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OMN1A RESTAURARE IN CHRISTO ALLES HERSTELLEN IN CHRISTUS

Besluit Arbeidsverhoudingen

Op 13 October is, in afwachting van een
nadere wettelijke regeling, in werking
getreden het Buitengewoon besluit
Arbeidsverhoudingen 194S, ter ver-

vanging van een, in Londen gemaakt, gelijknamig
besluit.

Het K.B. is in het bijzonder voor werkgevers en
arbeiders van groot belang. Het laat zich sterk
in met de sociale verhoudingen welke tussen
werkgevers en werknemers zullen gelden. Het
komt eigenlijk hier op neer: uiteindelijk is de
Minister van Sociale Zaken (de Regering) verant-
woordelijk voor de geldende loon- en andere
arbeidsvoorwaarden. Omdat de minister het mate-
riële werk niet zelf kan doen, heeft hij ingesteld
een Rijks-orgaan: het College van Rijksbemidde-
laars. Om de positie van het college duidelijk te
doen uitkomen is bepaald: „het college houdt zich
bij de uitoefening van zijn bevoegdheden aan
algemene aanwijzingen van onzen minister".

* * *
De uitvoering van het Besluit Arbeidsverhou-

dingen berust uitsluitend bij staats-organen: ds
minister, het College van Rijksbemiddelaars en
de directeuren van de Gewestelijke Arbeidsbu-
reaux, bijgestaan door de Arbeids-inspectie. Het
heeft derhalve, wat men zou kunnen noemen, een
staats-socialistisch karakter. Daaraan doen niets
af de omstandigheden, dat het College in enige
gevallen advies moet inwinnen van de Stichting
van de Arbeid en dat in andere gevallen organi-
saties van werkgevers en werknemers worden
gehoord. Het is, uiteindelijk, de Overheid welke
het doet.

Wij maken deze opmerkingen om te doen zien,
dat het beginsel: staatszorg, waarop het Besluit
steunt, bezwaarlijk als juist kan worden aan-
vaard; -- het staat tegenover het, langzamerhand
algemeen aanvaarde beginsel der subsidiairiteit:
het zelf-doen van de betrokkenen. Omdat K B 's
niet van een toelichting zijn voorzien, is niet na
te gaan waarom de Regering, thans nog deze
staats-socialistische weg meent te moeten bewan-
delen. Intussen, en dat is een lichtpunt, is in het
Besluit de mogelijkheid geopend, de algemeen
verde-digde weg in te slaan; art. 32 bepaalt na-
melijk, dat de minister de bevoegdheden, welke
hem of onder hem ressorterende instanties en
ambtenaren toekomen, geheel of gedeeltelijk en
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk kan overdra-
gen aan organisaties uit het bedrijfsleven. Daaruit
zou zijn af te leiden, dat de inhoud van het Be-
sluit bedoeld is om de periode tussen het heden
en de komst der Publiekrechtelijke Bedrijfsorgani-
satie te overbruggen. In dat geval — en er is,
afgaande op Regeringsverklaringen, reden om
zulks aan te nemen — behoeft er tegen deze voor-
lopige regeling geen ernstig bezwaar te worden
gemaakt.

** *

Wat de inhoud van het Besluit zelf betreft: Het
college kan, op verzoek van organisaties of

ambtshalve, regelingen van en in verband met de
lonen en andere arbeidsvoorwaarden van werk-
nemers bindend vaststellen.

De directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau
moet toestemming verlenen voor beëindiging van
de arbeidsverhouding (behoudens in enige met
name genoemde gevallen). Die directeur pleegt
overleg met de Arbeids-inspectie, de Arbeids-
inspectie hoort de „in aanmerking komende orga-
nisaties van werkgevers en werknemers".

De minister kan bepalen, dat men, voor veran-
dering van patroon, toestemming nodig heeft van
den directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau.

De gangbare wekelijkse werktijd wordt gesteld
op 48 uur, behoudens voor hen, die vóór 10 Mei
1940 regelmatig korter werkten.

Nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten en
in deze overeenkomsten aan te brengen wijzi-
gingen moeten door het College worden goedge-
keurd.

Het is den werkgever, op zware straffen verbo-
den af te wijken van de, door het college vast-
gestelde lonen en andere arbeidsvoorwaarden.

