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e eerste gevolgen...
l I isdadig optreden der Eenheids-Vakbeweging.

Een ernstige vraag lot de nieuwe Regering.*

Ruim baan voor de Stichting van den Arbeid

HET gaat met de z.g. eenheidsvakbeweg'mg
als was te voorzien: liet geldt een „orga-

nisatie" staande onder communistische, syndica.
listische invloed; het betreft een parasitaire na-
porlogsbeweging, misbruik makende van ver-
warring en nood; het betreft een politiek s.-val
Hetwelk, als het ware uit beginsel, hanteert de
directe-actie-staking, zich niets aantrekkend van
algemeen belang, allen en alles opofferend aan
zijn destructief politiek streven.

Laten wij voor alle duidelijkheid vaststellen:
de Eenheidsvakheweging heeft de wind in de
zeilen, — vooral in de grotere steden. Daar is
allereerst de geestelijke verwarring. „De gezags-
crisis van heden is in de grond een geestelijke
crisis onzer gehele beschaving. En daarom is hij
zo uiterst gevaarlijk", schreef Ds. Banning
terecht dezer dagen in „Je Maintiendrai". Daar
profiteert de Eenhcidsvakbeweging van. Daar-
voor behoeft men niet slim te zijn, — gebrek
aan verantwoordelijkheid tegenover ons Volk is
voldoende. Het zou waarachtig geen kunst zijn
voor de bona fide Vakbeweging, om op korte
termijn een algemeene staking te forceren.; er
zijn eisen genoeg te stellen; en er zouden mis-
schien wel schijnsuccessen te behalen zijn. Maar
is dat de methode om het geslagen Nederland-
se Volk weer op de been te helpen? Men spreekt
van „democratie" en „nieuwe dingen'. Hebben
Wilde stakingen en klad-papier-eisen iets te ma-
ken met beide genoemde begrippen?

Natuurlijk moet (en zal) rekening gehouden
Worden met de billijke verlangens, óók van de
arbeiders; zij moeten zich (zo spoedig mogelijk)
kunnen kleden en dekken, natuurlijk moeten
er (zo spoedig mogelijk) schoenen komen en
rijwielbanden enz. enz., vanzelfsprekend moet
«et loon minimaal zó hoog zijn, dat ook hij die
het eenvoudigste werk doet het levensmiddelen
pakket kan kopen.

Aan de verwezenlijking van al deze, en nog
andere eisen wordt gewerkt door de bona fide
Vakbeweging, er wordt óók voor gewerkt door

de bona fide werkgevers(organisaties) evenals
door de Regering.

En daar tussendoor verschijnt de Éénheide-
vakbeweging, zij proclameert st'.'kingett, of
neemt de leiding van stakingen op zich. Wat
zegt daarvan het gezonde verstand, geleid door
verantwoordelijkheid tegenover ons volk? Dat
zulk een optreden in deze tijd misdadig is, dat
aan zulk een misdadig optreden door het ver-
antwoordelijke gezag, de Regering, aanstonds
radicaal een einde dient te worden gemaakt,
vóór het te laat is.

Doch wat doet nu de Regering?

Herstel en Vernieuwing
Het lijdt geen twijfel, aldus

Prof. Ir. W. Schermerhóm in zijn
belangwekkende Radio-rede van
28 Juni j.l. dat in de omschrijving
van de opdracht „herstel en ver-
nieuwing" gedachten zijn uitge-
drukt, die de taak der regeering
bepalen, ten aanzien van ons ge-
teisterde vaderland zelf. Her-
stel van al hetgeen ons volk voor
zijn materieele bestaan noodig
heeft, herstel ook van alles en
van alle instellingen, die ons gees-
telijk klimaat bepaalden en die
ons volk dierbaai waren. Daarbij
tegelijk de vernieuwing, in
welk woord uitgedrukt wordt,
dat in ons nationale leven allerlei
punten — ook tekorten — worden
gevoeld die verlangens hebben ge-
wekt en oen wil tot verbetering
hebben gesterkt.

Men kent het geval van de Rotterdamse ha-
vens. Terwijl het Volk verkommert, weigert men
«schepen met levensbehoeften te lossen en de
Eenheidsvakbeweging heeft de leiding. En de
Regering? Zij maakt een buiging voor de Een-
heidsvakbeweging en de Minister President ver-
klaart: „In de praktijk is na de oorlog de E.V.B.

een vierde vakorganisatie geworden en de rege-
ring is ten volle bereid deze nieuwe organisatie
te erkennen, op voorwaarde, dat zij de spel-
regels, die nu eenmaal bij het scheppen van
geregelde toestanden en sociale rechtvaardig-
heid in ons arbeidsleven moeten gelden, er-
kent ... en er naar handelt".

Dat wordt gezegd op het ogenblik dat de
E.V.B, zich van alle „spelregels" losmaakt en
zich misdadig gedraagt. Had de Min. President
zich niet de vraag dienen te stellen: wat is dat
voor een instelling welk zich E.V.B, noemt?
Is het wel vakbeweging? Zijn er Vakbonden, is
er een Vakcentrale; voldoet dat orgaan aan te
stellen eisen? Wordt hier geen politieke actie
gevoerd tegen de Regering omdat er geen com-
munisten zitting hebben in dit kabinet? Neen,
de Regering is ten volle bereid... Dient Z.E.
ten deze geen rekening te houden met het stand-
punt van de Stichting van de Arbeid, waarin
d e bona fide Vakbeweging van werkgevers en
werknemers opereren en speciaal opereren op
het gebied waarop de Eenheidsvakbewe.ging
zich thans begeeft. Moet dat, voor de opbouw
van ons land zo gewichtige orgaan gepasseerd
worden, terwijl de raddraaiers en onruststokers
worden toegeknikt? Terecht schreef „Trouw"
j.l. Zaterdag in verband met het gebeurde in
Rotterdam en in de mijnstreek: ,Het moet uit
zijn. Als het kan goedschiks en anders kwaad-
schiks". Zo is het inderdaad.

