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OMNIA RESTAURARE IN CHRISTO ALLES HERSTELLEN IN CHRISTUS

onze Vorstin
By gelegenheid van de 65ste verjaardag van onze geëerbiedigde Koningin, schreef Prof. Mr. C. P. M, Romme, op ons verzoek,
een by&age voor ons blad, waarin hij de betekenis belicht van onze constitutionele monarchie en tegelijkertijd wijst op het

by uitstek nationale karakter der Koninklijke figuur

Bij gelegenheid van het huwelijk
onzer prinses, heb ik als hoog-

leraar aan de Tüburgse Hogeschool
enige colleges gegeven, die later,
daartoe pasklaar gemaakt, gepu-
bliceerd zijn onder de titel „Erfe-
lijk Nationaal Koningschap". Daar-
in heb ik uiteengezet, dat, en
waarom, onze constitutionele mo-
narchie een stelsel is van even-
wicht tussen Volk en Vorst. Niet
een stelsel van overwicht van den
Vorst op het Volk, zoals wij dat
vroeger kenden, en waarbij het
volk half-mondig was te noemen;
hieraan is in 1868 door de parle-
mentaire practijk een einde ge-
maakt. En ook niet — al hebben in
de loop der jaren velen, vaak te-
ruggrijpend naar de ideologie van
1789, het anders voorgesteld — een
stelsel van overwicht van het Volk
op den Vorst, waarbij de vorst
wordt teruggedrongen tot de po-
sitie van hoogsten ambtenaar in de
staat, de monarchie wordt tot een
gekroonde republiek. Maar een
stelsel van evenwicht tussen Volk
en Vorst, waarbij de Koning de
leidsman is van het mondige Volk
— waarin onmisbare component Is
de mondigheid van het volk en
onmisbare component een koning-
schap van erfelijke aard en van
nationaal karakter.

„Leidsman van een mondig volk
zijn", zo schreef ik toen, „kan al-
leen Hij, wiens wezen met het
Volkswezen is samengegroeid, die
met het volk, zijn aard en omstan-
digheden volkomen vertrouwd is,
die in het hart van het volk de
plaats inneemt van de bij uitstek
nationale, en daarom dierbare, fi-
guur".

het laatste, het verblijf elders, is
gekozen.

Maar reeds uit wat van overzee
uit koninklijke mond door de radio

vertrouwdheid met onze omstandig-
heden te voorzien, zo goed als
Haar dit maar mogelijk was.

Gade zij dank is dit alles nu

Wanneer wij aan deze conditie,
om leidsman te zijn van ons mon-
dige Nederlandse Volk, de draag-
ster der Kroon na jaren van ge-
dwongen scheiding toetsen, dan
voldoet Zij hieraan wel volkomen.

In die bange jaren zelf ontbrak
noodzakelijkerwijze aan deze con-
ditie wel iets, met name het geheel
vertrouwd zijn met onze omstan-
digheden. Dit laatste ware alleen
mogelijk geweest bij Haar vrij ver-
blijf en verkeer te midden van
haar Volk in de rampjaren der be-
zetting. Maar dit was uitgesloten
door het geweld van den bezetter,
wiens wandaden slechts de keus
lieten tussen een gedwongen
scheiding tussen Volk en Vorstin
met aanranding van haar persoon
en souvereine waardigheid, en een
gedwongen scheiding door haar
verblijf elders. Om 's Lands belang
en om de draagster der Kroon zel-
ve kunnen wij ons slechts verheu-
gen, dat van deze twee kwaden
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tot ons kwam, zal het niemand zijn
ontgaan, hoe Haar zelve deze
scheiding, ook wegens de noodza-
kelijke eruit voortvloeiende min-
dere vertrouwdheid met onze om-
standigheden, smartte. En langza-
merhand weten wij ook wel alle-
maal, hoe Zij in die jaren geen ge-
legenheid heeft laten voorbijgaan,
om in deze leemte van mindere

voorbij. Bij het volk heeft de tijd
der gedwongen scheiding niet kun-
nen vervagen het bij uitstek natio-
nale karakter der koninklijke fi-
guur — het tegendeel is het geval,
aan dierbaarheid heeft de Konin-
gin bij ons slechts gewonnen. En
Zij zelve heeft sedert haar terug-
keer zich als het ware planmatig
eraan gezet, om die noodzakelijk

ontstane achterstand van ver-
trouwdheid met onze omstandighe-
den in te halen, door een voorlich-
ting die steeds gericht is op veel-
zijdigheid en die de geestelijke en
materiële toestand van alle groe-
pen en lagen van het volk omvat.

Zo staan wij, burgers van het
Koninkrijk der Nederlanden, dat
zo uitzonderlijk veel geleden heeft
van de oorlog, in één opzicht be-
voorrecht, in verhouding tot vele
andere landen, aan onze eerste fa-
se van herstel en vernieuwing: be-
voorrecht door het recht overeind
staan van de koninklijke pijler van
het staatkundig gebouw, dat moet
worden opgetrokken. Zeker, deze
pijler alleen kan dit gebouw niet
dragen. Het stelsel van evenwicht
tussen Vorst en Volk eist, gelijk ge-
zegd, mondigheid van het volk. En
een gekozen volksvertegenwoordi-
ging behoort daarom tot de ele-
menten van dit stelsel, vormt de
tweede noodzakelijke pijler ervan.
Maar het verlangen naar deze
tweede pijler kan niet verminde-
ren de waardering voor de eerste,
de Koninklijke pijler. In welks ste-
vig bezit wij ons verheugen.

En in deze verheugenis schaart
zich het Katholieke volksdeel
vooraan. Zijn diepere beginselen
schrijven dit volksdeel geen be-
paalde staatsvorm voor. Maar
reeds vóór de oorlog was het voor
het land en het volk, dat mee het
zijne is, overtuigd van de feite-
lijke geschiktheid van de democra-
tische staatsvorm onder nationale
koninklijke leiding, om te geraken
tot de beste behartiging van het
algemeen welzijn. En men kan zon-
der vrees voor tegenspraak stellen,
dat het door de oorlog in deze
overtuiging zo mogelijk nog is ver-
sterkt. Daarom heeft het alle reden
tot verheugenis, dat ons erfelijk
nationaal Koningschap, onmisbaar
voor de verwezenlijking van dit
goede stelsel, in deze woeste oor-
log ongeschonden bleef gespaard.

En het verheugt zich daarbij te-
meer, omdat het onze toegewijde
Vorstin zonder weerga is, die uit
de ballingschap weer in ons mid-
den is teruggekeerd. Zelfverlooche-
ning behoort tot de deugden, waar-
om het katholieke volksdeel zijn
zonen en dochters, die van alles
in de wereld afstand doen, zo
hartelijk lief heeft. Zelfverlooche-
ning is het kenmerk van het ganse
leven van Koningin Wilhelmina
Daarom begroeten wij Haar met te
grotere oprechte innerlijke gene
genheid, dankbaar voor een leven
dat zich geofferd heeft voor het
gemenebest van het Koninkrijk der
Nederlanden.

ROMME.



IN NIEUWE BANEN
In een viertal hieraan, voorafgaande

beschouwingen hebben wij zowel op prin-
cipiële als op practinche argumenten het
bestaan van een katholieke vakbeweging
verdedigd. Deze beschouwingen hebben
ons diverse brieven bezorgd van belang-
stellende lezers. Sommige vragen: werkt
de katholieke vakbeweging, waarvan U
het goed recht hebt verdedigd, nu op
precies dezelfde wiize door als voor de
oorlog, is er dan niets veranderd, waren
er geen gebreken in de manier van wer-
ken; en hoe zit dat dan met die vak-
unies, bedrijfsunies, wat is de raad van
vakcentralen? Geef ons nu eens een dui-
deliike viteenzefting van dat alles.

Anderen merken op: U hebt nu al vier
beschouwingen gewijd aan de vakbewe-
ging, maar de katholieke Arbeidersbewe-
ging is daarnaast ook een standsorganisa-
tie met een grote godsdienstig-zedelijke
en culturele taak en is er geen aanleiding
Om ook daaraan aandacht te schenken?
Voor welke problemen staat de stands-
organisatie der katholieke arbeiders en
hoe denkt zij deze op te lossen? Waren
en zijn er ook op dat 'ebied geen fouten
en tekortkomingen? Wij zullen binnen-
kort aan het laatste onderwerp eveneens
uitvoerig aandacht schenken en dan van-
zelf gelegenheid hebben ons bezig te
houden met diverse eigentijdse en speci-
fieke problemen op het terrein van de
Standsorganisatie.

Voor ditmaal willen wij de lijn van
onze beschouwingen, gewijd aan de ka-
tholieke vakbeweging, nog verder door-
trekken en de evolutie gadeslaan, welke
zich in de Nederlandse vakbeweging
heeft voltrokken, een evolutie die reeds
van voor de oorlog dateert, maar die tij-
dens het schrikbewind in het geheim en
in versneld tempo kon worden doorgezet
en die nu in een ver doorgevoerde vorm
van permanente en gereglementeerde
samenwerking haar bekroning heeft ge-
vonden.

Hoe het was
Wie geen vreemdeling is in het Jeru-

zalem der Nederlandse sociale bewe-
ging, weet, dat de verhouding en dus
ook de samenwerking tussen de big
three, het N.V.V., het C.N.V. en ons
R.K.W.V. niet altijd even ideaal is ge-
weest. Die weet echter ook, dat daarin,
vooral in de laatste jaren voor de oor-
log, een belangrijke verbetering te be-
speuren viel. Met eerbiediging van el-
kaars principieel standpunt, gefundeerd in
eigen levens- en wereldbeschouwing, was
een vruchtbaar overleg, een regelmatig
contact, een steeds verder gaande wijze
van samenwerken in vele gevallen meer
en meer mogelijk gebleken. Omdat men
het op 't stuk van concrete actiepunten,

Op het terrein ook van algemeen sociaal-
economische maatregelen, in vele geval-
len eens was, werkte men samen.

Deze samenwerking had ongetwijfeld
Vele voordelen. Weinig of geen onder-
line overleg toch moest steeds tot gevolg
hebben, dat een of andere vakcentrale
of vakbond een actie op touw ging zet-
ten, waarvan ofwel de andere niets wist,
of waardoor uit concurrentie-overwegin-
gen prompt een andere actie op stapel
Werd gezet. Meermalen kwam het voor,
dat dergelijk soort acties elkaar soms

Volkomen tegenwerkten. Door een groei-
end onderling contact tussen de drie
richtingen, zowel tussen de vakcentralen

als russen de landelijke vakbonden en
plaatselijke vakbondsafdelingen kwam
in de methode van werken meer en meer
Verbetering.

Toch vertoonde deze vorm van samen-
werking nog verschillende gebreken. Op
'de eerste plaats was zij nog vrij in-
cidenteel, dat wil zeggen niet perma-

nent en niet behoorlijk gereglementeeerd,
het hing nog te veel van toevallige om-
standigheden af. Vervolgens was deze sa-
menwerking toch nog altijd van een te
log karakter, omdat er noch in de top-
leiding, noch in de leiding der landelijke
Vakbonden, noch ook in de plaatselijke
afdelingsbesturen een orgaan was ge-
creëerd, dat namens de drie samenwer-
kende richtingen kon optreden, hetgeen
in de onderhandelingen met de Overheid
en met de werkgevers ongetwijfeld

verstarrend en vertragend moest werken.
Men werkte dus vroeger langs elkaar
heen en later met elkaar samen, doch
deze samenwerking vertoonde nog aller-
lei gebreken.