De werkgever is verplicht aan de bevoegde
ambtenaren inzage te verlenen van de boeken,
bescheiden en andere stukken, voor zover deze
betrekking hebben op de arbeid en het loon van
de werknemers.

De bij overtreding van de bepalingen op te leg-
gen straffen zijn niet mis. Hoofdstraffen voor de
werkgevers zijn: twee maanden hechtenis en dui-
zend gulden boete. Als bijkomende straffen wor-
den opgesomd: gehele of gedeeltelijke stillegging
van de onderneming, ontzetting van het recht
ambten te bekleden of beroepen uit te oefenen;
geheel of gedeeltelijke ontzetting van bepaalde
rechten en bepaalde voordelen; openbaarmaking
rechterlijke uitspraak.

De arbeider die de arbeidsverhouding ver-
breekt zonder toestemming van den directeur van
het Gewestelijk Arbeidsbureau kan bestraft wor-
den met een maand hechtenis of ƒ 300 boete.

** *
Hiermede is de inhoud van het Besluit, in hoofd-

zaak weergegeven. Het ware ons liever geweest,
wij hadden ons veiliger gevoeld, indien de orga-
nen van werkgevers en werknemers met de uit-
voering waren belast; dan was de verantwoorde-
lijkheid gelegd waar zij allereerst behoort te
liggen: bij de georganiseerde werkgevers en
werknemers ta zamen.

Thans is men van Overheidsorganen afhankelijk.
Wij kunnen alleen hopen, dat het Besluit soepel,

in permanent intens overleg met de organisaties
zal worden uitgevoerd,

A. C. DE BRUIJN

RICHTLIJNEN
voor sociale verzekering

Voor de toekomstige ontwikkeling van
de sociale verzekering in Nederland
heeft de „commissie-Van Rhijn" in op-
dracht van den minister van Sociale

Zaken algemene richtlijnen vastgesteld, samenge-
bracht in een rapport, waarvan thans het tweede
deel verschenen is. Daarin wordt als rechtsgrond
gesteld, dat dé Staat, als organisatievorm van da
gemeenschap, aansprakelijk is voor de sociale
zekerheid en vrijwaring tegen gebrek harer le-
den, mits de leden zelf het redelijke doen. om
zich zelf deze zekerheid te verschaffen. Het rap-
port staat het gemengde stelsel van verzekering
en verzorging voor, dat premiebetaling door de
verzekerden en bijdragen van de staat in zich
verenigt; een maximum-inkomens wordt onge-
wenst geacht, evenals uitzonderingsbepalingen
voor ambtenaren, spoorwegpersoneel e.d.

Invaliditeitsverzekering.

Wat de geldende invaliditeitsverzekering betreft
meent de commissie o.m. dat de maximum-uitke-
ringstermijn van zes maanden uit de ziektever-

zekering en de tijdslimiet van zes weken uit de
Ongevallenwet opgeheven behoren te worden. De
uitkering moet voortduren tot een blijvende toe-
stand intreedt en de tijdelijke uitkering door een
blijvend pensioen wordt vervangen. Voorts moet
een wettelijke werkloosheidsverzekering de vrij-
willige regelingen vervangen. De bestaande
kraamgeld- en begrafeniskostenregelingen moe-
ten worden uitgebreid. Het stelsel van de kinder-
toelagen moet aldus worden afgerond dat voor
leder gezin met meer dan een kind, ongeacht het
inkomen van het gezinshoofd, een vast bedrag
per kind wordt uitgekeerd.

Voor allen, die in loondienst zijn, acht de com-
missie invoering van minimum-lonen onontbeer-
lijk. Voor zelfstandigen zijn overheidsmaatregelen
nodig ter bevordering van hun bekwaamheid om
als ondernemers op te treden, hun productie-
kosten te verlagen en een redelijk prijspeil voor
hun productie in de hand te werken.

Wij stellen ons voor in een der eerstvolgende
nummers van ons blad bepaalde gedeelten uit dit
rapport aan een nadere beschouwing te onder-
werpen.



ONZE SPAARBANK EN
DE GELDZUIVERING

B. A. Koppelman, de
directeur, van onze spaar-

bank

„flet sparen is «en nationale deugd,
die wij allen weer met ernst moeten gaan
beoefenen" aldus sprak minister Lief-
tinck in zijn radiorede.

