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U T R E C H T

ntwikkeling
regering zal een regeling ontwerpen voor de organisatie van het bedrijfsleven in grote samenvattende eenheden, waarin

de overheid, ondernemers en arbeiders hun plaats verkrijgen, welke organen onder goedkeuring van hoger gezag algemeen
bindende regelingen, zowel op sociaal als op economisch terrein voor de bedrijfstakken kunnen vaststellen."

Door deze mededeling van de Regering
in haar economisch program zegt zij ons dat
zij de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
wü gaan invoeren.

Een plan principieel van grote betekenis
en van verstrekkende aard. Het is immers
niet minder dan het verwezelijken van de

oratieve idee, welke in Quadragesimo
Anno met klem van argumenten is verde-
digd.

Met diepe overtuiging en innige warmte
Pleit de Paus immers voor zodanige hervor-
ming van instellingen, dat er wederom een
maatschappij ontstaat, waarin bijeengebracht
is, wat natuurlijkerwijze bij elkaar behoort.

r moeten wederom levenskrachtige organen
ln het lichaam van de Maatschappij gevormd
Worden, organen met een eigen leven en een
eigen functie, welke onder toezicht van ho-
§er gezag, de tot de corporatie behorende
belangen, met in achtneming van het
algemeen belang, behartigen. Wezenlijke
^eranderingen, met name voor de rechtspo-
sitie en de aanspraken van den arbeider —

it begrip hier in de brede zin van het woord
genomen — zullen hiervan het gevolg zijn.
Hij wordt dan immers niet alleen in de socia-
le- doch ook in de economische sector als
Volwaardig erkend mét al de daaraan ver-
bonden consequenties.

Er ontstaat hierdoor metterdaad een ande-
re rechtsorde voor den arbeider en zijn ar-
beid en het is verheugend dat ook de rege-
ring hierop de nadruk legt. Zij spreekt
immers, als aanduiding voor dit deel van
haar voorgenomen werkzaamheden, van de
Rechtsorde van de arbeid, een aanduiding
die principieel juist weergeeft wat doorvoe-
ring van haar plannen op dit stuk betekent.

Een van de belangrijkste gevolgen van
grote maatschappelijke hervorming is

dat de onzekerheid van bestaan en met
narne in economisch opzicht, tot nog toe
r~r°evig bezit van het overgrote deel der ar-
"eiders in ons land, kan worden wegge-
n°men.

Toen wij hieraan dachten, herinnerden wij
Or»s de rede van Prof. Romme op de vergade-

ring van de besturen der katholieke centrale
organisaties op godsdienstig, sociaal en cultu-
reel terrein, welke vergadering op 15 Mei
1941 te Utrecht, op initiatief van het comité
voor de actie naar de nieuwe gemeenschap
werd gehouden.

Daar zeide Prof. Romme, volgens het ver-
slag in De Maasbode van 16 Mei '41, o.m. het
volgende:

„Ook in Nederland is de massa des
volks nog steeds, economisch, dit kenmerk
opgedrukt: onzekerheid van bestaan. Dat
het vraagstuk van de vermogensvorming
door de massa in ons land zelfs nog niet
een begin van oplossing heeft gevonden
schreef spreker toe aan de omstandigheid,
dat in de loonbepaling de rechtvaardige
verdeling zeker niet het leidende beginsel
is.

Spreker wil niet beweren dat feitelijk de
arbeider in het looncontract nimmer deelt
in de opbrengst van het voortgebrachte
product en dat de opbrengst van het pro-
duct bij de bepaling der loonhoogte niet
een zekere rol zou spelen, maar wel, dat
rechtens elke relatie tussen den arbeider,
den medewerker aan de totstandkoming
van het product, en de opbrengst van dat
product ontbreekt, alsook dat voor de be-
paling van het loon in de praktijk van het
economisch-sociale leven het delen door
den arbeider in de opbrengst geen begin-
sel, laat staan een leidend beginsel is."
Wij hebben in dit citaat het woordje rech-

tens vet gedrukt laten zetten, omdat de af-
wezigheid tot deze verhouding tussen de
genoemde relaties, het grote gemis is en
deze verhouding moet worden gecreëerd om
een einde aan de gemaakte bestaansonzeker-
heid te kunnen maken.

Het behoeft dan ook niet te verwonderen
dat Prof. Romme de laatste dagen in enige
voortreffelijke artikelen in de Volkskrant
nader op deze materie is teruggekomen. Wij
zijn hem daarvoor ten zeerste erkentelijk,
niet alleen om het belang van de zaak, maar
ook omdat hij hierdoor de grote betekenis
van het Regeringsvoornemen nog eens heeft
geaccentueerd.

Het behoeft wei geen betoog dat onze
katholieke arbeidersbeweging zich uitermate

verheugt over wat is aangekondigd en dat
zij met meer dan gewone belangstelling zal
volgen, wat er op dit gedeelte van het ar-
beidsveld der Regering gebeuren gaat.

Onze beweging mag zich daarbij — zonder
onbescheiden te zijn — met gepaste trots
haar verleden herinneren. Zij was het im-
mers die in de rijen van hen die de publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisatie verdedigden
steeds vooraan heeft gestaan, waarbij ook
mag worden gememoreerd dat zij er voor in
de arena trad, toen nog maar weinigen er
zich voor aangordden. Met grote dankbaar-
heid moet hierbij gewag gemaakt worden
van figuren als Prof. Aalberse en anderen,
die reeds jaren en jaren geleden er voor in
het strijdperk traden en die onze katholieke
arbeidersbeweging voor dit ideaal wisten te
bezielen.

Verblijdende ontwikkeling. De idee der
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie wordt
thans grif aanvaard. In 't algemeen mag
worden gezegd dat slechts weinigen princi-
pieel er tegenover staan. Doch er zijn — en
men behoeft daarvoor geen decennia terug
- ook andere tijden geweest. Tijden waarin

de propagering van de gedachte met een
schouderophalen of érger werd ontvangen.
Doch wat meer zegt: in de kringen van onze
arbeiders kan met succes over de idee wor-
den gesproken, omdat men de strekking er
van volkomen begrijpt.

