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1. Hiiurbeschermingsbesluit
afgekondigd
De secretarissen-generaal van de departementen van Justitie en van Binnenlandse
Zaken hebben vastgesteld een ' besluit, houdende bepalingen in verband tnet het eindigen van huur van onroerende goederen.
Dit Huurbeschermingsbesluit. dat gedagtekend is op 26 April en Maandag 28 April
in het licht komt, luidt als volgt:
Artikel i. Vorderingen tot ontruiming,
aanhangig gemaakt teneinde voor het verhuurde goed een hogere huurprijs te kunnen
bedingen of op enigerlei wijze meer voordeel
dan wettelijk is geoorloofd te kunnen verkrijgen, worden afgewezen.
Artikel 2. (1). De verhuurder van een onroerend goed kan de ontruiming door den
huurder of den gewezen huurder slechts
vorderen, indien
Ie. wegens onbehoorlijk gebruik van het
verhuurde goed, wegen^ ernstige overlast
hem zelf of zijn huisgenoten aangedaan, of
wegens wanbetaling van de huurpenningen
voorzetting van de huur niet van den huurder kan worden gevergd;
2e. de verhuurder het verhuurde goed zo
dringend voor eigen gebruik nodig heeft, dat
van hem. de economische belangen en maatschappelijke behoeften van beide partijen
naar billijkheid in aanmerking genomen
voortzetting van de huur niet kan worden
gevergd;
3e. de verhuurder het verhuurde goed nodig heeft, teneinde te kunnen voldoen aan
een verplichting, die hem door enig rechtsvoorschrift of door een beschikking van
overheidswege is opgelegd.
(2) De verhuurder kan wegens achterstallige huur (lid l onder Ie.) geen ontrui
ming vorderen, indien de wanbetaling, de
economische belangen en de maatschappelijke behoeften van beide partijen naar billijkheid in aanmerking genomen, als van
geringe betekenis kan worden beschouwd
Indien de huurder met de betaling van een
bedrag, hetwelk de over een maand verschuldigde huurpenningen niet overschrijdt,
in verzuim is. wordt de wanbetaling slechts
dan als van gewicht beschouwd, wanneer
daarvoor geen genoegzame grond aanwezig
was. Indien de huurder met de betaling van
een hoger bedrag in verzuim is wordt de
wanbetaling slechts dan als van gewicht be
schouwd, wanneer van hem, de economische
belangen en de maatschappelijke behoeften
van beide pkrtijen naar billijkheid in aanmerking genomen, tijdige betaling gevergd
kon worden. Voor zover de wanbetaling niet
als van gewicht wordt beschouwd, kan de
rechter de wijze van betaling der huurpenningen bepalen.
Artikel 3. (1) De huurder kan na opzeg
ging door den verhuurder of indien deze
vordert, dat het gehuurde goed na geëindigde huur moet worden verlaten den rechter
die bevoegd zou zijn van de vordering tot
ontruiming kennis te nemen, verzoeken te
verklaren:
Ie. dat een eventuele vordering tot ontruiming krachtens artikel l dient te worden
afgewezen, of
2e. dat de ontruiming op grond van artikel 2 niet kan worden gevorderd.
3e. Aan een uitspraak, als bedoeld in hè»
eerste lid. zijn in een latere ontruimingsprocedure beide partijen gebonden, tenzij een
der partijen nieuwe feiten aanvoert.
Artikel 4. Tegen rechterlijke beslissingen
gegrond op de artikelen l tot en met 3, staat
hoger beroep noch beroep in cassatie open.
met uitzondering van cassatie in het belang
der wet.
Artikel 5. (1). In alle gedingen tot ontruiming kan de rechter den huurder een
termijn gunnen, binnen welke deze het ge
huurde moet hebben ontruimd In dat geval
wordt de huurovereenkomst geacht tot het
einde van die termijn te hebben voortge• duurd
(2) De rechter kan deze termijn slechts
eenmaal en wel met ten hoogste twee maanden verlengen. Het verzoek tot verlenging
moet uiterlijk vier weken voor het verstrijken van de eerste termijn van ontruiming
worden ingediend.
Artikel 6. Wijst de rechter de vordering
tot ontruiming af of willigt hij het verzoek
van den huurder krachtens artikel 3 in. dan
wordt in geval van geëindigde huur, van
het einde der huur gerekend, een nieuwe
huurovereenkomst geacht te zijn gesloten
Artikel 7 (1) In elke stand van het geding tot ontruiming of van een procedure
krachtens artikel 3 kan de rechter, voorzover hem de economische belangen en
maatschappelijke behoeften van beide partijen naar billijkheid in aanmerking genomen, redelijk voorkomt, in overeenstemming
met Martijen de voorwaarden der oorspronkelijke huurovereenkomst aanvullen of wijzigen, met name ook de huurprijs wijzigen
zulks met inachtneming van de daaromtrent geldende voorschriften.
(2) Stemt de huurder niet toe in een door
den rechter redelijk geachte wijziging, dan
kan deze hem het recht ontzeggen zich op
het bepaalde brj de artikelen l en 2 te beroepen.
Artikel 8. (1). De artikelen 56 tot en met
58 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de rechter de
kosten geheel of ten dele kan compenseren
(2) Wordt een vordering toegewezen op
grond van het bepaalde bij artikel 2, eerste
lid, onder 2e dan zullen de kosten, tot de
uitspraak van het vonnis vallende, niet ten
laste van den huurder worden gebracht. Bovendien kan de rechter op verzoek van den
huurder den verhuurder de verplichting opleggen, den huurder de noodzakelijke kosten van verhuizing binnen de gemeente geheel of ten dele te vergoeden, indien hem
zulks, gelet op de omstandigheden en de economische belangen en maatschappelijke behoeften van beide partijen naar billijkheid In
»anmerking genomen, redelijk voorkomt.

Dit besluit is reeds in werking getreden.
Het is mede van toepassing op gedingen,
die ten tijde van de inwerkingtreding van
dit besluit bij den rechter aanhangig zijnt
Toelichting.
Prof. Van Kan van het departement van
Justitie heeft hierbij een toelichting gegeven
Hij herinnerde er aan, dat er een huurprijsbesluit bestaat, dat ten doel heeft opdrrjving van huurprijzen te voorkomen. Er zijn
evenwel verschillende
wijzen, waardoor
rechtstreeks en niet rechtstreeks de gevolgen van dit huurprijsbesluit te niet zouder,
kunnen worden gedaan. Dit besluit zou bijvoorbeeld den verhuurder niet kunnen beletten, den huurder te noodzaken het huis
dat hij van den verhuurder in huur heeft, te
verlaten.
Spreker wees er daarom op, dat in de ontruiming en niet in de opzegging het zwaartepunt van het thans verschenen huurbeschermingsbesluit ligt.
De verhuurder zal namelijk niet vrij zijn
den huurder te dwingen het huis te ontruimen.
Het nieuwe besluit zal er toe strekken, het
reeds bestaande huurprijsbesluit zo effectief
mogelijk te maken.
Er is. zo zei prof. Van Kan, geen bepaal
de woningnood in ons land, maar hier en
daar bestaat er in verschillende plaatsen
(spreker noemde in dit verband het type
Rotterdam) woningschaarste.
Het nieuwe huurbeschermingsbesluit wil
nu voorkomen, dat van deze schaarste misbruik wordt gemaakt om de huurprijzen op
te drijven
Het besluit berust op twee zuilen: het
eerstr element waarop het steunt, is van
sociale aard, namelijk bescherming van den
economisch zwakkere (den huurder) tegen
mogelijke excessen van de zijde van den
verhuurder.
Het tweede motief heeft een zuiver econo
mische strekking. Het spreekt vanzelf, dat
wanneer men bedoelt en beoogt den huur
der tegenover den verhuurder te bescher
men, dit niet betekent dat men den huurder
door dik en dun gaat beschermen. Deze bescherming moet binnen redelijke grenzen
blijven. Men beschermt derhalve altijd in
deze vorm, dat niet tot ontruiming kan wor
den overgegaan, of anders gezegd: men
stelt den huurder veilig tegen de bedreiging
met ontruiming
Men beschermt evenwel niet de huurders
die op onbehoorlijke of onfatsoenlijke wijze
optreden, bijvoorbeeld zij die hun verplichtingen niet nakomen (wanbetalers), het gehuurde goed misbruiken, of den verhuurder
overlast aandoen. (Practisch gesproken zal
dit laatste weinig voorkomen,, daar in ons
land de verhuurder niet vaak in hetzelfdtperceel als zijn huurder woont). Ook de on
willige huurder, die weigert te voldoen aan
hetgeen de rechter als billijk beschouwt, ontbeert bescherming.
Eveneens dient de huurder zich te schik
ken, indien de verhuurder het goed nodig
heeft ten einde te kunnen voldoen aan een
beschikking of besluit van overheidswege
Verder wees prof. Van Kan er op dat, als
wanbetaling niet geldt de geringe wanbe
taling van minder dan één maand Indien
de wanbetaling de termijn van een maand
overschrijdt, wordt door den rechter in bijzonderheden het geval bekeken. Hij weeg!
dan de belangen van den verhuurder tegen
over die van den huurder af, daarbij de eco
nomische belangen en maatschappelijke be
hoeften van beide partijen naar billijkheid in
aanmerking nemend.
Met de belangen van den huurder wordt
daarbij in de eerste plaats, doch niet klakke
loos rekening gehouden. Hieruit blijkt da'
de belangen van den verhuurder zeer zeker
niet worden verwaarloosd
Men heeft gemeend als stap in de richting
van een sociale en goede oplossing van mogelijke geschillen, den rechter te moeten
inschakelen bij de beoordeling van alle elementen van het huurcontract. Deze lijn is
in de gehele regeling van het huurbeschermingsbesluit vrij consequent doorgetrokken.
Zulks komt ook tot uitdrukking ten aanzien van de verdeling der proceskosten. In
alle gedingen aangaande de ontruiming var
een huis, kan in elke stand van het geding
de rechter de termijn bepalen, welke aan
den huurder ter verdere bewoning kan worden toegestaan. Deze termijn kan éénmaal
worden verlengd en wel voor twee maanden.

