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ONS WEEKBLAD „HERSTEL / f

Ons weekblad T.Herstel" gaat weer in zee. De Verbondsvlag in top.
Kapitein De Bruijn op de commandobrug, aan het roer, of waar zijn
leiding nodig is. — Ons weekblad, dat elke week in. elk georganiseerd
Katholiek arbeidersgezin een welkome gast was,, moest met al het hebben
en houden van het Verbond geofferd worden aan den bruten gewel-
denaar. Want ons goed recht, onze vrijheid en ons katholiek geweten

verkochten wij niet en nboit en daarom moest het Verbond met al zijn
bezittingen en al zijn instellingen en met geheel zijn pers verdwijnen. Wij
gingen onder met ere als katholiek en als Vaderlander.

Wij bouwen thans weer op, of'juister, wij hebben gedurende de
gehele duur van de oorlog gebouwd aan onze hernieuwing en aan onze
nietfw.e moderne uitrusting.

Vertrouwt, arbeiders, op uw leiding. Bouwt eensgezind mee op. Het
gaat om uw eigen organisatie, die tenslotte uw aller eigen werk moet zijn.

J. G. VAN SCHAIK, geestelijk adviseur.

VRIJHEID! -GERECHTIGHEID! -WEDEROPBOUW!
(d. B.) Eindelijk is thans ons gehele land

van zijn barbaarse, van zijn heidense, van zijn
afschuwelijke onderdrukkers bevrijd! Wat heeft
ons Volk, dagelijks een bijna ondragelijke last
torsend, een last van moord en roof* een last
Varf geestelijke tyrannie met zich meeslepend,
naar dat ogenblik verlangt. Verlangt naar Vrij-
heid en gerechtigheid, verlangt

naar beproefde Nederlandse ver-
houdingen.

Vrijheid en gerechtigheid. Vrij
•te zijn, vrij om, in gepaste vorm, ,
voor eigen overtuiging uit te
mogen komen; gerechtigheid,
waarin allereerst "het verlangen
tot uiting kwam om recht te laten
gelden over al het onrecht, het-

welk ons Volk is aangedaan,
door Duitsers,1) zeker, doch
ook, en misschien vooral, door
Nederlanders, door de N.S.B.-
verraders, door, hen die ons
Volk brandschatte, de profi-
teurs, de O.W.-ers, de heulers
met den vijand.

Ons Volk werd slachtoffer
van die sinistere onderwereld; —<
onze Katholieke Arbeidersbe-
weging dus eveneens. Men, dat
zijn de Duitsers en de N.S.B.-
ers, men heeft onze adviseurs, •
onze bestuurders gevangen ge-
nomen, getiranniseerd, vermoord
— men heeft op de-meest geraf-
fineerde, zij het toch domme
wijze, het geld .en alle overige •
bezittingen ruw-weg gestolen,
—' men heeft de beweging ge-
welddadig opgeheven. De domoren dachten 95

pet. van onze mannen te behouden; zij moesten
het met minder dan 5 pet, doen!

Nu eist het Nederlandse Volk, als ge-
heel, recht, — wij. als beweging, eisen dat over
het haar aangedane leed „staalhatjd" recht zal

worden gedaan en a.u.b. spoedig, zonder
dralen.

Woudenberg, de op; -rover onzer 'bewe-
ging, en zijn trawanten zijn gespaard voor de
,,bijltjes-dag", gelukkig; zij en wij allen mogen
echter niet larm het onrcl.er -Jen ge' .1
ten over wat er nu g> i.en.

et

VVij geven gaarne Onze fiesce wensen mee bij de her-

verschijning van het Verbondsblad „Herstel", dat vóór

de oorlog de wekelijkse huisvriend was geworden in

elk georganiseerd katholiek arbeidersgezin.

• Moge het Verbondsblad er toe blijven bijdragen om

onze arbeiders, die zich zo uitstekend geschoold hebben

getoond in de moeilijkste omstandigheden, ook in de

toekomst mannen te d6en blijven, op wier niet te breken

trouw, het kerkelijk en burgerlijk gezag ten volle kan

rekenen.

f Dr. J. DE JONÓ,
Aartsbisschop van Utrecht.

De beweging heeft, ondanks alles, de druk
doorstaan. "Dank zij de trouw van onze hon-
derdduizenden mannen en vrouwen; dank zij de
plaatselijke. Diocesane en Nationale leiders, —
dank zij duizenden parochiegeostelijken, dank

feitelijk, blijven bestaan. Daacom kan zij, zij het
aanvankelijk nog gebrekkig, aanstonds haar
werk weer beginnen.

Onze vrienden in Brabant en Limburg deden,
spoedig na hun bevrijding, uitstekend \verki~"
door de beweging weer op de been te heipen,
Z<:. 'mj;bn het moeilijk, alles ontbrak, — de

medewerking van de nieuwe
autoriteiten liet vaak véél - te
wensen, 'doch ,zij deden itun
plicht en stelden de Beweging
dienstbaar lan het Volk, Voor
hetgeen zij, onder moeilijke om-
standigheden deden, zeggen wij
hun onze fyardgrondige dank, —.
ook de H.H. dr. Cornelissen en
zijn medewerkers, die in Bra-
bant en hoofdaalmoezenier Ron-
cken en zijn staf, die in,Limburg
,,Herstel" verzorgden.