Zo gezien heeft, met name voor onze ka-
tholieke arbeidersbeweging de zo juist ge-
constateerde ontwikkeling een wel zeer bij-
zonder aspect. Eens te meer blijkt ook welke
waarden in het arsenaal van eigen sociologie
aanwezig zijn.

Het is, om meer dan een reden van beteke-
nis dat de leden van onze beweging bij het
invoeren ook van andere betekenende her-
vormingen, zich de geschiedenis van 'onze
beweging herinneren. Deze geschiedenis is
zeer leerzaam en haar kennen zal er niet al-'
leen toe bijdragen de beweging meer te waar-
deren, ook nu, doch men zal daardoor tevens
komende dineen beter begrijpen.

A—n.
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De waardigheid van onze mense-
lijke persoon valt af te meten naar
de afstand welke ons van het dier
scheidt, zoo zegt de bekende Russi-
se schrijver Maxim Gorki in een
van zijn romans en dit is een woord
dat wij geheel kunnen onderschrijven.
Het dier leeft vanuit één blinde be-
staansdrift welke hem er toe drijft
zijn honger te stillen, zijn dorst te les-
sen, zijn nest te bouwen of zijn bol te
graven, zich voort te planten en zijn
jongen te verzorgen. Instinctmatig
streelt het zijn dierlijk welzijn na, re-
ageert het op zinnelijke prikkels en
leeft het binnen de enge ring van
dierlijke strevingen. De mens ech-
ter is een redelijk wezen, begaafd met
verstand en vrije wil. Hoewel hij veel
met het dier gemeen heeft, onderwor-
pen is aan eenzelfde bestaansdrift, on-
derworpen aan allerlei dierlijke be-
geerten en strevingen, aan honger,
dorst en koude, aan vermoeienis, aan
dierlijke angsten en dierlijke pijnen,
toch is hij van hoger orde. Door zijn
verstand en zijn vrije wil kan de
mens zich verheffen boven het dier-
lijke uit, kan hij zich losrukken uit
die cirkelgang van blind-dierlijke han-
delingen, kan hij als mens de- schep-
ping beschouwen, kan hij zich op het
wezen der dingen bezinnen, ja kan hij
zijn geest hoog boven de stof uit, tot
God zelf verheffen.

Maar deze verheffing kost altijd in-
Bpanning, vraagt altijd een geeste-
lijke activiteit en hoeveel moeite dit
kosten kan, hebben wij vooral in de
oorlog duidelijk ervaren en zullen wij
in deze na-oorlogperiode eveneens
nog dagelijks aan den lijve voelen. Het
van de ochtend tot de avond slaven
en sloven om het naakte bestaan, om
eten en drinken, om een houtje in de
kachel, om een paar schoenen aan je
.voeten en 'n broek aan je gat, trekt je
zozeer binnen die kring van aardse
beslommeringen, van lijvelijke nood-
druft, dat het voor duizenden uiter-
mate zwaar is om zich boven al deze
stoffelijke strevingen te kunnen optil-
len. Vandaar ook dat een volk het-
welk tot paupensme vervalt, geeste-
lijk sterft De mens wordt dan een
wroetend dier, gebogen naar de aar-
de, zonder enige andere belangstel-
ling dan voor eten, drinken en sla-
pen.

De strijd om een menswaardig be-
staan, beoogt dan ook juist het ver-
overen van een positie waarin de
echt mensetij/te vermogens zich vrij
kunnen ontplooien. Maar hierbij moe-
ten wij ons in één ding niet vergis-
sen; de sociale strijd schept d e
voorwaarden tot een mens-
waardig bestaan, maar niet het mens-
waardig bestaan zélf. Immers al leef ik
onder nog zulke goede voorwaarden,
toch kan ik — de beste omstandig-
heden ten spijt — mijn leven ver-
knoeien en op de mee.tt onwaardige
vrijze doorbrengen. Heeft de oorlog
ons geleerd hoe afhankelijk wij zijn
win Godx gaven, de vrede moet ons
leeren in dankbare aanvaarding van
alles wat tot ons levensonderhoud by-
draagt, boven de gehechtheid aan die
goederen uit, te streven naar volle-
dige ontplooiing van ons geestelijk
leven.

Dat geestelijk leven beeft een strikt
godsdienstige kant, de rechtstreekse
verheffing van de ziel tot God, het
heeft ook een algemeen culturele zijde,
het richten van onze geest op alles
wat waar is, wat goed en wat schoon
is. En deze ontdekkingstochten naar
de schoonheid, naar de waarheid en
naar de goedheid van de dingen, ver-
onderstellen helemaal geen uitzonder-
lijke onderneming, men behoeft er
niet voor naar Italië te reizen, men
behoeft er niet voor naar de schouw-
burg of naar het museum te gaan,
(hoe waardevol zulke bezoeken ook
kunnen zijn) neen, ze vragen slechts
dat wij ons zuiver menselijk, instellen.

Indien ik bijvoorbeeld een boomgaard
aanschouw en daarbij alleen getrok-
ken wordt door mijn begeerte naar de
vruchten, dan stel ik mij louter dier-
lijk in. Op dezelfde wijze beziet de koe
het gras op de weide. Wanneer ik ech-
ter lioven die lichamelijke begeerte
uit, de boomgaard aanschouw in zijn
schoonheid, wanneer ik daar een deel
in zie van Gods heerlijke schepping,
dan eerst zie ik dit alles vanuit mijn
volle menselijkheid.

Zoals wij zagen, staat het paupe-
risme hetwelk de mens tot een dier
verlaagt, die volle menselijke beleving
van de dingen, in de weg. Een daar-
aan tegenovergestelde belemmering
van het menselijke schuilt in de bur-
gerlijke behagelijkheid. Is de pauper
een hongerende wolf, die zatgegeten
burger is een vadsig varken dat
snorkt van laag bij de grondse genoe-
gelijkheid. En het laatste is nog erger
dan het eerste.