Spreker legde de nadruk op het sociale
Er zijn evenwel nog andere dan proceskosten, namelijk de kosten van verhuizing en economische element van het nieuwe beIndien bij een geding de verhuurder in het sluit. Hij wees er op, dat men bij geschillen
gelijk wordt gesteld en de huurder de wo- die zich kunnen voordoen, in de eerste
ning moet verlaten, kan de rechter, gezien plaats moet trachten met elkaar (verhuuren overwegende de omstandigheden, bepalen der en huurder) tot overeenstemming te gedat de verhuiskosten gedeeltelijk of geheel raken. Men moet allereerst door doeltreffend overleg proberen tot 'n goede regeling'
op den verhuurder worden afgewenteld.
Dit is dus een aangelegenheid welke bui- te komen, want door gemeenschappelijk
ten het huurcontract staat, want deze con- overleg ka.n men bereiken dat het gemeentracten bepalen niets nopens verhuiskosten schappelijk belang, als het ware door 'n
Dat de rechter zich dus daarmee kan be- Mietgemeinschaft, gediend wordt. Men moet
dus niet in de eerste plaats naar den rechmoeien, is een nieuw element in ons recht
Voorts wees spreker er op, dat voor een ter lopen. Dit dient pas te geschieden, als
regeling welke thans is tot stand gekomen, door overleg geen oplossing is bereikt.
reeds lang plannen bestonden. Er zal echter
Wij vernamen nog, dat de regeling niet
een zucht van verlichting opgaan, dat nu
toch een regeling in kracht treedt, die maat- van terugwerkende kracht is.
schappelijk en economisch bezien, naar spreker hoopte, veler instemming zal hebben
Vooral met het oog op de datum van de 2. Aardappel-distributie met ingang
eerste Mei, waarop in ons land veel huurconvan 28 April 1941
tracten aflopen en verlengd .worden, is deze
regeling van betekenis.
Bij deze distributie zal binnenkort gebruik
Tenslotte zei prof. Van Kan nog, dat de worden gemaakt van de aardappelkaarten,
regeling is tot stand gekomen door de sa- die op nader door de plaatselijke distribumenwerking van de departementen van Jus- tiediensten bekend te maken dagen uitgetitie, van Binnenlandse Zaken en van het reikt zullen worden. Elke nader aan te wijDeutsche Arbeitsfront, terwijl zij ook de in- zen bon van deze kaarten zal per week recht
stemming heeft van de Nederlandse vakver- geven bp het kopen van anderhalve kg.
aardappelen. Aan kinderen, die na 30 April
enigingen.
Dr Körner heeft ten slotte nog gewezen 1937 geboren zijn, zullen halve kaarten worop de sociale betekenis van het huurbescher- den uitgereikt. Personen, die zware arbeid
mingsbesluit Het was van Duitse zijde opge- verrichten, zullen ieder een halve kaart
vallen, zo zei spreker, dat op het gebied van extra, dus in totaal ieder anderhalve kaart
de huren, behalve in de jaren van de wereld- •ontvangerf en personen, die zeer zware aroorlog, nog geen regeling als de onderhavige beid verrichten, ieder een hele kaart extra,
dus in totaal twee kaarten.
bestond.
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Men kan nauwelijks ergens ter wereld
een kerk binnentreden, of men ziet er een
kruisbeeld en een Maria-beeltenis.
Overal hetzelfde: een lijdende Jesus;
een glimlachende Maria.
Overal hetzelfde: een stervende Christus, die in pijn zijn armen uitstrekt; een
zoete Moedermaagd, die lief is en glimlacht.
Waarom toch altijd Christus in lijden?
Waarom toch altijd Maria met een glim
lach?
Ach, zo is het leven.
Wij allen moeten het kruis dragen, of
liever: het kruis moet zich in ons voortzetten.
Maar wij allen kunnen dat niet zonder
de milde lach van Maria, die troost en bemoedigt.
Sterven moeten wij nog: aan alles en
van alles afsterven moeten wij nog. Dood
moet in ons alles, wat niet reeds leeft van
Christus' leven.
Maar. dat sterven • zal niet zyn zonder
Moeder Maria.
Eeuwen verlopen.
Toen Sint Lidwina haar parochiekerk in
Schiedam binnen ging, was er het kruis,
was er de Madonna. Het kruis was hard.
Maar Maria gaf hoop. De kruis-Christus
was veeleisend. Maar Maria bad om
kracht. Zo moest en kon Lidwina haar
martelaarsleven beginnen.
Toen Petrus Canisms, de held van Nijmegen, in de Stephanuskerk neerknielde,
keek op hem neer: het Kruisbeeld met
zijn eisen en het Mariabeeld met zijn lach.
En Canisius werd sterk voor het leven.
In de schuilkerken van een vorige eeuw,
toen het levensgevaarlijk was katholiek te
zijn, ontbrak zo goed als alle kerksieraad.
Maar nooit werd het kruis gemist, en
evenmin het Mariabeeld.
En nu, in onze dagen: het kruis moge
ons wachten, de Moeder is er bij. Het
kruis moge ons wenken, Maria is niet ver
af.

Maria's

lacn

Het kruis moge ons al bezocht hebben,
Maria liet ons dan niet alleen.
Het kruis is hard. Maar wij móeten.
Zonder kruis zal er immers geen verrijzenis zijn. En voor Paasvreugde zijn wij geboren.
Doch Maria: zij is Moeder! Zij kent alle
vouwen van onze ziel, en zij begrijpt alle
zere plekken. Zij weet, dat Jesus het kruis
voor ons niet te zwaar maakte. Het werd
eens zo mooi gezegd voor de leden van het
ziekenapostolaat: „Zo heeft de oneindige
Wijsheid van eeuwigheid gedacht u dit
kruis te geven als een kostbaar geschenk.
Dit kruis heeft Hij, vóór Hij net u zond,
gezien met Zijn alwetende ogen; uitgedacht met .Zijn Goddelijk verstand; beproefd met Zijn milde Gerechtigheid;
doordrongen met Zijn Goddelijke barmhartigheid; met Zijn beide handen afgemeten, of het misschien niet een millimeter te groot — afgewogen, om het niet een
milligram te zwaar zou zijn. Dan heeft Hij
het gezegend met Zijn H. Naam — gezalfd
met Zijn genade — doordrongen met Zijn
troost. Hij heeft nog eenmaal uw moed
geschat —; en zó komt het uit de hemel
als een groet van den goeden God, als een
aalmoes van de barmhartige liefde Gods.
Maar toch: het kruis blijft hard Doch
eveneens: Maria blijft Moeder.
Hoe komt het dan, dat verschil tussen
Christus en Zijn Moeder? Waarom ziet
Jesus ons aan met een eis, Maria met een
lach? Waarom lijdt Christus en glimlacht
Maria?
Is het een mysterie?
Eigenlijk niet.
Immers: is er wel verschil?
Tenslotte: neen.
Want in diepe werkelijkheid vallen leed
en lach samen in Christus' Hart.
Christus' lijdens-eis is even goed een
zegen als Maria's liefde-lach.
En Maria's glimlach roept even zeer tot
offer op als Jesus' pijn.
Leed en liefde vallen nu eenmaal samen
in dit leven. •
De liefde ontsproot aan Christus' Hart,
dat Hart, dat gevormd werd in de schoot
van Maria.
En die liefde bracht voor Hem lijden en
dood, maar altijd onder de milde troost
van Maria's moederlijk begrijpen.
En diezelfde liefde zal ook zo ons brengen: lijden en dood — maar ook hier:
nooit zonder de vertroosting van Maria's
moederlijkheid.

Je moppert over sigaren,
Die niet meer zijn wat ze waren.
't Helpt je geen steek;
Maar geef elke week
Een stuiver, DDE helpt levens sparen.

De April-maand is voorbij.
Ze bracht de herdenking van Christus'
dood op Goede Vrijdag: van Christus' Verrijzenis op Pasen.
Nu licht de Meimaand aan.
Maria zal ons er aan herinneren, dat
ook wij niet tot onze verrijzenis-glorie zullen kunnen komen dan langs en door en
in lijden en dood; ook wy moeten ondergaan om óp te rijzen.
Maar zij zal ons dag voor dag doen ondervinden (vertrouw haar zoals een kind
zijn moeder .vertrouwt, en gij zult het ervaren), dat het kruis is: onze énige hoop;
en dat zij zelf blijft: onze Moeder en de
Middelares èller genaden.
P- P. P,
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(Dr. A. H:). Elke arbeid heeft een
economische, maar daarnaast ook
een culturele kant. DL geldt voor de
geestesarbeid evenzeer als voor de
handenarbeid. Elke arbeid is ingeschakeld in het maatschappelijke
proces; de resultaten ervan worden
onderling uitgewisseld; er wordt
waarde aan toegekend; er wordt een
prijs (loon) voor gegeven; er bestaat
concurrentie in; inkomen wordt gevormd; dit zijn allemaal economische
problemen, die zich bij de arbeid van
een dokter, een journalist, een letterkundige, een beeldhouwer evenzeer
voordoen als bij de arbeid van een
steenhouwer, een drukker, een zetter
en een loopjongen. Het menselijk arbeidsvermogen en het menselijk talent om die hogere goederen voort
te brengen is ten aanzien van de behoeften daaraan evenzeer beperkt,
waarschijnlijk nog beperkter dan het
vermogen om stoffelijke arbeid te
presteren. Daarom moet met dit talent zuinig worden omgegaan, moet
het volk ermee huishouden, het zo
doelmatig mogelijk voor de behoeftenvoorziening aanwenden. De hogere, de zogenaamde geestesarbeid heeft
dus ook een economische kant.
Omgekeerd heeft de handenarbeid,
welke vooral in verband met stoffelijke goederen wordt verricht, ook
een culturele kant. In en door die
arbeid moet de mens zijn persoonlijkheid ontplooien; hij moet de arbeid
niet mechanisch, maar als mens verrichten, in menswaardige omstandigheden, op een wijze, dat zijn persoonlijkheid tot haar recht komt. Onmenselijke arbeidsvoorwaarden wreken
zich; ze slopen den arbeider en ondermijnen de volkskracht. Ook te ver
doorgevoerde mechanisatie gaat tegen
de natuur in; de arbeid wordt tot een
paar eenvoudige handgrepen teruggebracht, waarvoor in het geheel
geen inzicht of overleg, maar alleen
routine nodig is. Hoe minder men
zijn verstand gebruikt, des te geschikter is men voor deze arbeid. En
na enige tijd vindt men wel weer een
machine uit, welke ook deze arbeid
overbodig maakt. De mens, de koning
der schepping, wordt tot slaaf van de
schepping, tot slaaf van de mechanische krachten en werktuigen gedegradeerd. Deze tegen de natuur indruisende arbeid, met zijn onvermijdelijke gevolge' van afstomping,
heeft geen cultuurelement meer; hij
is geen vervolmaking meer van de
menselijke persoonlijkheid;
geen
uiting en verwerkelijking van menselijke vermogens en menselijke aanleg, want de mens, onverdeelde eenheid van ziel en lichaam, handelt en
werkt onder leiding van de geest,
ook wanneer hij handenarbeid verricht en de geest is bij dergelijke arbeid, als wij zoëvon schetsten, uitgeschakeld.
Maar behalve dat de arbeidsmethoden van die aard moeten zijn, dat de
mens als persoonüjkheid, als wezen,
dat zich door zijn verstand laat leiden, tot zijn recht komt, zitten er nog
meer culturele kanten aan de handenarbeid vast. Het loon ervoor moet zo
hoog zijn, dat de arbeider en zijn gezin daarvan niet alleen stoffelijk kunnen bestaan (eten, wonen en zich
kleden), maar dat ze ook een met hun
stand overeenkomstig aandeel in het
culturele leven van het volk kunnen
hebben.
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nodige of wettelijk voorgeschreven
zorg besteed. Overwegingen om het
de arbeiders, die daar een groot deel
van hun leven doorbrengen, gezellig
te maken, spelen in het geheel geen
rol. Vroeger golden dergelijke overwegingen ook weinig ten aanzien van
het reizigersvervoer door de spoorwegen. Omdat de reizigers klanten waren, is in deze opvatting kentering gekomen en nu zijn ook de derde klascoupé's redelijk gezellig.
Maar waarom zou met deze opvatting niet gebroken kunnen worden.
Moet niet in plaats van het winststreven, waarmee het streven naar
onbeperkte concurrentie en bezuiniging op de kostprijs annex was, de
mens, ook de arbeider als mens, in
het centrum van het productieproces
worden gesteld! Hiermee is niet gezegd, dat de fabriekslokalen er als
gezellige café's of kantoren behoeven
uit te zien. De machine is een geheel
ander cultuurmateriaal dan de stoel
en de tafel, maar dat ijzer en staal
evenzeer cultuurmateriaal vormen als
hout, is langzamerhand wel tot een
algemeen aanvaarde opvatting geworden. Door de machine beheerst
de mens niet minder, maar in grotere mate de natuur. De machine en
de fabriek staan dus niet per se de
menselijkheid van het mechanische
arbeidsproces in de weg en ook de
inrichting van de fabrieksgebouwen
kan, wanneer men daaraan zorg en
kosten besteedt, tegelijk doelmatig en
smaakvol zijn; kan aan zekere eisen
van cultuur voldoen, zij het dan, dat
deze eisen hier met het oog op het
bijzondere materiaal anders zijn dan
in het woonhuis, waar het hout en het
weefsel nog steeds overheersen.
Maar voorwaarde is, dat de arbeider
als mens meetelt.