In dit verband wijst hij er met nadruk
op, dat contanten in nieuw geld, welke
men van nu af aan naar de spaarbank
.brengt, volkomen buiten de blokkerings-
maatregelen vallen. Dit komt dus hierop
neer dat men elke gulden nieuw geld, die
men vandaag naar de spaarbank brengt,
er bij wjjze van spreken morgen weer af
mag halen. Deze nieuwe besparingen zijn
due vrij en blijven vrij. Het blijkt dat bij
yele mensen daaromtrent twijfel bestond
welke twijfel echter door bovenaange-
haalde uitspraak geheel is weggenomen.
Bevordering van de spaarzin, door onze
.eigen spaarbank reeds een kwatt «euw
met zoveel succes gepropageerd is voor-
al ook in de toekomst van groot belang.
Niet alleen uit een nationaal oogpunt,
maar ook vooral bezien van het stand-
punt van den spaarder. Immers als er
Straks meer goederen in de distributie
komen zoals schoenen, kleding en dek-
king en tal van andere artikelen waarom
wij zitten te springen, dan zal er geld no-
dig zijn om dit te kunnen aanschaffen.

Sparen wordt weer evenals vroeger
niet iets van zijn overvloed wegleggen
doch iets van zijn loon, dat men feitelijk
hard nodig heeft, afknijpen.

Het zal weer met kleine beetjes bijeen-
gebracht moeten worden. De spaarbank
zal met ingang van l November weer
nieuwe inlagen gaan aannemen en on-
danks de soesah verbonden aan de geld-

• zuivering, zal zij paraat moeten zijn.
Het spaarboekje zal duidelijk moeten

aangeven, hoeveel iemand aan nieuw
geld gespaard heeft en wat hij op zijn
girale en eventueel op zijn geblokkeerde
rekening te vorderen heeft. Het is voor
den spaarder zeer gemakkelijk als hij dat
zonder te tellen en te rekenen, steeds in
één oogopslag kan zien. Dit alles vergt
echter tijd. Tijd en nog eens tijd want
daar komt het op aan. Het zal den lezer
duidelijk zijn, dat niet alleen in het
spaarboekje enkele veranderingen zullen
moeten worden aangebracht maar dat
ook de administratie van de spaarbank
zich aan de sterk gewijzigde omstandig-
heden zal hebben aan te passen, Zo zal
elke spaarrekening — en dat zijn er
85000 — stuk voor stuk gesplitst moeten
worden in giraal en geblokkeerd tegoed,
iets wat voor elk boekje afzonderlijk uit-
gerekend moet worden. Om dit te kun-
nen moet de administratie weer geheel
bij zijn. Zoals U weet werkt de Centrale
.Volksbank met agentschappen verspreid
over heel Nederland. Het gevolg hiervan
was o.a. dat vanaf September 1944 tot na
de capitulatie het contact met het Zui-
den geheel verbroken was en eerst na de
capitulatie de gegevens uit het Zuiden
binnenkwamen, die nodig waren om de
administratie van de spaarrekeningen bij
te werken. De boekhoudmachines, ston-
den als gevolg van stroomgebrek, werk-
loos en eerst in Juni 1945 konden deze
weer in dienst gesteld worden. Het zal
dus niet verwonderen als we zeggen, dat
het kantoorpersoneel hard moet aanpak-
ken. Maar ondanks de lange en ingespan-
nen werkdag heeft de goede stemming er
niet onder geleden. Men werkt aan een
goede zaak!

***
Als met ingang van l November a-s.

de Centrale Volksbank weer geld aan-
neemt zijn alle in het land gevestigde
agentschappen klaar voor hun taak. Bij
de eerste aanbieding van het boekje
wordt meteen het spaargeld gesplitst zo-
dat er geen verwarring ontstaan kan tus-
sen de verschillende soorten spaarte-
goed. Dit splitsen op zich is een vry een-
voudige zaait, voor hen die reeds voor
7 Juli spaarder waren.

Heeft een spaarder minder dan diti^
eend gelden tegoed, dan wordt dit hele
bedrag naar zijn girale rekening overge-
boekt. Heeft hij meer dan duizend
gulden tegoed, dan gaat er f 1000, plus
nog 25 % van zijn saldo van 12 Septem-
ber naar de girale rekening en wat er
dan van zijn spaarsaldo overblijft, komt
op zijn geblokkeerde rekening. Van zijn
girale rekening kan hij verschillende be-

Nieuw geld

blijft vrij

talingen doen. Bet is dus ook een vrije
rekening alleen met dit onderscheid, dat
hij daarvan geen contant geld kan op-
nemen doch het alléén gebruiken kan om
een bedrag van zijn rekening over te laten
schrijven naar de rekening van een an-
der, giroverkeer dus. Het geblokkeerde
tegoed kan gebruikt worden om er belas-
tingschuld van te betalen.