De Minister President bedoelt het stellig goed;
het gaat echter nu vooral en allereerst oin het
gebruik van de juiste middelen en toepassing
van de juiste methoden. Niemand van ons kan
en mag dulden, dat het Nederlandse Volk wordt
getiranniseerd. De Regering weet wat zij ten
deze heeft aan de gevestigde constructieve Vak-
beweging; zij late de Eenheidsvakbeweging wat
zij is; zij graaft op de duur haar eigen graf;
haar leven kan alleen niet kunstmiddelen pe-
rekt worden, tot schade van ons Volk.

eL B.



D E vreugde over onze herworven
viijheid. welke onder geen tegen-

slagen verloren mag gaa.n, daar zij 4e
vlam van onze voortdurende dank-
baarheid moet hoeden, mag ons niet
beletten om met onverschrokkenheid
én mededogen de diepe wonden bloot
te leggen welke de barbaarse vijand
sloeg in de ledematen van ons volk.
Een van deze wonden wordt getekend
door de verwildering van onze jeugd
en het is deze wonde, welke als een
bloedende snede heL gelaat van ons
herboren volk ontsiert. Door de we-
derrechtelijke opheffing van de goe-
de jeugdverenigingen, door het ge-
welddadige uiteenrukken der gezin-
nen, waarvan de vader als slaaf naar
Duitsland werd gevoerd, door een ze-
deloze propaganda, waarmede men
onze jeugd op listige wijze wilde win-
nen, door het ondermijnen van het
ouderlijk en eveneens van hè; kerke-
lijk gezag, door de onweerhoudbare
verruwing der zeden, welke een der
kenmerken is der oorlogsmentaliteit,
door tal van factoren tenslotte, zoals
zwarte handelsprac ijken, het noodge-
dwongen onderbreken van studie en
geregelde arbeid etc., door dit alles
samen, is onze jeugd op angstwekken-
de wijze verwilderd en zijn talloos ve-
len in de branding van het oorlogs-
getij hun stuur kwijl geraakt. Van-
daar ook het groot aantal jeugdmis-
drijven, zedelijkheidsdelicten, straat-
schenderijen enz. enz. Dit wil na uur-
lijk niet zeggen, dat onze jeugd in al
haar geledingen bedorven zou zijn, of
dat wij geen - betrouwbare, zedelijk
hoogstaande jonge mensen meer zou-
den aantreffen, integendeel zelfs. Zo-
als iedere stormach ige periode de
karakters zift , de sterken staalt en de
getrouwen toets , zo heeft ook deze
tijd in vele opzichten het kaf van het
koren gescheiden. Het is echter ver-
s andig niet enkel naar de uitersten
te zien, het zou al te simpel zijn om '
te doen alsof er aan de ene zijde en-
kel kaf en aan de andere zijde enkel
bloeiend koren zou zijn. Er zijn tal
van geknakte korenaren, die nochtans
geen kaf zijn en van deze staat ge-
schreven, dat wij het gekrookte riet
niet moeten breken.

Er moet zo snel mogelijk iets voor
de jeugd gedaan worden. Voor de nog
.gezonde, van huis-uit gedisciplineerde
jeugd de gezonde, vrije jeugdvereni-
ging, voor de heel of half verwilder-
de jeugd een paedagogisch goed ge-
leid vormingsinstituut. Hier denken
wij aan hers el van het kampwerk
en . . . . dat kunnen wij hier wel aan
toevoegen, wij zijn niet de enigste die
hier aan denken. Reeds werd van di-
verse zijde voor herbouw van ons
kampwerk gepleit, zo bijvoorbeeld
voor onder justitie vallende jeugd.
Het kami?we-.k dat wij tot heden
kenden, go.d ' in ïioofdzeak de
werkloze jeugd. Denken wij slechts
aan de jeugdwerkgemeenschap „Dra-
keniburg", waar in de jaren 1933—'41
zo vele jonge mensen zinrijke arbeid
hebben verricht aan de opbouw van
qns katholieke cultuurcentrum, waar
zij zich in allerlei opzichten konden
ontwikkelen en waar zij zowel licha-
melijk als gees elijk gevormd wer-
den. Dit kampwerk ging door de
komst van den overweldiger verloren.
Onze zo keurig ingerichte kampen
werden opgeëist voor- de Arbeids-
dienst en later leeggeroofd achterge-
laten. Naar wij hopen is er straks
geen sprake meer van een werkloze
jeugd, doch er is zeer zeker sprake
van een in zedelijk opzicht verwilder-
de en verwaarloosde, van een aan alle
discipline ontgroeide jeugd en deze
moet weer opgevangen, gevormd en
geleid worden.

Het opvangen van deze jeugd nu is

refds meermalen het onderwerp
geweest van gedachtenwisseling, zo-
wel in intieme, geslo en kring als
meer in het openbaar en in zoverre
wij uit onze ervaring kunnen oorde-
len, is de kampgemeenschap, mits
goed geleid, een prachtig vormings-
instituut. Over dit punt is, geloof ik,
niet zoveel meningsverschil, maar an-
ders wordt het, wanneer de vraag ge-
steld wordt of dit kampwerk confes-
sioneel dan wel interconfessioneel
moet worden opgebouwd. Een vraag,
waarvan het gewicht niet mag wor-
den voorbij gezien.

Allereerst mag worden opgemerkt,
dat er een breedverbreide neiging
valt te bespeuren naar aiterconfetsio-
nele verbindingen, In zoverre deze
neiging voortspruit uit hè1, verlangen
naar een ongebroken volkseenheid,
valt ze niet enkel te begrijpen, doch
ook te waarderen. Doch bij alle waar-
dering moeten wij de grond nie; on-
der de voeten verliezen. Volkseenheid
behoeft zeker niet te betekenen: ver-
vloeiing van alle samenstellende de-
len tot een vormloos geheel. Ware dit
wél de betekenis, dan zou de nage-
streefde volkseenheid geen goed, doch
een kwaad betekenen. Uit de vorige
oorlog herinneren wij ons nog de een-
heidsworst, uit deze oorlog kwam.
o.a. de eenheidsvakbeweging te voor-
schijn. Waarschijnlijk was hel toen-
maals noodzakelijk tot een soort een-
heidsworst te geraken maar he^ ïs nu
helemaal niet noodzakelijk tot een
eenheidsvakbeweging te geraken en
zover :k 't zie. is er bij de principiële
arbeiders ook heel weinig neiging om
zich in die algemene worsilmachine
ot een vormloze massa te laten fijn-
malen.

