
12 OCTOBER 1945 23e JAARGANG Np. 17 EN 18

OMNIA RESTAURARE IN CHRISTO ALLES HERSTELLEN IN CHRISTUS

HET GROTE GEZIN
IN DE KNEL

ij hebben reeds enkele keren ge-
wezen op de buitengewoon moei-
lijke toestand waarin — in de hui-
dige omstandigheden — onze kin-

derrijke gezinnen verkeren
Wij bedoelen dan vooral de gezinnen
et nog schoolgaande, niet-verdienende,

kinderen.

In de Volkskrant van Woensdag 3 Octo-
r ]'•!• troffen wij een artikel aan waarin

nogmaals op dat grote euvel in onze
hedendaagse verhoudingen wordt ge-
wezen.

wij laten dit artikel hier volgen:
Onlangs is van overheidswege gezegd,

!t streven der regering er op gericht
- massa der bevolking van zijn loon

nodige aan voeding/kleding en huis-
vesting ter beschikking te stellen. 'Dit is

Iist — m i t s men zachtjes er aan toe-
Oe9t. dat men de grote gezinnen dan niet
1 de massa rekent. Want de grote gezin-

blijven beneden het nodige. Ondanks
' Verndming van de kinderbijslag komt

lnen guldens per kind en per week tekort.
Wij hebben het nog eens uitgerekend aan
• hand van een goed liggend loon, waar-

ran wij de loonbelasting hebben afgetrok-
ken, en van wat volgens de cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek het
minimumbudget kost.

De uitkomst is, dat een ongehuwde boven
zijn uitgaven aan het minimumbudget per
week ƒ 26,31 overhoudt. Een kinderloos ge-
huwde houdt ƒ71,60 over. Een gezin met
twee kinderen daarentegen kan slechts
ƒ 7,64 overleggen. Daartegenover komt de
iuisvader met vijf kinderen ƒ0,32 tekort,

• huisvader met zeven kinderen ƒ 6,10 en
voor den huisvader met neqen kinderen
groeit het tekort tot ƒ 12,51.

Natuurlijk moet men bij de beoordeling
van wat zij overhouden, die geen of een
Uem gezin hebben, bedenken, dat de

:tUng van het Bureau voor de Statistiek
m i n i m u m-budget betreft en dat men

"i geval van ziekte e.d. niet het volle loon
vangt; en wat de ongehuwden aangaat,
9 nien niet uitschakelen de overwoging,

Lt zij straks een gezin moeten kunnen op-
bouwen. Maar dit alles is toch maar min-

der dan een schrale troost voor de grote
gezinnen, voor wie de cijfers ook getoetst
zijn aan een m i n i m u m-budget en die
daarop met honderd percent van hun loon
nog een tekort en een stijgend tekort heb-
ben.

Uit het oogpunt van welke rechtvaardig-
heid ook is dit niet te verdedigen. Terecht
is de overheid er op uit, zwarte lonen, met
alle onoverzienbare akeligheden daarvan
vooral voor de massa des volks, tegen te
gaan. Bij de geldsanering blijkt de ernst
van dit streven andermaal. Maar dit ver-
scherpt daartegenover dan ook andermaal
de plicht, om te zorgen, dat een arbeider
van dit loon kan leven. Ook wanneer hij
een groot gezin heeft.

Zoals de zaken nu staan, is de toestand
voor het grote arbeidersgezin onhoudbaar.

Tot zover de Volkskrant
Wij moeten hieraan helaas nog het vol-

gende toevoegen.
De Regering heeft inderdaad reeds

maanden geleden besloten de kinderbij-
slag te verruimen. Zoals men weet is de
kinderbijslag, verstrekt krachtens de kin-
derbijslagwet, verhoogt tot ƒ 0,40 per
werkdag en per in aanmerking komend
kind. Dat is een verbetering van betekenis,
alhoewel ze in het Kader van de huidige
verhoudingen ontoereikend geacht moet
worden.

Maar waar we in het openbaar eens
zeer speciaal de aandacht op willen vesti-
gen dat is op de omstandigheid dat hon-
derden vaders van kinderrijke gezinnen
over de reeds verstreken maanden van
1945 nog steeds geen cent kinderbijslag
ontvangen hebben omdat de organen die
voor deze uitbetaling moeten zorgen, met
grote administratieve achterstanden te
kampen hebben.

Wij ontvingen deze week de klacht van
één onzer leden dat hij zelfs over het laat-
ste kwartaal van 1944 nog geen kinderbij-
slag had ontvangen, en hij schreef er bij
dat tientallen anderen in dezelfde omstan-
digheden verkeren. Dat betekent dat deze
mensen nu niet minder dan negen maan-
den achterstand hebben in de uitbetaling
van de hun toebehorende kinderbijslag.

Wat dat voor de desbetreffende gezinnen
betekent kan men enigszins begrijpen als
men bovenstaande cijfers in het artikel van
de Volkskrant nog eens aandachtig be-
kijkt.

Wij doen daarom een zeer ernstig beroep
op alle uitvoerende organen der kinderbij-
slagwet, die met deze achterstand te kam-
pen hebben, toch al het mogelijke te doen
deze achterstand zo spoedig mogelijk weg
te werken. De betreffende gezinnen kunnen
deze gelden niet missen. Zij hebben ze
dringend nodig.

VOORZIENING IN EERSTE
LEVENSBEHOEFTEN

De raad van vakcentralen wendt zich
met onderstaand schrijven tot de be-
trokken ministers.

Excellenties,

H
ET vraagstuk: de voorziening van ons
volk in het bijzonder van kleding,
schoeisel (klompen), rijwielbanden, enz.,
vraagt voortdurend ook onze aandacht.
Dagelijks bereiken ons uit alle delen
van het land allerdringendst gestelde

verzoeken er bij de Regering op aan te dringen,
dat ten spoedigste in de noodzakelijkste behoefte
worde voorzien.

Bezwaar wordt gemaakt, dat bij de voorziening
van de eerst benodigde levensbehoefte bepaalde
groepen van de bevolking worden bevoordeeld
boven anderen zonder dat voldoende rekening
wordt gehouden met objectieve normen.

Mede op grond van de overweging, dat de be-
hoefte-bevrediging geen aanleiding mag worden
tot verwijdering tussen bevolkingsgroepen, en
vervolgens om te bevorderen, dat de beschikbare
goederen rechtvaardig en doelmatig worden ver-
deeld, veroorloven wij ons Excellenties te advi-
seren voor de verdeling van de beschikbaar zijn-
de goederen een prioritetislijst, een urgentie-
schema te doen opstellen, waarbij objectief reke-
ning zal worden gehouden met te verrichten
werkzaamheden. Bij de verdeling van kleding,
schoeisel (klompen), rijwielbanden, enz. is te den-
ken aan die arbeid welke in de openlucht, soms
ver van huis, moet worden verricht, waarbij ook
met klimatologische omstandigheden is te reke-
nen (bouwvakarbeiders, grondwerkers, landar-
beiders, transportarbeiders, enz.). Bij het verlenen
van voorrang dient naar onze mening in het bij-
zonder ook gedacht te worden aan de geteister-
de gebieden.

Omdat het hier een zaak betreft, icaarbij de ar-
beiders zo direct betrokken zijn, ware te overwe-
gen onze Raad van Vakcentralen bij de verdeling
van meergenoemde goederen in te schakelen.

Wij mogen een en ander in de speciale aan-
dacht van uwe Excellenties aanbevelen.

Uw antwoord zien wij met belangstelling tege-
moet.



ONZE SPAARBANK
en de geldzuivering

Wij konden de verleiding niet
weerstaan om in deze dagen van
geldsanering, ' blokkering en de-
blokkering een bezoek te brengen
aan den directeur van onze eigen
Spaarbank, te Utrecht. Aan oné
verzoek om eens een en ander te
vertellen van de belevenissen in
deze dagen op het hoofdkantoor
en de lezers-spaarders wat wegwijs
te maken in het monetaire laby-
rinth, waarin velen zich bevinden,
heeft Koppelman op de hem eigen
wijze direct gevolgd gegeven en
wij vermoeden dat de notities tij-
dens ons bezoek bij hem gemaakt,
door velen met belangstelling zul-
len worden gelezen.

A ls wij U vertellen, dat onze Centrale
Volksbank in deze dagen in het mid-
lelpunt van de belangstelling staat,

zal ieder dit zonder nader bewijs wel wil-
len aanvaarden.

Misschien bent U, lezer ook één van de
85000 spaarders, die in de afgelopen we-
ken uw zakken hebt leeggekeerd; voor
alle zekerheid nog even uw Zondagse
pak hebt nagekeken (hebt U er nog een?)
en de opbrengst van deze inzameling met
een zucht van verlichting gedeponeerd
hebt bij de spaarbank. Misschien had U
nog geen boekje en hebt U er nog een
aangevraagd? Uw spaarbank stelde U
niet teleur want het bordje „alleen voor
vaste klanten" hing niet op haar loket-
ten. Zij — de spaarbank — heeft gedaan
wat zij kon om ieder te bevredigen —
dat wil dus zeggen — om ieder van zijn
geld af te helpen. Gek toch, dat men óp
het laatst moest zoeken naar een gele-
genheid waar men zijn geld kwijt kon!
Hoe dan ook, alleen in Augustus én Sep-
tember werden een 10.000 nieuwe boek-
jes uitgegeven. De aanschaffing van
zulke hoeveelheden was in deze tijd van
papierschaarste, een probleem op zich.
Maar het werd opgelost. De administra-

Tienduizend spaarders
in twee maanden

*
Achthonderdduizend

gulden in twee dagen

tie van de C.V.B, is nog een paar dui-
zend spaarboekjes achter. Hopelijk kun-
nen die in de week van l—6 October
worden toegezonden.

Nu heeft de Centrale Volksbank een
prachtige organisatie, die over geheel
Nederland werkt. In bijna elke plaats
vindt men een agentschap, tot in de
kleinste en meest afgelegen dorpen toe.
Uit een sociaal oogpunt bezien biedt dit
vele voordelen, maar het geeft deze da-
gen ook bijzondere zorgen en moeilijk-
heden. Zo waren alle kassiers, geïnstru-
eerd om op Maandag 24 Sept hun kas-
saldo per giro over te maken.

Maar de postgirodienst hield zich plot-
seling niet thuis en dus.... moesten al
de kassiers maar zien waar ze met het
ontvangen spaargeld bleven! Uiterlijk
Dinsdags moest het geld gestort zijn.

Geen wonder, dat velen van hen hun
geld toen maar naar 't kantoor brachten!
Toen dan ook Maandag 24 September de
deur geopend werd begon het lieve leven.
Eerst één kassa, na een kwartier werd
een tweede kassa geopend toen een derde
— een vierde ja een vijfde en nog ging
het niet vlug genoeg. Nu moet U weten
dat het kantoorgebouw eigendom is van
de Utrechtse Werkliedenbond. Deze heeft
de beschikking over zegge één kamertje.

Toen de secretaris op zijn kantoor ver-
scheen vond hij tot z'n verbazing zijn ka.-
mer vol mensen, die als maar met geld
laveerden. Toen hij practisch elke kamer
vol mensen zag, pakte hij z'n kraam
maar in erf nam de vlucht om 's Woens-
dags, toen de storm wat bedaard.was, het
weer eens te probere/u Gedurende^ Maan-
dag en Dinsdag werden rond 14.000
bankbiljetten en zilverbons ontvangen
voor een bedrag van rond 800.000 gul-
den.

Briefjes van f 1.— voerden de boven-
toon, dan die van f 2,50 en tien gulden
terwijl opvallend weinig biljetten van
f 50.— werden aangeboden.

Bij deze 8 ton bleef het niet want aan
postwissels per giro en per bank kwam
nog binnen l ton zodat in één week langs
allerlei kanalen 3y2 millioen gulden werd
gestort. Tussen al dat geroezemoes onaf-
gebroken gebel van de telefoon. Maar
ook in de plaatselijke agentschappen
heerste een ongekende drukte en menig
.kassier heeft Zondag tot in de nacht zit-
ten tellen en tellen.

Deze drukte is voorbij en de bel voor
de tweede ronde is ingeluid: De uitbeta-
ling van f 100.— op de geldkaart.

Wat is nu zo de indruk bij de spaarders
over de getroffen maatregelen?

De indruk is goed — aldus Koppelman.
Iedereen toont veel begrip eri waardering
voor de door den minister getroffen
maatregelen. „Geen half werk", zegt men.
Men vindt het natuurlijk niet prettig, dat
men niet met zijn geld kan doen wat men
wil maar: „zo kon het toch ook niet blij-
ven doorgaan." Er wordt niet gemopperd.
Zeker, er zijn teleurgestelden. Vele spaar-
ders vinden het niet billijk, dat een vrij-
gezel met een B-kaart evengoed ƒ 100
op zijn geldkaart kan krijgen als een
huisvader met een groot gezin, die ten-
slotte ook ƒ 100.— ontvangt. Ook hebben
tal van spaarders tengevolge van de
campagne „stort nu uw geld bij een bank
of spaarbank," bijna al hun geld opge-
ruimd, hielden tenslotte een paar tientjes
over die op een geldkaart werden ge-
stort, welke ze nu terug krijgen zonder
meer, omdat zij toevallig hun geldkaart
niet hebben ingeleverd ten kantore van
de bank, waar ze een rekening houden.