Met een volkomen begrip voor de
eisen van de nieuwe tijd, en met eerbie-
diging ook van elkanders zelfstandigheid
en ideologie, zijn nu door de leiders der
onderscheidene vakbewegingen ingrijpen-
de wijzigingen in de methode van wer-
ken aangebracht, wijzigingen die welis-
waar , volkomen aansluiten op de reeds

voor de oorlog ingezette ontwikkeling,
maar die een dermate ingrijpend ka-
rakter hebben, dat gevoeglijk gesproken
kan worden van een geheel nieuw tijd-
perk in het organisatie-leven der Neder-
landse arbeiders, voor zover dit betrek-
king heef' op die werkterreinen, welke
als vanouds tot het domein der vakbe-
weging behoren.

De Raad van Vakcentralen
Zowel landelijk, tussen de drie vakcen-

tralen, als tussen de landelijke vakbon-
den, maar ook tussen de plaatselijke af-
delingen der onderscheidene vakorgani-
ties is nu een permanente en gereglemen-
teerde vorm van samenwerking tot
stand gekomen, waarbij de samenwerken-
de organisaties een deel van hun zelf-
standigheid vrijwillig hebben prmgege-
ven, in zover dat bepaalde bevoegdheden
aan door hen gezamenlijk opgerichte or-
ganen zijn overgedragen. Met behoud
van hetgeen in het verleden voor ons
volk, vooral op critieke ogenblikken,
doelmatig is gebleken, met eerbiediging
derhalve van eikaars principiële overtui-
ging en zelfstandigheid, is nu t ssen alle
organen der Nederlandse werknemersbe-
weging een gereglementeerde samenwer-
king ontstaan, met het doel een zekere
eenheid in optreden tot stand te bren-
gen en daarmede de uit de vooroorlogse
methode van werken onherroepelijk
voortvloeiende gebreken voorgoed uit de
weg te ruimen.

Wij zullen nu van de verschillende
daartoe in het leven geroepen instanties
in het kort de naam, samenstelling, be-
voegdheden en werkwijze samenvitten
en later nog wel eens gelegenheid heb-
ben op de ontwikkeling in de practijk
verder in te gaan.

De Raad van Vakcentralen worit ge-
vormd door de voorzitters, alsmede een
der bestuursleden van elk der vakcen-
tralen. dus van het N.V.V., het C N V.
en ons Verbond.

Deze Raad is o.m. bevoegd om bij alle
daarvoor in aanmerking komende orga-
nen de sociaal-economische en sociaal
hygiënische belangen der werknemers te
behartigen. Voorts kan deze Raid aan
de Bedrijfsunies voorschriften geven met
betrekking tot het >rganiseren van de
werknemers in de onderscheidcre be-
drijven, ten aanzien van de rechten en
phchten van de ledsn, alsmede ten aan-
zien van af te sl-j-Ten collectieve con-
tracten en toonregelingen.

Voorts is de Raad bevoegd de -nede-

men b.v. de drie organisaties van de me-
taalbewerkers, aangesloten resp. bij het
R.K.W.V., het C.N.V. en het N.V.V,
met elkaar een Bedrijfsunie, omdat zij
eenzelfde werkgebied hebben

De Unie is bevoegd:
Ie. bij alle bevoegde organen en bij

de werkgevers de belangen van de werk-
nemers in de betrokken bedrijfstak(ken)
voor te staan met betrekking tot de re-
geling van arbeidsvoorwaarden, de vak-

> opleiding, de veiligheid, de hygiëne en
de orde ii. de fabrieken en werkplaat-
sen, de naleving van wetten, verordenin-
gen en collecieve contracten en alle an-
dere onderwerpen, voor zover deze de
belangen van enige arbeiders in de be- •
trokken bedrijfstakken in het bijzonder
treffen;

2e. met de hoofdbesturen van de bij
haar aangesloten vakbonden overleg te
plegen en deze daartoe in vergadering
bijeen te roepen;

3e. de medewerking van de bij haar
aangesloten vakbonden te verlangen
voor de uitvoering van besluiten:

a. van de Unie;
b. van andere bevoegde instanties,

indien deze voor de uitvoering van haar
besluiten de medewerking van de Unie
verlangen;

4e. geschillen tussen bij haar aange-
sloten vakbonden door de Raad van
Vakoentralen te doen beslechten;

5e. van de bij haar aangesloten vak-
bonden bijdragen te vragen in de kos-
ten aan de werkzaamheden van de Unie
verbonden.

Het bestuur van deze Unies is zodanig
samengesteld, dat een gelijk aantal ver-
tegenwoordigers van elke richting daar-
in zetelt. De Unie is als het ware het

toporgaan van de verschillende vakorga-
nisaties met gelijk werkgebied en in het
bestuur van de Unie worden dr beslis-
singen genomen ten aanzien van de
kwesties, die tot haar bevoegdheid en
werkzaamheid behoren.

Wordt er een beslissing genomen da'1
betekent dit, dat zowel de vertegen-
woordigers van de katholieke, de chris-
telijke als de moderne arbeidersbewe-
ging daarmede accoord gaan. Er wordt
d'is ;;'doende ééü 'ijn getrokk«!i en al
lerlei meningsverschillen zijn uitges' 'ten;
onderlinge bestrijding van de vakorgani-
saties is hiermede volkomen uitgesloten.

Men zal moeten toegeven, dat dit een
enorme stap in de goede richting bete-
kent.

Plaatselijke Unies
De afdelingen van de organisaties, wel-

Mededeling
Ten einde de verschillende rubrieken beter tot hun recht te doen

komen hebben wij — bij wijze van proef — ditmaal Herstel in een
dubbele omvang laten verschijnen, hetgeen onzes inziens ook aan
opmaak en overzichtelijkheid ten goede is gekomen. De volgende
week verschijnt Herstel dus niet, daarna weer in acht pagina's en
zo vervolgens, totdat wij wekelijks weer over acht pagina's kunnen
beschikken. En ook dat zal slechts een voorlopig resultaat zijn, want
onze plannen reiken nog veel verder! De lezers mogen ons intussen
gerust eens hun mening over een en ander te kennen geven.

J

werking te vorderen van de Centralen,
de Bedrijfsunies (zie hieronder) en de
(plaatselijke) Raden van Overleg (zie
hieronder) voor de uitvoering van door
hem genomen besluiten of van besitii-
ten van andere bevoegde Overheida'n-
stanties, indien deze de medewerking van
de Raad inroepen en ten slotte zal de
Raad kunnen beslechten in geschillen tus-
sen de Centralen en de Bedrijfsunies en
zal zij nader beslissen wat gezamenlijk
gedaan kan worden op sociaal-econo-
misch en sociaal-hygiënisch gebied.

Belangrijk is in dit verband ook het
volgende. Er kunnen alleen besluiten
worden genomen indien driekwart van
de stemgerechtigde leden zich daarvoor
verklaard, doch wanneer een der verte-
genwoordigers van oordeel is, dat een
aan de orde gesteld nunt voor hem van
principiële betekenis is, dan wordt dit
punt, indien daarover bij de besprekin-
gen geen overeenstemming wordt be-
reikt, van de agenda afgevoerd.

Wat is een Bedrijfsunie?
De vakbonden met gelijke werkge-

bieden, aangesloten bij een vakcentrale,
vormen een Bedrijfs- of vakunie. Zo vor-

ke de bedrijfsunies vormen, werken in
een plaatselijke Unie samen.

Het doel van een plaatselijke Unie is
de sociaal-economische en sociaal-hygi-
ënische belangen van de werknemers-
bedrij f sgenoten te behartigen. Zij is be-
voegd, met eerbiediging van de zelfstan-
digheid en met bevordering van de zelf-
werkzaamheid van de afdelingen:

Ie. initiatief te nemen, liggende op
het gebied van de (plaatselijke) bedrijfs-
arbeid en het resultaat daarvan bij de
Bedrijfsunie in te zenden;

2e. controle uit te oefenen op de toe-
passing en naleving van voor de werk-
nemers van belang zijnde wetten, veror-
deningen en contracten;

3e. desgewenst te bevorderen, dat in
ondernemingen met méér dan 5 werk-
nemers en voor complexen van onderne-
mingen, waarin minder dan 5 werkne-
mers werkzaam ujn, een of meer ver-
trouwensmannen worden aangewezen.

Werden dus in het verlïden piaaoelij-
kc \akactics op touw gezet do Dr ttn
plaatselijke vakafdeli.ig — met go; 1 >'•"-
den van haar hoofdbsstuur — tn de toe-
komst zal dit gesctnejen dojr de vak-

unie, waarin dus alle richtingen vcire-
genwoordigd zijn.

Ook hier weer één gemeenschappelijk
op t rr den naar buiten eri ook hier .s het
uitgesloten, dat de d.verba richtingen
langs elkander heen werken

Raden van Overleg
Ten slotte is dan nog voorzien iu UMI

vorm van samenwerking tussen d: plaat-
selijke vakcentralen. Deze plaatselijke
vakcentralen verenigen zich in een Raad
van Overleg en deze raad treedt op als
de vertegenwoordiger van de gezamen-
lijke afdelingen van de aangesloten vak-
bonden, welke ter piaatse gevestigd zijn.

De bevoegdheid van de Raad van
Overleg is:

1. voorstellen, zijn werkgebied be-
treffende, bij de Raad van Vakcentralen

in te dienen;
2. bij de bevoegde plaatselijke auto-

riteiten verzoekschriften in te dienen;
3. medewerking te verlenen bij de

uitvoering van wetten, verordeningen
en/of besluiten van openbare organen.
Hij bevordert de gezamenlijke aanwij-
zing van vertegenwoordigers in die or-
ganen, waarin het gemeentebestuur of
andere organen vertegenwoordigers van
de plaatselijke werknemersbeweging wen-
sen op te nemen.

Het bestuur van^le Raad van Overleg
bestaat uit een gelijk aantal vertegen-
woordigers van elk der drie richtingen.
Ook hier dus weer één gemeenschappe-
lijk optreden naar buiten, waardoor bij
voorbaat elke afzonderlijke actie van
deze of gene richting is uitgesloten.

Ditzelfde overkoepelende orgaan tus-
sen de plaatselijke vakcentralen vinden
wij, zoals in de aanhef reeds besproken,
terug in de landelijke Raad van Vakcen-
tralen, het overkoepelende orgaan dus
van het Nederlands Vakverbond, het
Christelijk Nationaal Vakverbond en het
R. K. Werkliedenverbond, waarvan wij
samenstelling, taak en bevoegdheid reeds
in het kort samenvatten.

Uniforme contributie-
regelingen

Van groot belang is ook het feit, dat
ten aanzien van de contributieregeling
volkomen overeenstemming en uniformi-
teit verkregen is. Zo heeft de Vakunie
van Kantoorbedienden een contributiere-
geling, die voor elk der drie samenwer-
kende organisaties gelijk is en waarbij dus
elke concurrentie-overweging buiten ge-
ding is. Ook voor de andere organisaties
komen er soortgelijke overeenkomsten,
waarbij de contributie op 2 pet. van het
inkomen is gesteld. Het zal niet langer
zo zijn, dat in het ene bedrijf de vakbon-
den een veel hogere contributie vragen
dan in het andere, en ook daarmee is
o.i. een grote en g->ede stap in de ge-
wenste richting gezet, doordat de rege-
ling der contributie nu geen concurren-
tie-element meer kan bevatten in de
propaganda en de l-denwerving.

