
1

ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD
UITGAVE VAN HET R. K. W E R K L I E D E N VER BON D IN N E D E R L A N D

HOOFDREDACTEUR

Pr, P. KASTEEL

REDACTIE-ADRES: DRIFT 10 - UTRECHT ABONNEMENT FRANCO PER POST F 3,00 PER JAAR ADMINISTRATIE: ONDIEP 6 - UTRECHT?

KOM, HEILIGE GEEST



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

»^«!»V«<ViCWtK^^

l i

Schijnbaar is het thans geen tijd voor een groots opgezette
actie gericht op versteviging en activering van de katholieke
geest en versterking van het ledental.

Schijnbaar.
In werkelijkheid drongen de omstandigheden nimmer zo on-

weerstaanbaar naar consequente herbewapening van de geest
als in onze dagen. In onze dagen met hun zo kennelijk uit het
geestelijk lood geslagen volkeren en verhoudingen.

Er kan nauwelijks verschil van mening over bestaan, dat de
oorzaak van de internationale en nationale ontreddering; moet
gezocht worden in het gemis van een hechte, positieve objectieve
zedelijke basis bij het handelen van den mens. Let wel: het gaat
om een HECHTE en POSITIEVE, OBJECTIEVE, ZEDELIJKE
BASIS. Het gaat er bij het regelen van de verhoudingen tussen
mensen en volkeren niet om wat een of andere mens, individueel
in zekere gemoedsstemming, op een be-
paald ogenblik, zedelijk al dan niet
goed acht; dat is geen waardevolle ba-
sis. Ook inhoudloze termen, al worden
ze deftig geplaatst in statuten of pro-

grams, kunnen de oplossing niet bren-
gen. Gezondmaking, daarvan moet men
zich wel bewust zijn, is alleen en uitslui-
tend te vinden „in het christelijk leven
en de christelijke leer", in de onverge-
lijkbare leer van het Evangelie; in de
onveranderlijke, voor alle tijden en alle
volkeren fundamentele leer nopens
waarheid, rechtvaardigheid en liefde,
geldende voor het openbare, het sociale
en economische leven.

Is er wel ooit een tijd geweest, waar-
in die onomstotelijke waarheid zo over-
duidelijk sprak als thans? Nu alle men-
selijk vernuft en „beschaving" ten
slotte wederom geleid hebben tot de
bestiale verhoudingen van 't ogenblik?

Kan men tegenover de afdoende leer
van het christendom, met zijn in na-
tuur- en zedenwet wortelende normen,
misschien iets in de plaats stellen dat voor mens en maatschappij
beter is?

Wat is men toch kortzichtig geweest in het verleden, ook in
ens land.

De individuele mens wist het; hij kon en zou alles; hij had
anderen niet nodig; hij ging zijn eigen weg; hij was immers tegen
„geestelijke dwang en dictatuur"1); hij en hij alleen zou uit-
maken, of hij zijn Pasen wilde houden; hij — wie is zulk 'n
„hij"? — wist en weet alles beter dan bijvoorbeeld de met geeste-
lijk gezag beklede Paus en Bisschoppen.

De individuele mens wist het. Voeg de sterk uiteenlopende in-
dividuele opvattingen over het diepste wezen van den mens maar
bijeen in „neutrale", „algemene", „moderne", „liberale", „natio-
nale" verenigingen, die verklaarden al die individuele levens-op-
vattingen in hun waarde te zullen laten en men was klaar; men

.had DE organisatie van deze tijd; men beschikte over HET mid-
del om, — ja: om wat? Om op een bepaald ogenblik mogelijk

geacht materieel gewin? Alsof daarmede de mens blijvend gebaat
is; alsof daarmede de mens naar geest en ziel geholpen en bevre-
digd is; materieel gewin overigens hetwelk, onder ontkerstende
verhoudingen, wederom verloren gaat, zodra de machtsverhou-
dingen zich ten ongunste wijzigen.

Men heeft niet gezien en velen begrijpen het blijkbaar nóg niet,
dat die kleurloze en .dus geestelijk futloze organisaties voor de
bouw van een zo ideaal mogelijk gedachte maatschappij alleen
weinig waarde hebben; zij hebben integendeel de afbraak ver-
haast. Aan die organisaties ontbreekt nu eenmaal de voor mens
en maatschappij onontbeerlijke, onveranderlijke geestelijke
grondslag; zij zouden kunnen doen denken aan ondermelk; niet
geheel waardeloos doch ontroomd, en dus niet volwaardig.

Indien ons sociaal en economisch leven „volmaakt hersteld", in
„nieuwe vormen" gegoten moet worden, dan is dat, nadien wij

niet op zand willen bouwen, uitsluitend
mogelijk door volledige toepassing van
Christus' leer in het sociale, economi-
sche en politieke leven; door bij het re-
gelen van de sociale en economische
verhoudingen ons er wel van bewust te
zijn, dat wij allen — de directeur van de
grootste onderneming tot de arbeider
die de meest eenvoudige arbeid verricht
— kinderen zijn van één Vader; dat wij
derhalve broers en zusters zijn — dus
dat wij elkaar — met verantwoording
aan den Vader, als broers en zusters
moeten beoordelen en behandelen.

Is het niet ten hoogste tijd, mogen
wij vragen, dat meer effectief worde
getracht die eenvoudige, doch alles be-
heersende, christelijke waarheid te ver-

breiden?
Indien die allergewichtigste vraag

bevestigend wordt beantwoord, is het
dan niet eveneens ten hoogste tijd, dat
de christenen en wat ons betreft de ka-
tholieke arbeiders en bedie'nden, de
handen stevig ineen strengelen om te

trachten dat zo verheven doel te bereiken?

Is het daarom niet even heerlijk als NOODZAKELIJK, dat wij
met alle beschikbare middelen proberen, JUIST NU, alle „geest-
verwante" werknemers tot onze mooie, onontbeerlijke, door
activiteit en door een reeks prachtig bloeiende instellingen in ons
volksleven geheide beweging te brengen?

Die vragen moeten, naar het ons voorkomt, door elk wel-
denkende bevestigend worden beantwoord.

De in ons Verbond georganiseerden zijn weldenkend.
Zij zullen derhalve, laten wij hopen zonder uitzondering, hun

beste krachten inspannen „om er minstens ééntje bij te winnen".
Mannen, vrouwen, jongens en meisjes: veel succes bij uw,

vooral in deze tijd zo gewichtig en verantwoordelijk werk!

DE BRUIJN.
1) Dit blijkt nog uit een allerdroevigste bijdrage van een geestelijk

verdwaalde in het jongste nummer van „De Vakbeweging", het orgaan
van het sociaal-democratisch N.V.V.
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I» Je VolL
HET WEZENLIJK KARAKTER VAN DE SOCIALE

BEWEGING IS NOOIT ANDERS GEWEEST
DAN DE WIL, DE OUDE GEMEEN-

SCHAPSGEDACHTE TE
HERSTELLEN

Men moet oppassen met woorden,
en een van de woorden is „volksge-
meenschap". Het is een uitdrukking,
die in oude dagen een geheel eigen
zin had. Overgebracht in onze taal,
heeft zij voor velen een totaal andere
betekenis dan in de christelijke mid-
deleeuwen.

Die eeuwen kenden een werkelijke
gemeenschap: er was een gemeen-
schappelijke beschaving. Deze wortel-
de in een gemeenschappelijk geloof.
Dit stelde normen voor de handelin-
gen van de mensen vast en schiep
zo een bepaalde gemeenschapssfeer.

In die sfeer ontstond een gemeen-
schap, waarin niet alles volmaakt
was, waarin veel geleden werd, waar-
in enkelingen grof kwaad deden,
maar die tenslotte toch elke uitspat-
tende persoonlijkheid breidelde. Ka-
pitalisten bijvoorbeeld en lieden met
kapitalistische neigingen, enkelingen,
die de slechtste streken van moderne
grootkapitalisten opperbest kenden,
waren er in de middeleeuwen even
goed. Maar de gemeenschap had toen
een eigen sfeer, waarin zij niet blij-
vend konden leven. Toen die sfeer
verdwenen was — dit ging zeer lang-
zaam — kwam er een nieuw klimaat,
waarvan wij zeggen moeten, dat het
in de diepste zin van het woord hei-
dens is.
. Dit nieuwe klimaat brak de publie-

ke moraal, de sfeer der collectieve ze-
delijkheid. Daarmee was het hek van
de dam. Het individualisme kwam op,
het werd tot stelsel verheven, geprac-
tiseerd, verheerlijkt. De idee van een.
internationale christelijke gemeen-
schap vervaagde, het nationalisme
ontvlamde, in de naties groeiden de
in strijdverenigingen georganiseerde
individuen tot als van nature aan
elkaar tegenovergestelde groepen. De
gedachte, dat er een voor allen gel-
dende moraal zou bestaan, werd bru-
taal geloochend. Het recht van den
sterkste werd de leuze en daarnaast
bepaalde het nut de waarde van
iedere handeling.

In deze wereld, werd de verschrik-
king van het „homo homini lupus"
een feit. Oorlog en burgeroorlog volg-
den elkaar op of wisselden elkaar af.
In de tijden van pauze trad een ze-
kere zelfbezinning in. Men peinsde
over oude bindingen, over mogelijk-
heden tot samengaan. Gedachten van
volksgemeenschap en volkerenge-
meenschap doemden aan de horizon.
Het woord gemeenschap deed opgeld:
in latijnse vertaling*als socialisme en
communisme organiseerde het mil-
lioenen. Want de oude, christelijke
gemeenschapsgedachte was uit het
gedachtenleven verdwenen.

De vlam van die gemeenschap was
niet gedoofd. Zij brandde in de
oude Kerk, die eens met haar gedach-
ten Europa had doordrongen en zulk
een ware gemeenschap had gevestigd.
Leo XIII en Pius XI hebben de fak-
kel opgeheven en er waren wachters
op de hoogten van vele landen, die
het vuur overnamen en rond zich ver-
spreidden. Het wezenlijk karakter
van de sociale beweging onder de
katholieken is nooit iets anders ge-
weest dan de wil de oude gemeen-
schapsgedachte te herstellen.

