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VOOR MEI 194O
IEMAND ziet in het organisatorisch

samengaan van Nederlanders en-
kel op de basis van een z.g.n. sociale
ethiek (maatschappelijke zedelijkheid)
een tot mislukking gedoemde poging,
waarover Christelijk Nederland eens
bitter rouwen zal.

Wie zó denkt en spreekt krijgt te
horen: „je leeft nog in de geestesge-
steltenis van Mei 1940" en daar-
mee is hij afgemaakt.

Iemand wil doorwerken met organi-
saties op de basis van zijn godsdien-
stige overtuiging.

Mis, radikaal jiis, hopeloos misl
W a n t . . . . dat deed men vóór Mei
1940. En een erger vergrijp aan Ne-
derlands volksbelang dan de vroegere
basis te behouden voor partijen en
bonden is ondenkbaar. Iemand ziet in
de Nederlandse vo7fcsbeweging, die
allerlei godsdienstig verschillend den-
kenden In massa bijpp" •"! brengen in
één organisatie een ern-tig gevaar
voor verwarring van het denken op
godsdienstig-zedelijk gebied bi) de
massa.

Zo iemand had zo verstandig moe-
ten zijn, vóór Mei 1940 een zalige
dood te stervenj want hij heeft zijn
tijd niet bijgehouden; na Mei 1940 be-
staat dergelijk gevaar niet meerl

Immerdoor wordt gehoord: „dat is
van voor Mei 1940" en daarmee is
schijnbaar het degelijkst bewijs gele-
verd, dat zo'n „vóór-Mei"se het mis
heeft en dat zo'n „vóór-Mei"se toe-
stand onhoudbaar is.

Wil je horen wat de grondoorzaak
is van alle maatschappelijke ellende,
die in de vóór-oorlogse tijd te betreu-
ren viel? 't IB deze: dat wij een eigen,
Katholieke groepering hadden, dat wij
eigen Katholieke sociaal-economische
bonden bezaten.

Een sprekend voorbeeld hebben?
Waarom kon die afschuwelijke

voor-oorlogse werkloosheid niet wor-
den bezworen?

Omdat de Katholieken, Protestan-
ten en Socialisten een eigen partij
hadden.

Zo klaar als een klontje. Dat behoeft
geen bewijsl Laat iemand niet zeg-
gen: ....ja maar.... ik meende
dat Engeland en Amerika en heel de
wereld een onzettende werkloosheid

kende.... Zijn dan in die landen de
„principieel" politieke partijen ook de
schuld van het ontstaan en voortbe-
staan dier naamloze ellende? Maar

lijkheidsgevoel voor het volkswelzijn
te vinden l Maar breng heel die zwik
van vooroorlogse mensen in één or-
ganisatie onder en.... je zult ver-

DE EENHEIDSVAKBEWEGING ALS „DE GOEDE HERDER"

Zo niet de bassen mede-ronken
heeft mijn gepijp vergeefs geklonken

Engeland enzovoorts hebben toch
geen Katholieke groepering?"

Wie zo spreekt, antwoord ik na-
mens anderen: „mijnheer, Je denkt
vooroorlogs en daarmee uit."

Voor de oorlog bestond er geen so-
lidariteit, was er geen verantwoorde-

steld staan van de sociale mentaliteit,
die daaruit opbloeit! Je kunt het toch
zien in de reeds bestaande eenheids-
vakbewegingl

Daar spreekt het geestenscheidend
Katholicisme en protestantisme en
socialisme geen beslissend woord

meer. Daar spreekt alleen de mens,
de menselijke persoon, de sociale
mens, de sociale ethiekl

Daar staat men dan ook versteld
van de verbijsterende solidariteit dier
massa, die bereid is ons volk zelfs te
laten hongeren, om haar honger naar
sociale rechtvaardigheid onmiddellijk
bevredigd te krijgen!

Als de vooroorlogse „principiële"
vakbonden maar uitgeschakeld blij-
ven bij de ordening van het sociaal-
economische leven, den is het econo-
misch volkswelzijn verzekerd) den
kan er politiek weer worden gere-
geerd, zonder in de wielen te worden
gereden! Vraag het den minister-pre-
sident maar of de E.V.B, niet de so-
ciale band is, die vóór alles het volk
dient.

Katholieke, Protestantse vakbonds-
leiders staakt uw practijk, om in eigen
vakbonden de mensen met Christelijke
solidariteit te bezielen en concrete
richtlijnen van Christelijke solidari-
teit voor te leggen.

De pastoor en de dominee op de
kansel zullen de Christelijke beginse-
len wel geven en.... de eenheidsvak-
bonden zullen van uit hun klaarl om-
schreven en consequentl doordachte
sociale ethiek de ware toepassing der
Christelijke beginselen wel waarbor-
gen! Laat het léven In partijen en
bonden enkel gevoed worden door
het minimum-rantsoen van sociale
ethiek, dat alle leven der eenheidsbe-
wegingen als een éénpansmaaltijd
aannemelijk acht en begeert,- den
pas zal er krachtig kunnen gewerkt
wordenl Den pas krijgen wij „een ge-
lijke verdeling van de (geestelijke) ar-
moede."

***

Ik hoor iemand zeggen: „Niet zo
spottend, kerel I Sarcasme paste mis-
schien vóór Mei 1940j in onze naoor-
logse maatschappij moet het uit zijn
daarmee."

De lezer gelieve te bedenken, dat ik
met bepaalde eenheidsopvattingen de
spot drijf en niet met mensen. Dan
vergeeft hij mij mijn spotternij wel-
licht nog liever dan vele gewild-rus-
tige betogen, die aan de massa de
ernst der kwestie zo moeilijk doen
aanvoelen. P.



hei
De Voorzitter van de Ned. R. K. Metaalbewerkersbond, J. G. v. d. Brink,

herdenkt hier het verscheiden van Jan van Kan, een der jongere bestuurders,
die tijdens het schrikbewind gevallen is als slachtoffer van wat hij als zijn
plicht beschouwde: de zorg voor de ondergedokenen. Onze bestuurders
hebben, het is bekend, prachtig werk gedaan in die dagen,- Jan van Kan
heeft zijn leven op het spel gezet en het hoogste offer gebracht. God moge
zijn ziel reeds in Zijn eeuwige aanschouwing hebben opgenomen.