Wanneer men een en ander rustig en
objectief overziet, dan zal men inder-
daad moeten toegeven, dat hier besluiten

van zeer ingrijpende aard zijn genomen.
Dit alles is in hoofdzaak de vrucht van
het regelmatige en intensieve contact
tussen de leiders der drie vakcentralen
gedurende de tijd dtr bezetting. Zij heb-
ben veel en prachtig constructief werk
gedaan en ook de leiding van ons Ver-
bond heeft hierin vanzelfsprekend een
zeer werkzaam aandeel gehad.

Er is thans een vorm van samenwer-
king ontstaan, die afgestemd is op de
Nederlandse verhoudingen, er is een
eenheid in vrijheid en verscheidenheid
ontstaan, die, naar wij mogen veronder-
stellen, ook wat de practische resultaten
betreft, wel zeer gunstig afsteekt tegen
de geforceerde eenheid, eoals Wouden-
berg en zijn consorten die aan de Ne-
derlandse werknemers hebben willen op-
leggen.

De omstandigheden maakten het van-
zelfsprekend onmogelijk, dat het boven-
staande eerst ter goedkeuring kon wor-
den voorgelegd aan i!e respectieve wet-
gevende Algemene Vergaderingen, doch
met grote stelligheid mag worden ver-
wacht, dat deze instanties binnen afzien-
bare tijd hun sanctie zullen verlenen op
wat door de kopstukken der Nederland-
se sociale beweging met zulk een grote
voortvarendheid en inzicht in de nieuwe
verhoudingen tot stand werd gebracht,
het spiedende oog van S.D. en Gestapo
ten sr>i ; *
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C Trouw aan Vaderland en Vorstenhuis!

£elding en teóen oer

hebben door hun manmoedige houding tijdens de bezetting, getoond
vaderlanders te zijn in de beste zin van het woord. Zij vernieuwen op
deze historische Verjaardag van H. M. de Koningin hun belofte van
trouw en verlangen een werkzaam aandeel te nemen in de opbouw
van een nieuw, welvarend en gelukkig Nederland.



Het is weer mis geweest!
(d. B.) Het is weer mis geweest met

de z.g. eenheidsvakbeweging te Rot-
terdam;^ wéér is er gestaakt. Gevolg:
schepen naar buitenlandse havens,
grote ontstemming bij het Nederland-
se volk, dreigend militair ingrijpen
der Regering, — gevolg dus ook: een
verloren staking.

Is die staking geheel verloren? Ze-
ker niet. Winst is, dat wij nu opnieuw
weten, wat die eenheidsvakbeweging
voor een ding is: het is een stuk mis-
dadige syndicalistische vakbeweging.

Overigens ligt dat Rotterdamse ge-
val er min of meer mal bij, — min-
stens is er een aantal onduidelijk-
heden. Zo ten aanzien van de Scheep-
vaart-Vereniging-Zuid, Wij missen bjj
die werkgeversvereniging fierheid,
karakter, zelfstandigheid. Er was, ja-
renlang reeds, overleg met de bona-
fide transportarbeidersbonden; er wa-
ren, dikwijls onder moeilijke omstan-
digheden, overeenkomsten gesloten.
Redelijk en logisch ware het geweest,
dat de Scheep vaart-vereniging-Zuid,
thans, trots en ondanks alles met die
bonafide bonden verder had gevaren,
— dat zij de waan van de dag had ge-
trotseerd. Dat heeft zij niet gedaan;
zij is mét de eenheidsvakbeweging
(mede) in zee gegaan; zij heeft er
mee geconfereerd en had daarbij nog
de vrijmoedigheid, om geen scherper
woord te gebruiken, de transportar-
beidersbonden uit te nodigen.

Natuurlijk hebben die bonden zulks,
in overleg met hun Centrales, aan-
stonds geweigerd; aanstonds, — hun
karakter, hun goede trouw, hun ver-
antwoordelijkheidsgevoel verzette zich
tegen het spelen .van dat spel.

De werkgevers van de Scheepvaart-
Ver.-Zuid verschuilen zich achter de
Regering; de Regering zou willen dat
onderhandeld wordt met de éénheide
heren. De Regering ontkent zulks per-
tinent; de Scheepvaart-Ver.-Zuid
was vrij te doen hetgeen zij no-
dig oordeelde. Dit ligt ook voor
de hand; de Scheepvaart-Ver.-Zuid
moest, als zodanig, een standpunt
bepalen; dat heeft ze gedaan, waarbij
zij zich niet aan koud water, niet aan
„de politiek", heeft willen branden —,
zij heeft de weg van de minste weer-
stand gevolgd, zij was op-en-top op-
portuniteit, geen enkel beginsel lag.
aan haar houding ten grondslag, —
zij verloochende hen met wie zij lan-
ge tüd samenwerkte. Het zal t.z.t. wel
blijken, of „Zuid" op het goede paard
heeft gewed.

De z.g. eenheidsvakbeweging heeft
nu verklaard, dat zij de regels van
het spel volgen zal, — dat zij zich
neer zal leggen bij de uitspraak van
de Rijksbemiddelaars en dus....

Ja, wat nu? Is nu, na die afgedwon-
gen verklaring, die eenheidsvakbewe-
ging opeens van karakter veranderd?
Is zij nu opeens een nieuwe vereni-
ging geworden die „erkenning" ver-
dient?

Elk verstandig mens weet toch be.
ter. Dat ken die z.g. eenheidsvakbe-
weging ook niet; zij móét wat anders
zijn dan de „gewone" vakbeweging,
anders is haar bestaansgrond naar de

maan, — dan is zy wat de anderen
zijn, —dan is er een stukje vakbewe-
ging bijgekomen in Nederland, dan
heeft zy, in plaats van de eenheid be-
vorderd, de verdeeldheid vergroot.

Men zit met het geval, dank zij
mede de werkgevers van fiét Rotter-
damse havenbedrijf.

Is er nog geen andere kant aan deze
kwestie?

Zie de houding van -de havenarbei-
ders.

Zonder twijfel. Hoe is het moge-
lijk, dat de havenarbeiders zich door
enige onverantwoordelijke lieden la-
ten leiden, laten opzwepen?

Men moet trachten nuchter, objec-
tief te oordelen. Moeten we, indien
we om ons heen zien, niet erkennen,
dat het Nederlandse Volk geestelijk
de gevolgen draagt van vijf jaren oor-
log, vijf jaar geestelijke en materiële
armoede, vijf jaar terreur, vijf jaar
opgekropte woede? Ons volk is uit een
donkere put van%ellende en verwar-
ring gekropen en staat nu, opeens, in
het volle licht van het vrije leven. Is
het wonder, dat het, tijdelijk, licht-
blind is, — dat het, tijdelijk de weg
kwijt is ten gevolge van de door den
vijand veroorzaakte puinhopen?

Dat geldt óók voor de massa van
de werkers in de haven; zij, een groot
deel ervan althans, zijn, tengevolge
van het plotseling verschenen helle
licht, de herkregen vrijheid, de weg

kwijt geraakt; zij moeten zich op-
nieuw oriënteren; dat kost enige tijd.

Het is de taak óók van de katho-
lieke arbeidersbeweging hen daarbij
te helpen; zij moet daarbij naar de
beproefde middelen grijpen: voorlich-
ting, schriftelijke, vooral ook persoon-
lijke voorlichting, persoonlijk contact
thuis; onze werkers moeten, op grond
van hetgeen in het verleden gepres-
teerd is en met verwijzing naar het-
geen nu op het program staat er van
overtuigd worden, dat, hetgeen moge-
lijk is gedaan zal worden om hun so-
ciale positie veilig te stellen. Geen or-
gaan is daartoe beter in staat, dan de
bona fide arbeidersbeweging van Ne-
derland.

De materiële belangen worden vei-
lig gesteld.

Daar komt voor de Katholieken bij
dat, boven alle materiële zorgen uit
staat de noodzakelijke verzorging van
hetgeen wij geestelijk nodig hebben.
De christenmens moet „brood" heb-
ben om te leven — doch „brood" al-
leen is onvoldoende, — de geest heeft
evenzeer zijn aanspraken; die moeten
even noodzakelijk, bevredigd worden.

Daarvoor zorgt mede onze katholie-
ke arbeidersbeweging.

Daarom heeft onze beweging een
gewichtige taak in het huidige so-
ciaal-economische gebeuren in Neder-
land; daarom werken tienduizenden
voor haar, dag aan dag mét overtui-
ging en enthousiasme. Daarom ver-
trouwen wij dat de bewegin,? om-
streeks het nieuwe jaar weer op haar
oude kracht zal zijn, en dat zij weer
op oude toeren draait.

Dat alles moet het resultaat zijn
van beter inzicht, met name en in het
bijzonder in de grote steden.

Katholieke Organisaties.

Onze vroegere organisaties op cultureel en sociaal
terrein, met name de stands- én vakorganisaties,
dienen haar onderbroken werkzaamheden opnieuw
te hervatten. Onze onderhorige gelovigen worden
dringend vermaand wederom lid te worden van de
hun passende stands- en vakorganisatie.

+ Dr. J. DE JONG,

Utrecht, 10 Juli 1945. Aartsbisschop van Utrecht.
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KRAAMGELDUITKERING ONDERDUIKERS
de Ziektewet verze-Betreffende de uitkering van

kraamgeld richtte de Minister van
Sociale Zaken d.d. 25-7-'45 onder
Btaand schrijven aan de Federatie van
Bedrijfsverenigingen voor Ziekengeld-
verzekering:

„Mij is het volgende geval ter ken-
nis gekomen.

Een arbeider, gevorderd om voor
de Duitse Weermacht te werken, wei-
gerde zulks te doen, wist zich schuil
te houden en tijdens de periode zij-
ner onderdrukking had de bevalling
zijner echtgenote plaats.

Gedurende die periode was hij niet
in loondienst werkzaam en mitsdien

arbeidersvacantie
Naar wij vernemen Is door de Stichting van de Arbeid aan

het College van Rijksbemiddelaars verzocht algemene machti-
ging te verlenen om aan arbeiders een minimum vacantie van
één week met behoud van loon toe te staan in die gevollen,
.waarin tot dusver minder werd gegeven.

De Stichting van de Arbeid spreekt de verwachting uit, dat
men zich in werkgeverskringen na het verschijnen van deze
machtiging hieraan algemeen zal houden.

niet ingevolge
kerd.

Thans vraagt die arbeider om de
kraamuitkering van 55 gulden, zich
er op beroepende, dat hij in zijn oude
betrekking had kunnen blijven.

Het is voor zulk een arbeider hard,
zich"8e uitkering van f 55.— te moe-
ten zien ontgaan. Ik kan mij er daar-
om mede verenigen, dat in dergelijke
gevallen — in afwijking van de bepa-
lingen der Ziektewet — de uitkering
van f 55.— alsnog wordt verstrekt.
Dit mag echter alleen geschieden in
die gevallen, waarin redelijkerwijze
kan worden aangenomen, dat. had be-
trokkene niet behoeven onder te dui-
ken, hij overeenkomstig de wettelijke
bepalingen aanspraak op de uitkering
zou hebben gehad. De uitkering dient
dan te geschieden door het uitvoe-
ringsorgaan, waarbij de werkgever is
aangesloten, in wiens dienst de arbei-
der laatstelijk werkzaam was

Voorshands behoud ik mijzelf de be-
slissing voor. of in een geval als vo-
renbedoeld, tot uitkering mag worden
overgegaan, indien bij een der uit-
voeringsorganen zich een dergelijk
geval voordoet, dient dat orgaan, na
ter zake een onderzoek te hebben in-
gesteld, vergezeld van zijn advies, het
geval aan mij ter beslissing voor te
leggen." H. J. KUYPER.