Doen de pogingen tot opbouw van 'n
eenheidsvakbeweging sterk denken
aan het in Frankrijk ten tonele ge-
voerde Volksfront — de actie zal den-
kelijk wel uit dezelfde koker komen
— de streving naar interconfessioneel
kampwerk voor de jeugd herinnert
aan de actie voor de openbare school.
Ook de openbare school gold eenmaal
voor de voorstanders als het enige
werkelijk nationale opvoedingsinsti-
tuut. De practijk in de oorlogsjaren
heef: duidelijk genoeg geleerd, dat de
bijzondere, met name de katholieke
school, zijn leerlingen heeft opgevoed
tot burgers, die voor geen andere va-
derlanders in nationale trouw behoef-
den onder te doen. Ondanks deze er-

varing, blijkt men loch weer het enig
lieil te willen zoeken in een z.g. een-
heid, welke men ten koste van con-
fessionele groeperingen wil bereiken.

Zo beschouwt bijvoorbeeld dr. W.
Banning het blijkbaar als een geluk-
kig symptoom van nieuw leven in de
Kerk, wanneer zij (en daarmede be-
doelt hij dan de Ned. Herv. Kerk)
in de toekomst niet tot de christelijke
ouders zal zeggen, dat de bijzondere
school de enig goede is voor hun kin-
deren, zoals zij ook niet meer tegen
de christelijke arbeiders zeggen zal,
dat hun plaats vanzelfsprekend in de
christelijke vakbeweging is. Wij we-
ten nie: of de Ned. Herv. Kerk het
eens is met dit in „Je Maintiendrai"
verschenen betoog, doch dat de Ka-
tholieke Kerk zal blijven waken over
de opvoeding van onze jeugd en deze
opvoeding blijft plaatsen op de basis
van de eigen godsdiens ige overtui-
ging, daar behoeft, meen ik, niet aan
getwijfeld te worden.

Wij noemden hier even de eenheids-
vakbeweging en de openbare school,
niet om ons op zijpaden te begeven,
doch om aan te tonen, dat op verschil-
lend gebied gelijke iendenzen tot uit-
drukking komen. Men „gevoelt" voor
interconfessioneel kampwerk, zoals
men voor alles gevoelt wat met een
vaag eenheidsbegrip samenvalt.

Dat hier een groot gevaar dreig:, be-
hoeft nauwelijks betoogd. Hetgeen in
jarenlange principiële strijd verwor-
ven werd, dreigt opgeofferd te wor-
den aan een vaag idealisme, dat tot
leuze heeft: „alles moet anders en al-
les moet één worden".

Onze nieuwe kabinetsformateur,
prof. Schermerhorn, heeft hierover in
zijn sympathieke introduc ie-rede en-
kele rake dingen gezegd:

„Niet de eenvoudige leuze: het moet
alles anders worden, zal ons moeten
leiden, maar wel een hersteld en ver-
diept besef van goed en kwaad, van
hetgeen voor de samenleving behoort
te volgen uit het belijden van ieders
diepste levensbeginselen...."

In het bijzonder behoeft de opvoe-
ding deze basis der „diepste levensbe-
ginselen", juist omda: het er om gaat
de op te voeden jeugd een klaar be-
grip omtrent goed en kwaad bij te
brengen. Houdt dit reeds een pleidooi
in voor het confessionele kampwerk,
er is méér, het katholicisme is immers
niet enkel een reeks van dogmatische
geloofspunten, het is, zoals prof. dr.
Malmberg S.J. opmerkt, een bepaalde
wijze van leven. Het wil primair een
vorm van mensenleven zijn".

DE HOEPEL

Drijft steeds u zelf ten goeden aan,
Zo zult gij deugd en vreugd begaan.

Als 't Hoepeitje niet ivierd gedreeven,
Dan zou zijn loop zich haast begeeven:
Zo moet het mensch'lijk leven voort;
Van kinds af, in zijn oude dagen,
Met minder en met meerder slagen,
Indien 't zal komen, daar het hoort.

JAN WYKEN (1649—1712)

En nu is het toch vanzelfsprekend,
dat men een ka holieke jongen het
best kan benaderen in zijn eigen le-
vensmilieu, dat zijn gemoed het ge-
makkelijkst wordt aangesproken in
de taal die hem van kind af aan ver-
trouwd is, dat hij ge roffen wordt door
voorstellingen, welke hem „liggen",
dat in een katholieke jeugdgemeen-
schap zijn deugdleven het gemakke-
lijkste tot argeloze on. plooiing komt.
Alleen in het confessionele kampwerk
kan men een leidersstaf samenstellen
van personen, die het in de diepste
levensvragen geheel eens zijn, die één
lijn we en te trekken, die omtrent ze.
delijke beginselen niet van opvatting
verschillen en die dus niet verwarrend
op den toch reeds stuurlozen jungen
inwerken.

Gedurende de oorlogsperiode bleven
in ons land enkele kampen bestaan
voor moeilijk opvoedbare jeugd. Deze
kampen waren interconfessioneel, zo-
dat men in dij opzicht enige ervarin-
gen heeft. En deze ervaringen wijzen
allen naar één punt: de grote moei-
lijkheid om een vaste basis voor de
opvoeding te vinden, de moeilijkheid
ook om in zo?n neutrale omgeving een
milieu te scheppen, waarin de zede-
lijke waarden als vaste grootheden le-
ven, de moeilijkheid lenslotte om de
gewetensvragen, waarmede de jongen
worstelt, op klare wijze te beant-
woorden.

_ Zover mij bekend, zijn de resultaten
van dit interconfessionele kampwerk
voor de moeilijk opvoedbare jeugd
dan ook zeer onbevredigend en is er
heel weinig reden om di. experiment
voort te zetten.