V-^OLLEGA, Jan van Kan had de
zorg voor onderduikers op zich geno-
men. Vóór hij dit werk definitief ter
hand nam had hij de moeilijkheden en
de gevaren daaraan verbonden, met
zijn vrouw besproken. Voor moeilijk-
heden ging Van Kan niet opzjj, als
hij inzag, dat het om een goede zaak
ging. Dat had hij jarenlang bewezen
als bestuurslid en als voorzitter van
de afdeling Amsterdam van onze Me-
taalbewerkersbond. Zoals andere ille-
gale werkers was ook Van Kan begon-
nen met een of twee onderduikers die
hij toevallig op zijn weg ontmoette,
aan distributiekaarten te helpen. Die
hulp kon hij als distributie-ambtenaar
verlenen. Deze laatste functie had hij,
in overleg met ons aanvaard toen
Seyss Inquart een einde aan de vrije
arbeidersbeweging had gemaakt.

Toen einde Juli 1941 de nationaal-
socialistische aap uit de Duitse mouw
kwam, legde Van Kan, evenals alle
overige functionarissen van de Ka-
tholieke Arbeidersbeweging, het bijl-
tje er bij neer en ging alleen nog maar
op reis — al was het met veel harte-
leed — om zijn bond in het Rotter-
dainse district grondig af te breken.

Daar had hij niet veel tyd voor no-
dig en werd toen werkloos. Spoedig
daarna kwam hij bij de distributie-
dienst in Amsterdam. Hier geraakte
hij in contact met de door de moffen
opgejaagde Nederlanders, die zonder
distributiebeacheiden waren gezet.

Zijn sterk ontwikkeld sociaal ge-
voel, dat hem, toen hij nog op de fa-
briek werkte, tijd, geld en talenten

deed offeren in en aan de beweging,
noopte hem spoedig de in moeilijkhe-
den verkerende onderduikers op eigen
houtje te helpen. De maatregelen van
de Duitsers tegen onderduikers wer-
den echter scherper en talrijker. De

JAN VAN KAN

gevraagde hulp nam daardoor toe. Het
ging niet langer alleen. Men nam het
gevaarlijke werk van naastenliefde
gezamenlijk ter hand. Duizenden bon-
kaarten gingen door de handen van
Jan; of beter gezegd: door de handen
van mijnheer Kekel, Pot of een an-
dere schuilnaam — al naar gelang da
S.D. opereerde. De Duitsers hadden er
evenwel lucht van gekregen en over-
vielen op 27 Maart j.l. een bijeen-

EEN AFDOEND ANTWOORD!
Onze Bouwvakarbeidersbond heeft thans reeds 535 afdelingen op-

gericht. Het aantal leden bedraagt, momenteel, rond 20.000. Ook bij
de Bouwvakbond hetzelfde beeld: het ledental in de (meeste) grotere
steden stijgt min of meer, traag. Enschede maakt een gunstige uit-
zondering. Daar is het ledental thans 217, was l Juli 1941: 154. In
de kleine plaatsen gaat het, in het algemeen, prachtig. Enkele voorbeel-
den: Boxmeer Juli 1941: 142 leden, l juu 1945.- 246. In Herpen waren
die cqfers respectievelijk 27—144; den Hout: 11—40; Krommenie:
20—40; Lonneker: 17—36; Lottum: 11—28; Mul: 32—75; Nederweert:
S7—136; Raamsdonksveer: 165—273; St. Michiels Gestel: 85—188 enz.
enz. Dit is het nuchtere, practische, afdoende antwoord van de katho-
lieke arbeiders op het nutteloze gepraat over en het sinistere gedoe
van de Eenheidsvakbeweging!
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Nauweiyka was de
afdeling Leiden van
d<3 Ned. R.K. Te-K.
tielarbeidersbond St.
Lambertus, opgericht
of men moest daar
door de dood reeds
een lid missen in den
persoon van den Heer
Joh. Vertioogt. Om-
dat Verhoogt werk-
zaam was op de Ver-
enigde Touwfabrieken
aldaar heeft de afde-
lingsvoorzitter de
Krutfff weten t« be-
reiken dat er onder
goedkeuring van de
directie, op de fabriek
een collecte gehouden
werd, die de somma

jympioomi
van ƒ 144,35 opbracht,
waarvan ƒ 45. — is be-
steed voor ean krans
van het gezamenlijke
personeel, terwijl het
resterend bedrag aan
de Weduwe werd ter
hand gesteld voor het
doen lezen van H.H.
Missen. In de begra-
fenisstoet werd het

afdelingsvaandel
meegevoerd. Vooraf
is er 's avonds de ro-
zenkrans gebeden,
waarbtl de Voorzitter
voorhad en ook de
andere bestuurders
en vele collega's aan-
wezig waren.

Hoe simpel dit be-

richt ook was, dat wfl
van den plaatselljken
penningmeester ont-
vingen, het is toch,
dunkt ons, een symp-
toom zowel van de
goede verstandhou-
ding tussen directie
en arbeiders ener-
zijds, als van de col-
legialiteit onder deze
laatsten anderzijds,
symptoom misschien
ook van een nieuwe
wereld van de ar-
beid die in wording
is. En daarom ruimen
vrij er gaarne een
plaatsje voor in: zó
moet het worden!

komst. Ook Van Kan was onder de
gearresteerden. Op 11 April werd hij,
met nog een aantal goede Vaderlan-
ders, te Zijpe, N. H., door de moffen
doodgeschoten en daardoor werd het
zoveelste wrede einde gemaakt —
tijdens de bezetting — aan een geluk-
kig huwelijksleven van een voorbeel-
dig huisvader.

Vriend Van Kan heeft rijkhalzend
uitgezien naar de dag der bevrijding,
waarop hij zijn gehele persoon aan de
heropbouw van de Katholieke Arbei-
dersbeweging kon geven. God heeft
anders beslist. Zijn H. Wil geschiede.
Moge vriend Van Kan door ons aller
hartelijk gebed zijn op 44-jarige leef-
tijd afgebroken leven spoedig voor
eeuwig voortzetten in God.