De vreugde van de arbeid

<£•<.
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M'n kind met glisterende ogen,
m'n juichend, stralend, opgetogen
kind, jij, Gave Gods,
wat ben je trots
op zelfgebouwde blokkentoren.
Ik zal je vreugde niet verstoren.
Jij voelt je blij; jij voelt je sterk;
jij bent tevree. Al is je werk
ook even broos nog als je jeugd,
't is goed go, kind;

dat is arbeidsvreugd.

En later, ben je groter, sterker,
dan ivor'jij vast 'n noeste werker;
man, kerel Gods.
Dan ivijs jij trots
o-p zelfgebouwde huigen, kerken.
Dan heb je werkelijk leren werken
Dan weet je pas wat arbeid is
en ken je geen vermoeienis.
Dan vin'je in 't zwoegen juist geneugd.
Dat is goed zo, kind;

dat is arbeidsvreugd.

Dan leer je andere mensen kennen,
die net als wij ook zwoegers bennen,
ook kind'ren Gods,
ook niet 'n trots
en met 'n stuwkracht van vertrouwen,
ook met de geestdrift om te bouwen.
Reik zulke mensen dan je hand;
bouicd met hen saam in 't vaderland
'n blank paleis van eer en deugd.
Dat 's goed zo, kind;

dat is arbeidsvreugd.

Dan niet meer drommen van
verdrukten,

van werklozen en mislukten.
zij, strijder Gods,
jouw leuz' en trots:
„Bij ons geen al te grote weelde,
„Maar ook geen makkers en

misdeelde".
Dan bouw je mede, sterk en blij,
'n nieuwe, betere maatschappij,
'n taak, 'n toekomst voor de jeugd.
Dat is goed zo, kind;

dat is arbeidsvreugd.

Dan nooit meer haat, dan geen
contrasten,

maar samen dragen alle lasten
Ier liefde Gods.
Dan ben je trots
op 't christelijk geloof der vaderen
en op het hollands bloed in j'aderen.
Dan is 't gezin weer fundament,
en naastenliefde het cement.
Dan bouw je: daden. Bouw verheugd!
Dat is goed zo, kind;

dat is arbeidsvreugd.

JOAN WALTHAUS

Een Pauselijk vermaan
In de encycliek tegen het communisme

schreef Z.H. Paus Pius XI z.g. :
„Meermalen werd Ons Vaderhart be-

droefd om de verdeeldhi ,'ils fu-
tiel in haar oorzaken, maar altijd tra-
gisch in haar gevolgen, welke de kinde-
ren van een en dezelfde moeder, de
Kerk, met elkaar in conflict brengt. Men
ziet dan, dat de revolutionnairen, die
niet zo erg talrijk zijn. van die twee-
dracht gebruik maken en er ten slofte in
slagen deze katholieken tegen elkaar op
te zetten. Na de gebeurtenissen van de
laatste maanden zou Ome ir-aarfcmuflitg
overbodig moeten schijnen. Maar icij her-
halen haar nog eens voor hen, die haar
niet begrepen of misschien niet hebben
willen begrijpen.

Zij, die werken aan de vermeerdering
van de tweedracht onder de katholieken,
laden een verschrikkelijke verantwoorde-
lijkheid op zich tegenover God en tegen-
over de Kerk"
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EEN VERHEVEN TRADITIE HERSTELD k.

WIJ BREKEN NIET

WIJ BOUWEN

VREDE, RECHT EN

NIEUW VERTROUWEN!

Bisschop en minister-president
op hel Brabantse Feest van den

Arbeid
In vele plaatsen was het jaarlijkse

Feest van den Arbeid voor de oorlog
een verheven en schone traditie ge-
worden, doch met de komst van den
bruten indringer werd ook met deze
traditie gebroken, welke op Maria
Hemelvaart op het Tilburgse Sport-
Park inmiddels in ere is hersteld.

De aanwezigheid van Mgr. Mut-
saers en minister-president Schermer-
horn en tal van andere geestelijke en
wereldlijke autoriteiten gaf aan dit
feest wel een bijzonder cachet. Dui-
delijk bleek de grote populariteit
Van den Bosschen herder, in wiens
hart met name de arbeider steeds zo'n
grote plaats heeft gehad en behouden,
duidelijk ock bleek hoezeer de talrij-
ke menigte de komst van den minis-
ter-president op prijs stelde.

P. Coppes voerde tijdens dit feest
het woord en ontvouwde enkele pun-
ten uit het urgentie-program, nam
stelling tegen communisme, liberalis-
me en bureaucratie en drukte de wil
tot samenwerking uit met andere
groeperingen. Voorts drong hij aan op

medezeggenschap van de arbeiders in
de bedrijven, waarvoor hij voor den
arbeider-candidaat geen schooldiplo-
ma noodzakelijk achtte.

Prof. Schermerhorn beklemtoonde
dat de arbeid een stuk is van ons
geestelijk leven, en merkte op dat de
arbeidersbeweging voldoende blijk
heeft gegeven om ook zonder diplo-
ma's goede leiders te kunnen leve-
ren. De uiteindelijke vorm van de
rechtsorde van de arbeid ligt nog in
de toekomst verborgen, doch er zal
een zodanige vorm gekozen moeten
worden, dat daarbij de grootst mo-
gelijke diensten voor het vaderland
worden afgeworpen. Hij deed een be-
roep op allen om eendrachtig samen
te werken in het .waarachtig belang
van ons zwaar geteisterd vaderland.

Mgr. Mutsaers veroordeelde nog
eens zeer scherp het communisme, he-
kelde het optreden van de eenheids-
vakbeweging en spoorde de arbeiders
aan tot trouw aan hun eigen katho-
lieke vak- en standsorganisaties. On-
der applaus herinnerde de oud-advi-
seur van St. Raphaël aan het feit, dat
deze bond zijn oude ledental reeds
met honderd overschreden heeft.

In een groots opgezet spel werden
op dit feest de doden herdacht, de
kameraden, die in de rechtvaardige

Eerste Openluchtmeeting
in West-Brabant

Indrukwekkende manifestatie

^ O p initiatief van de afdeling Oud-
kastel (N-Br. werd de eerste open-
luchtnwetïng jn West-Brabant gehou-
den, die een overweldigend succes is
geworden. In het openbaar hebben
daar de katholieke arbeiders en de
arbeidersjeugd hun onwrikbare wil te
kennen gegeven van hun trouw aan
de leiding van de Kerk. zij hebben
getuigd van hun volledig vertrouwen
in hun leiders en hebben zij metter-
daad en ondubbelzinnig ook 'blijk ge-
geven teN willen meewerken aan de
opbouw van ons ontredderde vader-
land.

Het weer werkte schitterend mee en
ook de opkomst — ettelijke duizen-
den getrouwen waren daar bijeen —
was prachtig.

De beide sprekers, de Z.E. Pater
Severus O. Cap. en Dré de Wolf heb-
ben door hun enthousiaste, maar
vooral leerrijke toespraken het hun-
ne ertoe bijgedragen om deze meeting
niet tot een holle parade te doen wor-
den, maar tot een bijeenkomst waar
kracht en bezieling van uitging en
watir verschillende brandende vraag-
stukken in het juiste daglicht werden
geplaatst.

Pater Severus wees erop, dat nu de
tijd gekomen is om oude toestanden
met wortel en tak uit te roeien, nieu-
we verhoudingen moeten met vereen-
de krachten worden opgebouwd.

Daarbij nemen wij liet goede uit het
oude mee, vooral de goede geest die
uit het oude spreekt en geïnspireerd
is door de grote sociale encyclieken,
die ons bij de wederopbouw van ons
vaderland tot grote steun zijn. Spr.
belichtte daarbij duidel i jk de rol van
de Kerk en bracht grote hulde aan
het Hoogwaardig Episcopaat, waar-
mede de duizenden enthousiast in-
stemden. In het verloop an zijn,
betoog wees spreker op de ver-

anderingen zoals deze zich in de vak-
beweging hebben voltrokken en op de
eenheid die door de verschillende
richtingen in de nieuwe organisaties
is opgetrokken. De Stichting van de
Arbeid noemde spr. een historisch
moment in de geschiedenis van de
arbeidersbeweging.

Aan het slot van zijn toespraak for-
muleerde spr. een tiental concrete
en belangrijke punten, en besloot
inet een kernachtige aansporing tot
trouw aan Kerk en Vaderland en aan
de katholieke sociale beweging.

Dré de Wolf sprak over de nieuwe
sociale verhoudingen, over de bete-
kenis van de Stichting van de Arbeid
en hekelde scherp het sinistere optre-
den van de Eenheidsvakbeweging te
Rotterdam. Spr. wees op het gevaar
in het huidige streven naar eenheid,
gelegen in een vervlakking en verwa-
tering der christelijke beginselen. In
het bijzonder richtte De Wolf zich tot
de Kajotters. memoreerde de tot
stand gekomen samenwerking met de
St. Jozefgezellen in Haarlem, waardoor
de stichting van een nationale katho-
lieke Arbeidersjetigd-organisatie een
feit is geworden. Deze nationale orga-
nisatie heeft zich reeds bij de Wereld-
K.A.J. aangesloten, welke internatio-
nale organisatie onder leiding van
Kanunnik Cardijn reeds in 40 landen
werkzaam is.

Ook Herwonnen Levenskracht werd
op deze meeting niet vergeten en een
gehouden collecte bracht de som van
ruim 680 gulden op.

In lange rijen, met vaandels, vlag-
gen en trommels werd vervolgens
naar de Kerk gemarcheerd, waar de
deelnemers gezamenlijk de gezangen
uitvoerden en waarbij een plechtig
Lof deze uitstekend geslaagde mani-
festatie besloot.

strijd voor de goede zaak gevallen
zijn, terwijl op deze dag, de dag van
Haar hemelvaart, de Tilburgse arbei-
dersbeweging zich aan Maria toewijd-
den, waarbij de opdracht geschiedde
door Mgr. Mutsaers.

Al werï-te helaas het weer niet mee,
dit Brabantse feest is in alle opzich-
ten geslaagd. Het viel samen met de
derde verjaardag van de moord op
de eerste gijzelaars in het Puyen-
broekse Bos. Da -om mogen dit feest
én deze herdenking beide telkenjare
samenvallen als een hulde, een belof-
te en een toewijding van het arbei-
dende volk, dat zijn arbeid in dienst
van God en van het vaderland wil
stellen en dat de vaderlandse marte-
laren wil eren, die het hoogste offer
— dat van hun leven — hebben ge-
bracht voor een zaak, die ook zozeer
die van de Brabantse katholieke wer-
kers is geweest.

Propaganda tussen de puinhopen
Velen van onze

mensen werken er
in Arnhem practisch
tussen de puinhopen,
schrijft de bondsse-
cretaris van onze ka-
tholieke organisatie
voor de hotel-, café-
en restaurant-geëm-
ployeerden - maar 't
wakkere afdelingsbe-
stuur heeft daar
reeds vergaderd en
wij zijn daar nu met
15 leden aanwezig.
Hij memoreert in
datzelfde schrijven
de prijzenswaardige
steun van diverse
plaatselijke Volks-
bonden en Werklie-
denverenigingen bij
de versterking van
de katholieke vakbe-
weging. Als alle

plaatselijke stands-
organisaties in dit
opzicht eens krachtig
gingen meenelpen,
dan zou dat nog een
flink stuk scheten t
Eindhoven heelt in-
tussen haar 125 le-
den, zodat rtaar nu
alles katnoliek geor-
ganiseerd is, wat tot
het hot»l- or.fé- en
res taurantbedr i j f per-
soneel benoort. Pio-
ficiat! Heerlen kwam '
met ">.5 leden binnen.
Intuss ;n word' er
na;-l gewerkt aan de
\ erv. 'ezenhiknip van
concrete desiderata,
waaronder de verho-
ging van de lonen,
de regeling der va-
canties enz.