Nu herneemt „Herstel" in
de, gehele Nederlandse Katho-
lieke Arbeidersbeweging op-
nieuw haar plaats.

Zij kan, voorlopig, slechts,
in beperkte omvang en, mis-

-. schien, onregelmatig verschijn •
nen; de verspreiding, over ge-
heel Nederland, is vooralsnog
moeilijk, doch de Verbondslei-
ding zal haar best doen 'om, zo
spoedig als het maar, enigszins
mogelijk is, „Herstel" te maken
tot het Vetbonds- en gezinsblad
bij uitnemendheid.

Als vrije Nederlanders, als
Katholieken, als. vrienden geven
wij elkaar wederom de broeder-
hand en beloven plechtig al onze
krachten te zullen geven aan de

wederopbouw van ons Land en van de katho-
lieke arbeidersbeweging.

-1) Herinnert men zich nog, dat een Nederlands rechter
OBS tot ƒ 200.— boete veroordeelde; omdat wij in hc
bondsblad de N:S.B.-ers, als Volksgroep. z.g. „beledigd"
hadden?!

Wat zullen die rechtsprekende heren wel gedacht heb-
Zij ons heldhaftig Doorluchtig, Episcopaat is zij, ^ ben, indien zij, later, naar „Radio-Oranje" luisterdeul
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Manifest

Aanstonds na de algehele bevrijding van ons land heeft
het bestuur van het Verbond *en den Hoogeerw. Heer Pastoor
v. Schalk, vertegenwoordiger van het Nederl, Doorl. Epis-
copaat, zich met het hieronder volgend manifest meer in het
bijzonder gewend tot de leden van de Katholieke Arbeiders-
beweging (de georganiseerden) en tot de Katholieke mannen
en vrouwen van Nederland (de ongeorganiseerden):

Met geheel Nederland juichen wij uitbundig over de 20
lang en dringend afgesmeekte, nu herboren, Vrijheid!

Naast God danken wij hartgrondig allen, die ons deze zo
vurig,begeerde vrijheid brachten.

Met de herboren Vrijheid herleeft ook aanstonds weer de
Katholieke Arbeidersbeweging van Nederland, d e Bewe-
ging van en voor de Katholieke hoofd- en handarbeiders.

Eigenlijk gijtg zij nooit onder! Na de gewelddadige onder-
drukking heeft zij ondergronds een deel van haar werk voprt-

' gezet.

Zij bereidde voor: één grondige reorganisatie van de be-
weging zelf;

zij bevorderde: een gereglementeerde samenwerking met
de andere werknemerscentralen;

zij werkte daadwerkelijk mede aan: de totstandkoming van
een Stichting van den Arbeid, h e t sociale toekomstorgaan
van werkgevers en werknemers.

En nu richt zij zich, voor het eerst na de bevrijding, tot alle
Katholieke Werkers (sters) van Nederland, na een saluut te
hebben gebracht aan de Kameraden, die vielen als slachtoffer
van hun plicht.

Wij beginnen weer met frisse ideeën, welke een gedegen
programma schragen, plus het rotsvaste vertrouwen, dat we
in de toekomst zullen slagen, gelijk we In het verleden
slaagden.

De instellingen zullen weer volop functionneren, in het bij-
zonder die der turbercul<ose-bestrij.ding en ons SANA-
TORIUM alsmede het RUSTOORD. De VOLKSKRANT
verscheen reeds in Amsterdam.

Alle bureaux worden weer opengesteld, waarbij gerekend
wordt op" de medewerking van hen, die onze gebouwen
tijdens de bezetting in gebruik moesten nemen.

Alle bestuurders hernamen hun functies.
Alle plaatselijke besturen zullen, zo lang communicatie-

middelen ontbreken,1 doen wat eigen verantwoordelijkheids-
gevoel hun thans te doen gebiedt.

Er wordt gewerkt aan een zo spoedig mogelijk contact
tussen Zuid, Noord, Oost en West.

Voor de behartiging van ALLE BELANGEN harer leden
is de Katholieke Arbeidersbevweging weer beschikbaar; voor
die belangenbehartiging stelt zij zich wederom geheel ver-
antwoordelijk.

Wij roepen allereerst alle mannen en vrouwen der Katho-
lieke Arbeidersbeweging met nadruk op, hun oude plaatsen
in de beweging wederom in te nemen, zich aan te melden bij
de plaatselijke besturen.

Wij roepen alle overige katholieke werkers (ster s) op,
gelouterd en geleerd door de vijf ernstige oorlogsjaren, zich
bij ons aan te sluiten om GEZAMENLIJK een

NIEUWE GEMEENSCHAP TE HELPEN OPBOUWEN
l

Nu is het tijd!
Wij danken het Nederlands Doorluchtig Episcopaat voor

de onschatbare diensten, welke het de beweging gedurende
de oorlogsjaren heeft bewfezen.