Zullen, naar ik meen, alle verstan-
dige paedagogen het ontoereikende
van een geneutraliseerd kampwerk
inzien, zij zullen toch — met behoud,
naar ik hoop, van het confessionele
beginsel, willen blijven streven naar
wat men „de volkseenheid" pleegt te
noemen.
Nu mag uiteraard geëist worden, dat

iedere groep, dat elk volksdeel, zijn
werkzaamheden richt op het alge-
meen welzijn en zó de volkseenheid
dient. Ieder opvoedingsinstituut, dat
zijn pupillen zou vormen in een geest
van sectarisme, veroordeelt zichzelf,
het vormt niet, maar misvormt. Reeds
in 1935 zei ik, sprekend op een katho-
üiekendag te Noord-Holland, ,,de taak
van den ka holiek in het openbare le-
ven is: een goed burger te zijn'. En
wat geldt voor ons, geldt ook voor de
anderen. Het op confessionele basis
steunende kampwerk behoeft in geen
enkel opzicht de volkseenheid ;e scha-
den, mits de kampen door een echt
Nederlandse, door een echt nationale
geest zijn bezield. Mogelijk wil men
nog een stap verder gaan en de leden
van de diverse kampgemeenschappen
in geregeld contact me elkander bren-
gen, hetzij door hen samen te bren-
gen op één werkobject. hetzij door
gezamenlijk te organiseren bijeen-
komsten, sportoefeningen enz. Di; al-
les valt te overwegen, mits men niet
tot een geneutraliseerde s aatsopvoe-
ding komt.

In elk geval mag, dunkt ons. ver-
wacht worden, dat in deze door de
overheidsinstanties overleg gepleegd
word: met de diverse jeugdorganisa-
ties en organen van jeugdzorg. De pe-
riode, waarin wij door een vreemden
overheerser als onmondigen werden
beschouwd en behandeld, ligt nu ge-
lukkig achter ons. In een zo belang-
rijke kwestie als de opvoeding ven
onze jeugd, mogen wij het recht, een
woordje mee te spreken, met reden
opeisen.

Drakenburg, l Juli 1945.
JAN BEERENDS.



ONZE PLANNEN MET

Welke zijn de concrete' plannen
ten aanzien van Herstel, nu en in de
naaste toekomst?

Een antwoord op die vraag moet
zich baseren op doel en karak er van
het blad. Herstel is op de eerste plaats
altijd geweest een weekblad voor de
beweging. Het wil echter ook zijn, en
dit méér dan :n het verleden, een blad
voor het katholieke arbeidersgezin,
het begrip arbeider hier weer geno-
men in de brede betekenis van het
woord.

Als contact-middel tussen leiding en
leden staan de kolommen van dit blad
dus allereerst open voor hetgeen de
leiding van onze beweging te zeggen
of reeds gezegd heeft tot de Overheid,
tot officiële en semi-off ciële lichamen
to. het bedrijfsleven, tot de leden en
tot de publieke opinie in , het alge-
meen, in verband met het sociale
vraagstuk in al zijn geledingen en
aspecten. Op de oplossing daarvan
s och is immers het ganse beginselpro-
gram van de beweging doelbewust
gericht.

In populaire, voor een ieder ver-
staanbare taal zullen bepaalde verlan-
gens naar voren worden gebracht, zal
op verbeteringen aangedrongen, op be-
staande misstanden onomwonden ge-
wezen worden.

ïn dezelfde '.rant zullen wij voort-
durend mededeling doen van pogin-
gen welke ondernomen, van resulta-
ten die zijn bereikt, van teleurstellin-
gen wellicht, die vooralsnog moesten
worden gemcasseerd.

, Herstel wil daarnaast op ruime
schaal van voorlich ing dienen, wil
ook richting en bezieling geven aan
onze gezamenlijke strijd voor een be-
tere wereld. Dat houdt in, dat wij ons
niet tot de ma.eriële dingen zullen
beperken. Het geluk van den mens
ligt immers niet alleen in het bezit
van stoffelijke goederen, me' slechts

.m het genot van een lichamelijke ge-
zondheid, maar bestaat ook en vooral
m een geestelijke gezondheid en in het
bezit van een zekere mate van kennis
en on wikkeling, waardoor het gevoel
van eigenwaarde wordt gestimuleerd
e" de mens tot een persoonlijkheid
uitg-roeit.

Vraagstukken en onderwerpen van
godsdienstig-zedelijke, van sociaal-
hyg'ënische en van culturele aard zul-
len derhalve mede de beschikbare
plaa sruimte opeisen, gelijk immers
>ok het program van onze beweging
op de behartiging van de belangen
van den gehelen mens. op zijn waar-
achtig levensgeluk, is afgestemd.

Dat wij in dat verband dus ook
voortdurend aandacht zullen schenken
aan de grote verscheidenheid van
onze instellingen, aan hun doelstelling
streven en ontwikkeling ligt al even-
zeer voor de hand als de verzorging
van een aantal rubrieken, waaruit
men wekelijks de zo broodnodige gees-
telijke zuurstof moet kunnen put en.

Een staf van medewerkers en me-
dewerksters zal daarvoor langzamer-
hand nodig zijn, naast de beproefde en
onmisbare medewerking van de leden
van het dagelijks bestuur van hel Ver-
bond, doch bij de keuze van personen,
die voor de eerstgenoemde catego-
rie n aanmerking komen, zal uiter-
aard een serieuze selectie worden toe-
gepast.

Voorts willen wij er ook zeer be-
wust op aansturen om het leven en
streven van onze beweging in de ver-
schillende delen van het land, in de
diocesen, in de verschillende streken
en plaatsen, .zo volledig mogelijk in
ons blad te weerspiegelen. In de toe-
komst zal de aanstelling van een
„flying reporter", van een vliegenden
verslaggever zou men kunnen zeg-
gen, iemand die — gewapend me: een
goede camera — zich overal bevindt,
waar wat „te doen" is, moeilijk kun-
nen worden gemist. In woord en beeld
zullen wij trachten onze lezers voort-
durend en volledig van het veelzijdige

werk van de beweging, na ionaal, dio-
cesaan en plaatselijk op de hoogte te
stellen.

***
Zoals gezegd, Herstel wil echter ook

vooral zijn een blad voor het gezin.
Maar dan moet nie alleen Vader er
in zijn vrije tijd in lezen en dat met
plezier doen, neen dan moet ook Moe-
der er 's avonds — na volbrachte dag-
taak — iets in vinden, waarin zij als
vrouw, als ech genote en moeder, be-
lang stelt, iets wat haar kracht en
troost geeft, iets ook wa: haar — in
het meestal late avonduur — aflei-
ding en verpozing brengt.