HET GAAT GOED!
Het gaat met de beweging goed!

Het gaat ook met de verschillende in-
stellingen van de beweging naar
wens!

Meer en meer wordt de propagan-
distische geest over de afdelingen
vaardig!

Ons Kanunnik v. Sehaikfonds mag
yich in elk geval ook in een pienter
stel propagandisten verheugen.

Een plaatsje als üenekamp bv.
haalde f 425.— op!

Enschede stuurde 'n paar dagen
achtereen steeds maar weer opnieuw
een postwissel, varieerende in bedra-
gen van ƒ 130,— tot ƒ 425.— gulden,
totdat er bij de laatste zending het
nevenstaande briefje werd gevoegd:

Onze warme hulde aan dit voort-
varende comité met zijn flink stel
medewerkers, die hun tijd' en talenten
met zoveel succes hebben willen ge-
bruiken voor dit mooie en verheven
doel.

Als dat zo doorgaat komen we dit
jaar nog^ aan tien mille! Het wekken-
de voorbeeld van Denekamp en En-
schede moge intussen z'n uitwerking
elders niet missen!

Bet comité van Schaickfonds in
de St. Josef Par. te Enschede heeft
zijn werkzaamheden bijna voltooid
Hard hebben ome jongens
gewerkt. Ons devies een kleine
taak voor een grote zaak, sloeg in.
Naast de f 1500 welke ik U reeds
toestuurde, schatten wij de totale
opbrengst op rond f 2000. De ver-
spreide leden moeten nog afge-
werkt worden, waarmede we thans
een aanvang maken. Wij hebben
een koor van uitgelezen propagan-
disten er avond op avond op
uitgestuurd om de leden per-
soonlijk op de hoogte van Uw
schrijven te stellen, daar wij niet
over folders of ander materiaal
beschikken, en dit persoonlijk be-
zoek heeft een geweldig succes ge-
had. Wilt U mij tevens berichten
hoe wij thans de gemaakte onkos-
ten kunnen dekken. Hopende dat
U ons verzoek zult inwilligen ver-
blijf ik

Hoogachtend,
J. H. WEGMAN,

Dr. 'Arlënstraat 4,
Enschede.

Bijna vol in Vollenhoven
De secretaris van de Werklieden-

vereniging in Vollenhoven zond de-
zer dagen het volgende simpele,
maar toch ook weer veelzeggende
briefje naar het Verbon dsbestuur:
Moge vele afdelingen zich spiegelen
aan deze taaie Vollenhovenee propa-
gandageest.

Vanaf de redactie-tafel: proficiat
mannen!

Mijne Heren,
Verleden week stuurden wij U

de ledenlijst van onze afdeling.
Deze week is het ons weer ge-

kikt nog enkele leden te winnen.
Nu nog 'n paar personen en clan
hebben we a l l e katholieke ar-
beiders in onze afdeling. Wij ho-
pen dat wij ook deze spoedig zul-
len kunnen inschrijven en, ver-
blijven,

Met vriendelijke groeten,
A. G. DE BOER,

Secretaris.

Neem Herstel eens mee naar Uw werk en
geef het ter lezing aan Uw ongeorgani-
seerde collega!



Hetgeen reeds vóór de oorlog
noodzakelijk om herstel riep, was de
volkomen verloren gegane hiërarchie
der waarden. En zonder een juiste
waarde-verhouding, zonder een ver-
antwoorde rangorde waarin de ver-
schillende levenswaarden zich tegen-
over elkander verhouden, is er geen
harmonie en geen geestelijk even-
wicht mogelijk.

In een van zijn magistrale ency-
clieken gewaagd de paus van de
„rust in de orde" maar er i? geen
orde denkbaar tenzij de onderschei-
den waarden der dingen juist afge-
wogen en juist gerangschikt zijn.

Geldt dit voor het sociale leven;
men denke slechts aan de verhou-
dingen: arbeid en kapitaal, het geldt
in niet mindere mate voor het cultu-
rele leven. Indien ergens, dan heeft
zich juist op het brede terrein van
de cultuur dit volslagen gemis aan
een ordenend beginsel pijnlijk doen
gevoelen.

Sinds jaar en dag wordt door pers,
radio en film, door toneel en lite-
ratuur, door reclame en propaganda,
het waardevolle en het waardeloze,
het rijpe en het groene, het morele
en het immorele met evenveel (of
even weinig) gratie en routine opge-
diend en aan het publiek voorgezet,
zoals de ober met eenzelfde gebaar
de soep en de pudding serveert. Te-
gen deze geestelijke wanorde heb-
ben wij altijd gestreden en zullen wij
ook blijven strijden. De kritiek der
„jongeren" bestond dan ook naar
ha~r wezen beoordeeld, niet in een
willekeurige vitterij op duizend en
een apparte gevalletjes — gelijk het
de tijdgenoten we!l:cht toescheen,
doch betrof in laatste instantie steeds
weer d'e r-ewraakte ordeloosheid dat
gebrri- aan waardegevoel, dat gemis
aar g ede smaak aap geestelijke

Wanneer wij terugdenken aan „die
goede oude tijd van vóór de oorlog"
toen onze katholieke grootbladen
met 16 pagina's uitkwamen, herinne-
ren wij ons tevens de onbenullighe-
den waarmede sommige kolommen
werden gevuld, herinneren wij ons,
hoe in hetzelfde nummer het hoofd-
artikel qewiid werd aan de katholie-
ke cultuur en twee volle pagina's aan
de zesdaagse Niet aan hetgeen het
waardevolste is werd de meeste aan-
dacht gewijd, doch aan hetgeen het
pripo^t -.ensotioneel ATOS cr wie her-
inner» z'ch niet de beruchte elk-wat-
wils nr^qramma's onzer diverse, el-
kander beconcurrerende omroepver-
enig'maen? Waar'egen was de kritiek
gerir-K» v.-elke de „jongeren" een-
parig, over de K.R O plachten uit ter
breinen? Ging het teqen het een of
andere proqramma-punt? Soms in-
d°rd'-~-'d. doch over dit of dat afzon-
lijke programma-puntje heen, ging het
ten*l"Hp ciliïjH teoen een in cultureel
opz;rht onverantwoorde richtingloos-
heid He» ging tegen het „U belt en
wij <4rno!°n-principe" waarbij de pu-
blieke wansmaak tot maatstaf voor
oroarammavorming werd verheven,
het ainq teqen de zich overal open-
barende culturele karakterloosheid.

Wij Herinneren ons feestavonden
van soriale organisaties met zevende
ronqs hurnoristen, wü herinneren ons
filmvertoningen met een behoorlijke
hoofdf'lm en een bijprogramma om
te huilen, wij herinneren ons ... hon-

derden feiten en feitjes waaruit het
hier gewraakte, besliste gemis aan
stijl overduidelijk bleek.

Zal dit alles nu béter worden? Zal
nu van „hogerhand" leiding en voor-
lichting worden gegeven? Zal men
zich met de culturele vorming van ons
volk even ernstig bezig gaan houden
als met de sociale en economische
problemen? Of blijft de volkscultuur
weer het stiefkind waar niemand naar
omziet?

Wij hebben de laatste 'maanden
weer zo vele staaltjes van dat ver-
foeilijk „voor-ieder-wat" beginsel ge-
zien, dat wij ernstlc gaan twijfelen
aan enige vooruitgang op di\' terrein.
Zo lazen wij nog dezer dagen van
een door de B.S. georganiseerd feest
waarop na elkander optraden; Char-
lotte Kohier, Jo van Uzer Vin :ent en ..
Kees Pruis de „vermaarde" humorist.
Een dergelijk programma geeft wel
heel duidelijk aan Jat er bij de sa-
menstellers van enig stijlbesef geen
sprake is. Het is het oude lied; men

mengt het verhevene en sublieme met
het platvloerse aan en dient het dan
als volksgerecht op. Men beschouwt
hef publiek ais een kind dat in ieder
geval zijn zin moet hebben, men be-
schouwt het als een dreinende massa
en niet als een gemeenschap welke
men de mogelijkheid moet bieden om
in schoonheid te leven.

Die neiging om bij de ordinaire pu-
blieke opinie in het gevlei te komen,
meenden wij ook te bespeuren in het
dagblad dat een bericht waarin „ont-
huld" werd dat de broek van Goe-
ring begint af te zakken, uitzonderlijk
ging omlijnen en .op zijn eerste pagi-
na afdrukte. Ongetwijfeld hebben de
lezers gegnuifd, maar hei is toch al-
les bijeen 'n beetje -goedkoop om de
menigte aldus te gerieven.

Ik schreef reeds eerder dat wij ons
momenteel bevinden tusser de klippen
van verregaand pauperisme enerzijds,
van hernieuwde, burgerlijke zelfge-
noegzaamheid anderzijds. W ij
m o e t e n d e z e k l i p p e n
n i e t o m z e i l e n , w T) m o e -
t e n d e z e « e r n i e t i g e n .
Wij moeten ons volk bezielen met
grote gedachten en grote gevoelens,

h e t l e v e n m o e t g r o o t
g e l e e f d w o r d e n .

Het wordt me» de dag meer nood-
zakelijk dat aan het hoofd van in-
stellingen wier arbeid de culturele
belangen van ons volk raken, men-
sen komen te staan, die welbewust
streven naar herstel der juiste waar-
de-verhoudingen, die streven naar
een stijlvolle volkse-Ituu1-.

He» moet niet meer mogelijk zijn,
dat film en krant en radio een soort
publieke grabbelton vormen, waarin
het waardevolle er het schadeli'ke,
het karakteristieke en het karakterbe-
dervende. het nobele en het plat-
vloerse door elkander heen gestrooid
liggen. Er dient ir deze doelgericht
gewerkt te worden, allereerst door
hen r"- de leidii g van de staat 'm
handsn hebben en onder wie allerlei
instanties ressort-Ten, en voor> door
alle organisaties en instellingen welke
zich op het terrein der volkscultuur
bewegen.

Het zou hoogst onverantwoordelijk
zijn or" onder de een of andere demo-
c-riti«:cr>° l^uze, een iare"lano b"dor-
ven publieke smaak tot koning uit
te roepen. IAN BEERENDS

Over Ziekmelding
De verzekerde arbeider die onge-

schikt is tot het verrichten vau zijn
arbeid moet hiervan zo spoedig moge-
lijk, in elk geval binnen 24 uur, ziek-
melding doen aan het orgaan waarbij
hij voor de ziektewet verzekerd is, dus
waar zi jn werkgever is aangesloten.
Dit kan' zijn een bedrijfsvereniging of
wel de Rand van Arbeid.