Dit zijn de enige klachten, die tot he-
den werden vernomen. Wat ook opvalt
is de belangstelling van den spaarder
voor de interne dienst der spaarbank. Een
belangstelling, die vroeger geheel ont-
brak. Vragen als „hoe kunnen jullie dat
allemaal bijhouden" en „de administratie
zal wel achter raken" tonen duidelijk
aan, dat het publiek goed aanvoelt, dat
de banken, tengevolge van de regerings-
maatregelen, voor een zware taak staan.

Dit doet tenslotte wel prettig aan.
Men heeft begrip getoond voor de pro-
blemen.

Nu komen de vragen los.
Vragen van de loterijclub, de visclub,

De Rotterdammers over de streep

Ze zijn in de Maasstad over de streep! Per l October is het ledental
'Van Juli 1941 royaal gepasseerd. Dit verheugende feit gaan onze Rotter-
dammers vieren in een grote FEEST- EN PROPAGANDAVERGADE-
EING OP DONDERDAG 25 OCTOBER A.S. in gebouw „St. Homobonus".
Spreker: Verbondsvoorzitter De Bruijn met het onderwerp: „Langs nieu-
we banen". Zang door het Knapenkoor van de St. Willibrord-parochie.
Verder declamatie. Dat wordt dus een mooie avond. J)e toegang sbewij-
'zen zullen verkrijgbaar worden gesteld bij de besturen van de vakafde-
lingen.

En dan gaan se in November het Patroonsfeest vieren met twee tri-
duums. Hierover volg nog nadere mededelingen.

Tenslotte vermelden wij hier nog even — ter herinnering — de
KADERVERGADERING op Zaterdag 13 October 3 uur in het Beursge-
bouw, waar alle bestuurders en medewerkers worden verwacht

die nog een dagje uit wil, van een juf-
frouw die gaarne wenst te trouwen, van
een gouden huwelijksfeest waarvoor ge-
spaard is, van een ander die maar
genoeg. Dat komt allemaal wel terecht.
Haast U langzaam. De eerste 14 dagen
zouden toch de moeilijkste zijn? Daarna
zal het beter gaan en op alle vragen
komt een antwoord.

Ieder begrijpe goed, dat bij een zo in-
grijpende operatie als de geldzuivering is

niet dadelijk in alle gevallen kan worden
voorzien. De kassiers van de Centrale
Volksbank houden ter plaatse regelmatig
zitting en zij zijn de vraagbaak van eiken
spaarder.

De zittingen gaan.
Ten slotte en dat is ook belangrijk:

wat gaat er nu met ons spaarboekje ge-
beuren? Hoe zit dat nu met dat blokke-
ren en dat girale geld? Daarover een vol-
gende keer.

D iquidatie

van het Ned. Arbeidsfront
Het is van belang een en ander mede te delen omtrent de l iquidcrlie van

het Nederlandse Arbeidsfront.
Hoe deze liquidatie precies zai verlopen, hoe lang het zal duren voor

een en ander zijn beslag heeft — het laat zich aanzien, dat er enkele jaren
mee gemoeid zullen zijn — kan thans nog niet worden gezegd.

Vandaar, dat wif ons nu beperken tot enkele mededelingen omtrent de
opzet van deze zeer omvangrijke procedure en daarbij wijzen op de on-
misbare medewerking, die de besturen in onze katholieke Arbeidersbewe-
ging, zowel landelijk, diocesaan en in het bijzonder plaatselijk, hierbij dienen
te verlenen.

In het Buitengewoon Be.
sluit Werkgevers en Werk-
nemers van 8 Septemoer
1844 stelt de Regering ali=r-
eerst vast, „dat het nood-
zakelijk is, onverwijld bij.
zondere voorzieningen te
treffen tot herstel van v°r-
eftigingen van werkgevers
en werknemers".

In artikel l wordt vervol-
gens o.m, bepaald:
a. Het Ned. Arbeidsfront,

ingesteld op 30 April
1942. treedt met ingang
van de dag van inwer-
kingtreding van dit be-
sluit in liquidatie.

b. Tot liquidateuren van
het Ned. Arbeidsfront
worden aangewezen de
in artikel 4 bedoelde Re-
geringscommissarissen.

c. Zolang door de bevoeg-
de instantie niet is be-
slist omtrent de eigen-
dommen ten name of in
het bezit van net Ned.
Arbeidsfront, beheren de
liquidateuren deze na-

. mens de Staat der Ne-
derlanden.

Tot zover het besluit.
Als Regeringscommissaris

is inmiddels benoemd Dr.
Ir. Hacke, Directeur-Gene-
raal van de Arbeid, die zich
bij de tenuitvoerlegging
van deze zeer omvangrijke
taak laat bijstaan door com-
missies van bijstand en ad-
vies.

Ook ons Verbond is hier-
in vertegenwoordigd en
heeft derhalve een werk-
zaam aandeel in de afwik-
keling van deze failliete
boedel. Inderdaad kunnen
we de liquidatie van het
N.A.F, vergelijken met de
procedure van een faillisse-
ment, waarbij de Rege-
ringscommissaris als cura-
tor optreedt en ons Ver-
bond, zijn bonden en in-
stellingen tot de boedelge-
rechtigden behoren.

In genoemd Regeringsbe-
sluit lezen we verder: „De
liquidateuren dragen onver-
wijld zorg voor de samen-
stelling ener opgave van
alle eigendommen ten name
of in het bezit van het Ned.
Arbeidsfront, zo mogelijk
met vermelding van de
wijze waarop deze werden
verkregen".

Deze opdracht, waarop
practisch de gehele liquida-
tie steunt, is van buitenge-
wone betekenis en wel
hierom:

Alvorens tot enigerlei
verdeling kan worden over-
gegaan, zal eerst moeten
worden vastgesteld — om
weer eens op de vergelij-
king met een faillissement
terug te komen — wat in
de boedel van het N.A.F,
is terecht gekomen. Is dit
volledig bekend, dan kan
tot verdeling worden over-
gegaan.

Hieruit volgt:
a. Hoe eerder de waarde

en samenstelling van de
N.A.F.-boedel is bepaald
en vastgelegd, des te
vlugger kan tot de slot-
uitdeling worden over-
gegaan.

b. Zolang alle gegevens
daartoe niet bekend en
verzameld zijn, zal on-
verwijld tot opsporing
en zo mogelijk „voorge-
leiding" mcxljen worden

overgegaan van alles wat
behoort tot de failliete
boedel van het N.A.F,
en nog niet als zodanig
is opgespoord en geregi-
streerd. Wij denken
hierbij aan: kasgelden,
deposito's bij girodien-
sten, bankinstellingen en
spaarbanken, waardepa-
pieren, inventarisstuk-
ken, voorraden, admini-
stratiebenodigdheden,
onroerende goederen
enz.

De Regeringscommissaris
heeft reeds gegevens voor
deze registratie opgevraagd,
ook aan ons Verbond, onze
aangesloten bonden en in-
stellingen.

Het is echter van belang,
dat onze katholieke Arbei-
dersbeweging in al haar
geledingen deelneemt aan
deze registratie, voor wat
betreft die bezittingen, die
onze beweging rechtmatig
toekomen, en zich daarbij
niet enkel beperkt tot re-
gistratie, doch ook overgaat
tot opsporing van de in be-
slag genomen eigendom-
men.

Door de principiële hou-
ding van onze beweging is
het Woudenberg en zijn sa-
tellieten, met behulp van
den bezetter, des te gemak-
kelijker gemaakt onze or-
ganiSaties en instellingen
leeg te roven en te plunde-
ren. Er bleef hen niets
over dan de gebouwen,
eigendommen en inventa-
rissen, vandaar dat wij ook
niets meer terugvonden.

Wat doet het thans goed,
nu onze beweging weer
herrezen is, te denken aan
rfle beginselvaste, stoere
houding van toen. Dat geeft

kracht en bezieling, moed
en vertrouwen in de moei-
lijkheden van deze na-oor-
logse tijd. Maar het geeft
ook hardheid, beslistheid
en doortastendheid om er
alles op te zetten, om dat,
wat ons ontnomen is, op te
sporen en te achterhalen.

Wij vragen dan ook daar-
toe aan al onze besturen,
landelijk, diocesaan en
plaatselijk, hun daadwerke-
lijke medewerking.

Hoe kan deze medewer-
king het beste worden ver-
leend?
1. Door op te geven (voor

zover dit nog niet ge-
beurd is) welke bezittin-
gen aan kasgelden, te-
goed bij girodienst,
spaarbanken en bankin-
stellingen, inventaris-
stukken, roerende en on-

irperende goederen naat

het N.A.F, zijn overge-
gaan.

2 Uoor op speurtocht uit
te gaan naar eigendom-
men, die onze katholieke
Arbeidersbeweging recht-
matig toekomen.

Hoe moet tenslotte een
en ander worden gerappqr.
teerd en aan welk adres
moeten deze rapporten
worden toegezonden?

Daarbij dient als volgt te
worden gehandeld, waarbij
wij allereerst dit vaststel-
len:

De in te dienen rappor-
ten moeten beknopt en
overzichtelijk worden opge-
steld, concrete gegevens be-
vatten en geen vage aan-
duidingen of vingerwijzin.
gen. Is een en ander nog
duister en vaag, dan dient
allereerst plaatselijk te
worden gezorgd, voor zover
dit mqgelijk is, dat er klaar-
heid komt.

Wat punt l dan betreft:
Nauwkeurig op te geven het
bedrag der gelden" en de
waarde der bezittingen, die
ontnomen zijn en waar deze
goederen zich thans bevin.
den. Vervolgens een volle-
dige omschrijving op te ne-
men van deze bezittingen
(bijv. het nummer of fa-
brieksmerk van een schrijf,
machine). Elke aanwijzing
die kan bijdragen tot iden-
tificatie van het goed,
dient vanzelfsprekend te

•O vermeld.
Bij onroerende goederen

na te gaan of het goed in.
middels wellicht aan der-
den is verkocht en wie de
tegenwoordige eigenaar is.

Wat punt 2 aangaat: een
kort verslag van Uw opspo-
ringswerk, de plaats waar
de eigendommen werden
aangetroffen, wie er het
(voorlopig) beheer over
heeft en tenslotte een
nauwkeurige omschrijving
van de opgespoorde goe-
deren als gevraagd onder
punt 1.

Aan welk adres deze
rapporten te verzenden?
T'-ir zover het eigendom-
men betreffen van de
stancteorganisatie aan het
bestuur van de diocesane

~Werkliedenbond. Zijn het
bezittingen van onze vak.
organisaties, dan aan het
hoofdbestuur van de des-
betreffende vakbond en
zijn het gelden of goede,
ren van een onzer instellin-
gen (bijv. Herwonnen Le-
venskracht, Kanunnik van
Schaikfonds), dan aan het
centraal kantoor van deze
instellingen.

Indien mogelijk is het
wel gewenst, dat de rap-
porten in drievoud worden
verzonden. Een exemplaar
is namelijk bestemd voor
den Regeringscommissaris
voor de liquidatie van het
N.A.F., een exemplaar
voor ons Werkliedenver-
bond, terwijl het derde
exemplaar in het archief
van het desbetreffende
hoofdbestuur achterblijft.

Wij vertrouwen, dat onze
beweging aan dit werk van
rechtsherstel haar volle
medewerking zal verlenen.
Er is veel werk aan de
winkel. Zorgt ervoor, dat
niets, maar dan ook niets,
van het ons ontnomen be.
zit blijft u<mdergedoken'%



DE A R B E I D E R EN ZIJN ROZENKRANS
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en belangrijke actie wordt inge-
zet.

• i Het Nederlands Episcopaat deed
« de oproep en vertrouwde dit

geestelijk volksherstel toe aan de schutse
van de Rozenkranskoningin.

Een der besluiten, die de Nederlandse
Bisschoppen van ieder onzer verwacht,
is het t rouw bidden van de Rozenkrans
in de gezinnen.

„Herstel" beveelt alle leden van het
Verbond met klem aan dit besluit te ne-
men en trouw uit te voeren.

Waarom zou in de huiselijke kring van
het arbeidersgezin de rozenkrans niet
kunnen worden gebeden?

Omdat de gezinsleden nooit allen teza-
men zijny Dat kan alleen maar gelden
daar, waar men in continu-bedrijven
werkzaam is: maar overigens, met wat
goede wil

Trouwens er is altijd wel een ogenblik
te vinden, dat althans de meesten pre-
sent zijn, hetzij na het avondeten, hetzij
voor het te ruste gaan.

Er pleiten zo dringende redenen voor,
dat de actie tot geestelijke opbouw vol-
ledig slaagt: wat baat zou ons volk heb-
ben bij gunstige, vredesbepalingen, wan-
neer het geestelijk en moreel ten gronde
zou gaan.

Bovendien, niemand onzer zal mensn,
dat. ieders individuele poging tot geeste-
lijke vernieuwing de bijstand van de
„Hulp der Christenen" ontberen kan.

