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Samen wer kin
TATijzen wij de „eenheids-

vakbeweging" als zijnde
ondoelmatig en onwenselijk, af,
wij zijn overtuigde voorstan-
ders van een zo nauw moge-
lijke samenwerking met andere
bevolkingsgroepen.

De eenheidsvakbeweging is
voor ons land een reeds vele
jaren overwonnen standpunt en
het is min of meer bespottelijk,
indien de eenheidsheren en al-
lereerst de communisten, het
doen voorkomen, of zij iets
nieuws hebben gevonden. De
vraag nopens de vorm der or-
ganisatie is meer een vraag van
doelmatigheid dan van begin-
sel. Abstract, heel in het al-
gemeen, los van de werkelijk-
heid geredeneerd, ware een
eenheidsorganisatie vóór alle
gebieden van het leven denk-
baar, — laat zich zelfs één or-
ganisatie voor alle Nederlan-
ders verdedigen.

Zodra men zich echter de
werkelijkheid nopens mensen
en verhoudingen voor de geest
haalt, dan smelt de betekenis
van het eenheidsbeginsel weg
als sneeuw voor de zon. Ieder
verstandig mens heeft zijn
idealen, idealen afgeleid uit en
gedragen door zijn levens- en
wereldbeschouwing. Wat is nu
logischer, natuurlijker, dan dat
mensen, die gelijke idealen
hebben, zich bij elkaar aan-
sluiten om te trachten die
idealen te verwezenlijken? En
omgekeerd, — is er iets onlo-
gischer en onnatuurlijker te be-
denken, dan een systeem,
waardoor mensen, met volko-
men van elkaar afwijkende

idealen, bijeengebracht wor-
den, om samen, op gewichtige
gebieden van het leven, één
richting uit te gaan? Dat zou
dwaasheid zijn; daarmede zou
geen eenheid worden bereikt,
doch tweedracht worden ge-
zaaid; daardoor zou een einde
worden gemaakt aan een orga-
nisatie-vorm, welke, vooral in
kritieke tijden, een zegen is ge-

man zijn weg naar de zij het
zwakke „neutrale" vakbewe-
ging wist te vinden. Die feite-
lijke, jarenlange ontwikkeling
als feit aanvaardende — waar-
aan niets afdoet, dat het socia-
listische N.V.V. theoretisch
zijn deuren openzette voor elk
die komen wilde en het C.N.V.,
theoretisch, toegang verschafte
ook aan katholieken — die fei-

'Y'T'ELEN, die om eenheid roepen, proberen
\ er de schaaf op te zetten, trachten dat-

gene, wat ieder het diepst beroert, uit
te schakelen, om dan op de zielloze rest een
confectie-eenheid op te bouwenl Hier ligt
echter hel gevaar van geestelijke verarming op
de loer l In de plaats daarvan dient — met eer-
biediging van eikaars principen — ook op so-
ciaal terrein — gestreefd te worden naar één
zo intensief mogelijke samenwerking.

bleken voor land en volk. Stuk-
ken steenkool kan men in één
wagon laden, transporteren en
ontladen, — mensen, allen met
een eigen ziele- en geestesleven
laten zich niet zonder meer la-
den, leiden en lossen.

De practijk van het leven
heeft in ons land, reeds jaren
lang, feitelijk beslist over de
organisatievorm der verschil-
lende delen der Nederlandse
arbeidersbeweging. De katho-
liek, de protestant, de socialist,
vond zijn eigen, goed geleide
organisatie, waarnaast ook nog
de „neutrale", de „algemene"

telijke verhoudingen aanvaar-
dende, hebben wij, tijdens de
bezetting, er naar gestreefd een
samenwerking tot stand te
brengen tussen het N. V. V. —
C. N. V. en R. K. W. V. Dat
streven is met succes bekroond.
Wij zijn het eens geworden
over een gereglementeerde sa-
menwerking tussen de Natio-
nale Centrales, de Nationale
Vakbonden, de plaatselijke
centrales en de afdelingen van
de vakbonden. Gesticht zijn
(of worden) een Raad van Vak-
centralen, Bedrij f s-unies, Raden
van Overleg en Afdelings-
unies. Het betreft geen toeval-
lige, terloopse, doch een blij-

vende, gereglementeerde, be-
hoorlijk omschreven samen-
werking. De R. v: Vakcentralen
ï.s het centrale orgaan van de
besturen der afzonderlijke cen-
tralen; ook in de andere ge-
noemde organen ontmoeten de
besturen elkaar. Daarmede
wordt een reeds jaren bestaan-
de en door het Hoogwaardig
Episcopaat goedgekeurde vorm
van samenwerking, bestendigd.

Doel van de samenwerking is,
„met eerbiediging van eikaars
principen en zelfstandigheid, in
overeenstemming met de eisen
van het algemeen belang, de al-
gemene sociaal-economische
en sociaal-hygiënische belan-
gen van de werknemers te be-
hartigen. Het spreekt vanzelf,
dat zulk een samenwerking
leidt tot een zekere beperking
van ieders werkzaamheid. Dat
is niet alleen niet erg, — dat
kan een voordeel zijn.