Wanneer de werkgever is aangeslo-
ten bij eeo bedrijfsvereniging, dan is
de gewone gang van zaken, dat do
arbeider z ich ziek meldt hij zijn werk-
gever, die deze ziekmelding door-
zendt aan de bedri j fsvereniging. De
arbeider ontvangt dan zijn ziekengeld.
voor zover hij daarop aanspraak
heeft. Wanneer de werkgever is aan-
gesloten bij de Raad van Arbeid is de
gang van zaken anders. Dan moet de
arbeider zich ziekmelden bij de Raad
van Arbeid en met een ziekmelding
bij den werkgever kan hij niet vol-
staan. Hij k u n er ook niet op vertrou-
wen, dat de werkgever de z iekmelding
wel aan de Raad van Arbeid zal door-
geven, want hij is zelf voor het doen
der z iekmelding hij de Raad van Ar-
beid a a n s p r a k e l i j k .

Hieruit vloeit voort, dat de arbei-
ders steeds op de hoogte moeten zijn
hij welk orgaan h u n werkgever voor
de ziektewet is aangesloten.

Daarom is t>i.j art. 17 der Ziektewet
op straffe voorgeschreven, dat de
werkgever op een plaats die voor alle
arbeiders toegankelijk is. een kaart
moet ophangen. w;iarop vermeld staat
bij welk orjraan do werkgever voor de
ziektewet is aangesloten.

Dit alles ü ik t zo eenvoudig, maat
in rle p rao tp ]< is h o! locli niet zonder
grote bezwaren, zoals wij met een en-
kel woord zullen trachten duidelijk
te maken.

* „, *
Het komt herhaaldel i jk voor, dat

arbeiders j a ren lang in loondienst wa-
ren van oen werkgever, die bij een
bedri j fsvereniging was aangesloten.
Nu veranderen zij van dienstbetrek-
king en komen bij een werkgever,
aangesloten bij de Raad van Arbeid.
Rij hun vorigen werkgever hebben zij
hij de achtereenvolgende ziektegeval-
len zich jarenlang bij den werkgever
ziek gemeld. Nu worden zij weer ziek
en oudfirgpwoonte melden zij zieb
weer bij den werkjrever ziek. Mis-
schien hebben zij de kaart nooit ge-
zien, misschien hebben zij haar wel
gezien, maar zijn ze dat, alweer lang
vergeten Hoe het ook moge zijn,

de ziekmelding bij de Raad van Ar-
beid blijft achterwege of komt te laat.
Wat is daarvan het gevolg? De Raad
van Arbeid keert geen ziekengeld uit,
of slechts vanaf een latere datum,
want de Raad van Arbeid is niet in
de gelegenheid geweest over dit ziek-
tegeval controle uit te oefenen. Van
dit recht op controle kan de Raad
van Arbeid geen afstand doen.

Maar het gevolg is. dat telkens en
telker.s zieke arbeiders die volkomen
te goedertrouw zijn, te weinig of geen
ziekengeld ontvangen. Hoe komt dat?

Dat is een gevolg van het feit dat
er tweeërlei wijze van z iekmelding r>e-
staat, verschillend al naai- gelang dn
werkgever bij de Raad van Arbeid of
bij een bedri jfsvereniging is aangeslo-
ten. Na 15 jaar ervaring met de ziek-
tewet blijft dit euvel nog steeds in
onverminderde mate voortbestaan.

Wat mdfct hiertegen worden ge-
daan? De aanleiding waaruit deze mi-
sère voortvloeit, zou moeten worden
weggenomen. Het voorschrift betref-
fende de ziekmelding zou voor alle
verzekerden he tze l fde moeten zijn, on-
verschillig of de werkgever is aange-
sloten bij de R a a d van Arbeid dan
wel bij een bedrijfsvereniïins:. Een-
heid in het voorschrift van ziekmel-
ding dus.

Die -enheid kan verkregen worden
langs twee wegen:

1. men kan voorschrijven dat de

arbeider zelf de ziekmelding moet
doen en daarvoor zelf aansprakelijk
is;

2. men kan voorschrijven dat de
werkgever steeds met de ziekmelding
wordt belast en daarvoor aansprake-
lijk is.

Welke van deze methodes men «"k
kiest, steeds zal de eenheid bereikt
worden en de moeilijkheden, welke
zich tot dusver voordeden en welke
wij hierboven schetsten, zullen zijn
verval len.

Welke dezer beide methodes ver-
dient echter de voorkeur? Dit is moei-
lijk te zeggen: het is min of meer een
kwestie van keuze.

Legt men den plicht van ziekmel-
ding op den arbeider, dan breekt men
met het gebruik, dat in veruit de
meeste gevallen tot dusver gold en
volgens hetwelk de werkgever met
die taak was belast.

Daar staat echter tegenover, dat
sommigen van oordeel zijn, dat men
den arbeider moet opvoeden in de
leer dat hij zelf zijn eieren zaken moet
leren behartigen en dat hij dus ook
zijn eigen ziekmelding moet verrich-
ten of laten verrichten.

Persoonlijk ben ik van oordeel, lat
het het meest aanbevelenswaardig
zou zijn de last, over de geheele linie
op de schouders van den werkgever
te leggen, waar hij nu toch reeds in
de grote meerderheid der gevallen be-
rust. Maar hoe dit ten slotte wordt
opcrelost, l i jkt mü bijzaak: h o o f d z a a k
is, dat er eenheid komt. da t de twee-
erU'i ziekmelding vervalt.

Br. A. B. M.

We zijn er weer l*
VRAGENBUS SOCIALE VERZEKERING

Ook de oude rubriek „Vragenbus" voor de sociale wetgeving in
het algemeen en voor de sociale verzekeringen in het bijzonder,
heeft zich in „Herstel" weer een plaatsje weten te veroveren. Al-
thans, ze is er als er bij de lezers weer de oude onverflauwde be-
langstelling voor bestaat van vóór den oorlog. Toen was het voor ons
een waar genoegen deze rubriek geregeld te verzorgen, want legio
was het aantal vragenstellers dat wij van dienst mochten zijn. Ontel-
baar was het aantal vragen dat binnenkwam over de rentekaart, over
ouderdomsrente, invaliditeitsrente, weduwen- en wezenrente, genees-
kundige behandeling, ongevalsuitkering, ongevalsrente, ziekengeld,
kinderbijslag, vrijwillige ouderdomsverzekering enz.

Sinds den tijd dat „Herstel" met de gehele Katholieke Arbeiders-
beweging moest onderduiken, zijn er noq belangrijke nieuwe vraag-
stukken bijgekomen, welke verband houden met het terrein dat door
de Gewestelijke Arbeidsbureaux en de Ziekenfondsen wordt bewerkt.

Ook op deze punten zullen wij trachten voorlichting te geven.
Moge deze rubriek weer dezelfde overtalrijke belangstelling heb-

ben als voorheen!
Richt daarom Uw vragen kort en duidelijk aan het volgende adres:

VRAGENBUS, Zandberglaan 44, Breda.
Sluit geen postzegel in.
We zijn er weer! We wachten alleen op U d.w.z. op Uw vragen.

A. B. rn.
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Het was niet alleen om de innigheid
van zijn gebed en de liefde vioor de

kinderen, waarom bet volk van Maas-
tricht in de zevende eeuw bisschop
Remar lu s vereerde, want deze heil ige
begreep vóór alles. ,iat bet niet ge-
noeg is de mensen te leren de handen
te VOUWPD. en hij gaf zijn opdrachten:
monn iken zouden nieuwe methoden
van landarbeid demonstreren, en zelf
bedacht hij alles o in voor de bewoners
van de M a a s v a l l e i de levensstand-
daard te verhogen door verbeteringen
op maatschappelijk gebied en door
het stichten van schoten.

ST. REMACLUS
Bisschop en

Belijder
Feestdag 3 Sept.

Wie zo de heiligheid aantrekkelijk
maakt mag als Sint Remaclus bewon-
dering oogsten en de vroomheid sym-
pathiek maken in aller ogen.

Hier zijn een paar gegevens uit zijn
rijke leven, dat door een monnik van
Stavelo is te boek gesteld.

Remaclus is geboren m Aquitanië
uit aanzienlijke ouders, die hem in
622 naar het hof van Clotarius 11 zon-
den om door Sint Eligius, Eloy. de
goudsmid, te worden opgevoed. Spoe-
dig evenwel stond het hofleven den
jongen tegen en on/zich tot het pries-
terschap voor te bereiden begaf hij
zich naar Bourges, Een derde stap
deed hem om opname verzoeken in
het klooster van Solignac. Daar leef-
de hij een leven van beschouwing, dat
de vruchtbare voorbereiding werd en
de studietijd voor het latere actieve
leven, dat hem wachtte als bisschop
van Maastricht. Hij kreeg deze hoge
waardigheid, nadat hij de beroemde
kloosters van Stavelo, in het Maas-
trichtse en Malmedy, in het Keulse
had gesticht. In 652 volgde hij Sint
Amandus op als bisschop van Maas-
tricht. Hij werd een figuur van natio-
nale betekenis door zijn arbeid voor
e opheffing van het volk. Hier ziet

men hoe een monnik in de lange ja-
ren van uiterlijke teruggetrokkenheid
en zogenaamd niets-doen voor de ge-
meenschap, een taak heeft voorbereid
die veelomvattend was en voor de
Nederlanden een zegen betekende.

Tien jaar heeft Remaclus als heilig
sociaal werker het bisdom bestuurd,
«•oen trok hem het klooster van Sta-
velo, waar hij in 664 gestorven is.

JAN BURGER.

VOOR DE VROUW EN HET GEZIN
Waar gaan we heen?

„De nieuwe wereld in!" zouden we
enthous ias t wil len antwoorden!

Maar hoe komen we in die nieuwe
wereld?

Welke weg is de veilige, de enige
wee?

Het antwoord kunnen we vinden DIJ
hen. die hrf goed menen met het Ne-
derlandse volk.

En dat antwoord luidt: langs de
weg van het dienen!

Dienen is de weg, die naar de' nieu-
we wereld leidt. Dienen is de weg die
alle Nederlanders moeten opgaan,
ook zij, die alleen maar wensten ge-
diend te worden.

Wi.i moeten vreugde vinden in onze
dienstbaarheid.

't Moet zó worden, dat wij als het
ware erop uit zijn om anderen van
dienst te zijn, anderen te helpen.

Wat zon er méér vreugde zijn in

zaak te eeuwigen leven. En Christus
zegt van Zichzelf: „Ik ben niet geko-
men om gediend te worden, maar om
te dienen"

Van Maria weten wij. dat zij haar
hoogste u i tverkiez ing aanvaardde
met de ootmoedige bekentenis: „Zie
de dienstmaagd des Heercn'".

Het leven van iedere Chris ten is —
moet a l t h a n s zijn — een leven van
dienstbaarheid aan God. En hebben
wij allen niet ondervonden, dat God
dienen, geen straf en geen tast is,
maar een onderscheiding en een
groot levensgeluk.

och gaat een waarlijk christelijk
leven véél verder in zijn dienstbaar-
heid, want het kent de handeling der
voetwassing met het vermanend
woord. „Zo moet ook gij elkanders
voeten wassen". Het kent de parabel
van de feestmaaltijd met de conclu-
sie: „Zo zul len de laatsten de eersten
en de eersten de laatsten zijn".

het probleem van het

DIENEN
in de wereld

Wil ons volk weer gelukkig en welvarend worden, dan zal het zich
moeten dwingen tot dienstbaarheid- Wie een goede daad stelt, wie zn
taak in het gezin en in het maatschappelijk leven goed opvat, bewijst)
én aan zichzelf én aan de gemeenschap een dienst. Onze medewerkster
in het Zuiden ontwikkelt hier enkele^ meer voor de vrouwen bedoelde,
doch feitelijk voor alle lezers nuttige gedachten-

het leven als er méér dienstbaarheid
was onder de mensen.