Onze beweging, die een belangrijk
steunpunt in deze actie vormt, zou al een
machtige bijdrage leveren, indien zij kon
bereiken, dat tienduizenden stoere wer-
kershanden het wapen van de rozenkrans
gingen hanteren.

In de rozenkrans-encycliek van Paus
Pius XI beveelt de H. Vader met aan-
drang het rozenkransgebed aan als ?en
allerknirhtigst wapen tegen de vijanden
van den Eeuwigen God en als een aan-
sporing tot christelijke deugden in de ge-
vnren der .godsdienstige en burgerlijke
samenleving.

Zoals „de sociale pausen" — als we hen
zó mogen noemen — bijzonder hebbfi'i
aangedrongen op het retraitewerk on Ier
de arbeiders, zo hebben ook bij voorkeur
de „sociale pausen" het rozenkransgebed
gepropageerd.

De Paus van „Rerum Novarura" heeft
15 jaren achtereen, van 1883—1898, in
September van ieder jaar een schrijven
over de Rozenkrans de wereld ingezon-
den.

Hij, die het „lumen de coelo", het licht
van de hemel genoemd werd, belichtte

vragen ^ bus

Sociale Verzekering
J- V. te S. 1. Op 10 November 1944 werd

ik naar Duitsland getransporteerd; op 23
Maart beviel mijn vrouw. Hebben 'wij nu
aanspraak op kraamgeld?

2. Krijg ik kinderbijslag over de tijd ge-
durende welke ik .n Duitsland werkte?

Antwoord: 1. Wanneer U in het jaar
voorafgaande aan de dag der bevalling Ï56
werkdagen verplicht verzekerd zijt ge-
weest, komt Uw vrouw voor kraamgeld m
aanmerking

2. U hebt geen aanspraak op kinderbij-
slag over de tyd dat U in Duitsland nebt
gewerkt.

J. Th. G. te W. Deze is van beroep tuin-
man, maar is sinds enige tijd werkloos.
Maar nu verricht hij allerlei losse diensten
bij verschillende families; ook wel tuin.
arbeid, zonder dat hij zich voor tuinier u.t-
geeft Dit wordt hem verboden. Is dit
terecht?

telkens weer de schoonheid, de waarde
en de kracht van dit gebed en wist altijd
weer nieuwe beweegredenen te vinden,
om zijn kinderen met aandrang te vragen
om samen met hem in zo benarde tijden
de rozenkrans te bidden.

Paus Pius XI, de Paus van de moderne
sociale problemen, die met zo'n klare

der Kerk, de strijd voor Christus ge-
paard met de krachtige bescherming vaa
de H. Maagd, en dan citeert de Paus St.
Bernardus: „Aldus is de wil van God,
dat wij alles zouden verkrijgen door Ma-
ria" — Willen wy de vernieuwing, de
versterking, de verdieping van ons gods-
dienstig leven, — dan door Maria —

visie de sociale toestanden en de econo-
mische structuur der samenleving onder-
zoekt, geeft het christenvolk de rozen-
krans in de hand.

Pius XI. die uitdrukkelijker nog, clan
Leo het deed, de vernieuwing van het
godsdienstig-zedelijk leven als onont-
beerlijke voorwaarde stelt voor een chris-
telijke maatschappij-ordening, roept de
Christenheid op tot het rozenkransgebed.

We moeten, zegt de H. Vader, terug
tot O.H. Jezus Christus en tot Zijn Aller-
heiligste geboden. Zonder Hem zal alles
wat de enkeling of de samenleving on-
derneemt op korte termijn jammerlijk
ten gronde gaan.

Steeds echter ging in de geschiedenis

Willen we daarop voortbouwen aan een
nieuwe maatschappij — dan door-Maria.
WillenVe de geestelijke opbouw van ons
volk — dan door Maria.

Het moge op het eerste oog vreemd
aandoen, tóch is het bij enig nadenken
volkomen verklaarbaar,-dat op de Neder-
landse Mariacongressen: de Mariavererirfg
en het maatschappelijk vraagstuk steeds
een punt van uitvoerige bespreking uit-
maken.

Maria's verschijning in de historie is
werkelijkheid. En Maria's superioriteit is
werkelijkheid.

Hier staat het zeldzame voor ons: niet
de geïdealiseerde werkelijkheid maar -jen

Antwoord: Ja, maar dit Is gemakkelijk t.e
ondervangen U vraagt een vestigingsver-
gunning aan de Kamer van Koophandel
waaronder U valt. Dan krygt U een ver-
gunn.ng welke ƒ 5,— kost.

H. J. N, te H. Deze heeft bij zijn repa-
triëren uit" Duitsland verzuimd 360 Mark af
te geven. Hij kan dat geld niet kwijt raken
en vraagt, wat te doen?

Antwoordt Ik zou me maar met her
repatriëringskamp te Tilburg in verb nding
stellen en vragen of ze het geid van U
nog in ontvangst willen nemen.

We<d_ f. \. A. H. te A, Zij huwde 'i
Augustus 1944, haar man stierf 28 April
1945, haar eerste kind werd 15 Augustus

1945 geboren. Zij vraagt of zij entg recht
vanwege deze geboorte kan doen gelden

Antwoord: Als U niet bij Uw vader of
schoonvader, 3 maanden voor de bevalling
inwoonde, of zelf niet in loondienst zij:,
kunt U geen aanspraak op ƒ 55.— kraam-
geld maken. Volgens de vrijwillige verze-
kering bij het ziekenfonds kan U ƒ5.—
toekomen, maar dat kan ik van hieruit ni«l
beoordelen. Dit is verschillend geregeld

C. T. B. te O. Deze 21-jarige is reeds
3 jaar ziek en heeft nooit iets van enige
sociale verzekering genoten. Er was voor
hem- in totaal geplakt ten bedrage van
ƒ42.35. Hij vraagt of hij enig recht kan doen
gelden.

Antwoord: Als U in loondienst werkzaam

waarlijk ideale realiteit, die bij het bid-
den van iedere rozenkrans wordt over-
wogen.

Wij kunnen dan ook inzien, dat de
Paus in de rozenkrans een aansporing
vindt tot Christelijke deugden in de ge-
varen der godsdienstige en burgerlijke
samenleving.

Even begrijpelijk is het daarom, dat de
Katholieke Arbeidersbeweging stuwt tot
het trouw volharden in of het weder in-
voeren van die echt christelijke traditie
van het dagelijks rozenkransgebed.

Van hetzelfde inzicht getuigde het 30e
congres der Katholieke arbeiders in
Frankrijk, waar een inleiding werd ge-
houden over: „de Pastoor van de Rozen-
krans" — bedoeld was J. M. Vianney,
pastoor van Ars.

.Uit zijn leven blijkt, wat de rozenkrans
vermag ter bevordering van de Christe-
lijke geest.

Toen hij zijn pastoraat begon, was de
parochie in een desolate toestand: Chris-
telijke deugden waren geschrapt uit het
vocabulaire der bevolking; kerkelijke
diensten waren verlaten; de sacramenten
werden verwaarloosd.

Zijn eerste werk was de rozenkrans in
ere te herstellen en na 15 jaren was de
parochie totaal veranderd; de aanvanke-
lijk slappe en ongodsdienstige parochia-
nen trachtten de gelovigen van de eerste
tijden der Kerk in vurigheid en liefde tot
God te evenaren. De congresleiding had
gelijk, om in de kring der Katholieke ar-
beiders over de Rozenkrans te doen spre-
ken.

Natuurlijk, de arbeidersbeweging is
geen 3e Orde, ook geen Mariacongregatie
of godvruchtige associatie, en het zou
glad mis zijn er zo iets van te willen ma-
ken.

Maar anderzijds zal de beweging geen
enkel middel onbenut moeten laten, om
de idealen op sociaal-economisch terrein
te verwezenlijken.

Welnu, de rozenkrans is, naar het
woord der Pausen, een uitmuntend mid-
del tot opleving van Christelijke deugd-
oefening en geestelijke vernieuwing, zon-
der welke de sociale problemen onopge-
lost blijven.

De tijden mogen als d« nacht zo don-
ker zijn: met Vondel stellen wij ons ver-
trouwen in Maria:

„O Zeestar, licht mij zo in 's werelts
nacht,

Dat Jezus' troost ons aenblicke in
Marïje — "

F. v. L., pr.

was toen U ziek werd, had U aanspraak
op ziekengeld kunnen doen gelden en dan.
zou U dit ziekengeld een half jaar hebben.
kunnen genieten. Het is nu echter te lang
geleden om daaraan alsnog enig recht te
kunnen ontlenen. Bovendien zou U volgens
de Invaliditeitswet waarschijnlijk voor een
invaliditeitsrente in aanmerking zijn geko-
men, wanneer er 150 rentezegels in totaal
voor U waren geplakt. U had daarom, toen
U ziek werd, vrijwillig met plakken moeten
doorgaan, tot er 150 zegels geplakt waren.
Als U ziekengeld had getrokken, zou het
orgaan waarvan U dat ziekengeld zou
hebben genoten, tevens over die periode
ook de rentezegels hebben moeten plakken.
Maar ook dat is nu natuurlijk te laat. Ik
zou U aanraden om nu het plakken alsnog
vrijwillig te beginnen. U kunt dit doen op
Uw nog niet afgelopen rentekaart. Met
weekzegels van 25 cent kunt U volstaan.
Zodra er 150 weekzegels op Uw sentekaart
geplakt zijn, vraagt U alsnog een invalidi-
teitsrente aan. Maar deze gaat nooit in met
terugwerkende kracht.

Verder is het de vraag — ik kan dat zó
niet beoordelen, — of U ook niet voor ge-
neeskundige behandeling vanwege de Baad
van Arbeid, op grond van de Inv, wet In
aanmerking zou zijn gekomen.

Vragrenbus, Zandberglaan 44, Breda.
De vragen kort en duideiyk stellen. Géén

postzegel insluiten.



LEVEN EN STREV

J NDIEN u veronderstelt, dat wij direct
na de bevrijding weer de vrije be-
schikking over ons eigen gebouw,

het Huis van den Arbeid, hadden, dan
vergist u zich.

Toen de oorlog beëindigd was en de
Engelsen en Amerikanen Utrecht bezet
hadden, zijn wij op Dinsdag 8 Mei 's mor-
gens naar het Huis van den Arbeid ge-
gaan om de opbouwwefkzaamheden voor
de beweging te doen aanvangen.

Er heerste die morgen op de Oudenoord
een grote bedrijvigheid, bestuurders en
personeelleden van het Verbond en tal
van vakbonden en instellingen waren
vóór het gebouw verzameld. Vóór het
gebouw, want... . men mocht n.l. het
eigen gebouw niet in!

direct op, dat het grote glas in loodraam,
dat zo'n bij uitstek mooi effect gaf aan
de hal, verdwenen is. De Duitsers, die
tijdens de oorlogsjaren het huis bezet
hielden, hebben ook hierop hun ver-
nielzucht botgevierd. De smeedijzeren
kronen, die de hal sierden waren
eveneens weg, terwijl het H. Hartbeeld
dat op de binnenplaats was opgesteld
eveneens is verwijderd. Voorts was er
van onze gehele inventaris-bibliotheek en
archieven incluis, letterlijk niets meer te
vinden.

We kregen dan ook werkelijk enkele
geheel lege ruimten tot onze beschikking.

Maar als de nood het hoogst is.... en
zo kwam de redding deze keer in de
vorm van een toewijzing voor wat kan-
toormeubilair uit de „nalatenschap" van
de'z.g. Landstand. Enkele bureaux, tafels
en stoelen, alsmede een cyctostyle en
schrijfmachines werden we hier machtig.
Een begin, waar dankbaar gebruik van
werd gemaakt.

Een aardig geval deed zich nog
voor bij het ophalen van bovenge-
noemde meubels. Toen de schrijfmachi-
nes werden gehaald, was er eveneens een
instantie van Militair Gezag met een
toewijzing voor enkele schrijfmachines.
Het gevolg was, dat er verschil van me-
ning ontstond over de vraag, wie of uu
wel de eerste keus had uit het. beschik-
bare materiaal. De vertegenwoordigster
van M.G. meende dat zij dat was, omdat
in de gegeven omstandigheden M.G. de
draagster was van het hoogste gezag.
Uiteindelijk is een en ander in der minne
geschikt en konden beide partijen tevre-
den zijn.

Hiermede waren we voor het begin vol-
doende geoutilleerd om de werkzaamhe-

waar HET HART
DER BEWEGING klopt

De B.S. en de Topografische dienst van
het Departement van Defensie hadden
het bezet. Er liep een wacht van de B.S.
voor, er waren gevangenen. En aange-
zien de wacht van de B.S. bevel had
geen „onbevoegden" het huis te laten be-
treden, kwamen wij de drempel niet over!

De Verbondsbestuurder H. J. Kuiper
kwam zover, dat hij een onderhoud
verkreeg met enkele heren van de
Topografische dienst en den comman-
dant van de Binnenlandse strijdkrach-
ten. Het heeft heel wat overredings-
kracht gevergd om de heren ervan te
overtuigen, dat wilde het Verbond met
zijn zo belangrijk werk kunnen beginnen
men toch in ieder geval — al was 't maar
voor een gedeelte — de beschikking
moest hebben over enige ruimten in het
Huis van den Arbeid.