Niet naar oude vormen wilde men
terug. Het „sterft gij oude vormen en
gedachten", is zeker niets bijzonders

voor hen, die „zingt den Heer een
nieuw lied" aanheffen en voortdu-
rend herhalen: „Nova sint omnia: al-
les zij nieuw!" Voor de nieuwe tijd
wilde men nieuwe middelen zoeken
om het oude te herstellen. Diep inge-
worteld individualisme moest daar-
voor gebroken; aan de bekoring van
een alles verslindend, vals gemeen-
schapsgevoel moest tegeüjk worden
weerstaan.

Dit is de grote tragiek geweest
voor de christelijke arbeidersbewe-
ging — zelf slechts één, zij het grote
ader in het veld van herstel — dat
zij kwam in een wereld, waarvan het
gedachtenleven grotendeels was ver-
giftigd, waarvan de geestesgestel-
tenis geheel vreemd was geworden
aan de Kerk, zonder welke het oude,
Europese gemeenschapsideaal zelfs
niet gedacht worden kan. .

Onder de donderslagen van het
oordeel, dat, met de als volgroeide
reuzen opge-
schoten dwalin-
gen over de we-
reld davert en
zich over mil-
lioenen mensen
voltrekt, ont-

litaire concentratie zien. De aanvang
van die concentratie blijkt overal de
vernietiging van de vrije vereniging
en het begin van die vernietiging richt
zich op de sociale organisaties.

Het oude individualisme heeft wel
geweten, wat het deed, toen het in
wetten het verenigingsverbod vast-
legde en het moderne collectivisme
weet ook wat het doet, als het de
vrije verenigingen vernietigt. Beide
worden geleid door het instinct, dat
in die vrije sociale verenigingen de
voornaamste hinderpalen liggen te-
gen de onmenselijke uitbreiding van
de macht, die de moderne Staat blijkt
te zijn.

De mannen, die een Katholieke Ar-
beidersbeweging bouwden, hebben
naar iets goddelijks gegrepen, om iets
menselijks te handhaven. Zij hebben
begrepen, dat in de wereld vol brul-
lende dwalingen en dolende leraars
geen vaste koers te houden was dan

in het licht van de grote toren van
het Vaticaan. Niet op gegist bestek
vaarden zij, maar met de kaart in
het hoofd van het land, dat zij be-
reikten en van de gemeenschap, die
zij herstellen wilden.

Schaepman's scherpe intuïtie zag
vóór veel anderen het grote doel: „De
arbeidersverenigingen," zo zei hij in
de taal van zijn tijd in de rede, welke
hij op 15 Juli 1891 over de toen pas
verschenen encycliek Rerum Nova-
rum hield, „moeten medewerken tot
het verwerkelijken van het beginsel
der gilden. In haar moet de gemeen-
schap onder de arbeiders worden be-
lichaamd De arbeider heeft nog
veel te leren; ook hij heeft vergeten,
wat de gemeenschap is Leerscho-
len moeten de arbeidersverenigingen
zijn, waarin het oude, maar altijd
jonge beginsel belichaamd wordt in
de geweldige vormen van onze tijd."

De forse hand wees de ware weg.
Indien de katholieke arbeiders die
weg gaan, zullen zij een der machtig-
ste ejementen zijn, met behulp waar-
van de nieuwe gemeenschap, dat is
pas de ware, van christelijke geest
bezielde gemeenschap, groeien zal,

„Es ist ein anderer Krieg es
geht nicht mehr um Sachen, es geht
um Seelen," stond er in „Das Schwar-
ze Korps" van 4 April 1940.

Inderdaad: „het gaat om zielen,"
Maar zoals wij aanvingen, zo besluiten
wij: men moet oppassen voor woor-
den. Gelijk wij onze eigen opvatting
hebben over de ziel, zo ook over de
volksgemeenschap. Juist daarom is
de eigen organisatie nodig, die tegen
dwaling behoedt en de waarheid
handhaaft, welke de gemeenschap
bouwt om de ziel van den enkeling
als hoogste waarde te redden.

ONZE PROPAGANDA-ACTIE
waakt het be-
grip voor oude
waarden en ver-
smade waarhe-
den. Nu wordt
duidelijk, dat
men met roman-
tische opvattin-
gen niet klaar
komt, maar dat
integendeel al-
leen juiste opvattingen over persoon
n gemeenschap, over staat en maat-

schappij, de ware orde kunnen her-
stellen.

Die juiste opvattingen achterhaalt
de mens niet met zijn verstand alleen.
Zijn blik is zo verduisterd, dat hij
zonder de Openbaring de ware weg
spoedig verliest. De katholieke arbei-
dersbeweging is niet anders dan een
der instrumenten, die de juiste orde
willen helpen herstellen. Zij is een
middel, geen doel. Zij is het middel
orn de menselijke persoon te verhef-
fen — de gehele persoon, zijn gezin
dus inbegrepen, want pas in het gezin
is de mens normaal — en daardoor
de gemeenschap te herstellen.

Alle gepraat over gemeenschap
door lieden, die zelf in geen organisa-
tie het begin van de gemeenschap
hebben leren nastreven, is als
slaan in de lucht. Zij zullen de eerste
slachtoffers worden van een valse
gemeenschapsideologie. En wanneer
die ideologie ooit verwerkelijkt wordt,
zullen zij vol afgrijzen terugdeinzen.
Maar dan zal het te laat zijn en het
„dwing hen om in te gaan", zal op
hen worden toegepast door een inqui-
sitie, waarbij vergeleken de oude ap-
paraten even onschuldig zijn als
museum-kanonnen, vergeleken bij
modern geschut of bommen van dui-
zenden kilo's.

Wat de Katholieke Arbeidersbewe-
ging voor land en volksgemeenschap
zijn kan, wordt ons pas duidelijk, als
wij zien, wat er zonder haar van die
gemeenschap wordt. De beschuldi-
ging, de natie of de groep te ver-
scheuren is gemakkelijk te dragen,
als wij de verschrikking van de tota-

EN ONZE ACTIE

NAAR DE NIEUWE GEMEENSCHAP

Helet is niet voor de eerste
maal, dat onze propaganda, ons
streven naar vergroting van het
ledental der katholieke arbeiders-
beweging en de actie „Naar
de Nieuwe Gemeenschap" met
elkaar in verband worden ge-
bracht.

Toen ons Verbond indertijd het ini-
tiatief nam tot de actie, waren er, zo-
wel binnen als buiten het katholieke
kamp, die in de actie naar de Nieuwe
Gemeenschap zagen een grootscheep-
se poging om zo ongeveer geheel ka-
tholiek Nederland te spannen voor
het karretje van het Verbond.

En zowel binnen als buiten het ka-
tholieke kamp waren er zelfs, die in
hun toon wilden uitdrukken, dat pro-
paganda voor de beweging als iets
minderwaardigs moest worden be-
schouwd en daarmee wilden ze klaar-
blijkelijk tevens op de actie „Naar de
Nieuwe Gemeenschap" 'n cachet van
minderwaardigheid drukken.

Wie in de actie „Naar de Nieuwe
Gemeenschap" propaganda zagen
voor de katholieke arbeidersbewe-
ging, zoals die in ons Verbond gecen-
traliseerd is, hadden gelijk en onge-
lijk.

Het spreekt vanzelf, dat elke actie,
die een organisatie of een beweging
onderneemt, elke actie, die, zij het ook
niet direct bedoeld, de aandacht van
het publiek in sterke mate op de ini-
tiatiefnemer vestigt, een zekere pro-
pagandistische tendenz heeft. Dat
was dus zeker het geval met de actie
„Naar de Nieuwe Gemeenschap", die
sterk de publieke belangstelling trok,
omdat zij de gelukkige uitdrukking
was van een verlangen, dat in het

overgrote deel van ons volk, ja van
iet gehele mensdom leeft.

Door al de ellende, die in de laatste
tientallen jaren over de wereld werd
gebracht, is het voor ieder denkend
mens komen vaststaan, dat de begin-
selen, die in de laatste eeuw leiding
nebben gegeven aan ons maatschap-
Delijk leven, de wereld in een moeras
tiebben gevoerd, waarin zij steeds die-
per dreigt weg te zakken, indien niet
spoedig andere wegen worden inge-
slagen dan in de laatste eeuw werden
bewandeld.

Ieder denkend mens moet het in-
zien, dat het individualisme, het elk-
voor-zich heeft afgedaan, dat het be-
wustzijn van de onderlinge verbon-
denheid van individuen en volkeren de
toekomst moet beheersen, dat de

(Zie vervolg pag. 5)

sint omnia: Alles gij nieuw!*
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HET BUITENLAND
onder de loupe

De inval in Noorwegen

Om de Duitse inval in Noor-
wegen te rechtvaardigen — over
Denemarken heeft hij opvallend
gezwegen — zeide Von Ribben-
trop _in zijn als gewichtig aan-
gekondigde rede van 27 April j.l.,
dat de Duitsers in Noorwegen
en op gevangen genomen En-
gelse commandanten documenten
hebben gevonden, waaruit zou
blijken, dat de geallieerden reeds
in Maart en begin April, met
medeweten van de Noorse rege-
ring, het plan hadden, Noorwe-
gen te bezetten. De Noorse re-
gering heeft echter reeds uit-
drukkelijk tegengesproken, dat
zij hiervan kennis droeg. Blijk-
baar hebben bedoelde documen-
ten betrekking op de bekende on-
derhandelingen over hulp aan
Finland, via Noorwegen en Zwe-
den. Van Engelse, evenals van
Noorse zijde wordt er ook op ge-
wezen, dat, terwijl Duitsland
klaarblijkelijk de inval in Noor-
wegen en Denemarken goed had
voorbereid, de strijd in Noorwe-
gen wel bewezen heeft, dat de
geallieerden werden verrast en
voor die strijd niet gereed bleken
te zijn. Overigens, zo werd nog

• opgemerkt, zou het tegendeel

toch niet als verontschuldiging
kunnen dienen voor de Duitse
overrompeling. Wat er ook van
zij, de oprecht neutralen zijn door
de rede van Von Ribbentrop zeer
teleurgesteld en gevoelen het
pijnlijk aan, dat over Denemar-
ken zelfs niet geen woord ge-
sproken werd. Het verloop van
de strijd in Noorwegen, waar
de geallieerden het zuidelijk deel
en midden-Noorwegen in handen
der Duitsers moesten laten, be-
wijst zonneklaar, dat zij aller-
minst waren voorbereid.