Wij danken allen, katholieken en niet-katholieken, met
wien wij, ztj het in het geheim, vijf jaren innig konden
samenwerken.

Nu gaan wij als in het verleden: uit eigen kracht omhoog!
Het alles zeggende en alles beheersende devies bij ons

werken blijft:

«-ALLES VOOR HET VOLK!
HET VOLK VOOR CHRISTUS!

Christenstrijders! De katholieke arbeidersbeweging be-
paalde- steeds zelf haar koers. — Uw koers was goed! Uw
koers i s goed! Laat niemand U daar van afbrengen. Meldt
U voor het grote en grootse werk van de N i e u w e t ij d!

HET VERBONDSBESTUUR.

De Beweging...
(d. B.) Zij is er weer; zij function-

neert weer; zij het vooralsnog ge-
brekkig. Veel is uiteindelijk anders
dan wij hadden gedacht en gehoopt.

Daar is ons eigen nieuwe, mooie
doeltreffende gebouw, ons „Huis
van de Arbeid", het centrale punt
onzer nationale beweging. Het was
bezet door de binnenlandse strijd-

«
krachten en de Topografische dienst.
Wij konden er niet in! Na veel moei-
te konden wij^enige kamers betrek-
ken; dank zij minister De Quay irij-
gen wij deze week ééns, étage ter
beschikking; de Topogr. dienst moet
er zo spoedig mogelijk uit; de binnen-
landse strijdkrachten zouden ook zo
spoedig mogelijk _yértrekken.

Wjj vonden een, door Woudenberg
en zijn kornuiten, leeggeplunderd ge-
bouw. Men heeft letterlijk niets
achtergelaten; geen stoel, geen tafel,
geen papier, geen potlood. We moe-
ten, voorlopig, beginnen met enige
geleende spullen.

Het wachten is op de regering. Die
v

~naoet voor de likwidatie van het

N.A.F. zorgen. Dan krijgen wij een
groter of kleiner deel van onze ge-
stolen goederen terug.

Een tweede moeilijkheid is het ver-
keer. De communicatiemiddelen zijn
nog zeer gebrekkig: geen telefoon,
geen radio, geen nationale pers, geen

/
trein, zo goed als geen auto's, geen
fietsen; dan. verder de belemmeringen
welke de militaire autoriteiten ons
opleggen; men mag bepaalde linies
(nog) niet passeren.

Dat alles is heel erg, terwijl ons.
volk, als nooit te voren behoefte heeft
aan contact en leiding. Onze bestuur-
ders in Brabant riepen ons spontaan
toe: Verbondsbestuur herneemt de be-
proefde leiding!

Jawel — tientallen bestuurders
staan gereed om het land in te trek-
ken en zich dag en nacht voor ons
volk en de beweging te geven — doch
het k&n eenvoudig (nog) niet.

Onze „vrijheid" is nog betrekkelijk.

Zij kome spoedig geheel; zij is even
nodig, als broodl

\

De Werkgelegenheid Onze autoriteiten
Over de gehele linie volwaardig loon

voor volwaardige arbeid.

(H. J. K.) -Op den arbeider die
werken wil en werken kan, mag in
ons bevrijde en herrezen vaderland in
geen enkel opzicht nog een stempel
van minderwaardigheid worden ge-
drukt.

Niet alleen in het normale bedrijfs-
leven, welks herstel zo spoedig moge-
lijk dient te worden bevorderd, maar
ook bij de wederopbouw van de ver-
woeste gebieden en bij de uitvoering
van de z.g. cultuurtechnische werken,
alsmede bij de opruimingswerken van
de velerlei, weermachtsobstakels dient
aan onze "volwaardige arbeiders een
behoorlijke rechtspositie met normaal
arbeidsloon en normale arbeidsvoor-
waarden te worden gegarandeerd.

Reeds lang voor het uitbreken van
de afschuwelijke oorlog, welke wij in
Europa nu achter de rug hebben,

heeft ons Verbond, bij de daartoe be-
voegde overheidsinstanties de opvat-
ting verdedigd dat ook voor de z.g.,
bij wijze van werkverruiming tewerk-
gestelde arbeiders de lonen en ar-
beidsvoorwaarden gelijk dienden te
zijn aan de lonen en arbeidsvoorwaar-
den'in het vrije bedrijf. En dan moet
daarbij niet als maatstaf gelden wat
by een of andere niet-géorganiseerden
werkgever geldt. Grondslag dient te
zijn de collectieve arbeidsovereen-
komst, zoals die door de georgani-
seerde werkgevers en werknemers is
afgesloten. JKet verheugt ons te kun-
nen vaststellen, dat de -betreffende
overheidsinstanties zich voor heden
en toekomst "op hetzelfde, sociaal
gezonde standpunt plaatsen.

Men staat, na de bevrijding, nog
ietwat onwennig in het verkeer met

de thans aan het bewind zijnde auto-
riteiten. De ministers zijn nog eerst
kort aan het bewind; zij zijn benoemd,
toen het Westen nog bezet was. Nau-
welijks hier, zijn ze weer demissio-
nair. Straks krijgen we weer nieuwe
ministers, met „nieuwe" opvattingen.