Intussen heeft het 14 dagen geduurd
alvorens wij over enkele kamers de be-
schikking kregen. Heel wat overleg
•was nodig om het zover te krijgen, dat
de Topografische Dienst de gehele eerste
etage voor ons ontruimde. Daar vonden
plaats, naast het Verbond, de textieiar-
beidersbond, de slagers-, bakkers- en
kleermakersbond, alsmede Herwonneu
Levenskracht.

* * *

Bij het betreden van het gebouw viel

den te beginnen. Een grote handicap was
nog, dat de telefoon eveneens uit het ge-
bouw verdwenen was. Er kon de eerste
weken in het geheel niet over een tele-
foonverbinding worden beschikt. Ook in
deze waren zeer veel moeilijkheden te
overwinnen; maar na verloop van enige
tijd hebben we weer de beschikking ge-
kregen over de oude aansluitingen 13925
en 13926.

Reeds in de eerste dagen werd een
'giro-rekening aangevraagd, eerst deze
week kreeg het Verbond weer de be-
schikking over een eigen giro-rekening,
nr. 398740. Men neme daarvan nota!

En zo heeft het Verbond, onder de
moeilijkste omstandigheden zijn taak op-
genomen, klopt er in dit Huis van den
Arbeid weerom het hart der beweging.

Vergaderingen en besprekingen, tele-
foontjes en ratelende schrijfmachines, het
komen en gaan van tientallen bezoekets,
dat alles en nog heel veel meer getuigt
ervan hoezeer het Huis van den Arbeid,

'als 't'ware de machinekamer van de be-
weging, weer is geworden wat het eens
geweest is, een huis van noeste, vrucht-
bare en zegenrijke arbeid in de volle zin
van dat woord. Mogen zijn bewoners in
de jaren die nu komen daar in ruime
mate de gelegenheid blijven vinden tot
dat constructieve werk, d'at tenslotte land
en volk ten zegen strekken zal.

STOERE FRIEZEN
Kort en krachtig is het overzicht van

onze Werkliedenvereniging in Franeker
over de f, :riode van 1941 tot Juli 1945.
Enkele simpele volzinnen. Zonder veel
omhaal van woorden, zonder poes-pas,
op één kwarto velletje staat het getikt.
Alaar ook daardoor wordt dat stel stoere
Friezen daar boven in Franeker goed ge-
tekend. We nemen dit overzicht hier in
z'n geheel over.

Wij waren voor de moffen ondergedo-
ken, maar er werd eens zo hard gewerkt,
ledere Zaterdag werd de contributie ge-
ind voor de R.K.W.V. en voor de werk-
lozen. Wij hadden een flinke reserve en
dan marcheert de zaak. De uitkeringen
gingen gewoon door. De penningmeester
van de Bouwvakbond keerde in totaal
uit het bedrag van f 4.791,55 en er werd
door deze mensen bij elkaar gebracht
aan wekelijkse contributie een totaal-
bedrag van f 1.802.78 en ze gaan nog
steeds door met deze contributie! De
Werkliedenvereniging betaalde al die
tijd hun volle contributie.

Op de her-oprichtingsvergadering van
de R.K.W.V. in Juli deelde bovenge-
noemde Penningmeester mede, dat hij
gedoken was met de totale som van
f 594.—. De Werklieden vereniging die
toen 46 leden telde, werd met een aan-
tal leden vermeerderd. Na afloop van die
vergadering kwam er nog iemand, met
de verheugende mededeling, dat hij een
cadeautje had voor de Bouwvakarbei-
ders en hij stelde daarop den verbaasden
Penningmeester een bedrag van f 470,—
ter hand.

Op Zondag, 19 Augustus, was er een
II. Mis voor de overleden leden met een
Algemene H. Communie; een plechtig lof
met toespraak van den Z.E. Adviseur,
en daags daarna was er een grote leden-
vergadering, waarop weer diverse nieu-
we leden geïnstalleerd werden, zodat het
ledental thans 70 bedraagt

Voor het Mgr. v. Schaikfonds zegden
50 leden toe i n e e n s f 1,04 te zullen
betalen.

Opgericht werden een afdeling van de
I andarbeidersbond met 10 leden, een
Credo-Pugno club met 6 leden, een To-
neelclub met 14 leden, een propaganda
club, 'n comité voor Herwonnen Levens-
kracht bestaande uit 4 leden, enz.

De toespraak van den Z. E. Heer Ad-
viseur over de eenheidsvakbeweging
werd met grote aandacht gevolgd. Daar-
na werd het ziekenkasje nog bedeeld,
met de som van f 16.—. Toen de Voorzit-
ter de rondvraag had beantwoord, wees
de klok 11 uur. Het was een gezellige
en goed bezochte vergadering.

Tot zover het overzicht vanaf '41 tot
Juli 1945. 't Is daar in orde! Meer zeg-
gen we er niet van.

ROTTERDAM!

m

de vlag
in top!

J. ien u-ij op 25 Juli 1941 de vlag
voor den indringer moesten strij-
ken, stonden wij op dat moment
met onze 295 leden als 't ware ver-
slagent Wij waren er echter van
overtuigd, dat onze verdirijx.ing
niet van blijvende aard zou zijn!
En we besloten toen niet stil te
blijven aficachten. Met (je mar
voor ons leven en veiligheid heb-
ben wij gedurende 4 jaren hi't con-
tact met onze leden weten te. behou-
den, met dit verheugend resultaat,
dat op de Nat. Feestdag te Rot-
terdam on* ledental lof 350 geste-
gen was. Dus met. recht:

de vlag wappert.
Wij gaan door: ook de laatste

katholiek hoort in onze rijen.
Bestuur St. Raphoël afd. R'dam.
Al is de Nationale Feestdag

reeds lang voorbij: toch feliciteren
wij onze Rotterdamse vrienden als-
nog van harte met hef behaalde re-
sultaat en wensen hun 't. beate
succes met hun verdere propagan-
da!
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DE 35.000 OVERSCHREDEN!
Zo ergens, dan is er in 't bisdom Den

Bosch volop actie.
In Oss, Eindhoven, Wijehen, Helmond en

in Boxtel 'n Sociale week. die 5 dagen ach-
tereen duizenden bezoekers trok.

We schatten in Oss 't aantal bezoekers
per avond op 12 a 15000, in Eindhoven
10.000, in Boxtel 6000, in Helmond 8000.
Tilburg vierde zijn Feest van de Arbeid

met minstens 15000 toeschouwers. Val-
kenswaard, Veghel, Kaatsheuvel bleven

GOEIE START!
In Heumen werd een nieuwe

Credo-Pugno-club opgericht. Die
stak meteen goed van wal! Het
eerste werk wat ondernomen werd
was een collecte voor Herwonnen
Levenskracht. Men haalde een
bedrag van ruim ƒ 450,— op en
als men bedenkt dat dit plaatsje
slechts 900 inwoners telt, dan is
dat resultaat des te fraaier! In-
tussen: de zoveelste goede aan-
sporing voor de andere plaatsen!

niet achter, 't Ledental van de- Bossche
Diocesane Bond is reeds de 35000 over-
schreden.

De Kringvergaderingen werden drukker
bezocht dan ooit te voren. Uit de gedach-
tenwisseling viel 'n springlevende activiteit
waar te nemen. De bestuursverkiezingci
hebben links en rechts 'n vlot verloop.
Vele jonge gezichten achter de groene ta-
fel, geflankeerd door oude getrouwen.

Bij gebrek aan behoorlijke vergaderge-
lege'nheden, wordt de toevlucht tot ile
openluchtbi jeenkomst genomen. Vriend en
vijand horen alzo wat wij willen, wat we
doen en wie wij zijn.

Overasselt kreeg 'n nieuwe adviseur,
pastoor Van Hout en die is voor de arbei-
dersbeweging geen onbekende De Tilbur-
gers kennen hem nog als hun aalmoezenier!

Opgericht werd een Credo Pilguo-club
met 15 leden, Comité Herwonnen Levens-
kracht, Toneelclub. K.A.J Begonnen wordt
met 't winterprogramma.

De afdeling Heeswijk-Dinther verstaat
haar tijd. 225 leden '75 % meer dan voor-
heen), 't „Feest van de Arbeid" werd
stemmig gevierd. De gezamenlijke H. Mis,
't H. Lof, 'n smakelijke Brabantse koffie-
tafel en 'n gloedvolle speech van Nico
Schuurmans en de muz ika le omlijst ing van
't. geheel, waren dn hoogtepunten van de
da c.

Westerhovea heeft verzamelen geblazen.
Het nieuwe bestuur organiseerde een
„Feest van de Arbeid' ' met zegening der
werktuigen, 'n toespraak v-m Reetor V;-r-
hoevcn. Het geheel klonk als een klok. Het
bier de eierkoeken en de koffie smaakten

naar meer.
Geertruidenberg had de moed een ge-

PRACHTIG!
Dezer dagen hield de afdeling Nijme-

gen van onze katholieke bakkersgezel-
lenbond een propagandavergadering,
waar de bondsvoorzitter sprak over de
ondergang en. de herrijzing van de bond.
Tijdens de vergadering kwamen twee
bakkersgezellen uit Wychen ter vergade-
ring en overhandigden den spreker 33
nirtdbüjetten van de in W?/chcn
woonachtige katholieke bakkersgezellen,
die zich van den eerste tot den laatste bij
de bond hadden, aangesloten.



JOSCH
heel origineel spreekkoor op te voeren, dat
de strijd tussen de Katholieke georga-ii-
seerden en de Communisten typeert. Wij
zeggen 't de Bergse arbeiders na: „Nooit
zal ons Brabants volk voor den bolsjewist
bezwijken. Zolang wij één van zin, elkaar
de handen reiken",

De Rechtvaardigheid en liefde (in lom-
pen gehuld) zeggen terecht, dat er zonder
hen de onenigheid blijft heersen.

Het recht en de liefde in oorlogstijd ver-
gruist en vertrapt, worden aan !t slot cea
troon verheven.
_ Moge 't werkelijkheid zijn in 't Westen
Va,n Brabant.

Empel heeft geen berk meer, geen on-
beschadigde woning, geen voldoende huis-
raad, kleding en dekking, want de vijand
liet hier zijn diepe bloedrode sporen na.

Op de ruïne van dit kleine Maasdorpke
is onze beweging weer herrezen. Reeds 56
leden. Goed zo Van Muilekom.

Raamsdonksveer luisterde met gespan-
Den aandacht naar de belevenissen van
Pater Othmarus O.Cap., welke vier jaren in
een concentratiekamp doorbracht. Waar
hebben jullie de bezoekers vandaan ge-
haald? 1400 bezoekers in de H. Mis, 1000 op
't feestterrein, 't Is kolosaal!

Wij veronderstellen, dat Pater OthmaniS
de Feest van de Arbeid vierende afdeling
van 't Veer, ook wel aangespoord zal heb-
ben tot organisatietrouw. Want trouw was
't devies van Pater Othmarus, oud-aal-
moezenier van de Arbeid, uit, Den Bosch,
en trouw bleef hij ook tijdens de vervol-
ging en verguizing. De Katholieke Arbei-
dersbeweging en K.A.J. samen. Hand in
hand voor Kerk en stand! Wint zo nieuwe
leden. De 350 overschreden!

Ammerzoden voor de oorlog 'n zwakke
plek in ons organisatieleven, begint nu
voor goed en beter dan ooit? Is de leden-
vergadering vlot verlopen'?

Conclusie: 't Gaat goed, zeer goed in de
Bossche Bond. Voor l Januari 1946 hopen
wc meer leden te hebben dan ooit te voren.
Aan het Ontwikkelinswerk wordt meer
dan gewone aandacht geschonken door
Bondsbestuur, Adviseurs en afd.besturen.
Zondag 30 September is over 't gehele
Bisdom een Sociale Zondag gehoud-jn,
waarover we de volgende kee'.een en an-
der zullen vertellen.

EWEGING
Ter navolging

In onze geteisterde streken hebben we
onder de vele vooral met één bijzondere
moeilijkheid te maken. We kunnen er n.l.
geen vergader-gelegenheid vinden. Was
ouze gebouweS gespaard bleven voor
vernieling werden ze veelal gevorderd
door de geallieerde militaire autoriteiten
en ontviel ons dus toch de mogelukheu
om er te vergaderen. Deze toestand mo-
gen we niet onbelangrijk vinden en e;
zonder meer aan voorbij gaan.

Juist in deze tijd van verward denken,
waarin we een verrassende activiteit zo-
wel van communistische zijde als van de
kant der eenheids vak beweging zien ont-
plooien voelen we het als een groot ge-
mis, dat we onze arbeiders de zo nodige
voorlichting niet kunnen geven.

Te meer wordt dit een ernstige lacune,
waar onze bondsorganen bij gebrek aan
papier niet in die ruime mate verspreid
kunnen worden als wel wenselijk ware.