De vorm waarin de samen-
werking met de andere centra-
len is gegoten, de gezindheid
waarmede de samenwerking is
P =mafgaan, zijn bewijzen voor
hetgeen wij voorspelden: We
zijn voorstanders van een zo
groot mogelijke verbondenheid
met andere bona fide bevol-
kingsgroepen. De tot stand ge-
komen eenheid is er een naar
Nederlandse aard; zulk een
eenheid kan vruchtdragend
zijn!

Wij hopen en vertrouwen
daarop; — zoals wij het voor
mogelijk houden, dat het voor-
beeld, door de arbeiders-cen-
tralen gegeven, door andere
misschien gevolgd zou kunnen
worden. A. C. DE BRUIJN.



Noodzakelijke Analyse
Breken met het oude of Vernieuwing?

Eenheid in Verscheidenheid

Vijf jaren van onderdrukking, oor-
logsleed en oorlogsellende hebben,
hoe kan het anders, op het denkleven
van ons volk, in hoge mate hun in-
vloed doen gelden. Er is in de huis-
kamer, in geheime bijeenkomsten, in
concentratiekampen en gevangenissen
veel gepraat en gedacht, waarbij ook
problemen van de toekomst onder-
werp van discussie en meditatie wa-
ren. Daarbij kwam de revolterende
werking, welke van elke oorlog op
het denken uitgaat en waarbij, in te-
genstelling met normale verhoudin-
gen, het verwezenlijken van diepgaan-
de hervormingen veel minder tegen-
stand ontmoet.

Zo was het geenszins te verwonde-
ren en zelfs toe te juichen, dat ook
in de illegale pers ingrijpende her-
vormingen werden bepleit, al was het
niet gemakkelijk daarin een vaste lijn
te onderkennen.

Ook dit is volkomen verklaarbaar,
enerzijds omdat het nodige contact
ontbrak, anderzijds omdat de verschil-
lende richtingen in ons volk zich ook
hier niet verlochenden.

Dat daarbij verschillende schrijvers
grondig met „het oude" wensten te
breken en niet malse critiek daarop
uitoefenden, is alweer begrijpelijk,
wanneer men deze critiek tegen de
achtergrond van de oorlogsverhoudin-
gen en oorlogsgebeurtenissen plaatst
en daarbij tevens rekening houdt met
de sterke hervormingsdrang, welke te
constateren viel.

Ook onze katholieke arbeidersbewe-
ging bleef bij die stuwing naar nieu-
We verhoxidingen niet achter. Ook zij
was niet blind voor de eisen van de
nieuwe tijd, waarbij zij het voorrecht
had te kunnen aanknopen bij haar
jongste verleden, toen zij, onder de in-
pulsen van de levenwekkende begin-
selen, waarop zij steunde en waardoor
zij zich laat leiden, haar actie voor de
nieuwe gemeenschap ontwikkelde. O,
wij weten het wel: deze actie is be-
critiseerd en zij was ongetwijfeld niet
volmaakt, doch als uiting kon zij niet
worden misverstaan. Zij getuigde van
een sterke drang naar vernieuwing,
waarbii zij niet op de laatste plaats
de arbeidende mens doel en mid-
delpunt tevens van het economisch
handelen wilde doen zijn. Dat daarbij
vergaande wijzigingen ook op ande-
re gebieden van het maatschappelijk

leven werden voorgestaan, behoeft wel
geen betoog.

Deze vernieuwingsdrang moet dan
ook worden toegejuicht en alleen zij,
die verstard zijn, die bij het oude, in
de zin van het bestaande, zwoeren,
kunnen er de schouders voor ophalen.

Nodig is echter om bij het analyse-
ren van wat tot „het oude" gerekend
moet worden, te onderscheiden. Zij,
die van oordeel zijn, dat weinig of
niets van wat voor Mei 1940 op soci-
aal-economisch, staatkundig en cultu-
reel gebied aanwezig was, moet blij-
ven, passen deze zo noodzakelijke en
voor ons volk zo gewenste analyse
niet toe. In hun onstuimige vaart naar
nieuwe verhoudingen menen zij alles
of zo goed als alles onder de voet te
moeten lopen, zonder er daarbij reke-
ning mede te houden, dat in veel van
„het oude" essentiële waarden aanwe-
zig zijn, welke naar onze mening be-
houden moeten blijven.

Men dient bij het streven naar ver-
nieuwing er mede te rekenen, dat de
oorlog, met zijn diepingrijpende ge-
volgen op zo menig terrein, ons volks-
karakter niet essentieel heeft gewij-
zigd. Daarvan getuigen nu reeds evi-
dent de verschillende richtingen, wel-
ke, in het algemeen reeds sterk geac-
centueerd, naar voren komen. Daarbij
staan de verschillende volksgroepen,
gewild of niet-gewild, voor het feit,
keus te moeten maken. Zij, die daar-
bij de „eenheid" voorstaan, hebben
het zelfs niet gemakkelijk, omdat
blijkbaar aan dat begrip een veelzij-
dige inhoud gegeven wordt.