Nu kan men zeggen, dat de na-oor-
logse wereld nog lang niet aan die ge-
noegelijkheid toe is, maar de neiging
om zich aan die genoegelijkheid over
te geven is er wel degelijk. En hierin
schuilt een gevaar voor de nieuwe ge-
boorte van ons volksleven. Naar de
mate dat het normale leven weer op
gang komt, wij weer een belegde bo-
terham krijgen, een pak nieuwe kleren
kunnen kopen, de radio weer met een
draai aan de knop kunnei. aanzetten,
ons salonnetje weer kunnen inrichten
en wij opnieuw tegen de buurvrouw
kunnen zeggen, kom je eens kijken
als het kleedje ligt, naar die mate
neemt het gevaar toe. ons weer in de
kleine behagelijkheid des levens onder
te dompelen en ons hoogste ideaal te

vinden in een lichamelijk en geestelijk
rentenierschap.

Het is niet voor niets dat de Kerk
dag-in dag-uit onder de H. Mis de ge-
lovigen toeroept: „Sursum Corda" de
harten omhoog", want deze verhef-
fing des harten is altijd weer een ac-
tieve daad. Het kost altijd weer moeite
ons aan het kleine, zelfgenoegzame
wereldje waarin wij zo gaarne vertoe-
ven, te onttrekken en. ons, met alle
spankracht die in ons is, te verheffen
tot een hoger plan.

En toch, willen wij werkelijk na
deze oorlogsgruwelen, het leven op-
nieuw van de grond af aan gaan be-
leven, dan moeten wij er ons voor
hoeden om ons wederom aan een te
klein en te mak bestaantje te hechten.
Op welke trede van de maatschappe-
lijke ladder wij ook staan, welke
functie wij ook uitoefenen, welk wel-
vaartspeil wij ook hebben bereikt, of
wij er behoorlijk kunnen komen, of
de touwtjes nauwelijks aan elkaar
kunnen knopen, onder alle omstan-
digheden moeten wij trachten het le-
ven gróót te leven en onze aandacht
te richten op al wat goed, waar en
schoon is. De katholieke arbeiders-
beweging beperkt er zich dan ook niet
toe om te streven naar materiële wel-
vaart, hoe noodzakelijk een bepaald
welvaartspeil dan ook is, maar wil —
zoals in haar beginselprogram zo
klaar staat uitgedrukt — ook de gods-
dienstig-zedelijke belangen van haar
leden ten volle behartigen. Het gaat
steeds om de gehele mens en om het
gehele, uit vrije persoonlijkheden op-
gebouwde volk met al zijn strevingen,
behoeften en noden. Zij wil, gelijk zo
kernachtig werd uitgedrukt: „alles
voor het volk en het volk voor
Christus".

JAN BEERENDS

£w kl&inst taak
vooh

Het. bestuur van het Kan. v. Schaik-
fonds heeft zich met een schrijven tot
de plaatselijke comité's gewend met
de oproep het werk voor dit zo bg
uitstek mooie fonds te hervatten.

Zoals bekend werd het. werk van
het Fonds in Juli 1942 door de be-
zettende autoriteiten verboden en de
gelden in . beslag genomen.

Thans — nu in den lande de Ka-
tholieke arbeidersbeweging overal
weer op toeren komt — meent het
Fondsbestuur, dat de werkzaamheden
weer kunnen aanvangen.

Was het Fonds voor de bezettings-
tijd een instelling, waaraan honder-
den propagandisten met grote liefde
en ijver werkten, niet minder zal dit
thans — naar wrj vertrouwen — net
geval zijn. Immers juist tijdens de
oorlogsjaren hebben wij toch wel dub-
bel leren waarderen, wat het betekent
voorlichting en bijstand te kunnen
krijgen van onze priesters. Wij moe-
ten het ons dan ook tot een ere-
plicht rekenen het Kan. van Schaik-
fonds, het fonds dat tot doel heeft
om extra financiële steun te geven
aan leden, waarvan zonen voor het
H. Priesterschap worden opgeleid, bin-
nen de kortst mogelijke tijd weer te
doen functionneren.

Het Fonds is — zoals de gehele be-
weging — leeggeroofd en gestolen.
Men zal straks van de gestolen goe-
deren redden wat er te redden valt.
Dat neemt niet weg, dat het fondsbe-
stuur in samenwerking met alle
plaatselijke comité's, intussen zal
trachten het verloren gegane zo spoe-
dig mogelijk te herwinnen.

Om dit te be-
reiken verzoekt
het. fondsbestuur
de comité's om te
willen nagaan
hoe het ter plaat-
se met de ther-
mometers gesteld
is. Het, bestuur
zou het op prijs
stellen, indien al

degenen, aan wie vroeger een thermo-
meter is verstrekt worden bezocht, en
wel met het doel:

a. na te gaan of de thermometers
nog in goede staat aanwezig zijn;

b. de thermometer eventueel te le-
digen en

c. om, te trachten van iedere ther-
mometer-spaarder een bijdrage van
minimaal één spaar jaar in do ther-
mometer, zijnde ƒ 1.04 te mogen ont-
vangen.

Wanneer bereikt kan worden, dat
alle thermometer-spaarders thans —

in één keer — het normale spaarbe-
drag van ƒ 1.04 zouden willen offe-
ren, dan zouden de middelen van het
fonds in eens flink worden verstevigd.
Dan kan het fonds zijn prachtige
werk aanstonds weer hervatten.

Het is bekend, dat de offervaardig-
heid van de mensen over het alge-
meen zeer groot is. Laten wij met el-
kaar proberen ook dit fonds van die
vrijgevigheid te doen profiteren. Kwi-
tantieboekjes en borderellen, zoals die
voorheen werden gebruikt, zijn in be-
perkte mate nog voorradig en worden
op verzoek gaarne toegezonden.

Nieuwe thermometers (of reparatie-
materiaal staan momenteel niet meer
ter beschikking en kunnen voorlopig
ook niet worden aangemaakt. Boven-
dien heeft het fonds met dezelfde
moeilijkheden te kampen als het Ver-
bond en de Vakbonden, tengevolge
van het gebrek aan communicatie-
middelen.

Wij hopen van harte, dat de oproep
van het voortvarende en enthousiaste
fondsbestuur — onzerzyds gaarne en
ten volle ondersteunend — weerklank
zal vinden bij bestuurders van aange-
sloten bonden, om bij hun bezoek aan
de plaatselijke afdelingen dit fonds
weer op gang te helpen, bij de propa-
gandisten om het gevraagde onder-
zoek in te stellen, bij de gezinnen van

'onze duizenden leden, om de thermo-
meter weer z'n oude plaatsje aan de
wand terug te geven en het gevraag-
de bedrag van f 1.04 voor de eerste
start te offeren.