Goed. Daarnaast speelt het militair*
gezag, op alle gebieden van ons volks-
leven, een min of meer gewichtige
rol. Tal van mensen lopen in militaire
pakken en voeren titels, die tot voor
kort tot de groep van gewone burgers
behoorden;' velen verrichten werk als
ambtenaar, gekleed in militair cos-
tuum. Daar blijkt niet aan te ontko-
men, wijl het geallieerd opperbevel
allereerst met militairen wenst over-
leg te plegen. Het spreekt vanzelf, dat
de mogelijkheid van botsingen niet is
buitengesloten en dat de aanwezig-
heid van burgerlijke en militaire auto-
riteiten op één gebied verwarrend en
stroef, werkt

Wij moeten bedenken, dat wij het
^in ons land niet alleen voor het zeg-

gen hebben. Intussen: voor zover we
zelf te beslissen hebben, is het gebo-
den, dat de staketsels op de weg naar
vrijheid en rechtsherstel, zo spoedig
mogelijk worden opgeruimd.

Ons volk is de ambtenarij, het van
het kastje naar de muur zenden, om-
dat men geen verantwoordelijkheid
durft of mag dragen, meer dan beu.

Misschien weet de nieuwe regering,
die immers zou moeten bestaan uit
vernieuwers, mensen die het zoveel
beter weten en kunnen als „de ouden",
raad om vaak de meest eenvoudige
moeilijkheden op te ruimen.



' Een goede
Circulaire

„Het is de wens van de Centrale
Overheid to spoedig mogelijk alle9 be-
schikbare arbeidskrachten in het arbeids-
proces in te schakelen."

Aldus lezen wij in een circulaire
die in overleg met den Secretaris-
Generaal van het Ministerie van
Sociale Zaken en den Gemachtigde
voor het Ministerie van Financiën,
door den Gemachtigde voor het Mini-
sterie van Binnenlandse Zaken in
Mei 1945 aan de heren burgemees-
ters is gezonden.

„Het voortduren of wederom optre-
den van werkloosheid zal op de
meest krachtdadige wijze moeten wor-
den tegengegaan. Vooruitlopende 'op
nadere regelingen, welke terzake zul-

* len worden getroffen; wordt aan de
gemeentebesturen opgedragen, al die
maatregelen te treffen welke ter be-
vordering van het hier gestelde doel
noodzakelijk zijn,'' zo lezen wij ver-
der. En dan worden de navolgende
maatregelen aanbevolen:

1. Aandrang op particuliere werk-
gevers om:

a. zo spoedig en zoveel mogelijk
arbeidskrachten in bestaande onder-
nemingen te werk te stellen;

b. over te gaan tot het doen ver-'
richten van herstellingen van en op-
ruimingen op particuliere eigendom*
men;

c. werken welke in uitvoering zijn
voort te zetten.

2. Uitvoering van werken, genoemd
in art. 209 letter h der Gemeentewet.

3. Uitvoering van werken, strek-
kende tot het doen functionneren van
gemeentelijke voorzieningen, tot het
wegnemen van verkeersbelemmerm-
gen, alsmede tot het herstel van door
oorlogsgeweld getroffen woningen en
andere gebouwen, in het bijzonder in-
dien voor dit herstel weinig materiaal
vereist is. Voorts wordt aangedrongen
aanstonds over te gaan tot uitvoering
van die werken waarvoor in het ver-
leden een bijdrage als werkverrrui-

•mings- of als cultuurtechnisch werk
is toegezegd, of voorwaardelijk toege-
zegd of waarvoor in het verleden
weliswaar geen bijdrage is toegezegd;
doch die niettemin door hun beteke-
nis het verbruik van materiaal-recht-
vaardigen.

Dit is een goede circulaire. Voor
zover nodig dringen onze plaatselijke
besturen bij hun gemeentebestuur op

, snelle en doeltreffende uitvoering
aan!

Onze Instellln
(d. B.) Wij willen, in dit eerste

nummer van Herstel na de algehele
bevrijding, voorlopig in kort bestek,
onze mannen en vrouwen een beeld
geven van de beweging, zoals ze thans
reilt en zeilt.

Hoe staat het met de instellingen?

De Volkskrant is aanstonds te Am-
sterdam verschenen. Prof. Romme
aanvaardde de politieke redactie; de
heer Lucker werd hoofdredacteur; de
heer Slewe directeur. De krant gaat
„er in als koek". Er kunnen niet ge-
noeg exemplaren worden gedrukt; de
abonné's komen met duizenden. Moei-
lijkheid: papierschaarste, stroomge-
brek en verkeersmoeilijkheden. Het
parool: De Volkskrant' in ieders hand,
worde spoedig werkelijkheid!

Onze drukkerij Lumax. Deze is
totaal leeggeplunderd. Geen machine,
geen letter is meer aanwezig. Ook ons
prachtig gebouw Lumax is door de
Topografische dienst in gebruik ge-
nomen. Natuurlijk verlangt de bewe-
ging, als rechtmatige eigenares, dat
de Rijksinstelling, de Topografische
dienst, ook het Lumaxgebouw zo
spoedig mogelijk ontruimt. Directeur
Van Kessel is doende machines en
materiaal op te sporen. Lumax blyft
ons drukwerk verzorgen.