Laat men bij heel dit vernieuwings-
systeem vooral niet uit het oog ver-
liezen, dat men niet naar het nieuwe
streeft, omdat het nieuw is en daarbij
tevens bedenken, dat ook „het oude",
het nieuwe kan bevatten. Dit geldt
zowel voor het sociaal-economische,
als voor het staatkundige en het cul-
turele leven.

Bij al het streven blijve de waarde
van het beginsel op de voorgrond
staan; zoeke men geen eenheid, welke
die naam niet kan dragen; voege men
niet bijeen wat niet bij elkaar be-
hoort. Waarachtige volkskracht wordt
slechts verkregen, indien men de
eigen levens- en wereldbeschouwing
volle kans geeft en niet tot voorwerp
van compromis maakt. Daarvoor

Verhoging van de kinderbijslag
Te rekenen vanaf l Januari 1945

zal de kinderbijslag bedragen
ƒ0.40 per dag en per kind — dat
betekent dat vanaf l Januari 1945,
met terugwerkende kracht, ook
aan hen aan wie de kinderbijslag
over het eerste kwartaal van 1945
reeds is uitbetaald, alsnog een
aanvullende uitkering zal worden
verstrekt tot een bedrag van ƒ 0.40
per dag en per — voor kinder-
bijslag in aanmerking komend,
kind.

In het dezer dagen tussen de

Regering en de Stichting van de

Arbeid gehouden overleg is van

Regeringswege medegedeeld, dat

besloten was de kinderbijslag in-

gevolge de Kinderbijslagwet te

verhogen. Dit besluit is genomen

om tegemoet te komen aan de

moeilijkheden, waarin op het

ogenblik vooral de grote gezinnen

verkeren.

schuwe men de eigen, zelfstandige
groepering niet; integendeel, men sti-
mulere deze, teneinde zo tot levende
werkelijkheid te maken wat in hoof-
den en harten leeft.

Daarnaast worde naar een zo groot
mogelijke eenheid in de verscheiden-
heid gestreefd, waarbij de eigen zelf-
standigheid niet worde aangetast. Dan
ligt de weg open naar een openlijke
discussie over de actuele problemen
van de komende tijd; zal men elkaar
als volksgroep leren verstaan en be-
grijpen en kan land en volk op de
beste wijze worden gediend. De liefde
voor het vaderland, dat Wij in deze
jaren van leed en ellende meer dan
ooit hebben leren liefhebben, zij daar-
bij richtsnoer.

Onze katholieke werknemers weten
daarbij — om hier bij de sociale orga-
nisaties te blijven — waar hun plaats
'is. In het R. K. Werkliedenverbond
horen zij thuis. Dat is hun krachtcen-

, trale, terwijl zij niet behoeven te vre-
zen dat de leiding voor het nieuwe be-
vreesd is of van de eisen van de nieu-
we tijd weinig of niets begrijpt.

Grote problemen vragen om oplos-
sing. Welnu, men trede toe tot de
eigen principiële gefundeerde organi-
satie, om zo met anderen aan de op-
lossing van die problemen mede te
werken.

Hier past geen passief afwachten;
geen aarzelen.

Hier stelle men de daad.
J. ANDRIESSEN.

INTRODUCTIE
(d. B.) Daartoe namens het

Verbondsbestuur aangezocht heeft
de heer L. M. Beumer, een der
jongere krachten uit de beweging,
de redactionele verzorging van
Herstel op zich genomen.

Na eerst In het particulier be-
drijf werkzaam te zijn geweest,
kwam hij in 1928 in contact met
de coöperatieve beweging en
werd spoedig daarop benoemd tot
secretaris van de Federatie van
Diocesane Coöperatieve Bonden.
Spoedig daarna belastte men hem
met de redactie van het door deze
Federatie uitgegeven maandblad
voor bestuurders en bedrijfslei-
ders der aangesloten Coöperaties.

In samenwerking met J. A.
Kolkman en J. van der Meer gaf
hij in 1933 mede de stoot tot een
krachtige ontwikkeling van de ge-
luidsfilm-propaganda in de Bewe-
ging en fxingeerde enkele jaren
als secretaris van de ?ilm en Pro-
paganda-Centrale. Voorts was hij
in die jaren werkzaam als secre-
taris-redacteur bij de directie van
de N.V. De Centrale Volksbank:

Toen in 1939 in de kringen van
de beweging de behoefte werd
gevoeld aan een Centraal Propa-
ganda-Instituut zag hij zich met
de leiding van dit instituut be-
last, terwijl hij in de onder voor-
zitterschap van Prof. Mr. P. J.
M. Aalberse staande Actie Naar
de Nieuwe Gemeenschap de func-
tie van secretaris op zich nam.
Tezamen met Mag. Dr. S. Stokman
O.F.M, voerde hij de redactie van
het gelijknamige Maandblad van
deze actie.