De grootste besparing op Uw
stroomrantsoen verkrijgt U
door het gebruik van de
beste en zuinigste lampen
ooit door Philips vervaardigd:
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DE PHILIPS „BI-ARLITA" LAMPEN VOLDOEN AAN ALLE EISCHEN,

OPGENOMEN IN DE KEMA-VOORSCHRIFTEN EN STAAN ONDER
Het culturele aspect van de handenVOORTDURENDE MARKTCONTROLE DER KEMA.
arbeid is nog breder. De stoffelijke
goederen moeten zo gemaakt worden,
dat ze niet alleen beantwoorden aan
Niet alleen de inrichting van de
het doel, waarvoor ze rechtstreeks
werkplaats, maar ook de voorwerpen,
moeten dienen, maar dat ze ook aan
die vervaardigd worden, zij het gezekere eisen van smaak voldoen, dat
bruiks- of verbruiksvoorwerpen, werze den mens, die ze gebruikt, onder
pen culturele problemen op; ze diealle opzichten bevredigen. Een stoel
nen den mens, die ze gebruikt of vermoet niet slechts aan de eis voldoen,
bruikt, onder alle opzichten te bevredat men er op kan zitten; en een
digen; ze dienen smaakvol te zijn.
huis niet, dat het ons tegen stormen
Juist als bij de vervaardiging met deze
en ontij, tegen koude en regen beeisen rekening gehouden wordt, kan
schermt; aan het vervaardigen van
de arbeider in het technische arbeidseen stoel worden eisen van meubelproces nog meer en beter zijn persoonkunst, aan de bouw van een huis eisen
lijkheid leggen.
van architectuur gesteld. En zo is het
De belangrijkste culturele kant,
met alle goederen en voorwerpen gedie aan elke arbeid verbonden is, ook
steld, of beter gezegd, zo dient het
aan die, welke het meest onooglijk
ermee gesteld te zijn; de gebruiksen maatschappelijk het minst in tel is,
voorwerpen, ook de eenvoudigste, die
bestaat hierin, dat hij mits met de
een zeer ondergeschikte rol in het
vereiste gezindheid en in staat van
dagelijks leven spelen, dienen niet
genade verricht, verdienstelijk is voor
slechts doelmatig, maar tevens
de hemel, dat de mens hierdoor God
smaakvol te zijn; des te menswaardiwelgevallig wordt.
ger is het leven. Niet alleen het woonhuis en zijn interieur, zijn bekleding
en meubilering, niet alleen het uiterlijk van onze steden, onze kerken,
concertgebouwen, bioscopen, vergaderzalen, hotels enz. behoort zo vervaardigd en ingericht te zijn, dat
daarbij de regels van de kunst en de
, de etrneid en
eisen van de goede smaak in acht genomen zijn, maar waarom zou men
zover niet gaan ook ten opzichte van
II.
de gelegenheden, waar de dagelijkse
een gebed, voortkomend uit onze volle
productie-arbeid verricht wordt, deze
persoonlijkheid. Zij wordt een hymne
(M.)
Als
van
nu
af
de
arbeid,
zelfs
eis te stellen. Daar waar kantoorar- die welke naar de schijn tot de meest van blijde onderwerping aan de wil
beid verricht wordt, zorgt men meest- nederige behoort, zo wordt geëerd, Gods. Tenslotte kunnen onze veral wel voor enige gezelligheid; de boer
is dit hieraan toe te schrijven, dat moeienissen in vereniging met de verheeft des zomers het genot van de dan
moeienissen van Jesus volgens het
onverbeterlijke schoonheid der na- men vóór Christus dit karakter van woord van St. Paulus in ons vlees
tuur, waar hij zijn arbeid verricht, de arbeid onvoldoende had gekenu of aanvullen, wat aan Christus' lijden
maar zorgt er 's winters meestal ook wel het had miskend. Christus heeft ontbreekt (Kol. l, 24) en ons de verwel voor dat zijn stal en zijn vee ge- dit alles veranderd en dit is wel een diensten schenken van het kruisoffer,
zien mogen worden. Alleen ten op- der grootste diensten welke Hij den reeds begonnen in de werkplaats te
zichte van fabrieksgebouwen heeft arbeider bewees en waarvoor deze Nazareth.
men gemeend, dat het er niet op aan- Hem dankbaar moet zijn. Hij zegt tot
Deze gedachten zijn aan Jesus zelf
kwam, dat ze foei-lelijk waren; hier de werklieden van alle tijden: „Mijn ontleend en vloeien rechtstreeks voort
Vader
werkt
tot
heden
toe;
zo
doe
ik
speelde alleen de doelmatigheid een
uit het Evangelie. In twee gelijkenisrol. Dat hier een zeer groot gedeelte het ook. (Jo. 5, 17). Over deze woor- sen — die van de talenten en van de
den
wordt
maar
weinig
gesproken,
van het volk het beste deel van de dag
ponden — brengt hij de diepere en de
verblijft, daar zijn beroepsarbeid ver- maar men zal goed doen daarvan de laatste oorzaak het bovennatuurlijke
richt, welke toch ook voor 'n zeer be- volle diepte te doorgronden. God karakter van de arbeid naar voren.
langrijk deel de inhoud van het leven zorgt onophoudelijk voor het welzijn Alles wat wij bezitten komt van God,
van deze mensen vult, en dat dus ook van de gehele wereld en voor dat van Hij heeft het ons gegeven, opdat wij
deze werkplaatsen menswaardig moe- ieder onzer. Zijn liefde drijft Hem
ten zijn en aan zekere eisen van cul- hiertoe. Omdat het Evangelie ons het vruchtdragend zouden maken.
tuur en smaak moeten voldoen, heeft aanspoort volmaakt te zijn, zoals de Tijd en gezondheid, lichaamskrachten
zelden of nooit een punt van overwe- Hemelse Vader volmaakt is, wil het en intellectuele gaven mogen niet
ging uitgemaakt. Waarom moet de dat ook wij zullen voortbrengen ten onvruchtbaar blijven. Eens zal de
arbeider, met name dan de fabrieks- bate van den naaste en van de ge- Opperste Rechter ons vragen, wat wij
met deze gaven hebben gedaan en
arbeider per 33 in een sjofele plunje meenschap.
„Zo werk ik ook," zei Jesus. Zijn vervloekt zal dan zijn de vijgeboom
rondlopen, in spoorwegwagons die
voor reizigersvervoer afgekeurd zijn, tijdgenoten hebben het kunnen gade- die geen vruchten voortbracht, vergetransporteerd worden? Men zal slaan. Maar Christus is ook de Aller- oordeeld de luie dienstknecht. De
antwoorden, dat het arbeidsproces, heiligste, Wien niemand van zonde arbeid is dus voor ons het middel, om
de omgang met de machines in de fa- heeft kunnen overtuigen. (Jo. 8, 46). door ons beroep onze deugden en onze
briek dit nu eenmaal meebrengt. Maar Hij heeft ons ook geleerd, dat wij al- verdiensten te vermeerderen, om ons
moet de omgang met de machines dit tijd moeten bidden en Hij heeft ons nuttig te maken voor onze naasten en
per se meebrengen ? Met de veiligheid ook het voorbeeld van de liefde gege- voor de gemeenschap, om tezelfder
was het vroeger in de tabrieken ook ven, zoals van alle andere deugden. tijd voor ons zelf recht op een aards
treurig gesteld; op dit punt heeft men Vervolgens kwam Hij op aarde om de loon en op de hemelse vergelding te
vele verbeteringen kunnen aanbren- mensen te verlossen. Hij heeft ons verwerven.
Deze les is niet tevergeefs geweest.
gen. Is zulks ten aanzien van de zin- deze eigenschappen van de arbeid
delijkheid niet mogelijk? Moeten fa- [ voor ogen gesteld: „de arbeid is het De H. Paulus herinnert er aan, dat
briekslokalen er juist stoffig, vuil en middel, waardoor de christen zijn ze- de mensen moeten werken om zich
ongezellig uitzien? Naar mijn mening delijke krachten kan ontplooien en te voeden met het brood, dat hun toeis deze opvatting een gevolg van het vermeerderen, waardoor hij zijn tijd behoort. Hij gaat zelfs zover te verindividualisme en omdat wij onbe- uitstekend kan besteden en vervolgens klaren, dat hij, die deze plicht niet
wust nog zo individualistisch inge- zijn brood kan verdienen en deugden vervult, ook niet moet eten. De arbeid
steld zijn, vinden wij deze opvatting verwerven. Wanneer wij verder, zoals veroorlooft ons niet alleen in onze
vanzelfsprekend. De fabrieksinrich- Jesus, onze arbeid verrichten zonder behoeften te voorzien en niet tot last
ting vormt een element van de kost- enige tekortkoming, terwijl wij die van anderen te zijn, maar verder ook
arijs en om deze laag te houden, wordt aan den Hemelsen Vader opdragen, nog de armen te steunen en aalmoehieraan geen andere dan de hoogst- dan wordt onze krachtsinspanning zen te geven.
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.ROND DE BEWEGING
Z. H. Exc. Mgr. dr. J. de Jong, •aartsbisschop van Utrecht, heeft tot geestelijk
adviseur van de Ned. R. K. Grafische
bond benoemd pater A. Brinkhoff S.J.,
kapelaan aan de parochie van De Zaaier
te Amsterdam.
De installatie van den nieuwbenoemden
geestelijken adviseur heeft inmiddels in de
vergadering van het dagelijks bestuur
van de bond plaats gehad.

arbeid van Moltmaker gewezen te hebben, o.a.:
Erkennende en waarderende de grote
rol, die Moltmaker in de strijd ook voor
onze belangen met zo vruchtbaar gevolg
heeft vervuld, brengen wij hem even gul
als oprecht de cijns onzer dankbaarheid.
Voor alles zullen wij dit hebben te doen
als katholieken, door zijn ziel in onze gebeden te gedenken!
Hij ruste in vrede!