Onze arbeiders staan overal waar ze
.-waar werkzaam zijn bloot aan de geva-
ren van een geraffineerde propaganda-
methode en behoeven onzerzijds meer
dan voorheen voorlichting inzake de ac-
tuele vraagstukken van de dag.

We moeten daarom naar andere we-
gen zoeken. Dat eist onze verantwoorde-
lijkheid als- leiders der katholieke arbei-
dersbeweging.

Het contact met onze mannen moet
worden'hersteld.

Ook in Nymegen stonden wij voor die
opgave en we menen er eca oplossing
voor gevonden te hebben.

Ter eventuele navolging laten wij het
hier beknopt volgen.

We gaan de arbeiders fabrieksgewijze
oproepen voor een Zondagmorgenbijeen-
komst in een devoot kapelletje en hebben
de paters Capucijnen bereid gevonden de
H. Mis op te dragen tot intentie van het
geestelijk en stoffelijk welzijn der deelne-
mers. De predicatie behandelt de diepere
en hogere betekenis van dit lidmaat-
schap der katholieke arbeidersbeweging.
Na de H. Mis offreren we een ontbijt,
waarvan de nodige middelen en con-
sumptie bij elkaar getrommeld worden.
Op dat ontbijt praten we nog wat met de

- mannen en behandelen summier een of
ander belangrijk actueel onderwerp, zo
nodig de lopende actie-zaken en geven
daarna gelegenheid tot het leggen van
een kaartje.

Op deze wijze hopen we het contact te

FOTO'HIERNAAST
Het fraaie glas-in-loodraam
in de hal, dat door de bezet-
ters verwijderd is.

ARBEIDE9S.
•» dat men vermindering van Loon- en'Inkomstenbelasting kan krijgen, indien

,men kostwinner of mede-kostwinner voor ouders, broers, zusters of voor meerder-
jarige kinderen is, die n i e t in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien?

dat indien men tengevolge van oorlogshandelingen i,ook als militair) invalide
wordt, aanspraak heeft op invaliditeitsrente, krachtens zijn r e n t e k a a r t?

* dat indien gehuwde vrouwen of meisjes, die vroeger een rentekaart hebben
gehad, ziek of arbeidsongeschikt worden, deze aanspraak kunnen maken op inva-
liditeirsrente van hun rentekaart, ook al is daarop in jaren niet geplakt? De uit-
kering is daardoor wel m i n d e r , doch n i e t vervallen.

* dat bet nu reeds in bepaalde gevallen mogelijk is, om bij invaliditeit f 10.—
per week uitkering van de r e n t e k a a r t te ontvangen? Met name indien men
gehuwd is en kinderen heeft.

dat het daarom van belang is in gevallen van niet meer in-loondienst zijn,
zo hoog mogelijke zegels van waarde, z e l f te plakken?

* dat indien gij van betrekking wilt veranderen, dit behoudens met onderlinge
goeuvinding van Uw werkgever, met toestemriling m o e t geschieden van het
Arbeidsbureau en dat bij nalatigheid proces-verbaal volgt?

dat om aanspraak te maken op de f 55.— bij gezinsvermeerdering, gij in bet
j<iar voorafgaande aan deze gebeurtenis 156 dagen in loondienst moet hebben
gewerkt?

v dat de kmderbijslaglijsten gedurende een jaar onveranderd blijven, d.w.z. dat gij
doz-n steeds aan h e t z e l f d e adres moet insturen, onverschillig waar men
heeft gewerkt en dat ook gezinswijzigingen in dat tijdvak n i e t in aanmerking
komen'

''Wordt vervolg).

herstellen, de gemeenschapsgeest te be-
vorderen en het zakelijke te paren aan
het geestelijk hogere.

We passen ons aan bij de speciale be-
hoeften van deze tyd en versterken de
band die het lid aan de beweging bindt.

Meer steden verkeren in dezelfde om-
standigheden als Nijmegen; misschien
kau wat wij doen ook daar navolging
vinden.

In dat geval onze beste wensen en
goed succes.

Nijmegen, H. Pb,

Limfour
Begin September, nog geen vol jaar na

de bevrijding van het Zuidelijke deel van
onze provincie, heeft onze Kath. Arbeiders-
beweging in Limburg — als standsorgani-
satie — reeds een ledenaantal van 25.000
bereikt.

Wij vermelden dit met grote voldoening
en ui c t dankbaarheid.

Met voldoening, omdat uit dit grote le-
dental duidelijk de sterke groeikracht van
onze beweging spreekt;
— omdat dit ledenaantal uitdrukking geeft
van het grote vertrouwen onzer arbeiders
in hun beweging;
— omdat dit aantal een uiting is van de

sterke eenheid der katholieke arbeiders in
de sociale beweging.

Met dankbaarheid, voor de talrijke plaat-
selijke bestuurders en propagandisten,
die sinds de dag van de herwonnen
vrijheid, week aan week, vaak avond aan
avond, — soms over de oorlogspuinhopen
heen en niet zonder gevaar — hun beste
krachten hebben ingezet voor de herop-
bouw van onze Kath. Arbeidersbeweging;
— voor de vele andere medewerkers ook
— geestelijken en leken — die door Sociale
Wekenclubs, studiekringen en vergaderin-
gen zeer veel en zéér verdienstelijk werk

voor onze beweging hebben verricht;
— voor de vele duizenden leden, die door
hun bijdragen en deelneming aan het
werk onzer beweging een sterke steun bg
de heropbouw waren. Met dit ledental be-
hoort onze Kath. Arbeidersbeweging in
Limburg — als standsorganisatie — nu
reeds tot een der sterksten.

Prachtig
resultaat

De heropbouw van onze beweging is nog
niel voltooid. Midden- en Noord-Limburg
staan er nog midden in.

Van dag tot dag groeit het ledenaantal,
in Zuid-, Midden- en Noord Limburg. Het
gaat nu naar de 30.000 l

De grote ledenwervingsactie voor de
wintermaanden staat op stapel.

De leiding in Limburg maakt zich sterk',
dac het einde van deze actie het nimmer,
bereikte ledenaantal van 30.000 zal halen.

Iedereen, bestuurder, propagandist of lid
drage het zijne daartoe bij!

Kaderbijeenkomsten in Bisdom

De Ned Kath. Volksbond zal het plaat-
selijk kader van de Katholieke Arbeiders-
beweging bijeenroepen. De bedoeling is,
dat op deze vergaderingen aanwezig zul-
len zijn de bestuursleden der afdelingen
en die der vakafdelingen. Hoewel er nog
meerdere zullen volgen, zijn reeds de na-<
volgende kadervergaderingen vastgesteld:
te Gouda op 6 Oct.. Rotterdam 13 Oct.,
Haarlem 20 Oct., Leiden 27 Oct., Goes 21
Oct. en Zaandam 3 Nov. a.s. De afde-
lingen, die tot deze vergaderingen worden
uitgenodigd, ontvangerT daarover afzon-
derlijk bericht.



De les van Rotterdam'
Waf was er bereikt? Niets, helemaal niets l

Wij ruimen m dit nummer gaarne plaats in voor een door dt
Raad van Vakcentralen — spreekbuis vcw reeds meer dan 350.0(10
goedwillende Nederlandse arbeiders — uitgegeven vlugschrift, ge
wijd aan de staking van Rotterdam. Kort en bondig worden de fei-
ten daarin nog eens saamgevat, wordt het sinistere optreden van
de eenheidsvakbeweging aan de kaak gesteld en het standpunt
van de drie gr of e vakcentralen geformuleerd.

U e eerste staking in de Rottérdamse haven brak op
30 Juni uit, omdat de havenarbeiders zich gewapende
controle van de B.S. op havendiefstallen niet wilden laten
welgevallen. Later bleek, dat o.a. een paar stakingsleiders
zich aan diefstallen hadden schudiq gemaakt.

De Eenheidsvakbeweging, die eerst in de loop van dit
conflict werd opgericht, naakte zich van deze staking
meester en proclameerde — achteraf — een dertiental
eisen.

De R.-K., de Christelijke en de Centrale Bond van Trans-
portarbeiders stelden zich NIET achter de stakers. Reeds
vóór de staking waren zij in overleg met de werkgevers
getreden. Zij hadden al belangrijke toezeggingen verkre-
gen. De onderhandelingen, die nog niet ten einde waren,
werden door de staking gestagneerd.

Op 5 Juli hief de Eenheidsvakbeweging de staking op.
RESULTATEN WAREN NIET BEREIKT. De E. V. B. dreigde
met nieuwe stakingen, wanneer de eisen niet zouden
worden ingewilligd vóór 23 Juli en wanneer de E. V. B.
niet zou worden erkend.

De Regering had zich namelijk op het standpunt gesteld,
dat zij slechts met de E. V. B. wilde overleggen, wanneer
deze zich bereid verklaarde, zich „aan de regels van het
spel te houden". Dat wil zeggen: de E. V. B. moest, met
het oog op de noodtoestand van Nederland, verklaren,
af te zien van stakingen en de uitspraken van Rijksbe-
middelaars te aanvaarden. HONEND WEES DE E. V. B.
DEZE VOORWAARDE VAN DE HAND.

Op 23 -Juli organiseerde de E. \. B. vervolgens een
proteststaking van een uur. Op 8 Augustus herhaalde zij
dit.

Op Zondag 12 Augustus werd in een vergadering op de
openbare weg, waar iedereen toegang had, „besloten", om
Maandag 13 Augustus een proteststaking van 24 uur te
houden.- Een poging om alleen de aanwezige HAVENAR-
BEIDERS te laten stemmen, werd door de aanwezige com-
munistische aanhang met gejoel en geschreeuw begroet.
Een behoorlijke stemming vond niet plaats. In de Amster-
damse haven vond een sympathie-staking onder leiding
.van de E. V. B. plaats. Ook deze stakingen gingen in de
eerste plaats om de „erkenning van de E. V. B.". Daar-
naast om inwilliging van de 13 eisen, waarvan er intussen
door het optreden van de andere vakorganisaties al een
aantal verwezenlijkt waren. De E. V. B. besloot, enkele
nog niet ingewilligde eisen „zelfstandig door te voeren".
Dat wil zeggen, dat de bootwerkers zelf gingen uitmaken,
hoe laat zij naar huis zouden gaan, hoe groot de ploegen
zouden ziin en hoe de taken zouden worden ingedeeld.

Dat moest natuurlijk mislopen. De werkgevers ontsloe-
gen iederen arbeider, die zich niet aan de geldende -re-
gelingen hield; de Regering liet weten, dat zij deze
ANARCHISTISCHE METHODEN niet kon dulden en stuurde
troepen naai Rotterdam.

INTUSSCHEN LAGEN SCHEPEN MET KOSTELIJK VOEDSEL
MET MATERIAAL VOOR ARNHEM EN ANDERE GETEIS-
TERDE STREKEN, IN DE ROTTÉRDAMSE HAVEN EN WER-
DEN NIET GELOST. ANDERE SCHEPEN 'VERDEN VAN
ROTTERDAM NAAR ANTWERPEN GEDIRIGEERD:

En waarom dit alles? Waarom werden de levensbelan-
gen van ons gehele volk. de arbeiders incluis, op het spel
gezet? Redelijk overleg WAS mogelijk, dat bewezen de
onderhandelingen van de samenwerkende transportarbei-

dersbonden en de door deze bereikte resultaten. En de weg
naar verdere verbeteringen was geenszins afgesneden.

Maar de lieden, die in de E.V.B, aan de touwtjes trekken',
zij, die de oprichting van deze overbodige vierde vakcen-
trale hebben doorgedreven, zij wilden de herrie en de
cnrust. Zij vissen graag in troebel water.

ZIJ MAAKTEN VAN DEZE STAKING EEN KRACHTPROEF
TUSSEN E.V.B. EN REGERING.

Het is een jammerlijk fiasco geworden. Op een open-
luchtvergadering werd tot opheffing van de staking
besloten.

Of Regering en werkgevers nu inderdaad met de
dolzinnige E V.B.-leiding in overleg zullen treden na
alles wat gebeurd is, weten wij niet. Wij weten
evenmin of deze leiding in staat en bereid zal zijn,
haar woord aan de Regering gestand te doen,
gezien de grote communistische invloed in dé E.V.B.,
die nu eenmaal niets te dol is.

Maar één ding weten wij zeker: dat verstandige en
nuchtere arbeiders in en buiten de E.V.B, zich na dit roe-
keloze stakingsavontuur zullen afvragen, of wij deze
stakingsgymnastiek nog langer moeten duiden. Dulden ja,
want het is volkomen duidelijk, dat deze soort van stakin-
gen door een minderheid worden doorgedreven, gebruik
makende van terreur, intimidatie en bluf.

IEDER UUR, WAARIN NIET GEWERKT WORDT, BETEKENT
MINDER VOEDSEL. MINDER BRANDSTOF, MINDER SCHOE-
NEN, MINDER KLEDING, OOK VOOR ARBEIDERSGEZIN-
NEN!!

Daarom, moet het uit zijn met het onverantwoordelijk
drijven van de zogenaamde Eenheidsvakbeweging en
van hen, die daar achter de schermen aan de touwtjes
trekken.