Lezers die ons schrijven
Toca wij voor enkele weken gele-

den onze plannen met betrekking tot
Herstel ontvouwden, hebben wij
daarin o.m. ook betoogd de wense-
lijkheid om aan onze lezers de gele-
genheid te geven bepaalde wensen
naar voren, bepaalde onderwerpen ter
sprake te brengen, van afwijkende op-
vattingen blijk te geven. Kortom:
door uitwisseling van gedachten en
meningen, de lezenswaardigheid en
actualiteit van ons blad te verhogen.

Herstel wil op sociaal, economisch,
cultureel en politiek terrein van voor-
lichting dienen, maar dat wil nog niet
zeggen dat alle lezers het hele jaar
door op de ganse inhoud ja en amen
moeten zeggen.

Nu hebbeu ons sinds die toezegging
reeds diverse brieven bereikt naar
aanleiding van verschillende tot dus-
ver verschenen artikelen. Wanneer
men nu echter bedenkt, dat wij nog
maar vier pagina's ter beschikking
hebben en de oplaag al zo zoetjes aan
tegen de 100.000 aankruipt, dan zal
iedere lezer kunnen begrijpen, dat het
onmogelijk is om aan al die verzoeken
tot opname, ook van daarvoor in aan-
merking komende stukken, te vol-
doen. Wij stellen ons daarom voor de
belangrijkste ingezonden stukken be-
knopt samen te vatten en van een
kort antwoord onzerzijds te voorzien,
om dan steeds wanneer de plaats-
ruimte zulks toelaat onder boven-
staand opschrift een gedeelte daar-
van te plaatsen. Meer kunnen wij in
de gegeven omstandigheden niet
doen. maar in beginsel staan wij dus
inderdaad op het standpunt van ruim
baan voor onze lezers!

Goed aangepakt!
Het voortvarende bestuur van ome

werk liedenvereniging in Wijchen heeft
in samenwerking met een aantal om-
liggende plaatsen een Sociale Week
in elkaar getimmerd, die kinkt als
een klok! Op 't ogenblik dat wij dit
schrijven is ons het resultaat van
deze week nog niet bekend, maar we
zullen wel niet ver van de waarheid
af zijn, als we veronderstellen, dat
deze opzet prachtig is geslaagd. Wij
nemen het program daarvan over, in
het vertrouwen, dat dit wekkende
voorbeeld andere plaatsen tot iets
soortgelijks zal inspireren.

MAANDAG 6 AUGUSTUS 8 uur

PATER JACOBUS M. S. C.
bekende voorvechter van de

werkers over.

..EIGENDOM"

7—7.45 Concert op de kiosk door
de harmonie Winssen-Ewijk 7.30
—8 Reidansen op het terrein van

de Sociale Week door de meisjes
van Ravenstein. 7—8 Mu"ikale

rondwandellng door 't dorp. door
de harmonie van Ravenstein.

DINSDAG 7 AUGUSTUS 8 uur

NICO SCHUÏIRMANS
Landelijk voorzitter van dei
K. A. J over;

„KAPITAAL EN ARBEID"

7—7.45 Concert op de kiosk door
de harmonie van Wflchen 7.30—
8 De Zangver, van Neerbosch

geeft op het terrein 'n uitvoering
7—8 Muzikale mars door de
harmonieën van Puiflijk en Mal-

den.

WOENSDAG 8 AUGUSTUS 8 uur

3. W. ANDRIESSEN
Voorz. T. d R.K. Bouwvakarbel-

dersbond St. Joseph over

„RECHTVAARDIG IX)ON"

7—7.45 Concert op de kiosk door
de fanfare van Alverna. 7.30—8
De zangver. „Orpheus" van Al-
verna zingt op het terrein. 7—745
De harmonie van Balgoij mar-
cheert door het dorp.

DOTTOERDAG 9 AUGUSTUS 8 uur

Ir. W. J. DEWEZ
Rjjkslandbouweonsulent over:
„De OPBOUW VAN KEN
NIEUWE MAATSCHAPPIJ"

7—7.45 De harmonie van Over-
asselt speelt op de kiosk. 7.30—8
Reidansen van Volendammertjea
op het terrein. 7—7.45 Deeat houdt
muzikale rondgang door het dorp

VRIJDAG 10 AUGUSTUS 8 uur.
Pater GILBERTUS LOHUIS
o. f. n» over;

„VERNIEUWING VAN DE
MENS"

7—7.45 Malden concerteert op de
kiosk. 7.30 -S Hatert geeft Rei-
danaen op het terrein. 7—7.46 De
harmonieën van Afferden, Ewijk-
Winssen, Wijchen en Alverna
marcheren door het dorp.

Na afloop van de spreekbeurt
kort danklof in de openlucht

De uitnodiging zelf was in een pit-
• tige st.ijl geschreven. Niet meer in die

oude toon en trant van „Opening, no-
tulen, spreker, rondvraag en slui-
ting, . . . . waartoe wij de eer hebben U
uit te nodigen en waarbij wij vertrou-
wen dat allen aanwezig zullen zijn!"

Neen, hier klonk gelukkig een
nieuw geluid, gelijk ook de hele op-
zet van de Sociale week fris, orgineel,
afwisselend en daardoor pakkend is.

Hier wordt de geest Van de nieuwe
tijd begrepen en gegrepen. Besturen
die blijk geven deze geest niet aan te
voelen, die plaatselijk geen mogelijk-
heden, laat staan nieuwe, op deze tijd
afgestemde mogelijkheden zien, met
betrekking tot het bijeen verzqmelen
van onze mensen, kunnen zich aan
dit voorbccl/l spiegelen. Waarbij zij
er goed aan doen ernstig te over-
wegen welke stoelen voor de jongere
generatie moeten worden vrijgemaakt!

