasschen, je
mocht het niet betasten. Je zondigde tegen God's geboden als je je vertoonde, zooals hij je schiep.
[ ] Je stelt je voor hoe je God zoudt liefhebben, als je naakt in het warme water mocht liggen. Als
je naakt mocht staan en je afwrijven met een warme badhanddoek. Als je niet het lange, natte hemd
moest aanhouden tot je eigen hemd over je hoofd zat en geleidelijk volgde, wanneer de badjas, nat
en zwaar en koud, op den grond gleed. Om je nat en koud en klevend in je kille kleeren achter te
laten. Klein en eenzaam en slap voelde je je na het bad. Je droeg je leed op aan God, met iets van
wrevel en een vage twijfel aan zijn redelijkheid.
Querido, Amsterdam 1930
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Het oordeel dat in 1963 een autoriteit als prof. dr. N. Perquin S.J. over dergelijke toestanden gaf is
veelzeggend:
Eén van de vele consequenties was, dat naaktheid zondig was. Vooral de geslachtsorganen degradeerde
men in waardigheid, ze werden schaamdelen, d.w.z. in de voorstelling van de gewone mens delen
van het menselijk lichaam waarvoor men zich moest generen. Op dit misverstand doorbordurend ging
men aan de kinderen leren, dat zij niet naar zich zelf mochten kijken, in pensionaten en internaten
kregen de jongens en meisjes bij het baden zwemkleding, ‘poudre de pudeur’ maakte het badwater
ondoorzichtbaar ... De opvoeders wisten niets beters te doen dan de naaktheid met taboes te bezetten.
Dux, feb. 1963
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9. Sport, spel en vermaak
Het vrijwel strikt afwijzende standpunt dat, reeds blijkens de titel van zijn in 1922 verschenen brochure
‘Ouders, houdt uw kinderen af van den voetbalmatch!’, door J.J. Doodkorte ten aanzien van de
voetbalsport werd ingenomen, werd tot diep in de twintiger jaren door niet weinige geestelijke leiders
en opvoeders gedeeld.
Ouders, houdt uw kinderen af van den voetbalmatch!
Een krasse raad? Wij zullen dien verantwoorden. Eerst een paar korte en duidelijke verklaringen
aan 't adres van zekere enthousiaste voetbal-apostelen. Om te voorkomen, dat misverstand ontsta:
1e. we zijn overtuigd, dat 't voetbalspel, geheel afgescheiden van 't club-, match- en
competitiesysteem, een der mooiste en beste jongensspelen is; dat 't dit althans kan zijn;
2e. ten volle erkennen we, dat de R.K. Voetbal-organisatie enorm veel goeds doet door die jongelui,
wier ouders helaas te weinig invloed en gezag hebben om ze ‘matchvrij’ te houden, aan de z.g. neutrale
organisatie te ontrukken;
3e voor dergelijke jongelui achten wij een R.K. Organisatie onmisbaar om ‘het kwaad tegen 't
kwaad te mobiliseren’.
Na deze verklaring mogen we echter, door eigen en anderer veelzijdige ondervinding geleerd, met
nadruk herhalen: het is bij den huidigen stand van zaken veel beter (en dat zal het nog lang blijven)
dat de jeugd van jongsaf gewend wordt niet te talen naar den match. [ ]
Maar de Missie-wedstrijden dan? Wie van een Fancy-Fair voor jongelui een vorming verwacht tot
echte liefdadigheid begrijpt niet, wat een Fancy-Fair is. Wie 't zelfde verwacht van een match kent
noch de match, noch de voetballende jeugd. Beide, Fancy-Fair en Missie-match zijn heel gezellige
en tot zekere hoogte onschuldige middelen om den menschen 'n flinken duit uit de zak te kloppen,
voor een mooi verheven doel. Zeker. Maar met vermakelijkheden en bevrediging der genotzucht
vormt men geen deugd en karakter. Wel verdienen Missie-wedstrijden e.d. lof en aanmoediging om
't vermaak althans iets van z'n materialistischen kant te ontnemen en tevens om de finantieele resultaten,
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Voetbal is erger dan drank... Toss voor een interland-wedstrijd in 1931

maar men verwachtte er geen vorming van tot offerliefde voor hooge Roomsche idealen. [ ]
Kapelaan Binck, de alom bekende en gevierde voetbalkapelaan, is principieel al niet eens meer
tegen het meespelen van Roomsche jongens met de neutralen in ons nationaal Elftal bij buitenlandsche
matchen. Als aan enkele minimum-condities wordt voldaan, dan mogen z'n Roomsche jongens naar
Parijs en Berlijn en God weet waarheen. Met de neutralen mee. [ ]
De onderwijzer wekke de ouders op tot volhardende strijd tegen 't bruine monster.
Uit de eerste 7 punten, die we uitwerkten, bleek overduidelijk, dat thans de voetbal een hindernis
is voor den groei van het vol-Roomsche familieleven, voor de vorming van degelijk christelijke
karakters. Die hindernis moet dus uit den weg geschopt kunnen worden. Welnu, men schoppe haar
weg.
Pastoor G.W. Bolder, die als kapelaan in Hengelo zoo rijke on-
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dervinding opdeed van 't jeugdwerk en daar uit zijn prachtig patronaat totaal den voetbal wist te weren,
hief reeds meermalen boven zijn welsprekende artikelen de leus aan: ‘Weg met den Voetbal!’
Een moeder: ‘Mogen de goede vaders en moeders medewerken om dat voetballen te weren, dat
zeker de kanker is der maatschappij.’
Dr. Ariëns: ‘Voetbal? Voetbal is erger dan drank, heb ik pater Elpidius eens hooren zeggen en daar
is veel van aan.’
Opvoedkundige Brochurenreeks nr. 10, Drukkerij v.h.R.K. Jongensweeshuis, Tilburg
1922
Op de IVe Nederlandsche Katholiekendag in 1928 hield A.A. van Nijnatten, Majoor der Infanterie,
een rede over ‘Het Koningsschap van Christus door middel van het ontspanningswezen’, die nadien
vaak met instemming werd geciteerd. Men hoorde daarin passages als deze:
Het is treurige ernst, als Mgr. A.F. Diepen, Bisschop van 's-Hertogenbosch, waarschuwt met de
volgende woorden:
‘De moderne sport en gymnastiek, die thans heimelijk worden gepropageerd, spotten in hun
theorieën, werktuigen en oefeningen met alle christelijke welvoegelijkheid en kuischheid.’
En toch bloeit de neutrale sport nog, ook in onze Roomsche provinciën. Helaas, ook in het Roomsche
Zuiden wordt in de sportwereld Christus nog niet algemeen als Koning erkend. Op gymnastisch gebied
is de toestand gedurende de laatste jaren belangrijk gewijzigd - onze Roomsche turners uit Brabant
en Limburg scharen zich meer en meer achter de vaandels, waarop door de Kerkelijke wijding Gods
stempel gedrukt is. Ja, met trots en fierheid durven wij te verklaren, dat beneden den Moerdijk de
gymnastiekbeoefening rust in Roomsche handen, dat in dezen Roomsch Nederland kampioen is.
Doch met droefheid en vol schaamte voor onzen Koning moeten wij verklaren, dat in de tennisen vooral in de voetbalwereld in onze Roomsche provinciën de neutraliteit nog hoogtij viert en
daardoor het nog mogelijk is, dat hier te midden van een R.K. bevolking door R.K.
voetballersstedelingen met een verachtelijk schouderophalen op de zwarte voetballers van het platte
land wordt neergezien.
Laten wij toch allen de handen ineenslaan om te bevorderen, dat alle R.K. sportlui luisteren naar
de stem van onzen Grooten Oefenmeester, onzen Sportkoning met Goddelijke Almacht.
Wij hebben geen ‘gelukskonijn’, dat op alle wedstrijden medegaat, noodig, zooals het Nederlandsch
elftal! Wij stellen ons vertrouwen in onze grooten Koning.
Verslag van de IVe Nederl. Katholiekendag, Maastricht, 28-31 mei 1928
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Ook nadat de katholieke voetballers zich georganiseerd hadden in de Diocesane Voetbal Bonden,
bleef er van sommige kanten nog principieel verzet tegen leven. Dat richtte zich b.v. tegen het
competitiesysteem, waartoe ook katholieke clubs ‘vervallen’ waren, - zo bij monde van pater P. van
Gestel S.J.:
Uit verdediging tegen drang van buiten is wellicht in den opzet en de regeling onzer Roomsche
sportorganisaties méér van buiten overgenomen dan is aangepast - of: dan aangepast kán worden aan onze positiefleidinggevende kath. beginselen. Slechts even wijzen we in dit verband op het zoo
druk bestreden en met recht veroordeelde competitiesysteem, dat daarvan het gevolg is. De ware
sportopvatting dwingt tot wijziging en beperking. En de noodzakelijkheid van een band tusschen
sportvereenigingen, van welken aard ook, en zuiver godsdienstige vereenigingen, lijkt ons
onbetwistbaar, wil het doel, dat wij aangeven, verwezenlijkt worden.
Ongetwijfeld was pater Van Gestel van het hoogste idealisme bezield. Hij erkende ook bij voetballende
jongens ‘de drang naar edelmoedigheid’:
De drang naar edelmoedigheid en idealen, het ontzag voor het natuurlijke schoone in de schepping
zijn de natuurlijke gegevens, die de genade omhoog dringt naar bovenaardsche begeestering. De ware
sportopvatting veroordeelt niet zonder meer het enthousiasme der Roomsche jongens voor sporthelden,
maar zal hun bewonderende blik ook gemakkelijker vangen voor de groote sterren op het veld van
God's genade: de Heiligen.
Geciteerd in De Bazuin van 15 sept. 1928
Hier tekende pater F.L. Esser O.E.S.A. in De Sportillustratie evenwel bij aan:
't Is mogelijk, maar dan moest de sportbeweging 'n kern-beweging zijn, geen massa-beweging, zooals
ze nu is en 't staat nog te bezien, dat 't zal veranderen. Bij 't lezen van p.v. Gestel's artikelen kan ik
moeilijk de gedachte van me afzetten, dat de schrijver denkt Maria-congreganisten voor zich te hebben,
terwijl 't sportbeoefenaars zijn. De Maria-congregatie is 'n kernvorming, geen massavorming; de
sportbeweging is massavorming, waaraan we dus niet de eischen van een kern-vorming mogen stellen.
De Sportillustratie, 23 okt. 1928
In de Sportillustratie was over deze zaken, van de aanvang af, met name al in 1922 gediscussieerd.
Als een der ferventste tegenstanders van het competitiesysteem gold pater O. Huf S.J. Hij hield in
1930, toen de competities van de R.K.F. al jaren
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met succes draaiden, nog een ‘anti-competitierede’. De Sport-illustratie betreurde dit geluid, bij
monde van R.J. de Grood.
Evenals vroeger vindt de competitie vooral bestrijding van de zijde der geestelijkheid. Of liever niet
der geestelijkheid (dat is veel te algemeen), maar van de zijde van enkele geestelijken. [ ] We geven
gaarne toe, dat aan de competitie vele nadeelen verbonden zijn. [ ] Het is de altijddurende strijd om
het bezit der twee winstpunten, die over promotie of degradatie, over kampioenschap of ondergang
beslissen. Hierdoor wordt de strijd op het voetbalveld verscherpt, toegespitst. [ ]
Dit is niet het eenige nadeel; de competitie brengt ook mee een voortdurende, onafgebroken
wedstrijden-reeks, die tal van Zondagen in beslag neemt en dikwijls aan het huiselijke en familieleven
onvoldoende recht laat wedervaren. [ ]
Maar juist de katholieke bonden zijn daar om de nadeelen aan de competities verbonden tot een
minimum te reduceeren.
De Sportillustratie, 25 feb. 1930
R.J. de Grood vond bijval in acties van de ‘voetbalkapelaans’ en, vooral, in artikelen in De
Sportillustratie door pater F.L. Esser O.E.S.A.
De jaargangen van De Sportillustratie wemelen van bijdragen waarin de (K.) N.V.B. op de korrel
wordt genomen. Over en weer vliegen tussen dit blad en De Sportkroniek de beschuldigingen, die
zich op enkele punten concentreren: het elkaar aftroggelen van spelers en het ruwe spel. Met
leedvermaak citeren beide bladen elkaar, wanneer tegen het laatste euvel in het eigen orgaan
gewaarschuwd wordt. In ieder geval werd in katholiek verband ook vaak zo stevig gevoetbald, dat
er slachtoffers vielen. En er kon dan ook alleen van struisvogelpolitiek sprake zijn, wanneer men dat
feit trachtte te verdoezelen, zoals de wekelijkse chroniquer in de Katholieke Illustratie, R. IJmer dat
deed:
Roomsche sportlui, speelt toch voetbal
Slechts in Roomsch verband, hoor, want
Ruw spel is daar uitgesloten
Als ook 'n ander soort verband.
Katholieke Illustratie, 18 nov. 1931
__________________________
Kiest Katholiek
Humorist Jan Brink. Was in Oct. sl. 4 dag. vrij. Voor kind Goochelen. Voor gr. voordr.
V af 1 Nov. West Kruiskade 42. W.v. Haemstedestr. 34 c. R'dam,
__________________________
De Maasbode 15 nov. 1931
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Maar de in r.k. verband georganiseerde sportlieden richtten hun verwijten niet slechts op ‘de
Neutralen’:
Ik tart alleen te bewijzen, dat roomsche raadsleden, afgevaardigd door de R.K. Staatspartij, neutrale
vereenigingen mogen steunen door dikwijls, doorloopend wedstrijden van de neutrale
sportvereenigingen te bezoeken, dat zij zelfs in bezit zijn van tribunekaarten.
Raadsleden, die door roomsch-katholieke stemmen zitting verkregen hebben in een publiek lichaam,
zooals de gemeenteraad. Die neutrale vereenigingen met hun geld en tegenwoordigheid steunen!
Die nooit of nimmer op onze R.K. velden gesignaleerd zijn!
Straks bij de verkiezing hebben ze onze stemmen weer noodig, en wij, wij! Wij doen dan weer
onze volle plicht, doen zij hun volle plicht jegens ons? [ ]
Doet uw plicht.
Wanneer gij uw plicht doet jegens ons, dan zullen nog veel meer anderen hun plicht doen jegens
U. Uw stemmen hebt gij uit 't R.K. kamp noodig en niet uit 't neutrale, die krijgt gij niet. En toch gaat
gij naar hen! Gij gaat naar hun wedstrijden, gij leiders en voormannen der R.K.
De Sportillustratie, 30 dec. 1930
En:
Den 10den Februari 1.1. werden te Nijmegen interacademiale wedstrijden gehouden, waaraan werd
deelgenomen door Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.
De R.K. Universiteit was dus vertegenwoordigd door haar elftal, 't cachet van een echt R.K. elftal
werd er opgelegd door 't meespelen van 'n priester.
De uit andere plaatsen spelende elftallen waren ook allen samengesteld uit roomsch-katholieken kortom, 't geheel was R.K. - toch werden die wedstrijden gespeeld op 't Quick-terrein. Bestaat er dan
geen Vosselaanveld of Unionterrein meer in Nijmegen?
Och neen, dat is 't niet wat mij hinderde, maar dat Nijmegen in zijn doel - wel geen konijn - maar
een beertje deed ophangen is meer dan erg.
Al was dat beertje versierd met de kleuren van de faculteiten der universiteit - toch moest Nijmegen
het loodje leggen tegen Leiden. De scheidsrechter - iemand van de R.K.F. - die in deze wedstrijd de
leiding had - zou zeker in gewone wedstrijden den aanvoerder verzocht hebben dat onding uit het
doel te verwijderen, hier echter deed hij het niet; was het dat er een priester meedeed, dien hij bang
was te beleedigen?
De Sportillustratie, 14 feb. 1928
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Ook de katholieke pers kreeg af en toe vegen uit de pan. Het woord is hier aan ‘Mijnheer Piet’ in het
Leonidasblad, onder de kop ‘Omdat 't niet mag’.
Als ik vader was over een paar voetbalenthousiasten, dan haalde ik 's Maandags de krant de Maasbode,
eenvoudig weg en wel, omdat daarin heel veel verslagen staan van voetbalvereenigingen, waarvan
je nooit lid mag worden. Een enkelen internationalen wedstrijd gaf ik vrij, maar voor een geregeld
uitpluizen van al die le klas wedstrijden gaf ik geen permissie.
Als ik er meer over te zeggen zou hebben, verbood ik alle R.K. jongelui naar wedstrijden te gaan
van neutrale clubs, behalve een enkele, waarvan iets te leren kan zijn. Een geregeld bezoek zou bij
mij niet plaats vinden.
Aangehaald in De Sportillustratie, 12 jan. 1932
En ook de K.R.O. moest het soms ontgelden:
Behalve op 't clubblad van Mulo ben ik o.a. ook geabonneerd op den Katholieken Radio-Gids en nu
las ik daar vorige week iets in, dat ik als R.K. Sportman niet snap, n.l. dat de wedstrijd van den
neutralen K.N.V.B. Holland-België door den K.R.O. werd uitgezonden.
De Sportillustratie, 28 april 1931
De Roomsch-Katholieke Sportvereeniging en Congregatievoetblaclub R.A.P.I.D. (Roomsche Adel
Prijkt in Daden te Maas-) tricht bestond in 1930 tien jaar. Het feit werd o.m. gevierd met de uitgave
van een gedenkboek. Zowel pater Oscar Huf S.J. (de directeur der vereniging) als P. van Gestel S.J.
herhaalden hierin hun opvattingen over r.k. sportbeoefening. Hier het clublied van R.A.P.I.D.:
(Wijze: ‘Wij willen Limburg hou'en’)
1.
Ons doel is 't volle leven,
Dat kloeke DADEN stelt!
Ons leidt een hooger streven
Ten strijd naar 't Voetbalveld!
Wat men door Sport bereiken kan,
Daar geef' ons leven blijken van
In daden fier en fel
Van levensernst bij spel!
2.
Wij willen daden kweeken
Van ADEL zonder kreuk!
Men mag van ons slechts spreken
Als trouw aan onze spreuk!
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Dàn ‘R.A.P.I.D.’ nimmer wijken zal,
Haar vlag zij nimmer strijken zal
Voor vijand fier en fel
Bij levensernst en spel!
3.
Wij willen adel hou'en
Uit ROOMSCH-ZIJN opgebloeid!
En Roomsche kracht ontvouwen,
In edel spel volgroeid!
Neen! ‘R.A.P.I.D.’ nooit bezwijken zal
Als Roomsche Adel prijken zal
In daden fier en fel
Van levensernst bij spel!

R.A.P.I.D. was niet de enige opvallende naam van een r.k. voetbalvereniging. In Den Haag bestond
de voetbalclub R.I.A. (= Roomsch in Alles). D.O.N.K. te Gouda betekende weliswaar Doelt Onversaagd
Naar Kampioen, maar in feite dankte de vereniging haar naam aan haar eerste geestelijke adviseur,
pater van den Donk O.F.M., die in 1920 het eerste terrein inzegende.
V.E.P. te Woerden dankte haar naam ook aan een franciscaan. De letters stonden voor
Vica Et Pota, hetgeen betekent ‘Overwinnares en Veroveraarster’. Dat latijn en die vertaling heeft
men in de loop der jaren in de pekel laten staan en er doodgewoon V.E.P. van gemaakt.
Sportparade, 15 juni 1929
Aan het voetballen in katholiek verband ontbrak de lyriek waarlijk niet.

De keeper
'k Zag den blondgelokten knaap
Alle ballen keeren,
Soms, met vluggen, hoogen sprong
Het gevaar bezweren.
'k Zag hem, later, in den strijd
Van het woelig leven,
Zich, met leeuwenmoed in 't hart,
Voor Gods glorie geven.
'k Zag hem, in zijn stervensuur,
Los van aardsche banden ...
Met het kleine doodstrijdkruis
Klemvast in de handen.

Oirschot
de J.
De Sportillustratie, 17 dec. 1929
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Aan de R.K. Leden der Neutrale Sport
Waart gij geen strijders van Gods Rijk
Gij hadt gelijk
Misschien: uw sportmansweg te gaan
Vèr van ons vaan!
Maar nu de Koning heeft bevolen
Ook hen, die dolen,
Te winnen voor zijn Rijksgebied:
Nu moogt gij niet,
- Roomsch door uw doop! - Neutraal in werken,
Hun dwaling sterken!
Mahuro

In RAPID's jaarboek bij het tienjarig bestaan, Maastricht 1931
De Olympiade in 1928 schiep nieuwe controverses in Roomse sportkringen. Het verlangen, door R.J.
de Grood in De Maasbode van 16 mei 1928 geuit, om de poorten van de Olympiade ook open te
stellen voor de confessioneel georganiseerde ‘sporters’, werd door weinigen in Roomse kring gedeeld.
De heer de Grood stelde o.m.:
Zouden inderdaad heidensche tendenzen aanwezig zijn, we zouden de eersten zijn, om elke
Olympiade-viering te bestrijden. Besloot ook niet de Union Internationale des Oeuvres Catholiques
d'Education Physique geregeld om de 4 jaren een eigen Olympisch feest te houden, uitsluitend
toegankelijk voor de leden der aangesloten katholieke bonden? [ ]
Met dooddoeners als modern heidendom zijn we niet van de zaak af.
De Sportillustratie bestreed de auteur - haar eigen medewerker en een voorman der I.V.B. - bij monde
van G.J. Lubbers scherp:
De Olympische Spelen en voorbereidingen dragen toch 'n geheel locale kleur en waar in ons land
juist de naaktcultuurbeweging zich begint baan te breken, en de Olymp. propaganda zich ook in die
richting heeft bewogen, heeft de opvatting, dat deze Olympiade anti-christelijk, dus ook anti-katholiek
is, wèl eenigen goeden grond.
R.J. de Grood eindigt 't artikel aldus:
Het exclusieve standpunt belet echter den katholieken sportlui hun daadwerkelijke medewerking
er aan te verleenen. Moge dat eenmaal anders worden. Want voor de groote voordeelen, die het
vierjaarlijksch tournooi biedt, zijn ook de katho-
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lieken gevoelig. En ook zij achten in dit opzicht den prijs het offer dubbel waard
Welke zijn die groote voordeelen, waarvoor ook de katholieken gevoelig zijn? En zou het offer: 't
worden van ons middel tot doel, niet te groot zijn voor den prijs?
Mogen de poorten van de Olympische Spelen steeds voor de katholieken gesloten blijven (zoo
noodig door kerkelijk verbod, wanneer de confessioneele bonden wèl toegelaten worden), dit zal 't
den leiders gemakkelijker maken doel en middel scherp te omlijnen, voort te gaan op den ingeslagen
principieelen weg, ook in de sportbeoefening.
De Sportillustratie, 29 mei 1928

Zwemmen, dat naaktvertoon, viert op de Olympiade hoogtij...

Een en ander verhinderde het blad niet, zeer ruime aandacht aan de Olympiade te Amsterdam te
besteden. De Spelen gaven Marie Koopmans nog enkele gedachten over ‘Decadentie’ in de pen:
Zwemmen. [ ] Dat naaktvertoon, wat tegenwoordig heel onze wereld infecteert, wat óók honderden
eerbare katholieke meisjes en sportliefhebsters omlaag trekt in een anders en hopelijk ook
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nog in eigen oogen - die naaktcultuur viert op de olympiade hoogtij! Niet? Werp één blik in onze
bladen met figuren ... bah! - niet om te willen beschrijven. Of laat men zich soms zóó, in nog nat
aanplakkend tricotje, 'n vrouw met besef van vrouwlijk hoogstaan, fotografeeren? En loopen niet
tientallen met kiektoestellen, juist in, om het stadion? - bij vertrek en aankomst? - om toch maar àl
die naaktheid op de plaat te brengen, te verspreiden, enz. [ ]
De decadentie heeft reeds jarenlang de Grieksche hoofdgedachte bij de sportontwikkeling te niet
gedaan. Ze is verbasterd tot de Romeinsche roep: Brood en spelen. En onder dien roep zal men ook
nu als toen de vrouw verlagen tot allemansbezit, tot meid van de straat. Onze sportende dames mogen
dàt eens goed doordenken, eens dóór die gedachte heen kijken als door 'n prisma, waarachter de
toekomst donkert.
De Sportillustratie, 21 aug. 1928
De Nieuw Tilburgsche Courant maakte het intussen nòg bonter, door de litanie van het H. Hart te
vergelijken met de gebeurtenissen op de Amsterdamse Olympiade. Haar conclusie was simpelweg
deze:
De Olympiade is een leerschool geweest, doch met haar verdwijnen zal haar geest niet veranderen,
dat kan alleen de geest, die uitgaat van den stralenkrans van het H. Hart - dien geest te behouden, uit
te breiden en door alle middelen te steunen, dat moet een eeretaak vormen voor alle sportaanhangers
onzer stad.
Aangehaald in De Sportillustratie, 10 juli 1928
Om nog even tot het voetbalspel terug te keren: het voorjaar van 1934 bracht de ‘We gaan naar
Rome’-rage over ons land: het lied waarin voorspeld werd dat ons nationale voetbalelftal zich voor
de eindwedstrijd van het wereldkampioenschap zou plaatsen. Het mocht niet zo zijn. Bezorgd echter
vroeg De Tijd zich af:
Hoeveel katholieke tijd en geld is in de wilde enthousiasme-kolk meegezogen? Want de sport roofbouwt
in de parochies.
En de Nieuwe Venlosche Courant schreef:
‘De Maandagmorgen’ sprak een reiziger, die onder den zendtijd een autotocht maakte dwars door
ons land en vrijwel niemand tegenkwam: heel Nederland hing aan de radio. Wij constateerden reeds
iets dergelijks op Beloken Paschen onder den zendtijd van den wedstrijd Nederland-België.
Maar het sterkste vinden we toch wel, dat niet alleen vergaderingen, doch ook godsdienstoefeningen
er om verzet moesten worden. Een geestelijke vertelde ongeveer het volgende:
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Deelneemster aan de Olympische spelen te Amsterdam.
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‘Ik kwam in de sacristie om de H. Familie te gaan geven. Daar werd ik in eens bestormd door den
koster, die heel geagiteerd uitriep, dat het verschrikkelijk was, om nu de H. Familie te houden. De
pastoor van de andere parochie had wel het Lof verzet. Maar wij hier kunnen nu geen van allen naar
den wedstrijd luisteren.’
De pastoor begreep van heel dien aanval niets. Met veel moeite werd het hem duidelijk gemaakt.
Het werd hem nog duidelijker in de kerk, waar nog meer wegblijvers waren dan anders. De Priester
was er zoo vol van, dat hij erover preekte.
Het is ook makkelijk daarover te preeken. Er is hier werkelijk sprake van een verdwazing. Daar is
te veel belangstelling voor zulk een voetbalwedstrijd. Er zijn veel belangrijker zaken. Laten we toch
vooral het geestelijke bovenaan plaatsen: godsdienst, kunst, wetenschap. Er dreigt een vergoding te
komen van den voetbal. Het Spartaansche heidendom herleeft.
En De Tijd voegde er nog aan toe:
Neen, ze gaan niet naar Rome, - ze gaan al verder van Rome af!
Citaten uit De Tijd, 31 mei 1934
Een paar weken lang, in 1932, werd er in De Sportillustratie ernstig gediscussieerd over een bijzondere
manier om wedstrijden tussen r.k. clubs een aparter cachet te geven. Het begon allemaal met een
ingezonden brief.
Laus tibi, Christe!
Amsterdam, 28 Januari 1932
Mijnheer de Hoofdredacteur,
‘Hetzij gij eet of drinkt of iets anders doet, doet alles tot eere Gods’, vermaant ons de apostel. Het
bewustzijn daarvan brengt de katholieke jeugd te zamen, o.a. in de katholieke sportvereenigingen.
Op de voetbalvelden wappert veelal de pauselijke vlag; ook de tegenwoordigheid van den geestelijken
adviseur waarborgt het katholiek cachet van een katholieke sportontmoeting. Niettemin: vlag en
adviseur willen ook wel eens ontbreken; en dan is er aan de veelkleurige, niet- of wel-gestreepte
baadjes en broekjes van onze sportmenschen in uiterlijk weinig te bespeuren van hun katholiek
karakter. Zoude het nu voor onze moderne kruisridders (immers vooral ridderlijke deugden kunnen
zich doen gelden op het huidige tournooi-veld!) geen schoone gewoonte kunnen worden, om ook
door een duidelijk waarneembaar teeken op hun komend tournooispel het katholiek stempel te drukken?
Hierbij denk ik b.v. aan een krachtigen roep in den zin van het Graaldevies: Alleluja! Excelsior!
Vooruit! Inplaats van het, van den K.N.V.B. overgenomen: één hoeraatje voor A.B.C. Hiep, hiep,
hee! zou b.v. te stellen zijn: voor-
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uit in vrede! - In Christus' naam! of de gastheeren: Laus tibi Christe! en de gasten: Rex aeternae
gloriae! (b.v. met rechterhand schuin omhoog) of: Christus' vrede! - In Christus' Rijk! of de bekende
christelijke groet.
De Sportillustratie, 2 feb. 1932
Uw dw. dn.
C.A. Ouwendijk, kapelaan
Rector S. Braakman had een ander voorstel betreffende een wisselgroet vóór de wedstrijd:
Voor Christus, onzen Koning!
God wil het. Amen!
Waarom? Om de duidelijkheid ervan, om den begeesterenden inhoud en om de actualiteit ervan.
Gij herinnert u de vorige kerkvervolging in Mexico, een vijftal jaren geleden. En gij hebt ook wel
iets gelezen van pater Pro, die als vele anderen voor het geloof het leven liet. En wat was het
wachtwoord, het parool, dat doorgegeven werd tot zelfs in het laatste oogenblik vóór het fusilleeren?
Voor Christus, onzen Koning!
God wil het. Amen.
De Sportillustratie, 9 feb. 1932
Kapelaan P.A. Popma, adviseur van Semper Avanti had het zich zoo voorgesteld:
De scheidsrechter fluit eerst elftal A in het veld. Met den aanvoerder voorop komen de spelers twee
aan twee opgemarcheerd, wat al terstond een goeden indruk van tucht geeft. Vervolgens stellen ze
zich midden in het veld op in twee rijen van vijf, de aanvoerder plaatst zich ervoor, strekt de rechterhand
schuin omhoog en zegt: Voor Christus onzen Koning, vervolgens strekken de tien overige spelers op
gelijke wijze hun hand omhoog en antwoorden: God wil het, Amen. Dan begeven ze zich ieder naar
hun in te nemen plaats. Daarna komt op fluitsignaal elftal B in 't veld, doet eveneens en wanneer alle
spelers hun plaats hebben ingenomen, heeft het gebruikelijke hoeraatje plaats.
De Sportillustratie, 16 feb. 1932
De redactie van De Sportillustratie vond
dat het brengen van een dergelijken groet niet moet worden voorgeschreven. Die moet spontaan
groeien van de vereenigingen, de elftallen uit. [ ]
Waar vangt men eens aan met het brengen van den christelijken groet als omschreven?
De Sportillustratie, 16 feb. 1932
Misschien dat men er ergens mee aangevangen is. Gemeengoed werd het echter op de Roomse
sportvelden niet.
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Er bleven voor de katholieke voetballer in het openbare leven voldoende taken over:
De R.K. Amsterdamsche Voetbalbond kwam Woensdagavond in buitengewone vergadering bijeen
in Huize ‘De Liefde’. [ ] De heer Schweitzer wees er op, dat de voetval (sic) voor vele voetballers
het eenigste idealisme is. De katholieke voetballer moet worden opgevoed tot een degelijk katholiek
man. Dit wordt hij niet enkel op het voetbalveld.
De katholieke voetballer heeft een taak te vervullen. Ook hij hoort in zijn vakvereeniging thuis, in
Gezellen-Vereeniging of patronaat. Hij dient zijn eigen Katholieken Radio-Omroep te steunen, hij
dient, mits hij den leeftijd van vijf-en-twintig jaar bereikt heeft, lid te zijn van de Katholieke Staatspartij.
Wil hij actief medewerken, dan kan hij lid worden van de sociale of politieke propagandaclub. Toont
u katholieken van de daad, tegenover de communistische terreur. Ook voor de burgerwacht breekt
spreker een lans.
De Tijd, 23 feb. 1933
Herhaalde malen had het Nederlandse episcopaat aangedrongen op de trouw der voetballers aan de
eigen Roomse organisaties. Ook met betrekking tot andere sporten, zoals het wandelen, werden
richtlijnen verstrekt.
I Het is ons uitdrukkelijk verlangen, dat de wandelsport in katholiek verband worde georganiseerd
onder leiding der R.K. Nederlandsche Athletiek Unie (R.K.N.A.U.)
II Voor deze wandeltochten gelden de volgende voorschriften:
1. Het aanvangsuur zal op Zon- en Feestdagen als regel niet gesteld worden voor
12 uur. [ ]
2. Wandeltochten van meerdere dagen met nachtelijk verblijf buiten de plaats der
inwoning zijn verboden.
3. Gemengde wandeltochten zullen niet worden georganiseerd. Dames en Heeren
trekken in afzonderlijke groepen uit en nemen een anderen weg.
4. Aan niet-katholieken zal geen deelname worden toegestaan.
5. De dames zullen aan deze wandeltochten deelnemen in gewoon costuum of des
verkiezend in het haar passend gymnastiek-costuum.