De thans in de Raad van Vakcentralen samenwer-
kende vakbeweging (N.V.V., R.K. Werkliedenverbond
en Chr. Nat. Vakverbond), schuwt, als het niet
anders kan, de strijd niet. Dat hebben wij in het
verleden wel bewezen! En als wij eenmaal de strijd
opnamen, dan hebben wij de stakers ook altijd
financieel in staat gesteld om de strijd vol te
houden.

Onder de tegenwoordige omstandigheden echter achten
wij staking onverantwoord, — zeker in een vitaal bedrijf
als de haven. En staking -roor de erkenning van een vol-
komen overbodige vierde vakcentrale achten wij gewoon-
weg een misdaad jegens de arbeiders en jegens het
Nederlandse volk! Dat wordt na Rotterdam, thans wel
algemeen ingezien onder weldenkende arbeiders en
andere •werknemers van ons land In steeds stijgende aan-
tallen laten zij zich inschrijven als lid van de samenwer-
kende vakorganisaties. Hier en daar komen afdelingen
van de E.V.B. en bloc over.

REEDS ZIJN VEEL MEER DAN 350.000 WERKNEMERS TOT
ONZE RIJEN TOEGETREDEN. WAAROM DOET GIJ DAT
THANS OOK NIET?

U HEBT DE LES VAN ROTTERDAM TOCH BEGREPEN?
SLUIT U DAN AAN BIJ DE VAKBEWEGING. DIE BOUWT EN
NIET AFBREEKT. BOUWT AAN EEN BETERE TOEKOMST
VOOR U EN UW GEZIN1

DE RAAD VAN VAKCENTRALEN

wsdi&n
In 1913 kwam onder minister Talma,

die sinds jaren reeds rust onder het scha-
duwrijke geboomte van het kerkhof te
Bennebroek, de Radenwet tot stand, wel-
ke de Raden van Arbeid in het leven
riep. De Raden van Arbeid zouden de
sociale verzekeringswetten ten uitvoer
leggen.

Kort na de totstandkoming van 'Ie
Radenwet brak de eerste grote wereld-
oorlog uit en zo geschiedde het, dat de
Radenwet voorlopig in portefeuille bleef
liggen en niet werd uitgevoerd. Ook de
Invaliditeitswet en de Ziektewet, welke

:us op voorstel van minister Talma
na veel strijd in het Staatsblad waren
opgenomen, bleven onuitgevoerd ti

Toen in 1918 de vrede tot stand kwam,
kregen we eea periode, niet ongelijk aan
die, welke wij thans doorleven, d.w.z. er
kwam een grote geestdrift voor het be-
vredigen van allerlei reeds lang gevoelde
behoeften op sociaal gebied. Dit betekent
niet, dat die geestdrift bij allen laaiend
bleef, want later werden sommigen, die
zeer bevreesd waren voor de internatio-

naal-dreigende revolutionnaire acties van
dat ogenblik, weer even conservatief als
zij tevoren geweest waren!

Radenwet en Invaliditeitswet

Onder de drang dier tijdsomstandig-b"-
den werd onder minister Aalherse al
spoedig overgegaan tot invoering van de
Radenwet en van de Invaliditeitswet,
welke laatste wet. niet alleen voorzienin-
gen treft voor invaliditeit, maar ook voor
ouderdom.

De Raden van Arbeid traden dus in
workïng: zij bestonden paritetiseb uit een
aantal leden, benoemd door den minister
van Sociale Zaken, op voordracht van de
Centrale organisaties van werknemers en
werkgevers, onder leiding van een amb-
telijken voorzitter.

Midden 1919 aanvaardden die voorzit-
ters hun taak. Zij beschikten over niets;
geen gebouwen, geen personeel, geen
meubelen. Er was toen al evenzeer gebrek
aan alles als nu. 'Tegen het einde des
jaars traden de werkgevers en arbeiders^

leden in functie. De Raden waren com-
pleet; op 3 December 1019 traden de Ra-
denwet en dj Invaliditeitswet in werking.

De Ouderdomswet
Ook trad op die dag in werking de
Ouderdomswet, welke de Vrijwillige
Ouderdomsverzekering (V.O.V.) invoerde.
Deze wet werd door minister Aalberse
kort na diens optreden als minister in
hot Staatsblad gebracht.

Met die beperkte opdracht staken dft
Raden van waU toch was het een zware
taak. i.m.dat alles van de grond af moest
worden opgebouwd. De Ziektewet bleef
helaas onuitgevoerd liggen, omdat er
strijd was over de wijze van uitvoering.

Land- en Tuinbouwongevallenwet
Het is echter bij die beperkte opdracht

niet gebleven, want in 1922 kwam de
Land- en Tuinbouwongevallenwet tot
stand, eveneens onder minister Aalbejse,
welke weliswaar hoofdzakelijk door be-
drijfsverenigingen wordt uitgevoerl,
maar toch ook aan de Raden van Arbeid
een aanvullende taak gaf.

In 1923 ging een gedeelte der werk-
zaamheden — voornamelijk verband hou-
dende met de premie-inning en het onge-
vallenonderzoek — voor de industriële
Ongevallenwet 1921 van de Rijksverzeke-
ringsbank over naar de Raden van Ar-
heid. De centrale wetsuitvoering werd
dus ten dele een gedecentraliseerde uit-
voering.

Ziektewet
In 1930 trad de inmiddels gewijzigde

Ziektewet in werking; zij zou worden uit-
gevoerd door bedrijfsverenigingen en
door Raden \?an Arbeid. De meerderheid
der w.rkirevers is weliswaar aangesloten
ui,; bedrijfsverenigingen, maar de Railjn
kregen hierbij toch ook een belangrijke
taak.

Kindertoeslagwet van min. Rom.ae
In 1939 kwam op voorstel van minisier

Romme tot stund de Kinderbijslagwet;
zij trad tijdens de bezetting in werking
en wordt, behalve door bedrijfsverenipriii-
gf i i , uitgevoerd door de Raden van Ar-
beid. Minister Romme üad bij deze uit-
voering ook de bedrijfsraden wil len be-

• trekken, doch dit is in de praktijk door
een amendement van anti-revolutionnaire
zijde, niet verwezenlijkt. Dit is jammer.

Toen in 1941 het ziekenfondswezen o>i-
der toezicht van de Staat werd gesteld,
kregen de Raden van Arbeid hierbij , wat
de verplicht verzekerden aangaat, ah'ver
een belangrij!.e taak. met betrekking tot
de premie-inning, naast de bedrijfsver-
enigingen.

Zo ziet men, dat de taak der Rad°n
van Arbeid stilaan zeer omvangrijk is
geworden.

De oorlogsjaren waren voor de Raden
en voor hun personeel vaak moeilijk.
Toen het N.A.F, geacht werd daarvoor
gereed te zijn, werden de 'werkgevers- ^n
arbeiders-leden van de Raden, wier sit-
tingstijd volstrekt niet ten einde was,
zonder meer op de keien gezet en ver-
vangen door N.S.B.-ers. Toen brak voor
de voorzitters en voor de ambtenaren
een moeilijke tijd aan, want de 4 N.8.B.-
werkg-evers- en arbeiders-leden waren
natuur l i jk in de meerderheid tegenover
den voorzitter en zij maakten van die
macht op tal van plaatsen geen zuinig
gebruik!

Het was een nare periode, waarin veel
tact werd vereist om te beletten, dat deze
vandalen veel goeds gingen afbreken.
Dat is nu. God zij dank, wejer voorbij.
De R;iden van Arbeid worden nu weer
bestuurd door volbloed-Nederlanders.

" Raden van Arbeid in 't zilver
Ten v-origen jare bestonden de Raden

van Arbeid 2) jaar. Al die jaren hebben
zij getracht hun taak goed te volbrengen,
tot gelijke tevredenheid van werkgevers
en arbeiders in sociale zin. Het waren
jaren van pioniers-arbeid.

Ten vorigen jare kon er van een fees-
telijke herdenking van dit jubileum (1919
—19451 geen sprake zijn, alhoewel tal
van ambtenaren toen 25 jaren hun arbeid
vol toewijding hadden verricht. Maar on-
der de bezetting, onder de N.S.B, raads-
colleges, tijdens de hongerperiode kon er
natuurlijk van een openbare feestviertr.g
niets komen. Er bestond immers geen
geesfesvrijheid!

Maar nu dat alles voorbij is, nu wij
weer in vrijheid kunnen ademen, gaan de
Raden van Arbeid op bescheiden wijze
feestvieren.

De Raadscolleges gaan dankbaar her-
denken wat zij in die 25 jaar voor het be-
dri jfsleven en in het bijzonder voor do
arbeidende mens hebhen mogen doen. De
ambtenaren herdenken even dankbaar
hetzelfde, maar willen tevens wel eens
uitblazen, na de uiterst -noeilijke jaren
welke zij achter de rug- hebben. Het wa-
ren voor hen in meer dan één opzicht
moeilijke jaren.

In het. Zuiden was men eerder bevrijd,
ook komt men er daar wa,t_ gemakkelijker
toe feest te vieren: dus is men in het
Zuiden begonnen met feestel i jke herden-
kingen bij de afzonderlijke Raden. Ma:ir
de andere Raden zullen ongetwijfeld
volgen, evenals de Vereniging van Raden
van Arbeid, welke ook 25 jaar bestaat en
in die jaren buitengewoon veel goed
heeft gedaan ten behoeve van elk rler
Raden afzonderlijk en van de sociale ver-
zekering in haar geheel.

Na ons eens feestelijk te hebben ont-
spannen, gaan wij hoopvol de toekomst
tegemoet. God zegene de toekomst van
de sociale verzekeringen in Nederland!

Br, A. B. M.



Voor de VROUW en het GEZIN
LS ik op een dag nog eens
ontzettend veel heb ver-
diend met schrijven, laat ik

een standbeeld oprichten. Daar heb
je weliswaar een Commissie en soms
een Gemeentebestuur voor nodig,
maar dat regelt zich tegen die tijd
wel.

Dan laat ik een standbeeld oprich-
ten van een vrouw. Niet van zoiets,
dat een vrouw moet voorstellen,
waarmee de moderne kunstscheppers
de muzea en parken trachten te ver-
sieren, ik bedoel een stenen geval
met gezichten ais snoekbaarzen, ar-
men op de meest griezelige manier
boven of achter hun hoofd in een
knoop gelegd en dijen als een Be!-
q^cch paard, noen, ik bedoel een echte
vrouw uit de jaren 1940—1945. Ze
moet een smal, mager gezicht heb-
ben met die berustende, maar toch zo
vastberaden uitdrukking in haar ogen,
die fel stralen uit het hongerige, grau-
we gezicht. " nfm, U weet nu allemaal
wel, wat ik bedoel. U bent hen tegen-
gekomen, elke dag weer opnieuw,
die vrou-wen, moeders-in-de-rij, in een
lanqe, kleurloze optocht van uren op
zoek naar wat eten.

Men moet natuurlijk goed kunnen
zien, hoe oud en kapot haar schoenen
zün, hoe versleten de dunne mantel,
hoe gerafeld het doekje, of shawltje
om haar hoofd. Ze moet In haar ar-
men een zak houden, dicht tegen zich
aan, zoals ze 's avonds naar huis toe
ging, weet U het nog? Ze droegen dal
kleine beetje, dat ze vaak met ruilen
van hun liefste dingen, hadden kunnen
veroveren, als een schat, als een
kostbaar bezit in hun armen, of op
hun rug mee naar huis.

Of wat denkt U van een karretje,
zo'n ding, "elf in elkaar gezet van
een kist, met wielen van de kinder-
waaen er onder, zo'n wankel, tuitelig
vehikeltie op hoge wielen, waarmee
ze sjouwden, zwoegden, uren lang
door wind, sneeuw, regen en hagel,
heel in de vroegte, om dan in het
halfdonker doodmoe teruq te komen
met vaak het wagentje nog niet half
gevuld.

Het standbeeld moet dit alles uit-
drukken, de wanhoop, de moed, de
armoede en de kracht van de vrouw,
van al die vrouwen, die stille heldin- .
nen, waarover in deze tijd zo erg wei-
nig is geschreven, omdat men er geen
„copie" in ziet, omdat wat zij deden
zo ontzettend on-interessant, zo veel
simpeler was, dan de martelverhalen
uit de concentratiekampen, het pro-
ces-Pétain en de aankomst van den
grote Eisenhower in de States.

Omdat het in het grote wereldge-
beuren 'an zo heel weinig belang is
geweest, dat de moeders en vrouwen
hun rust, hun voedsel, hun zenuwen
en hun uithoudingsverinoqen gaven,
omdat men dat acceoteerde als iets
heel vanzelfsprekends, omdat een
moeder er nu eenmaal is, om haar
nageslacht in stand te houden, (wat
ook inderdaad zo is)..

Maar waarom niet eens een klein
plaatsje in de krant ingeruimd voor

Historie van de week
8 t.m. 10 Oct. houdt het Internationaal

Christelijk Vakverbond te Brus-
sel een buitengewoon congres,
waarop o.m. zal worden bespro-
ken de plaats van den arbeider
in de komende tijd, in onder,
neming en bedrijf, in staat en
samenleving en internationaal.