De boeken van Oriani op de
Index

De congregatie van het H. Of-
ficie heeft alle werken van den
Italiaansen schrijver en wijsgeer,
Alfrado Oriani, in 1908 gestor-
ven, op de Index van verboden
boeken geplaatst. Oriani wordt
in Italië beschouwd als een der
voorlopers van het fascisme.
Hierdoor is opnieuw bewezen,
dat de Kerk ook het hyper-natio-
nalistische element van het
Italiaanse fascisme veroordeelt.
Sommige Italiaanse bladen gaan
nu fel te keer tegen het Vaticaan.
Zij eisen zelfs een verbod van de
„Osservatore Romano" in Italië,
het enige niet-fascistische or-
gaan, dat in Italië in honderddui-
zenden exemplaren wordt ver-
spreid.

De houding van Italië

Omdat de Italiaanse pers blijft
dreigen met tussenkomst in de

oorlog, zullen de Britse schepen
de Middellandse Zee vermijden,
en de route volgen om de Kaap
de Goede Hoop, hetgeen voor de
Middellandse Zeehavens een ern-
stig verlies betekent. Het begint
er ook aan die kant dreigend uit
te zien. Het Vaticaan zou, naar
beweerd wordt, een viertal pun-
ten hebben geformuleerd, waar
over tussen Italië en Engeland
onderhandelingen kunnen wor-
den gevoerd. Zij betreffen de po-
sitie van Italië in de Middellandse
Zee en op de Balkan; de houding
tegenover Duitsland en de blok-
kade, voor zover deze de Italiaan-
se koopvaardijvloot hindert. Er
zouden al besprekingen gaande
zijn tussen den Engelsen minis-
ter van Buitenlandse Zaken, lord
Halifax en de Italiaanse gezant
in Londen, Bastianini. Tussen
beide landen worden ook bespre-
kingen gevoerd over een nieuwe
handelsovereenkomst. Wellicht
kan dus een nieuwe uitbreiding
van de oorlog nog worden voor-
komen.

De communisten in Engeland

Voor de Engelse rechtbank
wordt een beledigingsproces ge-
voerd. Walter Citrine, de secre-
taris van het Britse Vakverbond,
en zes andere bestuursleden van
dit Verbond begonnen een actie
tegen het Engelse communisti-
sche dagblad „Daily Worker".
Dit blad voert een felle campagne
tegen het Britse vakverbond. Het
beschuldigde o.a. Citrine van ver-
raad aan de belangen der arbei-
ders door onderhandelingen te
voeren met de werkgevers. Ci-
trine bleef het antwoord niet
schuldig en verweet de commu-
nisten, dat zij met financiële
steun uit Moskou, de vakbewe-
ging willen ondermijnen. Door
die steun wordt ook mogelijk
gemaakt, dat de ,,Daily Worker"
in 70.000 ex. per dag (Zaterdags
100.000 ex.) kan worden ver-
spreid, ofschoon de communisti-
sche partij slechts 20.000 leden
telt. De verdediger Pritt, onlangs
nog lid van de Labourpartij,
maar hieruit geroyeerd, omdat
hij de Russische aanval op Fin-
land verdedigde, thans optre-

dend als advocaat der communis-
ten, stelde aan Citrine de vraag:
„Terwijl u de oorlog steunt, is u
dus bereid, om de vakvereni-
gingsrechten op te geven, even-
als de levensstandaard der ar-
beidersklasse en alles van deze
aard. Citrine antwoordde: „Op
voorwaarde, dat wij ervan over-
tuigd zijn, dat dit een noodzake-
lijkheid is." Naar aanleiding van
een andere vraag ontkende Ci-
trine dat de Franse regering een
aantal van de grootste vakver-
enigingen heeft onderdrukt. Zo
ontstond een algemeen politiek
debat, waarin Citrine nog ver-
klaarde, dat tegen decreten als in
Frankrijk uitgevaardigd ten aan-
zien van de vakbeweging en de
arbeidsvoorwaarden, de Britse
arbeidersbeweging zich zou ver-
zetten, wanneer maar dit
achtte hij niet mogelijk — de En-
gelse regering ze zou uitvaardi-
gen. Wederkerig werden nog al-
lerlei verwijten gedaan. Citrine
beweerde b.v., dat in het bestuur
der Komintern verschillende
Hongaren zitting hebben en dat
de bekende Bela Kun door de
Russen is terechtgesteld, hetgeen
mr. Pritt een leugen noemde. Het
geding, dat een licht werpt op
eigenaardige toestanden en op-
vattingen in de Engelse vakbewe-
ging, duurt voort.

De economische oorlog

Reeds begin Maart waren
1.100.000 ton goederen, bestemd
voor Duitsland onderschept. Dit
heeft dit land ernstige moeilijk-
heden bezorgd. Duitsland moet
16 pet. van zijn voedingsmidde-
len invoeren. In 1938 heeft het
voor 218 millioen mark oliehou-
dende vetten en plantaardige
oliën ingevoerd. Vier vijfde van
zijn petroleumverbruik kwam
in 1939 uit landen, wier invoer
thans door de geallieerden wordt
gecontroleerd. Duitsland moet
verder jaarlijks 22 milioen ton
ijzer invoeren. Het is voor enkele
grondstoffen zelfs geheel afhan-
kelijk van het buitenland, zo b.v.
voor rubber en katoen. Frankrijk
e.n Engeland daarentegen, die
thans een machtig blok vormen,
hebben hun economische positie

nog kunnen versterken. Zij be-
schikken over alle grondstoffen
en konden hun uitvoer nog ver-
meerderen. Ook zij lijden zware
verliezen, maar hun draagkracht
is groter. De economische oorlog
treft eveneens de neutrale lan-
den en feitelijk de gehele wereld.
Hij slaat alles aan stukken wat
op welvaart gelijkt.

Godsdienstig-zedelijke gevaren
voor de Duitse jeugd

Mgr. Groeber, aartsbisschop
van Freiburg, heeft op „Kinder-
zondag" 21 April j.l. een herder-
lijke brief uitgevaardigd, waar-
in, op grond van een onderzoek,
een oordeel wordt uitgesproken
over de godsdienstig-zedelijke po-
sitie der Duitse jeugd. Ofschoon
van sommige parochies nog
goede getuigenissen werden ont-
vangen, groeit allerwegen de
Godsdienstige onverschilligheid.
Vaak wordt het bijwonen van
verplichte godsdienstoefeningen
verzuimd en op ergerlijke wijze
verstoord. Het ontvangen der
H.H. Sacramenten liep sterk ach-
teruit. Er is vermindering vari
eerbied voor den priester, soms
volledige negering. Niet zelden
menen de jonge mensen, dat het
vierde gebod afkomstig is van
een vreemd ras of van een vreem-
de godsdienst. Sommige jonge
mensen verwerpen het christelijk
opvoedingsbeginsel geheel. On-
rustbarend is het zedelijk verval
van de jeugd. Soms is er vol-
slagen ongeloof. Dikwijls achter-
uitgang van sexuele zedelijkheid,
ook bij de vrouwelijke jeugd. De
oorlog heeft schadelijke gevol-
gen, maar schuldig zijn vooral
de „godsdienstig-wereldbeschou-
wende ideeën, die in fel contrast
staan tot de christelijke leer en
levensopvatting". Zelfs wordt
een stille strijd gevoerd tegen
christendom en Kerk. Ouders
verloren hun verantwoordelijk-
heidsgevoel voor het godsdien-
stig leven hunner kinderen. Zij
staan aan hun dochters soms
onbeperkte vrijheid toe in het
verkeer met de andere sexe. On-
volwassenen worden moeder enz.
Een verschrikkelijke aanklacht!

H. H.

Van KerJer iof neil

DE PATROON DER EUCHARISTISCHE CONGRESSEN

(Feestdag 17 Mei)

Een onzer geïllustreerde bladen geeft
iedere maand de feestdagen der dan te
vieren heiligen aan. Tot mijn verrassing
zag ik in het Mei-nummer van het vorig
jaar den H. Paschalis genoemd. Ha,
juichte ik, eindelijk begint men ook in ons
land den groten Patroon van alle Eucha-
ristische congressen en verenigingen te
kennen. Maar bij nader inzien bleek ik
helaas, te gauw gejuicht te hebben. Want
die patroon was niet bedoeld, doch de
heilige paus Paschalis I. Diens feest wordt
echter niet in heel de Kerk gevierd. Deze
Paschalis leefde in de vroege middel-
eeuwen, terwijl Paschalis Baylon eerst
in 1540 geboren werd.

Zijn ouders leefden op het Spaanse plat-
teland. Zij waren zo mogelijk nog armer
dan doodarme keuterboertjes, zodat zij
hem niet eens naar school konden sturen
om tenminste lezen en schrijven te leren.
Als kind moest hij reeds mee de kost
verdienen: hij werd schaapherder. Dat is
|iij tot zyn vier en twintigste jaar geble-

ven, ledere dag trok hij met zijn scha-
pen van de boeren naar de eentonige hei-
de, bij voorkeur in de nabijheid van een
kapel, d'ie aan de Allerheiligste Maagd
was toegewijd. Terwijl zijn schapen het
karige voedsel zochten, bad Paschalis tot
Maria en Josef, haar kuisen bruidegom.
Ontmoette hij andere herders, hij spoor-
de hen aan de dikwijls tot de Tafel des
Heren te naderen. Zij beminden den bra-
ven scheper en hebben hem op de heide
lezen en schrijven geleerd. Met Gods bij-
zondere genade heeft hij het daarin zó
ver gebracht, dat hu als volwassen man
ingewikkelde godsdienstkwesties1 ver-
klaarde en na zijn zalig afsterven zelfs
een reeks mystieke geschriften naliet.