Historie van de week
(B) In het vervolg zullen wij iedere

week een kort overzichtje geven van
enkele belangrijke historische gebeur-
tenissen in binnen- en buitenland, op
het gebied van handel, nijverheid en
scheepvaart, landsverdediging, weten-
schap en kerkelijk leven, kunst en
sport.

Niet alleen ter wille van enige va-
riatie in de inhoud maar ook om ook
op die manier wekelijks een klein
steentje tot de algemene ontwik-
keling van onze lezers bij te dragen.
Wij nopen flat ook dit rubrickja
zich spoedig zal hebben ingeburgerd!
23 Juli Is het 300 jaar geleden dat

tsaar Michael van Rusland,
de stichter van de dynastie
der Romanows, welke tot
1917 regeerde, overleed.

24 Juli is het 100 jaar dat Koning
Willem ü met groot gejuich
voor een zestien-daags be-
zoek te Londen werd ont-
vangen bij welk bezoek hem
door de Engelse regering de
titel van veldmaarschalk
verleend werd.

25 Juli werd B. Mussolini twee jaar
geleden door. Koning Victor
Emmanuel afgezet en ge-
vangen genomen.

25 Juli hoopt Koningin-moeder Eli-
sabeth van België haar
69ste. verjaardag te vieren.

26 Juli bestaat de Nederlandse
provincie van de orde der
ongeschoeide Carmelieten
10 jaar.

27 Juli hoopt mgr. Th. A. L. J. van
Roosmalen C. ss. R., aposto-
lisch Vicaris van Suriname,
zijn 70sten verjaardag te ge-
denken.

28 Juli is het 100 jaar geleden dat
het parochie kerkje van St.

t Willibrordus te Wintelre
(dekenaat Oirschot) door
Mgr. Zwijsen werd ingewijd.

31 Juli bestaat de St. Radboud Stich-
ting, welke de bevordering
van het Katholiek Hoger
Onderwijs in Nederland ten
doel heeft, 40 jaar.

Het offer der
illegaliteit

Drie en twintig duizend Neder-
(anders vielen in de illegaliteit
alleen door den kogel.

Mr. Dr, G. J. Y. Heuven
Goedhart op e«n bijeen,
komst «oor Ned. Volki-
herstel te Utrecht.
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Het is sociaal gesproken
een schande dat er nog werk-
gevers worden aangetroffen
die zich tegen deze aan alle
kanten rechtmatige verhogiug
van de arbeidslonen verzetten.

Met de Stichting van den Arbeid —
waarvan ons Verbond een wezenlyk
deel uitmaakt — zijn wij het eens dat
voor het herstel van het bedrijfsleven
en voor de sociale rust in het land de
spoedige totstandkoming van een
nieuw evenwicht tussen lonen en
prijzen noodzakelijk is.

Voorwaarden voor het snel berei-
ken van zulk een evenwichtstoestand
zijn o.m.:

1. de strikte handhaving der nieuw
vastgestelde koersverhoudingen van
de gulden tegenover de andere valu-
ta's;

2. een drastische sanering van ons
geldwezen waardoor het zwarte geld
uit de handen der consumenten ver-
dwijnt;

3. een nauwgezette controle op de
naleving der nieuw vast te stellen
loon- en prijsvoorschriften.

Wij geloven zelfs dat in ons leegge-
Stolen en verwoeste land dat nieuwe
evenwicht tussen lonen en prijzen
voor afzienbare tijd op een beduidend
lager niveau zal liggen dan vóór de
oorlog in ons betrekkelijk welvarend
vaderland mogelijk was. Maar als wij
dit aanvaarden, en of we het graag
willen of niet we zullen bet wel moe-
ten aanvaarden — het spreekwoord
zegt: Waar niet is daar verliest de
keizer zijn recht — dan willen wij in
dit verband toch nogmaals wijzen op
een o.i. onhoudbare toestand.

In „Herstel" van Donderdag 28 Ju-
ni j.l. hebben wij aan de hand van
de kosten voor de aanschaffing van
het z.g. levensmiddelenpakket aange-
toond dat ondanks de verhoging van

16 kinderbijslag op ƒ 0.40 per dag en
Per Kind, (vergeet niet: de kinderbij-

S vangt aan bij het derde kind) en
undanks de door de Regering toege-
stane verhoging der lonen met 25 %
boven het loonpeil van Mei 1940 —
dan wel 15 % boven het loonpeil van
October 1942 — in de kinderrijke ge-
zinnen het voedselpakket niet volle-
dig kan worden gekocht. Het met 25 %
verhoogde loon plus de verhoogde
kinderbijslag zijn bijelkaar in zeer
vele gevallen niet toereikend om,
voor een gezin met meer dan twee
kinderen — en die zijn er gelukkig
nog zeer veel in Christelijk Neder-
land — het officieel beschikbaar ge-
stelde distributie-voedselpakket te ko-
pen.

Nu spreken wij nog niet eens over
de vele bedrijven en ondernemingen
waar de officieel door de Regering
toegelaten verhoging met 25 % van
de lonen van Mei 1940 NOG NIET is
doorgevoerd.

Hier ligt een actie-terrein voor onze
vakorganisaties dat zo snel en zo
doeltreffend mogelijk moet worden
bewerkt en afgewerkt. Het is sociaal
gesproken eigenlijk een schande dat
er nog werkgevers worden aangetrof-
fen die zich blijkbaar tegen deze aan
alle kanten rechtmatige verhoging
van de arbeidslonen verzetten.

Uit verschillende plaatsen hebben
ons brieven bereikt met mededelingen
waaruit blijkt dat vele gezinnen er
noodgedwongen toe overgaan een ge-
deelte der distributie-bonnen te ver-
kopen hetzij rechtstreeks aan de be-
ter gesitueerden, hetzij aan zwarte
handelaren om dan mede met het,

voor die verkochte bonnen, verkregen
geld in staat te zijn de rest van het
distributie-pakket voor eigen gezin te
kunnen kopen.