ECONOMISCH ADVISEUR

VAN HET

WERKLIEDENVERBOND

Tot adviseur van het R.K.
Werkliedenverbond voor
economische aangelegenhe-
den is aangezocht prof. dr.
J. R. M. van de Brink te
Laren, hoogleraar aan' de
R.K. Universiteit te Nijme-
gen, die deze functie aan-
vaard heeft. Van dr. Van de
Brink verscheen nog voor
Ie bevrijding te Amsterdam
het actuele boekje „Prijzen
en rentevoet na de oorlog."



De Katholieke Vakbeweging
Practische Argumenten

Resumerend kwamen wij in beide voorgaande beschouwingen tot de
conclusie, dat ook de vakbeweging met kwesties te maken krijgt, bij
de oplossing waarvan levens- en wereldbeschouwing een belangrijke
rol spelen, dat daarom in een eenheidsvakbeweging het grote gevaar
bestaat, dat daarin bepaalde levensuitingen in de verdrukking komen,
omdat toch een bepaalde richting immers moet en zal domineren met
als spoedig gevolg wantrouwen, ontevredenheid en verdeeldheid in de
organisatie. LSovenUten constateerden wij dat bij gebrek aan vaste,
zedelijk-bindende normen, bepaalde opvattingen en begrippen altijd
in zeer belangrijke mate aan vuurvaslheid inboeten. Ten
slotte zal een eensgezind optrekken van zelfstandige duidelijk ge-
kleurde vakorganisaties, waarin bij de behandeling van het sociaal-
economisch maagstuk in al zijn geledingen aan de levens- en wereld-
beschouwing der leden volledig recht wordt gedaan, veel meer effect
sorteren, dan wanneer men alle principiële verschillen tracht gelijk te
schaven en op de zielloze rest een confectie-eenheid opbouwt, mits
aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt en er een geest van onder-
linge waardering en collegialiteit aanwezig is.

V ERÜ1ENÏ derhalve op princi-
piële gronden de confessionele, in

casu voor onze mensen de katholieke
vakbeweging stellig de voorkeur en
behoeft zij ook niet te worden afge-
wezen omdat de resultaten in de prac-
tijd noodwendig veel kleiner zijn (het
omgekeerde kan het geval zijn) daar-
naast kunnen er tal van practische
opmerkingen gemaakt worden, die de
keuze voor een weldenkend katholiek
nog slechts kunnen vergemakkelijken.

Veronderstellen we nu eens een
ogenblik dat de z.g. eenheidsvakbe-
weging geleid werd door personen,
wier opvattingen terzake van concre-
te actie-punten geheel en al door de
katholieken konden worden onder-
schreven. Nog eens: het tegenoverge-
stelde is hier in Nederland het geval,
zoals door het optreden van de z.g.
Eenheidsvakbeweging is gebleken en
welk optreden door de verschillende
bijdragen van den Verbondsvoorzitter
DOK eens in het juiste daglicht is ge-
plaatst. Maar laten wij eens een
ogenblik een bonafide leiding veron-
derstellen, welke garanties kunnen er
worden gegeven, dat s*raks niet de
leiding de leden beheerst, maar omge-
keerd de leden de leiding beheersen
er. dat er dus weer heel andere gees-
ten achter de groene tafel verschij-
nen? En wat woten wij van die geest
onder „de" leden af?

Als 't verkeerd loopt, kunnen wij
nog altijd terug, zeart een naïveling'.
Neen, dat is dan naar onze mening
practisch onmogelijk. Als er eenmaal
zo'n bolwerk tegen communist ische
en nat.-soc. theorieën tegen klassen-
strijd en historisch materialisme is
geslecht, dan -/.al het uiterst moeilijk,
zo niet practisch onmogelijk zijn om
dat weer in volle glorie te doen her-
rijzen. En trouwens, als het resultaat
nog zeer dubieus is ten aanzien van
du vraag of inderdaad de eerste lei-
ders de geest der beweging zullen blij-
ven bepalen, waarom zouden wij dan
onze hele beweging daarvoor in de
waagschaal stellen'

Een andere opmerking van meer
practische aard is nog de volgende.

Men tornt blijkbaar niet aan de
katholieke standsorganisaties, wier
taak meer ligt in het verzorgen der
godsdienstig-zedelijke, culturele en
hygiënische belangen van de leden.
In de Katholieke Actie en in de ka-
tholieke standsorganisaties, zegt men,
worden de arbeidere gevormd en op-
gevoed tot doelbewuste principiële
katholieken, die heel best in staat zijn
om in gemengde organisatie-millieux
hun katholieke opvattingen naar vo-
ren te brengen en te verdedigen.
Kunnen zij dat niet. dan zijn hun vor-
ming en opvoeding in de eerstge-
noemde organisaties onvoldoende.

De werkelijkheid is. dat een zeer
groot aantal arbeiders (dit begrip
weer in de brede betekenis) alleen
maar via de vakbond bereikbaar is.
Schrijver dezes is bijv. altijd lid ge-
geweest van de Ned. R.K. Bond van
Handels-, Kantoor- en Winkelbedien-

den St. Franciscus, doch het aantal
leden van de afdeling Utrecht, die
destijds circa 800 leden telde, dat te-
vens lid was van de katholieke stands-
organisatie ter plaatse haalde geen
getal van drie cijfers! Zodat de katho-
lieke opvattingen op het stuk van
maatschappelijke hervormingen, op
het uitgestrekte terrein van het
sociale vraagstuk in al zijn aspecten,
alleen maar via de vakorganisatie tot
gemeengoed en tot geestelijk eigen-
dom van het overgrote deel dier ka-
tholieke werknemers kon worden ge-
maakt.

Bovendien is het met de Eenheids-
vakbeweging zo gesteld, dat zij onze
mensen van de katholieke stands-
organisatie aftrekt, omdat men daar
immers opvattingen en leerstellingen
ten opzichte van het leven en dus ook
ten opzichte van een zeer belangrijk
onderdeel van het leven, de sociale
kwestie, verkondigt, die niet die van
deeenheidsmaniakken zijn. Een stands-
organisatie zonder vakorganisatie >s

— naar een uitdrukking van den ver-
bondsvoorzitter — als een alleonrij-

dende locomotief, zij vormt geen
treint Beide behoren bij elkaar, vor-
men een twee-eenheid, zoals uit het
voorgaande wel duidelijk is gebleken.