*

Maandag hebben de heren M. van den
Broek te Utrecht en L. Schreurs te Kerkrade, resp. voorzitter van de Ned. R. K.
Bond van P.T.T.-personeel „St Petrus" en
redacteur van het orgaan van deze bond,
hun zilveren jubileum in dienst van deze
organisatie 'herdacht. Ter gelegenheid
hiervan vond in café-restaurant Weber te
Utrecht een druk bezochte receptie plaats,
waar beide jubilarissen op hartelijke wijze
gehuldigd en in de bloemetjes zijn gezet.
Het hoofdbestuur, dat met den bondsadviseur van „St. Petrus", pater E. Frantzen O.E.S.A., ter receptie kwam, heeft bij
monde van den tweeden bondsvoorzitter,
J. P. van der Wiel uit Sittard, de jubilarissen de gelukwensen van „St. Petrus"
aangeboden en vatte beider arbeid samen
in een gemeenschappelijk woord van oprechte waardering en dank.
Verbondssecretaris J. A. Schutte, die
met den heer H. J. Kuiper het Verbondsbestuur vertegenwoordigde (Verbondsvoorzitter De Bruijn was verhinderd) gaf
uiting aan de waardering van het R. K.
Werkliedenverbond voor de arbeid van de
twee zilveren jubilarissen.
De heer Pasman, die namens den directeur-generaal der P.T.T., ir. Damme, aanwezig was, schetste hun verdiensten voor
bedrijf en personeel.
Zeer groot was voorts 't aantal bezoekers, die ter receptie van hun medeleven
en belangstelling kwamen blijk geven en
van wie enkelen hieraan ook in hartelijke
bewoordingen uiting gaven. Er waren vertegenwoordigers van diverse vakorganisaties en diocesane bonden van instellingen van het Verbond, alsook uit het
P.T.T.-bedryf. Er werden diverse fraaie
cadeaux aangeboden en voorzitter Van
den Broek uitte voor dit alles zijn bizonttere dank.
*
De propaganda-oproep,
welke de R. K.
Metaalbewerkersbond heeft gedaan, is
verstaan. Het aantal nieuw ingeschreven
leden is reeds verdubbeld! Indien alle leden aan de ingezette propaganda-actie nu
maar meedoen, zal 't met 't succes vanzelf
crescendo gaan.
*
Door de samenwerkende bonden in de
kledingindustrie is een concept-arbeidsovereenkomst ontworpen, die gelden zal
voor het gehele maatkledingbedrijf. Dat
betekent, dat er in de toekomst geen twee
aparte contracten voor de maat- en maat
annex confectiezaken zullen zijn, doch één
contract voor ieder, die maatwerk vervaardigt of laat vervaardigen.
Dit geldt niet alleen voor den confectiefabrikant doch ook voor het kleine
eigen baasje, dat zelf het werk maakt.
Vandaar dat bij de onderhandelingen
een 4-tal patroonsorganisaties zijn ingeschakeld, namelijk de Vereniging van
Werkgevers in het Herenkledingbedrijf.
(maat- annex confectiezaken), de Bond
van Maatkledingbedrijven, de Bond van
Maatkleermakerspatroons in Nederland
en de R. K. Kl-permakerspatroonsbond St.
Martinus.
Het is dp bedoeling van partijen 'zo
spoedig als de éne collectieve arbeidsovereenkomst voor het maatkledingbedrijf is
aanvaard, de verbindendverklaring van de
verschillende bepalingen aan te vragen.
Het lijdt geen twijfel of deze verbindendverklaring •">' gegeven worden.
*
In de laatste weken
hebben verschillende werkgevers zowel in de confectie- als
maatbedrijven de collectieve arbeidsovereenkomst getekend.

in *„Het

In een artikel
Rechte Spoor",
't orgaan van de R. K. Bond van Spooren Tramwegpersoneel, herdenkt Ts (Timmermans) wijlen den heer P. Moltmaker,
in leven o.m. oud-voorzitter van de Ned.
Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel en oud-voorzitter van de Personeelraad der Ned. Spoorwegen.
Ts. schrijft, na op de betekenis van de

Ofschoon enkele *
honderden propagandisten in 't land momenteel nog volop bezig zijn de thermometers van het Kanunnik-Van-Schaikfonds te ledigen, nu sedert
Zondag 30 Maart j.l. de eerste spaarperiode van deze actie is afgesloten, kan
reeds worden meegedeeld, dat tot dusver

Deze moet er toe leiden, dat op 15 Mei
1000 nieuwe leden gewonnen zijn.
De inzet van de tweede propagandaslag
heeft reeds prachtig resultaat opgeleverd.
In de eerste twee weken van deze maand
werden reeds bij de 100 nieuwe leden behaald.
Geen enkele afdeling onttrekke zich aan
deze propagandaslag. Bestuurders, propagandisten, vertrouwensmannen en leden, allen worden opgeroepen om, met
inzet van hun volle kracht, deel te nemen
aan de propagandaslag.
Deze propagandaslag wordt gevoerd
rond de Reruni Novarum-herdenking.
Daarom moet deze slag met enthousiasme, met energie en taaie volharding worden gevoerd.
Uit dankbaarheid tegenover den Paus
der werklieden, Leo XIII z.g. Uit liefde
voor de Katholieke Arbeidersbeweging,
die de schoonste vrucht van Rerum Novarum is.
Uit plicht als katholiek.
Duizend nieuwe leden op de herdenkingsdag van Reruni Novarum!
Dat moet het succes zijn van deze propagandaslag.
Helpt mee!

MEIKONINGIN
Als altijd Lieve Vrouwe,
Prijki weer Uw Reine Beeld.
En allen komen Irouwe,
Met blijdschap of in rouwe,
Terwijl het licht rondom U speelt.
De Mei is koud en schrale,
Toch lacht Gij even mild.
Terwijl de bloempjes pralen,
En stil de kaarsen stralen,
Wordt angst en vreze weer gestild.
Gij deelt Uw lieve gave,
In overvloed weer uit.
Gij stut en steunt de braven,
Den dorst'ge wilt Gij laven
Gij worstelt om de zieienbuil.
O Allerliefste Moeder
Blijf ons vandaag toch bij.
Ach vraag den Albehoeder,
Dat Hij hei wild en woeder
Stormen, vervangt door stil getij.
BEN JONO.

een bedrag van ongeveer ƒ 13.500 is binnengekomen. Het sparen voor dit mooie
doel heeft een vlot verloop gehad. De
meeste thermometers bevatten inderdaad
104 cent, maar er is o.a. een thermometer
geledigd, welke 100 kwartjes bevatte; en
er waren thermometers bij met ruim
ƒ 20,—, ƒ 14,— enz. Men mag verwachten,
dat 't uiteindelijk resultaat van de actie
een flink bedrag zal opleveren. Een bedrag, waarmee het priesterfonds van
onze beweging ineens een behoorlijke versteviging zal ondergaan. Zodra de gehele
oogst binnen is, zullen wij het resultaat
ervan ook op deze plaats mededelen.
*

In een speciaal daartoe belegde bijeenkomst in „Amicitia" in Den Haag heeft
de Katholieke Volksbond afscheid genomen van Jacq. Steijn als secretaris-penningmeester.. Voorzitter Van den Akker
verklaarde daarbij in de aanwezigheid
der vele belangstellenden te zien de grote
waardering voor Steijn's werk. Zijn werk
— zo verklaarde hij — staat gebeiteld in
de geschiedenis van de Volksbond. Er
waren vele woordvoerders, die Steijn's arbeid en diens enthousiasme, waarmee hij
steeds heeft gewerkt, prezen en hun
woorden van dank deden vergezeld gaan
van stoffelijke blijken van waardering.
De scheidende functionaris heeft voor
dit alles onder grote bewogenheid zijn
dank betuigd.
*
De eerste propagandaslag in Roermond
is geleverd. En geslaagd!
In drie maanden — Januari, Februari
en Maart — bijna 600 nieuwe leden!
Intussen is de tweede slag begonnen.

In Winterswijk is op 68-jarige leeftijd
overleden de heer Gerh. Franciscus Lichtenberg, oud-secretaris van de R. K. Werkliedenvereniging St. Joseph. Een langdurige ongesteldheid heeft nog vry onverwacht een einde gemaakt aan dit zo welbesteed leven.
De katholieke arbeidersbeweging had
spoedig na haar oprichting aldaar zijn
sympathie en belangstelling. Als bestuurslid en secretaris heeft hij haar gediend
en bevorderd.
De R. K. Werkliedenvereniging St. Jozef verliest in hem een ijverig en goed bestuurslid; het bestuur een goed collega
en vriend, zijn vrienden een hulpvaardig
en zo strikt eerlijk kameraad.
Hij ruste in vrede!
*
Een der veteranen van de R. K. Volksbond in Den Haag, Karel Drabbe, die er
nog niet aan denkt het werk neer te leggen, is op 26 April j.l. 65 jaar geworden.
Al timmerde Drabbe niet veel aan de weg,
hij heeft toch veel werk verzet, vooral in
de kring van de Fabrieksarbeidersbond.
Nu hij zich sinds enige tijd moet ontzien,
heeft hij met zijn voorzitter Leene gezorgd
jongere bestuurders te instrueren en
geestdriftig te maken, terwijl hij hun tevens een grote dosis levenshumor heeft
meegedeeld.
Instructie, geestdrift en levenshumor
zijn factoren, welke in onze beweging op
hun plaats zjjn en van pas komen.
*
De R. K. Bouwvakarbeidersbond heeft
in zjjn derde week van propaganda-actie
64 nieuwe leden geboekt. Dat was in de
week nè Pasen: één dag minder en boven-

dien de week van de bonnenverzilvering.
De volgende opgave zal er ongetwijfeld
beter uit zien.
*
Het bestuur der Examen-corporatie
voor het Huisschildersambacht is voornemens bij voldoende deelneming het
examen ter verkrijging van het diploma
van vakbekwaamheid voor het Huisschildersbedrijf in overeenstemming met de
Vestigingswet, ook dit jaar in de plaatsen Groningen, Haarlem, Tilburg en
Utrecht te doen afnemen en wel in de
week van 28 Juli tot en met 2 Augustus
a.s.
Aanmelding dient te geschieden tot 15
Mei 1941 bij het bureau, Beukelsweg 49
B, Rotterdam-W., op daarvoor aangewezen formulier gevoegd bij het programma
van exameneisen; dit laatste is tegen
voorafgaande betaling van 25 cent (postrekening no. 395725 t.n. van administrateur Examen-corporatie voor het Huisschildersambacht, Rotterdam-W.) aan genoemd adres verkrijgbaar.
*
Bondspenningmeester
A. de Graaff van
de R. K. Bond van Handels-, Kantoor- en
Winkelbedienden, die voor 't ondergaan
van een tweede operatie weer in het ziekenhuis is opgenomen, is inmiddels geopereerd. Gelukkig heeft de operatie een bevredigend verloop gehad.
Vanaf deze plaats wensen we hem een
spoedig en algeheel herstel toe.
*

In de periode van 24 Maart—13 April
j.l. heeft de H.K.W. aan zijn 10.000-actie
weer 128 nieuwe leden toegevoegd. Als de
andere afdelingen nu eens doen wat Breda, Amsterdam, Den Haag, Utrecht,
Veghel, Waalwijk, Heerlen en Geldrop in
die 14 dagen gepresteerd hebben, zou de
10.000 spoedig zijn bereikt. Einde Maart
ontbraken nog netto 265 leden aan de
reeds lang verbeide 10.000. Als alle leden
nu eens waarlijk propagandist zijn in de
nog resterende tijd, dan kan aan 't einde
van deze campagne — dus op 30 Juni —
de 10.000 niet alleen behaald, doch zelfs
gepasseerd zijn. Wie aan de resultaten van
de R. K. Mijnwerkersbond denkt, late zich
in propaganda-ijver niet overtreffen.
De afdeling Maastricht van de H.K.W.bond heeft haar zilveren bestaan feestelijk
gevierd en tevens vier jubilarissen gehuldigd, die 25 jaar lid van de bond waren,
Deze zilveren jubilarissen zijn:
G. H. Geertjens, voorzitter der afdeling
en lid van het hoofdbestuur; J. Peters,
vice'-voorzitter der afdeling en oud-bondsraadslid voor de provincie Limburg; J,
Ubaghs, nestor en ere-voorzitter der afdeling, en J. Piets, lid.
De collega's Peters en Piets behoren
tot de mede-oprichters der afdeling.
Ook de afdeling Bolsward van bovengenoemde bond heeft in haar ledenvergadering het feit herdacht, dat zjj 25 jaar geleden werd opgericht. Met de afdeling jubileerde tevens haar voorzitter, de heer J.
C. Potma, die vanaf de oprichting bestuurslid der afdeling is geweest.
Aan alle hierboven genoemde jubilarissen 'n hartelijk proficiat!
Breda heeft met de Rerum Novarumactie weer 10 nieuwe leden gewonnen.
Roermond boekte met dezelfde actie in de
afgelopen maand Maart in totaal 152
nieuwe leden. De verschillende afdelingen
hebben hier in het eerste kwartaal met
hun actie een resultaat bereikt van 589
nieuwe leden. Hiermee is de fundering
van het Rerum Novarum-herdenkingsmonument in Limburg gelegd. Heel Limburg bouwt voort op dit fundament. Op
15 Mei — de herdenkingsdag — wil men
1000 nieuwe leden hebben aangeworven.
Mogen allen daartoe hun krachten inzetten!
*
Door de gezamenlijke besturen van
Volksbond en Hanze is in Delft een feestelijke bijeenkomst belegd ter huldiging
van kapelaan J. Th. van Bemmelen, ter
gelegenheid van diens 12J^-jarig adviseurschap van beide genoemde standsorganisaties.
„St. Raphaël", de R. K. Bond van Spooren Tramwegpersoneel, heeft dank zij de
gevoerde actie reeds ruim 200 nieuwe
medestrijders in het Raphaël-leger. En
inmiddels is uit Nijmegen en Susteren
bericht ontvangen, dat zjj er alweer een
paar dozijn ingeschreven hebben, welke
leden echter nog niet op de erelijst waren
vermeld. Maar ze zijn genoteerd. Zo stijgt
ook hier het ledentaL
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lapenvlees