9 Oct. is het 25 jaar geleden, dat de
wet op het lager onderwijs tot
stand kwam, welke wet op l
Januari 1921 in werking trad.

12 Oct. vieren de Ver. Staten jaarlijks
de ontdekking' van Amerika
door Columbus (1492).

15 Oct. worden in Denemarken alge_
mene verkiezingen gehouden.

13 Oct. is het 100 jaar geleden, dat de
parochiekerk van Sint Nicolaas
te I emnes (dekenaat Amers-
foort) door mgr. Van Wijcker.
jlooth werd ingewijd.

U Oct. is het 100 jaar geleden, dat de
parochiekerk van Sint Jan den
Doper te Laren N.H., vooral be_
kend door de jaarlijkse proces,
sie op de feestdag vtn Sint
Jan, door mgr Van Wijcker.
slooth werd Ingewijd.

l" Oct. wordt het retraitehuis der pa.
ters Re-demptoristen te Seppe
(N.Br.) weer voor retraitanten
opengesteld.

Moeder, wij danken U!
de beschrijving van zo'n moederleven
onder de armen in oorlogstijd? Hoe-
veel papier gaat er niet heen met din-
gen, die het mensdom maar matig in-
teresseren? Waarom niet eens een
beetje getuigenis afgelegd van de sla-
venjaren van vele stille moederhel-
dinnen?

Vandaar mijn standbeeldplan. Het
moet gemaakt worden door een men-

paar woorden de dankbaarheid uit-
drukt van dal deel van Holland's
jeugd, dat in die vreselüke iaren het
leven te danken heeft gehad aan zo'n
slovende, eeuwig slavende, ploete-
rende moeder.

Wat vindt U daarvan? Hebt U al wat
bedacht?

Veel -/an mijn kennissen, aan wie ik
mijn plan vertelde, deden mij de
meest geweldige, melodieuze, 'hoog-

. dravendste onderschriften aan de
hand. Zoiets van „Redster des Vader-
lands", of „Zij hield onze Nafie
(ik houd niet van dat woord, want
het liikt zo op Nazi) in stand". Onze
dikke buurmevrouw van de overkant
wist mij te vertellen, dat zii er zonder
mankeren onder zou laten zetten
„Door loutering tot licht". (Ze heeft
van loutering niet het flauwste be-
nul, want haar man deed in het zwart
en ze is geen onsi = in die vijf jaar

afgetakeld). En zó meer.
Enfin, we hebben nog de tijd. dus

bedenkt U nog maar eens rustiq. Want
ik ben nog niet rijk en er komt dus
nog geen standbeeld en zolang moe-
ten wij dus "deze moeders maar in
stilte gedenken.

Maar als het eens zover is en het

senkenner, iemand, die met beide be-
nen in deze tijd heeft gestaan, die
het motief aanvoelt, alsof hij (zij) zelf
één van die hongerzwoegsters is ge-
weest.

En als het dan eenmaal staat, er-
gens in NederlancFs hoofdstad, of in
Den Haag, dan schrijf ik een prijs-
vraag uit, voor het meest goede on-
derschrift, iets, dat „pakt", dat in een

beeld staat er, ter nagedachtenis van
al deze vrouwen, dan geloof ik, dat
ik toch het meest voel voor het op-
schrift, dat Rika mijn oude werkster,
mij laatst zei: „Mevrouw, waarom
zetten wij er maar niet gewoon onder
„Moeder, wij danken U".

Want dat komt dan rechtstreeks uit
elk kinderhart.

Adé.

Belofte maakt schuld!

'k Zou meteen met recepten in huis
vallen.

We gaan dus vandaag samen wat in-
maken, want we konden nog net wat
frisse andijvie op de kop tikken en wat
worteltjes en tomaten.

Als we daar nu over praten, wil dat
niet zoggen, dat ik u allen aanraad:
maak toch a.u.b. andijvie in, moeders,
want dat is zó gezond. Neen, integen-
deel, er is veel van het gezonde, wat
de verse andijvie hoeft, dat verloren gaat,
die vitamientjes, die'belangrijke stoffen,
waar u ook zó veel over hoorde, verdwij-
nen onherroepelijk hoor, en bovendien,
andijvie-inmaak vraagt veel zout, 'k Geef
deze methode alleen aan voor degenen,
die 't toch graag willen doen, omdat ze
b.v. zelf andijvie verbouwen, of ze goed-
koop konden kopen, óf die speciaal een
klein zoutmijntjo hebben.

We beginnen dan met onze inmaakpot
goed schoon te maken, met heet water
en een of ander reinigingsmiddel.

Goed borstelen, hoor, vooral in de ran-
den en hoeken. Daarna met schoon water
naspoelen en omgekeerd uit laten lekken.
Een flinke straatkei en een in de pot pas-
send plankje geven we eenzelfde beurt.

Is uw vat gebarsten, dan kunt ge de
barst aan de buitenkant met waterglas
bestrijken; 't vat is dan weer goed bruik-
baar.

Wilt u een Keulsepot gebruiken, waar-
in vroeger eieren in waterglas zijn ge-
weest, borstel dan extra wet azijn, es

zand, dan kunt ge hem gerust weer be-
nut ten.

Per K.G. groenten rekenen we ruim 100
gr. zout. De andijvie wordt schoon°-e-
maakt, gesneden, goed gewassen (beer-
Hik ruim water weer, denk eens aan de
misère v«n watergebrek in veel streken
vorig jaar! Wat genieten we weer van
onze bevrijding!) en daarna goed uitga-
IcK t.

Dan kneden we er een deel.van 't zout
doorheen en laten ze ± l uur staan. Dan

a uitdrukken, want er komt nog veel
vocht af en tenslotte doen we de groente
Jaag om laag met het zout in de pot, ste-
vig aangedrukt met de handen, zodat er
een laag pekel op komt te staan. Nu le<*-
gen we er een schone doek over, stoppen

J aan alle kanten goed in, vervolgens
het plankje erop en dan de steen. Dan
nog een doekje voor het stof en u zet de
inmaak op een koele donkere plaats weg.
Na 2 weken zou ik u raden de kimlaag te
verwijderen, doekje, steen enz. alles goed
schoon te maken en, als de groente niet
onder de pekel staat, dan nog wat zout
toe te voegen.

Ziezo, dat is een lang verhaal gewor-
den, maar met onze zuurkool kunnen we
nu ook veel vlugger zijn. Zuurkool raad
ik u wél allen aan; dat is een heel ge-
schikte inmaak, want zij vraagt weinig
zout, behoudt de vitaminen en wordt zeer
licht verteerbaar. En dan niet te verge-
ten, zuurkool is straks, als we ze gebrui-
ken, in een lh uurtje gaar en we behoe-
ven ze niet af te koken.

We nemen uitsluitend witte kool of
Savoye en 2 maal zoveel witte. Per K.G.
schoongemaakte kool rekenen we 10 gr.
zout, l lepel karnemelk en 2 peperkor-
rels.

De kool maken we schoon, dan heel
fijn schaven (hoe fijner hoe smakelijker
straks) en we kneden ze met de handen
onder toevoeging van het zout eu de kar-
nemelk zolang, tot er pekel gevormd
wordt. We mengen er de peperkorrels
door, doen de inmaak ia de ppi en wei-

ken ze verder precies zo af als we met de
andijvie zouden doen,

Na een week of zes kunnen we deze
inmaak al gebruiken en zij blijft ± een
half jaar goed.

En nu brand ik van verlangen om n
een heel prettige manier van tomaten in-
uaken te leren.

Probeert u het eens met een kleine
hoeveelheid, als u ervoor h u i v e r t . Het is
toch zo smakelijk 's winters nog eens
ion frisse --ode v ruch t te K u n n e n grij-
pen, die dan net zo smaakt ais de verse
in deze tijd.

U neemt er mooie ftevi. tre rode tomaten
u wast ze goed. u laat (\<j k r m m t j >s

eraan zitten en u legt ze in een schone
pot of gave emmer. U lejjt er pen bordje
omgekeerd op om te zorgen, dat ze
strnks niet ?<>mmi bovendri jven

Dan overgiet u ze met een pekeloplos-
sing van 4 L. water niet '250 UT. zout en
u neemt zoveel van deze ppk^ i rot de
tomaten geheel onder staan. Ken. doek je
voor 't stof. ppn koele plaats en uw ge-
luk is verzekerd.

'k Zie uw orezi'-ht al over een week of
10 dagen, a l l e m a a l schimmel., hindert
n i e t s . . . . laat rnaar rustig schimmelen,
vormt een f i j n b e s c h u t t e n d laagje en van
de winter gpnieten uw k inde ren opeens
van een lekkere t o rna t en t r ac t a t i e !

't Is een echte inmaakoverpeinzing ge-
worden v a n d a a f f .

Zoetigheid smaakt niet hier achteraan.
bewaart wat rozijnen en ivat eipoeder

bewaar m n recepten r| ;,n maken
! de volgende keer samen daar 'wat-lek-

kers van.

Petrus Beriius
Belijder

Feestdag 4 Oei.

. J draagt met officieel de aureool van
euituuisaiiu, UOL-/I dn miers Car-

icie/t vereren /tem ais ten uuu kun
/ttUn'/i, aeze zevenueituc ceuwse
aai: Want: we moeten nu met

t/aa/t üctt/ceii, aat de heiligen aaeeit in de
vetste eeuwen van hei Nederlandse
katholicisme gevonden worden. Pater
Petrus bertius zal ons dit bewijzen.

Het waren droeve tijden voor de ka-
tiiouekeii van ons land die weggedoken
'tu hun schuilker/icn en schuren hun
trouw aan Christus bewezen. Toen de
'jouye Petrus Bertius zich dan ook ge-
tronken gevoelde om priester Ie worden
en kloosterling, moest hij naar Frankrijk
(juu.li vanwuaruit een by zonder e zending
tan den Paus hem later als missionaris,
naar Nederland deed terugkeren,

Hoe is deze priester een zegen gewor-
den voor ons land! tiij werkte in Amster-
dam en Leiden, had hoogstens een twee-
honderd verspreide katholieken te ver?
zorgen, doch in 1668 waren het er dui-
zend. En goeden! Ze kwamen uil hun
schuilhoeken te voorschijn, beleden open-
lijk hun Christus en Pater de Bert, zoals
zijn Hollandse naam luidt, heeft meer,
aan eens tengevolge van zijn stoutmoe-
digheid de toorn van de Hoogmogende
Heren Regeerders op zijn hals gehaald;
eens heeft hij zich zelf moeten vermom-
men en wist als een arm boertje aan te
dreigende hand van het gerecht te ont-
komen.

Zo is het voor een zeer groot deel aan
dezen actieven priester te danken, dat
wat cfior Sint Wülibrord was bereikt
niet geheel verloren ging, doch opnieuw,
tot bloei kwam. Deze Nederlandse Pater,
is een groot emancipator geweest en
heeft dus onschatbare verdiensten voor,
de katholieke geschiedenis van Neder-
land.

Steeds stonden grote mannen voor ons
op de bres: Sint Wülibrord bracht ons
Christus en toen de hervorming dreigde,
het werk te niet te doen, gingen de mar-
telaren van Gorkum fier de ladder op
naar de heldhaftige marteldood, en dan
kwamen de mannen als Pater de Bert
herstellen, wat toch nog was verloren ge-
gaan.

Een druk actief leven heeft h/j geleld,
want ook de materiële zorgen van gijn
katholieken gingen hem ter harte. Daar-
bij kwam de ernst van zijn kloostei leven:
met Vasten en waken, met boetedoening
en de uiterste zelfverloochening.

Hij is na een leven van heldhaftige
deugden op 4 October 1683 te Leiden ge-
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^kameraadschap" der communisten in Dachau
(~\ NDERGETEKENDE heeft het voor-
v-' recht(l) genoten, vier jaar ongeveer
,,'gediend" te hebben onder de communis-
ten in het Nazi-concentratiekamp te Da-
chau.

SVij hebben daar de „dictatuur-jaren"
'der communisten meegemaakt. Door ons
langdurig verblijf in dat kamp waren wij
ook in staat, achter de schermen te kij-
ken, en de mildere wijze van optreden
der communisten in de laatste twee jaar
.volkomen te begrijpen als louter egoisme.

Sommigen, die de jaren van communis-
tische kamp-dictatuur niet hebben mee-
gemaakt en uitsluitend in Dachau heb-
ben gezeten de laatste twee jaren, toen
de communisten het veiliger vonden wat
kalmer te worden, zijn te weinig op de
hoogte om over de historie van Dachau
te schrijven.

iWij hebben heel die droeve geschiede-
nis meegemaakt en zijn daardoor in staat
ons volk zuiver voor te lichten en voe-
len ons daartoe verplicht.

In 1941 kwam ik in Dachau.
De hoogleraar der Kath. Nijmeesse

Universiteit, prof. dr. Regout, Jesuit, was
daar reeds, doch stierf al in 1948.

De bewaking van het kamp was toe-
vertrouwd aan de S.S. Enkele keren werd
het kamp gecontroleerd door de S.S.
Maar de dagelijkse leiding van het kamp
lag practiscb. in handen van medegevan-
genen.

Over heel het kamp stond een kamp-
öudste, over iedere barak een blokoudste,
over iedere kamer een kameroudste.