Na de gebeurtenissen in Mei
1940 nam Beumer tesamen met den
inmiddels gefusilleerden P. G. S.
Guermonprez enige tijd de leiding
van de propaganda der Nederland-
se Unie op zich, daartoe door een
der leden van het bekende Drie-
manschap uit die dagen aange«
zocht.

Kort na de opheffing van de

L M. Beumet

Unie vertrok hij naar Rhenen
waar hij als chef van de Sociale
Afdeling werkzaam was bij de
N.V. Chemische fabriek „Rhenus".
Eind 1942 volgde zijn benoeming
tot organisatie- en propagandalei-
der van de Stichting Vivo, een
grote bedrijfstechnische organisa-
tie in de levensmiddelenbranche
te Amsterdam.

De heer Beumer, die o.m. in
het bezit is van de Acte M.O.
Staathuishoudkunde en Statistiek
geniet ook als leraar, examinator
en stenograaf in de steno-wereld
grote bekendheid

Onze beste wensen vergezellen
hem intussen bij deze introductie
aan onze lezers. Zijn veelzijdige
ervaring in en buiten de sociale
beweging opgedaan zullen hem
zeker van pas komen bij zijn ern-
stig pogen aan de verwachtingen
van een steeds grotere lezers-
kring ten opztchte van Herstel als
gezinsblad, van lieverlee te be-
antwoorden.



Politiek

Talrijk zijn de vragen, door onze
mannen in het land gesteld: hoe
staat het met „de politiek", wat

doen we met „de politiek?" Het
schijnt van enig belang op die vragen,
ook in „Herstel" in te gaan. Wij be-
horen niet tot die groepen der bevol-
king, die het thans van belang achten
te doen uitkomen, dat ze met „poli-
tiek" niets te maken (willen) hebben.
Dat is hun zaak; daar zullen zij wel
goede redenen voor hebben. Overi-
gens zal het wel een tijds-verschijnsel
zijn en zal t.z.t. moeten blijken, wat
zulk een verklaring in de practijk be-
tekent.

Over het standpunt der Katholieke
Arbeidersbeweging kon en kan moei-
lijk misverstand bestaan. De Bewe-
ging deed niet aan (verkiezings-) po-
litiek; dat zal zij, mag worden aange-
nomen, ook in de toekomst niet doen.
Dat betekent niet, dat zij zich niet
voor „de politiek" interesseerde (en
interesseert). „De politiek" besliste
en' beslist — hoe dan ook — over de
meest essentiële belangen van ons
volk, — in het bijzonder, waar het
sociale en economische zaken betreft
— over de belangen van millioenen
werkers. Daarom alleen reeds moet
de Beweging zich met „de politiek"
bemoeien. Omdat ook en in het bij-
zonder in „de politiek" rekening ge-
houden moet worden met zedelijke
normen, ligt het voor de hand, dat de
Beweging het een allergrootst lands-
belang acht, dat er een Kath. staat-
kundige Partij bestaat en dat, omdat
én Partij en Beweging één levensbe-
ginsel tot basis hebben, er, zo moge-
lijk, samenwerking tussen beide
dient te bestaan. Wij verheugen er
ons dan ook over, dat de leiding van
de Kath. Staatspartij heeft doen we-
ten: de partij is er weer! Zij zal haar
taak, aangepast aan deze tijd, weer
gaan vervullen. Dat is een landsbe-
lang, dat is ook van belang voor de
katholieke organisaties op schier elk
gebied. Daarom behoort het tot onze
taak en onze plicht onze mannen en
vrouwen te adviseren — gelijk we dat
in het verleden herhaaldelijk deden
—• interesseert u voor het werk van
de Staatspartij! Er zyn thans tal van
redenen, welke er ons toe brengen dit
advies nadrukkelijk te geven.

Ie. Nergens erger dan op politiek
terrein bestaat verwarring. Tal van
personen, groepen van personen, bla-
den, propageren thans politieke stel- '
sels en systemen. Er is voor normale
mensen vooralsnog geen touw aan
vast te knopen. In deze verwarring,
waarbij communisten en humanisten,
alle soorten „socialisten", rollen wil-
len spelen, — is de Kath. Staatspartij
een baken in zee, ook voor de katho-
lieke werkers.

2e. De Kath. Staatspartij, een
Volkspartij bij uitnemendheid, heeft
behoefte aan de sympathie van de
grote katholieke bevolkingsgroepen,
öus óók aan die van de katholieke
werknemers. Die behoefte roept plich-
ten op zowel t.a.v. onze werkers als
ten aanzien van de partij. Onze wer-
kers moeten zich geven voor de partij
— de partij moet hen behandelen

Hoe staat het met de politiek? Hoe was
en is de verhouding tussen de Katholieke
arbeidersbeweging en de politiek?

Een monopolie in de polit iek voor de gegra-
.dueerden? '
Op. deze hoogst actuele vragen geeft de Ver-
bondsvoorzitter in dit artikel een glashelder en
afdoende antwoord. Men neme er serieus nota van

overeenkomstig hun waarde en waar.
digheid.