Het zal ons ernstig s reven zijn om
in de toekomst aan dat karakter van
Herstel, als ge/in-blad alle recht te
doen wedervaren.
Ook de jeugd en wat tot haar belan-

gensfeer moet worden gerekend, kan
op onze serieuze belangstelling ver-
trouwen. Het reeds voor de oorlog ge-
rijpte plan om — speciaal voor het
jonge volkje — als bijlage een kinder-
krant uit te geven, ligt voorlopig nog
in de wa ten! Maar ook dat heeft onze
aandacht.

Zo willen wij een door veelzijdige
inhoud en overzichtelijke opmaak,
straks door fraaie illustraties en pak-
kende tekeningen trachten het week-
blad van onze beweging, redac ioneel
verzorgd door de beproefde dagelijkse
leiding van het Verbond, in samen-
werking met een uitgelezen staf van
medewerkers en medewerksters, te
ma.ken tot een wekelijkse populai-
re stamgast in de huiskamer, naar
wiens komst ieder lid van de bewe-
ging •—• met zijn gezin — steeds weer
opnieuw met verlangen uitziet.

Intussen moeten wij in deze lijd
vooral, wel met onze benen op de be-
gane grond blijven staan en wij willen
ons niet schuldig maken aan het wek-
ken van allerlei verwachtingen, die
toch voorlopig nog niet vervuld kun-

nen worden. In he^ vormen van een
oo'dee1 over de vraag in hoeve: re het
boven aangegeven deel bereikt is,
moeten onze lezers wel terdege ver-
disconteren •— zeker nog de eerste tijd
- de beperkte mogelijkheden en de

weinige middelen, welke ons ter be-
schikking s aan en de grote en veler-
lei moe lijkheden die uit •c'e huidige
situatie voortvloeien. De omgeving
waarin en de omstandigheden waar-
onder het blad gedrukt wordt, zijn
verre van ideaal en ook dat heef zijn
weerslag op het resultaat. Dat kan
niet anders. Wat wij derhalve vóór
alles van onze lezers vragen is een
groot fonds van goede wil en een goed
begrip ook voor de somtijds schier
onoverkomelijke moeilijkheden (men
denke eens even aan hè haren-ten-
berge-doen-rijzende expeditie-pro-
bleem in deze tijd!) waarvoor de re-
dactionele en administratieve leiding
van het blad zich beiden geplaatst
zien.

Op één ding — ten slo:te — stellen
wij hoge prijs en dat is op een leven-
dig contact tussen lezerskring en re-
dactie. Heeft men bepaalde verlangens
ten opzichte van hè. blad, men kome
daar gerust mee voor de dag. Wil_men
een of ander onderwerp behandeld
hebben — of zelf ter sprake brengen
— dit laatste uiteraard ter beoorde-
ling van de redac ie — men schrome
niet! Juist deze uitwisseling van ge-
dachten, wensen en mogelijkheden zal
aan de kwaliteit van het blad ten
goede komen, zal de popularitei: ervan
ongetwijfeld verhogen.

Moge zo ons werk een vruchtbare
bijdrage vormen in de wederopstan-
ding, in het herstel, in de vernieuwing
en de verfrissing van onze katholieke
arbeidersbeweging, wier groei en
bloei — naar onze innige overtui-
ging — ons land en ons volk slechts
ten zegen kunnen strekken.

BEUMER.

Een stem uit hef Zuiden
De katholieke arbeidersbeweging

boven de grote rivieren trekke een
les uit de ervaring, die onze beweging
in het Zuiden opdeed.

Het militair gezag had hier in zake
papier; oewijzing een ernstig tekort
aan rechtsbesef of aan bereidheid tot
rechtvaardig handelen of leed anders
aan niet te verantwoorden zwakheid
tegenover bru ale eisers.

De oud-illegale bladen kregen van
het voorradige papier een quantum
toegewezen, dat volstrekt onevenredig
was aan de waarde, die deze pers had
voor ons volk.

De noodzakelijkheid van een tijde-
lijk doorbestaan van 'n oud-illegale
pers erkennen wij.

Dar betekent echter volstrekt niet,
dat een hele serie oud-illegale bladen
in zo'n exemplaren-aantal moest blij-
ven verschijnen, dat er voor andere
bewegingen, die iets anders, iets min-
stens even gewichtigs te ver ellen
hadden, nauwelijks kans bestond op
spreken tot ons volk.

Wij treden hier alleen in het krijt
voor de pers onzer ka holieke arbei-
dersbeweging.

Als er één beweging, ook van zui-
ver nationaal standpunt bekeken,
recht had op voüe herrijzingskans,
dan was het de onze.

Zij heeft het verzet in Nederland
ingeluid, zó krachtig da: heel Neder-
land daarvan onder de indruk kwam,
zó bemoedigend, dat anderen zich aan
haar verzet durfden optrekken, zó
sterkend, dat dit bovengronds verzet
het latere ondergrondse voor een

groot deel heeft noodzakelijk en mo-
gelijk gemaakt.

Het moedig volhouden der beweging
in haar houding tegenover geweld en
vleierij der bezettende macht en haar
landsverraderlijke aanhang is in fei'e
niets minder geweest dan de meest
radicale beïnvloeding van ons volk in
nationale geest tot aan het begin der
bevrijding.

Daarom strijd; het in ernstige mate
met de verdelende rechtvaardigheid,
dat onze beweging in zake papiertoe-
wijzing ver werd achtergesteld bij de
oud-illegale pers, zelfs me: een blad
van revolutionnairen als „De Waar-
heid".

Onze vrienden in het Noorden mo-
gen het doorzeggen aan iedereen, dat
het Zuiden geweldig verbolgen is over
dit, voor gezagsdragers beschamende,
feit, da: onze kath. arbeidersbeweging
zelfs niet voldoende papier ontving,
om ,.Herstel" aan haar leden te kun-
nen bezorgen, terwijl b.v. de commu-
nisten met propagandabladen konden
„smij en" en de propagandisten der
Nederlandse Volksbeweging de be-
schikking kregen over het vierdubbele
van onze toewijzing.