Joannes,
Bisschop van Haarlem
De Tijd, 2 juni 1933
__________________________
Mr. Carter
trad 1.1. Dinsdag op v.Z.H. Exc. den Aartsbisschop tijdens het feest Seminarie Culemborg.
Succ. enorm. Na de Kerstdagen nog datums vrij. Kruiskade 86b, R'dam.
__________________________
De Maasbode 22 nov. 1931
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En ten aanzien van het zwemmen behielden vooraanstaande mannen hun reserves. Zo schreef de
bekende dr. A.W. Ausems in ‘Gezondheidszorg en wijkverpleging’ (in 1927):
Het zwemmen in den zomer bij warm weer, prachtig! en kostelijk voor de gezondheid! Maar de
luxueuse overdekte zweminrichtingen, zomer en winter geopend, roepen te luid de herinnering op
aan de weelderige badpaleizen der verwijfde Romeinen en Grieken, om ze voor ons begeerenswaardig
te doen zijn.
De Olympische Spelen, heidenscher gedachtenis, waarvan in Amsterdam de voorbereiding is
begonnen, bedoelen te zijn een massale huldiging van het lichaam, los van den geest, los van den
Schepper en kunnen daarom onze medewerking niet hebben; zeer in tegenstelling tot het Eucharistisch
Congres van den voorlaatsten zomer in hetzelfde Amsterdam als grootsche huldiging van den Christus.
G.G.G. 1927
Dat over-organisatie driegde, kan blijken uit het ‘Katholiek Schaakmaandschrift’, dat er zelfs in
geslaagd was een toepasselijke naam te vinden: Regina Pacis. [De Roomsche Toren was misschien
ook een mogelijkheid geweest.]
In de maand Februari begint de Vastentijd. In dezen tijd herdenken wij het Lijden en den Kruisdood
van Christus. Daar wij nu God moeten dienen met al de ons geschonken talenten, dus ook met onze
kennis van het schaakspel, meende ik niet beter te kunnen doen dan voor dit nummer een probleem
samen te stellen, waarin de stukken in kruisvorm zijn opgesteld. Het kruis doet ons denken aan het
lijden en den dood van Christus, aan onze zonden, die de oorzaak zijn van dit lijden en de liefde, die
God ons toedraagt. Het wekt ons op tot boetvaardigheid en tot wederliefde.
Naast het Kruis stond de Moeder van Christus en eenige andere heiligen. Daar werd zij ons tot ons
aller moeder gegeven. Kinderen van Maria, voegt U bij Uw moeder onder het Kruis!
Prospectus van Regina pacis: Katholiek Schaakmaandschrift, aangehaald in De Maasbode,
24 feb. 1929.
__________________________
ONZE DANK
aan het H. Hart van Jezus en H. Antonius voor het terugkrijgen van ons huisdier. J.
Brautigam. Amsterdam.
__________________________
De Tijd, 3 mei 1933
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10. Roomsche politiek en politici
Voor de katholieken met politieke belangstelling bleef dr. Schaepman het lichtende voorbeeld. Menig
retorisch woord werd aan de grote emancipator gewijd.
Op 11 augustus 1927 werd te Tubbergen het standbeeld van dr. Schaepman onthuld. Beeld en
gebeurtenis wierpen hun schapduw ver vooruit. Bijvoorbeeld in diverse rubrieken Ingezonden Brieven:
Zoo staan wij dan als het ware aan den vooravond van een grootsche gebeurtenis - de plechtige
onthulling van het dr. Schaepman-standbeeld op den Tubbergeresch. [ ]
Voor hem trekken wij op Donderdag, 11 augustus a.s. in een historischen en folkloristischen optocht
op, om aanwezig te zijn bij de plechtige onthulling van zijn monument.
Wat zullen dat heerlijke oogenblikken zijn voor de toeschouwers, de beeltenis van den grooten
Doctor te aanschouwen in bronskoper, driemaal levensgroot, vast geankerd op een granieten voetstuk
van bijna 4 meter hoog, alles staande op een fundament van gewapend beton, van 5 meter, omgeven
door een prachtig, rijk aangelegd plantsoen. Geen cycloon, die hem zal kunnen wegvagen!
Daarom katholieken van Nederland, katholieken van Twente en Tubbergen, komt allen in dichte
drommen, in grooten getale. [ ] Wij zullen dan in die plechtige oogenblikken met den gewijden
redenaar, kapelaan Hooyman, luidkeels herhalen de woorden door hem gesproken op den achtsten
Katholiekendag te Almelo:
‘Dr. Schaepman, die hier voor ons ten aanschouwen staat, neemt uit onze handen den
immortellenkrans, die wij U aanbieden, met de kleuren des Pausen, het lint van Oranje en het opschrift:
hulde van Roomsch Nederland, dankbare hulde van Roomsch Twente.’
De Tijd, 3 aug. 1927
Luyckx
Even dreigde er vlak voor de 11e onheil; het werd bezworen:
Het vijf meter hooge bronzen standbeeld van dr. Schaepman te Tubbergen, dat Dinsdagmiddag op
het voetstuk zou worden ge-
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heschen, is door het breken van een der hijschpalen van drie meter hoogte naar beneden gestort.
Het monument, dat a.s. Donderdag zal worden onthuld, bleef gelukkig onbeschadigd. Ook werden
geen personen getroffen.
De Tijd, 10 aug. 1927
Mgr. prof. mr. dr. W.H. Nolens verrichtte de onthullings-plechtigheid. Tegen half drie zetten een
250-tal jongens, begeleid door het Tubbergsche Harmoniecorps ‘dr. Schaepman’, volgend
Schaepmanlied in:
(Wijze: ‘Twentsch volkslied’.)
Mijn jubel trekt naar Tubberg's Escheland,
Waar Schaepman-liefde in trouwe harten brandt,
Den Priestertelg van d' Eeshof kronen mag,
Den Edelzoon van Twenthe-Neerland's slag.
Refrein:
Geen sloopt ons erf,
Wij houden trouw de wacht.
Rond 't Eerebeeld, dat wenkt in d' oude kracht.
Ons blijv' de kracht, die, merg van Doctor's stam,
Na kroezeboom tot standbeeld-luister kwam.
U groeten, Esch, de stammen wijd en zijd,
Gegroet, gij Reus, Held van Geloof en strijd.
Refrein:
Geen sloopt ons erf,
Wij houden trouw de wacht
Rond 't Eerebeeld, dat wenkt in d' oude kracht.

De Tijd, 11 aug. 1927
Voor kernachtige uitspraken over de grote Doctor zorgde o.m. Henri de Greeve S.J.
In de groote zaal van Tivoli te Utrecht is Donderdag op den avond voorafgaande aan den dag, waarop
vóór 25 jaar dr. H. Schaepman stierf, van wege het plaatselijk comité der K.S.A. en den Bond der
R.K. kiezers in den rijkskring Utrecht een herdenkingsbijeenkomst gehouden ter eere van een grooten
priester en staatsman dr. Schaepman. [ ]
Na het Wilhelmus door de harmonie herdacht pater H. de Greeve S.J. uit Den Haag dr. Schaepman.
Pater De Greeve zeide, blij te zijn, te mogen spreken over Schaepman, omdat hij daarbij mag
bedenken, dat diens studievorming en een stuk van zijn latere studiën aan de Sociëteit waren
toevertrouwd.
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Deze rede, zeide spr., wil alleen zijn een kreet van bewondering en een gevolgtrekking. [ ]
Ook gaf hij een idee van zijn wetenschap, zijn eloquentie en zijn dichterschap n'en déplaise W.
Kloos. Met eenige passages uit Schaepman's gedichten werd dit toegelicht. Hij was de
allerindividueelste expressie van den donder. [ ]
Waarom zouden we dwepen met Mussolini, waar we zelf een Duce hebben in Schaepman?
De Stad Oss, 24 jan. 1928
__________________________
Te koop aangeboden ± 2500 m2 Bouwgrond voor te bouwen Restaurant, Garage en
HOTEL
tegenover Dr Schaepmanmonument
te plaatsen in de gemeente Tubbergen. Voor goed ingericht bedrijf succes verzekerd.
Brieven en inlichtingen bij: J.H. Handlogten, Het Landbouwhuis, telefoon no. 11 te
Tubbergen.
__________________________
De Maasbode, 5 jan. 1927
Daar de coalitie der christelijke partijen door de R.K. Staatspartij tot aan 1939 nog steeds geprefereerd
werd boven een samengaan met de S.D.A.P., kan het geen bevreemding wekken dat er behoefte bestond
aan een strijdbaar lied als
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Vrouwen, mannen, op ten strijde,
Geestdriftvol ter stembus heen;
Alle tweespalt kloek ter zijde,
Voor en boven alles één!
Vrouwen, mannen, wilt gij slechts,
Neerlands politiek blijft rechts!
Hoe de sluwe voog'laars fluiten,
Soci dan wel Liberaal;
Ieder kent dat lied van buiten:
Halve waarheid, leugentaal!
Vrouwen, mannen, wilt gij slechts,
Neerlands politiek blijft rechts!
Vrouwen, mannen, op, ééndrachtig,
Geestdriftvol ten stembusstrijd;
Onze kansen blijven prachtig,
Soci, Liberaal ten spijt!
Vrouwen, mannen, wilt gij slechts,
Neerlands politiek blijft rechts!

Jubilate: 50 oude en nieuwe geestelijke liederen voor kerk, school en huis, verzameld en
gecomponeerd door Theo van der Bijl, L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch 1927
Laat ons een ogenblik stilstaan bij de Kamerverkiezingen van 1929. Interessant is een blik in het
propagandamateriaal der R.K. Staatspartij. De vlugschriften, in het zuiden onder de titel ‘Geeft 8’
verspreid, getuigden onveranderlijk van de strijd tegen de S.D.A.P.
De S.D.A.P. heeft voor
het Zuiden een proclamatie
uitgevaardigd, waarin zij
‘een bisschop van Londen’
laat zeggen, dat Hollandsche
katholieken op de S.D.A.P.
mogen stemmen.
Nu bestaat er zelfs geen
bisschop van Londen! en
geen andere Kerkelijke Overheidspersoon
heeft ooit zoo
iets gezegd!
Hierbij volgt nu het aanbod,
in verschillende plaatsen
van het Zuiden gedaan:
‘f 1000 aan de S.D.A.P.,
als zij een katholieke bisschop
van Londen noemt of
er een aanwijst, die het
bovenstaande heeft gezegd.’
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De Katholieke Volkspartij - een dissidente groepering - werd geviseerd met de slogan:
God is één! - Ook de zaak van God is één!
Weg dus met iedere politieke versplintering!
Bij aansporingen, op de R.K. Staatspartij te stemmen bleef het niet, in de vliegende blaadjes:

In het sombere najaar van 1928 maakte pater Hyacinth Hermans O.P. een propagandafilm voor
de R.K. Staatspartij. De titel, ‘Het Heldendicht van de Roomsche Daad’, lokte vrijwel algemeen in
het zuiden kritiek uit. Pater Hyacinth Hermans kwam zelf meteen tegen de kritiek in het geweer:
Een zekere ‘men’ schrijft uit het Zuiden aan ‘De Tijd’, dat hij geen vrede kan hebben aan den titel,
dien ik zoo vrij ben geweest te geven aan de door mij samengestelde verkiezingsfilm ‘Het Heldendicht
van de Roomsche Daad’.
Dit gold het eerste bericht, dat over de film in de pers is losgelaten, en dadelijk verschijnt er al een
‘men’, die aan den simpelen titel alleen al niets heel laat.
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Dit belooft wat, als straks de film zelf achter de lens en op het witte doek komt.
Er was een tijd, dat men aan onze kant vreeselijk gebelgd was, als een zekere ‘men’ van Roomsche
zijde, verduiveld, nu schrijf ik alweer dat irriteerende woord ‘Roomsch’ - in Handelsblad of ‘N.R.
Crt.’ zijn beschouwingen neerschreef, en nu laat de Katholieke Pers zelf - nu schrijf ik 't toch goed!
- een elegastisch ridder aan 't woord, ook een ‘men’!
Deze ‘men’ kan onmogelijk den naam van de film gelukkig achten, hij is naar zijn oordeel ... ‘weinig
elegant’.
‘Men’ geeft niet alleen negatieve kritiek, maar ook positief, hij wil den naam veranderd zien in
‘Katholieke Propagandafilm’ of hoogstens, en dan nog maar hoogstens ‘de Katholieke daad’ of iets
dergelijks.
‘Men’ is waarschijnlijk een heel zakelijke en nuchtere publicist, hij zal een goed boek kunnen
schrijven, maar met de cinematografie schijnt hij minder goed op de hoogte. Hij behoeft slechts even
om zich heen te zien, naar de bioscoopaffiches, of een vaktijdschrift in te kijken, om te kunnen
constateeren, dat de titel van een film nu eenmaal wat fascineerends en suggestiefs moet zijn, een
filmtitel moet nu eenmaal tot de groote massa spreken. Maar ‘men’ voelt onzen titel ‘het Heldendicht’,
om slechts even bij dit eerste woord te blijven, als ‘weinig elegant’, hij vindt er iets blufferigs aan.
Laat ik zeggen dat als ik het woord ‘Heldendicht’ gebruikte, 't allerminst in mijn bedoeling lag om
zelf te poseeren als een ‘heldendichter’, zooals wijlen Lodewijk de Koning, toen hij zijn ‘Menschdom
verlost’ schreef.
Ik zelf doe heelemaal niet aan poëzie, heb nog nimmer zelf het kleinste epigram geschreven, en
ben op een leeftijd gekomen, dat ik geen verzen meer lees, al herinner ik mij den tijd, dat ik met
enthousiasme luisterde naar Jacqueline Rooyaards' schoone voordracht van Boutens' ‘Beatrijs’.
Hoe zou ik me dus nu nog een heldendichter kunnen wanen? Maar als ik nu hier van een
‘Heldendicht’ sprak, dan dacht ik objectief aan het verborgen heroieke leven van velen onzer
geloofsgenooten, dat straks in de film zal gedemonstreerd worden en dat voor de groote massa ook
onder de Katholieken nog een openbaring zal worden.
Nu komen wij aan het tweede gedeelte van den titel... ‘van de Roomsche Daad’, want waarlijk aan
den titel alleen is al niets heel gebleven.
Dat ‘Roomsch’ is ook al niet in orde, dat moet zijn ‘Katholiek’. Als ik dan aan Schaepman denk,
met wiens grootsche figuur deze film begint, dan meen ik mij toch in veilig en goed gezelschap te
weten.

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

238

En hij, onze emancipator, bediende zich bij voorkeur van het woordje ‘Roomsch’. [ ]
Laat ‘men’ eens heel diep naar het Zuiden van ons land reizen, en hij zal daar een heel bekend en
graag gezien man ontmoeten, een geleerd en wetenschappelijk priester, die vroeger veel aan Bijbelstudie
deed. En deze zal hem, misschien met een blos van schaamte op de wangen, een boek toonen, getiteld:
‘Critiek en Traditie of de Bijbel voor de Roomschen’ door Dr. H.A. Poels. En deze is toch wel heel
ver beneden den Moerdijk.
De Maasbode, 27 jan. 1929
P. Hyacinth Hermans

Pater Hyacinth Hermans (tweede van links aan tafel) temidden van de Nederlandsche Film Keurings Commissie.

Dr. Poels liet het hier niet bij zitten. Zijn antwoord (in De Tijd van 1 februari 1929) bevatte ook
voor zijn biografie enkele prikkelende onthullingen:
In verband met het gebruik van het woord ‘Roomschen’-vooral, naar ik meen, in de dagen van Dr.
Schaepman - verwijst Pater Hermans naar den titel van een vóór dertig jaren door mij geschreven
brochure. [ ]
‘Critiek en Traditie’ verscheen in 1899. Niemand zal mij dus van overijling betichten, wanneer ik
thans, na dertig jaren te hebben gezwegen, eindelijk inééns voor goed den kop indruk van een legende,
die met het verschijnen van dit boekje samen-
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hangt en oorzaak is, dat Pater Hermans en veel anderen den schrijver nog altijd meenen te moeten
zien ‘met een blos van schaamte op de wangen’.
Voorloopig zullen de volgende mededeelingen wel voldoende zijn. ‘Critiek en Traditie’ was na
zeer korten tijd reeds uitverkocht. De critiek, waarvan de, in ‘De Katholiek’ door mij verdedigde
beginselen kort te voren van katholieke zijde hadden blootgestaan, had velen de ooren doen spitsen.
Hoezeer de drukker ook aandrong op een tweede uitgaaf, hoogere motieven hielden mij hiervan terug.
Z.D.H. Monseigneur Bottemanne verlangde een uitspraak van het hoogste kerkelijk gezag te Rome.
Z.D.H. had zich daarom gewend tot de Congregatie der Propaganda, waaronder onze Nederlandsche
Kerkprovincie in dien tijd nog ressorteerde.
Z.E. Kardinaal Ledechowski, Prefect der Propaganda, prees de voorzichtigheid van Monseigneur
Bottemanne. Gelijk men weet, is echter het onderzoek van wetenschappelijke en dogmatische
vraagstukken niet aan de Congregatie van de Propaganda, maar aan die van het Heilig Officie
toevertrouwd. Z.E. Kardinaal Ledechowski schreef dan ook aan Monseigneur Bottemanne, dat het
van hem ontvangen document naar de Congregatie van het Heilig Officie was doorgezonden.
Ik doceerde in dien tijd de Heilige Schrift bij de Paters Missionarissen van het Heilig Hart te
Antwerpen. Gelijk vroeger reeds herhaaldelijk was geschied, had ook in 1897, bij het behalen van
mijn Doctoraat, Monseigneur Abbeloss, Rector-Magnificus van de Universiteit van Leuven, mij nog
met warmte aangemoedigd, om, na nog één jaar voorbereidende studie, professor te worden aan de
Leuvensche Hoogeschool. Wijl ik professor moest worden in het Groot Seminarie te Roermond, had
echter Monseigneur Boermans mij geen verlof gegeven op dit voorstel in te gaan.
Waarom en hoe ik nu plotseling tot ‘jongsten kapelaan’ in Venlo werd benoemd, kan hier gevoegelijk
blijven rusten. Ik wil hier slechts de ontdekking mededeelen, die ik deed, toen ik, na twee jaren in
stilte vergeefs te hebben uitgezien naar eenig bericht uit Rome, ten slotte zelf daarheen getogen ben.
Officieel is de Paus zelf voorzitter van het Heilig Officie. Ik begaf mij echter tot Z.E. Kardinaal
Parocchi, die als vice-voorzitter feitelijk zijne plaats innam. Z.E. verklaarde mij uitdrukkelijk, dat
reeds heel lang geleden een voor mij zeer gunstig schrijven naar Nederland verzonden was. De met
het verzenden van dit schrijven belaste Consultor, - thans zelf Kardinaal - bewees, dat het ook zonder
den minsten twijfel in Nederland aan het goede adres was aangekomen.
Toen Z.E. Kardinaal Parocchi vernam, dat ik daarvan geheel onkundig was gebleven, gaf Z.E. mij
de verzekering, dat ik bij
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mijn terugkeer in het vaderland een document zou vinden, waardoor mij, in de oogen van heel de
wereld, volkomen eerherstel geboden werd.
Juist op dat oogenblik werd door Leo XIII de Pauselijke Bijbelcommissie opgericht. Onder de
twaalf eerste Consultoren was ook de ‘jongste kapelaan’ van Venlo.
Zonder eenigen ‘blos van schaamte op de wangen’ wordt daarom het door Pater Hermans genoemde
boekje aan iedereen nog steeds getoond door
De Tijd, 1 feb. 1929
H.A. Poels
Consultor der Pauselijke Bijbelcommissie
Tegen het woord ‘Roomsch’ in de titel van de verkiezingsfilm bleef men evenwel, vooral in het zuiden,
ageren:
Dat het voor pater Hermans een soort oratio pro domo is geworden, zal wel oorzaak zijn, dat hij zich
uitput in argumenten voor de verdediging van den naam Roomsch en zelfs persoonlijkheden als
Busken Huet en von Harnack oproept om te betoogen, dat Roomsch en Katholiek dezelfde beteekenis
hebben.
Wij meenen, dat wij in deze kwestie in geen geval moeten zoeken buiten het katholieke kamp.
De Nieuwe Koerier, 2 feb. 1929
En:
En daarom spraken wij voor eenige dagen den wensch uit, dat men den titel der film: ‘Het Heldendicht
der Roomsche Daad’ in Limburg niet zal gebruiken. [ ] Ook het woord heldendicht zou voor breede
lagen onzer kiezers - waarvoor de film op de eerste plaats bestemd is - uitleg noodig hebben.
De Nieuwe Koerier, 2 feb. 1929
De première van pater Hermans' film vond intussen zonder stoornis plaats:
Maandagavond (4 februari) werd voor genoodigden in de zaal van de Twee Steden te 's-Gravenhage
voor het eerst vertoond de film, door pater Hyacinth Hermans samengesteld in opdracht van de R.K.
Staatspartij. We merkten hierbij o.a. op de Hoogeerw. Deken met verschillende geestelijken, de Eerste
Kamerleden J.N.J.E. Heerkens Thijssen en O.M.F. Haffmans en de Tweede Kamerleden mr P.J.M.
Aalberse, Ch. L.v.d. Bilt, G. Bulten, dr. L.N. Deckers, A.H.J. Engels, G.K. Kampschoër, dr. L.G.
Kortenhorst, L.J. Kuiper, A.J. Loerakker, mr. J.R.H. van Schaik, het lid van Ged. Staten van
Zuid-Holland H.J. Borghols, wethouder Quant, tal van leden van de Provinciale Staten en den
Haagschen Gemeenteraad.
Nadat de heer Mr. J.N.J.E. Heerkens Thijssen namens het
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Partijbestuur een kort inleidend woord had gesproken, vertelde pater Hyacinth Hermans het een en
ander over de totstandkoming van deze film waarvoor eerst half October opdracht was gegeven. In
de donkerste maand November, die we volgens het Metereologisch Instituut de laatste 35 jaar gehad
hebben, is deze film gemaakt moeten worden. [ ] De film geeft een eerlijke weergave van wat door
de Katholieken de laatste vijftig jaar hier te lande is tot stand gebracht, zij het dan ook fragmentarisch.
Hierdoor hebben we gekregen een prachtige film van het Katholieke leven hier te lande, voor het
behoud waarvan we als partij de verkiezingen ingaan.
De Maasbode, 6 feb. 1929
Een week later, weer in zijn ‘Hors d'Oeuvre’, kon pater Hyacinth niet zwijgen over nieuwe reacties.
Hij werd er zelfs melodramatisch onder, vooral wat de kritiek op de titel betreft:
‘De Morgen’ zegt, dat ik Schaepman, Busken Huet en Poels als kroongetuigen à decharge liet
verschijnen. Overtuigen kon dat ‘de Morgen’ niet. Natuurlijk als ge ‘de Morgen’ heet, dan zijt ge van
zelf niet van gisteren.
‘Er is nu eenmaal in deze kwestie een historische ontwikkeling. Wat een 30, 40 jaar geleden heel
natuurlijk klonk, kan nu om tactische redenen beter veranderd worden’. Aldus ‘de Morgen’. Het
argument mag er wezen.
Ik zelf ben ook al van een jaar of dertig, veertig terug, vandaar dat ik bij dat woordje ‘Roomsch’
ben opgevoed, en dat je 't dan niet zoo gauw meer loslaat. [ ]
De meest welkome recensie was mij, die uit het ‘Overijsselsch Dagblad’ dat zijn artikel over de
film besloot met de woorden: ‘Wie nu nog moppert is een zuurpruim’.
Laten wij nu eens niet mopperen, en gezamenlijk trachten naar wat met de film kan bereikt worden,
aan welks samenstelling ik met liefde een brok van mijn gezondheid en nog resteerende levenskracht
heb geschonken.
De Maasbode, 10 feb. 1929
Weer een week later schreef de maker van de film - een zekere ijdelheid kan hem niet ontzegd worden
- er een gehele pagina in de Zondagseditie van De Maasbode over:
Met den Kino-Operateur op stap
3500 Meter voor het Heldendicht van de Roomsche Daad.
Of ik geslaagd ben?
Of de toeschouwers geboeid hebben toegezien bij een film van ongewone lengte, die door de meest
boeiende speelfilm zoo goed als nooit bereikt wordt?
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Dankbaar mogen wij de getuigenis aanhalen van een vakman als Arthur Tervooren, die in de ‘Nieuwe
Haarlemsche’ schreef: De regisseur heeft de beelden zóó met allerlei aardige tafereeltjes weten
smakelijk te maken, dat er van verveling geen sprake is. [ ]
3500 Meter hebben verleden week voor de heeren opdrachtgevers en critici proefgedraaid, 3500
meter, geen speel- of fantasiefilm, maar documentaire film, een documentaire film van ongewone
lengte, die toch, naar algemeene erkenning, tot het einde toe geboeid heeft.
Welke deskundige zou zoo iets ooit hebben durven adviseeren? 't Is de glorie van ons rijke
Katholieke leven.
De Maasbode, 17 feb. 1929
Mee zat het echter niet, met de vertoningen.
Moet 't aan te weinig of aan onjuist opgezette propaganda worden geweten, voor de eerste voorstelling
van ‘Het Heldendicht van de Roomsche Daad’ gisteren in Carré was maar zéér matige belangstelling.
't Is jammer, want de film verdient beter, neen heeft er recht op gezien te worden door duizenden,
opdat dezen kunnen leeren en beseffen, war er in de laatste halve eeuw hier in ons land aan Katholieken
arbeid is gewrocht.
We hadden eerst het plan van deze film een critische beschrijving te geven, maar de critiek is bij
ons, onder 't zien van dit werk tot zwijgen gelegd.
De Maasbode, 25 feb. 1929
In Rotterdam viel de belangstelling evenmin mee:
De entree in onze stad had wat joyeuser kunnen zijn. Eerlijk gezegd, de belangstelling op dezen
première-avond was ons een groote teleurstelling. We hadden gedacht, dat Katholiek Rotterdam op
deze daad van moderne propaganda veel uitbundiger en spontaner had gereageerd. Ook al hierom,
wijl het hier betreft het werk van een bekend stadgenoot.
De Maasbode, 1 maart 1929
De doodsklap van de kritiek kwam in De Gemeenschap bij monde van ‘Hagel’ en van enkele lezers,
zoals N. van Wijk:
Het heldendicht van de Roomsche Daad
Daar is om te beginnen de titel, een voorbeeld van bescheidenheid.
De benoodigdheden waren:
één Piusalmanak,
één slechte fotograaf.
En dan natuurlijk de meesterlijke leiding van P.H.H.!
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En van v.A.:
Wat zullen anderen, zij voor wie deze mislukking een ‘heldendicht’ had moeten zijn, van dit gewurm
zeggen?
Zij zullen de eerste jaren niet willen gelooven wat nochtans de waarheid is, dat er een ware film te
maken is, waarin de Katholieke ziel brandt zonder arrogantie van ‘Wat wij doen ... wij kunnen dit en
wij hebben dat ...’ maar met de onweerstaanbare vlam der zuivere overtuiging.
Maar daarvoor is iets meer noodig dan de stimulans der eigengereidheid.
Beide in De Gemeenschap van april 1929
De maker van de film bleef in De Maasbode op nu duidelijk gepikeerde toon zijn werk uitvoerig
verdedigen. Zo tegen ‘Close-up’ in De Nieuwe Eeuw:
Alzoo heb ik de waarheid te hooren gekregen over wat mijn film, die eigenlijk geen film mag genoemd
worden, voor den heer ‘Close-up’ beteekent.
Deze film is een plaatjes-album van Pater Hermans geworden. 't Had een Katholieke film van
buitengewone beteekenis en suggestieve kracht kunnen worden, gezien het prachtige filmmateriaal,
dat hier aanwezig bleek.
Nu zouden wij kunnen antwoorden, dat ik 't toch zelf ben geweest, die dit prachtige filmmateriaal
bij elkaar heb gezocht.
De heer ‘Close-up’ had 't zeker ook kunnen doen, maar hij heeft 't nu eenmaal niet gedaan.
Hij had er misschien ook geen zin in gehad, evenmin als ik op mijn beurt smaak zou hebben
roman-fragmenten te schrijven in ‘de Gemeenschap’ die voor het ideaal van Katholieke kunst moeten
doorgaan.
De Maasbode, 28 april 1929
Hoe gunstig de uitslag der verkiezingen later ook bleek te zijn, over pater Hermans' film was men
achteraf minder tevreden. Dit was de jammerlijke naklank:
De exploitatie van de verkiezingsfilm der R.K. Staatspartij heeft een tekort opgeleverd van ruim f
16.500. De partijkas is er goed voor.
De Tijd, 27 nov. 1929
En De Morgen oordeelde zuur:
De vertooning van de veel besproken verkiezingsfilm is blijkens mededeelingen ter
Partijraadsvergadering financieel een groote strop geworden. Oorzaak is vooral de exploitatie in de
groote steden, waar het Partijbestuur op deskundig advies de exploitatie zelf ter hand had genomen.
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‘Deskundigen’ is ook al geen waarborg tegen financieele stroppen. De vraag is nu maar, of de
propagandistische waarde dezen extra-greep uit de partijkas vergoedt.
Dat mag betwijfeld worden, zegt ‘De Residentiebode’ en wij zeggen het haar na.
Zoodat er alle reden is voor het woord van Mgr. Nolens, dat het partijbestuur in dezen loop van
het geval een les moge zien, om met dergelijke propaganda wat voorzichtiger te zijn.
't Is in ieder geval niet goed, dunkt ons, om een film haast-je-repje in den donkersten tijd van het
jaar te laten samenstellen.
De Morgen, 26 nov. 1929
Dat het er in deze tijd tussen propagandisten van elkaar bekampende partijen heet kon toegaan, blijkt
wel uit een oproep als deze (uit De Maasbode van 10 november 1928):
Vrijwilligers voor Koning Christus, aantreden!
Tsa, mannen, de alarmklok heeft geluid!
De H. Hartkerk van Hilversum is door de handen van Moskou's trawanten besmeurd en bezoedeld.
Allereerst een gebed voor de ongelukkige, misleide medemenschen. En dan onze daad: Vormt
vrijwillige kerkwachten! In vele groote stadsparochies bestaan reeds keurkorpsen, die vrijwillig hun
nachtrust, of een gedeelte daarvan, offeren ter voorkoming van heiligschennis in onze bedehuizen.
De wacht der Sint Rosaliakerk te Rotterdam vierde nog onlangs haar jubilee, waarbij bleek, wat
samenwerking kan! [ ] Hilversum zij ons eene waarschuwing!
Alleen de aanwezigheid reeds van enkele toegewijde Katholieke mannen is in staat het
lichtschuwende wroeten der duistere machten van Satan's hulptroepen te voorkomen. En voorkomen
is beter dan genezen!
Katholieke vrouwen van Nederland! Spoort uw mannen aan dienst te nemen in de lijfwacht van
den Koning der Koningen, brengt gaarne het offer van hun afwezigheid ter liefde van Koning Christus.
[ ]
Verstaat u tevoren met den Herder der parochie, die veilig het hoofd ter ruste kan leggen, wetend
dat zijn kerkgebouw aan goede handen toevertrouwd zal zijn.
Nogmaals: aantreden, Katholieke mannen!
Voorburg, St. Willibrord 1928
Knaapen
Voorzitter R.K. Kiesvereeniging
Hier nog enkele merkwaardige uitspraken uit de verkiezingsstrijd van 1929:
Donderdagavond heeft mr. J.B. Bomans te Haarlem voor de
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propagandaclub der O.L. Vrouw Rozenkrans en Dominicusparochie een verkiezingsrede gehouden.
[ ]
Spr. vraagt zich af, of men 3 Juli geen offer wilde brengen onder de leuze ‘Voor Christus-Koning’.
Mooier nog is het, te stemmen onder de leuze: ‘Voor Christus en Die gekruisigd’.
De Tijd, 14 juni 1929
Spreker doelde hiermee echter zijdelings op zichzelf, naar De Residentiebode hem weldra zou verwijten.
Maar Borromaeus de Greeve was er ook nog:
Na de pauze was het woord aan pater Borromaeus de Greeve, die met een daverende ovatie werd
ontvangen. [ ]
Wanneer de katholieken 's heeren Suring's woord hebben begrepen (die de hoop had uitgesproken
dat de katholieken bij deze verkiezing het miljoen stemmen zullen halen en de R.K. Staatspartij dus
millionnair zullen maken), dan zullen zij gezamenlijk hun stemplicht vervullende, op 3 juli uit den
trechter van den stembus als een klaroenstoot de woorden doen opklinken: ‘Geloofd zij Jezus Christus’.
Na deze slotwoorden dreunde een ovatie los, welke van geen ophouden wist.
De Tijd, 22 juni 1929
Weliswaar voerde ook prof. Romme al hier en daar het woord:
In de stampvolle zaal van het Concertgebouw is Maandagavond het enthousiasme der R.K. kiezers
op éclatante wijze tot uiting gekomen. [ ]
Voordat mr. C.M.P. Romme, voorzitter der R.K. Raadsfractie, het spreekgestoelte besteeg, zette
de vergadering spontaan het ‘Roomsche Blijdschap’ in, om hem daarna een daverende schier niet
eindigende ovatie te brengen.
De Tijd, 25 juni 1929
Maar voor het grootste enthousiasme bleef toch ‘Ome Bor’ zorgen. In Rotterdam:
Dadelijk na Jhr. Ruijs verscheen Pater Borromaeus op het spreekgestoelte.
De 3e Juli nadert. De dag, waarop wij zullen hebben te beslissen of voor de komende vier jaar een
billeke, een rood duveltje of een Christophoor voor op de Regeeringsauto zal staan. De dag, waarop
de groote match zal worden gespeeld tusschen roodblauw en wit-geel.
[ ] Wij zijn begonnen met ons ‘Heldendicht der Roomsche daad’. De man van de ‘hors d'oeuvre’
heeft hiermede een pièce de resistance geboden van ontzaglijke propagandistische waarde,
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geen liflafjes, maar echten, degelijken kost, zooals een kokkie kan geven. Hij moge daarmede het de
kleine ‘Gemeenschap’ niet naar den zin hebben gemaakt, voor het Mgr. Schaepmanfonds heeft hij
het één miljoen guldens gebracht en voor de stembus zal hij het er mee brengen tot een millioen
gouden stemmen. Met dat heldendicht heeft hij voor de groote gemeenschap meer opgebouwd dan
de kleine gemeenschap zou kunnen afbreken.
De Tijd, 28 juni 1929
Bijna avond aan avond sprak pater Borromaeus. Hij deed daarbij lapidaire uitspraken als, te Haarlem
op 23 juni:
Voor wie moeten wij ons schamen? Voor de socialisten? Liever geloovig dan bijgeloof, liever lid van
de H. Familie dan van den familie Staat, en liever met Leo XIII naar het graf dan met Bebel naar 'n
crematorium.
Nieuwe Haarlemsche Courant, 24 juni 1929
En, wederom te Haarlem, op 1 juli zeide hij:
Ik houd van het rood, ik houd van het roode bloed, dat uit Christus' Goddelijk hart vloeide, maar ik
haat het rood, dat het kruis heeft omgehakt en vertrapt, dat haat ik.
In naam van het Goddelijk Hart - Lijst 8, nummer één.
Een rooie katholiek is een dooie katholiek.
Nieuwe Haarlemsche Courant, 2 juli 1929
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De Bazuin riep zijn lezers ter stemming met de volgende woorden:
Katholieken, laat Ruysen uw klinkend Ruysprotest. Het moet maar weer eens Ruysen als in 1918,
zoo Ruys, dat de socies naar bed verlangen en hun broertjes naar water snakken. Ruysen dan! allemaal.
Geeft Acht.
Hij staat bovenaan lijst No. Acht.
De Bazuin, 29 juni 1929
Laaiend was het Roomse enthousiasme aan de vooravond der verkiezingen.
Hand in hand
Oud'ren met uw stil gepeinzen,
Jong'ren met uw laaiend vuur,
Legt uw Roomsche handen samen
In het groote Stembus-uur!
Nieuwe Haarlemsche Courant, 28 juni 1929
De propaganda was niet voor niets geweest, in de hete stembusstrijd van 1929. Bij de verkiezingen
op 3 juli van dat jaar handhaafde de R.K. Staatspartij zich met 30 zetels.
Roomsche geestdrift in het Broerehuis
De gestadige vooruitgang der R.K. Staatspartij werd met groot enthousiasme en laaiende geestdrift
gevolgd. Onophoudelijk daverde het applaus en weerklonk het gejuich tot ver in het rond, afgewisseld
door een spontaan aangeheven ‘Roomschen dat zijn wij!’
Juichend door de stad
Toen de volledige uitslag bekend was, kon het enthousiasme niet langer tusschen vier muren binnen
blijven. Er vormde zich een lange stoet propagandisten, die gearmd en juichende de stad introk en
vooral de verzamelde menigte op de N.Z. Voorburgwal en Dam liet hooren en zien, dat de Roomsche
zegepraal in Amsterdam een feit was.
Het ‘Van je hela, hola, Ruys, die zit er in’ was niet van de lucht.
Op den Dam daverde het ‘Oranje boven, leve Wilhelmien!’, waarna het ‘Wilhelmus’ werd ingezet.
Langs de Roozengracht gaande, passeerde de stoet de Zaaierskerk. Onmiddellijk werden de hoofden
ontbloot en trok men stilzwijgend het bedehuis voorbij om verderop uit volle borst het ‘Aan U, o
Koning der Eeuwen’ aan te heffen.
De Tijd, 4 juli 1929
Minder voorspoedig verliep de verkiezingsstrijd vier jaar later. Na de Kamerontbinding door het
Kabinet Ruys de Beeren-
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brouck in 1933 stelden zich voor de vervroegde verkiezingen niet minder dan 53 partijen kandidaat.
De Katholieke Staatspartij vond als directe concurrenten aan haar zijde de R.K. Volkspartij, de R.K.
Democratische Bond, twee R.K. Arbeiderspartijen, de R.K. Bouwvakarbeiders en de Limburgsche
Federatie.
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In het Limburgse weerde zich op de pamfletten van de R.K. Staatspartij verschillende malen in
versvorm de streekdichter E. Tima:
Katholieken!
Het is reeds vaak gezeid,
‘Komt allen op, ten strijd!’ Weest voor die stem niet doof,
Want 't gaat om ons geloof! 't Geloof, de grootste schat,
Die iemand ooit bezat,
Dat allerhoogste goed,
Dat vreugde schept en moed,
Dat kostbaar testament,
Door dierb'ren ingeprent,
't Geloof, dat dierbaar pand,
Wat in onz' ziele brandt,
Dàt trachten steeds de ‘Rooden’,
In onze ziel, te dooden!
Maar wij, wij roepen luid:
Dat vuur bluscht gij niet uit!
Nooit deelden wij uw lot,
Te leven, zonder God!
Weg met uw politiek,
Wij blijven Katholiek'!
Lijst 25 No. 1