Waardigheid.
De arbeiders (arbeider in de brede

zin van het woord) dragen met zich
het resultaat van tientallen jaren
emancipatie, waarbij „onze voortref-
felijkste mannen, priesters en leken,
te beginnen met Schaepman en
Ariëns, hun beste krachten hebben
gegeven''. Die waardigheid eist haar
plaats op, óók in de staatkundige or-
ganisatie.

Waarom wij. een en ander zo bena-
drukken? Omdat er een gevaar dreigt.
Er blijken mensen te zijn, die de lei-
ding in „de politiek" opeisen uitslui-
tend voor intellectuelen, d.w.z. voor

Zodra mogelijk verschijnt:
„DE KATHOLIEKE

ARBEIDERSBEWEGING
IN OORLOGSTIJD".

Hoe de Beweging leed,
streed en overwon.
Vele autentieke documen-
ten!

gegradueerden. Men dient — volgens
Koenen — onder intelligentie te ver-
staan: kennis, doorzicht, verstand.
Welnu, wij .menen dat tal van ge-
emancipeerde arbeiders tot de intel-
lectuelen zijn te rekenen, terwijl be-
zwaarlijk zal zyn vol te houden, dat
de gegradueerden altijd over vol-

doende kennis, doorzicht en verstand
beschikken.

Wij hebben er geen bezwaar tegen
dat gegradueerden een rol spelen in
de partij; integendeel, indien gegra-
dueerden, jongeren en ouderen, blijk
geven, als politici over het nodige
verstand en doorzicht en vooral over
blijvende liefde voor „de politiek" te
beschikken, dan zal met hen gaarne
worden samengewerkt, óók door de
arbeiders. Bezwaar is te maken tegen
het standpunt hetwelk er van uit
gaat, dat eigenlijk alleen gegradueer-
den tot de intellectuelen behoren, —
dat allereerst en liefst bij uitsluiting
van anderen, de gegradueerden pos-
ten in en buiten de partij moeten be-
zetten en dat „de gewone man" dan
nog dankbaar moet zijn ook!

Wij vragen vrije baan, op elk ge-
bied, voor geschikte, intellectuele ar-
beiders. Bedoelde arbeiders wensen
na een halve eeuw scholing niet te
worden beschouwd als „het eonfectie-
pakje-mannetje", dat zich gehoorzaam
en dankbaar moet laven aan de bron
welke uitgezochte intellectuelen doen
ontspringen. Zij waarderen intellec-
tuelen als Goseling z.g. en Romme;
hun leiding werd en wordt gaarne
aanvaard. Die toonden, door karakter,
kennis, doorzicht, liefde voor het
volk, door noeste arbeid, dat vertrou-
wen meer dan waard te zijn, die kwa-
men „door eigen kracht omhoog!" Een
systeem, als bovengenoemd, is funest,
funest voor ons land, funest voor de
partij.

In elk g«val zullen onze mannen in
het land goed doen bij hun arbeid op
het politieke erf, hun ogen en oren
wijd open te houden.

DE BRUIJN.

ONS „TROUWE VOLK"
Woudenberg, die ons in zijn

glorie-tijd, ouder bescherming van
Duitsers en revolvers, kon toe-
schreeuwen: „ik heb met jouw
praatjes niks te maken" — men
nam aan, dat hij toen nuchter
was! — Woudenberg en zijn me-
deplichtigen deden hun best onze
mannen te vangen. Alle middelen
werden toegepast: dreiging, paai-
en, lokken, enz. enz. Men moest
en zou 95 % van onze leden be-
houden. Hoe bedrogen zijn die
bedriegers uitgekomen! De mees-
ten van onze mannen lieten die
lieden kletsen, — velen hebben
van zich afgeslagen, — en goed
ook. Men deed dit op deze ma-
nier:

utrecht, 11 Sept. 1941,
Woudenberg,

Ondergetekende bericht U
hiermede, dat hij geen lid wenst
te worden van het N.V.V., of
van de z.g. aangesloten R.K.
Metaalbewerkersbond St. Eloy,
noch lid wenst te blijven.
Roomsch-Katholiek betekent
voor mij trouw aan Kerk en
Bisschoppen.

Ook wens ik verschoond te
blijven van krantjes of derge*
lijke van het N.V.V., daar die
toch niet ingezien worden is het,
mede met het oog op papier-
schaarste, een grote verkwisting.

M. H. BOEREBOOM,
v. Humboldstraat l8- Utrecht

Dit briefje is er één uit duizen-
den.

En toch hebben de domme
N.S.B.-eenheids-maniakken de in-
houd schijnbaar niet begrepen.

Hnlde aan ons „goede en trou-
we katholieke Volk".

Het heeft, alles trotserende, in
critieke tijden, de consequentie
getrokken uit een stuk levens-be-
ginsel, een halve eeuw voorgegaan
door „onze voortreffelijkste man-
nen".

Aan een Beweging, gevormd
door zulke principieele mannen
en vrouwen, heeft ons land nu en
in de toekomst dringend behoefte

Daarbij zinkt alle eenheids-ge-
\vauwel in 't niet!