Het behoeft geen nader betoog dat
deze toestand tot ernstige en gerecht-
vaardigde verbittering aanleiding
geeft. Temeer als men daarbij bedenkt
dat er in die gezinnen niets overblijft
voor de aanschaf van schoeisel, kle-
ding, huisraad, enz., terwijl deze din-
gen juist in die bezinnen weer ret
meest nodig zijn.

Naar onze mening moet er dan ook

sun
Het is nog: een onhoudbare toestand!

nog krachtiger naar worden gestreefd
aan deze onrechtvaardige en onsocia-
le toestand 'n spoedig einde te maken.

Hoe zou dat kunnen geschieden?
Welke maatregelen zouden er in de

huidige omstandigheden en met in
achtneming van de bovengenoemde
richtlijnen, kunnen worden genomen
teneinde ook de kroostrjjke gezinnen
het leven dragelrjk te maken?

In „Herstel" van 5 Juli j.l. hebben
wij reeds bepleit op korte termijn het-
zij een verdere verhoging van de kin-
derbijslag door te voeren, hetzij een
verlaging van de prijzen van het
voedselpakket.

Een verlaging van de prijzen van
het voedselpakket kan o.i. op twee
•wijzen worden verkregen.

Vooreerst door in het voedselpak-
ket even voedzaam maar minder dure
artikelen op te nemen of, indien bet
niet mogelijk is minder dure artikelen
algemeen in de distributie te brengen
omdat ze er nog niet zijn of niet vol-
doende zijn, door een systeem van
reductie op de prijzen ten behoeve
van kroostrijke gezinnen.

De stichting van den Arbeid bepleit
nu een tegemoetkoming aan de
kroostrijke gezinnen door toekenning
van variabele (wisselende) subsidies

voor de aankoop van levensmiddelen.
Dit zou op de eenvoudige en minst

kostbare wijze kunnen geschieden
door distributie-waardebonnen uit te
reiken, waarop bepaalde levensmid-
delen gratis kunnen worden betrok-
ken door gezinnen van 3 of meer kin-
deren te beginnen met het derde kind
en deze uitreiking te beperken tot de
gezinshoofden wier inkomen ƒ 3000.-
of minder per jaar bedraagt (dit is de
loongrens uit het merendeel der soci-
ale verzekeringswetten).

Men kan zulk een maatregel op
zichzelf abnormaal en sociaal onge-
wenst achten en ze toch bij wijze van
tijdelijke regeling aanbevelen omdat
ze er naar onze mening toe zal bij-
dragen aan de bovengeschetste on-
rechtkundige onsociale toestand een
eind te maken. Wij dringen er dan
ook vanaf deze plaats bij de Regering
krachtig op aan èèn van beide maat-
regelen spoedig, door te voeren hetzij
een verdere verhoging van de kinder-
bijslag hetzij het systeem van wisse-
lende subsidies voor de aankoop van
levensmiddelen. De opgroeiende jeugd
in de kroostrijke gezinnen van ons
Vaderland heeft daarop naar onze
overtuigend een onbetwistbaar recht.

n Poes f er/eest

„Utrecht's meest befaamde stadswijk
heeft op een alles-overtreffende
wijze „uitgepakt", om het feest te vie-
ren van een katholiek geestelijke, pas-
toor van Nuenen, den „Vader der Ar-
men" van Wyk C, den meest populai-
ren pastoor van heel de stad.

Anderhalf uur achtereen heeft men
den goeden herder alle straten, straat-
jes en open vlakten van Wijk C en
het omliggend stadsgedeelte laten
doorrijden, om door ieder inwoner van
deze wyk en door duizenden belang-
stellenden (die van elders gekomen

nasleep van oorlogsettende? 't Is waar,
maar we worden er misschien onge-
voelig voor en het verlangen naar een
tegenwicht leeft onbewust sterk in
ons. We zijn gevoelig geworden voor
een weinig vreugde. Dit trekt ons
onweerstaanbaar!

Ik kleed me weer aan en tien mi-,
nuten later sta ik midden in de feest-
drukte. Wijk C. dreigt te barsten van
de vrolijkheid. Arm in arm, hossend
en zingend een onafzienbare mensen-
menigte die voortdeint in het zacht-
feestelyfce licht van oranje-balonnen.

tiet werkt fascinerend en meesle-
pend, ik sta er midden in en eer ik
net weet word ik opgenomen in de
vreugde. Dat is niet alleen de bevol-
king van Wijk C die hier feest. Dut-

waren) gegroet, gefeliciteerd en be-
dankt te worden. Talloze malen moest
Ay bloemryke huldigingen in ont-
vangst nemen, ontroerende toespraken
van volksvertegenwoordigers aanho-
ren, alleraardigste complimenten en
versjes van de kinderen beluisteren
en zonder ophouden had hy nog oog
en oor voor de dichte ryen toeschou-
wers, die kinderlijk gelukkig bleken
ak de pastoor hen speciaal groette of
de hand toestak om ze te danken voor
een zó imponerende demonstratie.

Om 4 uur begon de „intocht", maar
omstreeks 3 uur werden de deuren der
huizen al dichtgetrokken, om voorlo-
pig buiten te huizen, of werden de
ramen wagewyd opengezet, om daar
met 7 a 8 man door heen te puilen,
als de pastoor voorby zou komen."

Tot zover het Utrechts Katholiek
Dagblad.

Een onder de duizenden heb ik
spontaan meegejuicht toen de pastoor
voorbijkwam.

Als ik 's avonds te bed lig kan ik
de slaap niet vatten. Bet feestrumoer
uit Wijk C waait m'n slaapkamer bin-
nen. Is dit wel een tijd om te feesten?
Staan we nog niet iedere dag in een

zenden moet het vergaan zijn als my.
Half Utrecht is naar hier gezogen door
de magnetische kracht van de te lang-
gederfde, gulle, onbetaalbare vreugde1.

Een gezond plezier dat van aller
gezichten straalt. Daar komt een an-
dere stoet uit de Willemstraat. Oor-
verdovende hoempa's en „Lang zal hy
leven" zet de muziek in. Daar komt
hij, de leidsman, de herder, de geeste-
lijke Vader van Wijk C.