Stemmen te Amsterdam in 1933
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Een ander poeëm van zijn hand:
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Een plicht van gewicht!
Doe, op aanstaanden Woensdag,
Katholiek, uw plicht! Op lijst VIJF EN TWINTIG,
Zij uw oog gericht! Dáárop, moet ge stemmen,
't Zijn mannen van geloof!
't Zijn menschen van geweten,
Geen stem zij hun ontroofd! Zij zijn uw stemmen waardig,
Zij werken voor uw heil,
En hebben tot uw welzijn,
Hun tijd en leven, veil! En laat u niet verblinden,
Door 't felle, scherpe rood,
Dat, o zooveel beloften,
In valschen schijn, u bood Ons leert de ondervinding,
Dat dáár, waar ‘rood’ regeert,
Geen God, geen wet, geen klooster,
Geen Godsdienst wordt geëerd!
Men vindt de DIEPSTE ellende,
En ziet den GROOTSTEN NOOD,
In ‘landen van beloften’
Van 't felle, scherpe rood! En daarom, katholieken,
Gedenkt uw zwaren plicht,
De stem van ieder onzer,
Is van het grootst gewicht. Al kost het dan ook moeite,
Of hebt ge weinig tijd,
Zorgt dat ge' aanstaanden Woensdag,
Beslist, aanwezig zijt! -

De verkiezingsstrijd verliep in 1933 minstens even rumoerig als in 1929, deels door het grote aantal
partijen, deels door de opkomende fascistische lijsten en organisaties. De Katholieke Staatspartij
(lijst 25) had drie kunstenaars opdracht gegeven een affiche te ontwerpen: Joep Nicolas, Lou Manche
en Charles Eyck.
Met dit drietal platen kunnen wij de R.K. Staatspartij gelukwenschen. Ongetwijfeld zullen zij een
gunstigen indruk maken
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te midden van het vaak heel wat minder geslaagde propagandamateriaal der andere partijen.
De Tijd, 6 april 1933
Het in deze tijd nog gebruikelijke ‘kalken’ leverde in Amsterdam moeilijkheden op.
Donderdagavond werd onze aandacht gevestigd op het feit, dat verschillende verkiezingsreclames
door onze R.K. Propagandisten voor lijst 25 op straat aangebracht, waren bedorven of verschilderd.
Wij hebben ons van de waarheid dezer mededeeling persoonlijk willen overtuigen en hebben ons
naar enkele der aangegeven plaatsen begeven.
Inderdaad moesten wij constateeren, dat o.a. op den Dam het fraaie verkiezingsschilderwerk der
R.K. Staatspartij, resultaat van uren langen zorgzamen arbeid, op grove wijze was beklad en met
leuzen overschilderd. De schuldigen waren ... géén communisten, géén socialisten, géén fascisten,
neen, de zich noemende R.K. Arbeiderspartij had in dit gedoe de hand.
De straat is groot genoeg en er is alle ruimte óók voor de kalkers van de R.K.A.P. Van het
schilderwerk der R.K. Staatspartij dienen zij echter af te blijven. Het zou voor de leden der Algemeene
R.K. Propagandaclub een kleine moeite zijn om in één nacht tijds al de verkiezingsleuzen van de
R.K.A.P. van de straat te doen verdwijnen. Het is echter een daad van goed fatsoen om elkaars werk
te respecteeren.
De Tijd, 7 april 1933

Verkiezingen in 1933.

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

253

Ook de vlaggen-actie maakte indruk.
Al dadelijk moeten wij vaststellen dat de verkiezingsvlaggen het veruit 't beste doen. Het geel-witte
doek met de duidelijke opwekking aan de R.K. kiezers: Goseling, lijst 25, zijn het meest sprekende
materiaal, dat wij nog door welke partij ook hebben zien bezigen. Eén zoo'n geel-witte vlag kan een
heel straatbeeld beheerschen.
Het was jammer voor de drie kunstnaars, maar
De ‘officieele’ verkiezingsaffiches hebben we nergens gezien. [ ] Het straatschilderwerk is uitstekend
verzorgd. Geen smakeloos grof geklodder, maar tot de eenvoudigste opwekkingen in de puntjes
afgewerkt. [ ]
Alles wat wij op dit gebied zagen is te veel om op te noemen. Toch mogen wij enkele frappante
staaltjes van straatschilderwerk niet onvermeld laten. [ ] Beroemd is de geweldige Roomsche ridder,
die de Berlagebrug bewaakt en elken voorbijganger wijst op lijst 25.
[ ] In de volkrijke Magdalena- en St. Vincentiusparochie wordt prachtig gevlagd. Fel is hier de
strijd tusschen rood en geel-wit en daarbij valt het op, hoe in sommige straten, waar het rood in aantal
overheerscht, een enkele geel-witte vlag al de overigen door zijn frissche heldere kleuren finaal dood
slaat. [ ]
Het zoogenaamd ‘roode’ Amsterdam bekent kleur: geel-wit is troef.
Bij de verkiezingen verloor de R.K. Staatspartij desalniettemin twee kamerzetels.
Tot in de schoolboekjes gold het als vanzelfsprekend dat de jeugd reeds geleerd werd de R.K.
Staatspartij als de enig juiste te erkennen. Hier een citaat uit het in 1933 verschenen ‘Mens en
maatschappij’, leesboek voor de hoogste klassen der Roomsch Katholieke lagere school:
Laten we eens aannemen, dat in de kieskring Rotterdam, de lijst van de Katholieken nummer 8 heeft
gekregen, dan leest men spoedig op straten en pleinen:
‘Kiest nummer 1 van lijst 8.’
Als de Socialisten daar b.v. nummer 5 hebben gekregen, dan beginnen die op dezelfde manier als
de Katholieken dat doen, straten en stoepen vol te schilderen (kalken) met:
‘Kiest nummer 1 van lijst 5.’
De andere partijen laten zich ook niet onbetuigd met kalken. Dit alles doet men om de aandacht
op de lijsten en candidaten te vestigen.
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Ten laatste is er uit al dat geschilder en gekalk haast geen wijs meer te worden.
Men heeft echter nog andere middelen om de aandacht op de lijsten te vestigen. Men stopt in de
bussen der huizen allerhande briefjes en papieren, waarop de voordeelen der verschillende parijen
worden uiteengezet. Meestal eindigt zoo'n briefje met:
Kiest Nummer 1 Van Lijst...
Je begrijpt, dat de Socialistische en Communistische partij zich niet onbetuigd laten in het doen
van schoone beloften, wanneer men hun candidaten kiest. Vaak ook schelden zij in die
verkiezingsbriefjes op alles wat aan God gelooft.
Een Katholiek doet het best die papieren zoo gauw mogelijk op te ruimen en hij moet er voor
oppassen, dat hij zich nooit of nimmer door die schoone beloften van de wijs laat brengen. Een goed
Katholiek stemt op de Katholieke lijst.
A.H.J. van Witsenburg en J.J. Huiskens, Mensch en Maatschappij: Leesboek voor de
hoogste klassen der Roomsch Kath. lagere school, L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch
1933
Het had al jaren aan de periferie van het katholieke kiezerskorps gerommeld. Het tijdschrift Roeping
stelde zijn kolommen open voor de kritische dissident prof. J. Veraart; in De Gemeenschap uitte zich
de ontevredenheid met de Staatspartij bijna maandelijks. Voormannen doorzagen de malaise.
De afzijdigheid van het politieke werk in onze Katholieke bevolkingsgroepen was de titel van de
opzienbare rede door Willem Nieuwenhuis, gehouden op het eerste politieke ‘weekend’ der R.K.
Staatspartij, in het voorjaar van 1927 te Arnhem.
Wij moeten constateeren, dat in de veelzijdige activiteit der katholieken de belangstelling voor de
politiek dalende is. [ ]
Waardoor is dit gemis aan werfkracht, ook onder de onzen, van onze huidige politiek en ons politiek
leven op heden ontstaan? Ik zou twee oorzaken willen noemen: teleurstelling in de politiek en
onzekerheid omtrent de politiek.
Teleurstelling is gewekt, doordat wij reeds lange jaren aan ons volk eene politiek voorhouden en
eene politiek beloven, die niet steunt op de geestelijke werkelijkheid, zoodat wij onze beloften niet
gestand kunnen doen. Er is en wordt in ons katholiek leven verwarring gewekt door het kwistig, àl
te kwistig gebruik van termen als ‘Christelijke staatkunde’, voortbouwen op de ‘Christelijke
grondslagen van ons volksleven’, en door de wat àl te veel van vaderlandsche zelfgenoegzaamheid
doortrokken bewering, dat althans in Nederland, in tegenstelling met zoowat alle andere landen ter
wereld, nog eene ‘Christelijke’ regeering mogelijk is. [ ]
‘Christelijke’ staatkunde zou synoniem moeten zijn met Katholieke staatkunde, doch Katholieke
staatkunde kan in ons land onder de huidige omstandigheden slechts worden benaderd.
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Het Christendom is niet de grootste gemeene deeler uit verschillende Christelijke of zich op het
Christendom beroepende confessies, en zoo kan Christelijke Staatkunde nooit de grootste gemeene
deeler zijn uit verschillende Christelijke of zich op het Christendom beroepende partijen. Een
pluriformiteit der Waarheid kan ook op het gebied der staatkunde niet bestaan. [ ]
De coalitie van de partijen ter rechterzijde zou ik dus, om verwarring te voorkomen, die tot
niet-gewettigde verwachtingen voert, niet met de term ‘Christelijk’ willen versieren. [ ]
En deze teleurstelling kwam in een tijdperk, waarin het verband tusschen het godsdienstig-zedelijk
volksleven der katholieken en de parlementaire politiek ook zwakker werd, waar het overladen
parlementaire leven meer en meer opgeslokt werd door allerlei werkzaamheden van meer
administratieven aard, zoodat de breed-opgezette gedachtenwisseling, de verhouding van politiek en
levensbeschouwing onder de oogen ziende, niet meer aan de orde kwam, en die gedachtewisseling
werd afgewimpeld met de verklaring, dat er geen tijd meer voor was. Het ‘getuigen’, dat vroeger
althans bij de algemeene beschouwingen en nu en dan bij passende gelegenheden aan de orde kwam
- redevoeringen van Schaepman en Kuyper verschaften dan aan de kern der partij stof voor heel den
winter - is nu geheel in onbruik geraakt, en dit is mede een der elementen die onder ons volk de
belangstelling voor de politiek deden kwijnen.
De teleurstelling in de politiek vraagt ter verbetering zekerheid in de politiek, doch wij moeten wel
konstateeren, dat juist de onzekerheid overheerscht, feitelijk toenemende is. De kern kan niet aan de
massa geven een juist en klaar beeld van wat zij willen en wenschen. Die onzekerheid geldt op heden
zoowel het politieke doel als de marschroute der partij.
Wij ontmoeten hier zelfs de grootste struikelblok voor de verlevendiging der belangstelling in de
politiek, het gemis aan inhoud van onze politiek. Ge behoeft mij niet te verwijzen naar programs,
want wij kennen ze alle, doch de kern kan ze voor de massa niet anders doen zijn dan de dorre
formuleeringen, die het hart niet raken. Onze onderwijspolitiek kon het hart der kleinen en eenvoudigen
raken, omdat het hart des volks waarlijk deel had aan die politiek. Thans wordt ook het hart van ons
katholiek volksdeel beroerd door het maatschappelijk vraagstuk. Intuïtief vraagt ons katholieke volk
zich af of de huidige groote verschillen in het bezit en de zich, naar 't soms toeschijnt, toespitsende
verschillen tusschen de maatschappelijke standen nu wel te rijmen zijn met de leer van het Christendom:
‘Een God is uw Vader en gij zijt allen broeders’. Intuïtief vraagt het katholieke volk zich af, of de
overheersing onzer maatschappij door het geld, dat alles koopt of dreigt te koopen, alle ideëele waarden
in-
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cluis, welke ideëele waarden dan weer worden misbruikt om als 't ware nieuw geld te scheppen - ik
wijs u op den ontzettend verwoestenden invloed eener neutrale volkspers, wier ontzaglijke verspreiding
ons toch tot nadenken moet brengen over die zoogenaamd Christelijke grondslagen van ons volksleven
- of die overheersching door het geld niet in volledige tegenspraak moet zijn met alles wat eene
katholieke maatschappelijke en staatkundige ontwikkeling vraagt.
Roeping, nov. 1927

Toen een paar jaar later o.m. Gerard Knuvelder en Anton van Duinkerken de gelegenheid kregen
het kader der R.K. Staatspartij toe te spreken, verheelden zij niets van hun afwijzende houding ten
opzichte van een ‘opgaan’ der jongeren in het actieve verband der partij. Liever bleven de Jongeren
terzijde van het eigenlijke politieke werk het onrustig geweten der katholieke staatkunde vormen, hetgeen hun door de politici zelf kwalijk genomen werd.
Steeds heftiger was rond de kamerverkiezingen van 1929 de kritiek op het beleid der Roomse politici
geworden, zowel in De Gemeenschap als Roeping, toen het dagblad De Tijd, begin 1930, een rondvraag
uitschreef over de vragen:
1e. Neemt U een verminderde belangstelling in het politieke leven, in het bijzonder onder de
jongeren waar?
2e. Indien ja, waaraan meent U dit verschijnsel te moeten toeschrijven?
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3e. Welke middelen acht U de meest geschikte, om de verminderde belangstelling metterdaad te
doen herleven?
Velen gaven hun antwoord, o.m. Jan Engelman, mag. Alb. C. Doodkorte O.P., C.M.O. Van Nispen
tot Sevenaar, mr. J.B. Bomans, Jos Panhuysen, Hans Klomp, pater L. de Jonge S.J., Lou Stolte, prof.
W. Pompe, Th. Schlichting, pater J. van Heugten S.J., mr. dr. P.J. Witteman, Henri Hermans, Gerard
Knuvelder, dr. L. Kortenhorst, Antoon Coolen.
De antwoorden liepen zeer uiteen. Er waren er die de jongeren verketterden, anderen die het
hartstochtelijk voor hun kritische geest opnamen. Diplomatiek ‘jong’ richtte zich mr. Bomans tot de
jongeren in een antwoord onder de titel ‘Leve de Jeugd!’
Leve de jeugd! waaruit de leekenapostelen, waaruit de vergeestelijkte leeken, waaruit de tallooze
roepingen voor de altaren, waaruit de scharen missionarissen. Rijk is onze tijd aan jeugdige geestdrift,
aan liefde voor de Kerk, maar zóó wars zijn van politiek die jongeren, dat zij op dit ééne stuk van
beoordeeling in staat zijn onkatholieke klanken te uiten. Zij bieden zich zelfs vol liefde aan als
propagandisten ‘mits zij niet voor de politiek misbruikt worden.’ Zij zijn zelfs in staat om het een
politicus kwalijk te nemen, wanneer hij de politiek ‘misbruikt’ om de scharen nader tot God te brengen,
zij gevoelen dat in jeugdige verwarring als 'n onteeren van hún terrein.
Leve de jeugd! met haar uitgroeiende congregaties, haar fiere fabrieksgroepen, haar Eucharistische
kringen, haar heldenmoed in ateliers en werkplaatsen, leve de jeugd, met haar nieuw geluid in nieuwe
tijden! [ ]
Sind wanneer echter critiseert men zonder zwakke poging tot opbouw? Moeten wij dat alles doen
voor ù? Wij, ietwat moede reeds en helaas te oud om met u jong te schijnen, hoe willig ook. Sinds
wanneer mag de ouderdom zwoegen onder ‘toezicht’ der jongeren? Schande, driewerf schande uw
idealisme als gij er geen poot voor verzet.
Dit is puur Hollandsch. Maar wij leerden reeds van u ‘kloeke’ taal te bezigen. [ ]
Meen niet, dat wij heengaan bij uw felle critiek. Bos suetis pratro. Wij blijven luisteren, want in
volle oprechtheid en zonder eenige ironie: wij willen gaarne van u leeren. De tijden veranderen, maar
wij niet altijd met hen. Wij hebben u noodig, komt dus! En mogelijk, dat wij u nog van eenig nut
kunnen zijn ook ter wille van úw idealen.
De Tijd, 8 feb. 1930
De oproep van mr. Bomans vond weinig gehoor. De kritiek op de jongeren, vooral op de redacteuren
en medewerkers van en
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(in het midden) Mgr. Nolens.
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sympathisanten met De Gemeenschap, zou zich juist toespitsen op hun weigering naast hun kritiek
ook een positieve bijdrage te leveren door actief deel te nemen aan het politieke leven binnen de
gelederen van de R.K. Staatspartij. Veler toorn ontlaadde zich boven hun hoofden toen er in De
Gemeenschap van februari 1930 een gedicht verscheen van Gerard Wijdeveld, getiteld ‘De droom
van Nolens’.
Tot goed begrip van het geruchtmakende gedicht van Wijdeveld diene, dat ‘Artikel 177’ een artikel
betrof uit de Indische Staatsbegroting, welks handhaving (met steun van de fractievoorzitter der R.K.
Staatspartij, mgr. Nolens) betekende dat de Katholieke Missie in haar vrijheid belemmerd werd.
De droom van Nolens
Artikel 177
Toen heeft de man, die allen voor zich bukken doet, hij, die de dertig met wat geld en baantjes voedt,
hij, wien geen krant de waarheid naar het hoofd toe smijt,
de sluwe priester van de Opportuniteit toen heeft hij zich aan slaap en droomen bloot gegeven;
zijn knechtentroep is in een ander land gebleven:
Er rees een bruine man, met diepen, donkren blik,
die langzaam zeide: ‘Eén der honderden ben ik,
die in uw overzeesche landen heden stierven,
zonder dat wij het zuivrend waterbad verwierven,
zonder te hóóren van den God, die ú óók zond,
den God, dien gij niet eens meer predikt met den mond.
Dit werd ook niet van u verlangd. Anderen vragen
het woord van Christus vrij tot gansch ons volk te dragen.
Van u werd, tusschen uw gedaas, sigaren, glazen wijn,
gevraagd om éénmaal priester slechts en katholiek te zijn.
Ik kom naar u in naam van de tallooze zielen,
die door uw politiek in eeuwig onheil vielen,
en daaglijks blijven vallen in het helsche vuur.
Nolens, bedenk: voor ieder van ons wacht een uur!
Ik zeg u, ondanks paars en priesterboord en Mis
“behoed ú voor ónz” eeuwige verdoemenis!’
De Gemeenschap, feb. 1930
Gerard Wijdeveld
Heftig reageerde onmiddellijk het dagblad De Tijd:
Hekeldicht tegen Mgr. Dr. Nolens
Een Aanval, die het Begin is van een Beleediging.
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Een publiek scandalum door een leeraar van een inrichting van middelbaar onderwijs, die een élite
van katholieke geslachten in een goede traditie pleegt op te voeden!
De Tijd, 25 feb. 1930
Maar ook de katholieke kiezers lieten zich niet onbetuigd.
Uit verschillende plaatsen van het land bereiken ons berichten van begrijpelijke verontwaardiging
tegen de beleediging van Mgr. dr. W.H. Nolens. In verscheiden Kiesvereenigingen wordt een
protestvergadering voorbereid en algemeen gevoelt men de behoefte, door de openbare meening
eerherstel te doen geven aan den in zijn priestereer gegriefden Voorzitter der R.K. Kamerfractie.
Reeds heeft de R.K. Statenkieskring Hoorn vergaderd en het sein gegeven aan de protestbeweging,
die groeiende is.
Onder groote instemming der vergadering werd besloten aan Mgr. Nolens een telegram te zenden,
waarin hem voor zijn groote verdiensten dank wordt gebracht.
De Tijd, 28 feb. 1930
De Voorzitter van den Statenkieskring Hoorn heeft in antwoord op het telegram aan Mgr. Dr. W.H.
Nolens het volgende telegram ontvangen:
Fluitman, Hoofd der School, Enkhuizen.
Hartelijk dank.
Dr. Nolens.
De Tijd, 1 maart 1930
Nadat Gerard Wijdeveld de publikatie van zijn gedicht al in De Tijd had betreurd, publiceerde hij
ook in De Gemeenschap een Verklaring
Ik betreur de publicatie van mijn gedicht ‘De droom van Nolens’ in het Februari-nummer van ‘De
Gemeenschap’. Voorzover men daarin beschuldigingen tegen den persoon en het priesterschap van
Mgr. Nolens heeft kunnen lezen, herroep ik deze volkomen. Ik bied den aangevallene mijne
verontschuldigingen aan.
De Gemeenschap, 1 maart 1930
Gerard Wijdeveld
In verschillende katholieke dagbladen brak een storm van verontwaardiging los tegen de Jongeren
van De Gemeenschap, zij het dan dat de reacties bijna steeds anoniem bleven.
Laat het eens duidelijk gezegd zijn dat de ‘litteraire’ Gemeenschap op literatuur-kunst-gebied heeft
te blijven. De toekomstige politieke leiders zitten niet tussen de artiesten.
De Gemeenschap doet niet onder voor Kloos en v. Deyssel ...
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als 't op schelden aankomt. Aan deze razernij zijn beide Tachtiger-heerschappen hun litterairen dood
gestorven. Ook razen is eindig! Het voert tot onmacht, òf (bij Katholieken) tot bekeering.
De Maasbode, 23 feb. 1930
Een Student
En daar waren ‘Jongeren zonder meer’:
In de groote lijnen volgen wij onze leiders welbewust in sterk geloof en goed vertrouwen, wat anderen
ook schrijven mogen.
En zeker laten wij niet toe, dat over die leiders geschreven wordt, zooals de Gemeenschap soms
doet.
Gemeenschapsjongeren! ten volle erkennen wij, dat gij een aparten kijk op de zaken hebt, wij
verblijden ons over uw gaven, welke wij missen, dikwerf bewonderen wij uw schoone zegswijze.
Wat wij niet bewonderen, dat is, dat gij blijkbaar geen woord te vuil acht om de Katholieken, die
een leidende positie in het Katholiek-staatkundig leven innemen, te bekladden. [ ]
Doet gij uw plicht, wij blijven den onzen doen. Wij gunnen u uw tijdschrift, onze namen liggen
niet op de uitstalkasten en de schrijfbureaux, hoogstens verdwijnen deze bij den verkoop van de kilo's
oud krantenpapier.
Ze zijn er de jongeren en ze zullen blijven komen uit alle kringen. Gij vindt ze niet bij hen, die
schrijven, maar die zooveel mogelijk in stilte blijven doorwerken, grootendeels onbekend, dát zijn
ze.
Een al te luid gerucht heeft u van de wijs gebracht.
De Gemeenschap omsluit ‘de’ jongeren nog niet!
De toekomst zal het leeren.
Voor het laatste: veniam petimus, dabimusque vicissim.
De Stille Omgang nadert, zullen wij daar elkaar ontmoeten?
De Maasbode, 23 feb. 1930
Jongeren zonder meer
En ‘enkele Nijmeegse studenten’:
Naar aanleiding der Gemeenschap-critiek zou ik tegen die Gemeenschap-menschen willen zeggen:
jonge vurige mannen vol geestdrift en idealen, steekt liever de handen uit de mouw, laat uw voeten
gaan door de straatjes en steegjes uwer parochie inplaats van achter de schrijftafel in welbehagen uw
schrijflust uit te vieren en onze tafels maar steeds meer met papieren vol letters te overladen.
Non verba sed acta.
Van 't eerste is er teveel, van het laatste te weinig.
Onder geestelijke leiding op huisbezoek gaan, trap op trap af voor politiek en andere propaganda
of het leekenapostolaat.
U weet wel, vooral dit laatste!
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Voelt U daar niets voor dan mond houden.
Beloven jullie beterschap? Wij zijn zonder hoop.
Ingezonden brief in De Maasbode, 2 maart 1930
Streng oordeelde ook de Nieuwe Haarlemsche Courant in een hoofdartikel:
Deze ‘jongeren’ hebben zich nu op de politiek gegooid. Of eigenlijk niet op de politiek, want in den
grond geven zij niets om politiek. Zij zijn er vreemd van en in hun kern en wezen wars van alles wat
met werkelijke politiek ook maar iets te maken heeft. Zij verfoeien zelfs politiek en zien er laag op
neer. Hun belangstelling in politiek is alleen gesymboliseerd in de grenzelooze zucht om nooit en
nergens iets goeds te willen zien in wat anderen verrichten. Deze katholieke jongeren kunnen nooit
iets goeds ontdekken in wat voortkomt uit katholieke gelederen. Vandaar hunne onbekookte aanvallen
op erkende voormannen en op geestelijken en hunne verrichtingen; hun spot en hoon; hun bolsjewieke
tendenzen telkens en overal weer.
Nieuwe Haarlemsche Courant. 27 feb. 1930
Dit was wel de communis opinio over de kritiek welke door de Jongeren in De Gemeenschap, en later
ook in het openbaar, bij lezingen door Jan Engelman, Albert Kuyle en Anton van Duinkerken werd
geuit. De toon werd nu allengs heftiger aan de kant der aangeklaagde ‘officiële’ instanties en personen.
Zo schreef de Nieuwe Haarlemsche Courant op 21 maart 1930:
Op 1 Januari van dit jaar was het vijf jaar geleden, dat te Utrecht ‘De Gemeenschap’, het litteraire (?)
orgaan der ‘Jongeren’ gesticht werd; er werd een comité gevormd, n.b. onder voorzitterschap van
prof. mr. W. Pompe, om de redactie te huldigen; het voornemen bestond, deze huldiging te doen
bestaan in het aanbieden van een lijst van nieuwe abonné's en een bedrag om de redactie van het
tijdschrift in staat te stellen, tot aan het volgende lustrum een jaarlijksche ‘Gemeenschapsprijs’ voor
literatuur uit te loven; - en de katholieke ‘Jongeren’ stelden er een eer in, dat de niet-katholieke
burgemeester van Utrecht het eere-voorzitterschap van dit comité aanvaardde!
Wij hebben ons bij deze ‘feestelijke’ gelegenheid volkomen onbetuigd gelaten.
__________________________
PLAAT Mgr. Nolens
Van het door Ant. v. Welie geschilderd portret v. Mgr. Dr. Nolens zijn gekleurde
afdrukken, groot circa 25 of 35 c.M., verkrijgbaar bij het Secretariaat van den R.K.
Kiezersbond voor Limburg, Tongerscheweg 127, Maastricht, aan f. 2,50 per stuk. In een
passende lijst geplaatst vormt dit portret eene fraaie wandversiering; bij uitstek geschikt
voor pastorieën, spreekkamers, patronaatszalen, vereenigingslokalen, schoollokalen, e.d.
__________________________
Materiaal Sociaal Historisch Centrum, Maastricht
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Het was voor ons, litterair gesproken, zeer problematisch, of een vijfjarig bestaan van ‘De
Gemeenschap’ aldus bejubeld moest worden - maar vooral leek het ons een aan veel aanvechting
onderhevige vraag, of wij ons in gemoede mochten verheugen over een verschijnsel, dat in onze
katholieke samenleving, ook buiten de literatuur, van steeds méér bedenkelijken aard werd.
Nog noodlottiger proporties nam de overschatting der ‘Jongeren’-actie aan, toen een onzer Katholieke
bladen, waarschijnlijk behoefte gevoelend aan eenige sensatie in een moeilijken tijd, een rondvraag
uitschreef over het ‘vraagstuk’ der ‘Jongeren’ en welhaast dag na dag kwasi-gewichtige artikelen van
‘Jongeren’ en ‘Jongeren’-vrienden in zijn kolommen opnam, waarin over de Katholieke Staatspartij
en onze hoogst-verdienstelijke voormannen veelal op een schandelijk denigreerende wijze werd - en
nog wordt - gesproken.
Het is ons onbegrijpelijk, hoe een hoofdredactie van een belangrijk Katholiek dagblad het met haar
groote verantwoordelijkheid kan overeenbrengen, op deze wijze het Katholiek staatkundig leven in
ons land te laten ondermijnen, en den vijand troeven in handen te spelen, welke vanwege haar
valschheid weliswaar geen reëele waarde hebben, maar desniettemin door de tegenpartij heel
gemakkelijk (met succes!) uitgebuit kunnen worden. [ ]
Wie en wat zijn die befaamde ‘Jongeren’?
Kwantitatief en kwalitatief.
Kwantitatief:
Een handjevol jongelui, wien - op uitzonderingen na! - een zeker artistiek vermogen niet ontzegd
kan worden, doch die nog heel veel zullen moeten leeren, willen zij zich eenmaal tot rijpe kunstenaars
kunnen ontwikkelen. [ ]
Men publiceere eens het aantal abonné's op ‘De Gemeenschap’!
Kwalitatief:
Kan hier van een verbeterde editie der katholieke menschheid in Nederland gesproken worden?
Voorzoover wij de heeren kennen, zijn het doodgewone menschen - ‘als u en ik’ - met dien verstande,
dat zij blijkbaar door hun nuttige functie in het maatschappelijk leven nog niet dermate in beslag
genomen worden, dat zij zich, wegens gebrek aan tijd, wel van criticasterige en excentrieke malligheden
moeten onthouden. [ ]
Worden deze ‘Jongeren’ misschien gedreven door hun spontane en niets-ontziende katholiciteit?
Wij zullen er ons wel voor wachten, te oordeelen over het zieleleven van een medemensch; - alleen
dit:
Te oordeelen naar de litteraire producten van meerdere ‘Jonge-
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ren’ is er van een dergelijke ‘bijzondere’ katholiciteit niet veel, of niets, te bespeuren.