verLrijgï» aar

Schapenvlees werd vroeger door velen
niet aangekeken. Ieder had er zijn bijzondere bezwaren tegen, die merendeels
vooroordelen waren en niet op ervaringen
berustten. Acht maanden vleesdistributie
hebben, wat dit betreft een heilzame invloed gehad, zodat het voor vrijwiel ieder
een blijde boodschap was toen bekend
werd, dat er weer schapenvlees verkrijgbaar was. Het is ongetwijfeld een van de
beste, de voedzaamste vleessoorten, die
ons thans ter beschikking staan ei>, in
vergelijking met het kalfsvlees ook het
goedkoopste, daar het een veel lager percentage water bevat.
Wie zich tot nu nog niet aan een proef
gewaagd heeft, moet dit thans doen. Bij
de bereiding moet niet een paar dingen
rekening gehouden worden: schapenvlees
moet geheel gaar zijn en het vlees warm
opgediend worden op een warme schaal
en liefst van warme borden gegeten. Dit
laatste houdt verband met de eigenschap
van schapenvet, dat het-bij geringe afkoeling al stolt.
Aanbeveling verdient 'het, een proef te
nemen met een braadstuk dat, na licht gezouten en met een weinig gemalen foelie
ingewreven te zijn 2 a 3 dagen gelegd is in
azijn met toevoeging van een paar in
schijven gesneden uien en gesnipperde
knoflook en een laurierblad, een paar korrels peper en kruidnagelen. Wie niet
meer over deze specerijen beschikt, kan
ook gebruik maken van de thans in de
handel zijnde gemengde vleeskruiden.
Zulk vlees is werkelijk van een buitengewone smakelijkheid.
Echter ia ook het andere goedkopere
schapenvlees even smakelijk klaar te maken; enkele recepten ervan laten we hier
volgen.
Wie schapenvlees langer wil bewaren,
kan dit in steriliseerflessen doen. Rauw
steriliseren is het smakelijkst; beenderen
moeten verwijderd worden en het vlees
licht ingezouten als voor direct gebruik;
geen water bjjvoegen; l i uur, wijde flessen 2 uur steriliseren. Kleinere stukken
kunnen na goed gaar gebraden te zijn
z o n d e r bijvoeging van jus onder gesmolten vet enkele weken bewaard worden.
Schapenvlees kan ook bewaard worden
onder pekel van 150 gram zout per 1. heet
water. Nadat het vlees in de goed met
sodawater schoongemaakte pot is gepakt, giet men er de geheel afgekoelde
pekel op en bezwaart het vlees met een
plankje en steen. Elke week controleert
men met een aardappel of ei of de pekel
nog sterk genoeg is; zinkt het ei, dan
voegt men afgekoelde, zeer sterke pekel
bij. Gezouten schapenvlees moet onder de
pekel blijven; het is te draderig om te
drogen; vooral in stamppotten komt het
goed tot zijn recht.
Jachtschotel van schapenvlees (4 pers.)
200 gram schapenvlees van buik of hals, 2
kg aardappelen, l witte kool, 2 grote
uien, Yi l water, l eetlepel zout, peper, een
stukje vet of boter.
Snijd het vlees in kleine dobbelsteentjes,
de geschilde aardappelen en uien in plakken, schaaf de kool fijn. Smelt in een diepe
pan het vet of de boter en bak hierin de
uien lichtbruin, neem dan de uien er weer
uit. Leg beneden in de pan een laag aardappelen, hierop vlees, kool, uien, zout en
peper. Vervolgens weer aardappelen,
vlees ene. De bovenste laag moet uit aardappelen bestaan. Giet er ï liter kokend
water op. Leg een goed sluitende deksel
op de pan en laat het gerecht l uur heel
• zachtjes koken. Geef bij dit gerecht ingemaakte uien, augurken of bieten.
Schapengehakt (4 pers.)
200 gram schapenvlees (van schouder,
hals, borst of buik), 2 sneden brood ol 4
a 5 gekookte en fijngemaakte aardappelen of 4 a 5 eetlepels havermout, l ei,
enige kruiden, 2 theelepels zout, vet of
lboter om te bakken.
Voeg bjj het vlees het rauwe ei, het in
water geweekte en goed uitgeknepen
brood of de in een beetje melk geweekte
havermout of de fijn gemaakte gekookte
aardappelen. Meng er de kruiden door,
het zout en naar verkiezing wat gehakte
of geraspte rauwe ui. Maak er één grote
of kleine ballen van en bak deze in vet of
RADIJS-TIJD

Neem dan het hygiënisch verpakte en
bereide keukenzout Jozo of Nezo.
Kristalzuiver zout.... uit eigen bodem

Op Pasen tussen de koffie en het
feestelijk late eten in, hebben de middelmoten een heuselijk toneelstuk opgevoerd. Het Eerste Welkom, dat we
vonden in het Paasnummer van de
Spelewei.
Ik zou daar dik over kunnen doen:
dat het zus treffend was en zo ontroerend, doch dat zou niet eerlijk zijn.
Een der speelsters bleek zo makkelijk
af te leiden, dat ze in een „terzijde"
kwam waarschuwen: „Moeder, Elsje
huilt" en twee broertjes hadden kort
voor de apotheose duidelijk hoorbaar onenigheid, wie ook weer de ge-

neel te spelen zonder podium, zonder
dure lichtinstallaties, zonder kostbare
gewaden, zonder hulp van een echten
grimeur, om toneel te spelen dus in de
huiskamer. Maar dan moet er veel
liefde zijn voor de goede zaak en toewijding en geduld; een rijke fantasie
en vooral die eenvoud van geest, welke in het primitieve het schone weet
te ontdekken.
Tot mijn liefste jeugdherinneringen
behoren de verkleedavonden met Tante Roos. Dat zat zo: onze familie was
in het bezit van twee oppasters, die

„Zóó hoort
het"
door

TOOS POST
In keurig; bandje

3e druk
Een boekje over de
etiquette, maar dan één
waarvan P. Hier. Rongeo O. C. B. schrijft:
„Neemt en leest. Het
zal een verfrissing, een
verfijning worden voor
héél Uw doen en laten."
In den boekhandel en bij
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ranium moest dragen en wie de ribes.
Van de Calvarieberg, gevormd door
trapleer en stoel, liet het grauwe camouflagepapier aan een kant los. Al
deze onvolmaktheden doen niets af
aan het feit, dat de sombere middaguren van het Hoogfeest gevuld werden met vreugdige ontspanning.
Het is inderdaad mogelijk om toboter langzaam gaar en bruin (de kleine
p.m. 15 minuten, de grote l uur). Maak
de jus af met een beetje water.
Schapen-haché.
Van kop, longen, nieren, tong, hart,
vleesresten, onderpoten enz. l ons boter
of vet, l ons bloem, l grote ui, l wortel,
een laurierblad, peperkorrels of andere
kruiden, l eetlepel zout.
Was de schoongemaakte kop en zet ze
op onder water met het zout, wortel, kruiden en kook ze l uur; voeg dan de longen,
lever, hart, enz. toe en kook alles goed
gaar. Neem alles uit de bouillon, neem het
vlees van de kop, de tong en de hersens,
trek 't vel van de tong en hak deze, evenals de lever en de longen in kleine stukjes. Laat de bouillon nog enige tijd inkoken en zeef ze daarna.
Smelt de boter in een diepe pan, voeg
de gehakte ui toe en laat ze lichtbruin
bakken; doe de bloem er bij en daarna
ruim l liter van de bouillon; doe er het
vlees in, voeg nog wat kruiden toe en
laat alles nog 15 minuten stoven. Roer er
nog wat gehakte peterselie door. Geef er
gekookte aardappelen of rijst bij.
In het nummer van 27 September 1940
vindt u een recept van schapenrolpens.
WILMA MUNCH.

vinden het fijn om toneel te spelen,
Van deze wetenschap moeten we partij trekken bij onze huiselijke feesten.
In de meeste families komt slechts de?
bruiloft in aanmerking om „voor tE
dragen". Wat er dan ten beste gegeven wordt, ook in de z.g. beschaafde
milieus, is nog al te dikwijls van een
ontstellende banaliteit.
Dat kan heel goed veranderen.
Er is alleen wat activiteit voor no«
dig; moed om aan te pakken. Mannen
zijn bovenstebeste wezens, maar bij 't
feestvieren is het al net als bij het
schrijven van felicitatiebrieven: het
komt op moeder neer. Daarom moet
zij bij de pinken zijn!
WTat de kinderen op dit terrein via
de jeugdverenigingen leren, zal zij in
haar huis halen. Zelf moet ze nu en
dan eens van een goed boek genieten.
De gedichten in krant en tijdschrift
mag zij niet overslaan; ze dient ze te
lezen en te proeven
en te verzamelen. Krijgt ze er de kans toe, dan moet
ze niet verzuimen eens een goed toneelstuk te gaan zien. In geen geval
mag zij behoren tot de mensen, die
geen hemelse raad weten, als er een
feest op handen is; die links en rechts
vragen: „Weet jij niks voor me?" en
ten einde raad naar een magazijn van
voordrachten hollen, waar ze met iets
afgrijselijks vandaan komen. Of die,
wat nog erger is, een humorist huren,
die de hele avond aan het woord is..^,

onbaatzuchtig insprongen, indien vader en moeder eens van huis moesten.
Een van hen was tante Lena, een zeer
correcte dame. Als die oppaste, gingen wij, kinderen, op tijd naar bed en
de ouders vonden bij hun thuiskomst
alles glad aan kant. Wij hadden respect voor tante Lena. Tante Roos was
haar tegenpool; haar was alle „burgerlijkheid vreemd. De pelerine, die ze
droeg, typeerde haar, zowel als de
C. BOUDENS-VAN HEEL.
„lombokkers", die ze er onder verborgen hield. Lombokkers waren zaligheden, waarvan de hedendaagse tofHet Eerste Welkom. H. Divendal. In het
fees een laffe nabootsing zijn. Als Paasnummer van De Spelewei. Kennen
tante Roos de beurt had, dan gingen alle jeugdleiders dit voortreffelijk tijdwe stiklaat ter kooi; ja, het gebeurde schrift wel?
wel, dat nog vaag he.t piepen van de
C. B—v. H.
buitendeur tot ons doordrong, terwijl
we een gedempte stem hoorden fluisteren: „Ssssst... de kinderen." Mijn
moeders nette kamer vertoonde een
zekere wanorde, die slechts het dag- •raagt Uw
licht behoefde om beter uit te komen.
G O U D S I R O O P
Want, wanneer we gerijmd hadden
van de „smit-itterdevit" en van
ZUIVERE RIETSUIKERSIROOP
IN FRAAIE BUSSEN
„schoenmakertje vetleer" en het verVAN Vz-l en 2Y> K.G. NETTO
haal van „de kat zei niemendal", dan
begon de verkleedpartij. Later heb ik
geleerd, dat de zucht tot imitatie den
mens in het bloed zit. Nog later las ik
(hoewel Boven-Moerdijkse) met instemming Van Duinkerkens „VerdeOSSENDRECHT
diging van Carnaval". Maar toenterMOSTERD
tijd wist ik van geen enkele theorie. PEEKOFFIE
De dolheerlijke praktijk intresseerde
TAFELZUREN
me en maakte me gelukkig.
STEUNT H O L I A N D ' S I N D U S T R I E
Kinderen verkleden zich graag. Ze