Pastoor van Nuenen aan de kop,
omstuwd door zijn kinderen. Velen
zijn kleurig uitgedost: radja's, apa-
chen, schildknapen en maagden.
Klaarblijkelijk figuren uit de bezadig-
der zegetocht van vanmiddag.

Maar nu is de Pastoor in hun mid-
den, en hij danst mee, lachend en
wuivend. Zijn verschijning doet alom
de onvermoeibare vreugde ten top
stijgen. Tien, twintig keer zing ik hos-
send en dansend, met steeds heser
wordend geluid, ik-weet-niet — welk
refrein. De davering van de muziek
overstemt alles. Straaltjes lopen langs
de gezichten, allemaal lachend-zingen-
de gezichten, die in deze vreugderoes
onverstoord blijven by onverwachte
botsingen en verkeerd geplaatste voe-
ten.

Dit is het uur waarnaar al deze
mensen vyf lange jaren reikhalsden,
de wraak op de vreugdeloze tijden, de
reactie op alle verdriet en narigheid
u'", door de tallozen die deze straten
en steegjes vullen, doorstaan zyn.

Bet moest komen, het zou een-
maal losbarsten, onhoudbaar, onweer-
staanbaar.

Thans is het er! De aanleiding was
dit groots opgezette Priesterfeest, ter
ere van de man, die in^de meest duis-
tere winter, zoveel nood wist te leni-
gen en daarbij de hoop op het thans
stralende licht, levend hield.

Eet was een verkwikking dit feest,
zonder bier, ijsjes, zure haring of weet
ik wat voor attracties in ons geheu-
gen onafscheidelijk aan een feest ver-
bonden.

Als ik weer over het werk-van-aÜe-
dag gebogen sta neurie ik nog 'n brok
refrein van een onophoudelijk meege-
bruld lied en ik glimlach na over het
niet-kerkelijk deel van dit onvergete-
lyk Priesterfeest.

Secretaris Eenheidsvak-
beweging achter slot

en grendel!

Een jaar gevangenisstraf met last
tot onmiddellijke gevangenneming
luidde het vonnis van den politierech-
ter te Rotterdam tegen den secretaris
van de Eenheidsvakbeweging L. van
Os, uit Rotterdam. De rivierpolitie had
namelijk bij een huiszoeking in de wo-
ning van v. Os ruim 30 repen choco-
lade, 11 staven zeep, 9 wollen dekens,
twee kinderdekens en een baal bloem
gevonden, welke goederen v. O. in de
haven had gestolen. Van Os legde een
volledige bekentenis af. Commentaar
is hier, dunkt ons, overbodig.

De tienduizend
bereikt!

Vanaf deze plaats wensen
wij het ijverige hoofdbe-
stuur, en de plaatselijke
werkers van St. Raphaèl van
harte geluk met het bericht
dat ons nog faist voor hét
afdrukken van Herstel be-
reikte: het IG-OOOste lid is
ingeschreven! Nu nog 250 en
het oude ledental is weer
bereikt!
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Hoevelen er van onze mannen en jongens — leden van de
beweging — over de grens zijn gesleept, tveten we nu nog
op geen stukken na-
Henk Verhoef uit Bilthoven was er één van en keerde
terug- Wij hebben hem opgezocht en gevraagd eens,
iets in Herstel te schrijven over zijn ervaringen- Na
aanvankelijke bezwaren — hij had nog nooit voor de krant
geschreven — heeft-ie 't gedaan- We moeten zijn penne-
vritcht zelfs over enkele weken verdelen.
Waarde lezer, als ge aan het lezen van dit artikel toe
bent, zoek dan niet allereerst naar sensatie, maar tracht U,
aan de hand van dit simpele verhaal van 'n eenvoudige
jongen, in de verschillende omstandigheden in te leven. . . .
Pas dan kunt ge iets begrijpen van de zorgen en het leed,
van de angst en het verdriet, van zo talloos velen....

Hei vertrek
Wij zijn bevrijd, kunnen elkaar weer

aanzien en met elkaar praten zonder
de kans te lopen „einsresperrt" te
worden

Ik zal op aandringen van den re-
dacteur van Herstel proberen U iets
van onze belevenissen in MoMjrika te
vertellen, alhoewel ik nog nooit voor
de krant heb geschreven. Een be-
zwaar is ook nog dat ik mijn vulpen-
houder aan de Russen heb moeten
afstaan.

Wat van jou is, is van mij, is — ge-
loof ik — de communistische leer op
dat gebied. Veel snap ik er niet van,
ik weet alleen dat i k hem nu kwijt
ben!

Ik begin dan maar zo voor 't vader-
land weg....

Nog als de dag van gisteren herin-
ner ik mij het afscheid op het stamp-
volle 2e perron van het Centraal
Station te Utrecht. Duizenden mensen
moeders en verloofden die van hun
mannen en jongens afscheid namen,
begrijpende kinderogen waarin al iets
van een zekere angst te lezen lag,
honderden koffers en dozen, och ik
schrijf zo maar achter elkaar wat me
•te binnen schiet....

Handen die elkaar niet loslaten, en
dan opeens dat vertrek van die on-
afzienbaar lange trein en die angst-
schreeuw van al die mensen tegelijk,
'n rauwe kreet die door je ziel
snerpt.... Voor 't eerst van mijn le-
ven zit er 'n prop in m'u keel, bemerk
ik dat m'n ogen vochtig zijn

Hoevelen hebben elkaar toen voor
't laatst gezien?

We zitten in de coupé en doen al-
lemaal gewild onverschillig.

Niemand wil zich „aanstellen" maar
allen zijn we van binnen anders dan
van buiten. Een begint er 'n liedje:
Scheiden doet lijden

Ja, afscheid doet pijn!
Vooral zo'n afscheid!
Vanuit Utrecht gaan we met 'n die-

sel naar Mokum, al zitten we opge-
propt 't is nog om te doen maar daar
aangekomen moeten we overstappen
in 'n oude afgedankte personentrein;
er komen nog meer arbeidsslaven
voor 't derde rijk bij. Voor 't mooie
derde Tijk dat 'wij zo vervloeken en
en waarvan Hitler dacht dat 't nooit
zou ophouden te bestaan.