Terwijl De Maasbode zijn aanval op De Gemeenschap meer via ingezonden brieven deed verlopen,
bleef de Nieuwe Haarlemsche Courant het in gepeperde hoofdartikelen zoeken:
De ‘Jongeren’.
Hadden zij wel ooit een revolutionnaire taak? [ ]
't Is - het kon niet anders - een operette-revolutie geworden.
Een onnoodige, een geforceerde revolutie, - en dan alleen nog maar ‘op het tooneel’, want de
‘Gemeenschap’-toeschouwers, die over 't algemeen niet eens applaudisseerden, gingen na iedere
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nieuwe vertooning heen en leefden, alsof er niets gebeurd was, hun leven van iederen dag. [ ]
Wat hebben zij ons geschonken?
Waar zijn hun verzenbundels, hun romans, hun tooneelwerken?
Praat ons nou niet over 'n paar boekjes, over 'n paar artikeltjes in de ‘Gemeenschap’.
Waar zijn de ‘Jongeren’-verzen, die algemeen van buiten gekend worden, zooals indertijd de verzen
van Jacques Perk, Willem
Kloos, Albert Verwey, Helène Swarth? Waar blijft nu het proza van een Van Deyssel, van een
Jacques van Looy, van een Van Eeden, van een Herman Robbers, van een Emants? Waar deponeeren
zij hun tooneelwerken als van een Herman Heyermans? Jammerlijk tekort!
Laten de ‘Jongeren’ met hun kunstpraestaties eens voor het front komen.
Nieuwe Haarlemsche Courant, 25 maart 1930
En twee dagen later:
Wij herinneren hier aan kwajongensachtig geschrijf tegen Mgr. Nolens, tegen Pater Borromaeus de
Greeve, tegen Baron van Wijnbergen, tegen Jhr. Ruys de Beerenbrouck, tegen Herman Moerkerk,
enz. enz.
En als men nu eens wist - zooals wij het weten - welke motieven veelal tot deze scheldpartijen
leidden!
Wij hopen voor de betrokken ‘Jongeren’, dat men ons er niet toe zal dwingen, deze motieven
openbaar te maken.
Zij zouden na onze publicatie voorgoed onmogelijk zijn! Wij beschikken over een dossier, waarvan
meerdere stukken in staat zijn, dezen en genen ‘Jongere’ - voorzover er nog schaamtegevoel aanwezig
is - klassiek te doen uitroepen: ‘Nu moge de grond zich voor mijne voeten opensplijten!’ ...
Dit geschrijf was één lezer van de Nieuwe Haarlemsche Courant blijkbaar te gortig. Hij schreef een
vlammende protestbrief, waarin o.m. de snedige vraag voorkwam:
En hoeveel van Uw lezers kennen de namen en de werken der Tachtigers? Als U deze uitingen zoo
belangrijk vindt (ik wel) waarom hebt U er dan nooit op gewezen? Wanneer U antwoordt dat dit Uw
taak niet is, zeg ik U dat het dan zeker Uw taak niet is een jonge, groeiende kunst te bespotten en te
kleineeren. Het is trouwens zeer gevaarlijk aan jonge, oprechte en vurige menschen ergernis te geven!
Er is aldus al onherstelbare schade aangericht.
En hij eindigde:
U beweert valschelijk dat U het talent en eenige uitingen der
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Jongeren waardeert, maar de waarheid is dat uwe krant nooit een letter appreciatie voor de jonge
kunst heeft bevat. Ik zal het hierbij laten, maar ik verzeker u, dat de gezonde kracht dezer Jongeren
door de thans gebruikelijke journalistiek niet zal gebroken worden!
Nieuwe Haarlemsche Courant, 1 april 1930
H. Andriessen
Voor het overige waren er brieven in dezer voege:
M'n verwondering steeg, toen ik in sommige artikelen van ‘De Gemeenschap’ zoo vrij zag zinspeelen
op 't sexueele, met name b.v. in een schets ‘Aquarium’ en ik vroeg me af, of artistieke jongeren soms
bijvoorbeeld immuun waren tegen alles wat de heilige deugd kan aanranden.
Van dien tijd af slonk m'n bewondering.
Nieuwe Haarlemsche Courant, 1 april 1930
Een lezer
Of zelfs in dichtvorm, zoals deze in De Maasbode:
Vrij naar ‘De kleine man’.
We beleven tegenwoordig een allergeksten tijd,
Tot dusver zeker nog niet ‘dagewesen’;
‘De Entwertung aller Werte’ ook in Nederland een feit,
Voor de gemeenschap evident bewezen:
Wie kent 't best muziek?
Doet niet aan politiek?
Wie is 't meest persoonlijk en fel in z'n critiek?
Dat is de jongeman, dàt is de jongeman,
Dat is die jongeman met 'n leeraarspakje an,
Dat is de zóóveel wetende, begaafde jongeman,
Die alles, alles, beter weet dan d' heele ‘rataplan’!
Of je 40 jaar en langer hebt gezwoegd in politiek,
Je bent en blijft in elk geval een ... stakker.
'n Anonymus, met veel lef in de moderne lyriek,
Is als contra-mineur de gladde rakker!
Wie is die Mien - Gerard?
En wie monsieur Albert?
Wie vindt de stoerste werkers 'n oud-kliekje-door-elkaar?
Het is die jongeman, het is die jongeman,
Het is de jongeman, die zoo ‘fijn’ schrijven kan.
Het is zoo'n litterair-cultuurdragend jongman,
Waarmede geen der oud're krachten zich vergelijken kan!
Gelukkig zijn er óók nog tal van andre jongelien,
Weliswaar niet ‘litterair-deskundig’!
Maar niettemin van intellect behoorlijk toch voorzien,
Om hun critiek te kunnen voeren ... oordeelkundig!
Zij staan niet aan den kant,
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Te schreeuwen, moord en brand,
Maar werken gaarne mede in 't politiek verband!
Dat zijn de jongelien, dat zijn de jongelien,
Die ook nog willen leeren van knappe oudre lien.
Het zijn de jonge werkers - men vindt ze overal Die strijden onder de oude leus: Roomsche eenheid bovenal!

Mr. Cemetery
(‘Mien-Gerard’ verwijst naar Mien Proost en Gerard Wijdeveld; met ‘Mr. Cemetery’
meenden meerderen dat Gerard Wijdeveld de eigenlijke auteur was van de verzenbundel
‘Het middelbaar onderwijs’ door Mien Proost; dit was echter het pseudoniem van Hans
Klomp. Uit de Maasbode 9 maart 1930)
Had de dichter Gerard Wijdeveld de publikatie van ‘De droom van Nolens’ inmiddels in het openbaar
verklaard te betreuren, de redactie van De Gemeenschap liet het er niet bij zitten. In hetzelfde nummer
als waarin Wijdeveld zijn ‘Verklaring’ aflegde schreef zij:
Bericht!
Vlak voor het afdrukken van dit nummer bereikt de redactie het bericht, dat de kerkelijke censuur
weigert goed te keuren het artikel ‘Nog een verklaring’, dat wij hadden toe te voegen aan de
bovenstaande ‘Verklaring’ van Gerard Wijdeveld. Dit bevreemdt ons temeer, wijl de kerkelijke
censuur eenige weken geleden geen bezwaar heeft gemaakt tegen het vers ‘De droom van Nolens’.
Men deelt ons mede, dat deze weigering is gebaseerd op een artikel over ‘De bevoegdheid van den
censor librorum’, behelzende een opvatting over den codex van Dr. W. Mulder, secretaris van het
Aartsbisdom. Om niet den geringsten schijn te wekken, dat wij het herdersambt der Kerk niet zouden
erkennen, leggen wij ons momenteel neer bij deze beslissing, waarvan wij ons echter het ‘speciale’
karakter niet kunnen ontveinzen. De redactie zal zich beraden over hetgeen thans gedaan moet worden,
daar zij niet kan aanzien dat ‘De Gemeenschap’ als vrije spreektribune in vrije kwesties onmogelijk
wordt gemaakt.
De Gemeenschap, maart 1930
De redactie
In het 1 aprilnummer van De Gemeenschap publiceerde Wijdeveld overigens zijn Cato:
Waar' Cato levend ... (Vondel)
Hij was de roekelooze dienaar van zijn stad
en heeft zijn sterken hartslag om haar heil versleten.
Hij heeft zijn dagen lang gelach en smaad gegeten
Omdat zijn eerlijk woord geen gladde ronding had.
Wanneer zijn elk jaar zwaarder hand de hoorders bad
om stilte, en hij dan, eindloos koppig en verbeten,
dat woord herzei, dat hij niet wou, niet kón vergeten:
Carthago móét verwoest! of anders ónze stad! -
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dan keek wel d' ééne knecht van Opportuniteit
- die vale godheid van een sloom en vuurloos leven tersluiks naar d' ander en zij lachten samen, even.
Carthago wérd verwoest, al wachtte 't langen tijd
en Cato heeft aan ons deez' zware les gegeven:
ook politiek wint slechts door hart en vurigheid.
Gerard Wijdeveld

De verklaring welke de redactie van De Gemeenschap aan die van de dichter Gerard Wijdeveld had
willen toevoegen werd nu opgenomen in een vlugschrift, ‘De droom van Nolens en de gevolgen’.
Daarin heet het:
De redactie van De Gemeenschap herroept NIETS en betreurt ALLEEN, dat Gerard Wijdeveld
gemeend heeft de p u b l i k a t i e (wij spatieeren) van het gedicht ‘De Droom van Nolens’ door
bovenstaande verklaring ongedaan te moeten maken. [ ]
Aan Wijdeveld hier geen verwijt. Al betreuren wij dat hij de publicatie van zijn gedicht herriep
(een gedicht, een stuk verbeelding, een ding dat groeit zooals een plant groeit, IS natuurlijk in
werkelijkheid niet te herroepen: de heeren hebben te vroeg gejuicht), - wij nemen aan dat zijn geweten
hem dit heeft voorgeschreven. Natuurlijk was zijn gedicht een beleediging van Mgr. Nolens. Wij
hebben nooit gehoord, dat een hekeldichter of een pamflettist er zich voor hoedde: te beleedigen.
‘Een hekeldichter moet steeds concrete aanvallen richten op een concreet beeld’, aldus schreef
Wijdeveld terecht in zijn aanvankelijke verdediging in ‘De Tijd’. Maar het gedicht kon alleen een
beleediging van den PERSOON van Mgr. Nolens genoemd worden, in zooverre die persoon door
stomme hakaftrappers van Mgr. Nolens is gemaakt tot een onaanrandbare legende, in strijd met zuivere
verhoudingen tusschen sterfelijke en onvolmaakte menschen. Hoevele armen van geest worden niet
dagelijks diep beleedigd, zonder dat één krant zich opwindt? Teekenend is in dit verband, dat een der
kiesvereenigingen, we zijn vergeten in welken uithoek, reeds het plan had opgevat Mgr. Nolens in
een speciaal daartoe te beleggen vergadering ... eerherstel te brengen. Alsof Mgr. Nolens het Heilig
Sacrament des Altaars ware. [ ]
In waarheid was dit gedicht MEER DAN EEN BELEEDIGING: een bovenpersoonlijke beleediging
(de gansche dichtkunst is bovenpersoonlijk), de aantasting van een zeer representatieve gestalte, een
appèl aan het volksgeweten en aan het geweten van Mgr. Nolens. En nu moet men hierin weer niet
lezen, dat Wijdeveld een oordeel wilde vellen over de diepste, innigste verhouding tusschen Mgr.
Nolens en God. Hij beoordeelt geen mate van schuld en vraagt geen straf. Neen, hij wilde, of liever:
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hij werd onverklaarbaar, instrumenteel gedreven den grooten, knappen tacticus een enkel, bliksemend
oogenblik te wijzen op den verbijsterenden afstand tusschen wat de eerste, voornaamste roeping van
den katholieken priester is en blijft - gansch onderscheiden van den plicht des staatsmans, des dichters,
des beambten - en den dagelijkschen gang van zaken met deszelfs onheilig gekonkel. [ ]
Nolens zèlf had moeten spreken - òf het is goed dat hij zwijgt, maar dan leggen wij ook alle verwijten
van de politieke en de journalistieke daglooners naast ons neer, zooals Wijdeveld die naast zich neer
had kunnen leggen, en gaan rustig onzen gang. [ ]
Vijf jaren hebben wij, naast anderen, geschreven over wat men ‘de fraaie kunsten’ noemt, men
heeft ons vaak heftig aangevallen, maar wij wonnen terrein. Wat men heeft moeten laten gebeuren
op het gebied der kunsten, dorst naar waarachtigheid, daar even ernstig geldend als nu hier, men
wenscht hem niet in het heilig-huis der politiek. Op het hoogveld der Poëzie voelt de burger zich
onzeker, maar in het troebel water der staatkunde is hij thuis, meent het althans te zijn. Goed, wij
zullen hem ook dáár treffen en laten niet af als de strijd moeilijk is en zwaar.
De Gemeenschap, Uitgevers, Utrecht, z.j.
En in de aflevering van 15 april (De Gemeenschap was intussen begonnen tweemaal per maand te
verschijnen, om de actuele gebeurtenissen sneller te kunnen becommentariëren) voegde de redactie
daar nog het volgende aan toe, onder het hoofd
Geen lafheid, maar overtuiging
De ordinarius van het Aartsbisdom heeft ons op Zaterdag 22 Maart j.l. medegedeeld, dat de verdere
verspreiding van het vlugschrift ‘De Droom van Nolens en de gevolgen’, buiten de verzending aan
de abonnés, die reeds had plaats gehad, of de publicatie van welk ander artikel ook van gelijke
strekking, ten strengste werd verboden, onder straffe van Persoonlijk Interdict, welke straf zonder
eenige verdere uitspraak zou worden beloopen door het feit van de overtreding zelve. Dit persoonlijk
interdict - een maatregel die in het Aartsbisdom, naar ons werd meegedeeld in honderdtallen van jaren
niet is toegepast - verbiedt o.m. het ontvangen der H.H. Sacramenten en het bijwonen van alle
godsdienstoefeningen, met uitzondering van de predicatie.
En daarmee was de rel voorlopig tot een einde gekomen.
Maar de Jongeren bleven nog lang bij de kerkelijke hierarchie zowel als bij politici verdacht, niet in het minst ook doordat intussen in het nieuw gestichte maandblad De Paal het anticlericalisme
scherper kanten had gekregen.
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Op 29 december 1931 hield Mgr. J.D.J. Aengenent te Haarlem. een rede, waarin de volgende passages
opvielen:
De laatste jaren is de lectuur in tijdschriften en boeken, door katholieken samengesteld, in vele gevallen
verre van bevorderlijk voor onze roomsche zaak. Ik heb de nieuwere publicaties met groote aandacht
gevolgd, ik deed dit niet uit sympathie, maar omdat ik meende verplicht te zijn op de hoogte te komen
van wat op het gebied van katholieke lectuur geboden werd. En die publicaties wekten maar al te
dikwijls mijn tegenzin op.
Groote bezorgdheid vervulde mij. Waar moet het met de jeugd naar toe, als die ideeën, die in
dergelijke boeken en tijdschriften verkondigd worden, gemeengoed zouden worden. Klachten
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van ouders bereikten mij, klachten van zeer hoog staande priesters over de lectuur, die van katholieke
zijde en onder katholieke vlag werd voorgezet.
De klachten tegen zulke Roomsche schrijvers zijn drievoudig: Ten eerste: er is een groep van
katholieke schrijvers, die in tijdschriften en boeken schrijven over priesters en religieuzen op een
wijze, die het respect voor dezen absoluut en systematisch moet ondermijnen. Dat zou een groote
ramp zijn niet alleen voor deze priesters en religieuzen, maar ook voor de katholieken zelf. Wij vinden
onze groote kracht niet alleen in onze sterke goed gefundeerde katholieke organisaties, maar vooral
ook in de kinderlijke aanhankelijkheid van de geloovigen voor de priesters. [ ]
Ten tweede: Er zijn schrijvers, die in tijdschriften en boeken onderwerpen bespreken, die beter niet
genoemd moesten worden. Zulke katholieke schrijvers kunnen soms een uiteenzetting van details
geven met een vrijheid, die aan het ongelooflijke grenst. [ ]
Ten derde: Er wordt door verschillende katholieke schrijvers met dusdanige bewoordingen over
sociale toestanden geschreven, dat het opwekken van verbittering niet uit kan blijven. [ ] Het is de
taak van katholieke ouders en van u, hoofden van scholen, die voor een groot gedeelte van den dag
de plaats van de katholieke ouders inneemt en die de roomsche opvoeding van het kind in handen
hebt, aan te kweeken een geest van groote voorzichtigheid in het kiezen van lectuur.
De Tijd, 30 december 1931
In september 1931 stierf de voorman der R.K. Staatspartij mgr. dr. W.N. Nolens. Het rumoer rond
zijn persoon was inmiddels wat verstild. Hyacinth Hermans O.P. nam in zijn Maasbodeweekpraatje
een initiatief.
Nolens dood
Nolens dood. Maar dood zal hij tot ons blijven spreken.
Door zijn levenswerk, door zijn nagedachtenis, door zijn voorbeeld.
Straten, pleinen en parken zullen straks zijn geëerbiedigden en vereerden naam dragen.
Venlo heeft hem reeds een standbeeld toegezegd.
Een standbeeld voor Mgr. dr. Nolens.
Ook Domela Nieuwenhuis kreeg er deze week een.
En ik denk aan het leelijke Schaepman-monument op het grasveld te Rijsenburg, en aan den ijzeren
kolos van diens nieuwsten standbeeld op den eenzamen achterhoeksen weg naar Tubbergen. Wij zijn
nu eenmaal geen volk voor standbeelden.
En tot mijn verrassing lees ik dezer dagen in de ‘Nieuwe Ven-
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losche Courant’, het dagblad, waarin Nolens zoovele jaren lang, toen hij nog in de krant placht te
schrijven, zijn politieke voorlichting gaf, dat op mij zoowaar een beroep wordt gedaan om hier ter
plaatse de idee te bevorderen, en de algemeene geestdrift te wekken, niet allereerst voor een standbeeld,
maar voor een Bidkapel over Nolens' graf.
Een Bidkapel, waar wij Katholieken, naar Nolens' geest en Nolens' wensch zullen bidden, ‘dat wij
één zullen zijn en blijven’, ook in de komende dagen, nu zijn in liefde bindende kracht er niet meer
is.
Een Bidkapel, waarheen wij ter pelgrimage kunnen trekken in dagen als meer dan ooit eenheid en
samenhoorigheid dwingen, willen wij Nolens' levenswerk handhaven en in zijn geest blijven
voortarbeiden.
Een eigen, echt-katholiek ‘Mgr. Nolens' Oord’ voor dagen, als wij ons zwak zullen voelen en
weifelend, waar wij kracht kunnen putten om moedig voor te gaan.
Weekpraatje in ‘Hors d'oeuvre’, De Maasbode, 6 sept. 1931
Kort daarna verscheen deze advertentie:
__________________________
Mgr. W.N. Nolens
Buste 30 c.M. hoog in crême uitvoering f 4,50 fr. huis. Ateliers v. Beeldende Kunst, J.v.
Vlijmen, Helmersstraat 20, R'dam,
__________________________
De Maasbode, 22 nov. 1931
Een apart hoofdstuk vormt mr. J.B. Bomans: de uiterst kleurrijke Haarlemse figuur, die, sinds 1913
in de politiek, steeds, maar vooral in de jaren 1927-1934, erin slaagde de aandacht op zich gevestigd
te houden. Verschillende voorbeelden mogen volgen.
Toen in 1929, niet lang voor de Provinciale Staten-verkiezingen, de plaats van de senator P.J.J.
Haazevoet vrijkwam (deze had zich in het débacle van de Nederlandsche Spaarverzekering voor
Katholieken geblameerd) ontstond er een stormpje rond de persoon van mr. J.B. Bomans. Deze had
immers, tegen de rechtmatige verlangens der Katholieke Arbeidersbeweging naar een verkiesbare
plaats voor een hunner kandidaten, de kandidatuur doorgedreven van J.N. Hendrix:
Algemeen is onze partij overtuigd, dat de Eerste Kamergroep moet herzien, omdat er te veel
industrieelen en werkgevers in zetelen. En nu komt N.-Holland met een nieuwen man uit die
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‘branche’! De gedachte aan ‘betere vertegenwoordiging’ wordt verschoven naar de plaatsvervangers.
Waarom? De noodzakelijkheid daartoe blijkt uit niets.
Dit schreef De Residentiebode in juni 1929. En De Tijd noemde in een hoofdartikel op 31 juni 1929
de manoeuvre.
een machinatie, waarvoor het katholieke volk nauwelijks een naam zou weten te vinden.
En De Volkskrant schreef op 6 juli, onder het hoofd ‘Wie brengt ze tot rede?’:
Noordhollandsche Statenleden hebben getracht, het bureau der fractie te bewegen tot het houden van
een clubvergadering ter bespreking van den toestand.
Die pogingen zijn op een vastberaden, zelfs onheusche weigering afgestuit.
Wat wil men nu: tot hoever zal men zijn koppigheid om den katholieken arbeider uit de Eerste
Kamer te weren, drijven?
De Volkskrant noemde als ‘uiterst verweermiddel’ het indienen van een eigen kandidatenlijst naast
‘de officieele’. Dit middel werd te baat genomen. De Tijd van 10 juli:
Het is dus thans zoover gekomen, dat door het drijven van mr. J. Bomans de eenheid werd verbroken
en de strijd openlijk in de Katholieke Statenfractie is uitgebarsten.
Men weet, dat de auctor intellectualis van ‘het Noord-Hollandsche geval’ de heer mr. J. Bomans
is, die ter beveiliging van zijn zetel in het College van Gedeputeerden het initiatief nam, om op
zoogenaamde gevoelsargumenten zijn collega, den heer mr. J.N. Hendrix naar de Eerste Kamer over
te loodsen. Dat de initiatiefnemer voor dit geval de democratische gezindheid moest afleggen, van
welke hij in kiezersvergaderingen hoog pleegt op te geven, gaf hem klaarblijkelijk niet de minste
moeite.
De Nieuwe Venlosche Courant:
De heer Bomans heeft kans gezien, het Katholieke eenheidsfront voor de Eerste Kamer-verkiezingen
te verbreken. Dit is voor iemand, die zich zoo'n soort evenbeeld van dr. Schaepman vindt, niet een
aardige prestatie.
Zaterdag 13 juli vergaderde het bestuur der R.K. Staatspartij te Utrecht onder voorzitterschap van
Jhr. Ruys de Beerenbrouck. Het communiqué meldde:
Getracht zal worden deze aangelegenheid alsnog in goede banen te leiden. Een commissie uit het
Partijbestuur werd aangewezen om daartoe stappen te zetten.
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De commissie rapporteerde op 22 juli, de afzonderlijk ingediende ‘anti-lijst’ af te keuren. In De Tijd
werden de termen ‘Pro-Bomansianen’ en ‘Anti-Bomansianen’ gebezigd. De heer Hendrix werd
gekozen en de heer Bomans werd gedeputeerde.
Twee jaren eerder, in de zomer van 1927, was een storm rond dezelfde heer Bomans ontstaan, naar
aanleiding van het feit dat hij een der duidelijkste voorbeelden bleek te zijn van absenteïsme in de
Tweede Kamer. Van de 81 vergaderdagen in het zittingsjaar 1926-1927 had mr. Bomans er 41
bijgewoond, bij slechts 32 van de 96 stemmingen bij naamafroeping was hij aanwezig geweest. Het
dient gezegd dat hij bovendien lid was van Gedeputeerde Staten van N.-Holland en de Gemeenteraad
van Haarlem. In zijn rede voor de R.K. Kiesvereeniging Haarlem - op 16 maart 1928 - zeide Bomans
o.m.:
De strijd der Katholieke pers tegen Schaepman is niet de schoonste bladzijde in de parlementaire
geschiedenis. Men valt meer katholieke mannen aan. Dat gebeurde ook mij dezer dagen, toen over
mijn afwezigheid in Den Haag berichten in de pers de ronde deden.
Ook dit werd een ‘geval-Bomans’. De aangevallene gaf zelf in De Maasbode van 22, 23 en 25 maart
1928 ‘Opheldering’ in drie delen. De kern ervan was wel deze:
Ik ben er van overtuigd: hadden geen reis, ziekte en Statenzitting mij belet te komen: ik zoude méér
dagen z.g. vrijwillig afwezig zijn geweest. [ ]
Juist en vooral tijdens de Algemeene Beschouwingen over de Staatsbegrooting en de diverse
Hoofdstukken, wanneer dus de Kamer niet bezig is met haar voornaamste taak: mede te werken aan
de vorming van wetten, maar deze taak (Begrootingswetten aanvaarden) uitbuit om als critisch lichaam
op te treden, zonder twijfel haar recht en plicht als dit noodig is, maar welk gedoe (vergeef mij het
woord) in automatische herhaling jaar in jaar uit een lengte en breedte (geen diepte) aanneemt,
waardoor naar mijn innige overtuiging juist haar waarde als toezicht houdend en critisch college een
hinderpaal wordt voor den arbeid der Regeering en, wat veel erger is, haar waarde waardeloos wordt
in de oogen van het afvaardigend volk, die zijn eigen vertegenwoordiging met allerlei invectieven
gaat aanduiden, die ik hier niet behoef te herhalen. [ ]
Al zoude ik willen, ik kan de boekdeelen lange trits van begrootingsredevoeringen niet meer
aanhooren. Ook dit jaar is het bar geweest en het was bijna ondragelijk voor de ministers, die het
moesten aanhooren en daar althans luisterden met een opdracht: straks antwoorden. Mij is het gladweg
onmogelijk er
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lang naar te luisteren. Zelfs bij een oorlogsbegrooting, waarvoor ik mij vroeger wel eens geïnteresseerd
heb. Als van Zadelhoff opstaat weet ik reeds, dat de jaarlijks terugkomende verklaringen komen over
ontwapening. Ik luisterde, want hij deed het niet onhumoristisch, zijn vorm was nieuw, al bleef de
inhoud bij het oude. Maar dan komen de tegenstanders los. Waarom een leger en een vloot. Waarom
geen ontwapening, tenzij algemeen en gelijktijdig. En zoo gaat het dagen voort. [ ]
Ik zie niet in, wie of wat geschaad wordt als ik dáárom niet naar Den Haag reis en men kan mijn
inzicht mogelijk niet deelen, ik herhaal nog eens: ik kàn er niet naar luisteren en men zal mij toch
niet wijs willen maken, dat ik wèl plichtmatig handelen zou door de presentielijst te teekenen en dan
in de koffiekamer te gaan hangen. Heb ik mij zelf ook niet soms betrapt op dit euvel wat ik hèn kwalijk
neem: dat zij spraken voor hun kiezers en ik teekende ... voor mijn kiezers? [ ]
Dit wilden wij zeggen: wij hebben de gevolgen te dragen van een afwijkend oordeel over Kamer,
Raad en Staten; men moet het den trouwen kiezer, die een ander oordeel heeft over die
vertegenwoordigende lichamen, niet te moeilijk maken. Noch de partij als zoodanig. Ook bij de
verkiezingen moet men één zijn, juist dan, en ik wil geen voorwerp zijn van verdeeldheid van meening.
Die meening nu kan heel gemakkelijk scherp verdeeld zijn bij mijn candidatuur. Ergo: wanneer de
Partijraad mij als kwaliteitscandidaat zou stellen, maar er is oppositie bij het kiezersvolk van Haarlem
- Helder, óf, nog gemakkelijker, het volk wil wel, maar het Partijbestuur niet, of, wat ook mogelijk
is: er is wèl een meerderheid bij beide deelen van de partij doch tevens een noemenswaardige
minderheid: ik aanvaard alsdan geen candidatuur. Eenheid moet er blijven.
Eerst als er volle en gulle eenswillendheid zou zijn in héél de partij, waarbij enkele excepties
overhoopgeloopen mogen worden omdat wij democratie en geen oligarchie als grondslag nemen, zou
ik mij, omdat ik het dàn als plicht voel, wederom laten herkiezen. Waar de vriendelijk opponeerende
bladen gemakkelijk kunnen zorgdragen, dat die laatste voorwaarde niet verwezenlijkt wordt, is dus
practisch mijn herverkiezing uitgesloten.
De Maasbode commentarieerde:
Mr. Bomans' opheldering zal met gemengde gevoelens zijn gelezen. In een betoog, dat door
breedsprakigheid en overbodigen omhaal evenzeer zondigde als sommige van de door onzen
afgevaardigde gewraakte begrootingsredevoeringen in Kamer, Staten of Raad ... heeft de heer B.
desniettemin de roos geraakt,
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om echter ten slotte toch nog bij een averechtsche conclusie te belanden.
De Maasbode, 26 maart 1928
Het Centrum:
Naar onze meening zit het geval-Bomans dieper, althans anders. Wie jong tot lid der Tweede Kamer
gekozen wordt, en daar, op grond van hetgeen hij in kleinen kring reeds aan waardering kon oogsten,
meent aanstonds een vooraanstaande plaats te kunnen innemen, kan niet anders dan na enkele jaren
sterk gedesillusioneerd zijn. Men wordt geen vooraanstaand Kamerlid op stel en sprong, maar alleen
door aanvankelijk bescheiden op te treden, en hard te werken.
Het Centrum, 31 maart 1928
Een ingezonden-briefschrijver in de Nieuwe Haarlemsche Courant, in een schrijven gedateerd ‘Witte
Donderdag, 1928’ was het daar niet mee eens:
Hij is voor ons geweest een Uebermensch in de meest letterlijken zin en nog.
Mr. Bomans werd niet als kamerlid herkozen. Nog eenmaal echter deed hij zeer velen, en thans niet
alleen in de katholieke wereld, over zich spreken: in het jaar 1934.
Het jaar tevoren verschenen bij de Wereldbibliotheek te Amsterdam de eerste twee delen van een
‘Donaldcyclus’, getiteld: ‘Jan Herbert MacDonald’ door J.B. van Rode. In de Maasbode schreef
v.D.:
Laat ik beginnen met de verzekering, dat ik niet het minste heb tegen de huzaren, noch tegen den
Nederlandschen adel ... Maar aan den anderen kant zie ik ook weinig gronden voor de meening, dat
‘de strijd tegen de wanorde en voor den opbouw der nieuwe Nederlanden’ slechts van huzaren en
edellieden zijn heil te wachten zou hebben.
Dat nu schijnt het geloof te zijn van den heer J.B. van Rode en omdat ik dit zijn geloof niet delen
kan, leek het mij verstandiger voorop te zetten, dat ik in dezen door geen enkelen persoonlijken wrok
of vooroordeel gedreven word.
Het zou nog niet noodig zijn, dit verschil van gevoelen tusschen twee vrij onbelangrijke menschen
over een vrij onbelangrijke zaak hier uitdrukkelijk te constateeren, ware het niet, dat de heer van Rode
van plan is om aan zijn geloof uiting te geven in een romancyclus, die niet minder dan tien deelen
omvatten zal en ons ‘als een machtige film van laaiende romantiek’ de toe-