Aan het ministerie van „Herstel en
Vernieuwing" worde deze onvoor-
waardelijke eis gesteld: zolang de pa-
piervoorraad onvoldoende is om allen
volledig te gerieven, wordt aan aan-
vragers papier toegewezen in over-
eenstemming met de betekenis die hun
pers voor het volkswelzijn bezit.

P. P.

ONDANKS ALLES!
'f h Zondagmiddag ongeveer drie

uur.
ik loup even naar Van der Meer

toe om over de expeditie van Herstel
ie praten, Mant ie f is in ti'é garage,
zegt z n vriendelijke wederhelft.

In de garage sia ik 'n ogenblik per-
plex!

tt- aarde lezer!
liebt U wel eens 'n autoband met

een jietspomp proberen op te pom-
pen? In een gmage-iuiniie ais het
snik heet is? Lent u enigermate op
de Jioogte met de kwaliteit van de te-
genwoordige soiulie? .

In de garage nu staat Van der
Meer, in z'n smoezelig geworden
overhemd; zwart en zonder boord,
z'n haren hangen verward door el-
kaar. De Iwee oudste spruiten hel-
pen druk mee....

Er liggen autobanden, halve bin-
nenbanden, ik ontdek 'n reservewiel,
gereedschap, solution, enfin U kunt
zich deze omgeving en deze sfeer
wellicht enigszins voor den geest ha-
len.

Morgen, Maandag móet er gereden
worden, herstel moet de deur uit en
nu — op Zondag — is hij met het
banden-plakken bezig . . .

Twaalf maal is er geplakt, twaalf
maal gepompt met de fietspomp . . . .
Want niet zodra kwam er weer enige
spanning op de banden door de wa-
gen af te krikken, of de 'plaksels lie-
ten weer los, hij kon het wiel er weer
af halen en opnieuw beginnen.

De banden zelf zijn als regel ver-
legen-verdroogd, na 4 jaar onderdui-
ken. En dan . . . erbarmelijk slechte
solutie, geen goed gereedt> hap, de
toestand van de wegen . . . . Het lijkt
u'el of ie lereen z'n spijkerbak op
straat heeft omgekeerd, moppert Van
der Meer, ik denk dat 'die spijkers in
ieder geval steeds onze banden zoe-
ken '5 Avonds 9 uur is hij
dan eindelijk klaar, maar ook . .. ge-
radbraakt! En dan begint 's Maandags
de tocht dwars door Noord- en Zuid-
Holland over Rotterdam—Den Haag
loeiden, Haarlem, Alkmaar, Amster-
dam, de centra van waaruit de pak-
ken Herstel verder moeten worden
geëxpedieerd naar de afdelingen,
naar de ieaen . . . Tien uren lang in
een voorovergebogen houding in een
vecwagen, die voor déze tocht nu toe-
vallig beschikbaar was . . . .

O ja, er z ij n plaatsen waar men
met verlangen naar Herstel uitziet.
W nar men kans ziet, ook met ree/
moeite, maar mei nóg meer goede
wil. het blad bij de leden thuis te be-
zon<en.

Maar er zijn ook centra waar men
het blad mei 'n zekere onverschillig-
heid i.i ontvangst neemt, waar men
voor het eerste gat blijkbaar gevan-
gen zit, ,waar weinig of geen moeite
gedaan wordt!

Afdelingsbesturen tracht U zich
toch enigermate in te denken in de
ontzaglijke problemen \vaar wij in
Utrecht voor staan. Misschien dat de
halve kolom van deze week in U nu
iets heeft losgeslagen. Het feu sacré
.iets van een heilig vuur,, om nu. nu
vooral met alle ten dienste staande
middelen en met vereende krachten
de beweging op te stuwen naar om-
hoog! Het is zo broodnodig!

\T1ET de eenvoudige leu-
-/V ze: het moet alles an-
ders worden, zal ons moe-
ten leiden, maar wel een
hersteld en verdiept besef
van goed en kwaad, van
hetgeen voor de samenle-
ving behoort te volgen uit
het belijden van ieders diep-
ste levensbeginselen, hoe
verschillend die op zich zeif
ook mogen zijn. Het gaat
om het scheppen van nieu-
we vormen, waarin de we-
zenlijke geestelijke waarden,
die ons volksleven door de
eeuwen heen hebben gedra-
gen en beheerscht tot nieu-
we uitdrukking en als hef
kan. tot nieuwe heerlijkheid
zullen komen.

(Prof. Ir. W.
SCHERMERHORN

Radio-rede 28-6-'45)



Bestuurders op de bres!
DE golf van bruut geweld, die

cns Vaderland op 10 Mei
1940 overstroomde en alles met
zich meevoerde, neeft 5 laren
lang over ons gewoed en ontzet-
tend veel leed en • ellende over
ons volk gebracht Het heidense
nat ionaalsocial isme heeft, getracht
de dijken van ons volkskarakter
te doorbreken, eerst door kabbe-
lende golven later echter door
stormachtige watermassa s en
brandingen. Gevaarlijke doorbra-
ken zijn echter niet voorgekomen
dani zij de oplettendheid en acti-
viteit van onze dijkgraven, de
Bisschoppen, de leiding der an-
der ^ Kerken en de Nederlandse
Verzetoeweging Aan deze dijk-
graven, bekenden en onbekenden,
past op deze plaats een eresaluut
en wij bidden God aan de bij dit
werk gesneuvelde dijkarbeiders,
de eeuwige rust te geven, die zij
door hun plichtsbetrachting ten
volle hebben verdiend. Hun aller
voorbeeld sterke ons in de strijd
voor een welvarend Nederland.