Concordia, onze levensverzekerings-
instelling functionneert nog normaal.

Onze spaarbank: De Volksbank
eveneens.

Herwonnen Levenskracht-heeft haar
arbeid hervat. Ons dagelijks bestuurs-
lid Andriessen ,is tot voorzitter be-
noemd; Vuyster tot tijdelijk secretaris.
Ons model-sanatorium Berg en Bosch
zet ononderbroken zijn arbeid, onder
leiding van dr. Bronkhorst, voort.

IN DE STIJL WAARIN ONS VOLK GEMUILKORFD
WAS, ONTVIELEN ONS DOOR DE DOOD

DE VOLGENDE BESTUURDERS:
J. A. Schutte,

Secretaris-Penningmeester R. K. Werklie-
denverbond; Voorzitter Herwonnen Levens-
kracht.

P. Sewalt,

F. Drübers,

J. Heijnis,

J. v. Kan,

Fr. Savelkoul,

M. v. d. Broek,

F. L. D. Nivard,

Thomassen,

bestuurder R. K. Bond van Overheidsper-
soneel.

bestuurder R. K. Fabrieksarbeidersbond.

penningmeester R.K. Fabrieksarbeidersbond.

bestuurder R. K. Metaalbewerkersbond.

bestuurder R. K. Bouwvakarbeidersbond,

voorzitter R. K. Bond van P/T.T.-personeel.

penningmeester R. K. Bond van Spoor- en
Tramwegpersoneel.

bestuurder R. K, Houtbewerkersbond.

Driibers stierf in een gevangenis in Duitsland als slacht-
offer van de Nazi-terreur.

«
Wij allen zullen deze vrienden in ónze gebeden gedenken.

Kanunnik Van Schalk-fonds. Alle
gelden zijn gestolen. Wij zullen, zodra
mogelijk, trachten te achterhalen
waar het kapitaal gebleven is. Indien
de beweging weer enigermate op orde
is, gaat het fonds weer draaien. In-
tussen kunnen de thermometers voor
de dag worden gehaald en kan het
kwik — de centen-bijdrage — weer
gaan stijgen! -^

VaeantSe- en rustoord Drakenburg.
Wij waren met de bouw — en de
organisatie —^ begonnen^ De bouw is,
na opheffing dei- beweging, stopgezet.
Zeer veel van het voor bouw en in-
richting aanwezige materiaal is ge-
stolen. .. Architect en aannemer zijn
van oordeel dat, vóflr met de bou,w
kan worden voortgegaan, waarschijn-
lijk ^ongeveer drie kwart jaar verlo-
pen zal. De bouw zelf vordert even-
eens plus minus negen maanden. Het
duurt dus nog een geruime tijd jjoor
we met de ingebruikneming beginnen
kunnen. De organisatie zal eerder ter
hand genomen worden.

!
Gemeenschapsoord Drakenburg.

(Hilvérsum-Baarn). Dat oord, als cul-
tureel centrum bedoeld, is afgebouwd,
zij het dan, dat de N.A.F.-fandalisten "
een en ander hebben bedorven en ver-
waarloosd. Wij, de heei- Jan Beerends,
heeft het oord ogenblikkelijk bezet.

Zo het meer gaat, in deze tijd, ver-
schillende groepen slaan begerige
ogen op óns bezit. Tal van aanslagen
zijn tot nu toe afgeslagen.

Waarom?

We hebben het zelf hard nodig.
Als cultureel. centrum, doch ook,
indien het mogelijk is, als rustoord
allereerst voor de verzwakte kin-
.deren van onze leden. Het is mooi,
dat onze kinderen in andere lan-
den worden opgenomen. Beter\ is
dat wij hen, als 't even 'mogelijk is,
zelf verzorgen. Daar komt bij, dat met
de mogelijkheid rekening moet wor- ,
den gehouden, dat het gemeenschaps-
oord gebruikt moet worden door onze

sociale academie, het instituut dat een

aantal van onze beste' jongeren 'fegl
opleiden tot volwaardige leiders van
het sociaal-economische leven.

Ook onze Centrale voor ontwikke-
lingswerk zal, vanzelf sprekend, zo
dra mogelijk haar arbeid hervatten.

Onze Ziekenfondsen bleven normaal
functionneren.

Ons Centraal institunt voor de
/

Volkshuisvesting zal zo spoedig mo-
gelijk "haar nuttige arbéTd hervatten.

Zo ook de Centrale Propaganda-
dienst.

De Centrale keiskas zal nog enige
v tijd geduld moeten betrachten.

Dat De Jonge Werkman — de ka-
tholieke arbeidersjeugd — staat te-
trappelen van ongeduld om te begin-
nen, spreekt vanzelf.

Er zal worden ingesteld een Dienst
voor de wederopbouw; een instelling
welke speciaal aandacht zal schenken
aah de . gang van zaken bij de
D(ienst) U(itvoering) W (erken) en d«
verordeningen welke betrekking heb-
ben op de tewerkstelling.