Jloodktóét
V elen van ons in het laatst bevrij-

de deel van Nederland verkeren
soms in de mening, dat in het Zuiden
van het land alles botertje tot de
boom is. Dat is waarschijnlijk mede
een gevolg van de volkomen ter goede
trouw ondernomen actie: Zuid helpt
Noord.

Nu. achteraf, blijkt dat Zuid ons
van zijn armoede geholpen heeft. Dat
is een reden, om de hulp-actie van
het Zuiden nóg meer te waarderen
dan aanvankelijk geschiedde, — doch
daar mag in geen geval het gevolg
van zijn, te menen, dat het Zuiden
„boven Jan" is en geen belangstel-
ling meer nodig heeft.

Er is reden deze opmerking te ma-
ken, omdat bij ons herhaald bezoek
aan Limburg en Brabant een groeiend
verzet is waar te nemen tegen de
autoriteiten in het Noorden. Het
Noorden zou het Zuiden verwaarlo-
zen en achterstellen.

Men zou denken, dat men in het
Zuiden reeds lang de beschikking zou
hebben over textielgoederen, schoe-
nen, tabak en sigaren?

Geen sprake van.
Men zou denken, dat daar de lones

zodanig zouden zijn. dat, hetgeen op
de bonnen beschikbaar wordt ge-
steld, kan worden gekocht.

Geen sprake van.
Men-zou denken, dat daar de over-

heids-organisatie langzamerhand be-
vredigend zou zijn.

Geen sprake van.
De Werkliedenvereniging te Hel-

mond heeft, in verband met een en
ander, een noodkreet het land inge-
zonden. Daarbij heet het o.m.:

„Ons volk kan de bevrijdings-
moeilijkheden der overheid onmo-
gelijk ten volle begrijpen. Is de
houding van ons volk ten onrechte
opstandig bij het nemen van maat-
regelen door de overheid, dan be-
hoort diezelfde overheid de moed
te hebben haar ingenomen stand-
punt niet los te laten. Maakt de
overheid in deze verwarde toestand
begrijpelijke fouten, ook dan be-
hoort men de moed te hebben deze
fouten te erkennen en ons volk van
de waarheid op de hoogte te stel-

len. Dit klemt te meer nu het volk
zich door middel van zijn verte-
genwoordigers niet kan uitspre-
ken.

Volgt men deze gedragslijn niet,
dan leert nien onze arbeiders sta-
ken, zoals bij manifestaties te Eind-
hoven in verband met voedsel-
schaarste, distributie van kolen en
verlaging van broodrantsoen."
De overheid zal goed doen heel

bijzonderlijk aandacht te schenken
aan de moeilijkheden waaronder het
volk gebukt gaat. Het Zuiden heeft
ons van zijn armoede geholpen. Dat
verdient grote waardering; dat ver-
dient, dat „het Noorden'' het Zuiden
helpt waar hulp nodig is.

Er mag, door gebrek aan voldoen-
de belangstelling, geen tegenstelling
ontstaan tussen Zuid en Noord.

Dat verdient het Zuiden niet, daar-
voor heeft het Zuiden te grote offers
gebracht voor het land.

De nieuwe Regering schenke aan-
dacht aan deze kwestie — voor het
te laat is.

DE BRUYN.



N1EN N
Een Onhoudbare Toesfancf

O ns land is leeggeroofd en leeg-
gestolen. Veel, zeer veel is er

door de oorlogshandelingen, inunda-
ties e.d. vernietigd en verwaarloosd.
We zullen een tijd lang hard moeten
werken en sober moeten leven om
enigermate uit de impasse te gera-
ken, waar we thans allen inzitten.
Of wij het willen erkennen of niet,
maar we leven thans in een sterk
verarmd en verwaarloosd land. Hij
die dat anders voorstelt is óf een vol-
slagen domoor of een volksbedrieger.

Wij zullen ons dus moeten schik-
ken in een toestand van aanpassen
en geen al te grote eisen stellen, wil-
len wij de wederopbouw, de herrij-
zenis van ons vaderland, werkelijk
mogelijk maken.

Het is daarbij echter noodzakelijk,
dat het onze arbeiders én hunne ge-
zinnen mogelijk wordt gemaakt om
te kunnen werken en te kunnen le-
ven, zij het dan ook sober.

Wij hebben dezer dagen inzage ge-
had van een wetenschappelijk opge-
zet en berekend overzicht van de
noodzakelijke kosten voor de aan-
schaffing van het voedselpakket in de
eerste week van Juni 1945 in een
van onze grote steden. In dat over-
zicht zijn geen posten opgenomen
voor kleding, schoeisel, linnengoed,
huisraad, gas, electriciteit en brand-
stoffen en tal van andere zaken die
er in een normaal huisgezin nu een-
maal zijn.