Want het is zeker waar, dat iedere
goede daad die men stelt, vreugde
verschaft aan hem, die ervan profi-
teert, maar nog méér aan hem, die,
„dank u" in ontvangst mag nemen.

Ons volk — wil het gelukkig wor-
den, vreugdevol en welvarend — zaJ
opnieuw zich moeten dwingen tot
dienstbaarheid.
enEn omdat wij, katholieke vrouwen,
óók willen meewerken aan de opbouw
van de nieuwe wereld, daarom zullen
wij het begrip „dienen" eens wat na-
der beschouwen.

ledere katholiek is zijn leven lang
vertrouw geweest met het woord en
het begrip — dienen!

Honderden malen spreekt het
Evangelie er over als over een nood-

\/R£DE
Een warm gevoel van dankbaar-

heid vervult telkens ons hart, wan-
neer wij langzamerhand meer besef-
ten de onwaardeerbare gave van de
vrede, die vanaf 5 Mei 1945 ons deel
is geworden.

De vrijheid wordt nog beperkt door
de vele verlangens, waarvan de ver-
wezenlijking nog verre ligt.

De vreugde om de vrijheid voelen
wy getemperd door de weemoed om
wat verloren is.

Doch de vrede hebben wij allen
begroet met zuivere gevoelens van
vreugde en dankbaarheid.

Heerlijke gaven zijn reeds ons deel
ge-worden!

Wanneer de nacht valt over de
Wereld zullen geen gevaren uit de
lucht ons meer bedreigen.

Oet oorlogsgeweld is verstomd en
üe orde herwint haar rechten.

Bedrog en sluipmoord zijn gekne-
veld en het verraad sluipt niet meer
in ome gelederen. - Wij hebben de
TïJen gesloten en zijn geworden van
vreemite smetten vrij. Vele ergernissen
olijven ~ van nu af — ons gespaard
n de zorgen voor het dagelijks brood

zijn lichter geworden

Vrede is teruggekomen in de huis-
gezinnen, tussen de landen en volke-
ren.

Laat dankbaarheid ons vervullen
en bereidheid een bestendige plaats
vinden in onze harten, bereidheid om
de mede te behouden en te verster-
ken.

Vrede moge ome kinderen verwel-
komen in deze wereld. Vrede moge
onze levensavond verlichten. Vrede
moge de gezellin zijn op onze levens-
paden.

Laten wij dienstbaar zyn aan de
vrede, zonder welke het leven eigen-
lijk niet waard is geleefd te worden.

Zonder vrede sterft de poëzie des
levens en verdort de schoone ver-
beelding. Zonder vrede verwoekert de
cultuur, verdwijnt de godsdienst en
vlucht het recht uit de wereld der
mennen.

Beseffen en waarderen wij de mate-
loze gave van de vrede en sterken
wij ons in de toekomst, in alle om-
standigheden des levens, met de be-
lofte der Wijsheid zelve — zoals de
Heilige Schriften ons leren — dat wie
van goede wil zi/n de vrede deelach-
"" v-orden.

Vital V.

Ja, de christenmens moest de meest
dienstbare mens ter wereld zijn, daar
het de beslissing omtrent zijn eindbe-
stemming a fhanke l i j k u-eet van de
Godsspraak: „Alles wat ge den min-
ste der Mijnen gedaan hebt, dat hebt
ge Mij gedaan."

Daarom moeten wij onze dienstbaar-
heid aan de mensen beschouwen, niet
als een vernedering, maar als een eer;
niet als een last, maar als een lust.
Het is immeds geen vernedering een
ander te dienen. Integendeel.; het
vraagt verantwoordelijkheidsgevoel
en pliehtbesef, deugden, die een mens
niet mind«r. maar juist meerderwaar-
dig maken.

Ieder mens moet dienen, ook al zien
wij dat niet.

De werkgever dient zijn bedrijf en
daardoor den gebruiker van zijn ar-
tikel-, de gemeenschap.

De arbeider dient zijn werkgever en
daardoor: de gemeenschap.

Een moeder dient haar gezin en
daardoor: de gemeenschap.

Zo kunnen we blijven aantonen, dat
alle leven en bewegen der mensen een
dienen is aan elkander, hetzij men
met het hoofd, dan wel met de han-
den werkt. Het komt er maar op aan
dat wij aan het dienen de juiste waar-
de geven.

* $ *

Niemand dient het gezin méér dan
Moeder en wie zou het in zijn hoofd
halen moeder in het gezin de minste
te noemen?

Wie zou den dokter met zijn drukke
practijk, den chirurg met zijn dag en
nachtdienst in "de hospitalen den min-
ste noemen?

Het dienen maakt den mens niet
kleiner, maar groter. Onze gemeen-
schap heeft dat vergeten en de juiste
waarde der dingen verlegd.

Wij hebben vaak te véél oog voor
ons „goed recht". Rechten, die heb-
ben we, daar zijn we van overtuigd;
maar plichten hebben we nog veel
meer, en dat vergeten we wel eens.
Wij moeten zorgen voor onszelf en
daar zijn we héél de dag vol van;
maar we moeten ook zorgen voor een
ander en dat vraagt een opzij zetten
van het eigenbelang. Als je dikwijls
op reis bent. maak je véél mensen
mee. Zo maakte ik dezer dagen mee,
dat een jongmens een oude dame van
de treeplank in de trein duwde, om-
dat hij bang was geen zitplaats te
kunnen bemachtigen. Alle hoffelijk-
heid, alle wellevendheid in de mense-
lijke samenleving verdwijnt, als het
egoïsme hoogtij viert en dienstbaar-
heid niet als deugd, maar als dwang
en last wordt aangeslagen.

Ook de mensen, die in Nederland de

Historie van de week
Aantjcïicn OJIR blad thans om de 14 dagen

verschijnt (hopelijk in deze omvang binnenkort
elke weekn is ook de liixtorie van de week een
historie van twee io?hen, waarin wij tevens en-
kele actuele feiten, die nog geen historie, doch
ons inziens het vermelden wel waard zijn, heb-
ben opf/rnitiiicn.

1 Sept wordt de eleetrische treinver-
binding Amsterdam—Haar'em,
Den Haag—Rotterdarr en Rot-
terdam— Maassluis hersteld

2 Sept. is het 40 jaar geleden dat aoor
bemiddeling van president
Theodore Roosevelt met de vre-
de van Portsmouth een einde
kwam aan de Japans-Russische
oorlog.

2 Sept. is het 75 jaai geleder, dat Na-
poleon III bij Sedan door de
Du tsers werd versla en en ge-
vangen genomen.

2 Sept. is het 50 jaar geleden, dat op
het Plein te Den Haag een
door benzine in bew^gin ge-
brachte velocipede (fiets) voor
het eerst de aandacht troli

3 Sept. vieren de Veren .gde Staten van
Amerika arbeidsdag (labor
day)

3 Sept. viert de Republiek San Marino
haar jaarlijks nationaal pa-
troonfeest.

4 Sept. hield Hitler 5 jaar ;eleden zijn
befaamde rede, waarin hij o.m.
zelde : „Stelt u gerust, Engel-
sen, wij komen!. . Wij zullen
hun steden wegvagen (ausra-
dieren)".

4 Sept. is het 25 jaar geleden, dat de
e-erste IJzerbedevaart werd ge-
houden ter huldig ng van de
gevallenen (voor meer dan 85
pet. Vlamingen), die in de eer-
ste wereldoorlog aan de Ijzer
de heldendood vonder

5 Sept. is het 250 jaar geleden, dat de
stad Namen met de belangrijk
versterkte citadel, welke door
maarschalk Boufflers met 15.000
man werd verdedigd, na een
beleg van tien welten door
stadhouder Willem III werd
veroverd.

5 Sept. hoopt H M. Koningin Farida
van Egypte haar 24e verjaar-
da; te gedenken.

7 Sept. hoopt Z. K. H. Kroonprins Bou-
de-vijn van België zijn 15e ver-
jaardag te gedenken

7 Sept. v ert Brazilië jaarlijks z(jn on-
afhankelijkheidsdag (Grito dl
Ipiranga, 1822).

8 Sept. is het twee jaar geleden, dat
Italië onvoorwaardelijk capitu-
leerde.

8 Sept. hoopt pater Mateo S.S.C.C. (M.
Crawley Boevey), stichter van
het werk der intronisat e zijn
<Ce ver.'aardag te gedenken.

10 Sept. hoopt mgr dr. J. de Jong,
aartsbisschop van Utrecht zijn
60e verjaardag te gedenken.

10 Sept. hoopt de Nederlandse essayist
en romanschrijver jhr. P:eter
van der Meer de Walcheren,
wiens dagboek een Nederland-
se, Duitse, Franse, Amerikaan-
se, Italiaanse, Spaanse en
Poolse editie beleefde, zijn 65e
verjaardag te gedenken.

; anneer de plaatsruimte zulks toe-
laat zullen wij in de pagina, meer

speciaal voor het gezin bedoeld, ook
steeds een heiligenfiguur bespreken,
voor zover deze voor ons land al-
thans betekenis heeft gehad. Zeer veel
van deze heiligen, sociale werkers bij
uitstek, zijn voor ons volkomen on-
bekend gebleven en toch is hun ar-
beid in de lage landen aan de zee van
onschatbare waarde en van grote in-
vloed geweest.

In de week, waarin de dag van hun
naamfeest valt, zullen wij dus steeds
aan één dezer figuren een korte be-
schouwing wijden.

opbouw der samenleving ter hand
hebben genomen, spreken ons van
dienen.

„In de nieuwe sociale orde moet het
dienen voorop staan. Wij allen moe-
ten dienen. Want zonder dienst aan
de gemeenschap is elk plan van eco-
nomische opbouw ten dode gedoemd,
is al le gepraat over sociale gerechtig-
heid en sociale orde, een holle phrase.

Mogen wij, katholieke vrouwen van
Nederland bewust van onze grote en
heilige taak in het leven, door onze
levensdaden meehelpen, aan de her-
opbouw van het Nederlandse volk in
de zin van dienstbaarheid en hulp-
vaardigheid aan elkander.

M. REIJNTJES,



Barbaarse toestanden in concentratiekampen
Vervolg

Hierna werd 't slaapprobleem opge-
lost, 3 matrassen naast elkaar gelegd
en met z'n vieren erop ouder drie de-
kentjes, met de kleren aan, om zo
de kou te trotseren. Deze cel
moest ik na 4 of 5 dagen weer ver-
laten en werd toen overgebracht
naar cel 564 waar ik aantrof: een
Jood, een halfjood, advocaat uit
Heemstede, en een groenteboer uit
Amsterdam. De groenteboer werd na
6 dagen ontslagen. Na enige dagen
verblijf in deze cel kwam op een
morgen de gevangenis-directeur en
vroeg mij of ik straten kon maken,
geen gewone straten maar vlecht-
werk. Ik had opgegeven bestuur-
der en metselaar van beroep te zijn,
zodat ik hem antwoordde dat het
wel zou gaan. Deze straat werd
door mij gemaakt en ik kreeg daar-
voor een pannetje eten en een rode-
kruis-pakketje extra. Het was feest
in de cel want alles werd natuur-
lijk gedeeld. Het bleek dat mijn vak-
kennis bij.de heren had ingeslagen
daar mij na enige ' dagen werd
opgedragen de hoof d riolering in de
gevangenis na te zien en te verbe-
teren. Deze was regelmatig ver-
stopt. Op mijn verzoek werden er
een aantal gravers aangewezen, bij-
na alle zwarthandelaren, die ieder
voor zich ook een pannetje eten
extra kregen. Deze riolering werd
door mij verlegd en er werden
nieuwe putten gemetseld, zodat het
rioleerprobleem voor deze gevange-
nis werd opgelost.