NV. MATTHEEUSSENS

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

SCHAAKRUBRIEK
Correspondentieadres: Drs. Hh. C. L. Kok,
Assendelftstraat 17, Den Haag
Ter oplossing- probleem No. 319. Inzen- „HUWELIJKEN WORDEN IN DE HEMEL GESLOTEN"
dingen tot 8 Mei.
No. 319
In spreekwoorden en veel voorkomende nood het grove misbruik veroordelen, dat
A. Moseley
gezegden schuilt dikwijls een massa volks- steeds meer van het huwelijk, christelijke
wijsheid. Zo bevat het gezegde „huwelijken en maatschappelijke instelling tevens, geI Pr. Northern Whig, 1912
worden in de hemel gesloten" opmerkelijke maakt wordt. Eisen, dat de overheid raa b e d e f g h
waarheid. De gelukkige moeder C. Bou- dicaal een einde maakt aan de verderfedens-Van Heel, die haar mooi huwelijk ook lijke stelsels, die de geboorten beperken
in de hemel gesloten heeft, vindt natuur- en het huwelijk verlagen tot zuiver spel
van wellustelingen, verneemt men in onze
lijk wel goed, dat ik er even op inga.
Indien het huwelijk gesloten wordt met „reyolutionnaire" tijd helemaal niet. Waar
een rein hart en de eerlijk gemeende be- zijn de volksleiders, die er openlijk voor
m
doeling elkaar oprecht te beminnen en de ijveren, dat het liberaal en dus anti-chrisvruchten der liefde ook weer tot geluk- telijk huwelijksrecht uit ons Burgerlijk
kige, karaktervolle, edele mensen op te Wetboek verdwijnt? Dat de rechter dag-in
voeden, dan wordt zo'n huwelijk in de dag-uit geen echtscheidingen meer kan
.hemel gesloten tot verheerlijking van Hem uitspreken, terwijl hij toch weet, dat h\j
die het huwelijk heeft ingesteld. Dat kan eenvoudig bij de neus wordt genomen?
Wij horen vaak spreken over staatook onbewust geschieden. Zie maar naar
talrijke missielanden, waar de heidenen kundige, sociale, economische, agrarische
den waren God niet kennen en nooit van hervormingen. Zij zullen geen stand houChristus gehoord hebben, doch het huwe- den, tenzij de mensen tot godsdienst en zea b e d e f g h
delijkheid terugkeren, dus het gezin in eer
lijk niettemin in hoge ere staat.
Mat in 2 zetten
Vele heidenen, die gelukkig nog niet de herstellen en het huwelijk als bron van
invloed van de zogenaamde Westerse be- het gezin wederom in de hemel sluiten.
Aangenomen damegambiet
schaving ondergaan hebben, leven volgens
Dat deden onze voorvaderen in de midOnderstaande partij werd gespeeld in de wetten, die God in het geweten en in deleeuwen en in de gouden eeuw, dat moehet tournooi te Zandvoort 1936. tussen dr. de natuur gelegd heeft, met het gevolg
Euwe met wit en Grünfeld met zwart,
1. d2—d4, d7—d5. 2. c2—c4, d5Xc4. Dit dat zij het huwelijk als een heilige zaak
aannemen van het gambiet is niet direct beschouwen en in ieder kind, dat als
slecht, als men maar niet tracht de ver' vrucht van hun liefde ter wereld komt,
overde pion te behouden. 3. Pgl—f3, a7— een bijzondere weldaad zien. Zo achten de
a6. 4. e2—e3, e7—e6. 5. LflXc4, Pg8—f6. Chinezen der binnenlanden, waar de „mo6. O—O, c7—cö. Het opspelen van de pion- derne cultuur" nog niet is doorgedrongen,
nen op de damevleugel biedt zwart in zich des te gelukkiger, naarmate hun hudeze opening de beste tegenkansen. 7. welijksliefde het gezin talrijker maakt. Zjj
Ddl—e2, Pb8—c6. 8. Tfl—<11, b7—ba. 9. denken er niet aan het kindertal te beperLc4—b3, c5—c4. 10. Lb3—c2, Pc6—b4. De ken, maar besteden al hun zorg aan de oploper staat op c2 zeer sterk en zwart geeft voeding van hun dierbaren, opdat dezen
er gaarne zijn paard voor. 11. Pbl—c3,
Pb4 X c2. 12. De2 X c2, Lc8—b7. Verhindert ook eens benijdenswaardige ouders van
Er zijn zo in de loop der tijden heel wat
e4, maar toch is 12
Pd5 (waarmede een talrijk kroost zullen zijn.
Die heidenen hebben hun huwelijk on- meteoren, grotere en vooral kleinere, op
de nu volgende zet van wit wordt voorkomen) waarschijnlijk wel beter. 13. d4— bewust in de hemel gesloten en geven een onze aardbol neergekomen, maar er zijn
d5! Wit offert een pion, die hij later wel beschamend voorbeeld aan zeer vele Wes- er een paar onder die verdienen apart beweer met betere stelling terug kan krij- terlingen, die de christelijke leer wel ken- sproken te worden. We zeggen „er zijn er
gen. 13
, e6Xd5. 14. e3—e4, Lf8—e7. nen, maar liever volgelingen van den dui- een paar onder", maar nu moet de lezer
15. e4—e5! Nu komt zwart in moeilijkhe- vel zijn.
dit niet zó opvatten, dat we niets anders
den. Noch Pg8, noch Pg4 is aanlokkelijk
Van alle kanten vernemen wij, dat er te doen zouden hebben dan in een of ander
(15.
, Ph5? 16. g4 kost een stuk). 15. noodzakelijk een nieuw Europa moet ko..., Pf6—d7. 16. PcSXdö, 0—0. 17. Dc2—f5 men. Accoord! Maar dan moet men niet museum deze reuzerameteoren eens te gaan
bekijken. Neen, in werkelijkheid is er in
dreigt 18. Pe7:t, De7:. 19. Td7:. Zwart is in
een moeilijk parket en besluit om erger te alleen een in economisch, sociaal en staat- de gevallen die we hier op het oog hebben
voorkomen tot het offer zijner dame: 17. kundig opzicht hervormd Europa voor- slechts heel weinig materieels te zien. Het..... Pd7—cö. 18. Pdö—f61, Le7Xf6. 19. staan, zoals onophoudelijk wordt verkon- geen niet belet dat ze als voorbeelden toch
TdlXdS (19. ef6:?, Df6:!), Lf6Xd8. digd. Wie eerst geen stevige fondamenten wel erg interessant zijn.
Met dame tegen toren en loper is het spel legt, bouwt tevergeefs. Welnu, de fondaDaar is allereerst het bekende geval
nog lang niet gewonnen, te minder daar menten van een hernieuwd Europa kun- van de „meteoor van Arizona", in de Verzwart op de damevleugel actief dreigt te nen geen andere zijn dan godsdienst en enigde Staten. In 1886 heeft men hier nl.
worden. Wit profiteert echter nog zoveel zedelijkheid. Is men hiervan algemeen een komvormige uitholling in de bodem
mogelijk van zijn aanvalskansen: 20. Pf3— overtuigd ?
ontdekt van zeer grote afmeting. De kom
g5, Ld8Xg5. 21. LclXgS, Tf8—e8. 22. Tal
Zonder betere mensen geen betere maat- zelf was als het ware door een omwalling
—el, Te8—e6. 23. Tel—e3, Ta8—e8. Beter
was wel 23
Tg6, gevolgd door h6; schappij. Hoe eerst die betere mensen te omringd. Dit was op zich natuurlijk niet
gaat dan die loper weg, dan kan zwart op verkrijgen? Door hen terug te voeren tot zo bijzonder, al was er geen enkele redeg2 slaan. 24. h2—h4! h7—h6 (zie diagram een daadwerkelijke beleving van het chris- lijke aanleiding aan te geven, waarom die
No. 320).
tendom. Een verouderde zaak is voor krater daar was. Interessanter werd het
N o. 320
velen echter de godsdienst, die het gezin toen men om die kratervormige kom stukg h
dan ook verwaarlozen, omdat zij hun hu- ken en splinters van meteorieten vond in
welijk niet in de hemel gesloten hadden. dergelijk grote hoeveelheden dat duizenZelfs zij, die de christelijke beginselen aan- den kilo's van dergelijke meteoor-scherven
vaarden, durven tegenwoordig ternauwer- bij elkaar werden verzameld. De omtrek
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b e d e
Stelling na 24.

g
h6

25. Lg5—f6! Dit is veel beter dan Lf4,
waarna zwart nog wel Tg6 zou kunnen
spelen. Met dit offer evenwel wint wit
binnen enkele zetten. Op 25
gf6 volgt
26. ef6:!, Te3. 27. Dg4t en 28. Dg7 mat. Op
Le4 volgt niet Te4: (25 ... ,Le4. 26. Te4:?,
Pe4:. 27. De4:, gf6!), doch Dg4 enz. 25
g-7—g6 26. Df5—f4, Kg»—M. 't Schijnt, dat
zwart aldus zijn stelling toch nog kan beveiligen, maar dat üjkt maar zo: 27. Lf6—
g5! Opnieuw mag het loperoffer niet worden geaccepteerd: 27 ... ,'hg5:? 28. Lf7:t,
Kh6 (of Kh8. 29. hg5 en 30 Th3). 29. hg5:t,
Kg5:. 30. Tg3t, KhG. 31. f4! en 32. Th3 mat.
27
f7—f5. 28. e5Xf6 e.p. en zwart
gaf het op. Tegen de dreigingen Dc7t en
Dg7 mat en f7 enz. is niet veel meer te
doen.

Als middel tot viering van het Paasfeest in het gezin drukten wij onlangs
de werktekeningen af voor een Paasgroep. Een lezer uit de Valeriusstraat
te Amsterdam, wiens naam onleesbaar is, zendt ons bovenstaande foto van
de door hem vervaardigde Paasgroep, 2 maal zo groot als het model en geheel beschilderd met lijmverf. Voorwaar een mooi stuk huisvlijt, waarvan
het gezin veel genot heeft gehad

Aan de vruchten
kent men de boom
Het vervolg van Onze Woningbouwverenigingen wordt geplaatst in
het volgende nummer.
ten ook wij weer doen, willen wij werkelijk
een nieuw Nederland krijgen en meewerken aan een nieuw Europa.