IQ 1941, 1942, 1943 en zelfs een gedeelte
van '44, waren die „oudsten" altijd com-
munisten; ook bij de geestelijken; bij de-
zen zelfs tot einde 1944.

Een doodenkele keer werd een gestraf-
te S.A. man als oudste aangesteld: „om
wille van de smeer, likt de kat de kan-
deleer."

Ook bij het werk was altijd een „Capo",
een gevangene opzichter.

En wie kregen die taak?
'Altijd communisten.
Op Christus-Koningfeest 1941, moesten

•wij met 17 geestelijken voor het eerst
werken met een communist als opzichter.
,Van hem liep ik mijn eerste klappen op
;en.... raak.

iWie sloeg bij ons een medegevangene
dood op Blok 3, kamer l?

Guttmann, een communist.
iWie sloeg prof. Regout?
De communistische Capo van het La-

zaret.
(Waarom?
Omdat hij tot tweemaal toe vroeg een

Stervenden priester op te nemen in het
Lazaret.

IWie sloeg prof. Brandsma?
Och, laat ik vermelding van afzonder-

lijke feiten staken. Want zelfs in 1944
sloeg de Capo van het kledingmagazijn
nog.

En wie der gevangenen, ook van de
laatste jaren, kende Martin niet, de latere
blokoudste van Blok 22?

Wij hadden hem als kameroudste, na-
dat hij eerst op de oneven bloks als een
razende hond was opgetreden tegenover
Italianen e.a. Met slaan stonden wij op en
met de stok gingen wij naar bed, dank
zij onze communistische kameraden, die
de S.S. daarmee plezierden.

Slaan en stelen
Wie stalen ons eten?
Wie pikten de eigaretten uit onze kast-

jes, zonder dat wij kans kregen te recla-
meren?

„Je mag maar 50 cigaretten in voor-
raad hebben", beweerden de communis-
ten en.... daags tevoren had de S.S.
ons gedwongen er 500 te kopen in de
cantine

Wie verrieden ons bij de S.S., als
iemand onzer een van de duizend en een
Lagervoorschriften niet had onderhou-
den?

Onze communistische „kameraden".
Zij klaagden ons aan bij de S.S. in de

Goede Week van 1942, omdat de geeste-

lijken geld zouden hebben.
Huiszoeking volgde.
Alles werd overhoop gehaald, onze stro-

zakken opengesneden en ons weinige eten
bedorven.

Wie verrichtten die huiszoeking onder
leiding van de S.S., en met plezier en er-
ger dan de S.S. het beval?

Onze communistische medegevangenen,
die de mond altijd vol hadden over: „Ka-
mera dschaft".

En de gevolgen?
Veertien dagen strafmarcheren, of-

schoon er geen geld bij ons was gevon-
den, maar 't was wel te vinden geweest
bij de communisten, die zich voor geld
lieten omkopen.

Een der onzen rookte stiekum even.
De communistische kameroudste van

28, kamer 3, verried „de misdaad". De
roker werd geslagen, geschopt in de
Goede Week, zodat een leek ons zei: „Het
lijkt een tafereel van de kruisweg." On-
derwijl stond het communistisch blokper-
soneel lachend toe te zien. Velen der
zwakken en ouden konden die 14 dagen
niet mee marcheren. Zij „mochten" straf
„staan". Veertien dagen in Maartse regen.

Enkele tientallen zijn er gestorven eu
meerdere geknakt, b.y. pastoor Galama
uit 's Heerenberg.

Wie verried kapelaan Mertens, toen
deze aan een vrouw in bedekte termen
schreef, dat haar man in Dachau goed
was afgestorven?

Een communistische blokschrijver.
En onze communistische blokoudste

Gehrke was zo „vriendelijk" den kape-
laan daarvoor een pak slaag te geven.

Wie zochten de mensen uit voor de „in-
validen-transporten?"

De communisten!
Men beloofde ouden en z.g. zwakken,

dat ze een beter kamp kregen met lichter
werk en beter eten. Dat betere kamp
was.... de gaskamer.

Ook drie Hollandse geestelijken zijn
door hulpverlening van „rode Kamera-
den" in dat „betere" kamp terecht geko-
men.

ledere dag bracht zijn ellende, dank zij
de hulp! die wij van onze rode medege-
vangenen mochten ondervinden.

Communisten verzorgden het lazaret,
maar geen enkele dokter onder de gevan-
genen werd daar toegelaten. .

Dan kwam er teveel aan het licht.
Zelfs het eten der zieken werd door de

communisten gestolen.
Nooit verscheen er een S.S.-man in het

lazaret; toch stonden de communisten
niet toe, geestelijke bijstand te verlenen.

Toen in 1944 en 1945 typhus uitbrak,
stelden de communisten voor, dat de
geestelijken de typhusleiders zouden ver-
plegen. De geestelijken deden het.

Maar toen de typhus geweken was,
moesten ook de geestelijken weer wijken
voor de communisten, want in het lazaret
werkten ze liefst zonder controle.

En toen de S.S. onze Nederlandse dok-
ters het.Lazaret instuurden in 1944, heb-
ben de communis t en deze medici naar
best vermogen geboycot.

„Arbeidsbeurs" en „Burgerlijke Stand",
twee baantjes in het kamp, waren in
communistische handen. Daardoor waren
de niet-cominunisten eenvoudig aan de
communisten overgeleverd.

Waren de communisten werkelijk ka-
meraden geweest, dan hadden zij door
sabotage het leven hunner medegevan-
genen moeten verlichten. De Oostenrijkse
socialist Wessely, die in 1944 leider werd
van de Arbeidsbeurs, kon wel saboteren
en deed, wat de communisten bij gebrek
aan broederschap verzuimden te doen.

Verandering in het optreden

der communisten
In 1943 kwam van Berlijn het bericht.

dat er niet meer geslagen mocht worden,
dat wij Levensmiddelen-pakketten moch-
ten ontvangen en dat ook geestelijken
voor fatsoenlijke baantjes in aanmerking
mochten komen.

De S.S.-man, Lagerkommandant Weisz,

voerde de nieuwe verordening werkelijk
uit.

Dr. Carls uit Keulen had een boek met
de beschrijving van de hierboven ge-
schetste wantoestanden uit het kamp wa-
teii te smokkelen. Een klein onderdeel
daarvan raakte in handen der Gestapo.
Een commissie van onderzoek kwam uit
Berlijn ter controle. De gevangenen wer-
den ondervraagd of er inderdaad gesla-
gen was. „Neen" beweerden de commu-
nisten.

Je moet maar durven!
De nieuwe verordening van Berlijn ia

1943 bracht verbetering in het kample-
ven.
. De Oostenrijkse socialisten verbonden
zich met „de zwarten", de geestelijken.

Nu kon er ineens prachtig gesaboteerd
worden.

Men moest nog wel op zijn hoede zijn
voor de communisten.

De socialist Wessely kwam me op een
keer vertellen, dat er nog altijd een com-

munistische actie was en door feiten
illustreerde hij, hoe „de kameraden" nog
werkten, om anderen bij de S.S. zwart te
maken.

Maar toch hun rijk was uit. Dat voel-
den zij zelf. Daarom gingen zij tegen-
over ons, geestelijken, ook een andere
toon aanslaan.

Vroeger scholden ze ons uit voor „var-
kens" en „tabernakelgeuzen", enz. Nu
hoorden wij ons: „Mi.inheer Pastoor" en
„ZeerEerwaarde" noemen. Nu kwamen
zij ons vertellen, dat de S.S. hen vroeger
dwong te slaan. Nu kwamen zij stroop-
smeren, want door de levensmiddelen-
pakketten, die wij van velerlei zijden ont-
vingen, waren wij rijker geworden dan zij.
Nu begon de „broederschapsgeest" bij
bfen te werken! Na een practijk van harde
dictatuur, een doorzichtige vleierij uit
hebzucht.

Misselijk gedoe.
Men wenst in Dachau een kerk van

eerherstel te bouwen. Eerherstel voor de
gruwelen daar gepleegd door de S.S. en
haar communistische handlangers.

Laat de communisten voorzichtig zijn
met over „broederschap" te spreken voor
het volk; want onverwachts schreeuwt
een arbeider misschien dit ene woord
door de zaal: „DACHAU!!!!"
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O, DIE SCHONE LETTEREN!

Dat juist hem die slag moest
treffen.

Die Kar eisen was toch wat je
noemt een nette vent.

En nu vond ik hem gisteren te-
rug in de „rustige afdeling" van
wat men nu een „psychiatrische
kliniek" en vroeger een dolhuis
noemde.

Tussen die kalme nette vent en
ie met glazige ogen starende pa-
tiënt lag een auto. Of beter gezegd
een auto-aanvrage.

Maar laat ik trachten, het in
goede volgorde te vertellen.

M'n arme goede vriend Karelsen
heeft voor zijn werk een auto no-
dig.

Vroeger heeft hij er een gehad,
maar nadat de ongenode gasten de
zijne „grijsgeschilderd" hadden,
was hij zonder het voor hem nood-
zakelijke vervoermiddel.

De gasten werden hoffelijk door
het Ie Canadese leger uitgeleid en
verder naar hun Heimat gevoerd.

Men beweerde pertinent dat er
vrede was en om die bewering
kracht bij te zetten, verscheen het
M. G. of te ivp.l_ Militaii Gezag.

Dat zich splitste in als maar sec-
ties en Commissies.

Die goele Karelsen wilde erg
graag weer van nut zijn voor ons
land. En vroeg daarom aan een
van zijn M. G. vrienden, waar hij
moest zijn om zijn eigen auto of
een andere auto te kunnen krijgen.
Maar man, weet je dat niet? Je
gaat „even" naar het M.C.R.H.
Wat is M.C.R.H.? Militair Commis-
sariaat voor het Rechtsherstel.

Karelsen naar M.C.R.H. Tja,
meneer, U moet eerst naar de
R.V.I. Wat is R.V.L?

Medelijdend kijkt men hem aan
om zoveel onwetendheid. Rijks
Verkeers Inspectie meneer! O,
juist. Karelsen naar R.V.l. Heeft U
een urgentiever klaring? Moet U
eerst aanvragen bij de C.M.U. U
weet wat de C.U.M, is? Neen? Dit
is Commissie Uitgifte Motorvoer-
tuigen. Misschien is het niet gek,
meneer Karelsen, als U zich direct
tot het R.D.M, wendt... Karelsen
lispelt: Wat is R.D.M.? Regerings

Directoraat Motorvoertuigen. Die
geeft het dooi aan O.M. (hier snikt
Karelsen waaaat iss» ....) Maar
meneer, dat is de Opsporingsdienst
Motorvoertuigen, die dan ook met-
een even nakijkt bij de Cenembe of
uit de Dumps

Karelsen ligt nu in een net wit
bedje, houdt een emaile etensbord-
fe in z'n trillende handen omklemd
en bootst het autobesturen bedrie-
gelijk na.

Toen ik gisteren dit Vrerfes-
slachtoffer bezocht had en mij in
mijn sponde terugtrok, heb ik ze-
ker onder invloed van dit droevig
verhaal, akelig gedroomd. Ik
droomde, dat er iets verschrikke-
lijks gebeurde. Iets ontzettend
ergs. Bijna zo erg als de atoom-
bom.

Het Alfabet wilde staken. Ze
vertikten het langer. Duidelijk zag
ik de 2f> letters in vergndrrinr/ bij-
een. En de letter A had het woord.
Hij sprak namens de collega's „m
vergadering bijeen" dat het zo niet
langer ging. In deze democratische
tijd heeft ieder zijn persoonlijke
rechten. En hoewel spreker mocht
constateren, dat aan de meeste let-
ters wel voldoende eer bewezen
werd, moest hij tot zijn spijt en er-
gernis vaststellen, dat twee der ge-
achte leden, die vooral door de
wiskundigen indertijd op hoge
prijs werden gesteld, namelijk de
medeleden X en Z. thans schande-
lijk werden verwaarloosd. Alle
tieuwe RegeringsinslelUngen wer-
ien door letters aangeduid.
Slechts de letters X en Z, werden
verwaarloosd en verguisd. En
daarom, uit solidariteit hadden de
letters besloten in staking te gaan.
De mensen moesten dan maar
trachten het bij de geachte con-
frères de Cijfers, te zoeken. Een
ultimatum werd gesteld. Of de
eerstvolgende Regeringsinstantie
werd met de letters X en Z aange-
duid óf staken.'"

Ik werd wakker, maar de drin-
gende eis van het Alfabet klonk
nog na in mijn hoofd.

En nu smeek ik, in het algemeen
belang (waar zou het naar toe
moeten met een „ordening" zonder
ALFABET), ik herhaal 'ik smeek,
i,k vraag beleefd, noem toch alstu-
blieft de volgende Rijks of Scmi-
Overheidsinstelling X en Z. Als
men soms niet begrijpt wat dm
letters beduiden, dan is dat toch
zo erg niet.

Weet U eerlijk gesproken, wat
al die andere letters beduiden?

Kom laten we voor de rust in
het alfabet zorgdragen en santen
een petitie opstellen aan de Rege-
ring.