Naar fief onsterfelijke derde Rijk!
Even 'n klein intermezzo!

't Was ongeveer 'n jaar na mijn
vertrek toen ik 'n toelatingsexamen
deed voor 'n technische school. Mij
werd daar de vraag gesteld wat er na
't derde rijk kwam, ik wilde 'n beetje
gedurfd doen en gaf als antwoord:
„'t Vierde mijne heren."

Ik was auslander en daarom nam
men 't mij niet zó kwalijk maar direct
daarop kreeg ik 'n preek, dat zoiets
onmogelijk was en iedere Duitser
(waar zéér de nadruk op werd gelegd)
niet slagen zou, bij 'n dergelijk ant-
woord op z'n gewichtige vraag. Ach-
teraf bekeken was het antwoord toch
nog zo stom niet, al was 't niet tac-
tisch op dat moment! Gelukkig waren
mijn andere capaciteiten schijnbaar
voldoende want ik werd toegelaten.
Om niet af te dwalen gaan we terug
naar onze slaventrein, wij moesten
immers gedwongen gaan werken voor
onze vijanden. Vanuit Amsterdam
gaat de reis via Amersfoort, Deven-
ter, Enschede, Oldenzaal in de rich-
ting van 't beloofde land. Inmiddels

is bekend geworden dat ons voorlo-
pig- einddoel Berlijn is. Nog staan
daar voor m'n ogen de vele duizen-
den goede landgenoten, die ons langs
't gehele traject gedag wuiven en
bloemen toewerpen, kinderen die ons
toezwaaien met de nationale drie-
kleur. Helaas was dit bij onze terug-
keer niet 't geval wat ons na jaren
van afwezigheid tegenviel. Maar
daarover straks.

's Avonds bereiken we tegen 't mid-
dernachtelijk uur Bentheim 't Duitse
grensstation. Hier worden onze pas-
sen gecontroleerd koffers nagekeken
ei, krijgen we zelf ieder twee boter-
hammen.

Zonder bijzondere incidenten gaan
we dan weer verder, steeds maar ver-
der, alsmaar groter wordt de afstand
tussen hen die wij achter lieten en
het voor ons onbekende. De nacht
is koud in onze vensterloze coupé en
tot overmaat van ramp regent 't naar
binnen.

Zeer vlug gaat 't bovendien ook al
niet. Er zijn er die op de houten ban-
ken trachten te slapen en we lossen
elkaar om de beurt af om onze leden
voor 'n ogenblik te strekken. Zo gaan
we verder. Rheine, Osnabrueck, Hanno-
ver, hier zien we de eerste vrouwelijke
stationschef en een van ons kan 't
niet nalaten, als dat product 't sein
tot vertrek geeft haar mooie petje
van d'r koppie te wippen. In Maag-
denburg hebben we het eerste lucht-
alarm, we mogen de trein niet uit,
maar de Tommies hebben 't ergens
anders op gemunt want ze laten ons
met rust. 's Morgens komen we in
Brandenburg aan; ik weet: ergens in
deze stad zit mijn vriend, onwillekeu-
rig kijk ik als 'n dwaas over de per-
rons, ik zoek hem terwijl ik er zeker
vau ben dat Jan niet eens weet dat ook
ik naar Duitsland moest. Het is dan na-
tuurlijk ook te vergeefs, maar als de
trein reeds weer in beweging is kijk
ik nog steeds naar de perrons waar
Jan niet is en denk ik terug aan Hol-
land waar wij toch altijd samen wa-
ren

Aankomst te Berlijn
Van hieruit gaat 't ineens door naar

de wereldstad Berlijn, nog is Berlijn
intact en 't Potsdammerbahnhof
waar we binnen rollen niet kapot. We
moeten uitstappen angstvallig wor-
den we geteld en bij elkaar gehouden.
Vreemd zien we om ons heen, mensen
kijken ons aan. Schijnbaar is de schil-
der hier 'n vermaard persoon want
overal klinkt 't „Heil Hitler" als
groet. Later heb ik steeds gedacht
dat 't 'n afgod was want de stakkers
zeggen 't bij iedere gelegenheid die
zich daartoe voordoet, 's morgens zo
goed als 's avonds, als ze niet kun-
nen bidden tevens voor en na 't eten
bij wijze van gebed, 'n Hollander wil
grappig zijn, komt op mij toe en
vraagt: „Kun jij niet van zo'n mof te
weten zien te komen, wat of dat voor
'n snuiter is, die Hitler?" Gelukkig
moeten we oprukken en vermoeid als
we zijn dragen we onze bagage de
trappen op en af, dan gaan we met 'n
ondergrondse trein kris-kras door
Berlijn. We arriveren in station
Priesterweg. Hier blijkt 'n doorgangs-
lager te zijn. Je kunt 't ook en beter
aanduiden met de naam luizen
theater, 'n Internationale bedrijvig-
heid van mensen uit alle landen van
Europa, duizenden wiemeien er door
elkaar. Tot ons aller verbazing wor-
den wij onderzocht, misschien zijn ec

die kleinvee bij zich hebben. Door de
ruiten kijken s'ommigen toe (Duitse
kuituur in de practijk!)

In ieder geval je moet verduiveld
voorzichtig zijn om niet van dat spul
op te doen. We ontvangen 'n bordje
waterkoolsoep met 'n stukje brood.
Uit beleefdheid laten we 't staan, we
hebben, immers nog geen honger! Men
nodigt ons uit tot 'n beetje rust maar
niemand waagt zich in de houten
wandluizen-barakken hoe uitgeput we
ook zijn.

Op de slavenmarkt
Het is hier de slavenmarkt.
Hier worden we immers verhandeld

en komen de grote lui, de fabrieks-
bezitters, ons, koelies afhalen. Wij heb-
ben geluk, dit gebeurt reeds tegen
den avond en wij behoeven hier dus
niet te overnachten. We pakken onze
bagage op, 't gesleep begint weer, nog-
maals gaan we door Berlijn, we moe-
ten onderweg nog een keertje over-
stappen en laten de wereldstad ach-
ter ons liggen. Zo bereiken we Bas-
dorf waar wij toen nog zonder 't te
weten 'n paar jaar door zouden bren-
gen.