Indien men van dit onopgesmukte
lijstje, van instellingen en diensten,
hetwelk nog niet volledig is, kennis-
neemt, dan blijkt eens te meer de
rijkheid der Katholieke Arbeidersbe-
weging, dan voelt ook de meest een-
voudige onder de eenvoadigen ogen-
blikkelijk de voos- en leegheid van
het streven gericht op een zogenaam-
de eenheids- of algemene (vak) bewe-
ging. Dat zijn. holle woorden, het zijn
lege begrippen, welke door het eerste

_ stormpje — men denke aan het
stormpje-Woudenberg — worden weg-
gevaagd.

Het was de, in beginselen ver-
ankerde, principiële arbeidersbewe-
ging die wist wat ze wilde; die wist
wat wél en niét mocht en^die conse-
kwent was. Het is diezelfde princi-
piële (katholieke) arbeidersbeweging
die haar gerechte plaats herneemt en
waarop land en volk, nu en in de

X _ '

toekomst, zal kunnen bouwen, omdat
zti, principieel, uit graniet ' opge-
bouwd is!

DE HEIDE-MIJ.
(H. J. K.) De stemming onder de

arbeiders over de Ned. Heide-Mij, is
— het is ons dezer dagen weer op en-
kele plaatsen gebleken — niet bepaald
gunstig te noemen. Hoe komt dat?

Wij geven op deze vra^g nog geen
definitief antwoord. Vooreerst staan
ons op dit ogenblik, zo kort na de al-
gehele bevrijding en bij het gebrek
aan verkeersmiddelen, nog geen vol-
doende gegevens ter beschikking om-
een gefundeerd oordeelvte kunnen ge-
ven. Vervolgens hopen wij binnenzeer
korte tijd in de gelegenheid te zijn
met de bevoegde instanties over posi-
tie en taak van de Ned. Heide-Mij, en
haar verhouding tot de Arbeidersbe-
weging te kunnen spreken.

Wel willen wij, ter voorkoming, resp.
wegneming van misverstand, nu reeds
enkele algemene opmerkingen maken.

1) Als de overheid — daartoe door
de omstandigheden gedwongen — op
grote schaal moet overgaan tot het la-
ten uitvoeren van allerlei werken ter
bevordering van de werkverr.uiming,
dan moet de overheid zich, bij de uit-
voering van die werken, noodzakelijk
bedienen van een of meer organen en

instellingen die technisch en admini-
stratief tegen die taak zijn opgewas-
sen.'

2) Niet de uitvoerder, in dit geval
de Heide-Mij, stelt de lonen vast, maar
de overheid, ftithans, dit geldt voor de
z.g basis-uurlonen en de loonklasse-
indeling der gemeenten. De functiona-
rissen van de Ned. Heide-Mij hebben
wel invloed bij het vaststellen der ta-
rieven voor het z.g. accoord-werk en
het is in het verleden nog al eens ge-
bleken, dat daar de schoen -wrong.

De Ned. Heide-Mij, én de Overheid-
dienen er o.i. dan ook naar te streven,
dat afdoende waarborgen worden ge-
schapen, dat de vaststelling eri de be-
rekening der tarieven zo- deiskpndig en
z«N objectief mogelijk geschiede.

3) Het ligt in de bedoeling, een
juiste scheiding te. maken tussen wer-
ken, welke door de Heide-My. en wer-
ken welke door particuliere aanne-
^ners zullen worden uitgevoerd.

Dat is uitstekend. Daardoor kunnen
vele moeilijkheden voorkómen, wor-
den. Bij het inschakelen van aanne-
mers ware er aan te denken hen in de
gelegenheid te stellen werken uit te
voeren die gedurende de bezetting ge-
weigerd hebbén werken voor de Duit-
sers uit te voeren.



ONZE WEDERGEBOORTE
,,Ik zal U een nieuw hart geven".

(Vigilie van Pinksteren)

Na jaren van mensonwaardige" slavernij, van'leugen /»
en geweld, van onderdrukking en misleiding, zijn wij
eindelijk weer kinderen van een vrij volk, kunnen
wij onze menselijkheid weer vrij .en onbelemmerd uit-
dragen, kunnen wij weer geheel en al mens zijn.

Deze wedergeboorte' van onze vrije menselijkTieid
geeft aan onsJiart dat diepe, bevende geluk, hetwelk
ons sinds het uur der bevrijding doörtrilt en dat door
geen moelij kheden of tegenslagen gedo'ofd kan wor-
den.

Onze wedergeboorte is zij een feit? Of moeten
•yyij wellicht spreken^bver de mogelijkheid tot weder-
geboorte?

Zijn wij inderdaad door het lijden der laatste jaren
gelouterd herrezen? Zijn wij uit die nacht van ver-
schrikking, van honger, van mensenjacht en oorlogs-
gruwel ontwaakt als uit een bange droom, én staan
vrij nu als nieuwe mensen in de nieuwe dag?