Hij wilde kloosterling worden, maar
achtte zich niet waardig. Eindelijk be-
sloot hij na veel bidden met den armen
Franciscus van Assisi den armen Jesus
na te volgen. Hij was 24 jaar oud, toen
hij in het klooster trad. Daar werd hij
een eenvoudige en buitengewoon heilige
lekebroeder.

JVaraieer de andere monniken reeds te

bed lagen, verwijlde Paschalis nog twee,
drie uren bij Jesus, zijn dierbaarsten
vriend, in het H. Sacrament. Tegen mid-
dernacht, tijd van de Metten, was hij
weer de eerste in de kerk en na afloop
bleef 'hij er nog enige uren, zodat zijn
nachtrust slechts twee of drie uur duur-
de. Des middags werkte hij hard in de
keuken, schrobde hij de gangen of be-
deelde de armen. Dat was een zijner
meest geliefdkoosde bezigheden.

In zijn cel vond men alleen een oude
en versleten deken, een houten kruis, een
papieren beeldje van Onze Lieve Vrouw
en een rieten inktpot. Een harde strozak
had Pasohalis niet, want hij sliep op een
ruwe plan. In het klooster van Almanza
woorde hij zelfs in een cel zonder deur of
venster en bijna zonder dak. Hoe dat?
Hij had onder het klokkentorentje een
hok gevonden, dat hij nog schitterend
vond, al kon hij er zich ternauwernood
in bewegen.

De verhandelingen, die hij naliet, had
hu op aan elkaar geplakte stukken pa-
pier geschreven. Anderen hadden die
stukken als waardeloos weggegooid.

De eenvoudige en arme lekebroeder is
vooral een aanbidder en verdediger der
H. Eucharistie geweest. Toen dan ook in
1897 aan den roemrijken paus Leo XIH
een hemelse beschermer van de Eucha-
ristische Congressen gevraagd werd,
wees Z. H, niet een groten Kerkvader

als S. Augustinus aan, niet een S. Tho-
mas van Aquino, den dichter van het
H. Sacrament, niet een der vele marte-
laren, die voor de waarachtige tegen-
woordigheid van Jesus in de H. Eucha-
ristie gestorven waren, maar den een-
voudigen lekebroeder Paschalis Baylon,
die tijdens zijn leven en na zijn dood wel
vele wonderen had verricht, maar buiten
Spanje en Italië tamelijk onbekend, was
gebleven.

Paus Leo XIII schreef o.a.: „Van het
voorbeeld en de voorspraak van dezen
Heilige verwachtten wij met vertrouwen,
dat iedere dag steeds meer christenen
hun hart, gedachten en liefde aan Jesus
Christus zullen schenken, die onze be-
schermer, ons hoogste en aanbiddelijkste
beginsel is."

Onze arbeiders kunnen S. Paschalis al-
thans op hun wijze navolgen in zijn liefde
tot den God der altaren! Doen zij dat, dan
moeten onze organisaties tot grote bloei
komen. 17 Mei is zyn feestdag.

Tot dusver kent men den Heilige wei-
nig of niet in ons land. Den Haag heeft
een kerk, waarvan hij patroon is, terwtfl
in Wijchen onlangs een hulpkerk aan
hem is toegewijd.

Verder bestaat er in de reeks van het
Geert Groote-Genootschap een brochuur-
tje over hem. Dat is alles, maar te weinig.

VAN DEURNE.
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(Vervolg van pag. 3)

sociale rechtvaardigheid en de sociale
liefde de pijlers zijn, waarop de maat-
schappij moet worden gegrondvest.

Waar de actie „Naar de Nieuwe Ge-
meenschap" een snaar beroerde,
waarvan de klank iedereen aange-
naam in de oren klonk, moest zij, al
was dit niet de bedoeling, grote pro-
pagandistische waarde hebben.

Het was dan ook helemaal geen
wonder, dat degenen, die de voortdu-
rende groei van de invloed der katho-
lieke arbeidersbeweging met lede
ogen aanschouwen, op het initiatief
reageerden, zoals zij gedaan hebben.

Daartegen hebben sommigen onder
ons zich verweerd en wij kregen daar-
bij nu en dan de indruk, dat het etiket
van minderwaardigheid , dat op het
streven naar vergroting van 't leden-
tal werd geplakt, hier en daar de on-
zen niet onberoerd heeft gelaten. Hier
en daar scheen ook in onze kringen de
mening te hebben post gevat, dat —
veronderstel, dat de beweringen van
onze tegenstanders waarheid bevat-
ten — daarmee de actie „Naar de
Nieuwe Gemeenschap" zou zijn gedis-
kwalificeerd.

Daartegen moeten wij ons te weer
stellen. Wij meenden en menen nog,
dat de propaganda voor ledenwerving,
gepaard met het streven om onze be-
weging en de gehele christelijke
sociale beweging niet alleen te verbre-
den maar ook te verdiepen, de beste
actie „Naar de Nieuwe Gemeen-
schap" is.

Door steeds meer leden van onze
volksgemeenschap te brengen onder
de permanente invloed van de begin-
selen, waarvan weder onze katholie-
ke arbeidersbeweging de draagster is,
wordt ontegenzeggelijk veel solieder
werk voor de bouw van de Nieuwe Ge-
meenschap gedaan dan door een actie
met woord en pen, als thans voor het
gehele volk gevoerd, die uiteraard
veel oppervlakkiger moet zijn.

Bovendien is de beweging naast een
instituut voor theoretische scholing
een praktijk-school, een bij uitstek ge-
schikte gelegenheid om zich in de be-
leving van de beginselen, die straks de
maatschappij zullen moeten beheer-
sen, te oefenen.

Zo gezien is de ledenwervingsactie,
die thans door onze katholieke arbei-
dersbeweging wordt gevoerd, ook
voor de actie „Naar de Nieuwe Ge-
meenschap" van ontzettend grote
waarde.

En die waarde is te groter, omdat
de propaganda-actie tot vergroting
van ons ledental gevoerd wordt in een
periode, die de wereld rijp zal maken
voor grote hervormingen ook op
maatschappelijk gebied.

Het is al herhaalde malen gezegd —
en door niet de eersten de besten —
dat de internationale worsteling,
waarvan wij getuigen zijn, grote ver-
anderingen met zich zal brengen.
Voor wie 'n beetje van geschiedenis
geleerd heeft, is dit trouwens geen ge-
waagde voorspelling.

Wij moeten ons daarom op die wij-
zigingen voorbereiden, zodat ze ons
niet overvallen, wij moeten er tevens
met al onze krachten naar streven bij
die veranderingen zoveel mogelijk in-
vloed uit te oefenen.

Daarvoor is ons getal van grote be-
tekenis.

Het moge waar zijn, dat beginselen
het maatschappelijk leven leiden, lang
niet onverschillig echter is het of de
beginselen door velen of door weini-
gen worden aangehangen.

Met het oog dus op de actie „Naar
de Nieuwe Gemeenschap", die, zij het
minder luidruchtig, met kracht wordt
voortgezet, doen wij 'n beroep op onze
propagandisten hun beste beentje
voor te zetten om onze ledenwervings-
actie goed te doen slagen.

Elke lid, voor onze katholieke ar-
beidersbeweging gewonnen, is een
bouwsteen bijgedragen voor 't mooie
gebouw der Nieuwe Gemeenschap, dat
wij bezig zijn op te trekken.

Daarom - - ook door onze propa-
ganda — Naar de Nieuwe Gemeen-
schap !

SCHUTTE

„Wat baat het den mens, al zou hij de gehele wereld
winnen, maar schade lijden aan zijn onsterflijke ziel"

DE G O D S D I E N S T I G E EN Z E D E L I J K E
BELANGEN VORDEREN DE STOFFELIJKE
VERHEFFING VAN DE ARBEIDENDE STAND

Mensen, die — ongeacht hun beroep — krachtens hun maat-

schappelijke functie een ongeveer gelijke plaats innemen in de

samenleving, zijn ongeveer op dezelfde wijze ingesteld op het

leven.

Ze worden ongeveer op dezelfde
wijze opgevoed en voorbereid op hun
functie; hebben veelal aanleg tot de-
zelfde deugden — ook ondeugden —
die met die bepaalde plaats in de sa-
menleving samenhangen; zijn aan
ongeveer dezelfde geestelijke geva-
ren blootgesteld; hebben ongeveer
dezelfde geestelijke en stoffelijke be-
hoeften; hebben gelijke levensge-
woonten en een gelijk levensmilieu.

Het ligt in de aard der dingen, dat
zij zich overeenkomstig die eigen al-
gemene instelling op het leven gaan
groeperen en bij elkander aanleuning
zoeken, ten einde hun leven te vervol-
maken; specifieke gevaren te keren;
speciale behoeften te voldoen, kort-
om hun geestelijk en stoffelijk levens-
peil te verheffen.

Het ligt voor de hand, dat de arbei-
ders — ongeacht het vak dat ze uit-
oefenen — zich ook organiseren, om
door gezamenlijke arbeid en onder-
linge steun met doeltreffende midde-
len te trachten die belangen te die-
nen, die zij met elkander gemeen heb-
ben : het ligt voor de hand dat er ont-
stond een organisatie van de arbei-
dende „stand."

We blijven buiten de strijd der me-
ningen over de wetenschappelijke zin
van „klasse" en „stand", omdat de
practijk van het leven daardoor
voorshands niet wordt beïnvloed;
wat onder de Nederlandse katholie-
ken sinds jaren bedoeld wordt met
„stand" uit de practijk van het le-
ven gegroeid; terwijl de organisatie
van die stand ter behartiging van de
algemene belangen doeltreffend is
gebleken.

Onder die algemene belangen van
de arbeidende stand, nemen de gods-
dienstig-zedelijke de belangrijkste
plaats in, zo we althans die belangen
wegen in de waardeschaal van het
Evangelie: katholieke arbeiders ge-
loven in het Schriftuurwoord: „Wat
baat het den mens, al zou hij de ge-
hele wereld winnen, maar schade lij-
den aan zijn onsterfelijke ziel.