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

278

komst van de nieuwe Nederlanden en Europa tot het jaar 2033 wil ontrollen.
Met den heer J.B. van Rode heeft een Hollandsche Courts-Mahler zijn intrede bij ons gedaan ...
Een katholieke Courts-Mahler.
De Maasbode, 9 sept. 1933
Ook Anton van Duinkerken beoordeelde het, althans in zijn eerste delen nog alleen maar romantische
werk, in De Tijd, toen intussen vier banden verschenen waren:
Dit boek heeft tot held een huzaar, die tweemaal trouwt, en flauwe gesprekken voert met zijn
opeenvolgende echtgenooten, die voorts den laffen, rhetorischen geest dier gesprekken verloochent
in herhaalden wettigen manslag, hetzij uit zelfverdediging, hetzij in dienst van het gemeenebest
gepleegd, die eindelijk op de Brabantsche hei nabij Goirle wordt uitgeroepen tot koning van het
Vereenigde Groot-Nederland om als zoodanig Europa te redden van een ondergang, reeds gedeeltelijk
bewerkt door de wrekende gerechtigheid Gods, waarover onze held naar willekeur beschikt als
‘uitverkoren werktuig’, dat wil zeggen: als biddend bevelhebber over den hemel. [ ]
Als de pastoor van Heemstede maar zegt, dat Jan Herbert MacDonald, ofschoon hij nooit aan
politiek gedaan heeft, zich moet laten afvaardigen door de kiesvereeniging zijner gemeente, dan staat
de gehoorzame man zonder de minste tegenkanting klaar om liever dom te zijn op gezag des priesters
dan redelijk uit zelfkennis, maar dit soort domheid wordt steeds door den Hemel beloond en de man
verandert in een steunpilaar der R.K. Staatspartij als de vrouw van Loth in een zoutzuil. De Roomschen
hebben nu eenmaal de autoritaire beschikking over een God, bij wien alles mogelijk is.
De Tijd, 24 okt. 1933
Het was De Vrijheid: staatkundig weekblad, tevens bevattende de officieele mededeelingen van de
Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond, dat in zijn nummer van 12 juni 1934 bij monde van mr. J.J.
van Bolhuis in een ‘Open brief aan mr. J.B. Bomans, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland’
op ironische wijze verband legde tussen J.B. van Rode en mr. J.B. Bomans en van MacDonald getuigde
dat hij zich zeer oneerbiedig gedraagt tegenover Koningin Wilhelmina. Er was een flinke, nauwelijks
meer literair te noemen rel ontstaan. De Maasbode haastte zich sussend op te treden:
De zaak is van weinig belang. De geheele Donald-cyclus is een pijnlijke vergissing en wie het
schrikkelijkst er van zwijgt, heeft het best gezeid.
De Maasbode, 21 juni 1934
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Maar weinige dagen later berichtte hetzelfde blad:
De Donald-Cyclus
De schrijver blijft hardnekkig in de boosheid en kondigt de deelen VI en VII aan. Niet Van Rode
maar Rodius?
Het moge dan niet worden erkend, dat mr. Bomans J.B. van Rode is, achter de figuur van mr.
Rodius steekt echter in ieder geval de auteur.
Het wordt ons medegedeeld in het volgende reclame-proza (waartoe is de Wereldbibliotheek
gekomen!):
Het merkwaardige van deel VI van den Donald-Cyclus (Mr. Rodius) is: dat de schrijver zich ditmaal
niet verliest in toekomstvisioenen, maar - bij wijze van tusschenspel - uitweidt over een figuur, die
reeds in de vorige deelen van den Cyclus nu en dan werd genoemd: Mr. Rodius. Dit zesde deel speelt
dan ook voornamelijk in het heden. Het is overduidelijk dat de schrijver met dezen Mr. Rodius zichzelf
bedoelt en het dus eigenlijk de auteur is, die zijn leven in 't algemeen en zijn politiek leven in 't
bijzonder, wil rechtvaardigen. Hij geeft zeer afbrekende critiek op het politieke leven in Nederland.
De politieke persoonlijkheden worden niet, zooals bij z.g. ‘sleutelromans’ onder gefingeerde namen
ten tooneele gebracht, maar voluit met naam en toenaam! Zeer pikant is daarbij, dat de schrijver zijn
eigen partij-genooten en partij-leiding zeer bruusk de waarheid zegt, of wat hij voor de waarheid
houdt. Het boek zal dan ook ongetwijfeld groot opzien baren in de kringen der R.K. Staatspartij en
heftige aanvallen ontketenen.
De Maasbode, 26 juni 1934
Maar, berichtten de bladen op 8 juli 1934:
Mr. J.B. Bomans, de auteur van den Donald-cyclus heeft naar Vaz Dias meldt, aan de directie van de
Wereldbibliotheek het volgende schrijven gezonden:
‘Naar aanleiding van de aankondiging van “Mr. Rodius”, als zou deze vervolgroman de R.K.
Staatspartij benadeelen en van meening dat dit - hoezeer onbedoeld - er alweder uit gelezen zou
kunnen worden, waar de voorafgaande loutere phantasieën zoo ernstig beoordeeld zijn, verzoek ik u
die uitgave te staken en het aanwezige materiaal te vernietigen, behalve de inleiding, als bewijs van
mijn intenties.’
Het laatste woord had de rubriek ‘Hagel’ in De Gemeenschap. Er werd verband gelegd tussen de
aangekondigde onthullingen over de R.K. Staatspartij en de intrekking van het boek, - en:
tegenover het staken dezer uitgave zal de schrijver Bomans wel een tegenprestatie hebben verlangd.
Maar een bewijs werd nooit geleverd.
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11. Schone letteren
‘In de Boekenweek’ was de titel van een artikel door Anton van Duinkerken in De Tijd van 11 mei
1932, waarin de doorsnee houding van de doorsnee katholiek tegenover het boek raak werd geschetst.
Het boek blijft buiten uw huis.[ ]
Gij behoort tot onze goede Roomsche menschen, die ontvankelijk zijn voor de waarschuwing tegen
het booze, dat gij wellicht niet eens kent. Ik respecteer deze onnoozelheid in u: zij komt voort uit een
aangekweekten angst, dat gij uw ziel besmeuren zou of de zielen der u toevertrouwden schaden, doch
die angst is u niet ingegeven door kennis van zaken, maar alleen u bijgebracht door de herhaalde
preek tegen ‘de slechte lectuur’, die ‘pest van onzen tijd’. Gij kent die preek van buiten, zooals wij,
maar gij lachtet nooit om de rhetorische vraag: ‘Ziet gij die holle oogen? Wat zoeken zij in dit nachtelijk
uur bij het weifelend licht eener waskaars?’
Gij kent het rhetorische antwoord: ‘De ontucht’ en gij gelooft dat. Gij zijt werkelijk overtuigd, dat
men alleen maar leest om slecht te worden en het scheelt weinig, of gij gelooft bovendien, dat men
alleen maar slecht wordt door te lezen.
Laat mij u gerust stellen, goede huisvader: er zijn veel menschen slecht geworden door absoluut
alles te lezen, wat in hun handen viel, maar daar zijn nog meer menschen slecht geworden (of slecht
gebleven) door absoluut nooit iets te lezen. [ ]
Op Zondag 28 Februari 1932 heeft de pastoor van een der Amsterdamsche parochiekerken zijn
geloovigen gewaarschuwd tegen den slechten invloed der ‘zoogenaamde jongeren’, die zich ten
schamelen overvloede op hun jeugd ‘uitgeven voor katholieke schrijvers’, maar natuurlijk heelemaal
niet katholiek zijn. Het was aardig, de geloovigen gade te slaan, voor wie die waarschuwing bedoeld
moest zijn. Daar was er niet een onder deze eerzame gewone menschen, van den rijksten kerkmeester
af tot den goedkoopsten pilaarbijter toe, die ooit een werk van zulk een afschuwbaar jongere gezien
heeft. [ ] En deze menschen werden gewaarschuwd tegen een grootendeels denkbeeldig kwaad, dat
nu in hun geheugen leeft, als een verschrikking wel-
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licht, zoodat ze maar nooit meer een boek zullen koopen om zeker geen slecht te ontmoeten.
Een reactie kon niet uitblijven. Zij kwam van pater K. Bomhoff M.S.C. in ‘Ons Geestelijk Leven’:
Inderdaad daar wordt veel gewaarschuwd tegen slechte lectuur en terecht! Men is wel zoo goed toe
te geven, dat ‘een goede waarschuwing lang niet altijd overbodig is’, en we nemen het graag over.
De roman, wanneer hij zedelijk niet deugt, beteekent voor den argeloozen lezer een ernstig gevaar,
verzwakt het zedelijk weerstandsvermogen, omdat hij de praemissen van zijn gewetensoordeel
ondermijnt, en hem gewent aan het zondebeeld, waarvan hij den aanlokkelijken kant belicht, den
afschrikwekkenden verduistert; hij is bezield van den geest der ‘wereld, waarvoor Christus niet wilde
bidden’. Hij rukt den mensch uit de van God gewilde werkelijkheid en brengt hem in een
bedwelmenden roes, waaruit hij ontwaakt, teleurgesteld en snakkend naar genot, wat hij niet bereiken
kan zonder zijn God te beleedigen. Daartegen moeten de priesters waarschuwen; en in dat verband
goede boeken, dus goede romans aanprijzen, ware een stommiteit. Begrijp toch goed: de priester staat
op den preekstoel niet als een koopman in katholieke artikelen; hij is daar zelfs niet op de eerste plaats
cultuurbevorderaar, en de emancipatie der katholieke kunst gaat hem daar maar matig aan; hij heeft
de zorg voor de zielen; en den mensch zeggen: lees toch goede romans, ware even onverstandig, als
op den preekstoel te vermanen: ‘Beminde geloovigen, bezoekt geen slechte bioscopen, maar gaat af
en toe eens een goede film zien. Bedrinkt u niet, mijne dierbaren, maar gebruikt af en toe een
voorzichtige maat goede jenever. Houdt geen slechte verkeering, maar vrij in eer en deugd’. Moet
dat aangeprezen worden, of zullen de menschen dat niet vanzelf doen? En ligt niet in het gebruik van
elk genotsartikel het gevaar dat de grens overschreden wordt?
Ons Geestelijk Leven, juni 1932
Dat Anton van Duinkerken echter niet overdreef, blijkt ook uit menige preek (voorkomend in het
maandblad De Gewijde Rede), - b.v.:
Ik sprak daar van vrijen tijd. Hoe besteed ik mijn vrijen tijd. Over dat chapiter was - nu de arbeidende
jeugd veel meer vrijen tijd heeft dan vroeger - 'n geheele verhandeling te houden. Hoe besteed ik mijn
vrijen tijd? Wij zeiden reeds niet met lanterfanten, maar ook niet met romannetjes lezen, wat wel
haast met lanterfanten gelijk staat.
Die een gezond, frisch geestesleven wil leiden, zijn verbeelding
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rein, kuisch wil houden, leze niet veel romannetjes. Ik zou haast zeggen: leze geen romannetjes. 'n
Roman immers, die geen liefdesgeschiedenis is, bestaat haast niet, of wordt door de jeugd weinig
gelezen. Gaan nu door dat lezen gedachten en verbeeldingen als niet van zelf zwerven op het terrein
der liefde? Is men dan altijd in staat te zeggen tot hiertoe en niet verder? Vergeet 't niet, wij hebben
in ons 'n geheimzinnige neiging, die ons altijd verder drijven wil.
't Romannetjes lezen trekt ons af van de nuchtere, kalmeerende werkelijkheid. Verlevendigt vaak
te veel onze verbeelding. Vestigt bij de jeugd zeer dikwijls te vroeg de aandacht op de personen van
het andere geslacht, doet zoo vaak ook te vroeg de sluimerende zinnelijkheid ontwaken.
De Gewijde Rede, jrg. IV, pag. 305
Of:
‘Wacht u voor de valsche profeten, die komen in schaapskleeren maar van binnen grijpende wolven
zijn’, waarschuwde Christus. Ze zien er zoo onschuldig uit in hun kleurige bandjes en versiering met
fijne lijnen, de romans van onzen tijd. [ ] En ze dienen zich aan onder de klinkende titels van litteratuur
en kunst, waarvan een beschaafd mens toch op de hoogte moet zijn, niet waar. [ ]
Ik sluit hier den zoogenaamden goeden roman niet uit voor jongere lezers. Want ook zelfs de goede
roman, die deugd verdedigt en ondeugd leert verfoeien, die zoo onschuldig is, dat zelfs een kind het
lezen mag, ook die goede roman vervult toch minstens het hoofd van de jonge lezers met dwaze
fantasieën. Het harde leven is nu eenmaal anders dan er in die boeken geschreven staat. [ ]
Ze hebben dan geen oog en gevoel meer voor de goede en mooie dingen, die zich ook in 't
alledaagsche leven voordoen. Ze beoordeelen alles van uit 't gezichtspunt der fantastische wereld,
waarin ze door den roman leven.
De Gewijde Rede, jrg. V, pag. 314
En, het geheel samenvattend:
Zeven wulpsche geile Kunsten ... ach weg maar! ... in één woord: 't is allemaal tegen die vermaledijde
Katholieke Kerk! ...
De Gewijde Rede, jrg. V, pag. 478
In de advertentie waarmee de Sint Vincentius Bibliotheken aandacht vroegen voor zichzelf viel
merkwaardigerwijze de nadruk nog op de negatieve aanbeveling: ‘Schuw verkeerde boeken’.
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De Tijd, 16 sept. 1934

De katholieke Jongeren hadden zich door hun buiten-literaire acties wellicht teveel kritiek op hun
hoofd gehaald om op propagering bij het grote Roomse publiek te mogen hopen. Een bisschop had
zelfs tegen hen gewaarschuwd. Ook prof. Gerard Brom, van wie de jongeren van De Gemeenschap
en Roeping, gezien zijn eigen literaire verleden o.a. in De Beiaard, een beter begrip hadden mogen
verwachten, liet zich, later, op een diesrede voor St. Thomas te Amsterdam in 1933, laatdunkend over
hen uit. Hij werd er door de jongeren fel om aangevallen. In Roeping verscheen dit hekeldicht:
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Gebrom van een Ouden Beiaardier
Professor doctor Gerard Brom,
Uw diesrede
Vraagt enkle woorden van kritiek:
Gij hebt ze zelf in het publiek
Ook niet vermeden.
kom! Kom!
Professor doctor Gerard Brom,
Gij moogt veel weten,
Maar van moderne poezij
En nieuwe prozakunst hebt gij
Geen kaas gegeten.
Kom! Kom!
Professor doctor Gerard Brom,
Gij zijt met eere
Apologeet van eersten rang,
Maar Thomas kunt ge, ben ik bang,
Toch niet bekeeren.
Kom! Kom!
Professor doctor Gerard Brom,
Gij wordt steeds doller.
Zijn dan Uw bokkesprongen
In ‘Orpheus’ niet bedwongen
Door Hendrik Moller?
Kom! Kom!
Professor doctor Gerard Brom,
Gij spreekt verbeten:
De Valbijl schijnt Uw eeuwge schrik.
Zijt ge dien ‘oolijken krentemik’
Nog niet vergeten?
Kom! kom!
Professor doctor Gerard Brom,
Als gij mocht meenen,
Dat ‘De Gemeenschap’ stervend is,
Bedenk bijtijds: de mortuis
Nil nisi bene.
Kom! Kom!
Professor doctor Gerard Brom,
Waarom gezwegen,
Toen Pieter van der Meer nog niet
Vertrokken was naar vreemd gebied?
Gij valt mij tegen.
Kom! Kom!

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

286

Professor doctor Gerard Brom,
Hou op met kijven.
Kom, sluit u aan bij Molenaar,
Knuvelder, Schreurs, en nog een paar,
Die jeugdig blijven!
Kom! Kom!

Roeping, 11e jrg., nr. 9 - juni 1933
W. Blokveld.
Ook het tijdschrift Boekenschouw had onder redactie van pater A.B.H. Gielen S.J. lang en fel tegen
de jongere letterkundigen geageerd. Het liet geen gelegenheid na de jonge literatuur na te trappen.
Paul van Ostaijen †
Wij gelooven dat niet alleen schoolmeesters, buitenlui en andere beoefenaars van ‘het gezond
verstand’ in Van Ostaijen een grappenmaker hebben gezien, maar iedereen die wat van zijn verzen
gelezen heeft.
Het was bijna alles pyramidaal belachelijk en we begrijpen niet dat veel kranten hem nu ernstig
nemen en zelfs wolkjes van goedkope wierook toeschuiven. [ ]
Wij groeten met eerbied den jongen man om zijn lijden en vroegen dood, maar van zijn dichtkunst
hopen wij toch nimmer de dupe te worden.
Boekenschouw, 22e jrg., 1928
Of het nam ingezonden stukjes op van de volgende inhoud:
Geef ons het rijpe ooft
In ‘De Tijd’ (bijblad 18 Aug.) erkent de heer Anton van Duinkerken, dat de door hem besproken
boeken van Mauriac onder de rubriek ‘Fransche Letteren’ behooren tot de C-klasse, ‘dat wil zeggen
bij de klasse van werken, die voor het gros der lezers groot gevaar inhouden, zonder direct en in
zichzelve slecht of onzedelijk te zijn.’
Misschien wil genoemde heer er dus wel eens over nadenken, of ‘het gros der lezers’ niet meer
gebaat zou zijn met een bespreking van fransche boeken, die waard zijn, gekocht en gelezen te worden.
Misschien kan hij iets leeren van Ellen Russe, die de rubriek ‘Engelsche Letteren’ meestal verzorgt.
En ten slotte: schrijft hij voor z'n eigen plezier of wil hij bij zijn lezers liefde opwekken voor het
goede, edele en schoone in de hedendaagsche fransche literatuur?
In het laatste geval, hij geve ons het rijpe ooft, niet het overrijpe - de verrotting merkelijk nabij.
Naaldwijk.
A. Wolffenbuttel
Boekenschouw, 22e jrg., 1928
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Zelfs toen de door hem bestreden Gerard Bruning stierf, kon pater Gielen het niet nalaten hem een
schopje na te geven:
Gerard Bruning †
Eene Gerard Bruning-Herdenking houdt de Octoberaflevering van Roeping. Het is een paar jaar
geleden dat de jonge dichter in felle smarten bezweek en wij kunnen begrijpen dat zijn vrienden en
navolgers behoefte gevoelden over hem te praten.
Er wordt ook een nagelaten vers, zooals er uitdrukkelijk bij vermeld staat, van den jongen doode
den lezers aangeboden.
Het Gezang der verminkte jongetjes
Ach dit jongetje verminkt en koortsig!
Eenzaam in den nacht berijdt hij den slanksten windhond; aan zijn flanken rennen de ruiters, de
chimèren van zijn verdroogde hersens.
Hij berijdt den windhond.
Vuren ronken tegen den nacht:
hij vouwt zijn handen over de burnous der woestijnen
over de wijde avonden van zijn land,
over de kinderen:
de laatste sterren-wichelaars zingen de hymne van Charley's scheeve voeten
De vuren ronken:
en zwijgend leunt de menhir tegen den grijzen doodengang van Baie des
Trépasses: klein, klein de vuurtorens in dezen voornacht.
Wie ontwringt de as der aarde?
Vraag
Naar aanleiding van het gedicht van Gerard Bruning:
Het gezang der Verminkte Jongetjes, vraagt een liefhebber van literatuur, die echter begrijpen wil
wat hij leest, eene verklaring. Wij dragen dit verzoek over aan onze lezers, omdat wij het zelf niet
kunnen.
Niet alleen die ‘hymne van Charley's scheeve voeten’, maar ook de ontstellende vraag ‘wie ontwringt
de as der aarde’ staan ons een beetje in den weg.
Boekenschouw, 21e jrg., 1928
Tussen de boekbeoordelaren die grote invloed uitoefenden in het katholieke leven nam pater A.B.H.
Gielen S.J. een bijzondere plaats in. Enkele proeven van zijn stijl:
Maeterlinck (Maurice). Fransch.
Het Groote Geheim. Geen roman. Een ijdel gepraat in de ruimte. De werken van Maeterlinck staan
op de Indexlijst. Dit mag er wel bij.
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Martin (Hans)
Onder Jongens en Meisjes. De schrijver schreef dit boek als jongen van de H.B.S. Op aandringen
liet hij het nog eens herdrukken, 3e uitgave. Ook dit boek verraadt reeds wat hij later in overvloed
zou geven. Op de eene bladzijde vindt men den Zoeten Naam, op een andere den grooten vloek, kranig
voluit! Rechts en Averechts behoorlijker dan Malle Gevallen, ofschoon toch ook niet als ze moeten
zijn. Neen!
Mauriac (François).
De Kus aan den Melaatsche. De boeken van Mauriac hebben de fout van zijn eerste werk: Le Mal.
Hij draait voortdurend om de zonde tegen het zesde gebod. Hij meent blijkbaar er iets goeds mee te
bereiken, maar dat zal hij anders gewaar worden. Alleen reeds de beschrijving van de huwelijksnacht
in dit boek, is weerzinwekkend.
Standaardcatalogus van het R.K. Centraal Bureau voor lectuur, eerste supplement, door
A.B.H. Gielen S.J., Foreholte, Voorhout 1927
‘Pallieter’, de beroemde roman van Felix Timmermans, vormt een hoofdstuk apart. In 1927 schreef
pater A.B.H. Gielen in Boekenschouw:
Hoe het komt zoo ineens, weten wij niet, maar wij hebben bijna gelijktijdig, stellig van een half dozijn
lezers vragen ontvangen over ‘Pallieter’. Staat het op den Index? Werd het verboden door het
Episcopaat? Is de laatste uitgave bij van Kampen een gekuischte uitgave? Wij hebben moeite gedaan
deze kwestie op te lossen, omdat wij weten dat daarover heel eigenaardige geruchten loopen en
onjuistheden worden verteld. Als wij ons vergissen hopen wij te worden verbeterd.
1o. Pallieter staat niet (en stond nooit) met name op den Index.
2o. Een officieel bisschoppelijk verbod kennen wij niet. Wel is er in ons land en in België bij het
Episcopaat gevraagd, het boek te willen verbieden of er tegen te laten waarschuwen. 't Is ook waar
dat dit laatste in ons land is geschied, maar een officieel verbod is ons niet bekend.
3o. Wij weten dat er sprake is geweest van een verbeterde editie. Maar zij die dat plan 't eerst hebben
opgeworpen, kwamen spoedig tot de overtuiging dat het onmogelijk was, gezien den aard en het
karakter van het werk. Nu is het wel mogelijk dat 't een of ander woord een beetje is verzacht, maar
van een gekuischte uitgave is geen sprake. Ook de laatste is dat niet.
Maar geen een der vragers heeft de voornaamste vraag gesteld: is het niet voor de meeste menschen,
voor zeer vele menschen, een boek dat door de natuurwet verboden is omdat het voor hen te zwoel
en te prikkelend is?
Boekenschouw, 20e jrg., 1927
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Hij kwam er korte tijd later nog eens op terug:
Naar aanleiding der nieuwe uitgave van ‘Pallieter’ door Felix Timmermans, werd eenige weken
geleden, in de Pers een vroeger schrijven van het doorluchtig Nederlandsch Episcopaat weer eens
opgehaald. [ ]
Het schrijven dateert van 1920 en is aldus vervat:
Het Nederlandsch Episcopaat brengt bij deze ter algemeene kennis, dat bij besluit van
den H. Stoel d.d. 20 Juli 1920 de lezing van ‘Pallieter’, door Felix Timmermans [uitgave
van Kampen & Zn., Amsterdam] den Katholieken verboden is.
De bekendmaking zal worden gepubliceerd in De Tijd, De Maasbode, en Het Centrum,
terwijl de overige katholieke bladen worden verzocht haar over te nemen.
Namens het Nederlandsch Episcopaat
Utrecht, 3 Augustus 1920
De Aartsbisschop van Utrecht † Henricus
Het zou nu al heel aanmatigend en lichtzinnig zijn, indien wij ons oordeel wilden stellen boven het
gezaghebbend ‘oordeel’ en het judicium van het H. Officie dat ‘Pallieter’ oordeelde: als
zinneprikkelend, godsdienstige praktijken niet eerbiedig behandelend, en zelfs de geloofswaarheden
in het belachelijke trekkend, gevaarlijk voor de zielen.
Boekenschouw, 20e jrg., 1927
Pater Gielen doelde hier op een officieel schrijven van het H. Officie aan het Belgische en Nederlandse
episcopaat:
H. Congregatie van het H. Officie. Rome, Juli 1920,
Eerwaardigste Heer en Eminentie, Onder de aandacht van de verheven Congregatie van het H.
Officie is gebracht het werk, getiteld ‘Felix Timmermans (Amsterdam P.N. van Kampen en Zoon)’.
Dit werk is na nauwkeurige bestudeering door hunne Eminenties, de Eerwaardigste Kardinalen, die
gelijk met mij de opperste Inquisitie vormen, in de zitting van Donderdag den 9en van de afgeloopen
maand gequalificeerd als den wellust der zinnen streelend, de godsdienstige ceremonieën op
oneerbiedige wijze behandelend, terwijl het de waarheden des Geloofs zelfs als het ware bespottelijk
maakt, zoodat het voor de Geloovigen vol gevaar is.
Daarom hebben wij gelast, dat iedere Belgische en Hollandsche Bisschop de Geloovigen zal
vermanen, dat dit werk niet gelezen kan worden.
Terwijl ik dit aan Uwe Eminentie schrijf, breng ik U de aan
Uwe waardigheid verschuldigde eerbetuiging.
Van Uwe Eminentie de zeer toegenegene
De Tijd, 2 november 1920
Kardinaal Merry Del Val.
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Illustratie uit Pallieter door Felix Timmermans, uitg. P.N. van Kampen, Amsterdam.

Dat ‘Pallieter’ (de titel van Timmermans' boek wordt in bovenstaand citaat abusievelijk vergeten)
door dit schrijven niet op de Index was geplaatst, had pater B.H. Molkenboer O.P. indertijd al in een
brief aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant duidelijk gemaakt:
Zelfs is het onjuist, dat de roman ‘slechts op een lijst van boeken, waarvan het geraadzaam is voor
Katholieken ze niet te lezen tot ze verbeterd zijn’, geplaatst is, zooals Timmermans zegt. Pallieter is
op geen enkele lijst geplaatst. Alleen heeft de Romeinsche kongregatie van het H. Officie onder
dagteekening van 20 Juli 1920 den Aartsbisschop van Utrecht aangeschreven, dat de bisschoppen
van Holland en België de geloovigen moesten vermanen, het bedoelde boek om bepaalde, wel
omschreven redenen niet te lezen.
Als deze, mijn verklaring niet officieel mag heeten, dan durf ik toch verzekeren dat eene officieele
verklaring niet anders zou luiden.
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Ondanks pater Gielens verklaring in Boekenschouw verscheen in 1928 een 15e druk van Timmermans'
‘Pallieter’ die als ‘gekuischt’ mag gelden. De nieuwe tekst bleef voor alle volgende drukken
gehandhaafd. De wijzigingen zijn, op één vrijwel gehele pagina na (waar Pallieter zijn Marieke bij
het baden betrapt, maar haar zelf terugbrengt bij haar kleren) miniem. Geschrapt werden regels en
woorden als de volgende (waarbij het gehandhaafde tussen haakjes staat):
En Pallieter zei ‘Nu is het leven zot lak'n hiet maagdeke.’
‘O Sinte Franciscus, die scheel zaagt van den hoenger!...’
[Begijntjes die meestal arm] en gierig [waren.]
[Het was 't begin en 't einde van 't geluk. Pallieter zijn hert werd er zat van in zijn lijf] en hij zei
met bitterheid: ‘Wá veur nen uil kan er nog nor nen hemel verlangen als hem zoo iet ziet.’
[Over appelbomen:] Maar zij waren gevoelig en gewillig als 't vleesch van een jonge vrouw.
Men vraagt zich met verwondering af of, met deze wijzigingen, of liever schrappingen, het boek nu
opeens niet meer ‘den wellust der zinnen streelend, de godsdienstige ceremoniën op oneerbiedige
wijze behandelend enz.’ genoemd kon worden. Hoe dan ook, voor katholieken in Nederland was het
van de 15e druk af, niet meer verboden...
Ook Mannenadel en Vrouweneer waagde zich somwijlen aan uitspraken over de literatuur. Dan ging
dat in dezer voege:
Zola
In sommige kringen - ook en niet het minst in ons land - genoot deze mensch, op wien het
Schriftwoord past: ‘Het ware hem beter, zoo hij niet geboren ware’, hartstochtelijke bewondering.
Mannenadel en vrouweneer, 1927
Of:
De huidige letterkunde vertoont hoe langer hoe meer de vlekken eener geestelijke melaatschheid op
het voorhoofd.
De melaatschheid der zinnelijkheid zit haar in het onzuiver bloed.
Mannenadel en vrouweneer, 1927
Wat de katholieke romancier al dan niet mocht behandelen was aan discussies onderhevig. Feit is
dat het officieel aangeprezene de perken der grootste voorzichtigheid nooit te buiten ging. In Roeping
werd dat dan echter wel op de volgende wijze besproken:
Er is sinds Melati van Java, Mathilde en Christine Vetter wel iets veranderd in de makelij van de
familie-roman, die katho-
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lieke dames elkaar met bewonderende fluisteringen uitleenen. Men heeft 't reeds kunnen opmerken
in de bestsellers van 't vorige seizoen: ‘Kiezen of Deelen’ van Mevr. Wolfenbuttel-Van Rooyen en
‘Bij de Waskaarsen’ van Mevr. De Jong van Beek en Donk. In 't eerste boek werd zoowaar een vader,
een katholieken braven huisvader, 't bezit van ondeugden, als overdreven strengheid en bekrompenheid,
toegestaan, terwijl in 't tweede een Jood een anecdote vertelt over ... slechte priesters.
In 't onderhavige boek gaan we al een stapje verder. Daarin wordt op drie plaatsen gevloekt zonder
puntjes of afkortingen, daartegenover staat echter, dat de schrijfster voor 't volledig neerschrijven van
‘pestbui’ nog is teruggeschrikt.
Voorts wordt den lezers een jong gymnastiekleeraar getoond, die les geeft aan dames-leerlingen,
naar één waarvan hij speciaal kijkt, welke jongedame zich dan ook gegêneerd voelt, ‘als hij haar zag
in turn-costuum’. En tenslotte gaan de broer en de zus van dien, nota bene zeer strengen en degelijken
leeraar ‘zoo maar’ zwemmen.
En dit alles gebeurt niet in Amerika, of desnoods in Frankrijk, maar ... in een stadje in Zuid-Holland.
Roeping, maart 1932
Franz von Oldenburg Ermke