Wat deed de arbeidersbeweging
voor onze arbeiders gedurende de
strijd tegen de go.fslagen? Wij zijn,
althans nu, niet in staat daarop een
antwoord te geven voor ge-heel Neder-
land en zuilen ons moeten bemerken
tot het westen van ons land. meer
speciaal tot de hoofiftaj en omgev.ng.
Al spoedig bij het begin van de grote
slavenjacht, de zogenaamde „Sonder
Aktion Sauckel" werd door enige men-
sen, onder wie zich ook katholieken
en enige, voortgekomen uit de krin-
gen vari de Arbeidersbeweging be-
vonden, overwogen, hoe de arbeiders
die daarvan het slachtoffer werden,

geholpen konden worden. Radicaal
opdeden was geboden! Er werd een
organisatie voor onderduikers in het
leven geroepen. De slachtoffers moes-
ten koste wat kost geholpen worden
met onderduiken, met geld, met bon-
kaarten, met persoonsbewijzen en an-
dere valse papieren. Verder traentte
men de slachtoffers daadwerkelijk
vrij te maken van uitzending, hetgeen^
een succes werd en alleen in Amster-
dam we' d zo m ddels het Geweste-
lijk Arbeidsbureau een zeer groot
aantal slachtoffers gered. De dijk-
wacht, onze K.P.'er Jan van Kan is
voor dit werk (het verzorgen van de
distributiebescheiden) door de nazi's
vermoord. Hulde Jan en God hebbe
je ziel1 Een eresaluul aan Willem He-
selaars, die zich het lot van de Joden
aantrok en die tengevolge daarvan
gevangexi werd gezet. Gelukkig is
Willem gezond en wel in zijn gezin
teruggekeerd en hij trappelt nu van
ongedu om onze mensen verder in
nieuw Nederland te dienen. Onze
vriend Cornelis moest zijn nuttig
werken onderbreken voor enige

Harmon ische
orde ƒ

De arbeider heeft recht
op een zoo groot deel der
stoffelijke goederen, dat hij
behoorlijk leven kan, onder
alle omstandigheden. Maar
hij heeft evenzeer recht op
een leven, dat zijn aandeel
krijgt in de beschavings-
aoederen van het volk.

Actuele dingen
Tengevolge van oms andigheden,

welke wij niet in de hand hadden, en
ten dele nog niet hebben, zijn er in
het vorige nummer enkele storende
zetfouten geslopen, welke de - lezer
vermoedelijk zelf wel on dekt zal heb-
ben. Er zal ernstig naar gestreefd wor-
den ook deze kleinigheden in de toe-
komst zoveel mogelijk te vermijden.
In het artikel „Ac uele Dingen" werd
de regel „Voor zover de middelen van
de betrokken bond zulks toelaten
worden de financiële consequenties
daarvan aanvaard" geplaats; achter de
alinea „Intussen schrijve men nieuwe
leden in!"

Dit kan tot misvatting aanleiding
geven. De eers e alinea leze men ech-
ter achter de zin „Het gaat voora' om
de erkenning van oude rechten en
aanspraken, daar mag geen misver-
stand over ontstaan". Wij wilden juist
betogen, dat de financiële consequen-
ties van de handhaving van die oude
rechten, dus van de rech en van hen,
die vroeger, voor de opheffing lid wa-
ren, door de bonden, voor zover mo-
gelijk, worden aanvaard!

NIET ALLEEN
de voedselvoorziening, doch
ook de ontzettende nood op
het gebied van huisvesting
en huisraad, van kleding
en schoeisel eist dringend
'•nnr?ienin£. De voor ieder
zichtbare ruïnering ran ons
nationale vooefbrengingsap-
pnrnut levert hierbij echter
bijna onoverkomelijke be-
zwaren. Dit apparaat moet
weer pp gang worden ge-
brf'ht Daarvoor is arbeid
nodig en voor die arbeid is
nodig voorziening in de di-
rectie noden der arbeiders.
(Prof. Ir. W. Schermerhorn

Radio-rede 28-6-'45)

De Stchting van de Arbeid heeft
zich de vorige week officeel voorge-
steld aan de minüter van Sociale Za-
ken, de heer Drees. Hij kende de
Stichting reeds uit ons aili-i ilkgale
tija Talrijke zaken werden bevredi-
gend besproken. Met minister Drees
is, gelijk we reeds eerder opmerkten,
te praten; hij kent zijn zaken; nij weet
wat hij wil,

* * *
In Baarn is het aantal abonné's

van De Volkskrant van 20 opgevoerd
tot 400!

* * *
Men vraagt: hoe ver strekt de sa-

menwerking tussen de verschillende
delen der Arbeidersbeweging? Hei
antwoord luidt: de samenwerking
beperkt zich tot de besturen. Gecom-
bineerde ledenvergaderingen liggen
derhalve buiten de opzet.

* * *
Met de likwidatie van de gestolen

N.A.F.-goederen kan nog steeds niet
begonnen worden, omdat de likwida-
teur nog niet is benoemd.

Minister Drees heeft een spoedige
beslissing toegezegd.

* * *
Binnenkort zullen aan alle gewes-

;t«lgke Arbeidsbureaux adviescom-
missies worden verbonden bestaande
uit vertegenwoordigers van werkge-
vers- en werknemersorganisaties.

* * *
De Raad van Vakcentralen heeft

een commissie benoemd, welke lot
taak heeft, de grenzen te trekken,
waarb.nnen de onderscheidene Vak-
bonden de werknemers zullen kun-
nen organiseren.

Gevraagd is aan de commissie, zo
spoedig mogelijk — binnen drie
maanden — met haar rapport gereed
te zijn.

* * *

Het voorlopige correspondenlie-adres
van het Centraal Bestuur van de
Ned. E.K. Volksbond luidt:

BERKENSTRAAT 57, HAARLEM

maanden logies in het „Oranjehotel"
te Scheveningen. De Arbeidersbewe-
ging in het westen treft geen blaam.
Zij heeft haar taak voor de arbeiders
verstaan en doorgezet, zij stond pal,
ook in de moeilijkste ogenblikken!

Enkele weken geleden ontv'ng het
hoofdbestuur van onze Ned. R K.
Bond van Handels-, Kantoor- en Win-
kelbedienden van zijn afdeling Gro-
ningen bericht, dat vr;end Mager-
mans als commandant van de N.B.S.
in gezelschap van zijn zoon, enkele
neven en nog enige personen na de
bevrijding van Gron'ngen met een
versierde auto naar ^ieuwerschans
was gereden om een aantal gewonde
Nederlanders te gaan halen.

Bij aankomst aldaar bleek, .n te-
genstelling met de geruchten, N'.eu-
werschans nog niet bevrijd te zijn,
met als gevolg, dat het gehele gezel-
schap door de Duitsers is gevangen
genomen en niettegenstaande alle na-
spor ngen sinds 6 a 7 weken spoor-
loos was verdwenen.