Inmiddels was de jood in verhoor
geweest en toen hij terug kwam
miste hij zi jn neus en een oor. Hij
was dus totaal verminkt. De half-
jood onderging hetzelfde lot en
kwam met een verbrijzeld oog en
een verminkte kaak terug!

Ze werden op transport gesteld
en srinsren hun levensstrijd begin-
nen in een van de concentratiekam-
pen in Duitsland.

KOPOP!

D'e toestand was vijf lange
jaren benard

Maar wie in de toekomst
geloven,

Betwijfelen niet of de knoop
wordt ontward:

Het iveerstandsvermogen,
door ram&poed gehard,

Komt alles met God's hulp
te boven !

Nu was het mijn beurt om ver-
hoord te worden; dat duurde van
's middags 2 uur tot diep in de och-
tend. Na minstens 25 keer tegen de
grond geslagen te zijn werd het
protocol in het Duits opgesteld en
voorgelezen. Ik weigerde te teke-
nen doch dit volhouden had mi jn
loven gekost, dus tekende ik ten-
slotte en hoorde daarna niets meer.
De 40e dag 's morgens om half vijf
ping rto celdeur open en mijn cel-
genofen gingen er uit. Ik moest
mij aankleden en na GPU hajff uur
met mijn neus tegen de muur in

de gang geplaatst te zijn met nog
12 politieke gevangenen, werden
wij gebracht naar de bureaux. Wij
dachten naar huis te gaan doch dit
bleek spoedig een verkeerde ge-
dachte te zijn en werden wij op
transport gesteld naar het

Concentratiekamp Vught

. De reis naar Vught is een onver-
getelijke dag geworden. De dames
en heren van het Rode Kruis had-

W. J. Heselaars

den er voor gezorgd dat er volop
eten en drinken was, terwijl het
publiek voor rookgerei zorgde. De
Haagse recherche, welke ons ge-
leidde, maakte de boeien enigszins
los, zodat wij onze handen konden
gebruiken. Zodra wij in Vught aan-
kwamen werd het driestig. De hek-
ken waren gesloten, wij werden op-
gestelc, in het gelid en onder schop-
pen en slaan gebracht naar een
pleintje. Hier moesten wij ons ont-
kleden en bleven door 36 uur ge-
stationneerd. De vierde dag werden
we kaal geschoren, het costuum
werd ons toegewezen, met vodden
v;.n ondergoed en een paar Duitse
klompen. Nu kwam de capo van de
Kanataine en leidde ons naar het
blok. Hier werden de orders gege-
ven wat men te doen en te laten
had. Hier begon het marcheren van
de ochtend tot de avond. Het duur-
de niet lang of men had stukkende
voeten. Hierbi j kwam nog water in
de benen zodat ik na een korte tijd
werd opgenomen in het Revier. Na
een tijd verpleegd te zijn werd ik
ingedeeld bij een ai'beidscommando,
12 uur per dag werken, 's Mor-
gens en 's avonds appèl. Het ge-
bcurcle soms dat men uren tot in de
nacht stond opgo-.teld en te wach-
ten op het commando: inrukken!

In de blokken hield men ons na
een dagtaak van 12 uur geregeld
bezig, dan binnen-contröle of straf-
marcheren omdat een deken niet
netjes lag of iets dergelijks.

Ik had het r;eluk streng in het ge-
heim op een hoek van een blok
's morgens heel vroeg mi jn Pasen
te kunnen houden. Dat was voor
mij een grote geruststelling; Het
verblijf in Vught was van korte
duur en ik werd op transport ge-
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steld met 85 personen in een bees-
touwagen naar e£ïl concentratie-
kamp in Duitsland.

Dachau
Het transport met een opeenge-

hoopte massa 3 dagen en nachten
zonder etörh en drinken, is niet te
beschrijven; welk leed daar gele-
den is is niet te peilen en het was
dan ook niet te verwonderen, dat
bij aankomst 68 doden waren te
betreuren. Men kan begrijpen hoe
de toestand was van de overleven-
den.

In Dachau werden wij geplaatst
op een plein, moesten ons uitkle-
den en bleven 24 uur hier staan.
Wij werden vergast op een % liter
soep die niet eetbaar was. Hierna
werden de nummers afgeroepen en
met 5 riemslagen over je rug. waar-
van je inkrimpt van de pijn, wer-
den wij ingedeeld in groepen en
gebracht naar een blok, Kanataine,
genoemd.

De huisvesting zag er vies en ver-
waarloosd uit, plaats voor het ge-
bruik van eten was er niet, zodat
dit regelmatig in de open lucht
moest geschieden. In de slaapzaal
stonden 3 opeengestapelde een-per-
soons ledikanten tegen elkaar ge-
plaatst en met 5 personen in 2 een-
persoonsledikanten moest de nacht
worden doorgebracht. De dekking
bestond uit een deken per persoon,
welke steeds rouleerde. Luizen en
vlooien waren voldoende aanwezig,
zodat ziekte en infectie de orde van
de da werd. Het eten bestond uit
een-zesde brood (brood &/2 ons)
's nergens en 's avonds, terwijl
's middags % liter soep werd ver-
deeld. Lepels, vorken en messen wa-
ren verboden artikelen.

Vakcornmando's
De valide personen werden inge-

deeld in vakcommando's, terwijl in-
validen werden geplaatst in aparte
blokken. Deze werden afgesloten en
hadden geen relatie met de valide
personen, op sluikse wijze kwam
evenwel verbinding tot stand.

De vakcommando's waren vol-
gens de beroepen van de personen
samengesteld. Zij die geen beroep
of een beroep uitoefenden, hetwelk
in de kampen niet voor kwam. wer-
den ingedeeld in fabrieken voor
vervaardiging van oorlogsmate-
riaal. Ik werd bij een bouwcomman-
do ingedeeld omdat ik metselaar
van beroep was. Het werk dat ik
t" verrichten kreeg was het hou-
wen van muren, pilasters, hete
luehtovon in de bakkerij en vijf
verbrandingsovens voor het crema-
torium, het restaureren van de
gaskamers. Deze waren ingedeeld
met t ien ta l len sproeiers in de pla-
fonds terwijl de raamluiken in de
buitengevel werden aangebracht
welke buiten, konden worden ge-
opend. De l i jken werden in aparte
voorraadkamers opgestapeld en na
gekortwiekt fe zijn als kolen in de
verbrandingsovens irosch^pt door
Duitsf daarvoor speciaal aangpstpl-
de personen. Deze werden met alles
bevoorrecht, zodat dit een erropp was
welke een anart leven leidde.

De dagtaak was 12 uur per daer,
's morsrens en 's avond* apnól Do
bowaking wen) door $ S . -mi l i t a i ren
verr icht , die met revolvers, gewe-
ren en maohmosroworon waren he-
wanend. Deze stonden de g-ehole
d 'e om je hoen on i n d i e n je. naar
de zin van do heren, o'ivo'doonde
arbeid presteerde, dan werd je pre-
slasron mot riemen of mof do kolf
van het geweer. Was er volerons
hen sni-ako van sahofaoro dan word
io over een bok ereleffd en o n t v i n g
25—50—75 slaeron on ie fondament ,
zodat het Woed "H io l ichaam snoot
en io je niet moer kon bewoo^n.
H i j het toedienen vnn do sfok^la-
fon moest men inod^ te l lon , i n d i e n
hieraan niet werd voldaan, dan ho-
rron het toedienen der sl"<ron vnn
voren af aan . Mii werden 2r- slaa;on
foo<rodiend omdat ik oen paar v u u r -
vasto s lenon l i n d stukeeslacren en
d i t werd beschouwd als sahotnoro.
Ik word na enicre t i j d gerehabili-
teerd doch de, riemslagen had ik te
pakken.

(Wordt vervolgd).

HUMOR OP DE DISTRIBUTIE
Een onooglijk, door de zon ge-

bruind mannetje, met gerimpeld ge-
laat, , wiens hals doorsneden is met
miniatuur tan/evallen, doorkruist met
minder diepe loopgraven, verdringt
ziek tussen de menigte voor het loket
van het plaatselijke distributiekan-
toor. Een vrouw van respectabe-
le omvang, die naast hem staat,
schijnt door het lange wachten ook al
minder goed gehumeurd te zijn en
brengt haar buurmannetje met min-
der fraaie bewoordingen aan het ver-
stand, dat hij steeds op haar ekster-
ogen staat te trappen.

„Mijnheer," zegt de vrouw, die zo
rood wordt als een kreeft, „iJe heb nog
een paar oude, totaal versleten lege
schoenen bij me; als uwes er pleeier
in hebt, mag U hierop komen staan."
De vrouw haalt van onder haar man-
tel een paar nauwelijks aan elkaar
hangende schoenen te voorschijn, dat
in feite bestemd is om den ambtenaar
straks als bewijsmateriaal onder den
neus te houden.

„Och mefrouwtje," zegt de man,
„het sal heus so erg niet wese; me
rechter schoen heeft maat 48 en is
maar Voor de helft gevuld. Met het
lege gedeelte sta ik fermoedelijk op
Uw foet. Het is immers geen gewicht
om er praat over te maken."

Doordat er beweging komt in de
lange rij wachtenden, wordt dit inci-
dent spoedig beëindigd.

Een heer is aan de beurt die een
formulier aanbiedt, waarop maat 48
wordt aangevraagd. De ambtenaar
denkt, d-at dit op een vergissing be-
rust en vraagt niet nadruk naar de
maat.

„47 met pijn, meneer", i.s het ant-
woord, „doch om er zeker van te zijn,
(la? ze passen, heb ik maat 48 nr>rf1«.
't Mogen ook een paar middelmatige
rocibootjes. zijn" voegt hij er geestig.
aan toe.

De volgende patiënt is een flinke
jonge kerel, met een \nnkcchcmd en
broek. Ook hij beproeft zijn geluk. De
invulling van de diverse vragen op
het aanvraagformuliêj schijnt nogal
bevredigend, tot opeen;. '-naar
opmerkt: „De vraag: „Verhouding tot
gezinshoofd, hebt U beantwoord
w/'t: ,,(!oed". Dit is niet de bedoe-
ling." „Jawel, mijnheer," zegt hij, „ik
ben kostgangei en kan hef. zeer goed
met mijn kostjuffrow» vintien."

Een boerin, die na een w/t re tijdens-
weg tenslotte ook nog aan de öfart
k/iin.f, iirerfiaii-iigf den ambtenaar een
higet'uhl aan vraag formulier. Deze
'werpt een critische blik op het for-
mulier. „Juffrouw, U hebt achter
vraag twee, waar xtaaf „geslacht", in-
gevuld: „Een vet varken". Hier moet
ingevuld worden: „Mannelijk of vrou
uM'.lijk", merkt de ambtenaar, die zien
nauwelijks kan inhouden, op.

„O, neem me niet kiraJij';," zegt de
boerin laconiek, „het was een zeug
van 200 po rul." De ambtenaar brengt
haar aan liet verstand, dal het be-
trckking heeft op degene, voor wie
wordt aangevraagd. „O, bedoelt U
dat, de schoenen zijn voor mijn man,"
zegt de vrouw haastig, teririjl zij de
algemene hilariteit onder de wachten-
den blijkbaar erg overdreven vindt!