*„*

Ingewikkelder wordt het echter als
iemand na 7 Juli spaarder is gewor-
den. Want dan moet onderscheid ge-
maakt worden tussen hen, die een reke-
ning openden tussen 7 Juli en 12 Sep-
tember en hen, die na 12 Sep.t. dus ter
elfder ure nog spaarder werden. Op het
eerste gezicht lijkt deze onderscheiding
misschien wat vreemd maar er zijn goede
gronden voor aanwezig. Er zyn namelijk
personen geweest, die gedurende de laat-
ste weken van de geldzuivering hier en
daar en overal een rekening hebben ge-
opend. Deze personen, zouden als ge-
volg van hun tactiek in het voordeel ko-
men tegenover hen, die vanouds hun
geld bij één bank hadden staan. Zij zou-
den immers op iedere rekening minstens
f 1000.— giraal krijgen. Maar die vlieger
gaat niet op. Willen ook zij over duizend
gulden giraal geld de beschikking heb-
ben, dan moeten zij een verklaring afge-
ven waaruit blijkt, dat zij aan slechts l
bank gevraagd hebben om uit hun tegoed
maximaal duizend gulden over te bren-
gen naar hun girale rekening. U begrijpt
dat met bovenstaand niet alle bepalingen
zijn weergegeven, maar voor den spaar-
der is dit het voornaamste. De spaarder
heeft nog één belangrijke vraag en dat is
deze: Boe hij zijn geld voor diverse
doeleinden kan losmaken. Welnu, het
ligt in de bedoeling alle agentschappen
op de hoogte te houden met die bepalin-
gen en voorschriften, die voor den spaar-
der van belang zijn. Wenst men dus in-
lichtingen, dan schrijve men niet naar
het kantoor doch men wende zich tot de
plaatselijke spaarbank en wel op de zit-
dagen. Onze spaarbank zal trachten het
den spaarder zo gemakkelijk mogelijk
te maken in de eerste plaats door zqn
spaarboekje zo in te richten dat het mo-
gelijk is, op elk ogenblik de stand te le-
zen van het tegoed aan vrij -giraal en,
geblokkeerd tegoed; in de tweede plaats
door te zorgen dat alle inlichtingen inge-
wonnen kunnen worden ter plaatse op de
eitdagen van de spaarbank.

En nu met frisse moed verder. D«
spaarder trachte door nieuwe inlagen
een vrij spaartegoed te vormen, de spaar-
bankadministratie zette haar beste been-
tje voor om de achterstand in te halen en
door het vele werk heen te komen.
Spaarder en bank werken samen om het
zo geschokte economische leven weer op
orde te brengen.

Noot.
In ons vorig artikeltje stond een druk-

fout. Er werden op Maandag en Dinsdag
24 en 25 Sept. geen 14000 maar honderd
en veertig duizend biljetten ingeleverd Ook
werd door een nadere beslissing aan de
wens van velen gevolg gegeven en werd
aanvulling op de geldkaart tot ƒ 100,—
mogelijk gemaakt.

Het I.C.V.
Plaats van den arbeider in onder-
neming en bedrijf, in de staat en
in de samenleving.

Het I.C.V. hield op 8, 9 en 10 October
j.l. een buitengewoon congres te Brussel.

Het congres was druk bezocht en is
uitstekend geslaagd. Het kenmerkte zich
door een geest van vriendschap en on-
derlinge solidariteit.

In de voorzitters-vacature ontstaan
door het ox*erlijden van den voorzitter J.
Zirnheld (Frankrijk) werd voorzien door
de verkiezing, met algemene stemmen,
van den heer H. Pauwels, oud-minister

en voorzitter van het alg. Christen Vak-
verbond van België.

Tot ondervoorzitters werden gekozen
de heren G. Tessier uit Frankrijk en F.
P. Fuijkschot van het C.N.V. in Neder-
land.

Het interessante en lezenswaardige ver-
slag van den secretaris-generaal, den
heer Serrarens, werd levendig besproken.