Als herborenen in de jonge morgen? Zeker, w« dra-
gen nog de lidtekenen van h'et leed, van de vergui-
zing en mishandelingen waaraan ons volk ten prooi
was. Wij moeten ons nog rein wassen van de leugens --
en het bedrog waarmede wij dag-in dag-uit in aan-
raking kwamen, wij moeten onze gedachten nog zui-
veren van al die holle woorden,-welke ons vanuit de
bladen en vanaf de aanplakbiljetten tegengrijnsden,
van de misleidende leuzen welke ons als vuil water
omspoelden, j a r e n lang. Ja, zozeer werd alles be-
zoedeld, dat wij nauwelijks meer van onze idealen
tunnen spreken zonder woorden te. uiten welke wer-
den misbruikt, uitgehold en van hun eigenlijke zin
ontroofd, zodat' -Wij ze als vervuilde, afgesleten en
waardeloos -geworden pasmunt terug ontvingen. En
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zo is er ongetwijfeld nog veel aan ons wat wij uit de ,
slavernij meeslepen, gelijk de slaaf de ketting waar-
aan hij gebonden lag. . /

De beslissende vraag is sleehts: is er in ons een -
kiem van nieuw leven? Hoeden wij dan dat nieuwe,
tere begin, opdat het zich in ons ontplooien moge,
opdat het ons moge doortrekken en pns_gans en al
vernieuwen, zoals het zuurdezem het gehele brood
doordringt.

De zwartste tijd welke wy hebben doorgemaakt,
ligt dunkt mij tussen 1.1. Kerstmis en Pasen, tijd van
koude, duisternis en honger, van rassia's en vervol-
gingen, van steeds naderbij komend oorlogsgeweld, van j
wrede willekeur en onontkoombare verwoestingen,
tijd ook van reikhalffhd uitzien naar de uiteindelijke"
bevrijding, van hoop en verwachting, van volhardend
bidden, van ootmoedige erkenning onzer volledige
afhankelijkheid van Gods wil, van vrome beloften en
oprechte voornemens. En hoe treffend sloot het litur-
gisch gebed van de Kerk zich in dat tijdperk aan bij
de noodkreten van ons hart.

Aanvangende met-de bede op Zondafg Septuagesi-
ma. „De provundis clamavi ad te Domine", „Uit de
diepte roep ik tot U, o Heer", klinkt het in het voort-
gaan Van dagen en weken steeds dringender: „Wees
ons tot een God van bescherming". „Laat ons door
Uw barmhartigheid herademen". Laat U verzoenen.
Keert U een weinig tot ons en wendt Uw aangezicht
niet af. „Gij zij t onze toevlucht van geslacht, tot ge-
slacht". Haast U Heer, h a a s t U ons te helpen".
Daartussen dan die woorden van troost.en bemoedir
ging: „Met''zijn wieken zal de Heer 'u overschadu->
wen en onder Zijn vleugels zult ge vertrouwen. Met •
een schild zal u Zijn trouw omschutten". Op Pasen,
het feest van de opstanding, vierden wij onze geeste-
lijke herrijzenis met Christus en nog' vóór de paas-
kaars gedoofd werd, konden wij de verlossing van ons
volk uit de handen zijnen vijanden vieren. En weer
was het de Kerk, die de Zondag, waarop overal het
Te Deum werd gezongen, onze jubel het meest tref-

fend wist te vertolken: „Boodschapt het met jubel-
gesohal en doet dit horen; .allelua! Boodschapt het tot
aart het uiteinde der aarde>verlost heeft de Heer zijn
volk, allelua!" (ihtroitus vijfde Zondag na Pasen).

In het overstromende geluksgevoel van een dubbele
vrijheid; onze vrijheid vaii kinderen Gods en, onze
herworven vrijheid als Nederlandse mensen, staande
op onze eigen Nederlandse grond, konden wij het hoge
feest van Pinksteren vieren, biddende om de gaven
van den Hr Geest: „Gaat uit o Geest en er zal gescha-
pen tworden en Gij zult het aanschijn der aarde her-
nieuwen". Gretig luisterende naar de belofte, welke
ons re'eds op de Vigiliedag vóór Pinksteren gegeven
werd: „En wanneer ik Mij aan u zal geheiligd hebben,
zal ik u verzamelen uit alle landen en ik zal rein wa-
ter op u sprehgen en ge zult gereinigd worden van
al uw onrein heden en Ik zal U een nieuw hart geven,
allglua!"

Is dit nieuwe hart in ons te kloppen begonnen? Is
er een nieuw leven in ons ontvyaakt? Is onze geest,
vervuld van Gods Geest, uitgegaan om het. aan-
schijn der aarde te hernieuwen? Tot deze daad van
uiterlijke en innerlijke hernieuwing zijn/wij toch allen
geroepen. Een hernieuwing zovJtl op natuurlijke als
op bovennatuurlijke grondslag, een hernieuwing wel-
ke den gansen mens omvat, die in ons doen en laten
haar uitdrukking moet vinden, die de maatschappij
doordrenkt en een hernieuwde levensstijl schept. Dit
betekent, dat wij niet alleen op sociaal en economisch
terrein .naar hernieuwing moeten 'Streven, doch even-
zeer naar een werkelijke wedergeboorte van onze
cultuur. Dit betekent, dat naast een sociaal-econo-
misch urgentie-program een cultureel urgentie-pro-
gram moet komen, want de cultuur van een volk is
geen luxe, is jiiet-Jets wat achteraf wel bekeken kan
worden, doch een zaak van primair belatïg, het raakt
de ziel, het levensbeginsel, het wezen zélf van een
volk. Het gaat om de herleving ener christelijke be-
schaving en om alle uitingen en om alle karakteristie-
ken van een dergelijke beschaving. En het gaat daar-
bij zowel om ónze innerlijke gesteltenis, om onze in-