Deze hiërarchie der waarden bete-
kent uiteraard niet, dat de beharti-
ging van algemene stoffelijke belan-
gen niet energiek moet worden ter
hand genomen.

Integendeel, de godsdienstige en
zedelijke belangen vorderen de stof-
felijke verheffing van de arbeidende
stand: een godsdienstig en deugd-
zaam leven eist nu eenmaal een ze-
kere maatschappelijke welstand.

Van deze gedachten gaat ongetwij-
feld het communiqué uit, dat het ge-
hele Nederlandse Episcopaat afgaf
op 26 September 1916, waarin de
taak werd omschreven van de stands-
organisatie en de verhouding werd
geregeld tussen standsorganisatie en
vakbeweging: „De standsorganisatie
behartigt het godsdienstig en zedelijk
welzijn van den arbeider." „De stand-
organisatie behartigt het stoffelijk
welzijn, voor zover de stoffelijke be-
langen algemeen zijn."

Zó was de opzet en overeenkomstig

die opzet poogde de standsorganisa-
tie onder de arbeiders te kweken
mannen „met een rotsvast geloof en
kennis." Zij stuwde van meetaf het
practische geloofsleven door het be-
vorderen van godsdienstige practij-
ken; door deelneming aan het paro-
chiële leven; door het organiseren
van arbeidersretraiten enz. Zij houdt
niet op in eigen dag- en weekbladen,
door middel van brochures en spreek-
beurten de leden godsdienstig te vor-
men en te ontwikkelen alsmede prin-
cipieel voor te lichten omtrent de
vraagstukken van de dag en de steeds
elkander opvolgende valse leerstellin-
gen op populaire wijze te ontzenuwen.

En wanneer er over het algemeen
lijn zit in de opvattingen van de ka-
tholieke arbeiders, waaronder er ve-
len zijn van een echt gedegen chris-
lijke levensstijl, dan is dat voor het
overgrote deel te danken aan dé vor-
ming en ontwikkeling die geboden
werd, zo lange jaren reeds, in de ar-
beidersstandsorganisatie.

Niet het minst uit apostolaatsover-
wegingen werd ook van meet af de
hand aan de ploeg geslagen op het
terrein van de stoffelijke voorzienin-
gen.

Duizenden arbeiderswoningen, die
beantwoorden aan principieel te stel-
len eisen, werden gebouwd door de
stuwing, die van de arbeidersorgani-
satie uitging; monumentale inrich-
tingen getuigen dat men op het ter-
rein der volkshygiëne en gezondheids-
leer niet heeft stil gezeten; de coöpe-
ratieve beweging onder de arbeiders
werkte prijsregelend en damde tal
van excessen in; hoe de deugd van
spaarzaamheid wordt bevorderd is af
te lezen uit de lange lijsten van in-
leggers en de belangrijke bedragen
van de spaarkassen der organisatie;
en dat de zorg voor de stoffelijke
voorzieningen niet gespeend is van
hogere opvattingen en ideale motie-
ven — zoals men wel eens meent —
moge worden besloten uit de stich-
ting van een fonds tot financiële bij-
stand aan behoeftige priesterstuden-
ten uit de arbeidende stand: het Ka-
nunnik-Van-Schaikfonds.

Niet te registreren is de invloed,
die de katholieke arbeiders op de
openbare levensterreinen plaatselijk
en landelijk uitoefenen; maar het is
niet voor tegenspraak vatbaar, dat
in geen land ter wereld met een ge-
mengde bevolking als het onze, de
katholieke arbeiders door hun orga-
nisatie zoveel en zoveel goeds konden
bereiken als in ons vaderland.

Met name wat betreft het bewer-
ken der openbare levensterreinen be-
hoeven wij niet te gaan leren in het
buitenland: het buitenland kwam
hier om zich op de hoogte te stellen.

Het bovenstaande moge voldoende
zijn, om tot de slotsom te komen, dat
de katholieke arbeiders overeenkom-
stig het communiqué van 1916 hun
algemene belangen met ernst en goed
gevolg nastreven.

En wie mocht twijfelen aan de re-

sultaten op godsdienstig en zedelijk
gebied moge zich er rekenschap van
ïjeven, dat het behoud van de katho-
lieke arbeidersstand voor Christus
en de Kerk te danken is aan de ka-
tholieke arbeidersbeweging, waarin,
juist in dit opzicht, de standsorgani-
satie een hoogst belangrijke factor is.

Ook te dezer zake is er geen dwin-
gende noodzakelijkheid onze activiteit
af te stemmen op 't buitenland: 't be-
nutten van de practische vaderland-
se lessen, die zich steeds baseerden
op de lering en leiding der H.
Kerk, zal wel het meest doelmatig
zijn om het apostolaat onder de ar-
beiders zo breed en zo diep mogelijk
uit te bouwen in de toekomst.

Voor de toekomst zal de standsor-
;anisatie — wellicht nog méér dan in

tiet verleden - - positief werkzaam
zijn bij het leggen van de grondsla-
gen van de ombouw der maatschap-
pelijke instellingen naar de geest van
Christus. Wat die grondslagen zijn?

„Aan die zo vurig gewenste her-
vorming der maatschappij, moet voor-
afgaan een hernieuwing van de chris-
telijke geest," zegt de Paus. En te-
recht, wat baat het de mooiste rechts-
instituten te hebben en het kunstigst
getimmerte ener sociale rechtsorde
op te bouwen, wanneer dit geen fun-
dament heeft in de zielen der mensen.

De mensen, die een ombouw van
de maatschappelijke instellingen in
de geest van Christus willen, zullen
eerst zelf volop christelijk moeten
denken en willen en doen.

Dat fundamentele werk van de her-
nieuwing van de geest ligt ongetwij-
feld op het terrein van de standsor-
ganisatie en noopt haar tot steeds
krachtiger apostolaat onder de ar-
beidende stand. Daartoe vormen zich
in de standsorganisatie kerngroepen
of Credo Pugno-groepen, die de on-
derscheiden taken der standsorgani-
satie stuwen en met name het apos-
tolaat onder de arbeiders uitoefenen
ten einde het godsdienstig leven te
verdiepen en zoveel maar mogelijk is
de massa der arbeiders voor Chris-
tus te winnen.

Het zuiver kerkelijk, hiërarchisch
apostolaat der Katholieke Actie vindt
dan ook in de standsorganisatie een
beproefd apparaat van niet te onder-
schatten betekenis, zodat men ge-
neigd is aan te nemen, dat het hiërar-
chisch apostolaat der Kerk onder de
arbeiders het best — zo niet uitslui-
tend — slagen kan via het lekenapos-
tolaat der standsorganisatie.

Vandaar ligt het voor de hand, dat
in de toekomst steeds meer een be-
roep zal worden gedaan op het leken-
apostolaat der standsorganisatie, op-
dat de Katholieke Actie haar doel-
stellingen kunne verwezenlijken on-
der de arbeiders en de massa der ka-
tholieke arbeiders bereike. Met be-
houd van eigen zelfstandigheid, stelle
de standsorganisatie zich voor die
taak beschikbaar, wanneer zulk een
beroep wordt gedaan en zij voor die
taak paraat.

Het is juist die godsdienstig-zede-
lijke taak, die aan de katholieke ar-
beidersbeweging een voorsprong
geeft op iedere andere arbeidersbe-
weging.

Sociale werkers, die enkel aan een
uiterlijke hervorming arbeiden zon-
der op het innerlijke individuele Ie-*
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ven te letten werken aan de opper-
vlakte en dan kan er van een sociaal
hervormingsplan niet veel komen.

Systemen en organisaties, die on-
verpoosd de geestelijke wedergeboor-
te miskennen of belasteren, zijn daar-
om verkeerd, niet omdat zij zich in-
laten met de ontwikkeling der maat-
schappelijke verhoudingen, maar om-
dat zij de innerlijke levensvoorwaar-
de van alle sociale hervorming in
haar practische onontbeerlijkheid
miskennen.

Wij hebben in deze korte regelen
het onderwerp niet uitgeput: er is
nog zoveel méér.

Op één zaak zouden we evenwel
nog willen wijzen: de betekenis van
een plaatselijke werkliedenvereni-
ging.

De standsorganisatie ter plaatse is
de centrale van vorming, ontwikke-
ling en principiële actie.

Ter plaatse neemt zij op alle haar
toekomende gebieden de initiatieven,
die geboden zijn door locale noden en
behoeften; zij heeft of zoekt contact
met plaatselijke instanties, organisa-
ties, overheidslichamen of is daarin
vertegenwoordigd.

De invloed, die katholieke arbei-
ders ter plaatse uitoefenen hangt af
van een goed werkende standsorga-
nisatie.

Wie nog niet volkomen beseft, wat
een plaatselijke afdeling betekent
denke zich de werkliedenvereniging
weg en op slag missen de katholieke
arbeiders leiding, vorming, actie en
contact en binnen de kortst moge-
lijke tijd zal alles, wat in geestelijk en
stoffelijk opzicht werd bereikt weer
zijn prijsgegeven en zal men weer
staan op het punt, waarop voor 50
jaren werd begonnen.

Mogen de katholieke arbeiders
steeds meer tot het besef komen, dat
alle en aller belangen ten nauwste be-
trokken zijn bij een goed werkende
standsorganisatie — plaatselijk en
diocesaan.

De geringe contributie is volop ver-
antwoord, want de vervolmaking van
de arbeidende stand wordt door de
standsorganisatie gedragen, geleid
en gestuwd, terwijl zij tevens de fun-
damenten legt voor de ontwikkeling
van het maatschappelijk leven in
christelijke geest.

Zo bezien, zal ieder ook de beteke-
nis van het wederzijds-verplicht lid-
maatschap begrijpen: het onmisbare
evenwicht tussen het geestelijke en
stoffelijke blijft bewaard; geen hech-
ter band is denkbaar in de maat-
schappelijke samenleving dan de reli-
gieuze eenheidsband, die allen bindt
de godsdienstige idealen vormen de
diepste motieven van alle actie en
zijn de ziel der beweging.