De contributie voor de aangesloten
Vakverbonden werd vastgesteld op 4 En-
gelse ponden per 1000 leden en per jaar
tot en met 350.000 leden.

Van 350.000 tot en met 500.000 leden
op 3 Engelse ponden per 1000 leden en
per jaar. Boven 500.000 leden 2 Engelse
ponden per 1000 leden en per jaar.

Tijdens het Congres werd het Kath.
Vakverbond der Basken uit Noordelijk
Spanje officieel als lid van het I.C.V.
toegelaten.

Met algemene stemmen werd daarna
een resolutie aangenomen, waarin het
I.C.V. o.m. zijn levendige voldoening u i t -
spreekt over de houding der christelijke
vakorganisaties, die in alle landen aan
de slinkse streken en bedoelingen van
den bezetter weerstand hebben geboden
en waarin het zijn onverbrekelijke ge-
hechtheid betuigt aan de vakbewegings-
vrijheid, welke het recht van de arbei-
ders omvat, om organisaties naar eigen
keuze te vormen. Tevens wordt in deze
resolutie aan de besturende organen van
het I.C.V. opgedragen, de christelijke
vakbeweging overal in de wereld tot ont-
wikkeling te brengen, vooral daar waar
ze vernietigd werd door autoritaire of to-
talitaire stelsels, terwijl ten slotte deze
resolutie getuigt van de vastbeslotenheid
der christelijke vakbeweging de sociale
en economische belangen van de arbei-
ders te verdedigen o.m. door hen vrij te
maken van de geldmarkt en de slavernij
der machine.

Voorts werd een tweetal inleidingen
gehouden over de plaats van den arbei-
der in de komende tijd:

a. in onderneming en bedrijf (inleider
de heer Fuijkschot van het C.N.V. in Ne-
derland);

b. in staat en samenleving en interna-
tionaal (inleider de heer Tessier van h-at
C.F.T.C. van Frankrijk).

Na een geanimeerde gedachtenwisse-
ling die op deze inleidingen volgde, werd
de onderstaande resolutie aangenomen.

Tenslotte werden aan de hand van do-
cumentaire overzichten het eteenkolen-
vraagstuk voor West-Europa en het we-
reld-grondstof f enprobleem, breedvoerig
besproken.

De heer J. v. Buggenlout van België,
voorzitter van de Christelijke Mijnwer-
kers-Internationale had een uitgebreid
documentair overzicht over de steenko-
len-positie in West-Europa samengesteld
waaruit bleek, dat we in West-Europa in
de eerste jaren met belangrijke tekorten
aan steenkolen te kampen zullen hebben.

De heer Otto Dudle uit Zwitserland
kwam in zijn overzicht tot de conclusie,
dat de wereid-grondstoffeavoorraad niet
in beheer mocht blijven van particuliere
groot-kapitalistische ondernemingen of
andere soortgelijke combinaties, maar dat
deze onder straffe controle gesteld moest
worden van de samenwerkende regerin-
gen der Verenigde Volkeren, teneinde tot
een rechtvaardige verdeling en toewijzing
dezer grondstoffen te geraken.

Het grondstoffen-probleem is het kern-
probleem der wereld-economie en alleen
bij een rechtvaardige verdeling en toe-
wijzing der grondstoffen over do verschil-
lende landen en volkeren zal het mogelijk
zijn de vrede duurzaam te organiseren.
Het congres heeft deze stelling onder-
schreven.

esolutie
Het Internationaal Christelijk vakverbond op 8, 9 en 10 October 1945

in buitengewoon Congres te Brussel verenigd, gehoord de rapporten
omtrent de plaats van de arbeiders m onderneming en bedrijf, in staat
en samenleving en internationaal,

— spreekt uit, dat de positie van den arbeider in de onderneming en
het bedrijf in overeenstemming dient te worden gebracht met de eisen
der christelijke moraal, die den arbeider niet minder dan den ondernemer
beschouwt als een redelijk en zedelijk schepsel, aan wien als bedrijfs-
genoot de volledige medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid
in sociale en economische bedrijfsaangelegenheden dient te worden
toegekend;

— verklaart dat verandering van de maatschappelijke organisatie door
de vorming van bedrijfsgemeenschappen door de georganiseerde w.erk-
gevers en werknemers, in partitair samengestelde organen, ter beharti-
ging van de sociale en economische belangen van de bed rijf sgenoten
en hun gezinnen, alsmede van het bedrijf, noodzakelijk is;