Dezer dagen ontving het Hoofdbe-
stuur bericht van de familie .vTager-
mans, dat na veel onderzoekingen
is komen vast te staan, dat het gehele
gezelschap in de gevangenis in Leer
(Duitsland) is ter dood gebracht.
Na vee] moete is het de familie ge-
lukt de lijken te vinden ,n de be-
grafenis heeft vermoedelijk reeds te
Groningen plaats gehad.

Bekend is, dat vriend Magermans
ook in het bondsbestuur in de afge-
lopen moeilijke jaren steeds ten volle
zijn plicht heeft gedaan en niettesien-
staande grote opofferingen regelma-
tig de niet geheel zonder gevaar ont-
blote bijeenkomsten heeft bijge-
woond

Op 24 Maart stierf tengevolge van
een noodlottig ongeval, vriend Jan
de Kon-ng, van de Ned. R. K. Trans-
portarbeidersbond Op wet;.
Limburgse Groene Kruis,, waarvan
hij voorzitter was, werd hij door een
geallieerde legerauto aangereden en
was op slag dood.

Laten wij al deze vrienden in-
sluiten bij ons gebed voor hen, die
in dienst van en voor vaderland en
beweging, het offer van hun levan
hebben gebracht.

Loonsverhoging toegestaan
Binnen bepaalde grenzen

De aandacht van 'verkgevers en
werknemers word; van off ei 21e djrie
nog eens gevestigd op het oepaalde.
«n art. 3 van het buitengewoon ue-
sluit arbeidsverhoudingen van 17 luli
1944, krachtens welk artikel et niet
geoorloofd is, hetzij wijzigingen in
bestaande lonen en nndere arbeids-
voorwaarden aan te breng n hs'.zjj
daarvan afwijkende Tbeidsv w-waar-
den m nieuwe arbeidsovereenkom-
sten op te nemen, tenzij daarvoor
toesiemm ng is verleend door of van-
wege den rijksbemiddelaar. Overtre-
ding van deze bepaling is strafbaar.

Verzoeken om toestemming als vo-
renbedoeld moeten -chriftelijk »vor-
den gericht tot het College van Rijiw-
bemiddelaars. flatgebouw Villïms-
park, Zeestraat te 's-Gravenhage.

In verband met de gestegen kosten
van hei levensonderhoud :s ui'eraard
een verhoging van de op 10 Mei 1940
geldende lonen b.nnen bepa, - gren-
zen redelijk en toelaatbaar te achten.
Teneinde het bedrijfsleven hierbij de
nodige armslag te laten, is .ht-.ns door
het College van Rijksbemiddelaars,
in overleg met de regering en de
Stichting van de Arbeid gehoord, aan
alle werkgevers toestemming ver-
leend tot verhoging van lonen mits
de nieuwe lonen niet hoger zijn dan
hetzjj 125 pet. van de op 10 «et 1U40
vastgestelde of gebruikelijke lor>.°n.
hetzij 115 pet. van de op 31 >c*ober
1942 geldende lonen. Het uitbetalen
van hogere lonen blijft — tenzij óii
op grond van de voorheen bestaande
wettelijke voorschriften was toege-
staan — derhalve verboden, voorzo-
ver de werkgever daarvoor an het
College van Rijksbemiddelaars gsen
afzonderlijke toestemming h"e.t ver-
kregen.

Ten einde aan de moeilijkheden,
welke de huidige omstandigheden
meebrengen, met name voor < gro-
tere gez nnen, tegemoet te komen,
heeft de regering bovendien reeds
bepaald, dat de uitkering ingevolge
de Kinderbijslagwet, thans b"dragen-
de ƒ0,20, resp. ƒ0.25 per kind en per
dag, te rekenen van l Januari 1945
wordt verhoogd tot f 0.4O r*er Mmi
en per dag, van weik besluit wij reeds
in Hers'el melding hebben gemaakt
De kosten van het levensonderhoud
worden op dit ogenblik reeds beïn-
vloed door belangrijke regeringssub-
s:dies. welke zijn verleend jm die.
kosten zo laag mogelijk te houden.

De regering is voornemens ook voor
de toekomst de nodige waakzaamheid
op dit terrein te betrachten.

Wanneer de avond valt over de we-
reld en de stilte omlijnd wordt door
verre geluiden van bezige mensen en
dingen, dan is het ogenblik van even
rusten voor den vermoeiden mens ge-
komen. Der dagen ijl gegons is ver-
stomd.

De avondmaaltijd wordt bereid en
gij zijt in afwachting.

Over een klein kwartier gaat gij
eten, dan zijt gij omgeven met rumoer
van kletterende schalen, kleppende
kinderen en de bedoening van uw
huis.

Straks is er dan weer vergadering
ot er moet nog nodig iets gedaan
worden.

Doch nu zijt gij vrij, alleen en rus-
tig. De daverende dingen van de dag
laten u met rust en de herrie en
drukte van het werk is van u afge-
vallen. Het zit er weer op voor van-
daag. Gij staat aan de hoek van uw
huis of wellicht gaat gij dan zi ten
in de rieten leunstoel van grootvader
zaliger of gij kuiert eens wat rond,
naar gelang uwe aard en het jaarge-
tyde.

Gij peinst zo over vrouw en kii.de-
ren, over leven en dood.

Ja, de doden zijn nu zo nabij, en de
beelden van hen, die heengingen, staan
duidelijk voor uw geest.

Gij peinst zo over zorgen en leed,
die uw deel zijn geworden, over de
feestelijke weelde van de oogst en het
werk uwer handen.

Gij moogt dat wel zo te peinzen. Het
doet u deugd dit nietsdoen, hetgeen,
volgens een wijze kerkvader, toch
geen ledigheid betekent.

Het is als een frisse dronk na zware
arbeid, als een zonnestraal in een don-
kere kamer.

Peinzen is zo vruchtbaar, want in
die stille ogenblikken van bezinning
nemen wij wellicht de belangrijkste
beslissingen.

De resultaten van ons peinzen zijn
soms verrassend, meestal leerzaam en
altijd wettig.

Daarvan willen wij bij tussenpozen
gaarne iets mededelen in dit week-
blad.

Vital V.