In Programma 6e Ned. Katholiekendag, 's Hertogenbosch 1934
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Toen evenwel ook diepergaande problemen werden uitgebeeld door katholieke romanschrijvers, kon
een reactie van moralisten niet uitblijven.
Een bespreking door Anton van Duinkerken in De Tijd van Albert Helmans roman ‘Serenitas’ (‘de
geschiedenis van een verminkten man, wiens kuisheid louter lichamelijke oorzaken heeft, maar hem
niettemin opvoert tot een levensheiliging’) vormde aanleiding voor de Warmondse professor H.J.M.
Taskin, in De Tijd van 2 december 1930 een principieel artikel te schrijven, getiteld: ‘De Katholieke
Romanschrijver. Over zijn rechten en plichten’, waarin de volgende passages opvallen:
De heer van Duinkerken poneert de volgende stelling: ‘De katholieke schrijver heeft recht op de
geheele werkelijkheid des levens, omdat de geheele werkelijkheid des levens grondstof tot literatuur
is’. Deze stelling plaatst hij tegenover 'n andere: ‘een nog heden verdedigde opvatting, volgens welke
de katholieke romanschrijver in het geheel geen rechten zou hebben op de weergave van het kwaad,
omdat iedere vermelding daarvan een nadeeligen invloed kan uitoefenen op een gedeelte van het
katholieke publiek’. [ ]
Noch ‘de katholieke geloofsleer’, noch ‘de z.g. moreele normen’ leeren deze vrijheidsbeperking.
Wat zij dan wel leeren?
Zij leeren, dat het den romanschrijver (katholiek en niet-katholiek) vrij staat, het kwaad dat ‘de
geheele werkelijkheid des levens’ te aanschouwen geeft, te benutten voor de voortbrengselen van
zijn kunst - dit is ‘zijn recht’ - mits - en nu komt ‘zijn plicht’ - hij zich wachte tegen het geven van
ergernis. [ ]
Het staat hem dus vrij al het kwaad, wat hij [ ] ontmoet, ook het sexueele, te benutten, om daarmee
zijn litterair werk op te bouwen; natuurlijk, ‘mits hij het bezie in het licht der waarheid, binnen de
door God gewilde orde’, wat wij zoo verstaan, dat hij kwaad ook kwaad noemt en als zoodanig
veroordeele. Als een schrijver, die geestelijk volwassen is, en zich door de hiervoor geeigende
voorzorgen tegen den verleidelijken invloed, die van ieder kwaad, en van het sexueele wel het meest,
uitgaat, veilig heeft gesteld, in zijn studeerkamer gezeten een roman concipieert en uitwerkt, waarin
hij den strijd der vleeschelijke hartstochten met zwakkere of sterkere kleuren uitbeeldt, mag niemand
hem veroordeelen, alsof hij daarmee een daad stelt, die in zich zondig is. Dit is een zaak tusschen
God en zijn geweten.
Maar deze daad komt in een geheel ander licht te staan, indien hij dezen roman gaat uitgeven. Door
de uitgave wordt deze daad overgebracht op een geheel nieuw terrein, waar de schrijver medemenschen
ontmoet, zijn naasten, tegenover wier ziele-
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heil hij niet onverschillig mag staan. Hetgeen de auteur zonder voor het door zijn fantasie beschouwde
kwaad te bezwijken, kon bedenken en beschrijven, kan daarom toch volstrekt niet zonder ergernis
door anderen gelezen worden. [ ]
Naarmate de zonde met meer talent en in aantrekkelijker vorm is uitgebeeld, is het leidend karakter
van het boek sterker. Doch over het geheel genomen moet deze stelling gehuldigd worden: gelet op
de felheid van den sexueelen hartstocht en de gevoeligheid van den mensch in doorsnee voor sexueele
prikkels, zijn romans, waarin de sexueele zonde als hoofdmoment verwerkt is of sterk tot de verbeelding
sprekende sexueele beschrijvingen voorkomen, een gevaar; en daarom is het uitgeven er van steeds
bedenkelijker, en in vele gevallen, ook al kunnen die boeken niet bestempeld worden met den naam
pornografie, ongeoorloofd wegens ergernis. [ ]
Het sexueele probleem is zeer zeker een volwaardig object van het menschelijk weten, een
noodzakelijk object van studie, van nadenken en observatie, ook voor Katholieken. Maar de resultaten
hiervan moeten niet aan de mensheid worden geboden in den vorm van een roman.
Een week later plaatste Jos Panhuysen, op zeer eerbiedige en voorzichtige toon overigens, ‘enkele
bedenkingen’ in De Tijd bij professor Taskins waarschuwingen, waaruit:
Het komt mij voor dat Professor Taskin wel sterk den nadruk laat vallen op de verhouding van het
publiek tegenover het letterkundig kunstwerk en minder op de verhouding van den kunstenaar tegenover
zijn schepping. Bovendien geloof ik, dat in zijn redeneering een principieel foutieve uitspraak is
geslopen, waar hij vaststelt, dat het sexueele probleem, ofschoon een volwaardig object van studie,
van nadenken en observatie ook voor Katholieken, niet een object behoeft te zijn voor weergave in
een kunstwerk, omdat de studie in de wetenschap daarvan voldoende is en een behandeling in een
scheppend letterkundig werk onnoodig maakt en bovendien overbodig en ondoelmatig.
Het komt mij voor, dat dit waar zou kunnen zijn, wanneer wetenschap en kunst niet zulke
verschillende zaken waren, als ze inderdaad zijn. Wanneer zij een bepaald levensverschijnsel, zooal
niet op dezelfde toch op een soortgelijke wijze behandelden, zou een behandeling in de wetenschap
een behandeling in de kunst overbodig kunnen maken. Daar echter wetenschap en kunst op volkomen
verschillende wijzen het bepaalde levensverschijnsel behandelen, lijkt het me, dat van een dergelijk
overbodig worden op die manier geen sprake zijn kan.
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's Professoren repliek was even neerbuigend als categorisch:
Wanneer ik, om der waarheid recht te doen, moet constateeren, dat de opmerkingen van den heer Jos.
Panhuysen lijden aan ontzaggelijke begripsverwarring en onkunde verraden omtrent de meest
elementaire kennis van wat eigenlijk wetenschap, kunst, waarheid en zedelijkheid zijn, dan verzoek
ik hem nadrukkelijk niet te meenen, dat ik hem dit als een schuldig tekort aanreken.
Dit dan wel niet; maar de professor voegde er (‘tongue in cheek?’) snel aan toe:
Dit tekort is, helaas, een vrij algemeen verschijnsel bij veelen, die zich mengen in, of een leidende
houding meenen te mogen aannemen bij de intellectueele en cultureele beweging onzer dagen. Dit
tekort wordt veroorzaakt doordat de meesten van hen geen of te weinig studie maken van de
wijsbegeerte. [ ]
Voor prof. Taskin was de opponent in kwestie dan ook eigenlijk geen partij:
Het is onmogelijk de begrippen waarheid, zedelijkheid, schoonheid, de verhoudingen tot deze
begrippen van wetenschap en kunst, of van wetenschap en kunst onderling in een paar regels recht
te zetten; ik moet verwijzen naar de bekende wijsgeerige handboeken. Het is ondoenlijk in te gaan
op de ‘principieele fout’, die de heer J.P. mij ten laste legt ‘omdat ik vast stel dat het sexueele probleem
... niet een object behoeft te zijn voor weergave in een kunstwerk’.
De Tijd, 11 dec. 1930
En daarmee uit.
Niet zelden werd in de letterkundelessen op de middelbare scholen de rechtgelovigheid der auteurs
verward met hun kwaliteiten als schrijver:
Louis Veuillot, le plus grand journaliste du dix-neuvième siècle, s' il n'en est pas le plus grand écrivain
...
J.J. Steinhardt en Dr. J. Boosten, Chrestomatie Française, Alberts, Kerkrade
Een gerechte klacht hoort men in het ironische vers:

Literatuur-les
Verlaine heeft slecht geleefd
en was heel dikwels dronken.
Hij had een leelijk gezicht,
ons heeft hij gedichten geschonken.
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Het mooist is ‘Sagesse’,
dat schreef hij in staat van genade.
Van de rest deugt niet veel,
toen was hij met zonden beladen.
O Paul, O, Verlaine,
ik kots van de poëzie.
Geef mij maar Veuillot,
que j'aime à la folie.

De Gemeenschap, IVe jrg., 1928
Mien Proost
Het tijdperk der z.g. ‘Godslyriek’ - waar de eerste jaargangen van Roeping van hadden overgelopen
- was intussen eigenlijk al voorbij. Het prospectus voor de zesde jaargang (1927-1928) gaf de redactie
(Dom Constantinus Bosschaerts, Anton van Duinkerken, Gerard Knuvelder, Wies Moens, M. Molenaar
M.S.C., dr. H. Moller en Joz. Wielders) gelegenheid tot zelfkritiek:
Er ligt achter ons een periode, waarin veel kon worden aanvaard, dat voor het krities oog van heden
niet langer aannemelik blijkt. Reeds de vorige jaargang getuigde van bezonneren seleksie, de volgende
hopen wij te voleinden met scherper keurend inzicht, zonder het met minder geestdrift te doen.
Overigens werd er bovendien een klacht aangeheven over de matige belangstelling voor het maandblad:
Hebben wij ons niet te beklagen over het jaarliks stijgend aantal abonnees, wij moeten betreuren dat
het aantal katolieke intekenaars zo betrekkelik klein blijft vergeleken bij het toenemend getal der
roomse intellektuelen in Nederland. Is het bekende ‘catholici non legunt catholica’ (katolieken lezen
geen katoliek werk) het gevolg van een zekere achterdocht, gewekt door ijverig verspreide
vooroordelen? De tijd is voorbij dat publieke verdachtmakingen ons gewerden van lieden, die
intellektueel gezag voerden, maar hun invloed schijnt na te werken in ernstige kringen.
Slechts af en toe kon nog een late naklank van de ‘Godslyriek’ worden vernomen.

Dynamica
God,
uw werelden duizelen
ten eindelijken ondergang.
Lichtvlammen zuchten de treinen
bij hun nachtelijken gang om uw aarde:
hawaya-gezang

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

297

en een wachtvuur van wilden in aantocht.
In de menschen de drift naar het einde:
den dood uwer schepping.
God,
dat mijn ziel met dien zucht niet verwaaie.

De Nieuwe Eeuw, 28 april 1927
Alexis Paulsen
Veel en vaak werd gepleit voor toneel ten behoeve van het katholieke volk, en met name ten dienste
van het jeugdwerk. Dat men nog veel kaf van het koren scheiden moest blijkt uit een groot aantal
recensies in de meest uiteenlopende tijdschriften. Hier is er een uit het maandblad Dux [‘tijdschrift
voor priesters, die zich met de vorming der R.K. rijpende jeugd bezighouden’]:
P. Fr. Servatius van Enschede O. Cap.: De Gerechtigheid Gods. Oorspronkelik Drama in drie bedrijven.
Tooneelfonds ‘Pieter Langendijk’, Tetterodestraat 90, Haarlem.
Eigenlijk valt een bespreking van dit drama buiten de sfeer van een tijdschrift voor jeugdleiders, daar
het geschreven is voor gemengde rollen en 't bij de opvoering verboden is, jongelui beneden 18 jaar
toe te laten. Wijl vele lezers van Dux echter niet uitsluitend jeugdleiders zijn, kan een recensie hun
wellicht toch nog dienstig zijn.
De recensent kon het drama echter niet bijzonder waarderen:
Mijnheer en Mevrouw van Bornhem zijn hun geloof kwijt; zij ontslaan een tuinman met zeven
kinderen; geven een kwartje aan 'n missiebisschop (later blijkt dat de keukenmeid 't gedaan heeft
omdat ze het te bar vond een bisschop zonder iets weg te sturen); ze hebben maar twee kinderen
omdat zij er niet meer wilde en ‘omdat hij geen liefde vond bij zijn vrouw’ is hij die elders gaan
zoeken. Dit weet zoonlief Henri, die de gezelschapsdame op 'n avondje een zoen wou geven, hetgeen
hier ‘aanranden’ wordt genoemd.
Die juffrouw vlucht dan weg en vindt steun bij kapelaan Ter Vuren, die 't ook voor den tuinman
opneemt. Maar het echtpaar van Bornhem doet elkaar de heftigste verwijten in tegenwoordigheid van
den priester en de kinderen gaan auto rijden. Ze ontmoeten juffrouw Sterrenborg, de
gezelschapsjuffrouw, en willen haar ‘de beenen kapot rijden’. De auto slaat echter tegen 'n lantaarnpaal
en verdwijnt in een moddergracht. De tuinman springt ze nog na, maar vergeefs. Eer iemand 't kan
beletten is Mevrouw in wanhoop in de gracht gesprongen en komt evenmin boven. Mijnheer van
Bornhem: Ook dat nog! ... o God! Wat wordt de zonde toch vreeselijk door U gestraft! (Als 'n gebroken
man valt hij aan de voeten van den kapelaan neer) Ge-
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nade! ... O God! ... O God! ... Genade! ... Genade!! ... Genade!!! (Hij barst in hartstochtelik snikken
los.) Scherm valt langzaam.
Soms lijkt het alsof in dit stuk couranten-artikelen worden opgezegd over steun aan de tehuizen
der Meisjesbescherming, de gevaren van slechte lectuur en 't N.M. De kapelaan praat meestal alsof
hij op den preekstoel stond. Daarentegen zijn de gesprekken der jonge van Bornhems zeer natuurlijk.
Ondanks dit alles meent dan onverhoeds de bespreker toch:
Waar het noodig is het eenvoudige volk voor de genoemde gevaren te waarschuwen kan dit stuk van
nut zijn.
Dux, juni 1928
Bekwame schrijvers van een meer verantwoord religieus toneelspel, zoals de priester-dichter Jacques
Schreurs M.S.C., hadden tegen de ergste kitsch op te roeien, - zoals tegen ‘Sint Lidwina’, een spel in
spreekkoren door br. Constantius, waaruit hier een citaat volgt om aan te tonen welk beeld er in dit
soort werk meestal van ‘de wereld’ gegeven werd.
Centraal koor
De wereld scheurt in haat zich zelf vaneen,
Dwaas werpt zich volk op volk, en mensch op mensch,
Om klein gewin slaat Kaïn wreed zijn broeder neer,
En teelt zijn kroost in haat en ver van God.
Wie staat van ons met onbevlekte handen
En kan ten hemel heffen reine offeranden?
Het bloed van onze Abel aan het Kruis gestort,
Kan keeren 't vonnis, dat het Kaïnsvolk gewordt.
Allen (Neerknielend)
O God, wij vragen
Voor 't zoenend offer een altaar.
Geef een Lidwina ons, en kruis
en kuisch haar maagdlijk vleesch
en reine ziel, tot dat Uw hoofd
zich neer kan vlijen op haar borst,
en Gij uw wraak vergeet, Om haar,
Heer, spaar uw volk.
Centraal koor
De wereld brandt in eigen hartstocht leeg:
Verheven scheppingsgaaf wordt snood misbruikt,
En moeders is ons Sodoma zijn moordenaars,
Haar leege handen zijn bevlekt met bloed.
Een moeder, heerlijkst beeld van Gods beminnen,
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Veracht, vernielt de vrucht, die God voor Hem deed winnen,
En tergt den Hemel, lachedanst, Herodias
Van 't hel-verlicht vermaak in bar en kunstpalace.

Uitg. L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbosch 1933
En berucht kon het ‘Mariaspel’ door Teo de Witte worden door passages als deze:
En als wij aan de drempel staan
van 't een naar 't ander leven,
dan zijt gij de vertrouwde sjees
die met een schone vaart
ons voert naar 't nieuwe Huis.

Uitg. A.J. Roebert, Den Haag 1932
Terwijl het er volgens R. Mortier S.J. in de hel als volgt toeging:

Koor Helsche Jazzband
Beelzebub:
Slaat de trom! ...
Donder op uit hellekolk;
kom hier spoken, Duivelsch volk!
slaat de groote trom!
Duivelen:
Joel! ... joel! ... joel! ... joeeel!
Belial:
Helleslaven hier! Hoort toe!Satan, die uw meester is, ...
Duivelen:
Weg met Satan; wie, awoe!
Belial:
Satan, vindt het wel of mis,
zit ten troon en houdt de roe. Hoort nu de gebeurtenis:
Satan heden triomfeert
en u op zijn feest vereert!
Duivelen:
Op sa, makkers
stakkers,
rakkers,
springt in 't ronde in relsch gewoel!
Op sa, makkers,
rakkers,
stakkers,
klinke in 't rond ons helsch gejoel!
Joel! ... joel! ... joel! joeeel!
Beelzebub:
Satan is groot,
en kampioen,
de wereldkampioen
voor delging en voor dood!
Op en rinkelt op 't cimbaal!
Op en bommelt op 't trombaal!
Op en dondert, bliksemtaal!
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Duivelen:
Hoera!
Wen de geesten
Satan feesten,
vieren zij op hun manier;
brullen, brieschen, slaan 't cimbaal,
bommelen, trommelen op 't trombaal,
stooten, stampen met getier:
Satan is groot,
de koning van de dood!
Hoera!
Op sa, makkers,
rakkers,
stakkers,
rondespringt in relsch gewoel!
Op sa, makkers,
rakkers,
stakkers,
rondom klinke ons helsch gejoel!
Joel! ... joel! ... joel! ... joeeel!

(Donderslag. Hevige aardbeving. Doek op voor vijfde bedrijf.)
De twintiger jaren gaven een verheugende opbloei te zien van religieuze beeldende kunst, zulks toch
meestal tegen de verdrukking in. Willem Nieuwenhuis erkende in Het steenen gebed, een inleidende
studie, verschenen bij De Gemeenschap, graag dat de meeste pastoors die hun kerken wilden verfraaien
met de beste bedoelingen bezield waren.
Doch wanneer men ons eerbied vragen wil voor het geklonter en geknoei, dat ook thans nog kerken
tot musea van wanstaltigheden maakt (waarvoor het bezit der vromen met schepels vol wordt
weggedragen) dan hebben wij zulk een eerbied niet, en willen wij ook zulk een eerbied niet.
Integendeel, wij zien er niet tegen op om eerwaardige prukken van leege hoofden, en als beeldstormers
te woeden onder de heiligen-in-alle-maten-tegenfabrieksprijzen. Heel de eeuw der burgerlijke
samenleving thans smorende in een moeras, heeft zeker in de kerkelijke kunst niets gebracht, dat
recht heeft op onzen eerbied en zich sieren mag met den hoogen naam der traditie. [ ]
Wij verwachten dat het triomfantelijk-zekere naast het van-zelfsprekende, dat het katholicisme der
jeugd nu zoo eigen is, ook het devote leven zal beïnvloeden in tweeërlei richting: grooter natuurlijkheid,
de godsvrucht is in het leven iets vanzelfsprekends, en grooter expansie, de godsvrucht is meer dan
ooit tot alle dingen dienstig.
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Toen echter Henk Kuitenbrouwer in het bijvoegsel van Ons Eigen Blad, Het esteties aandeel genaamd,
Willem Nieuwenhuis' studie prijzend besprak en ter staving van het zuiveringsproces twee beelden
(een Christoffel van Alois Semonez en een Theresia van Lisieux van Josef Cantré) prees, kwamen er
boze reacties, o.m. van A. Wolffenbuttel:
De Heer Kuitenbrouwer is er zelf gelukkig van overtuigd, dat z'n opmerkingen betreffende ‘Het
steenen gebed’ niet in die rubriek thuishooren. Bij een volgende gelegenheid hoop ik dan ook, dat hij
een vakblad voor pastoors zal uitkiezen en het vakblad voor onderwijzers ter beschikking van anderen
zal laten.
Maar 't stuk staat nu eenmaal in O.E.B. en heeft dus blijkbaar toch de bedoeling, de lezerskring
van dit blad, laten we zeggen ... estetischer te maken.
De slotsom [ ] was: die beelden van St. Christoffel en van St. Theresia van Lisieux, dat is nu eens
wat je noemt je.
Nu, als ik die Christoffel in school had staan, dan stootte ik er vast vandaag of morgen eens per
ongeluk met m'n rollend bord tegenaan [ ] en als ik die pastoor was, opgescheept met zoo'n Theresia,
dan zette ik 't onderste derde deel maar dik in de bloemetjes en 't geheel ver boven oogshoogte.
De triomf van den gekruiste: evangeliespel, Jos. Vermaut, Kortrijk 1931
Ons eigen blad, 1930, nr. 18
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12. Pers en radio
Het ‘tegen’ dat het hier beschouwde tijdvak aan de kant der Nederlandse Katholieken in zo menig
opzicht karakteriseerde, werd wellicht nog het vaakst uitgesproken ten aanzien van de neutrale pers.
Het meest aangevallen werden ongetwijfeld Het Volk, De Telegraaf en de weekbladen De Lach en
Het Leven. Een goed voorbeeld van de stijl waarin die aanval werd uitgevoerd kan men vinden in
Jac. J. Zey S.J.'s boek ‘De deugd voor iedereen’.
O, besef het toch wel, dierbare lezer en lezeres, de onchristelijke pers, die, in den vorm van roman
en tijdschrift, den scepter zwaait over het gedachte- en gevoelsleven van vele, zeer vele, jonge en
oude menschen van allen rang en stand, zij is gansch geen rechtmatige heerscheres, gansch geen
weldoende Koningin.
- ‘Veeleer’, zoo schreef eertijds Pater Smit in de Maandrozen, ‘kan zij vergeleken worden bij de
schaamtelooze vrouw in 't Boek der Openbaring, door Sint Joannes beschreven: de ontuchtige, met
wie de vorsten der aarde 't aanleggen, en die met haar zwijmeldrank de aardbewoners dronken maakt;
de vrouw, op 't scharlaken-roode beest gezeten, in purper gekleed, met goud en paarlen en
edelgesteenten getooid, in hare hand dragende den gulden beker, die vol is van gruwelen en onreinheid.
Zij is de verleidster, die de harten aftroont van God, hun einddoel; de giftmengster, die bederf
voortstuwt door de aderen der maatschappij; de moordenares, die 't op het leven der genade gemunt
heeft, op al wat in 't gemoed hoogedel en heilig is, die 't menschdom van godsdienst en goede zeden
berooft, en 't onbarmhartig vooruitjaagt naar den eeuwigen dood der vervloeking.
Prat moge zij pralen in 't schitterend kleed van een verzorgden stijl, in 't goud van aardsche wijsheid,
met edelgesteenten en paarlen van 't wereldsche bekoorlijke; in den glanzenden beker, dien zij met
wulpschen glimlach toereikt, is een gruwelwijn van goddeloosheid en zedenverval!’
Jac. J. Zey S.J., De deugd voor iedereen. Romen en Zonen 1929
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Op dinsdag 19 november 1929 verscheen het dagblad De Maasbode met het nummer (de avondeditie)
waarin onder de koppen
‘Een kruistocht’ voor De Maasbode
‘Dit is ons uur’
Van en over ons zelf
een grootscheepse wervingscampagne voor nieuwe abonnés werd aangekondigd, gepaard aan een
drastische verlaging der abonnementsgelden.
Met moed treden wij aan, verheugd dat wij de spangen mogen smeden voor een kroon op ons werk.
Rustig en troostend speelt ons een woord door de gedachte, waarmee de Kerk jaarlijks de
processie-van-het-licht uittrekken laat om de zielen te beschermen voor de lagen der duisternis en
voor de aarde de vruchtbaarheid af te smeeken en een goede oogst: Procedamus in pace. Laten we
voortgaan in vrede. In den naam van Christus. Amen.
Zondag daarop kondigde de directeur onder de kop
Op Ten Kruistocht!
de eerste vruchten van de actie van:
Woensdag 20 Nov

31

nieuwe abonné's

Donderdag 21 Nov

148

nieuwe abonné's

Vrijdag 22 Nov

312

nieuwe abonné's

Zaterdag 23 Nov

336

nieuwe abonné's

Ja, zij blijken juist gedacht en doordacht te zijn geweest, de maatregelen, die wij gestadig genomen
hebben en die in het artikel van Dinsdagavond zijn geschetst. En op welke maatregelen de zegen van
O.L. Heer zoo overvloedig heeft gerust. Onze courant moet niet meer worden, maar is geworden ‘De
grootste Katholieke courant de DE beste courant van Nederland.’
Zij moet wezen de groote Nationale Katholieke courant van Nederland.
Zij is de journalistieke Kathedraal van St. Bavo, de journalistieke Kathedraal van St. Jan.
Dat een en ander niet zo zeer als muziek in de oren klonk van het bedrijf waar het dagblad De Tijd
werd gemaakt (en dat, vergeleken bij een kathedraal, dan ook maar een bescheiden Kasteel van
Aemstel heette) laat zich begrijpen. Er stond evenwel te zwaar geschut opgesteld:
En als een diep treffend bewijs van innig medeleven met onze actie, ontvingen wij van een
communauteit van priesters te Nijmegen, telegrafisch de toezegging, dat deze zal bidden tot het
welslagen van onze actie. Voor deze religieuze en priesterlijke daad betuigen wij onzen nederigen
dank, terwijl wij ons werk
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aanbevelen in de godvruchtige intentie van al onze overige lezers.
En:
Teneinde onze lezers een duidelijk beeld te geven van hetgeen de colonne verricht, zullen hare
ervaringen in een serie artikelen worden vastgelegd. Tot dit laatste doel zal de colonne vergezeld
worden, behalve door een fotograaf, door den bekenden publicist Bernard Verhoeven, die het
dagelijksch journaal elken avond in ‘De Maasbode’ zal neerschrijven.
De provinciale Katholieke bladen steunden de ‘Kruistocht’; zo schreef Het Huisgezin:
Er zijn duizenden en tienduizenden katholieken die er de Maasbode bij konden nemen.
Haar directeur, de heer Kuijpers, zegt het zoo plastisch: het is de prijs van één, zeg twee kistjes
sigaren.
Daarvoor kan men zich een jaar-abonnement op de Maasbode verzekeren.
Moge het een stormloop worden naar de katholieke universiteit die Maasbode heet ...
Het Huisgezin, 25 nov. 1929
Bernard Verhoeven had meteen de stijl te pakken:
De staat van beleg is geproclameerd.
Het vliegende vendel, de commandostaf van de propaganda, is Tilburg binnengevallen.
Brabant, geliefkoosd oord van legermanoeuvres, heeft opnieuw zijn wapenvertoon. Maar ditmaal
gaat het niet om een onbloedig schouwspel.
De klappen tellen dit keer. En de eerste klap telt tiendubbel.
Het gaat thans niet om een vreedzaam bakkeleien tusschen de ‘blauwe’ en de ‘roode’ troepen, die
bij het staken der manoeuvres broederlijk de trofeeën deelen.
Het gaat op leven en dood èn tegen de rooden èn tegen de blauw-blauwen.
Hier hebben de ‘zwarten’ het hoofdkwartier betrokken om allereerst uit deze oer-Katholieke
provincie de roode en de blauwblauwe pers terug te werpen.
Hier is Brabant.
En hier zijn wij! [ ]
De Directeur van de Maasbode, die zich persoonlijk aan het hoofd van de colonne heeft gesteld,
is - als voorstoot van de actie - den zegen van Tilburg's Deken over de wapens gaan vragen.
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Den zegen van zijn gebed, de wijding van zijn priesterlijke volmacht. [ ]
En Deken Sanders zeide: ‘Noteer mij als abonné op de Maasbode.’
Het eerste wapenfeit te Tilburg.
Tilburg, Sint Silvester
De Maasbode, 27 nov. 1929
En terwijl Bernard Verhoeven zijn Kroniek vervolgde (gedateerd op ‘Sint Albricius’, ‘Sint Andreas’
enz.) adverteerde het blad:
Onze Affiches
Men schrijft ons uit kunstenaars-kringen:
‘Ook ik wil mede ten strijde trekken en het zwaard omgorden als een moderne kruisridder, opdat
“de Maasbode” in ieder Katholiek gezin gelezen worde. Het is mijn bedoeling om uw grootste affiche
mede te nemen en op elk feest achter mij op het tooneel op te hangen, zoodat elke bezoeker het lezen
kan.’
Den zoo spontaan aangeboden en met groote erkentelijkheid door ons aanvaarden ‘artistieken’
steun, zij ook langs dezen weg onze oprechte dank gebracht.
Maar, het land moet vol komen te hangen!
De Maasbode, 28 nov. 1929
De toon werd allengs triomfantelijker en stemmiger:
Hoe is die roep gegaan, als men die cijfers van eenige luttele dagen bestudeert? In zoo vele familiën
is hij gehoord; in de huiskamers is hij gehoord, bij de ouders onder de lamp en bij hunne kinderen.
Zeide niet voor eenige weken een vader tot ons: ‘Mijnheer, ik las dagelijks de “Nieuwe Rotterdamsche
Courant”, ook mijn vader en mijn grootvader deden het, ik was er mede opgegroeid, maar nu is mijn
jongen dertien jaar geworden, ik hou zooveel van hem, het zou voor hem niet goed zijn, nu wil ik ze
niet meer; misschien wilt U dit ook eens aan anderen zeggen, die vader zijn, als ik.’
Dat treft, dat treft diep.
De Maasbode, 1 dec. 1929
De bijval uit de provincie bleef hoorbaar. In Christus Koning (orgaan van de Nederlandse provincie
der capucijnen en haar missies) schreef pater Henricus:
‘'t Zuiden’ niet het minst wordt intens bewerkt. ‘Brabant en Limburg aan den Christus,’ zoo luidt een
bekende leuze; ‘het Zuiden aan de Kath. Pers’ voegen we er van harte aan toe. Onze helden van de
stijfselkwast hebben de schuttingen beplakt met Maasbode-reclame; moge de Maasbode blijven
plakken in een
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legio Roomsche gezinnen. [ ] Worde 't Rotterdamsche Grootblad een machtige dekking, een stoer
bastion. [ ]
Maasbode heil!
Wees ons een Michaël, een Roomsche vechtjas in goeden zin!
Verdedig der vaderen erfdeel.
Wees ons een Rafaël; reis met ons mee! De Tobias-van-Katholiek-Nederland is er U zoo dankbaar
voor!
Aan Eindhoven haar Philips! En de geestelijke gloei-lampen-fabriek in Rotterdam.
Aangehaald in De Maasbode, 22 dec. 1929
De Stad Oss bleef evenmin achter:
Ons Roomsch Dagblad - de Maasbode - gelijkt - in deze sombere Decembermaand - nu de natuur haar winterslaap is ingegaan - op 'n jonge - krachtige van levenskracht - en levensvreugde - uitbottende
rozenstruik - die ondanks de sombere Decemberluchten - het levenwekkende Meizonnetje - voor onze
oogen toovert - en groeien wil en bloeien - en uitbotten - alsof het reeds lente was! De Maasbode!
Kent ge de ‘Maasbode’? lezer?
Onvolledig misschien - alleen bij naam ... De Maasbode - dat is ons eigen - ons groot - ons
levenskrachtig - ons eeuwig - en altijd jong en jeugdig - in - Roomsche Dagblad! [ ]
En nu wil onze Roomsche Voorman - 'n geweldigen ‘klim’ ondernemen!
Hij wil naar den top van den heuvel - hij wil - als Roomsche Voorlichter - de lichtende Stad worden
op den Berg - hij wil de blanke vuurtoren worden - der ééne Waarheid - te midden van de sombere
donkerten - van dwaling - en ongeloof!
Aangehaald in De Maasbode, 22 dec. 1929
Het succes bleef niet uit. Goed een maand na de start van de actie waren er 10.000 abonnés gewonnen.
__________________________
JOURNALISTIEK
Aan een R.K. Courant wordt gevraagd een alleszins bekwaam
Redacteur
in staat zelfstandig den geheelen inhoud te verzorgen.
Brieven met opgaaf van leeftijd, enz....
__________________________
De Maasbode, 5 jan. 1927
Ons Kruistocht-dagboek wordt vervolgd.
Een nieuwe colonne, de Zeeuwsche, is uitgetrokken naar het land der eilanden.
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De voorbereiding en verkenning heeft reeds plaats gehad. Het plan de campagne is uitgestippeld, de
posten zijn uitgezet, de aanval kan beginnen.
Wij vinden er meegaande en dankbare medewerking. Het zwart en rood van onze biljetten
harmonieert zoo kostelijk met het geel en groen der typisch Zeeuwsche kleuren, welke met het blauw
een trits vormen voor de zoo kunstzinnig decoratieve versieringen, waardoor de Zeeuw zijn gedegen
smaak zoo fijn demonstreert.
Men seint ons uit Hulst:
Hedenmiddag had in de dekenale pastorie van de Hoogeerw. heer deken van Hulst, P. Rops, een
receptie plaats van de ‘Maasbode’-colonne, welke een grootsche manifestatie is geworden voor ons
blad.
Uit heel het Zeeuwsch-Vlaamsche land waren geestelijke en wereldlijke autoriteiten saamgekomen
in Hulst, om door hun tegenwoordigheid te getuigen van hun medeleven met de ‘Maasde’-actie in de
Zeeuwsche landen en dank te spreken om het feit, dat de ‘Maasbode’ zijn actie is begonnen in dat
deel van Zeeland, waaraan niet altijd het eerst wordt gedacht.
Onder de aanwezigen werden opgemerkt tal van geestelijken, leden van Gedeputeerde en Provinciale
Staten, het Kamerlid Lockefeer, verschillende burgemeesters en vertegenwoordigers van organisaties.
Door allen werd hulde gebracht aan het noeste werk van de ‘Maasbode’ voor de katholieke zaak,
hulde aan den directeur en vreugde uitgesproken over het verblijdend perspectief, ontstaan door een
nauweren band tusschen Nederland en de Zeeuwsch-Vlaamsche landen, bewerkstelligd door de
‘Maasbode’. [ ]
De Hoogeerw. deken wijst erop, hoe een groot gezelschap is saamgekomen, om met enthousiasme
de Zeeuwsche colonne welkom te heeten. Naast de Katholieke gewestelijke bladen is er plaats, volop
plaats voor ons Katholieke grootblad. [ ]
(De heer Schuurs getuigde) dat deze actie meer, oneindig veel meer is dan een doodgewone
propaganda-actie voor een industrieele onderneming, doch dat zij is een propaganda voor de zaak
van God.
De Maasbode, 22 jan. 1930
Trots berichtte een advertentie in hetzelfde nummer:
__________________________
21 november 1929 - 21 januari 1930
in precies twee maanden 15.000
Nieuwe Abonné's
__________________________
De Maasbode, 22 jan. 1930

Michel van der Plas, Uit het rijke Roomsche leven

309

En de oud-hoofdredacteur (en tevens leider van het voormalige integralistische weekblad ‘Rome’),
rector M.A. Thompson - een tip van de sluier over zijn activiteiten en relaties was inmiddels opgelicht
in de brochure ‘Het integraal Katholicisme’ (1927) - eindigde een reeks artikelen over de Katholieke
Pers in Italië:
Wanneer de Katholieken niet met de grootste krachtsinspanning blijven arbeiden aan hun pers, niet
enkel om te behouden wat men heeft, maar om de couranten steeds hooger op te stuwen in de vaart
van het moderne leven, dan zal ook aan die pers overal elders hetzelfde proces worden voltrokken.
Want geweldig zijn de machten, die ons tegenstaan, en de kinderen des lichts zijn niet altijd even
verstandig en voorzichtig.
Men kweeke derhalve steeds meer in zich aan de overtuiging, dat de goede pers een der kostbaarste
cultuurgoederen is van het Roomsche volk, een levensquaestie voor zijn geestelijke en tijdelijke
belangen.
Haar idealen liggen buiten de gewone maat.
Zij is als het vaandel in den krijg, een der standaarden van ons geloof.
Zij blinkt boven het Roomsche erf als een flikkerend zwaard in het maanlicht, in de orde der stof
is er geen wapen zoo geducht als zij.
De Maasbode, 24 jan. 1930
Op 27 november 1929, acht dagen na de start van ‘De Kruistocht’ door De Maasbode, kondigde De
Tijd aan met een ochtendblad te zullen verschijnen naast de avondeditie. Veelbetekenend eindigde
het hoofdartikel van die dag:
Wij doen zelfs geen poging, om welke reclame óók te overschreeuwen. Maar met blijmoedige
waardering van de voortreffelijke katholieke dagbladpers, de algemeene en gewestelijke mét óf zonder
ochtendblad, welke zich onder een veelal bekwame en het gemeenschappelijke ideaal toegewijde
redactie zoo gelukkig ontwikkelde, mogen wij een goed woord aan de sympathieën onzer lezers
vragen voor het in hun kring bepleiten der roeping van ‘De Tijd’, die thans ook in een ochtendblad
de leiding, welke het blad in 't verleden aan de katholieke openbare meening van ons leven heeft
gegeven, gaat voortzetten onder de oude leuze naar de nieuwe tijden: ‘Dieu et mon droit’.
Het eerste nummer van de ochtendeditie verscheen op 14 december d.a.v. In het Zondagochtendblad
drukte de redactie gelukwensen af van kardinaal W. van Rossum, mgr. J.D.J. Aengenent, Z. Exc. jhr.
mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck en vele andere autoriteiten. Velen zouden nog volgen om hun
ingenomenheid met De Tijd te betuigen.
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Kregel Kwatrijn
Waar werd ooit Roomscher zaak ver-zaakt? - Ik weet het!
Waar wordt zoo stikum winst gemaakt? - Ik weet het!
En elken dag verschijnt er weer een krant,
die 't al, maar niet zichzelve laakt. - Ik wéét het.