Waar de blanke top der duinen
Wij zijn niet de eersten die daar

komen want: „Waar de blanke top
der duinen" klinkt ons gezongen door
honderden Nederlanders toe. Lezer,
hebt U ooit in Uw leven in een bui-
tenlands stadion ons Wilhelmus horen
spelen? Kunt U zich enigszins inden-
kun, wat je voelt als je zoals in onze
omstandigheden, zo'n lied hoort, met
zoveel bravour gezongen? Dan pas
begint 't tot je door te dringen: er is
maar één Holland! En daar hou ik
van!

Ik zie enige bekenden uit 't vader-
land, 't weerzien is erg hartelijk. Onze
reeds aanwezige landgenoten helpen
ons dapper mee onze bagage en kof-
fers te dragen. Zo bereiken we in op-
tocht 't lager wij zeggen, 't kamp. 't Is
ver in de avond als we daar aanko-
men en we zijn totaal uitgeput. We
ontvangen 'n goede maaltijd, de eer-
ste en tevens laatste welke ik gedu-
rende mijn gehele verdere kampleven
heb gekregen. Twee dagen later krij-
gen we ieder drie grote zwarte bal-
len op ons bord; we weten eerst niet
wat 't is, wij aan 't opereren, 't blijken
pellkartoffeln te zijn. aardappelen met
schil en al gekookt. Smakelijk eten.
We ontvangen 'n stromatras met 'n
paar dekentjes en verdere kampbe-
nodigdheden, we krijgen onze slaap-
gelegenheid aangewezen, ons kamp-
leven is begonnen.

Ons kampleven begint...
Achttien man bevat onze kamer, we

slapen boven elkaar en onze houten
kribben liggen hard. De volgende
dag worden we naar de fabriek ge-
bracht, worden wij ingedeeld, inge-
deeld om mee te helpen aan de uit-
voering van de oorlogs-programma's
van onze eigen vijanden. Er worden
vliegtuig motoren gebouwd. We moe-
ten 'n half uur lopen naar de fabriek.
't Kamp is afgezet, 's avonds vangen
we vlooien en zetten de boel op z'n
kop. Wij breken kribben af en timme-
ren ze weer in elkaar. Als 't alarm is
zingen we „Tommy kom, smijt 'n
bom en vlieg weerom." Later begaat
ons de lust daartoe, want dan wordt
't te gevaarlijk en vallen de eitjes
soms 'n beetje te dichtbij.

's Nachts bijten ons de wandluizen.

Af en toe wordt je ontluisd, (als ik er
aan denk lopen de rillingen nog over
mijn lijf) dan zijn je kleren naar de
bliksem en zes weken later stink je
nog naar dat gas. Als je post ont-
vangt, ben je in de hemel. Af en toe
krijg je 'n pakje dan vieren we
Engelandje. Zaterdags is 't altijd feest
dan krijgen wij cigaretten. dit is 'n
goed middel tegen de muggen, voor
de vliegen helpt 't niets, van dat
soort zijn er te veel aanwezig. Over
d was wil ik niet spreken.

't Potje in de Koffiekan
's Zomers lopen we altijd in ons

zwempak, koken buiten in de koffie-
kan er stilletjes nog 'n potje bij om
niet geheel te verhongeren. We ma-
ken blauw (spijbelen moemden we dat
iii onze schooljaren) dat 't 'n lieve
lust is, dan krijg je geen eten of wor-
den je cigaretten ingehouden.

Langzamerhand wordt alles stren-
ger er komen meer wachten om 't
kamp. Soms saboteren we, daf is ge-
vaarlijk, sommige wor'len erbij f^«*-
snapt, dan gaan ze naar 't concentra-
tiekamp als, (ik zeg als) ze terugko-
men zijn ze vooreerst niet te herken-
nen! De zwarte handel viert hoogtij.

Het eerste bombardement der
Russen...

In Augustus bombarderen de Rus-
sen voor 't eerst bij ons. Af en toe
spelen we voetbal. In November krijgt
Berlijn er zes dagen achtereen van
langs. Bij ons kunnen wij de vuur-
gloed zien. Velen trekken er Zater-
dag's en of Zondag's op uit om de
vernielingen aan te zien. De schade is
groot.

Hef eerste slachtoffer
Kort hierop sterft ten gevolge van

een ongeval de eerste Hollander. De
begrafenis wordt door alle Neder-
landse kampbewoners op plechtige
wijze bijgewoond. Geen ouders of Ca-
familieleden staan aan zijn graf maar
hij zal niet de enige zijn die hier op
vreemde bodem ver van zijn geliefd
Vaderland voor altijd zal moeten ach-
terblijven. Na veel leugentjes en met
nog meer geluk mag ik in December
met verlof gaan. Thuis tref ik alles
nog gezond en wel aan. 't Zijn pret-
tige dagen ze vliegen voorbij. Kort
voor Kerstmis moet ik terug na 'n
vergeefse poging gedaan te hebben
de feestdagen thuis in 't vaderland te
kunnen doorbrengen. Met Nieuwjaar
bezoekt mijn vriend uit Brandenburg
mij, dat is ook heerlijk. Oude herinne-
ringen worden opgehaald. Zo 4tomt
Februari, minder prettige dagen bre-
ken voor mij aan.

Het droeve telegram
Op zekere Vrijdagmorgen komt er

'n telegram Moeder gestorven! Dien
avond te voren had ik nog 'n brief
ontvangen dat alles goed was.... En
dan zoiets pardoes er boven op!
's Middag zit ik in de trein, 's Avonds
ben ik in Berlijn alwaar ik mijn pa-
pieren ontvang, 's Nachts vertrek ik
naar Holland, 's Zaterdags in de na-
middag kom ik thuis, 's Maandags
wordt mijn lieve Moeder begraven.
Op 't stille kerkhof in Bilthoven te
midden van bos en groen hebben we
haar neergelegd. Heeft ze veel over
mij gepiekerd? Ja, dat zal wel, daar
was ze Moeder voor! Ik was immers
de jongste thuis ...

't Leven gaat verder....
f Wordt vervolgd).