L»e drie grote groepen, waar het mo-
menteel in ons land over gaat en
waartussen de organisatorische schei-
dingslijnen lopen, zijn de Protestan-
ten, de katholieken en de neutralen.
De verschillende opvattingen, het nog
onvoldoende gebrek aan vertrouwen,
het tekort aan waardering voor el-
kaars streven zijn van die aard, dat
men bij bestuursverkiezingen in de
z.g. eenheidsorganisaties ansstvallig
zou toezien of het systeem van de
z.g. evenredige vertegenwoordiging
(een aantal zetels in verhouding tot
de getalsterkte der „partijen") wel
nauwkeurig in acht wordt genomen.
Men kan in een eenheidsorganisatie
met evenveel recht echter een sy-
steem voorstaan, dat daarmede geen
rekening houdt, doch de nuchtere
werkelijkheid zal aanstonds tot aller-
lei gekrakeel aanleiding geven. Laat
men eerst in de top-Ieiding maar eens
het bewijs leveren, dat regelmatig en
vruchtbaar overleg in een overkoepe-
lend orgaan inderdaad niet alleen tot
de vrome en lang gekoesterde wense-
lijkheden behoort.

Men kan hier aan toevoegen, dat er
reeds voor de oorlog een regelmatig
en vruchtbaar contact bestond tussen
de „big three", om in de stijl van deze
tijd te blijven, n.l. het R.K.W.V., het
C.N.V. en het N.V.V enerzijds en de
diverse werkgeversvakverbonden an-
derzijds, een samengaan, dat tijdens
het schrikbewind van den bezetter
werd voortgezet en volgehouden «n
dat in de Stichtnig van de Arbeid
met een kloek en duidelijk beginsel-
program als eerste uiting naar bui-
ten een eerste bekroning vond, terwijl
de Raad van Vakcentralen gevormd
tussen het N.V.V., het C.N.V. en ons
Verbond als een voorlopig eindpunt
in de evolutie der Nederlandse Vak-
beweging is te beschouwen.

(Slot volgt)
L. M. BEUMER.
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EEN HISTORISCH OGENBLIK

Up de morgen van de 7de Mei van dit jaar, begeven zich voorzitter
en secretaris van onze bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden
aaar het in 1941 door het Nederlands Arbeidsfront geroofde bondskan-
toor in de Jan Luykenstraat No 12 te Amsterdam. ^

Het pand is verhuurd aan den nationaal-socialistischen notaris Krom.
Met dezen notaris hebben de beide bestuurders een beleefd, zakelijk en

scherp onderhoud.
Als hij niet bereid blijkt aan hun verzoek, binnen de kortst mogelijke

tijd het kantoor te ontruimen, te voldoen, maken zij hem duidelijk dat zy
spoedig op een andere golflengte zullen terugkomen.

De conferentie is dermate helder, dat de notaris binnen enkele uren zijn
zaken aan een door hem tevoren benoemden liquidateur overgeeft.

Des namiddags, nadat den liquidateur blijkt, dat er haast bij is en men
| weinig formaliteiten in acht wenst te nemen, worden de sleutels van het

bondskantoor overhandigd.
De zorgvuldig bewaarde Nederlandse vlag wordt gehesen; de H. K. W.

heeft zijn hoofdkwartier opnieuw in bezit genomen en daarmede is het eerste
gebouw der katholieke arbeidersbeweging in de hoofdstad des lands bevrijd
uit de handen van onvaderlandse schobbers.

Veel van de inventaris is er niet te vinden: slechts de oude brandkast,
waarin de hoofdboeken der administratie werden bewaard, is nog aanwezig.
In die brandkast bevinden zich vele aan Hare Majesteit de Koningin ont-
stolen acten en bescheiden betreffende Haar privé-eigendommen. Een be-
langrijke vondst.

Voor het raam hangt wijduit de bondsvlag; het naambotd van den notaris
l wordt met een bijl verwijderd; de oude bronzen naamplaat wordt op zolder I
l teruggevonden en spoedig begrijpen de voorbijgangers, dat het pand dege- |
° lijk „gezuiverd" is.

Nog zijn de Canadezen niet in Amsterdam gearriveerd en nog probeert l
de gehate Deutsche Polizei de burgers te imponeren.

Maar men is vrij! Amsterdam is een zee van vlaggen en de H. K. W.
is er weer!

iM

Een onzer Rotterdamse lezers
is blijkbaar geïnspireerd door
het slot van de laatste halve
kolom van verteden week,
waarin het beroemde en be-
ruchte kookkacheltje op het
laatste moment redding bracht
in de nood. Hij zond een ont-
boezeming over dit veel om-
streden product van de laat-
ste barre oorlogswinter in en
wij staan daarvoor deze week
gaarne een plaatsje af.

DE NOODKACHEL, EXIT
In de afgelopen winter, een winter

die we nooit zullen vergeten, heb jïj
je intrede gedaan.

Wat waren we blij toen we je
kochten!

Jij was, in de ware zin van het
woord, een redder uit de nood!

Jij, proletariër onder de kachels,
die gemaakt was van een oude verf-
bus, jij, die in geen enkel opzicht kon
concurreren met je adellijke familie,
de Haard, maar ondanks dat attes
vaak veel duurder was.

Ja, toch had je een voordeel boven
je voorname familie, en dat was dan
ook de reden van je bestaan: wat we
ook in je lichaam stopten, jij produ-
ceerde er warmte van, al was het dan
ook dikwijls onder hevige protesten
van rook en roet'.

Wat hebben we niet aangesleept
om jou te verzadigen; kolen hebben
we gezocht, bomen omgezaagd, stoe-
len kleingehakt; teer, karton, papier
en vodden hebben we in je lichaam
gestopt, maar jij Verslond dit alles in
korte tijd, jouw vraatzucht kende
geen grenzen.

Hoeveel pannen bietensoep en wa-
terpap heb jij niet voor ons warm ge-
maakt, en soms ook aardappelen als
we zo gelukkig waren die te bemach-
tigen.