VAN'DEURNE.
RECTIFICATIE
In het artikel, opgenomen in Herstel van
18 April (Volksverschuivingen), is in de
voorlaatste alinea een regel door den zetter over het hoofd gezien, zodat er nu iets
staat, wat niet waar is. Men moet lezen:
Wij noemen slechts prof. Schrant, den
aartspriester Dolle (uit Langen) en den
Franciscaan J. Stoppel (eveneens uit langen), die heel wat meegemaakt heeft in
de Franse tijd en ten slotte als missionaris op Curagao stierf.
De vetgedrukte woorden zijn uitgevallen.
Dan was het niet Lodewijk IV, maar
Lodewijk XIV, die aan de Hugenoten de
godsdienstvrijheid ontnam.

UIZELEIÏ
van deze krater was ontzaglijk groot, nL
bijna 4000 meter.
Al spoedig ging de menselijke fantasie
hier aan het werk. Men redeneerde dat
een meteoor die in staat geweest was zo'n
groot gat in de grond te slaan (de diepte
was op een punt zelfs bijna 180 meter)
van geweldige afmeting moest zijn geweest en dat dus het grootste deel van de
meteoor in de grond moest zijn geslagen.
En aangezien meteorieten niet alleen ijzer
maar ook nikkel en kobalt bevatten kwam
de Amerikaanse handelsgeest volop in
werking. Ongetwijfeld moesten duizenden
en duizenden tonnen metaal in de grond
zijn geslagen. Wat was er gemakkelijker
dan hiernaar boren en
het er uithalen.
Dit gebeurde, althans het boren, doch
verder kwam men niet want
er werd
niets van de hierboven vermelde metalen
aangeboord.
De desillusie voor de handelsmensen
was groot. Niet zozeer voor de sterrenkundigen wie het om de wetenschap, niet
om het metaal als handelsproduct ging.
Men is toen eens wetenschappelijk het
hele verloop van zo'n meteoor-inslag gaan
reconstrueren.
De grootte van de verwoesting, die bij
een meteoor-inslag wordt veroorzaakt is
afhankelijk van de massa van de meteoor
en van de snelheid waarmee zij uit het
luchtruim op de aarde wordt geslingerd.
Nu-is deze snelheid ontzaglijk groot, en
zo kwam men na vele berekeningen tot
de conclusie, dat de hitte, nog voordat de
meteoor met de aarde in aanraking komt,
zo intens is, dat de meteoor vloeibaar
wordt en zelfs voor een groot deel verdampt. In z'n uitwerking komt het veel
overeen met een ontploffing tengevolge
van dynamiet b.v. en ook de kratervorming komt daarmee sterk overeen.
En daarop verder redenerende heeft
men uitgerekend hoe groot een meteoor
wel zou moeten zijn om een krater als die
in Arizona in de grond te slaan. En toen
bleek, dat deze lang niet zo groot behoefde te zijn als men oorspronkelijk wel gedacht had. Men neemt thans aan dat het
blok meteoor een doornsnede zal hebben
gehad van een 40 meter. Ongetwijfeld nog
een geweldig blok, maar daarmee is dan
toch tevens verklaard waarom de jacht
naar de kostbare metalen geen succes
behoefde te hebben.
JOHN BOYLE.

REDACTIE-ADRES:
ÊRKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)
Waarde vrienden
ons uit de af delingen ter ore k

Een waarschuwing
De tijden zijn voor de opgroeiende jeugd moeilijker dan ooit
en menig jonge dochter of jonge man zal verloren gaan indien
hij of zij de raadgeving, waarschuwing of goede voorbeeld der
ouders in de wind slaat.
De ouders moeten ook op hun hoede zijn en de tijd begrijpend
hun kinderen waarvoor zij op de eerste plaats verantwoordelijk
zijn bijstaan en de nodige waarschuwing laten horen.
Het Bondsbestuur zond aan de afdelingen dezer dagen een
strooibiljet voorzien van een ernstige waarschuwing. De afdelingsbesturen zullen deze aan de leden laten uitreiken.
Ouders neemt daarvan' goede nota en gij jongelui luistert
naar uw ouders.

De encycliekherdenking
Wij menen goed te doen de aandacht van de afdelingsbesturen
er nogmaals op te vestigen dat wij hen adviseerden de uitvaardiging der encycliek Rerum Novarum en Quadragesimo Anno
dit jaar bijzonder te herdenken. (Zie de bondscirculaire van
2 April j.L).
Van verschillende afdelingen vernamen wij dat zij aan onze
oproep in deze gevolg zullen geven. Maar wij zijn het toch aan
deze encyclieken verplicht dat elke afdeling zonder uitzondering
hun uitvaardiging herdenkt.
Mocht uw afdeling dan ook nog geen maatregelen daartoe
getroffen hebben doe het dan alsnog onmiddellijk.

Encycliekherdenking
gewest Zeeland
Onze Zeeuwse vrienden delen
•wij mede, dat, behoudens nadere
goedkeuring, het in de bedoeling
ligt het 50-jarig bestaan van
Rerum Novarum en het 10-jarig
bestaan van Quadragesimo Anno
als Zeeuwse afdelingen gezamenlijk te herdenken in een grote
vergadering op Zondag 25 Mei
a.s. te Goes.
Nadere mededelingen volgen
spoedig.
Wij vertrouwen, dat reeds nu
onze mannen en vrouwen die dag
vrij zullen houden en in groten
getale naar Goes zullen komen.
De afdelingsbesturen zullen hun
leden binnen enkele dagen nader
inlic' ten.
F. SCHETS.

Zielecultuur
Het is nu een jaar geleden, dat
ons vrije dierbare vaderland in
de oorlog werd gestort met al de
nadelige gevolgen van dien.
Wat de toekomst zal brengen
is thans totaal onbekend. Er voltrekt zich in Europa een omwenteling, waarvan wij niet weten,
waar deze een rustpunt zal vinden.
Vast staat reeds thans, dat
veel van de oude verhoudingen
niet meer zullen terugkeren.
Dat nieuwe vormen .zich zullen
ontwikkelen, is wel zeker. Er
wordt nu gepropageerd voor
liohaamscultuur, bodemcultuur,
maar er is ook nog zielecultuur.
Wat verstaan wij nu onder het
woord „Cultuur"? Het wil zoveel
zeggen, als het resultaat der veroveringen van de menselijke rede
op de omringende natuur.
Of beter gezegd: ontwikkelen,
verbeteren, veredelen, cultiveren.
De menselijke samenleving is
niet enkel gebouwd op stoffelijke
belangen, want er leeft in ieder
mens, een geestelijk beginsel en
wij spreken van lagere en hogere
cultuur.
De lagere cultuur bestaat in de
verzorging van het lichaam, door
bevordering der volksgezondheid,
goede woningen en het beoefenen
van degelijke sport.
De bodemcultuur bestaat in het
ontginnen van woeste gronden,
bebossing, het droogleggen van
moerassen en deze herscheppen
in vruchtbare akkers.

De zielecultuur is van hoger
orde; het is het ideaal, dat veronderstelt een beter beleving van
de Goddelijke Wet, het ruimer
gebruik maken van de genademiddelen, waardoor wij ons vormen tot een volwaardig godsdienstig mens, die wil leven „tot
meer eer en glorie aan God".
Beginnend bij de persoonlijke
zielecultuur zal onze levensbeschouwing de geheele cultuur
moeten doordringen; want wie
zijn leven richt op het hoogste
ideaal, zal ook zijn handelingen
met dit ideaal doen harmoniëren,
zal daardoor tevens een stuwkracht voor anderen zijn.
Wij moeten onze ziel verbeteren, veredelen, cultiveren.
Onze ziel moet een rein kleed
dragen en gevoed worden met
hemels manna; wij moeten ons
oefenen door gebed, goed voorbeeld en goede werken.
Een goed voorbeeld door zelf
deel te nemen aan een gesloten
retraite, een cursus van drie dagen, van de wereld afgezonderd.
Wij moeten ons oog gericht
houden op ons eeuwig doel, om
te strijden voor een gelukkige
eeuwigheid.
Wij moeten ons laven aan de
bron der genade, om geheel verfrist onze weg door het leven
voort te zetten.
Een retraitehuis is als een
oase, waar de vermoeide reiziger
even rust en verkwikking vindt.
Wie op zijn woestijntocht door
het leven, verzuimt deze pleisterplaats te benutten, stelt zich aan
grote gevaren bloot. De paters in
de retraitehuizen zijn gidsen, die
óns de juiste weg wijzen naar het
doel.

ALKMAAR
Zoals wij in ons vorig bericht
hebben
gemeld, zullen deze
week
nadere
bijzonderheden
worden bekend gemaakt omtrent
de viering van de encycliekenherdenking. Wij kunnen u mededelen, dat op Dinsdag 13 en
Woensdag 14 Mei a.s. door de
R. K. Toneelvereniging Vondel
feestavonden worden georganiseerd, waarin tevens de leden
van de Katholieke Volksbond toegang zullen hebben. Qp deze
avonden zullen tevens medewerking verlenen de R. K. Muziekvereniging St. Caecilia, alsmede
een Jongenskoor. Deze avonden
zullen geheel in het teken staan
van de herdenking der uitvaardiging van de encyclieken Rerum
Novarum en Quadragesimo Anno
Tevens zouden wij de bestuurders van de diverse onderafdelingen willen verzoeken, voorzover zij een vlag of vaandel bezitten, deze op Zaterdag 17 Mei
a.s. in de kerk van den H. Laurentius, Verdronkenoord, te willen laten bezorgen, opdat Zondag
18 Mei, wanneer dit feit kerkelijk
herdacht wordt, dit Godshuis
met alle vlaggen en vaandels van
onze afdelingen zal zijn opgesierd. Wij vertrouwen dat eenieder hiertoe zal medewerken en
dat men elkander aanspoort dit
eveneens te doen.
Wat de nadere bijzonderheden
betreft omtrent de feestavonden,
in de grote zaal van 't Gulden
Vlies, deze worden per circulaire
nader bekend gemaakt. In ieder
geval, men kan zich thans reeds
klaar maken en voorbereidingen
treffen om deze encycliekenherdenking mee te vieren.
Dus om nu zeker te zijn dat
eenieder op de hoogte is van tijd
en uur wanneer de kerkelijke
viering plaats vindt, herhalen
wij: op Zondag 18 Mei a.s., des
morgens 9,15 uur in de parochiekerk van den H. Laurentius, Verdronkenoord, waarin dr. A. A.
Olierook uit Amsterdam de predikatie zal houden, terwijl Zaterdag 17 Mei de respectieve vlaggen en vaandels naar de kerk
moeten worden gebracht.
Zegt het voort.

hulpverlening aan een tuberculose-patiënt.
Nu doet het plaatselijk comité
op zijn helpers nog eens een
vriendelijk beroep, want het comité staat pas op de helft van
zijn actie. Nog enkele weken
moet op volle kracht gewerkt
worden om een verhoogd aantal
stuiversleden te kunnen boeken.
Steunt allen het mooie werk
van Herwonnen Levenskracht en
wordt stuiverslid!
Heeft u reeds het receptenboekje: 100 practische recepten
om het eten op eenvoudige en
goedkope wijze te bereiden? De
kosten zijn maar 5 cent. Tevens
zijn ook verkrijgbaar gezelschapsspelen voor 10 cent, verkrijgbaar in het gebouw St. Bavo
bij den heer G. Scholten en bij
het bestuur: B. Reynders, Zomervaart 134; A. J. Overtoom, Marisstraat 127; W. J. van Zeeuwen,
Rijksstraatweg 8; M. G. Doek,
Voorduinstraat 40; C. Th. Schaap
Weltevredenstraat 34; Th. Uiterdijk, Leidsestraat 24zwart en mevrouw Baltussen—Voskuil, Delftlaan 161.
Spoedig bestellen is wel gewenst, want de voorraad is niét
al te groot.