Mogen alle katholieke arbeiders in
en door de standsorganisatie meewer-
ken aan de godsdienstige, geestelijke
en stoffelijke verheffing van de ar
beidende stand. Zij dienen daardoor
zich zelf en hun gezinnen, Kerk er
vaderland.

F. VAN LEEUWEN, pr

STRENG

Sinds jaar en dag laat Zwanenbcrg zijn groenten
door experts op tuinbouwgebied allerstrengst
keuren. Wat uit het Zwanenberg-blik komt, mag
gerekend worden tot het beste, dat Neerland's
gronden voortbrengen. Een speciale conser-

.veeringswijze houdt geur, smaak en frischheid
volkomen intactl

ZWANENBERGl
maakt wat smaakt! %

Het G
En alleen reeds uit dankbaarheid jegens

hen, moest de arbeidersvrouw aan de

Beweging haar warme belangstelling geven.

:N

Je B
In zekere bijeenkomst kwam
een vrouw een spreekbeurt ver-
vullen» Tijdens de vormelijke
conversatie, die aan het openen
der vergadering voorafging,
vroeg een van de bestuursleden, hoe ze het klaarspeelde uit
spreken te gaan, terwijl ze toch een groot, druk gezin had»

„O," zei ze met een glunder lachje,
„iedereen thuis helpt. Mijn man met
de voorbereiding, en tegen dat ik weg
moet met 't bijeenzoeken der nodige
paperassen, 't Laatste half uur voor
mijn vertrek is alle hens aan dek.
Zelf verzorg ik de baby; dat moet
wel op het laatste nippertje gebeu-
ren, anders komt er een hongerop-
roer, voor ik weer thuis ben. Onder-
tussen legt de een mantel en hoed
klaar, de ander zoekt een paar be-
hoorlijke kousen zonder ladders; een
van de jongens poetst mijn schoenen,

het oudste meisje krult mijn haar
wat bij. Als ik ga, staat een heel
rijtje voor het raam te wuiven. Mocht
ik soms wat vergeten — een hand-
schoen, een zakdoek met eau de co-
logne, dan brengt me dat een kleine
boy wel hollend achterna. De andere
morgen aan het ontbijt vragen ze:
En, hoe is het gegaan? Was u nog
zenuwachtig? Waren er veel men-
sen .

Dit „kort verhaal" vóór de lezing
heeft me meer gepakt dan de lezing
zelf. Ik heb het altijd onthouden en
het heeft me leren geloven aan de
mogelijkheid van prettige samenwer-
king in het gezin, ook waar het be-
treft het verenigingsleven.

Laten we maar eerlijk zijn, juist
het verenigingsleven (het vergader-
bezoek, de activiteit voor de arbei-
dersbeweging enz.) is in vele overi-
gens goede gezinnen een bron van
onenigheid. In sommige gevallen is
dat te begrijpen. Daar waar vader
avond op avond weg moet — en hoe
gaat hij weg! op zijn dooie elfender-
tigst, netjes gewassen, geschoren,
zijn goeie pak aan — terwijl moeder
- ook avond aan avond — thuis mag

blijven met d'r witte gezicht, de las-
tige kinderen, de stapel naai- en
strijkwerk. Daar waar vader met
mannelijke gewichtigheid praat over
de economische politiek, bedrijfs-
schappen, sociale maatregelen,
stands- en vakorganisatie, zonder
evenwel zijn vrouw inzicht te geven
in, laat staan warm te maken voor
al zulke schone zaken. Het is te ver-
klaren, dat bij zo'n verhouding wel
eens harde woorden vallen, als van

het toch al schrale loon de contribu-
tie betaald moet worden, of als er al-
weer, zoals nu, intense propaganda
gevoerd wordt, wat betekent, dat
moeder nog vaker alleen zit.

Dan vergeet ze in zo'n boze bui
het ontzaglijk grote nut van de ar-
beidersbeweging én al de voordelen,
die zij zelf met haar hele gezin er
dagelijks van geniet. Ze vergeet dat
alles, want ze wéét toch nietwaar? al
zou het slechts zijn uit de verhalen
van vader of grootvader, hoe de ar-
beider van vroeger — en de arbei-
dersvrouw — er aan toe geweest is.
Neen, geen eeuwen geleden, nog voor
korte tientallen jaren! Toen de kinde-
ren van 10 jaar en jonger nog de
fabriek werden ingejaagd! Toen de
mannen werkten in gebouwen, die de
spot dreven met alle begrip van hy-
giëne; toen de vrouwen hun tobberig
leven sleten in woningen zonder licht
en lucht en er duizenden op jeugdige
leeftijd al ten prooi vielen aan tuber-
culose, wijl er geen redelijke kans,
zoals nu, bestond op genezing. Toen
de drankduivel tallozen in zijn greep
hield!

Dat er in onze dagen frisser wo-
ningen zijn, betere werkmilieus, dat
er oudersdoms-, ziekte-, werklozen-,
kinderuitkeringen zijn, dat het leven,
ook van de arbeidersvrouw, ontegen-
zeglijk op een hoger-plan staat, is
mede te danken aan de R. K. Arbei-
dersbeweging, aan het ploeteren en
sjouwen van de pioniers. Dat waren
dan de mannen, die toentertijd drie,
vier keer in de week vergaderden, op
huisbezoek gingen en propaganda
maakten. En alleen reeds uit dank-
baarheid jegens hen, moest de arbei-
dersvrouw aan de beweging haar
warme belangstelling geven.

En dat wil zij ook wel.

Uit de speciale opdracht om te
schrijven over het Gezin en de Arbei-
dersbeweging blijkt wel, dat de lei-
ders van het R. K. Werkliedenver-
bond heel goed inzien, van welk be-
lang het is, ook de vrouw in de actie

te betrekken. Mogelijk dachten zij
aan het woord van Frederik Oza-
nam:

„Het schijnt, dat er (in de Kerk)
niets groots tot stand kan komen,
of een vrouw moet er haar aandeel
in hebben."

Maar willen zij werkelijk de vrou-
wen winnen, dan moeten vele man-
nen, geachte woordvoerders, raad-
gevers, eens afleren die vrouwen toe
te spreken, als waren ze onmondige
kinderen, die je met een kommetje-
koffie-en-een-koekie'moet lijmen. Be-

handelt haar als verstandige wezens;
wijst er hen eens op, dat vrouwen al-
tijd een belangrijke rol in de geschie-
denis — ook in die van de Kerk —
hebben gespeeld. Vertelt hun van
Lydia en Tabitha, van Thecla en
Clothilde, van Lioba en Lydwina, Ca-
tharina en Jeanne d'Arc en zovele an-
deren. Dat stemt haar fier en maakt
haar goed gezind. En vraagt dan om
hun hulp bij uw mannenwerk in deze
grote tijd.

Wat Bernard Verhoeven eens op-
merkte voor het hele „volk", name-
lijk dat de roeping van alle volkscul-

tuur is, de dikwijls schandelijk veron-
gelijkte ontvankelijkheden van het
volk te eerbiedigen en te voeden, dat
woord geldt zeker ook voor de hou-
ding tegenover de arbeidersvrouw.

Weest toch niet bang, dat zij zo
haar eerste plicht, om te zorgen voor
man en kind, voor huis en hof, zal
verwaarlozen. Maar gun haar daar-
naast en daarna — verstaat ge — dat
zij meeleeft met wat buiten de enge,
huiselijke kring leeft en beweegt.
Dan ziet zij ook liever, dat haar man
zich afslooft voor de goede zaak dan
dat hij thuis blijft bakken met z'n
benen languit op een stoel, naar de
radio luisterend en geeuwend.

't Kan geen kwaad, dat er wat
vrouwelijk sentiment in de arbeiders-
beweging komt. Mannen mogen bo-
venstebeste mensen zijn, ze praten al
te gemakkelijk in vergader- en kran-
tentermen en ze denken uitsluitend
met hun hoofd. Terwijl vrouwen, ook
al bezitten ze gezond verstand, de
eigenaardige gewoonte hebben met
het hart te denken.

Zo vullen dus ook hier weer man
en vrouw elkaar prachtig aan.

Gaan ook in het verenigingsleven
man en vrouw hand in hand op-
waarts, dan volgen de kinderen op de
voet.

Tot heil van het gezin.
Tot bloei van de arbeidersbewe-

ging!
C. BOUDENS-VAN HEEL.

Overspannen zenuwen
Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig
weer weldadig kalm. Buisje 40 en 7& cent
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D E B E T E K E N I S D E R

VAKBEWEGING
(C. J. K.). Nu het oude Europa

opnieuw het slachtoffer van inner-
lijke verdeeldheid is geworden en
alle menselijk vernuft in dienst is
gesteld van de moderne oorlog en
zijn zelfvernietigende uitwerking op
ons werelddeel, hebben wij bijzondere
reden tot dankbaarheid. Omringd
door het oorlogsgebied, bleven ons
kleine land en het Belgische broeder-
volk door Gods bescherming tot nu
toe voor de directe oorlogsellende ge-
spaard.

Onze dankbaarheid kan niet innig
en kinderlijk genoeg zijn en onze ge-
hele levenshouding dient daarvan de
levende getuigenis af te leggen.

Vooreerst in godsdienstige zin,
maar daarna ook in een daadwer-
kelijk toegepast maatschappelijk
plichtsbesef, waarin naast persoon-
lijke belangen, ook méér dan in nor-
male tijd, de noden en behoeften van
onze Nederlandse volksgemeenschap
op de voorgrond komen.

Als 't ware ingesloten door het
oorlogsgebied, is onze volksgemeen-
schap als één groot gezin, met
8.829.408 leden op l Januari 1940,
maar dat in de Europese gemeen-
schap toch nog klein is. Een gezin
dat daarom in de huidige Europese
verwildering op innerlijke verster-
king bedacht moet zijn.