Wij zaten rondom jou, maar óns
verwarmde je bijna niet, je vond het
blijkbaar al mooi als je ons eten op
temperatuur bracht!

Maar nu is jouw rijk uit, o nood-
kachel, jy gaat verdwijnen want er
is weer gas gekomen.' We moeten
scheiden van je, en laat ons maar eer-
lyk zijn: het spijt ons niet.

Geen stank meer, geen rook en
geen roet! Onze geel geblakerde pla-
fonds graan we weer wit maken en het
verschroeide behang weer bijplakken.

Toch zqn we jou dankbaar, jij veel-
geprezen, maar later ook veel ver-
smade noodkachel, voor hetgeen n
voor ons gedaan hebt. Jij hebt ome
karige maaltijden nog enigszins eet-
baar gemaakt. Na ga je van ons heen
en vurig hopen we, dat je nooit of te
nimmer terugkomt. We zullen wel
nog eens oVer je praten, maar naar.
jou terug verlangen, dat nooit!

Want met jouw heengaan sluiten
wij een tijdperk af, dat het zwaarste
was van ons leven.

Vaarwel dan, jy noodkachel, dot 'je
ruste in vrede,... op de vuilnisbelt.
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Onze mensen vertellen
tienk Verhoef beëindigt hier zijn verhaal en wij zeggen hem voor zijn
bijdrage aan ons blad gaarne dank. Onder bovenstaand opschrift willen
wg nu voortgaan met ome mensen, bestuurders zowel als leden, aan het
woord te laten, die van hun belevenissen willen vertellen, welke voort-
gevloeid zijn uit arbeidsinzet, arrestatie, verblijf in een concentratie-
kamp, illegaal werk, onderduiken en wat wij verder tijdens het schrik-
bewind in dit verband gekend hebben. Opdat wij nimmer zullen ver-
geten ...De volgende week begint het verhaal van een onzer bestuur-
ders — die de verschrikkingen van het concentratiekamp heeft meege-
maakt erf— op ons verzoek — van zgn ondervindingen en bittere avon-
turen een omstandig verhaal heeft geschreven.

BBVRIJD!

Wfl zijn zogenaamd bevrijd, de ont-
goocheling te echter bitter, we hebben 't
ons anders voorgesteld. Ze komen niet
met moderne gemotoriseerde colonnes,
neen. Ze komen daar aangereden op
bun vlugge kleine paarden. Ze hebben
geen helmen en geen mooie uniformen,
maar vechten kunnen z(j als wilden. De
meeste moffen zijn op 't laatst nog ge-
vlucht. Ons heeft men niet meer weg
kunnen transporteren. Wt) kunnen
gaan en staan waar we willen. Ik Be-
zoek nu bijna dagelijks 't lager. Een
schild verrijst aan de Ingang, 't luidt:
„Verhoden voor Duitsers". De Franse
krijgsgevangenen nemen 't bewind in
banden. Toegewezen kragen we niets,
alles moeten wfl zelf organiseren, nu
dat kun Je aan d« Hollanders overla-
ten, er wordt georganiseerd.

HET KAMP IN EEN DIEREN-
TUIN VERANDERD!

't Kamp wordt *n complete dieren-
tuin, hier lopen koelen, daar paarden,
ook ziet men er varkens, gelten en
schapen, dat Is zo 't eerste wat men te
zien krijgt als men 't lager binnen
komt Dan gaan we de kamers
op. 'Daar te bet eerst recHt een
allegaartje. Men moet voorzichtig zfln;
'n paar konijnen lopen er los rond. Voor
het raam hangt een half varken, In een
oude kist zitten kippen en eenden of
ganzen. U gelooft mi) waarschijnlijk
niet, maar het Is zo. Alles leeft nu als
een vrijgevochten" bende. Er wordt ge-
geten van 's morgens tot 'B avonds!

Vrouwen zijn op het ogenblik on-
gelukkige en betreurenswaardige we-
zens; de Russen maken er bult op. De
moffen worden van hun bezittingen be-
roofd. Zoals zij hier Holland leeg ge-
plunderd hebben, zo worden ze nu door
de buitenlanders radicaal, kaal gege-
ten en men neemt 't een of andere sou-
veniertje mede. Wij zijn hard geworden
en gevoelloos. Wederom sterven twee
Hollanders, de een heeft zich dood ge-
geten, de andere zich dood gedronken.
Op plechtige wijze worden zrj belden te-
gelijkertijd In een oude kleerkast be-
graven. Maar ook wij moeten voor onze
horloges, ringen en dergelijke goed op-
passen.

Veel hebben de moffen echter ver-
diend, maar de taferelen die zich soms
hier afspelen hebben niets meer met
oorlog te maken. Ik zal er maar verder
over zwijgen.

DE VAL VAjN BERLJJN
Enige weken later valt Berlijn. Daar-

na moeten wij van de Russen vertrek-
ken. Hoe? Dat moeten we zelf maar
zien. Fietsen gaat niet, want die wordt
je toch weer afgenomen. We hebben er
anders genoeg en maken er maar kar-
retjes van Ze sturen ons in Oostelijke
richting maar wfl willen naar 't Wes-
ten, daar wonen we Immers toch. Wij
willen ook weg, weg uit deze ellende
en verschrikkingen, naar Holland, naar
huis! Niet langer langs de straten'en
wegen zwalken met al die dode men-
sen en dieren, kapotte voertuigen, uit-
gebrande huizen stukgeschoten ge-
bouwen, huilende kinderen, vluchtende
vrouwen.