Het overzicht betreft alleen het
z.g. voedselpakket en geeft de volgen-
de uitkomsten:

Voor een echtpaar f 11,60 p. week.
Voor een kind beneden 4 jaar f 5.50

per week.
Voor een kind van 5—18 jaar f 5.95

per week.
Dat betekent dat in een gezin van

bijv. 7 personen, man. vrouw en vijf
kinderen, waarvan er twee beneden
de vier jaar zijn, het volgende bedrag
nodig is alleen om het vO'edselpakket
te kunnen kopen:

Voor het echtpaar f 11.60 per week.
Voor 2 kinderen beneden 4 jaar

2 x f 5.50 is f 11 per week.
Voor 3 kinderen van 5—14 jaar

3 x 5.95 is f 17.85 per week.
Totaal f 40.45 per week
Ook als wij nu rekening houden

met het gelukkige besluit van de Re-

ADRESSEN
R.K. WERKLIEDEN VERBOND

IN NEDERLAND

HUIS VAN DE ARBEID
OUDENOORD 12. UTRECHT

Utrechtse Diocesane Werklieden-
bond, Biltstraat 190, Utrecht.

Nederlandse Katholi»1-- Tr-lksbond,
Hemonylaan 25, Amsterdam.

Bossche Diocesane Werkliedenbond,
St. Annaplein 21, Tilburg.

Bredase Diocesane Werkliedenbond,
Dr. v. Mierlostraat 37, Breda.

Limburgse R, K. Werkliedenbond,
Stationstraat 59, Heerlen

Nederl. R. K. Bond van Brood-,
Koek-, Banketbakkers. Cacao-, Cho-
colade- en Suikerbewerkers Huis van
de Arbeid, Oudenoord 12, Utrecht.

Nederl, R. K. Landarbeidersbond,
Zaanenstraat 18, Haarlem.

Nederl. R K. Bond van Handels-,
Kantoor- en Winkelbedienden, J. Luy-
kenstraat 12, Amsterdam,

Nederl. R. K. Bond van Hotel-,
Café- en Restaurant-geëmployeerden,
Rijswijkseweg 135, Den Haag.

Nederl. R. K. Bond van Houtbe-
werkers, Meubelmakers, Behangers
en aanverwante vakgenoten. Singel-
dwarsstraat 21, Utrecht.

gering de kinderbijslag, die krach-
tens de kinderbijslagwet wordt ver-
leend, over de gehele linie vast te
stellen op f 0.40 per dag en per kind;
zodat in het gezin van hierboven per
week een kinderbijslag wordt geno-
ten van drie keer 40 cents per dag
of f 7.20 per week.

Als wij daarnaast weten dat krach-
tens besluit van de Regering de lo-
nen van Mei 1940 met 25% mogen
worden verhoogd of wel met 15% op
de lonen van October 1942, dan blijkt
toch dat voor tal van arbeiders het
loonpeil nog zodanig is dat het thans

beschikbare voedselpakket niet in
zijn gehele omvang van het loon kan
worden bekostigd. Het is duidelijk
dat deze toestand onhoudbaar is.

Wij zijn mét de Regering voorstan-
ders van een goed en straf beheerst
loonpeil. Het is het waarachtig be-
lang van ons volk, maar ook en voor-
al van onze arbeiders dat de ont-
waarding van onze gulden geen al te
grote afmetingen aanneemt. Wij
moeten koste wat het kost een on-
beheerste inflatie trachten te voorko-
men. Maar daarnaast dient er alle*
op gezet te worden dat het voor

EEN HERINNERING

Tijdens de bezetting hing onzen bestuurders dagelijks de dreiging
van arresatie en opsluiting boven het hoofd. Het enige, niet altijd
afdoende middel was: duiken. Daar de arresaties altijd onverwacht
kwamen en het nodig was, dat onze mannen op arrestatie waren
voorbereid, dus ook dat een tas met levensbenodigdheden gereed
stond, herinnerden wij aan een mededeling destijds van de Centrale
Reiskas:

WAT MOET IK MEENEMEN ALS IK MET VACANTIE GA?

7 Een paar stevige pantoffels.
8. Lepel, vork en mes, bij voor-

keur in etui.

S. Een overjas.
10. Trwi.
u. Blocnote (schrijfmateriaal).

1Z. (Zo mogelijk» plaid.

IS. Geconserveerde levensmidde-
len fin blik).

H. Kerkboek, rozenkrans, leesboe-
ken.

15. ƒ 809,—.
16. Foto's van familieleden,

11. (Eventueel) medicamenten
(verpakte).

18. De&nodig: bril en reserve-bril.
19. Vitamine C.

De Centrale Reiskas

l Het pak, hetwelk men aan
heeft, is voldoende. (Geldt OOK
voor schoenen). Zes boorden en
l das.

t Voldoende toiletbenodigdheden,
o.m, behoorlijke portie «eep en
schèerzeep, Gilette-npparaat
(geen gewoon scheermes), vol-
doende pakjes mesjes, borstel,
spiegel, enz.

S, Enige bretels.