Dit geldt uiteraard voor alle volks-
groepen, die in onderlinge solidariteit
en wederzijdse steun moeten bijdra-
gen tot de hoogst mogelijke weer-
stand tegen de gevaren die thans
dreigen.

Onder de krachten welke daartoe
kunnen bijdragen, neemt ook de vak-
beweging een van de eerste plaatsen
in, want zij is niet alleen een element
van nationale kracht, maar ook van
maatschappelijk-constructieve waar-
de. Het is thans van meer dan ge-
woon belang, dat men zich daarvan
alom rekenschap geeft.

Dit allereerst ter plaatse waar de
staatkundige en maatschappelijke
leiding van ons volk berust.

Waaraan hier onmiddellijk is toe
te voegen, dat daaromtrent in de laat-
ste jaren merkbare vorderingen zijn
gemaakt. Ging de regering des lands
in dit opzicht vóór, ook in de leiden-
de kringen rijpt meer en meer de
overtuiging, dat de vakbeweging van
onze tijd tot een rijpheid is gekomen
die haar stempelt tot een bijna on-
misbaar constructief element in de
moderne industriële verhoudingen.

In nagenoeg alle werkgeverskrin-
gen maakt de onwennigheid tegen-
over de vakbeweging der arbeiders
plaats voor beter begrijpen en meer
waarderen, en dit proces wordt be-
vrucht door wijziging van denkbeel-
den anderzijds, met name in de so-
ciaal-democratische vakbeweging.

Onder de invloed van de interna-
tionale gebeurtenissen der laatste
jaren is door de oude klassenstrijd-
gedachte in sterke mate geschokt en
worden invloed en energie in meer
algemeen constructieve richting aan-
gewend. Inplaats van tégenover,
zoekt de sociaal-democratische vak-
beweging meer en meer naar een
plaats die haar vestigt naast de an-
dere georganiseerde groepen.

Dit neemt de scherpte der oude
tegenstellingen weg en wekt ander-
zijds het vertrouwen dat onmisbaar
is om tot doeltreffende samenwer-
king te komen.

Ook al geeft men zich rekenschap
van het feit, dat we hier te doen heb-
ben met gevolgen van de grote ge-
varen die land en volk bedreigen, dit
neemt niet weg, dat de geestelijke
structuur der sociaal-democratische
vakbeweging wordt gewijzigd onder
de harde lessen der wereldontwikke-
ling van de laatste jaren, en

IN DEZE TIJD

dus niet zonder gevolgen kan zijn.
Voor onze Nederlandse volksge-

meenschap is dit een niet onbedui-
dende winst en het ligt op haar weg

Innerlijke versterking: juist nu.

Tot den laatsten man en de

laatste vrouw onder onze banier.

deze zoveel mogelijk te consolideren.
Als naast de regering ook de werk-

gevers daartoe het hunne bijdragen,
kunnen de beproevingen van Europa
op dit gebied tot blijvende winst
voeren. Een winst die niet alleen zal
voeren tot innerlijke versterking van

onze volkshuishouding, maar ook ten
goede zal komen aan onze nationale
zelfstandigheid.

Dit alles echter niet zonder meer,
maar onder het absolute beding, dat
vooral ook de arbeiders zelf daartoe
het hunne bijdragen. Dat zij zich na-
melijk naar vermogen inspannen om
de vakbeweging tot de grootst mo-
gelijke numerieke en inwendige
kracht uit te bouwen en op te voeren.

Het kan vandaag aan geen enkelen
arbeider meer ontgaan, dat de vak-
beweging zowel voor hen allen tesa-
men als voor ieder afzonderlijk een
onmisbare taak verricht.

Vooral nu in deze tijd en in de
naaste toekomst de positie der arbei-
ders door de oorlogsgevolgen meer
dan ooit wordt bedreigd, is de vakbe-

weging als hun natuurlijke bescher-
ming ook des te meer noodzakelijk
en onmisbaar.

De regering des lands moet en zal
haar taak, met name de bescherming
van onze gehele volksgemeenschap,
natuurlijk naar vermogen verrichten,
maar zij maakt er geen geheim van,
dat daarbij de medewerking van de
vakbeweging van grote waarde is.

De regering beschikt daarbij nog
over andere middelen en krachten,
maar zij rekent de vakbeweging niet
op de laatste plaats tot de krachten
die onze nationale volksgemeenschap
naar binnen en naar buiten steunen
en schragen.

De vakbeweging fungeert vandaag
als volwaardig element van nationale
kracht en waardigheid.

En dit zal op de positie der arbei-
ders een te weldadiger en effectiever
terugslag hebben, naarmate de arbei-
ders zélf daadwerkelijker tot alzij-
dige versterking der vakbeweging
bijdragen.

Daarom ook legt deze tijd op de
arbeiders een zware verplichting als
nooit tevoren, om zich tot de laatste
man en vrouw onder haar banieren
te scharen, en daardoor mede te wer-
ken aan de bescherming van onze
hoogste maatschappelijke en natio-
nale goederen.

Wat Joet Let VerLond?

(H. J. K.) In het extra-propa-
ganda-nummer van ons weekblad
„Herstel" mag een antwoord op
deze belangrijke vraag zeker niet
ontbreken. Het is echter niet ge-
makkelijk op deze dubbele vraag
in een kort bestek een voldoend
duidelijk en volledig antwoord te
geven. Immers, ledereen kan op
liet eerste gezicht bemerken dat
bij deze vraag uitermate grote
belangen van tienduizenden van
onze leden en hun huisgezinnen
betrokken zijn.

De meest elementaire levens-
rechten en levensbelangen van
zeer grote groepen van onze le-
den en hun vrouwen en kinde-
ren hangen samen met de maat-
regelen die getroffen worden
zowel voor de werklozen als
voor de gemobiliseerden. En het
is duidelijk dat ons B. K. Werk-
liedenverbond, als de centrale
van de gehele katholieke arbei-
dersbeweging in Nederland, op
schromelijke wijze in zijn meest
natuurlijke taak te kort zou
schieten, als niet over de gehele
linie alle Verbondskrachten wer-
den ingespannen om voor de be-
hartiging van de levensbelangen
van de werklozen en de gemobili-
seerden en hun gezinnen onaf-
gebroken en doeltreffend op de
bres staan.

VOOR DE WERKLOZEN

VOOR DE GEMOBILISEERDEN?

Onverpoosde zorg en onver-
moeide activiteit op alle ter-
reinen.

^
Wat bereikt werd en waaraan

gewerkt wordt.

A. Wat deed en doet het E. K.
Werkliedenverbond voor de werk-
lozen?

1. De werkverruiming. De aller-
beste zorg voor onze werkloze arbei-
ders is uiteraard die zorg die er op

gericht is het treffen van maat-
regelen te bevorderen waardoor ener-
zijds de werkgelegenheid in ons land
zo hoog mogelijk wordt opgevoerd en
anderzijds deze zo hoog mogelijk op-
gevoerde werkgelegenheid zo recht-
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vaardig mogelijk over de beschikbare
Nederlandse arbeidskrachten wordt
verdeeld.

In dit verband heeft ons Verbond
onder meer krachtig geijverd voor:

het uitvoeren van openbare wer-
ken;.

het uitvoeren van cultuur-techni-
sche werken;

het tegengaan van vrouwen- en
kinderarbeid;

het weren van vreemde arbeids-
krachten ;

het beschermen van de Nederland-
se werkgelegenheid tegen dumpings-
praktijken van het buitenland;

het toepassen en het uitbreiden van
de Arbeidswet en het tegengaan van
onnodige overwerk-vergunningen enz.

2. De steunverlening en werkver-
schaffing. Het Verbond heeft, voor
zover onze mensen niet door tewerk
stelling in het vrije bedrijf voor de
werkloosheidsramp kunnen worden
gevrijwaard, een tweetal „Diensten"
ingesteld om de godsdienstig-zede-
lijke en culturele belangen en de ma-
teriële belangen van onze werkloze
vrienden zo goed mogelijk te dienen.

Ingesteld is vooreerst: De Werk-
loosheidsdienst.

Hierbij is het land verdeeld in vier
en twintig districten en ruim acht-
honderd plaatselijke rayons. De
rayons nl. van onze plaatselijke werk-
liedenverenigingen en Volksbonden.

Aan het hoofd van de plaatselijke
rayons van onze werkloosheidsdienst
staan ofwel de besturen van de plaat-
selijke werkliedenverenigingen en
Volksbonden, ofwel een door deze be-
sturen benoemde werklozencommis-
sie.

Alle klachten en grieven inzake
steunverlening en (of) werkverschaf-
fing van onze leden worden in eerste
aanleg bij de plaatselijke instantie
van onze Werkloosheidsdienst inge-
diend. Deze behandelt de klachten
ofwel zelf met het gemeentebestuur
ofwel de klacht wordt doorgegeven
naar den desbetreffenden districtsbe-
stuurder, die aan het hoofd van het
betrokken district van onze Werk-
loosheidsdienst staat. Deze heeft op
zijn beurt een levendig contact met
de gemeentebesturen in zijn district
en met den rijksinspecteur voor de
werkverschaffing (werkverruiming).
Op deze manier worden door de toe-
wijdingsvolle arbeid van onze plaatse-
lijke bestuurders en onze districtsbe-
stuurders honderden en nogmaals
honderden grieven en klachten be-
handeld en veelal tot een bevredigen-
de oplossing gebracht. Komt er geen
bevredigende oplossing, dan wordt de
klacht doorgegeven naar „het Ver-
bond", d.w.z. naar den Verbondsbe-
stuurder belast met de Werkloos-
heidsdienst, die tevens lid is van de
centrale contact-commissie voor
Werklozenzorg op het departement
van Sociale Zaken in Den Haag. Deze
neemt de klachten in behandeling en
heeft daartoe een zeer levendig con-
tact met het departement van Sociale
Zaken, zowel met de afdeling steun-
verlening als met de tegenwoordige
Rijksdienst voor de Werkverruiming
op dat departement.