DE WEG TERUG!
Tienduizenden zijn op pad getogen In

eindeloos lange colonnes, en hebben in
ruime mate proviand bij zich. Zelfs
complete keukenwagens hebben zfl ge-
bouwd, 's Nachts slapen zfl bfl moffen
niet goedschiks dan maar kwaadschiks.
Zo bereiken ook wij na dagenlange
marsen de Elbe. We zien de eerste
Amerikanen, we zijn gelukkig, want nu
eerst weten we met een beetje meer
zekerheid, dat we op reis naar Holland
zijn. De Amerikanen zetten ons over,
nimmer zal Ik dat ogenblik van uitwis-
seling vergeten. Eerst komen de krijgs-
gevangenen, de soldaten, daarna zijn
wij aan de beurt. Met de trein gaat 't
verder. We ontvangen sigaretten, be-
hoeven niet langer meer onze Magorka
(Russische tabak) met „Zeitungspa-
pier" te roken We lachen weer, we
voelen ons opgelucht en zijn gelukkig,
maar denken ook aan hen die achter
moesten blijven voor altijd In een
vreemd land ver van huis. Gevallen
door de bomaanvallen, door het oorlogs-
geweld, bezweken in de concentratie-
kampen door heimwee, honger en mis-
handeling

HOE ZOU HET THUIS ZIJN?
We vragen ons af hoe 't In Holland

zal zijn? Bijna een heel Jaar lang
hoorde ik geen taal of teken meer van
thuis. Na vele avonturen, te veel om te
schrijven komen wij In Rhelne aan.
Over die reis zelf wil Ik niet verder uit-
weiden, ofschoon we er heel veel be-
leefd hebben. Aan de grens worden we
getest op onze politieke betrouwbaar-
heid en ontluisd. De reis heeft te lang
geduurd, we hebben weinig geslapen!
Er wordt gekankerd op alles, waarop

WAAROM

L ANGE jaren was onmenselijk
leed ons beschoren. Banger en,

zorgen en doodsangst deden ons be-
seffen de wijsheid van den dichter,
dat de tastende hand van het lot ons
zwaarder drukt dan de plotselinge
pyn van een ramp.

QrUKg is het lot der mensen! De
dood maaide vanuit de lucht vele le-
vens. Wat moeizaam in jaren van
vlyt en arbeid werd opgebouwd, ge-
spaard en verzameld, kraakt in één
ogenblik in elkaar tot een puinhoop.

Bij velen van ons kwelt de vraag,
die klopt in elk mensenhart, de grote
vraag, zowel voor den mens der oer-
tijden als voor den mens van deze
eeuw, de vraag, die altijd zal gesteld
worden en zo traag wordt beant-
woord. Waarom? Wij vragen het aan
de majesteit van de dood, aan de
mysteries van het leven.

Wij zoeken de zin der dingen. Wy
peinzen zo dikwijls: waarom?

Waarom deze wrede oorlog, waar-

om die eindeloze vernieling? Waar-
om die pijnen en dat leed van schei-
ding en dood? Waarom troosteloze
droefheid en honger? Waarom viel
mijn vriend in de stryd en behield
ik het leven?

Ja waarom worden onze vrouwen
gekweld door eindeloze zorgen, waar-
om kunnen wij de naakten niet kle-
den, noch verblijden onze kinderen?

Beeft alles zin in deze wereld of is
alles zinloos? Is dit leven een pel-
grimstocht naar een eeuwig geluk of
een droevige gang naar het niets? Is
het een ijdel spel van stuurloze
krachten of de ontwikkeling van een
bewuste oorsprong? Deze vraag is
normatief. Zij is beslissend en rich-
tinggevend voor leven en geluk, voor
tyd en eeuwigheid.

Bet antwoord op deze vraag is ge-
geven aan hen, die ernstig zoeken en
willen weten.

Bet antwoord geeft ons geluk en
vrede ook in dit leven of bereidt ons
ongeluk en verbittering.

Vital. 7,

slechts gekankerd kan worden, leder-
een wordt brutaal. Vandaar gaat het
over Gronau naar Glanerburg, 't Ne-
derlandse douane-station

't WILHELMUS AAN DE GRENS
We moeten uitstappen, twee meter

verder wordt het Wilhelmus gespeeld
door een grote muziekkapel. Maar we
mogen de grens nog niet over, nog één
nacht.

De volgende dag 26 maanden en 4
dagen na mijn laatste verlof gaat de
„sperre" open, bevind ik mi) weer op
vaderlandse bodem. Ik wil een krant
kopen, een Hollandse krant, we moeten
toch nog een ogenblikje wachten, ik
stap 'n winkel binnen, vraag er eentje,
betaal met mijn laatste 20 pfennig die
de douane mij overliet (al ons geld werd
afgenomen!), maar de vriendelijke win-
kelier herinnert mfl er aan dat we weer
in Nederland zijn e$ men hier slechts
met Hollands geld betaalt. Teleurge-
steld wil ik- de winkel verlaten, maar
hij geeft mij de krant wel zonder geld.

Historie van de week
19 Aug. is het 100 Jaar geleden, dat

Zevenbergen zwaar door een
orkaan werd geteisterd.

20 Aug. wordt te Amsterdam de tradi-
tionele „hartjesdag" gevierd.

14 Aug. v/erd vier jaar geleden na een
ontmoeting Churchill-Roosevelt
het „Atlantic Charter" bekend
gemaakt.

19 Aug ondernamen de Britten drie
Jaar geleden bij Dieppe een
proeflanding- met tanks, bij wel-
ke poging zij tien uur te land
stand wisten te houden.

14 Aug is het 40 jaar geleden, dat de
eerste missionarissen van
Nieuw Guinea aan de Zuidkust
te Meraukee aan land gingen.

15 Aug. is het 750 jaar geleden dat de
grote volksprediker Sint Anto-
nius van Padua te Lissabon
werd geboren.

13 Aug. is het 50 jaar geleden dat <ie
Noorse ontdekkingsreiziger
Fridtjof Nansen na zijn Noord-
pooltocht met de ,,Fram" in de
haven van Wardö terugkeerde.

Onze Contactmensen bij de
D. U. W.

Wij laten hieronder volgen een opgave van de namen en adressen van de
bestuurders der Katholieke Arbeidersbeweging die in de Provinciale Contact-
Commissies bij de Dienst Uitvoering Werken als vertegenwoordigers optreden.

Groningen:
Friesland:
Drente:
Overijssel:
Gelderland.