stelling ten opzicht^ van het -leven en al zijn mani-
festaties, om onze verhouding ten opzichte van de ar-
beid, van het gezin, van de persoonlijkheid, van de
gemeenschap, etc., alsook om de uiterlijke' aspecten
dier gesteltenis; onze zeden en gebruiken, onze liede-
ren eh spelen, onze ontwikkeling en ontspanning,
kortom, het gaat om geheel de innerlijke en uiterlijke
stijl van ons leven, om het kostbare bezit van een
geestelijke gezondheid.

Hier ligt een taak voor de Overheid, maar hier ligt
ook een taak, een zeer omvangrijke taak voor onze
katholieke arbeidersbeweging en zij zal die dan ook
zeker in de naaste toekomst met kracht en overtui-
ging aanpakken,

Betekent nu de eis tot hernieuwing, toi wederge-
boorte, dat wij volstrekt met het oude afrekenen? D^t
wij het vroegere als afgedaan beschouwen? Geens-
zins! Zoals een boom elk jaar nieuwe bladeren, bloe-
sems en vruchten kan voortbrengen, zolang zij met
haar stam in de grond geworteld staat en sterven
zou indien ze van haar stam werd afgescheurd, zo kan
ook onze cultuur ; slechts nieuwe bloesems en vruch-
ten voortbrengen, wanneer ze met de wortels ener
goede traditie in de oude grond verankerd blijft./

Trouwens, noch als katholieken, noch als Nederlan-
ders hebben wü ons over ons verleden 'te schamen.
Met alle fouten, welke iedere' menselijke arbeid nu
eenmaal aankleven, is er zoveel in het-verleden wat
goed, wat eerbiedwaardig en-'heilig is, dat het een
dwaasheid en een misdaad zou zijn, dat verleden zon-
der meer te verloochenen, Steunend op een geheilig-
de traditie, voortbouwend op hetgeen onze beste voor-

. gangers hebben verricht, moeten wy een nieuwe bloei
voorbereiden.

„Bevestig in ons o Heer", zo bidt de Kerk in een
harer zinrijke gebeden,'' bevestig in ons Uw konink-
lijke geest". Deze hoogheid van levenshouding vormt
de kern van elke, waarachtig christelijke beschaving,
de diepste waarde van onze menselijkheid; de hecht-
ste waarborg voor een schone samenleving. Zg te-
kende richtlijnen en, vormt de inhoud van ons cultu-
reel program.

'Drakenburg, Juni 1945. JAN BEERENDS.

Voormalige N.A.F.-led$n
Welke houding -dienen .wij aan te

nemen ten aartzien van hen, die eer-
tijds lid waren van hef N.A.F, en zich
nu melden voor 'het lidmaatschap der
Katholieke Arbeidersbeweging? 1)

•Deze vraag was in het eerder be-
vrijde Zuiden reeds practisch aan de
orde. Men is daar tot de volgende
conclusie gekomen; eeri conclusie
waarmede het dagelijks bestuur van
het Verbond zich aanvankelijk kon
verenigen. •

Men onderscheidt drie soorten
N.A.F.-leden. Ie hen, die, geheel vrij-
willig, lid van het N.A.F, werden en
bleven. Voor hen is, in deze tijd, geen
plaats bij ons. 2e. Zij die, vrijwillig
lid werden, doch na langer of korter
tijd, bedankten. Die gevallen worden
stuk voor stuk onderzocht, waarbij de
parochie-gesstelijkheid wojde inger
schakeld. Hier kunnen gezinsomstan-
digheden in aanmerking worden ge-
nomen. De mogelijkheid vjin toelating

worde^hier open gehouden. 3e. Zij,
die onafhankelijk van hun wil, b.v.
doordat de werkgever hen opgaf en
contributie betaalde, „lid'' van het
N.A.F. werden. Deze personen kunnen
zonder meef als lid onzer beweging
worden toegelaten. Misschien is er
nog een 4e categorie. Er is" beweerd,
dat mensen die in Duitsland werkten
en lid van het D.A.F, moesten wor-
den, automatisch ingeschakeld zouden
zijn bij , -het N.A.F. Indien dat het
geval zou zijn geweest, dan spreekt
het vanzelf, dat zulks stellig geen be-
lemmering zou mogen betekenen voor;
he„ lidmaatschap der Katholieke Ar-
beidersbeweging.

1) Wi5 laten momenteel buiten" be-
schouwing de kwestie, of het gewenst
is, dat de overheid -de oud-N. A.F.-
leden dient te beschouwen als colla-
borateurs, als heulers met den vijand,

. dus met de N.S.B.