Roeping, juli 1932
Franz von Oldenburg Ermke
__________________________
Hallo Hallo! Rijsenburg, Holland.
Een salut voor den K.R.O. van de familie Verhaar.
__________________________
De Tijd, 2 aug. 1932
‘Uit het Rijke Roomsche Leven’ was de titel van een vaste pagina in het weekblad ‘De Katholieke
Illustratie’. Deze in korte tijd aan populariteit winnende rubriek verscheen voor het eerst in het blad
op 14 juli 1926 (60e jaargang, no 42).
Zij bestond uit een flink aantal foto's waarin een kroniek werd gegeven van hoogtepunten in het
katholieke organisatieleven van allerlei slag. Een doorsnee aflevering bevatte foto's van een mevrouw
die haar gouden jubileum als lid van de Aartsbroederschap der H. Familie vierde, het bestuur van
de R.K. Bakkersvereniging te Deventer ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan, een overzicht van
de paramentententoonstelling der Missienaaikring O.L. Vrouw van Lourdes te Den Haag, de nieuwe
R.K. kerk in Leijenbroek (L.), bestuur en genodigden bij de opening van de R.K. Huishoudschool te
Haarlem, een naar de Afrikaanse Missiën vertrokken pater, de Eerwaarde Zuster Maria Egberta op
haar gouden kloosterjubileum te Scheveningen, de R.K. Tooneelvereeniging St. Theodulfus te Oude
Wetering bij haar vijftigjarig bestaan, en een groep die ‘rijke kinderzegen’ voorstelde. In de loop van
een jaargang passeerden de meeste vormen van katholiek organisatievermogen wel de revue. Van
de Nederlandsche R.K. Bond van Hotel-, Café- en Restauranthouders tot de Nederlandsche R.K.
Rijwielbond kregen alle Roomse organisaties hun kans, zich in de rubriek te presenteren, op vaste
ogenblikken afgewisseld door prentjes van verdienstelijke personen, van oud-zouaven tot de uit één
gezin stammende vier priesterzonen en drie nonnendochters. Deze rubriek - die overigens aanvankelijk
‘Van het Rijke Roomsche Leven’ heette en later werd voortgezet onder de titel ‘Uit eigen midden’
kende een beperking:
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Nooit kan melding worden gemaakt van minder dan 50-jarige persoonlijke jubilea - eersten
steenleggingen - dilettanten-tooneel - kindheidsoptochten - gouden bruiloften.
De rubriek hield op te bestaan op 21 december 1932 (zevenenzestigste jaargang, no 12). Toen was
de naam zó populair geworden, dat hij in katholieke kring spreekwoordelijk mocht heten voor elke
samenvatting die men wilde geven voor wat ‘Rooms Nederland vermocht’.
De Katholieke Illustratie bood pakkende foto-reportages en onschuldige verhalen en had op haar
hoogtepunt een oplage van niet minder dan 150.000 exemplaren.
In de zomer van 1933 hield de redactie van de Katholieke Illustratie een enquête onder haar lezers
inzake de inhoud der K.I., de Witte Raaf en de premieboeken.
Niet minder dan 12.000 geteekende
en ingevulde formulieren zijn in totaal bij onze redactie binnengekomen. [ ]
95% Blijkt tevreden, zelfs zeer tevreden te zijn met hetgeen de K.I. over het algemeen wekelijks
biedt, een resultaat dat ook ons zeer tevreden stemt!
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Op de vraag:
Hoe vindt U over het algemeen, in zooverre U deze leest, onze premieboeken?
antwoordde 73% met gunstige en zeer gunstige beoordeelingen. Opvallend overigens was een
détail-uitkomst van de enquête over de Illustratie zelf:
Merkwaardig is het feit, dat foto's van jubilea, en dergelijke, de vroegere
‘Rijke-Roomsche-Leven’-pagina vullende, zich al heel weinig in de sympathie der lezers verheugen
mogen, iets, waarmede wij in de toekomst ook rekening zullen houden.
Tenminste curieus was deze openhartige mededeling:
Hen, die vragen om meer censuur op adv. foto's, willen we erop wijzen dat er steeds een strenge
censuur wordt toegepast op alle illustraties, waarvan de advertenties vergezeld gaan. Men moet hier
echter niet te puriteinsch willen zijn en b.v. afkeuren dat een huid-crême-fabrikant demonstreert hoe
deze crême op den blooten arm dient te worden aangebracht. En dat dergelijke middelen en producten
in ons blad worden aangeprezen is toch het goed recht van hun fabrikanten, die gaarne van het
familieblad met de grootste oplage gebruik maken om die producten aan te prijzen. Bovendien is de
K.I. geen kinderblad.
Overigens kan men een hele Roomse wereld zien veranderen als men het verschil in de kop ziet van
1930 en die van 1960, zoals de afbeeldingen op pag. 19 tonen.
Hier enkele voorbeelden van de geijkte verhalen in de K.I. op de twee favoriete thema's: de bekering
en de Rooms-getinte liefdesgeschiedenis.

De rechterhand van Herman Kolvers
De vermaarde schrijver Kolvers
Was geliefd bij een publiek,
Dat, in wezen oppervlakkig,
Dom was en sensatie-ziek.
Kolvers nam het met de waarheid
Niet zoo heel bijzonder nauw:
Kolvers speldde zijn publiekje
Menig keer wat op de mouw;
Hij beschimpte, hij verguisde
En belachte de moraal,
Hij bespotte tucht en orde
In een grove, harde taal.
Telkens verder week de schrijver
Van den oud-beproefde weg,
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Hij brak af en ondermijnde
Met een duivelsch overleg.
De religie van zijn ouders
Had tot heden hij gespaard,
Tegen God en tegen Godsdienst
Had nog nooit hij zich verklaard;
Maar, helaas, de dag zou komen
Dat in valsche ergernis
Hij brutaal zich ging vergrijpen
Aan wat and'ren heilig is:
Honderd groote, witte vellen
Vulde hij met hoon en smaad
En met overvolle handen
Strooide hij zijn giftig zaad;
Even dacht hij soms aan vroeger,
Aan zijn heerlijk blijde jeugd,
Aan zijn plechtige communie,
Aan zijn onschuld en zijn deugd,
Aan de lang voorbije tijden
Vol van gouden zonneschijn,
Toen een prentje van Sint Jozef
Hem oprecht verheugd deed zijn;
Toen hij braaf de handjes vouwde
En eerbiedig bidden kon,
Toen hij met het Heilig Teeken
Ied'ren nieuwen dag begon ...
Nu was alles, alles anders ...
't Bidden was hij gansch verleerd,
't Kruishout en de Maagd Maria
Had den rug hij toegekeerd;
Nu was alles anders, beter,
Nu was hij zijn doel bewust:
d' Allerlaatste pure vonken
Schenen bij hem uitgebluscht;
Nu had hij zijn inkt verschreven
Tegen d' eeuwenoude Kerk,
Die daar standhoudt op de Steenrots,
Onverwoestbaar, groot en sterk ...
Hij doorliep met gloeiend'oogen
Langzaam 't lijvig manuscript;
Hier en daar werd vol attentie
Een verbeet'ring aangestipt;
Kolvers peinsde vele uren,
Als hij rondging over straat
Hoe nóg scherper hij kon wezen ...
Kolvers peinsde vroeg en laat;
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En zoo werd hij, suf van 't peinzen
Toen hij nóg geen uitkomst vond,
Door een auto aangereden
En bedenkelijk verwond.
Hij ontwaakte in het gasthuis
Uit een vreemden, bangen droom ...
Hij gevoelde zich ontmoedigd,
Triestig, lusteloos en loom.
Hij ontdekte als hij rondkeek
Tot zijn schrik een zacht verband,
Dat behoedzaam was gewikkeld
Om een wrakke rechterhand.
Rustig liepen stille zusters
Door de ruime ziekenzaal
En zij spraken, ingetogen,
Een vertroostend-zoete taal.
Als de dokter was gekomen,
Werd de wonde onderzocht;
De geleerde deed geduldig,
Wat zijn wetenschap vermocht;
Maar de dokter, onvolkomen
Tegen 't wreed proces bestand,
Vreesde voor een amputatie
Van de zieke rechterhand ...
Toen, toen schreide Herman Kolvers
Zich de doffe oogen rood,
Nu de wetenschap, onmachtig,
Hem, helaas, geen redding bood ...
De bedaarde, vrome zuster
Viel geen moeite ooit te zwaar:
Zij verzorgde den gewonde
Met een moederlijk gebaar.
Haar gelaat was lief en vriend'lijk
En onhoorbaar was haar tred,
Zij, zij vond - het leed geen twijfel Kracht en sterkte ... in 't gebed.
Zachtkens rinkelden de kralen
Van heur houten rozenkrans
En het beeld van den Gekruiste
Blonk in fellen zonneglans;
Engelen van naastenliefde,
Wier gedrag vermaant en preekt
- Zoo begreep nu Herman Kolvers Worden door gebed gekweekt ...
Het gebed doet wond're dingen,
Waar de macht der menschen faalt ...
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Wij verwinnen, waar de Zegen
Van den Hemel nederdaalt ...
Herman leerde nu weer bidden,
Eerst wat staam'lend en verward,
Schoon met ongevouwen handen,
Bad hij met geheel zijn hart;
Herman Kolvers vroeg vergeving,
Waar hij o, zoo veel misdeed,
Vroeg erbarming en ontferming,
Vroeg ... genezing van zijn leed ...
En een lichtstraal van Hierboven
Drong in d'arme menschenziel:
Herman Kolvers heeft begrepen,
Hoe hij diep en dieper viel.
Zijn gezondheid kreeg hij weder,
Ook ... de hand die zwaar misdreef,
Zijn befaamde hand, die eenmaal
Smadelijke zinnen schreef ...
Honderd volgeschreven vellen
Werden één voor één verscheurd
En de vlammen van het haardvuur
Hebben 't wit in zwart verkleurd ...
Kort geleden kwam van Kolvers
Een roman uit, fier en kloek:
‘Het gebed van den verdoolde’
Is de titel van het boek ...

Katholieke Illustratie, 67e jrg., 1932, pag. 72
Hans Schipperus
De Geluks-Rozenkrans
Hij was nu al wekenlang iederen morgen in denzelfden coupé gestapt als zij, en vanaf de eerste
maal had ze geweten dat hij de ééne was ... Maar tegelijkertijd had Corrie Hofstad ook geweten dat
het nooit gaan zou. Tenminste, ze hield dat met een pathetische vastberadenheid tegen zichzelf vol.
Ze wist het immers veel te goed: ze was zulk een onaantrekkelijk, onbeduidend, kleurloos klein
ding, dat daarbij nog geen familie bezat om een beetje glorie aan te ontleenen, en dat ze hier iederen
morgen, half-uitgerust en rillerig, in den vroegtrein zat, was natuurlijk allesbehalve uit weelde. [ ]
Als ze 's avonds op haar goedkoop pensionkamertje eindelijk ècht aan hem durfde denken - ach,
natuurlijk was hij heel dien langen uitputtenden dag wel altijd in haar gedachten geweest, maar ze
hield hem dan op den achtergrond, zooals een kind het lekkere hapje op zijn bord voor 't laatst bewaart
- dan somde ze
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bij zichzelf al de heerlijkheden van zijn persoon op, als zoovele bewijzen voor de onmogelijkheid dat
hij aan haar denken zou. [ ]
Als Corrie durfde doordenken over de hoogst-waarschijnlijkheid dat dit levenslang haar lot zou
zijn: hollen naar den vroegtrein door alle bestaanbaar onmogelijk weer, om verder den heelen dag
furieus te tikken (en ze was helaas muzikaal genoeg om daar op den duur een zenuwziekte van te
krijgen en wat dan?), dan kon ze, als ze héél moe was, opeens in tranen uitbarsten en wanhopig
wenschen dat er toch in Godsnaam iemand komen zou - iemand.
Maar tusschen wanhopig wenschen en angstig hopen is nog een verre, verre afstand.
En intusschen reisde hij regelmatig met den vroegtrein en stapte elken morgen, dien God gaf, in haar
coupé.
Ze was doodelijk verlegen voor hem, en voelde 't telkens wanneer hij keek. Soms keek hij lang;
ze probeerde dan wanhopig te doen of ze las, en voelde zich miserabel shabby en belachelijk. Het
kon niet langer zoo. De gedachte aan hem overheerste alles. Ze merkte het op een avond met schrik,
toen ze haar rozenhoedje bad, dat ze zich Onzen Lieven Heer zèlf zat voor te stellen met zijn gezicht.
Ze werd er angstig van. Ze was een brave, kleine meid, ondanks het coeurtje in haar blouse, dat ze
droeg omdat je zóó nu eenmaal het goedkoopste kocht - en ze voelde: nu wordt het gevaarlijk.
En - met al haar schuchtere schuwheid was ze per slot een moedig ding - ze begon haar rozenhoedje
opnieuw, zonder hèm erin. Ze viel om van moeheid, maar ze zòù het bidden. En ze wòù niet meer
aan hem denken. Nu niet en nooit meer. Het was verkeerd. Er kon immers nooit iets van komen.
Ze bad dapper tot het einde; maar toen huilde ze uit en zei tegen het Lieve-Vrouwtje dat al boven
haar bed had geglimlacht vanaf haar eerste Communie: ‘O Moedertje, wat is het toch hard, dat ik hem
nooit krijgen zal - vindt U het ook niet hard voor me? O waarom kàn ik maar geen zin krijgen om
naar 't klooster te gaan, ik hoor toch immers in de wereld niet thuis...’
Toen ze wakker werd, wist ze, dat ze het nu moest doen, wat ze al zoolang gewild had en toch eigenlijk
heelemaal nièt gewild. Ze zou damescoupé gaan zitten. Voortaan altijd. Ja. Of tenminste zoo lang hij
meereisde. [ ]
Ze was vroeg. De coupé was nog onbezet. Ze ging zitten en nam haar boek. Ze zou maar lezen,
dan deed het niet zoo'n erge pijn. [ ]
Het portier had ze opengelaten; er hing zulk een afschuwelijke,
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opgesloten bedomptheid in 'n coupé die heel den nacht dicht was geweest.
Ze moest - ja, ze moest toch eens even kijken of hij er soms aankwam - eens kijken waar hij instapte
- dat gaf toch niets immers. Ze stond op, leunde naar buiten - en meteen wàs hij daar, en keek haar
vlak aan, zoo vreemd - teleurgesteld?... In haar verwarring tastte ze naar haar zakdoek in het ondiepe
mantelzakje - toen kletterde er iets voor haar voeten neer, en ze zag haar parelmoeren rozenkrans
langs de treeplank naar beneden glippen... ‘O!’ zei ze, verschrikt. Hij was nog van Moeder geweest.
En meteen was ‘hij’ op de treeplank en dook diep. [ ] Ze had opeens zijn forschen arm stevig beet
met allebei haar kleine witte handjes: ‘O, pas toch op, doe het toch niet!’
Maar hij hield meteen het snoertje al in de hoogte: ‘In orde, hier hèb ik hem.’ Het was of zijn gezicht
straalde, dacht ze verwonderd, door al haar emoties heen.
‘En zou u nu alstublieft uit dezen coupé willen komen?’
Hij stak een hand uit, als om haar er uit te helpen. Ze aarzelde, hulpeloos, in de war. Wat bezielde
hem.
En toen had hij gezien wat hij weten wou. Hij stak beide armen uit en tilde haar onder de armen
op. Ze liet hem begaan alsof ze bevroren was. Hij zette haar voorzichtig neer:
‘Zoo. En kom nu gauw mee. Ja, ik weet het, uw tasch.’ Hij greep er naar. ‘Ziezoo. Ik moet het
eenvoudig vertellen. Kom nu.’ [ ] Toen vertelde hij het. Hoe hij al zoo lang gehoopt had. Maar niet
wist of ze wel Katholiek was. ‘Zie je, ik durfde het je niet pardoes te vragen. Het leek zoo gek.’ [ ]
‘En lieveling,’ - hij zei 't alsof hij 't al honderdmaal gedaan had, en dat hàd hij dan ook, inwendig
in den trein, en hardop in z'n kamer - ‘ik was óók al zoo bang om het te vragen omdat het ook néé
had kunnen zijn; je kunt er zoo - eh - zoo puriteinsch uitzien.’ [ ]
‘En toen - daarnet - ontdekte ik opeens dat je een rozenkrans had. [ ] Hij is toch van jou, zeg?’
Vroeg hij opeens, angstig. Ze bleef zoo stil.
Ze knikte. ‘Ja. Hij is van mij. Ik bèn katholiek.’
‘Goddank.’ [ ]
Het rozenkransje hangt netjes ingelijst in hun gezellige huiskamer. Want dàt heeft het toch eigenlijk
gedaan.
Katholieke Illustratie, 67e jrg., 1932, pag. 82
To Hölscher
Ook de verhalen in andere populaire katholieke periodieken gaven helaas vaak blijk van een
minimum aan goede smaak. In het tweewekelijkse Limburgse Overal verschenen geregeld ‘Trekjes’,
korte verhalen door G.N. (achter welke initialen zich Ge-
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rard Nielen verschool). Opvallend daarin (zoals in de verhalen voor de jeugd in bladen als Roomsche
Jeugd en De Engelbewaarder en in de leesboekjes voor de lagere school) is het aantal sterfgevallen
en ziekbedden. Een goed voorbeeld van het genre biedt het ‘Trekje’: ‘Satan's hoogste troef’; het werd
door G.N. vrij bewerkt naar Francis Finn S.J., welke pater-schrijver in het hier bestreken tijdvak
grote roem genoot met zijn in- en in-Roomse proza (getuigen boeken als ‘Tom Playfair’).
Op 't perron te D. stond 'n luidruchtig, vroolijk groepje.
Het was 'n twintigtal jongelui van het ‘St. Christoffel-college’.
Ze gingen naar huis, op vacantie! [ ]
Er werd gezongen, gefloten, geboomd, gekift over rapport-cijfers... en de reis naar huis werd er
een zooals die maar zijn kan onder jongelui, vol gepaste levenslust en idealen.
Bij verschillende stations moesten enkelen uitstappen, wat natuurlijk gepaard ging met het ‘noodige’
afscheidsgejoel en tal van ‘wijze’ lessen voor de vacantie.
Na 'n paar uur sporen waren er nog drie over... Willy van Loven, Henri Wermers en Dolf Dunterman.
Ze hadden nog 'n heel stuk voor de boeg. [ ] Ze namen elk 'n boek ter hand en zetten zich rustig
tot lezen. [ ]
Toen stopte de trein aan 'n groot station. De meeste medereizigers van Willy, Henri en Dolf stapten
uit en de ledige plaatsen werden ingenomen door 'n gezelschap heeren, blijkbaar leden van 'n
vereeniging die ergens op wedstrijd waren geweest. [ ] Het duurde niet lang of uit de zakken en
taschjes kwamen eetwaren en flesschen drank te voorschijn; er werden reisbekertjes rondgedeeld en
de inhoud der flesschen werd duchtig aangesproken.
‘'k Heb nog één bekertje over!’ - riep na 'n poos de jongeman, die vlak tegenover Henri en Dolf
had plaats genomen... ‘Wie moet dat?’
Meteen viel z'n oog op de drie jongelui, die gedwongen glimlachend het gedoe bekeken.
‘Kan ik U dienen, misschien? D'r is van alles, hoor! Cognac, bier, wijn, triple-sec! Nou?’
De drie bedankten. Maar de jongeman hield vriendelijk aan. [ ] Henri, de oudste der drie studenten,
nam na eenige aarzeling 't alluminium-reisbekertje over en liet zich uit de eerste de beste flesch
inschenken.
‘'t Smaakt fijn’ - zei hij tot Willy en Dolf en gaf hen 't dra opnieuw gevulde bekertje.
Dolf dronk nu ook en na veel tegenstribbelen liet ook Willy zich inschenken. [ ]
't Werd al lustiger en rumoeriger in de coupé. Willy kreeg het
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warm en werd erg dorstig van dat glaasje. Telkens bevloog hem 'n hevige drift tot weer meedrinken.
[ ]
Sommigen begonnen vuile liedjes te zingen, die Willy het schaamrood naar de wangen joegen, al
begreep ie er de helft maar van. Hij zag hoe Dolf en Henri, met brandende oogen, gretig luisterden
en de smerigste refreinen gingen meeblerren. [ ]
In 't laatste appartement, heelemaal aan 't andere eind van de wagon, zat 'n priester; alleen.
Z'n verdiept zijn in het brevier-gebed en het geluid van de voortsnellende trein maakten, dat het
lawaai slechts vaag tot hem doordrong.
Plotseling werd bijna ruw het smalle tusschendeurtje opengestooten. De priester keek op en zag 'n
jongen staan van omstreeks zestien jaar. Bijna nog meer was de geestelijke verrast door de schoon
gevormde trekken van de blonde jongenskop, dan door de schier wilde angst in de groote, donkerblauwe
oogen.
De jongen was Willy.
‘O... pardon...,’ hakkelde hij... ‘Ik wist niet...’ [ ]
‘Zoekt U iets?’ - vroeg de priester zacht en vriendelijk...
‘Dank u... neen... u kunt toch niet... ik...’ [ ]
In z'n hart gevoelde hij weer hevige aandrang om terug te gaan naar het gezelschap... hij deed reeds
'n stap in die richting... Nog even keek hij naar de priester, die juist het kruisteeken maakte en het
boek wegstak. [ ]
Op het oogenblik van dat Kruisteeken kreeg Willy een schok... De stem klonk zóó warm en
deelnemend, dat Willy geheel kalmeerde en alles vertelde... van de zoo vrolijk begonnen reis, van 't
nieuwe gezelschap... van z'n vrienden... van de drank en de gemeene liederen... van z'n hevige
bekoringen tot meedoen aan die laagheden... [ ]
De pater sprak in stille jubel 'n schietgebed en wilde juist een middel bedenken, om Willy's vrienden
te bewaren voor grooter onheil, toen met 'n wilde gooi 't deurtje opensloeg en Henri en Dolf naar
binnen tuimelden. [ ] Ze tuurden naar omlaag en wisten met hun houding geen weg.
- ‘Als u misschien hier 'n beetje wilt blijven’ - sprak de pater weer met 'n zonnig lachje - ‘ik heb
daar absoluut niets tegen, hoor...’ [ ]
Het vriendelijke, gemoedelijke praten van de priester - zoo heel gewoon over alledaagsche dingetjes
- bracht hen heelemaal op hun gemak en 'n half uurtje later dankten ze de pater voor zijn kiesch
ingrijpen.
Spoedig was de geestelijke aan zijn plaats van bestemming, waar tevens de trein 'n groot uur
oponthoud had. [ ] Hij verzocht de jongelui naar de pastorie, welke invitatie gaarne werd
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aanvaard. De pater [ ] liet hen de kerk zien, een pracht gebouw, van een der beroemdste meesters.
Willy sprak opeens zenuwachtig: ‘Kan ik nog even biechten, pater?’
‘Zeker, jongen, volg me maar.’
Dolf en Henri knielden toen in de banken en deden eenige oogenblikken later hetzelfde.
De teruggang naar 't station, waarbij de pater hen vergezelde, was buitengewoon opgewekt. [ ]
De pater keerde naar z'n pastorie terug, 't Magnificat murmelend.
Nog geen kwartier was hij thuis, of buiten klonken luide stemmen. Hij zag 'n auto vol menschen
staan, waaronder 'n paar dokters die hij kende. De paar woorden: ‘Spoorwegongeluk!’ ‘'n Priester!’
waren voldoende om hem naar de kerk te doen snellen, zich te voorzien van de H. Teerspijze en de
H. Olie en in de auto plaats te nemen, die in razende vaart wegschoot. [ ] De lijken van Dolf en Henri
had hij al gezien, met de armen om elkaars lichaam gestrengeld. Nu zocht ie Willy nog...
En vond hem eindelijk. [ ]
‘Heb je erge pijn, m'n jongen?’
‘Ja pater... maar dat is juist goed... [ ] Wat 'n toeval, hè pater? Wat denkt u daar nu van?’
‘Ik denk, vent, dat Satan met jullie z'n hoogste troef wilde uitspelen. Hij wist, dat dit ongeluk zou
gebeuren... hij wist, dat jelui zielen nog rein waren... en hij wilde deze prachtkans benutten... maar
jullie zijn hem ontglipt...’ [ ]
Toen was er de eeuwigheid van blijde jubel.
Overal, 11 november 1933
In januari 1933 (het Jubeljaar) verscheen voor het eerst de Nederlandse uitgave van ‘L'Illustrazione
Vaticana’ (een tweewekelijkse publikatie):
Dit tijdschrift, dat onder de illustraties een gelijke plaats inneemt als ‘l'Osservatore Romano’ onder
de dagbladen, overschouwt vanuit de Vaticaansche Stad het - de geheele wereld omvattende Katholicisme en verruimt in hooge mate den gezichtskring harer lezers over de godsdienstige,
missionaire en cultureele activiteit onzer Kerk.
Aldus De Tijd. Abonnés werden opgeroepen met termen en argumenten als de volgende:
De weidsche beteekenis dier taak, zal u vooral duidelijk worden door de wetenschap, dat
onze tegenwoordige Paus
de verschijning der Vaticaansche Illustratie gewild heeft, omdat
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Zijne Heiligheid daarin de mogelijkheid ziet om door woord en voorbeeld op geheel bijzondere wijze
een innig contact tot stand te brengen tusschen Rome en de Katholieken over geheel de wereld, hetgeen
in deze tijden van communisme en andere antigodsdienstige bewegingen meer dan ooit als een
noodzakelijkheid gevoel wordt. [ ]
Nederland moest behooren tot de eerste
landen met een eigen editie, niettegenstaande zijn klein taalgebied, omdat Z.H. de Paus in het
medeleven van Nederland met Rome een nog nooit beschaamd vertrouwen heeft. Onder deze
omstandigheden zal het beroep op de Nederlandsche Katholieken om de verspreiding van de
Nederlandsche uitgave der Vaticaansche Illustratie zooveel mogelijk te willen helpen bevorderen,
niet als ongerechtvaardigd worden afgewezen. [ ]
En nu de daad
Wij spraken hierboven van een beroep op de Nederlandsche Katholieken, een beroep, dat vrijmoedig
gedaan wordt, daar het wordt gedragen door den vurigen wensch van Z.H. den Paus en dien van onzen
Aartsbisschop.
Dit beroep geldt op de eerste plaats de katholieke en wereldlijke autoriteiten om in deze voor te
gaan door abonné te worden en, waar dat mogelijk is, de verspreiding van de Nederlandsche uitgave
krachtig te willen bevorderen.
De Tijd, 16 jan. 1933
Dertig jaar later klinkt dit vals in de oren van wie weet dat het hier een zuiver commerciële
onderneming betrof, en het beroep op de daad gedaan werd op het hoogtepunt van de economische
crisis.
Een enkel woord tenslotte nog over de Katholieke Radio Omroep. Deze had het in de beginperiode
nog bijzonder zwaar te verduren, vooral onder de succesvolle propaganda van de H.D.O., later
veranderd in A.V.R.O. Een hoofdartikel in De Maasbode (15 maart 1929) geeft iets van de strijd
weer.
De modernste gevaren
Laat ons aannemen, dat de meesten, die katholiek zijn, meestal, als op Huizen de K.R.O. bezig is,
hun eigen omroep hooren. Laat ons dat aannemen, zeggen wij, met een haast kinderlijke
welwillendheid!
Maar de rest van den tijd?
Men maakt tevoren geen bestek, met flaneert maar zoowat door den aether en houdt stil, waar het
voor het oogenblik aannemelijk klinkt.
Sterker. Nog staat het toestel, dat gisterenavond afgezet is, op
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Uit de beginperiode van de K.R.O.

hetzelfde station. Dat dan maar aangezet! En eens gewacht, wat er komt. Krant lezen gaat door
onderwijl. Huiselijk leven, vooral in de rustige avonduren, de gewone gebruiken van het gezin worden
voortgezet. Inmiddels, de radio klinkt. Wacht, daar is de muziek, zóó mooi, of zóó bekend, en dus
aardig, dat zij tot luisteren dwingt. Krant zakt lager. Sigaar gaat zelfs uit. Vrouw, wees nu eens stil,
nu moet ik toch eens luisteren.
Daar begint een spreker. Afzetten? Omdat het misschien niet geheel secundum Lucam zal wezen?
Vóórdat men 't weet, luistert men al. [ ]
Wij echter zijn niet tevreden, zoolang nog zooveel invloed, dien onze levensbeschouwing hebben
kon, ongebruikt moet blijven en de gevaren, die ons volk in zijn geloof bedreigen, nog niet beter
worden afgewend.
Daar is maar één weg: de daad.
Daar is maar één daad: den K.R.O. in een machtigen impuls vooraan brengen in het wondere land
van den aether.
De Maasbode, hoofdartikel, 15 maart 1929
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De eerste studio van de K.R.O., te Amsterdam.

Wapenschouw van den K.R.O. in 's Hertogenbosch.
Ongeveer een 400 Radio-Gasten vereenigden zich te ruim 6 uur aan den koffiemaaltijd. [ ]
Met buitengewoon enthousiasme werd door de dischgenooten, die de gerechten, die de tafel bood
alle eer aandeden, gezongen het lied aan de Brabantsche koffietafel ter gelegenheid van het
K.R.O.-congres (wijze: Limburg is mijn vaderland).
Besluiten wij dit verslag met het slotcouplet van dit lied:
Katholieke luisteraars
Van ons lage land
Blijft ondanks neutraals onwaars
K.R.O. gestand.
K.R.O. zij ons devies
K.R.O. ons vaan
K.R.O. lijd geen verlies
K.R.O. vóóraan.