4. Enige naatden, verschillende
soorten garens, verschillende
knopen.

5. Behoorlijk wat tabak en siga-
ren (pijp).

6. Zoveel
goed.

mogeWk (dik) onder-
sokken, zakdoeken.

Zó moest men doen onder de bezetting van Duitsers en N.S.B.'ers.
Waarschijnlijk zou de Centrale Reiskas, werd haar thans de bovenge-
noemde vraag gesteld, een andere opgave verstrekken!

Nederl. R. K. Bond van Kappers-
bedienden. Begoniastraat 4. Utrecht.

Nederl. R. K. Bond van Overheids-
personeel, Marktweg 92, Den Haag.

Ned. R. K. Bond van Post-, Tele-
graaf- en Telefoonpersoneel, A. Gen-
nisse, Hoofdbestuur P.T.T, Eindho-
ven,

Ned. R. K. Bond van Spoor- en
Tramwegpersoneel „St. Raphaël",
Westerstraat 18, Utrecht.

Ned. R. K. Bond van Technici, St.
Theresiastraat 16, Eindhoven

Ned. R. K. Bond van Transport-
arbeiders, Prinsegracht 752. Amster-
dam.

de gezinnen van onze arbeiders,
bedienden en ambtenaren, mogelijk
is toch minstens het thans be-
schikbare voedselpakket te kopen en
nog iets over te houden om straks —
en we hopen spoedig — wat schoei-
sel, wat kleding, wat linnengoed e.d.
voor de nu totaal versleten garderobe
te kunnen aanschaffen.

Hiervoor moet op korte termijn
een oplossing- worden gevonden, het-
zij in een verdere verhoging van de
kinderbijslag, hetzij in een verlaging
van de prijzen van het voedselpakket.

Het is noodzakelijk' dat de Rege-
ring dit klemmende vraagstuk in stu-
die neemt opdat op korte termijn ver-
lichting in de thans onhoudbare po-
sitie worde gebracht.

Dit Hikt ons een van de meest es-
sentiële onderdelen van het weder-
opbouw-proces, waarbij het er ook
om gaat de arbeidslust en de arbeids-
plicht van velen onzer arbeiders te
redden.

H. J. KUIPER.

Ned. R. K. Bond van Verzekeringst-
personeel, Herzogstraat 134, Den
Haag.

Nederl. R. K. Bond van Werkmees-
ters en ander toezichthoudend per-
soneel, Regentesselaan 6, Tuindorp,
Utrecht.

R. K. Bouwvakarbeidersbond, Drift
8, Utrecht.

'Ned. R. K. Diamantbewerkersver-
e liginj; Femon ,'laan T:, Amsterdam

Ned. R. K. Fabrieks3>-bpHer'stPrs)-
bond, Nieuwe Uitleg 27, Den Haap
Ned. Katholieke Grafische Bond. P.
C. Hooftstraat 172. Amsterdam.

Ned. R K Mebaalbewerkersbond,
Koningslaan 9, Utrecht.

Ned. R. K. MiiP"-°rkersbond, Sta-
tionstraat 58, Heerlen.

Ned. R. K. Naaisters- en Kleerma-
kersbond, Huis van de Arbeid,
Oudenoord 12, Utrecht.

Ned. R. K. Bond van Arbeiders
(sters) in de Slagers- en Aanverwan-
te bedrijven, Huis van de Arbeid,
Oudenoord 12. Utrecht.

Ned. R. K. Tabaksbewerkersbond,
Biesteweg 46, Eindhoven.

Ned. R. K. Textielarbeidersbond.
Huis van de Arbeid. Oudenoord 12,
Utrecht.

R. K. Apothekers-assistentenbond,
Noordzeestraat 13, Utrecht.

Ned, R. K. Bond van Handelsrei-
zigers en Handelsagenten, Burg. v. d.
Voort van Zijplaan 4. Tuindorp,
Utrecht

Verbond De Jonge Werkman, Huis
van de Arbeid. Oudenoord 12, Utr.

Herwonnen Levenskracht, Huis v.
de Arbeid, Oudenoord 12 Utrecht.

N.V. De Centrale Volksbank, Bilt-
straat 190, Utrecht

Coöp. Levensverz.-Maatschappij
Concordia, Oudkerkhof, Utrecht.

i anunnik J. G. van Sehaikfonds,
Oudenoord 12. Utrecht.

De Volkskrant, N. Z. Voorburgwal

Bond van R. K. Ziekenfondsen,
Huis van de Arbeid, Oudenoord 12,
Utrecht.

Centraal Instituut voor de Volks-
huisvesting, Huis van de Arbeid,
Oudenoord 12, Utrecht.

"e rJen*"°le Reiskas, Huis van de
Arbeid, Oudenoord 12, Utrecht.

Ontwikkelingscentrale R.K. Werk-
liedenverbond, Huis van de Arbeid,
Oudenoord 12, Utrecht.

Stichting Onderlinge Hulp aan
Ruttbehoevenden, Huis van de Ar-

Ouaenoord 12, Utrecht.
Drukkerij Lumax, tijdelijk adres:

Oude Gracht 172, Utrecht.