Naar waarheid mag worden gezegd
dat reeds voor tientallen gemeenten
is verkregen, dat óf het basis-uurloon
voor de werkverschaffing (werkver-

ruimïng) werd verhoogd of indeling
in een hogere klasse van de steunre-
geling werd verkregen. Daarnaast
werden honderden z.g. individuele ge-
vallen behandeld o.m. betreffende:

a. te lage steunuitkering;
b. te lage verdiende lonen in de

werkverschaffing ;
c. schorsingsgevallen ;
d. rijwielvergoeding en of auto-

busvervoer van en naar de werkver-
schaffing enz. enz.

Bekend is ook de actie voor het ver-
krijgen van duurtebijslag op de steun-
uitkeringen en de lonen in de werk-
verschaffingen in verband met de in-
getreden levensduurte. Daarvan wil-
len wij meteen nog eens zeggen, dat
de reeds verkregen 5 pet. duurtebij-
slag in verband met de werkelijk in-
getreden stijging van de prijzen voor
noodzakelijk levensonderhoud zeer be-
slist te laag moet worden geacht. Het
Verbond is -- in samenwerking met
de andere Vakcentralen — niet in ge-
breke gebleven dit den heer minister
van Sociale Zaken ernstig onder het
oog te brengen, ook al staat dat niet
alle dagen in de couranten.

Uit deze korte en uiteraard zeer
onvolledige weergave moge blijken
dat het R. K. Werkliedenverbond een
zeer intensieve en onafgebroken ac-
tiviteit ontwikkelt om de rechtmatige
stoffelijke belangen van onze werklo-
ze vrienden en hun huisgezinnen te
behartigen.

3. De Nationale Culturele Werk-
loosheidsdienst. Naast de Werkloos-
heidsdienst voor de materiële belan-
gen van onze werkloze mensen heeft
het Verbond ingesteld een Nationale
Culturele Werkloosheidsdienst als
centrale van de vijf diocesane cultu-
rele Werkloosheidsdiensten van onze
diocesane bonden. In deze dienst wor-
den de godsdienstig-zedelijke en cul-
turele belangen van onze werkloze
vrienden behartigd.

De werken van deze culturele
dienst zijn o.a.:

a. het organiseren van retraiten
voor onze werklozen;

b. het houden van godsdienstige,
triduums ;

c. het organiseren van cursussen
voor ontwikkeling en ontspanning;

d. het bevorderen van vakcursus-
sen en scholings- en herscholings-
werk;

e. het organiseren van het z.g.
Segoba-werk.

De morele, godsdienstig-zedelijke
en culturele betekenis van deze wer-
ken voor onze mensen in hun sombere
werkloosheidsomstandigheden is zeer
moeilijk te overschatten. En wij wil-
len dan ook gaarne van deze gelegen-
heid gebruik maken om de priesters-
en lekenvrienden, die zich in deze wer-
ken zo onbaatzuchtig geven van gan-
ser harte namens het Verbondsbe-
stuur onze dank te betuigen voor de
grote liefde en toewijding waarmede
zij zich aan dit mooie en onont-
beerlijke werk geven.

„Het moreel van de troep" wordt
dank zij hun werken in zeer hoge
mate bevorderd en op peil gehouden.
Dit is een zaak van onschatbare waar-
de, niet alleen voor de mensen zelf
en voor hun huisgezinnen, maar voor
de gehele Nederlandse volksgemeen-
schap.

Ook onze mooie katholieke arbei-
dersbeweging blijft — mede door
deze arbeid — innerlijk gaaf en sterk.

B. Wat deed en doet het E. K.
Werkliedenverbond voor de gemobili-
seerden?

Kort na het afkondigen van de z.g.
vóór-mobilisatie in April 1939 heeft
het Verbondsbestuur een vergadering

belegd met de besturen van de vijf
diosecane bonden. Waar werd afge-
sproken dat deze bonden zouden over-
gaan tot het instellen van een z.g.
Mobilisatie-dienst. Daarnaast werd
afgesproken, dat de Werkloosheids-
dienst van het Verbond met zijn vier
en twintig districten en ruim acht-
honderd plaatselijke rayons tegelijk
zou gaan functionneren als Nationale
Mobilisatiedienst.

Naast het treffen van maatregelen
ter bevordering van het bewaren van
het contact met onze bij de voor-mo-
bilisatie onder de wapenen geroepen
leden en hun huisgezinnen, heeft
de Verbondsleiding reeds aanstonds
grote aandacht geschonken aan twee
voor de gemobiliseerden zeer belang-
rijke zaken, namelijk:

a. de toen nog zeer onvoldoende
regeling van de kostwinnersvergoe-
ding;

b. het voorkomen van het geven
van ontslag door de werkgevers aan
de arbeiders die onder de wapenen
waren geroepen.

Het R. K. Werkliedenverbond nam
het initiatief tot het bijeenroepen van
een vergadering der werkemers-vak-
centralen, waarop deze beide belang-
rijke punten aan de orde werden ge-
steld.

Betreffende punt a. besloten de
werknemers-vakcentralen een audiën-
tie aan te vragen bij den heer minis-
ter van Defensie en betreffende b.
werd besloten contact te zoeken met
de centrale organisaties van werkge-
vers, middenstanders en boeren en
tuinders.

Reeds in Mei 1939 vonden bespre-
kingen plaats met het departement
van Defensie en met de werkgevers-
organisaties welke in September en
volgende maanden zijn herhaald.

1. De kostwinnersvergoeding. Bij
het departement van Defensie werd

krachtig bepleit om de sinds 1922
bestaande regeling van de kostwin-
nersvergoeding op belangrijke pun-
ten te herzien.

Vooreerst kende de oude regeling
het voorschrift, dat het algemeen
maximum nooit hoger mocht zijn dan
ƒ 2,50 per dag of ƒ 17,50 per week on-
geacht het veel hoger loon, dat be-
paalde gemobiliseerden verdienden.

Vervolgens gold nog 't voorschrift
dat de kostwinnersvergoeding niet
mocht stijgen boven het loon, dat de
dienstplichtige had verdiend, vermin-
derd met de kosten van levensonder-
houd van den dienstplichtige. Dit be-
tekende, dat ook bij lage lonen de kos-
ten van levensonderhoud van den
dienstplichtige van de kostwinners-
vergoeding werden afgetrokken.

Tegen deze beide voorschriften

heeft het Verbond groot bezwaar ge-
maakt.

Uitgegaan werd van het standpunt
dat een arbeider of bediende die door
de regering in het belang van land
en volk uit zijn gezin en uit zijn werk-
kring onder de wapenen werd geroe-
pen aanspraak mag en kan maken op
een zodanige vergoeding dat zijn ge-
zin op menswaardige wijze in stand
kan worden gehouden. Niet het be-
drijf, ook niet de mede-arbeiders van
den gemobiliseerde, maar allereerst de
gemeenschap zelf heeft hier de plicht
de gezinnen van de gemobiliseerden
tot de grootst mogelijke hoogte terug
te geven, wat door het onder de wa-
penen roepen van het gezinshoofd aan
die gezinnen aan inkomen wordt ont-
trokken.

Een en ander heeft geleid tot het
niet geringe resultaat dat:

a. tot aan lonen van f 18 per week
het volle loon als kostwinnersvergoe-
ding wordt uitgekeerd, en

b. het algemeen maximum tot
f 4 per dag of f28 per week is ver-
hoogd.

2. Het voorkomen van ontslag
der gemobiliseerden door de werkge-
vers ofwel de herplaatsing in het be-
drijfsleven van de gemobiliseerden.
In samenwerking met andere Vak-

centralen werden besprekingen ge-
voerd met de besturen van de werk-
geversorganisaties, van middenstan-
ders en van boeren en tuinders. Met
waardering kan worden getuigd dat
de besturen van alle werkgeversor-
ganisaties, van middenstanders en
boeren en tuinders spontaan mede-
werking hebben toegezegd om hun
leden zo intensief mogelijk te bewer-<
ken en te beïnvloeden de gedemobili-
seerde arbeiders weer op hun oude
plaatsen terug te nemen wanneer —•
en wij hopen spoedig — de mobilisa-
tie een einde zou kunnen nemen.

De vakcentralen benoemden ootë
een studie-commissie die tot taak
kreeg advies uit te brengen over de
vraag: hoe een wettelijke regeling
van het ontslagrecht in mobilisatie-
tijd er uit zou moeten zien. Deze com-
missie heeft zich van haar taak ge-
kweten en het zal mede van de ver-
kregen resultaten bij de werkge-
versorganisaties afhangen of de vak-
centralen al of niet alsnog bij de re-
gering op een wettelijke regeling van
het ontslagrecht in mobilisatietijd
zullen aandringen. Het is tevens be-
kend dat de regering reeds is overge-
gaan tot de instelling van een inter-
departementale commissie onder
voorzitterschap van dr. Scholtens,
den secretaris-generaal van 't depar-
tement van Sociale Zaken, welke
commissie tot taak kreeg de regering
over dit vraagstuk te adviseren.

3. Ontspanning en ontwikkeling
(O. en O.) voor de gemobiliseerden.
Ons Verbond verleende eveneens
zijn krachtige medewerking aan de
actie „Voor Onze Gemobiliseerden"
(V.O.G.).

4. Menagegeld, zakenverlof, vrij
reizen voor de huisgenoten van zieke
militairen, regeling van vergoeding
voor ongehuwden etc. Voor al deze
en nog andere kwesties heeft het
Verbond het zijne gedaan om ook
hier bevredigende regelingen te krij-
gen, welke voor een belangrijk deel
reeds bevredigende resultaten heb-
ben opgeleverd.

Wij hopen dat uit bovenstaande
zeer onvolledige opsomming voor
ieder duidelijk blijke, dat het Verbond
ook in de huidige moeilijke tijdsom-
standigheden — nu ons land ligt in
de stormhoek van Europa — over
de gehele linie paraat was en is voor
zijn meest natuurlijke taak: voor de
verdediging en de bescherming van
de gezinnen onzer leden op de bres
te staan.

Een matte of gebruinde teint staat altijd charmant
i, die tevens zoo goed is voor de huid, is verkrijgbaar in deze twee begeerde teinten. Mat of Bruin. Doos 50 en 25 cent,