Het Huisgezin, 16 juli 1928
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Leven in een tussengebied
Een nawoord door Kees Fens
Een voorwoord kan een vrijblijvend karakter hebben, tenzij het een dringende aanbeveling is; van
een nawoord wordt echter iets definitiefs verwacht: er moeten uit het voorgaande dwingende conclusies
getrokken worden. Nu is de moeilijkheid dat elke lezer op het punt van dit nawoord gekomen, wel
zijn mening over deze documentaire zal hebben; zo inspannend is de lectuur ervan niet dan dat ze
geen energie voor kanttekeningen zal overlaten. De marginalia van de lezers zullen wel bepaald
worden door de mate van betrokkenheid bij de stof en de tijd van dit boek. Ouderen zullen
vervolledigen uit hun herinnering, die er een van weemoed of van verontwaardiging kan zijn. En voor
wie geen enkel contactpunt hebben met stof en tijd, kan het boek slechts een curiositeitenverzameling
zijn, berichten uit een hiervoormaals, even raadselachtig als het traditionele hiernamaals. Misschien
lachen ze erom, al is er, dacht ik, een bepaalde verbondenheid met het verleden nodig om er nu de
humor van te zien. Lachen uit iets meer dan leedvermaak of dédain is bij een vergelijking met één
onbekende onmogelijk.
Dat er door sommigen uit de herinnering vervolledigd zal worden, is vanzelfsprekend. Want deze
documentaire is allerminst volledig. Ondanks de bijna griezelige verbetenheid, waarmee de samensteller
zijn materiaal bijeen heeft gezocht, moest hij lacunes aanvaarden: veel materiaal bleek onbereikbaar
en uit het beschikbare moest nu eenmaal een keuze gedaan worden. Zelfs het rijke roomse leven kan
een gebed zonder eind worden. Maar ook door de keuze van het materiaal is deze documentaire
onvolledig. Niet dat de keuze tendentieus is - de tegenstemmen worden nu en dan goed hoorbaar maar het gekozen materiaal is per se onvolledig, al zou het de dubbele omvang hebben. Van der Plas
heeft een documentaire gemaakt over het dagelijkse roomse leven in de jaren 1925-1935 - het begrip
‘documentaire’ brengt die dagelijksheid al mee - en die documentaire opgebouwd uit een zeer bepaalde
groep beelden: de ‘volkse’ beelden zou ik willen zeggen, de direct door ieder uiterlijk waarneembare
beelden. Zijn meest gebruikte bronnen zijn dag-, week- en maandbladen en populaire boeken en
boekjes. Wetenschappelijke werken - filosofische, theologische, moraaltheolo-
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gische, ascetische - ontbreken nagenoeg geheel. En nu beperk ik ‘wetenschappelijk’ wel erg tot de
bepaalde stof van dit boek. Met opzet overigens. Van der Plas geeft de dagelijkse neerslag van wat
er in de bovenlagen van de kerk gedacht werd of niet gedacht werd; hij toont de praktijk, een praktijk
echter die zonder een bepaalde theorie niet denkbaar is. Het ontbreken van die theorie - een gemis
dat in de opzet van het boek lag - maakt Uit het rijke Roomsche leven natuurnoodzakelijk onvolledig.
En gebrek aan kennis van die theorie maakt ook de conclusies in dit nawoord weinig dwingend. Toch
kan een eigenwijze lezer - die ik in dit geval ben - een poging doen uit de beelden iets van de hoger
gelegen verbeelding te weten te komen.
Wie conclusies wil trekken, al zijn het maar voorzichtige, moet gaan ordenen. Nu kan het zijn, dat
het voorgaande materiaal een zeer heterogene indruk maakt op veel lezers. Omdat evenwel al het
materiaal uit één hoek komt, is het niet gewaagd te veronderstellen, dat er een systeem te ontdekken
is. Wie het hele boek gelezen heeft, zal met mij in de hele santenkraam - een erg toepasselijk woord
hier - één trek zeker als gemeenschappelijk onderkennen: de afwezigheid van ieder spiertje humor.
In het begin van het boek staat de uitspraak: ‘We zullen ernst gaan maken met onze vreugde’, en een
meer symptomatisch programmapunt is moeilijk denkbaar. Laat ik het als uitgangspunt gebruiken.
De vreugde gaat hier beoefend worden om de eenvoudige reden, dat blijheid er bij hoort, blijheid om
er bij te horen. Blijheid is niet iets natuurlijks, iets vanzelfsprekends, iets ongecompliceerds, blijheid
krijgt een plichtkarakter; niet blij zijn is geen gemis, maar een tekort schieten. Een dergelijke
plichtsopvatting van de blijheid is alleen mogelijk binnen een als absoluut geziene wereld. Het is geen
blijheid die uit vrijheid voortkomt. Alles, zelfs de blijheid, is geordend en noodzakelijk binnen een
geheel. Men heeft niet de vrijheid te lachen, men heeft de taak blij te zijn, en dat op een bepaalde
gemodelleerde wijze.
Het zal duidelijk zijn, dat binnen een wereld waarin zelfs de blijheid een streng toegewezen plaats
heeft, humor een onmogelijkheid is. Humor veronderstelt afstand, vrijheid om iets net in een ander
perspectief te zien dan het officiële, voor welke terzijde-visie een bepaald gevoel voor de
betrekkelijkheid van veel nodig is. Nu moet dadelijk op één ding gewezen worden: de jaren van deze
documentaire namen alles veel ernstiger, althans in het officieel gesproken en geschreven woord.
Zelfs de lichtste scepticus was toen een rebel. Het is voor ons, die aan een nuchterder taal gewend
zijn, aan understatement, aan een al is het maar dunne draad ironie door de meeste geschreven en
gesproken woorden, moeilijk ons te verplaatsen in een tijd, waar-
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in lichtheid en luchtigheid van toon alleen aan enkele tegendraadse figuren voorbehouden was. Binnen
een dergelijke gekleedheid van taal, laat zich de ernstige blijheid gemakkelijk denken. Dat kan de
afwezigheid van humor verklaren, maar het neemt de merkwaardigheid van de programmatische
roomse blijheid niet weg.
Waar ontmoet de huidige lezer in het oude materiaal de humor wel? Bij de tegenstemmen. Hun
humor lijkt op een afstand gezien vrij onschuldig. Binnen hun eigen tijd waren zij eerbiedloze bruten.
Zij hadden het lef, niet in de algemene richting te kijken, zittend op de gangbare heilige huiskamerstoel.
Zij schopten tegen iets eerbiedwaardigs aan; alleen eerbiedwaardig? Nee, absoluut, hoewel ze niet
aan de kleinste geloofswaarheid raakten; zij kwamen aan uiterlijkheden, die zij, net als ieder nu, als
betrekkelijk zagen. Maar - en hiermee kom ik wellicht aan een belangrijk punt - uiterlijkheid en
geloofswaarheid vielen samen, vele nu als volkomen betrekkelijk ervaren uiterlijkheden wáren
geloofswaarheden. Ook het blij-zijn. Vandaar dat men er ernst mee kon gaan maken. Vandaar ook,
dat men niet kon lachen, geen humor had.
Alleen binnen een absoluut stelsel kan de kleinste bijkomstigheid tot geloofswaarheid worden, en
de kleinste inbreuk tot ontrouw, de kleinste aanval van buitenaf tot heiligschennis. Een dergelijke
absoluutheid vertoont de wereld van Uit het rijke Roomsche leven. Dat er absolute geloofswaarheden
zijn, zal niemand ook nu ontkennen. Wat ziet men echter hier? De gewoonste dagelijkse zaken zijn
binnen diezelfde absolute sfeer getrokken en dat heeft tot gevolg het omgekeerde: de boven het aardse
uitgaande waarheden worden naar beneden getrokken, in het aardse opgenomen, aangepast aan het
dagelijks patroon, waardoor de aarde minder ‘aards’ en de hemel minder ‘hemels’ wordt. Er ontstaat
een tussengebied, waarin het aardse leven - in dit geval naar een bepaald burgerlijk patroon - het
hemelse ontmoet en beide beïnvloeden elkaar. Het resultaat is een aards en aartsburgerlijk christendom,
dat de aarde als aarde veracht, het hemelse voor zichzelf heeft, binnen een geheel eigen wereld, die
noch aards is noch hemels kan zijn.
Van het leven nu in die eigen wereld, in dat tussengebied, is Uit het rijke Roomsche leven de
documentaire. Wie niet rooms is, leeft in een totaal andere wereld, traditioneel kloosterlijk gezegd:
de wereld, die, theologisch gezien, de wereld van de zonde is. Deze streekroman van de gelovige
gemeenschap kent veel hoofdstukken, waarin dezelfde waarheden in steeds andere vorm terugkeren.
Al in het eerste uitvoerige citaat van dit boek, het fragment uit Ouders, luistert eens, van Albertine
Schelfhout - van der Meulen onderkent men het leven in het eigen
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gebied, waarin aarde en hemel zich zo knus engageren. In de derde alinea van het geciteerde stuk
staat beschreven wat moeder allemaal op zaterdag doet, huiselijk klungelwerk staat naast de charitas,
ze ‘verstopt onder het hoofdkussen van haar grooten zoon een doosje cigaretten, regelt de Kerk- en
uitgaansbeurten van het heele gezin, waakt erover dat er door de verschillende leden op tijd wordt
gebiecht ...’ De kerk ligt in het verlengde van de huiskamer en zij bepalen ieder door hun eigen sfeer
elkaar. Men kan de schildering door de schrijfster een ideaal-beeld noemen. Wie van de eigen wereld
het ideaal stelt, is echter niet ver van de pure programmering af: men krijgt dan niet de leek die over
de godsdienstbeleving schrijft, maar de bisschop of priester die zich, krachtens zijn bisschop-zijn,
met de dingen van het dagelijks leven - de meest banale zelfs - gaat bemoeien, zodat de toog
maat-gevend voor de damesrok wordt. Dat een bisschop daarover schrijft en de gelovigen zijn daad
accepteren, is alleen mogelijk binnen die eigen wereld, die onaardse aarde die de Kerk is.
Het spreekt haast vanzelf, dat een tussengebied, zo geheel omringd door een afgewezen wereld,
zich slechts kan handhaven door een strenge reglementering. Handhaven van een eigen leven behoeft
talrijke eigen wetten. Ik meen, dat daaruit niet alleen het grote aantal voorschriften op elk terrein,
maar ook de organisatiezucht te verklaren is. Organisatie doet niet alleen aaneen sluiten, zij sluit ook
buiten, zij handhaaft tot in de kleinste gebieden het eigene, en om dat eigene gaat het. Karakteristiek
vind ik in een Herderlijk Schrijven uit 1928 het volgende citaat over de radio: ‘Hoe verleidelijk is het
immers, in onze eigen woning en onze eigen vergaderzalen en bijeenkomsten door 'n enkele
handbeweging den toegang tot onze vertrekken en vergaderingen te kunnen ontsluiten voor vaak
hooggeprezen doch in werkelijkheid zeer gevaarlijke voordrachten en liederen.’ En de radio brengt
hier dan tegelijk een ander programmapunt: de bescherming van de wereld tegen invloeden van buiten.
Hier zijn verschillende mogelijkheden. Men sluit de eigen wereld geheel af door alles van buiten als
zondig te kwalificeren. Het kan ons verwonderen, dat de afwijzing van ‘de wereld’ steeds zo heftig
is: een hecht gereglementeerd en georganiseerd domein moet toch onkwetsbaar zijn. Men vergeet
dan één belangrijk ding: die hechtheid was in wezen een zeer kwetsbare, want een geheel uiterlijke;
het kan niemand ontgaan, dat in de documentaire zelden over het innerlijk christelijk leven wordt
gesproken, doch dat meestal het ideale christelijk leven in zijn waarneembare vorm wordt beschreven
en gepredikt. Een bewoner van het tussengebied is kenbaar aan een stel uiterlijkheden die niet
beschreven wor-
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den in hun natuurlijk oorspronkelijk aanwezige relatie tot een bepaald innerlijk, maar als een model.
En daarmee kom ik aan de tweede mogelijkheid tot weren van invloeden van buiten: het aanprijzen
van het eigen model, het tonen van het voorrecht van het eigen levenspatroon, niet zo zeer aan de
buitenwereld, maar aan elkaar. En dat dermate hardnekkig, dat de meesten langzaamaan in het ideaal
van het model gaan geloven en het buiten-model afwijzen. Het uiterlijk model is een absolute waarheid
en als zodanig ook statisch: alle teksten uit tien jaren vertonen nauwelijks een verschuiving. En alweer
kan men vaststellen, hoe de absoluutheid van de geloofswaarheid op in wezen betrekkelijke zaken
overging door ze in die geloofswaarheid te trekken.
Een derde mogelijkheid tot het weren van de buitenwereld is in wezen de meest trieste. Zo afgesloten
kon de eigen wereld niet zijn, of de wereld bleef hoor- en zichtbaar. Er moeten soms zelfs verschijnselen
van buiten geaccepteerd worden, omdat de eigen tijd waarin men binnen het domein leeft, niet altijd
te handhaven is. Kan men aan een acceptering van dingen-van-buiten niet langer om, dan poogt men
die nog ‘onbesmette’ zaken terstond de eigen geest van het tussengebied te geven. Forcering is het
gevolg. De trieste resultaten van dergelijke pogingen tot kerstenen van zaken die in geen enkel opzicht
om kerstening vragen, kan men vinden in de afdeling ‘Sport en spel’ van dit boek.
Een met de uiterlijkheid samenhangend aspect is de vorm van strijdbaarheid die uit zovele beelden
uit dit boek blijkt. Het uiterlijk model en het ideale patroon moeten de wereld niet getoond, maar
opgedrongen worden. Men stelt daarbij niet Christus tegenwoordig, maar de Kerk en wel die bepaalde
Kerk die het tussengebied is. Vandaar ook dat de manifestatie niet individueel geschiedt maar alleen
massaal mogelijk is: er moet een bepaalde gemeenschap zichtbaar worden gemaakt. Waarom? Om
de wereld voor Christus te winnen. Die uitdrukking is al zodanig een gemeenplaats geworden, dat ze
in haar oorspronkelijke kracht niet meer verstaan wordt. Het ging hier letterlijk om winnen, overwinnen,
onderwerpen, opnemen in het Rijk. Het is niet onbegrijpelijk, dat het aantal strijdliederen zo groot
is, en dat die strijdliederen in hun militaire uitingen er niet om liegen. Theologisch vindt die
strijdbaarheid zonder twijfel haar oorsprong in de opvatting van de wereld, die een rijk van de duivel
is; gevoelsmatig werd ze gevoed vanuit de romantiek van de kruisvaart. Theologisch kreeg ze haar
voltooiing in de instelling van het feest van Christus Koning. Maar alweer: dat koningschap van
Christus is vertaald in het groepsidioom van het tussengebied; daarmee is dat koningschap terecht
ge-
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komen in die tussensfeer van hemel en aarde. Koning van de wereld, was Christus allereerst de koning
van het tussengebied. Onder zijn banier trekt men op, om hem ook elders te doen heersen, en dat
laatste woord kan men niet dictatoriaal genoeg opvatten. Denkt men daarbij aan de gesloten
gemeenschap van onderdanen, aan de legerhiërarchie die de gemeenschap vertoont - paus, bisschoppen,
priesters, manschappen (gelovigen) - dan lijkt het niet onaannemelijk, dat het gevaar van fanatisme
dreigend is, te meer daar de politiek geheel binnen het ideaal betrokken is. De meest schrikwekkende
uitspraak uit dit boek vind ik de volgende van Henri de Greeve: ‘Waarom zouden we dwepen met
Mussolini, waar we zelf een Duce hebben in Schaepman?’ Hier wordt niet alleen iets gezegd over de
verhouding van de gelovigen tot de Duce, maar ook van hun behoefte aan een Duce. Met alle
consequenties van dien.
Een dergelijke strijdbaarheid kan niet zonder een grote mate van zelfbewustheid binnen de groep,
een overtuigd zijn van de grootheid van het eigen ideaal en het zelf bereikte. Die zelfbewustheid,
vaak niet ver van zelfgenoegzaamheid (hoe kan men anders dan zelfgenoegzaam worden, wanneer
de kleinste eigen zaken als absolute waarheden worden voorgesteld) heeft niet alleen de massaspelen
als gevolg, maar vooral de taal daarvan. Herleest men de teksten van graal- en andere spelen uit dit
boek, dan treft niet alleen het voortdurend gebruik van overmatige woorden - samenhangend met het
uiterlijk karakter van het christendom - maar vooral: elke afwezigheid van iedere poëtische bezieling,
terwijl men zelf juist van de eigen dichterlijke kracht overtuigd was. Als men bedenkt, wat er in deze
jaren in de literatuur gaande was, en men leest daarna de teksten van bijvoorbeeld Mia van der Kallen
(de betere in het genre), dan kan men natuurlijk een grandioos poëtisch echec constateren. Maar dat
is niet zo belangrijk. Er wordt te allen tijde rommel geschreven. Belangrijk en typerend voor het
inteeltkarakter van het tussengebied is, dat dergelijke poëzie op de voorgrond van de moderne literatuur
met zulk een aplomb geschreven kon worden. En symptomatisch voor de verblindheid door de waan
van eigen kunnen is de uitspraak van C.R. de Klerk over die poëzie: ‘Er is op dit ogenblik in Noord
en Zuid geen poëet, die Mia van der Kallen's gedachte en schepping adaequaat had kunnen vertolken
in verzen; want de katholieke gemeenschapspoëzie moet nog geboren worden, maar Mia van der
Kallen's werk wekt de behoefte en het verlangen ernaar.’ Wat de schrijver zich van die katholieke
gemeenschapspoëzie voorstelt, laat zich niet moeilijk raden. In feite had De Klerk in het eerste deel
van zijn bewering op een andere wijze
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gelijk dan hij zelf gewild zou hebben: dergelijke gedachten en een dergelijke schepping konden
inderdaad alleen maar in die bepaalde taal geschreven worden. Er zou geen dichter te vinden zijn, die
het ook zou kunnen, om de eenvoudige reden dat Mia van der Kallens wereld niet die van de dichters
van toen was. Het is een eigen wereld, die dan ook een eigen taal krijgt. En over het karakter van die
wereld zegt de holle, grootse, kwasi-dichterlijke taal genoeg.
In het eerste hoofdstuk van dit boek staat het verhaal over de geboorte van Jan Nauta, de 750.000ste
Amsterdammer. We lezen over die gebeurtenis zoals ze gestalte heeft gekregen in het hoofd van pater
Hyacinth Hermans, in wiens persoon en werk het hele tijdvak is samen te vatten (over deze clericale
huisvrouw, bij wie vergeleken Borromaeus de Greeve gemakkelijk een Savonarola is, kan men zich
nu nog ergeren). Jan Nauta nu brengt door zijn toevallige geboorte geld in het laatje. Wat schrijft H.
Hermans nu? ‘De huur van hun huisje, hun woning, is voor maanden verzekerd, vader kan weer aan
den arbeid gaan en weer de kost voor zijn groote gezin verdienen. Dit is wel een providentieele zegen
geweest voor het groote Roomsche gezin.’ Het gaat mij nu om dat woordje ‘providentieel’. Pater H.
Hermans weet, dat de Goddelijke Voorzienigheid (die toch geen kleinigheid is) Jan als 750.000ste
geboren deed worden om de ouders die een groot rooms gezin aandurfden, te belonen. En in dat
weten, wat God doet en God wil, staat de dominicaan niet alleen. Pater van Mierlo M.S.C. durft de
neomalthusianen niet van doodzonde vrij te pleiten. En dat is niet weinig. De meest voorkomende
strijdkreet is het slagwoord van de kruisvaarders: ‘God wil het’. Wat men tussen alle woorden en
beelden ziet ontbreken is het gevoel voor het mysterie. Het is merkwaardig, dat juist in een tijd dat
in Nederland de mystieke schrijvers opnieuw werden uitgegeven, de praktijk van het dagelijks geloof
zo'n positivistische indruk maakt. Men weet, hoe het hoort, hoe het niet hoort, wie de zondaars zijn
en wat hun lot is. De roomse godsdienst is er een met weinig of geen onzekerheden. En het is in de
constellatie van die godsdienst een haast vanzelfsprekend gevolg, dat paus, bisschoppen en priesters
alles zeker weten over alles. Afgaande op de teksten kan men niet anders dan besluiten, dat de
geestelijkheid zelden een gezagvoller plaats heeft ingenomen, zelden ook onaantastbaarder in haar
oordeel is geweest. De zelfvoldaanheid waarover boven gesproken werd, is zeker niet in het minst
het gevolg van zekerheid. De godsdienst was teruggebracht tot een overzichtelijk geheel, waarin alles
klopte. De twijfel, altijd het gevolg van het gewaarworden van de afstand tot het mysterie, ontbreekt.
Er is hoogstens twijfel mogelijk aan
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de juistheid van een onderdeel van een uiterlijk plan. Men moet haast wel zeggen, dat de Kerk als
organisatie zich geheel tussen de individuele mens en God geplaatst heeft. Ook dat heeft tot
veruiterlijking van het godsdienstig leven bijgedragen.
Het gevoel van zekerheid, voortdurend op alle mogelijke manieren op allerlei gebieden beklemtoond,
resulteert bij de gelovigen in een gevoel van veiligheid, van geborgen-zijn binnen de Kerk. Dat maakt
hun verblijf in de Kerk nauwelijks problematisch. Onmondigheid van de leek is het gevolg. Dat gevoel
van veiligheid is verwant aan een gevoel van knusheid: er ontstaat een familieverhouding; de bewoners
van het tussengebied vormen één gezin, dat samen is binnen de veilige muren als het roomse gezin
in een rode straat. Bij het vertrek van een groep naar verre, krijgt men dan ook echte familietaferelen.
Typerend is, dunkt mij, de beschrijving van het vertrek van een aantal gelovigen mét hun bisschoppen
naar het Eucharistisch Congres in Buenos Aires: ‘Op de kade zong men het “Aan U, o Koning der
Eeuwen.” Pal aan het water stonden de jeugdorganisaties en brachten met uitgestoken arm en neigende
vlaggen hun groet. Langs de reling verdrongen zich de passagiers, de Bisschoppen in hun midden.
Zij beantwoordden de hartelijke afscheidswoorden, hun van de wal gebracht. Met de jeugd wisselde
Mgr. Lemmens de leus: “Voor Christus, onzen Koning.” “God wil het. Amen”.’ In het kader van de
familiariteit passen de publikaties over jubilerende gezinsleden: nonnen, paters, kosters, collectanten,
de foto's van de grote gezinnen: de geslaagde modellen uit de samenleving.
Er is hier voortdurend gesproken over het model. Welk nu was dat model, het ideaal waarnaar men
streefde? In de beelden van haar ideaal, haar heiligheidsideaal, geeft een religie haar opvattingen over
heiligheid en dus haar theologie het zuiverst weer. Nu is er haast geen woord, dat in dit boek meer
terugkeert dan ‘reinheid’. ‘De reinheid der jeugd, strooit rozen van vreugd.’ ‘Ja, reinheid, eer en daad
en deugd/ En zoo de echte zielevreugd/ Dat is ons jonge leven.’ Borromaeus de Greeve kan in een
preek zeggen: ‘En gij daarentegen, armen, in uw armoede zoo blij, als ge maar rein zijt, en gij zieken,
zoo gelukkig, als ge maar rein zijt.’ En zijn neef kan over een negentienjarige scholier zeggen: ‘Rein
was hij als een engel van fra Angelico’. Wat men onder reinheid verstond, laat zich het best afleiden
uit het tegenovergestelde. De tegenpool van de reine is de vleselijke man, de mens die leeft naar zijn
zinnen, zijn instincten, en dat doen in feite alle niet-christenen. Want er is in dit boek nagenoeg slechts
één ‘kwaad’ waarvan de heiden beschuldigd wordt: zijn zinnelijkheid, zijn toegeven aan het lichaam,
zoals dat heet, en dat kan niet erg genoeg voorgesteld
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worden, zoals de lezer bemerkt zal hebben. De ronduit schofterige typeringen van echtparen die zich
niet aan een welomschreven katholieke huwelijksleer houden, bewijzen het. ‘Het rustbed der
ongebondenheid’ van Borromaeus de Greeve toont op naievere wijze hetzelfde. Nu ben ik, met het
verwijzen naar echtgenoten als toonbeelden van reinheid, al iets te ver gegaan. De ideale reinheid ligt
vóór het huwelijk. Reinheid is onthouding, is maagdelijkheid. Men herleze slechts in het begin van
het boek de passage die de vestaalse maagd Hellenen over het bruidsoffer schrijft: ‘Zij (de bruid)
knielt, de jonge vrouwe en wijdt haar smetteloos offer der reinste Hemelvorstinne.’ En even verder:
‘Het offer is gebracht. Vol betrouwen en tedere overgave aanvaardt zij den steun van hem, na God
haar hoogste gezag, haar leven, haar doel.’
Het is tegen de achtergrond van dat bruidsoffer niet onbegrijpelijk, dat in het huwelijk de aandacht
voor de vrouw terstond de aandacht voor de moeder wordt. ‘De man moet zelfs in zijn vrouw niet
zozeer datgene zien, wat zij voor hem, maar wat zij als moeder zijner kinderen zijn zal.’ Door de
nadruk in het huwelijk op het moederschap omzeilt men de moeilijkheid, zich over het huwelijk zelf
direct te moeten uitspreken. Het reinheidsideaal schuift een plaats op: van de zuivere maagd naar de
zuivere moeder. Het bruidsoffer is een noodzakelijke, onontkoombare tussenfase. Dat de reinheid
vooral gepersonifieerd is in de vrouw of het meisje, laat zich, meen ik, hieruit verklaren, dat de
‘prikkeling der zinnen’ - de zinnen hebben geen groter kwaad gedaan dan geprikkeld te kunnen worden
- vooral ook van haar uitgaat. Vandaar ook de aandacht besteed aan de kleding der vrouwen, waarbij
het - dit terzijde - verwonderlijk is, hoezeer de eerwaarde waarschuwers weten, hoe de ander een
‘bekoring’ ondergaat.
De priesterlijke en religieuze staat worden op haast elke bladzijde verheerlijkt. Het is het hoogste
dat de gelovige kan bereiken. En het door priesters en religieuzen onderhouden celibaat wordt - hoe
kan het anders in een reinheidscultus - niet zo zeer gezien als een vorm van louter beschikbaar zijn
voor God als wel als een alleen maar niet gehuwd zijn, waarbij het beperkende ‘alleen maar’ een
toevoeging van mij is.
De beklemtoning van de reinheid, de zuiverheid vindt haar tegenhanger in de soms lachwekkende
beschrijvingen van de zinnelijke wereld, waarbij de fantasie der moralisten heel groot is: zij weten
het onschuldigste vermaak een zwoel en prikkelend aanzien te geven. Ik kom weer terug op het
tussengebied: men leeft daar geheel volgens een eigen moraal, waarin de geslachtloze mens, zou ik
haast willen zeggen, de mens wiens vlees los is van de aarde, het ideaal is. ‘De engel van Fra
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Angelico’ was nog niet zo gek getroffen. De wereld rond het beschermd domein gaat zich te buiten
aan wat binnen het domein ingeperkt is. De wereld-buiten is het vlees, het tussengebied de geest, die
helaas nog net niet helemaal geest kan zijn. En de twee voornaamste bewoners van het domein zijn
de maagd en de moeder.
Het zal de lezer niet ontgaan zijn, dat het kwaad in de hier gegeven teksten sterk gelokaliseerd is.
Het valt op, dat twee categorieën vooral voor het kwaad in aanmerking komen: de armen en de heel
rijken. De middenstand is gevrijwaard. Er staat in het boek een beschrijving van een processie, waarin
allerlei symbolische figuren meegaan; naast de levieten lopen de beursmannen, de laatsten zonder
twijfel beeld van de ontaarde rijken. Borromaeus de Greeve laat de paarse zondigheid zich bij voorkeur
in paleizen afspelen. Dat de middenstand gevrijwaard blijft van verdenking is, meen ik, karakteristiek:
het katholicisme zoals dat uit de hier gegeven beelden tot de lezer overkomt, is een klein-liberaal
katholicisme, zich verheffend boven de arbeidersstand, niet reikend tot de financiële bovenlaag.
Zonder twijfel komt die klein-liberale instelling voort uit de samenstelling van het Nederlandse
katholieke volksdeel, waarin de winkelier, vooral de betere winkelier, altijd een belangrijke plaats
heeft ingenomen. De ideale gelovige is dan ook niet alleen de reine, maar ook de, wat ik zou willen
noemen, fatsoenlijke, de burgerlijk-fatsoenlijke. Mgr. Diepen kan in zijn wellevendheidsboekje
schrijven, dat fluiten een stalknecht past, en in een kinderverhaal is de dronkenman een postbode. En
wat een Tijd-lezer na de Berlijnse Graalmanifestatie schrijft over ‘meest uit nederigen stand gesproten
meisjes’ beantwoordt geheel aan het beeld. Ik citeer zijn brief geheel, omdat hij in een mikrobeeld
vele der hier gememoreerde karaktertrekken vertoont: ‘Wie onzer heeft niet door middel der
onvolprezen radio met diepe ontroering geluisterd naar deze bewonderenswaardige prestatie van
jonge, meest uit nederigen stand gesproten meisjes, die met zóó daverend élan haar Aposteltaak in 't
wuft Berlijn volvoerden, nog wel in een moeilijke, phonetische eischen stellende taal, die de hare niet
was en welke op zoo verbluffend-zuivere wijze den aether doorjubelde en trillende blijdschap zong
in de harten der luisteraars.’
Tot nu toe is hier slechts geordend. Er is gepoogd tot een groepering van beelden te komen, de
voornaamste karaktertrekken van het geheel van het rijke roomse leven te tonen. Die karaktertrekken
zijn niet toevallig. Waardoor zijn ze geïnspireerd? De hoofdkaraktertrek ligt in de wanverhouding
tussen Kerk en wereld: de twee staan diametraal tegenover elkaar; op
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gelijke wijze de gelovige en de niet rooms-katholiek gelovige. Tegenover die wereld is de Kerk in
het defensief: zij sluit zich af, behoedt en bewaart, anderzijds ook in het offensief: zij veroordeelt en
vervloekt. Ik geloof, dat het rijke roomse leven in het conflict met de moderne wereld de laatste
stuiptrekkingen - heftige - vertoont van een negentiende-eeuws katholicisme. Tijdens het pontificaat
van Pius IX ziet men de Kerk en de zich snel ontwikkelende moderne wereld botsen. De botsing heeft
een hele reeks veroordelingen tot gevolg, veroordelingen gedaan vanuit de traditionele geloofsleer.
De Kerk komt niet tegemoet, zij sluit zich af; de moderne wereld is geen prikkeling tot bezinning
maar tot conservering. Kerk en wereld gaan voorlopig definitief uiteen. De afsluiting heeft tot gevolg
een verstarring: innerlijk vernieuwt de Kerk zich niet; zij keert tot zichzelf, bij de overgeleverde
schatten, achten een muur. De Kerk gaat buiten de wereld een eigen buiten-tijdelijk leven leiden. Men
schuwt de confrontatie. En binnen de muren worden de gelovigen getrokken. Er ontstaat een statische
Kerk. Dat bij gemis aan een innerlijke vernieuwing bij de conservering de nadruk op uiterlijkheden
zal komen te liggen, is niet onaannemelijk.
Wie in het defensief is, kan moeilijk buiten waardering van het eigene om. Uit de afweerhouding
tegenover de moderne wereld volgt de benadrukking van de eigen rijkdom, die gauw tot
zelfgenoegzaamheid kan leiden. Het zelfbewustzijn tegenover de moderne wereld is zonder twijfel
verhoogd door de dogmatisering van de pauselijke onfeilbaarheid, welke bovendien een sterke
centralisering van de Kerk - centralisering die altijd een verenging is - tot gevolg had. Rome wordt
norm, en dat niet alleen op zuiver-dogmatisch terrein. Voor het sterk op Rome georiënteerde
Nederlandse katholicisme heeft dat vergaande gevolgen gehad.
Ik schreef over het overzichtelijk karakter dat de godsdienst, als gemanifesteerd in Uit het rijke
Roomsche leven, heeft. Het mysterie en de verwondering over het mysterie ontbreken. Het goddelijke
is binnen de menselijke gezichtskring gekomen. Van welke ontwikkeling dat het resultaat is, weet ik
niet. Misschien mag ik een vermoeden uitspreken. In vele der opgenomen teksten ontwaart men
brokken en flarden van een theologie die niet alleen sterk dialectisch getint is - alles valt te beredeneren
en te nuanceren - maar ook, stammend uit een ver verleden, tot een systeem geworden is, dat buiten
de actualiteit van het christelijk leven staat. De theologie komt niet van binnen uit, maar van buiten
af: zij staat boven het levend geloof, dat zich naar het systeem te (mis)vormen heeft. Het systeem is
door zijn louter theoretische plaats overzichtelijk, het ordent alles precies. De
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volgens het systeem geordende godsdienst krijgt een gelijke overzichtelijkheid, maar komt op gelijke
wijze naast het gelovige leven te staan, wordt innerlijk steriel en kan zich voor haar kracht nog alleen
beroepen op uiterlijkheden.
Het burgerlijk karakter van dit katholicisme is, meen ik, eveneens op de negentiende eeuw terug
te voeren. En het reinheidsideaal? Tegen de achtergrond van alle uitingen daarover in dit boek moet
men, dacht ik, een zeer bepaalde theologie over huwelijk en maagdelijkheid zien. Ik ben niet bevoegd,
die hier te reconstrueren. Voor deze gelegenheid heb ik wel het deeltje over ‘Het heilig huwelijk’ uit
de in de dertiger jaren verschenen serie De katholieke kerk - een populair compilatiewerk van
traditionele theologie - gelezen. De auteur is dr. A.W. Hoegen. Ik moet bekennen, dat lectuur hiervan
veel van het materiaal uit Uit het rijke Roomsche leven verklaart. Het eerste hoofdstuk, ‘Wezen en
doel van het huwelijk’ is heel veel zeggend. En de volgende uitspraak over de maagdelijkheid maakt
ook veel duidelijk: ‘Doch het is de bedoeling van Jezus, dat er in de christelijke samenleving ook
steeds een aanzienlijke groep van “vrij-gestelden” gevonden wordt, die de feitelijke maagdelijkheid
beoefent. Immers degenen die in een volkomen eeuwige zuiverheid leven, zijn een voorbeeld en een
steun voor de gehuwden. Zij leveren metterdaad het bewijs, dat de sexuele functie geen noodzakelijk
element is in het persoonlijk leven en dus onthouding mogelijk blijkt.’
Dit nawoord is geen laatste woord. Het is een bescheiden poging het materiaal van dit boek te ordenen,
er enig perspectief aan te geven. Het zal nog onvollediger zijn dan het boek zelf. Het is - en dat mag
niet vergeten worden - een bezinning op teksten, die weliswaar veel van het dagelijks christelijk leven
zeggen, maar er ook heel veel van verzwijgen. Misschien wel het beste deel. Wie zal het zeggen? Een
definitief antwoord op die vraag had vermoedelijk alleen in de in beeld gebrachte periode gegeven
kunnen worden!
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