Vtrecht:
Noord-Holland:

Zuid-B olland:

Zeeland:
Noord-Brabant:

lAmburg:

B. Hemel,
Pannebakker,
B Hemel,
A. Middelhuis,
Revers,
Windt,

Nobbenhuls,
Miljoen,

C. J. v. d. Ploeg,
H. Werkhoven,
J. Salman,
G. J. van Unnlk.
Chr. de Gier,
N. v. d. Dries,
G. J. v. Unnlk,
M. Nagtzaam,
J. Monée,

Tuindorp 40, Coevorden.
Kortelandseweg 3, Nootdorp Zh.
Tuindorp 40, Coevorden.
Concordia, Enschede.
Rosendaalseweg 706, Arnhem.
Hermelijnstr. 73, Nijmegen.
Lorentzlaan 11, Utrecht.
Kr. Mijdrechtstr. 301, Amsterdam-Z.
Zaanenstr. 18, Haarlem.
Hulshorststr. 257, Den Haag.
Zaanenstr. IS, Haarlem.
Zeven bergse Hoek Nhr.
Hinthamerstr. 141, Den Bosch.
Bosseweg 392, Tilburg.
Zevenbergse Hoek Nhr.
Akkersdijk 10, Den Bosch.
Jekerstraat 48, Maastricht.

De redactie voegt hier gaarne haar welgemeende wens aan toe dat deze
bestuurders veel en vruchtbaar werk in de genoemde Commissies zullen kunnen
doen in het belang van ons herrijzend Vaderland, in het waarachtig belang ook
van onze leden met hun gezinnen.

Buiten gekomen zeg Ik nog eens,
reeds voor de zoveelste maal tot mij-
zelf: „Ja jongen je bent weer In Hol-
land, sie je dat dan niet aan de hulzen
en aan alles om Je heen?" Ik knijp in
mijn eigen arm, neen Ik slaap niet, het
is waar. Dan vertrekken we naar En-
schede, voor de zoveelste maal worden
we onderzocht, en nagevraagd, worden
lijsten opgeslagen Toespraken worden
gehouden, men vertelt ons van Holland
van de afgelopen winter van bonger
en kou, van sterfgevallen zonder tal,
maar we hebben geen oor voor dat
alles, wij zijn ongeduldig, willen niet
langer op de betonnen vloeren In fa-
brieksgebouwen slapen waarvan Je zo
stijf en zo rheumatiscb wordt, wij wil-
len naar huis. We begrijpen en weten
zelf nu wel dat 't niet voor allen een
prettig weerzien zal zijn. Ja er zullen
er zelfs zijn die geen thuis of familie-
leden meer zullen vinden. Daarna gaan
we vla Deventer naar Zwolle; ook hier
moeten we nog 'n nachtje doorbrengen.

IN DE VADERLANDSE
HOOFDSTAD

Met 'n rijnaak steken we de volgende
nacht 't IJsselmeer over en 'B morgens
bereiken we Amsterdam. Ingedeeld
worden we In groepen en naar verschil-
lende richtingen. Vóór mij staat Iemand
uit den Haag. Zijn adres wordt ge-
vraagd. Achter de tafel wordt 'n boek
opengeslagen. Men vertelt hem dan van
't bombardement, van z'n familie die
de dood vond; hij zal geen prettig
weerzien hebben. Ik neem afscheid van
'n vriend. Vrolijk en opgewonden roept
hij me nog toe: „Doe de groeten aan
Je moeder" Ik voel een steek door mijn
hart, pak mijn koffers op en begeef mij
naar de auto die mij thuis zal brengen.
De laatste route gaat snel. In Utrecht
stappen de meesten uit, dan Is 't nog
maar een stukje naar Bilthoven.

TERUG IN DE VERTROUWDE
OMGEVING

Oude herinneringen komen In mijn
gedachten op. Ik zie bekende gezichten,
bekende lanen en toch li> alles als 't
ware vreemd voor mij. Op 't station
stap ik uit. Mijn koffers worden thuis
gebracht, 't Laatste stukje ga Ik lopen.
Eerst vlug daarna langzamer, Ik zie
onze Kerk, daarnaast de ingang van
't stille Kerkhof Ik loop bij ons de
laan In, mensen kijken mij aan; Ik groet
terug; Ik zie ons huisje staan; men
heeft mfl reeds gezien.

THUIS!
Nu ga Ik 't hek In. de deur gaat al

open, ik zie mijn Vader en voel zoiets
van een vishaakje in m'n keel; Ik ben
gelukkig, ben teruggekeerd na jaren .
's Avonds na bijna 7 weken onderweg
te zijn geweest, lig ik weer in m'n eigen
bed. Maar Ik kan de slaap niet vatten,
allerlei gedachten, herinneringen en
emoties vechten als 't ware om de
voorrang . De toren van mfln paro-
chiekerk laat twee slagen horen, 't is
middernacht... ik kan de slaap niet vat.
ten twee donkere ogen boren zich door
de donkerte heen Ik zie vaag de ten-
gere gestalte, de zwarte krul lekop van
haar die mij voor drie jaar terug op de
trein bracht. Morgen zal ik haar weer
zien.

met
'n klein boelqe en

'n kleme afdeling

Onder de titel „Eenheidsorganisa-
tie en de Communisten" is een klein
gescbriftje verschenen waarin enkele
actuele vragen gesteld en op afdoen-
de wijze beantwoord worden met be-
trekking tot het Communisme en de
Communistische eenheidsorganisatie.

Wij vestigen gaarne de aandacht op
dit pittige pretentieloze boekske, dat
alhoewel hier en daar misschien iets
te beknopt, toch het nodige afweer-
materiaal in voldoende hoeveelheid
en van behoorlijke kwaliteit bevat. De
oplaag is natuurlijk niet onbeperkt,
maar wie er niet te lang mee wacht,
kan zich door te besteilen bij het
Huis van den Arbeid. Oudenoord,
Utrecht, een exemplaar aanschaffen.
Het wordt hem dan per post gratis
thuis gestuurd!

***
Waar sommige afdelingen van onze

bond de leden vandaan „spitten",
schrijft de Ned. R. K. Landarbeiders-
bond in de stijl van het vak is somtijds
een raadsel. De afdeling Zwaag bv.
telde bij de opheffing in totaal 11 le-
d«m en komt nu boven water met 51
leden! Een compliment aan dit voort-
varende afdelingsbestuur met zijn
propagandisten.