MIDDELBURG
De afdeling kwam 25 April in
jaarvergadering
bijeen,
die
vriend Scheers met een kernachtig woord opende. Hij wees op de
gebeurtenissen in het afgelopen
jaar en de zware slagen, die ook
vooral Middelburg troffen. Spreker verheugde zich erover, dat
onze katholieke arbeidersbeweging nog volkomen functionneert
De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden
goedgekeurd en aan de vrienden
Vermeule en Liplijn voor hun
werk dank gebracht.
De aftredende bestuursleden
werden herkozen.
De heer Schets, lid van het
bondsbestuur, bracht de afdeling
dank voor .alles wat zij in de afgelopen maanden had verricht.
Middelburg werd al heel zwaar
getroffen, doch de vrienden hebben met volharding hun werk
voortgezet. Spreker vroeg blijvende trouw aan leiding en beweging, maar niet minder aan de
HAARLEM
kerk en priesters.
De kettingactie of werving van
De voorzitter onderstreepte
nieuwe stuiversleden door het deze woorden, waarna de vergaplaatselijk comité van Herwon- dering werd gesloten.
nen Levenskracht is een mooi
succes geworden. Door het regel- VLAARDINGEN
matig huisbezoek kon men eens
Op Donderdag 24 April hielden
tot het hart van de mensen spreken en hen overtuigen, wat een wij onze jaarvergadering. De opmooie instelling Herwonnen Le- komst van de leden was helaas
venskracht toch eigenlijk is, hoe- maar matig. Voorzitter deelde
veel geld er nodig is om 'n tuber- mede, dat de opbrengst der
culose-geval te laten verplegen thermometers van het Kanunniken hoe lange tijd er vereist is, Van-Schaikfonds
over
1940
voordat een patiënt geheel her- f 104,66 heeft bedragen. Herdenwonnen aan de maatschappij king 50 jaren Rerum Novarum
wordt teruggegeven. Dan spreekt zal op 18 Mei a.s. kerkelijk gedikwijls het goede hart en menig- vierd worden. Bijzonderheden
een stemt toe tot daadwerkelijke hierover volgen nog.
Het jaarverslag van den secretaris werd onder dank der leden aanvaard, eveneens van den
penningmeester. Batig saldo over
1940 f 55,44. Voor het nazien der
boeken werden benoemd de heren
Jo v. d. Linden en A. v. d.
Maarel.
Bij enkele candidaatstelling
werden herkozen de heren H. J.
Huisman en J. de Wit. Besloten
werd de-2 vacatures niet aan te
vullen, maar het bestuur van 9
op 7 leden te brengen.
Hierna sprak districtsbestuurder Keêsen enige opwekkenfie
woorden. Hij spoorde aan juist
nu propaganda te maken voor
onze mooie beweging. Beschrij-

Wat hebben wij aan praatjes en geruch'
ten? Daaraan hebben <wij nietsl
Wilt u de waarheid over onze krachtige
katholieke arbeidersbeweging? Lees dan met
aandacht wekelijks „Herstel"!
Kent gij de kracht van de propaganda,
propageert dan wat u door middel van Her'
stel bekend wordt.
U helpt daarmede een goede zaak voor
ons Nederlands volk bevorderen.

Het ligt in de .bedoeling in het
z.g-. Extra-nummer van Herstel
dat 15 Mei verschijnt, geen diocesane pagina ter beschikking te
stellen. Afgezien van de algemene overwegingen die daartoe
hebben geleid, is de techniscbrT
kwestie hoofdzaak. Het numinei
verschijnt nl. in 3 kleur™ en
reeds volgende week moet niTft
afdrukken begonnen worden.
Wilt u dus uw actuele copfn
(aankondigingen van vergaderingen enz.) voor volgende en
de daarop volgende week, veipwerken in het nummer van v«Igende week?
Met vriendelijke dank voor uv
medewerking.
REDACTIE,

vingsbrief voor de a.s. bondw
raadvergadering wordt om tij il
te sparen aan het bestuur tf\t
behandeling overgelaten. Als afgevaardigde wordt de heer H. ,"L
Huisman benoemd; plaats ve. 1 '
vangend de heer J. de Wit. Eiy
kele vragen voor rondvraag worden naar bevrediging beantwoord, waarna sluiting door d
voorzitter met gebed.
aar

men

v

BERGSCHENHOEK. Het bestuur der afdeling vraagt de leden Zondag 11 Mei vrij te houden. Die dag zal in onze parochiekerk een Rerum Novarum-herdenking worden gehouden. De
dag zal beginnen met een algemene H. Communie der leden.
De Hoogmis zal door onzen geestelijken adviseur pastoor Poppe
worden opgedragen voor onze
levende en overleden leden, terwijl onder de H. Missen van half
acht en tien uur pater Alexander
een predieatie zal houden over de
encyclieken.
Vrienden, die dag allen met
uw huisgenoten ter H. Tafel en
allen in de Hoogmis aanwezig.
HAARLEM. De encycliekherdenking zal op 18 Mei in de
parochiekerk de eerste H. Communie der kinderen plaats heeft
thans gehouden worden op Zondag 25 Mei e.k.
Des morgens zal in elke parochiekerk een H. Mis worden
opgedragen met algemene H.
'ommunie. Des middags zal in
de St. Josephkerk een plechtig
Danklof gecelebreerd worden
door deken A. J. C. Melchers met
assistentie en waarin de geestelijke adviseur, kapelaan C. M.
Broers, een herdenkingsrede zal
uitspreken. -Na deze predikatie
zal een plechtig Te Deum gezongen worden. Tot deze plechtigieid zullen mede worden uitgenodigd de R. K. Werkgeversvereniging, R. K. Middenstand en
verschillende
vooraanstaande
personen.
De R. K. Zangvereniging St.
Caecilia zal de plechtigheid opluisteren met gezangen. Alle
vaandels van de Katholieke
Volksbond en haar onderafdelingen zullen in het priesterkoor
prijken.
Z. H. Paus Leo XIII z g. werd
zeer terecht de Paus der werklieden genoemd. Uit dankbaarheid
tot Hem mag geen enkel lid op
25 Mei bij de plechtigheden ontbreken. Houdt dus die datum
vrij.

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

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

RDAKJD ATELIER.KEOHCLUKE KUNST.PB-MARI

VOORBUPG Z.H. Ml i IC E LV C M
GESARAHDEEfttt MANDWERK IYI l / f> El b P\ Ei l l

NU AAN HET PLANTEN! Wij zenden u 10 Struikrozen, 50 Gladiolen, 50 Oxalis, 50 Ranonkels, 50 Anemonen, 10 Vaste Planten,
10 Lelies, 5 Ster Hyacinthen en 3 Cactus Dahlia's voor de spotprijs
van f 1,50. Giro 311306. P. WALHAVEN Junior, v/h. Kerkstraat,
Hillegom.

BIJNA GRATIS
200 ECHTE ROEPENDE
KOEKOEKKLOKKEN
UIT HET SCHWARZWALD
Sierlijk uiterlijk - Bewegende en
roepende koekoek - Fijn handsnijwerk - Regelmatige en nauwkeurige gang
Hiernaast ziet U een afbeelding
van zoo'n roepende koekoekklok.
Het is een zeer gezellig idee in
huis, want de koekoek „roept"
elk uur, half uur en kwartier.
Deze uurwerken slijten bijna niet
en hebben een regelbaren slinger,
waarmede zjj zóó afgesteld kunnen worden, dat zjj precies op
tijd loopen.
De prijs is TIJDELIJK
nog
Stuur ons deze adv. uitgeknipt
toe met uw duidelijk geschreven
adres en u ontvangt de koekoekklok onder rembours (pi. vracht)
Haast u, slechts 200 klokken
zgn er!

f4.50

Afm. 25—19ï cm
GRAND COMPTOIR UNIVERSEL D'HORLOGERIE
POSTBUS 44

—

HOMERUSLAAN 83

—

UTRECHT

ZANGKANARIES
Saksische zangers f 3,90.
Seyfertmannen, diep in holrol,
klockrollen en fluiten uit kampioen f 4,75; alle dag- en
avond-zangers; duizenden dankbetuigingen. Kanarie kweekpopjes f 0,80. Teelbare parkieten f 2,25 per paar. Zingende
manvinken f 0,60. Gemengde
vogelzaden f 2,30 per 5 kg. Het
bekende kanarieopfokvoer f 0,70
per l kg.
Fijnkwekerij
NICO BORNEMAN
Merelstraat 35 • Telef. 13617
UTRECHT

NU,
maar ook voor de toekomst
is Coöperatie onmisbaar!

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

De
ir

R. K. Coöperatieve
Yerbruiksvereniging

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

T I L B U R G
Gebruikt bij Uw ontbflt steeds

AJLO.
GLORIAKOEK

bleef
Fde!

ÏÏ,A. M» de *7Vant

dc

TjV'btev»*
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Neemt proef met onze andere
A.H.O.-ARTIKELEN

go**

toot

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
EMMASTRAAT 35 - TILBURG

H.H. SECRETARISSEN
van Toneelverenigingen!

A. KLAASSEN

Schrijft ons, teneinde U op de GELDROPSCHEWEG 229
hoogte te kunnen houden van
de in ons Fonds verschijnende
toneelstukken, de naam van
Uw vereniging, alsmede de namen en adressen van de ver- Aanleg en onderhoud van
schillende bestuursleden
en
eventueel van den regisseur en
sluit bjj Uw brief 15 cent aan
postzegels in, voor porto en administratiekosten.
Daarvoor zenden wij U dan
ter kennismaking:, geheel gratis
het eerste nummer van onze
uitgavenreeks toe, een vrolijk
éénactertje voor 4 personen.
KWEEKERIJ
(32 pagina's inhoud; speeltijd
l uur).
Toneelfonds „Varia", Heeren- G e l d r o p s c h e w e g
weg 66, Utrecht. Giro 347954. (Tegenover Poeijersstraat),

EINDHOVEN
TUINEN
ROTSPLANTEN
VASTE
PLANTEN
EN HEESTERS

VOOR UW TUIN. LAATSTE AANBIEDING! 5 Struikrozen, 100
Gladiolen, 50 Montbretia's, 50 Anemonen, 50 Ranonkels, 15 Snjjbloempl. in srt. 5 Pracht Dahlia's en 10 Lelies voor slechts f 1,50.
Postrekening 313672. WALRAVEN-DEN DEKKER, Bloemisten,
HUlegom. Telefoon 5683.

Dr. SCHAEPMAN
door Dr. JUL,. PERSYN — 3 deelen — 1475 bladzijden
De strijd en de strijders voor het Katholicisme
van 1800—1882 zijn in dit werk beschreven en
herleven voor ons.
„De Maasbode" oordeelde over dit werk: „Dit boek geeft meer
als het leven van den held, Dr.. SCHAEPMAN, het geeft een stuk
land- en volkerenhistorie. Het laat zich lezen als een roman.
De prijs is tijdelijk inplaats van ƒ 8,80 nu franco ƒ 5,75
Bestellingen op Giro 69400 of per postwissel.

Roebert's Boekhandel, Den Haag. Tei. 332882
Hobbemastraat 102—108
Wü leveren elk gewenscht boek.

Witte de Withstraat 95a
Vraagt catalogus

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