— drukt de vurige wens uit, dat ten spoedigste door wettelijk inge-
stelde en daartoe geëigende organen alsmede vaststelling van hun
samenstelling, taak en bevoegdheden de publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie worde verwezenlijkt;

— nodigt de nationale vakorganisaties uit de verwezenlijking van dit
program te bevorderen;

— en roept de werknemers op, hun organisaties te versterken en zich
voor te bereiden op de vorming van bedrijfsgemeenschappen, waarvan
de bedrijfsvrede het kenmerk, de welvaart het symbool en de arbeids-
vreugde het resultaat is;

— het congres wijst met nadruk op het feit, dat de vakbewegingsactie
al sedert een eeuw een der voornaamste factoren is geweest van de
verbeteringen die door de arbeiders verkregen zijn;

— constateert, dat de arbeiders zich van hun kracht en hun mondig-
heid bewust zijn geworden, zodat in ieder land de overheid verplicht is,
met hun eisen rekening te houden;

— verklaart dat het ogenblik is aangebroken, waarop aan de geor-
ganiseerde arbeiders hun deel van verantwoordelijkheid in het econo-
misch leven moet worden gegeven;

— bevestigt dat de Staat dient bij te dragen tot de sociale vooruit-
gang en in de vervulling van zijn taak als bemiddelaar zichzelf moet
omvormen;

— stelt vast zonder daartegenover thans definitief positie te kiezen
dat er op het ogenblik een sterk sreven bestaat tot het opstellen van
plannen voor geleide-economie,-

— geeft de uitdrukkelijke wil te kennen dat de vakorganisaties geroe-
pen worden om deze plannen te helpen voorbereiden;

— betuigt de gehechtheid van de Christelijke'Vakbeweging aan de
Internationale Organisatie van de Arbeid, die sedert lang haar sporen
verdiend heeft;

— vraagt dat in dezelfde geest op doelmatige wijze., in de Nationale
delegaties, de Vakbeweging betrokken zal worden bij de Vredesconfe-
renties en bij andere regelingen ter voorbereiding der Vredesverdragen;

— wenst vurig, dat met de medewerking van de vakbeweging een
Internationale Organisatie in het leven wordt geroepen met beslissings-
recht met name op economisch en sociaal gebied;

— hernieuwt zijn vertrouwen in de toekomst van de Chr. Vakbewe-
ging, die, onder de krachtige verdediging van de belangen der arbeiders,
haar actie voortzet overeenkomstig de beginselen van gerechtigheid
en vrede voor allen, in de volksgemeenschap en in het internationale
leven.



STICHTING VAN DE ARBEID
Toepassing van een verhoging op de sa-
larissen.

Het Bestuur van de Stichting van de
Arbeid heeft zijn standpunt bepaald in-
zake de toepassing van een verhoging op
de salarissen.

Door het College van Rijksbemiddelaars
werd, gelijk bekend, een algemene vergun-
ning verleend de Ionen te verhogen met
hetzij 15 % boven het loonniveau van Oe-
tober 1942, hetzij 25 % boven dat van Mei
1940. Beoogd werd daarmede deze verho-
gingen in de plaats te doen treden van se-
dert de genoemde tijdstippen toegekende
gratificaties, extra weken loon e.d., welke
uitkeringen vooral in de laatste periode
der bezetting zijn voorgekomen.

Met inachtneming van deze laatste be-
perking adviseert de Stichting van de Ar-
beid, de salarissen op de volgende wijze
te verhogen. Een verhoging van 15 %
wordt toegekend op de eerste ƒ 3000.— van
het salaris van October 1942 en een ver-
hoging van 10 % op de tweede ƒ 3000.—
van October 1942, terwijl voor het overige
geen verhoging wordt gegeven.

Indien wordt uitgegaan van het salaris
van Mei 1940, dan wordt aanbevolen een
verhoging van 25 % boven de eerste
ƒ 3000.— en een verhoging van 12'/2 %
boven de tweede ƒ 3000.— toe te kennen,
terwijl voor het overige geen verhoging
wordt gegevea.

De toepassing van deze richtlijnen mag
er nimmer toe leiden, dat de betrokkenen
in inkomen zonden achteruit gaan. In zo-
danige gevallen dient het huidige inkomen
gehandhaafd te blijven.

Congres van de Arbeid.

Het bestuur besloot in de naaste too-
komst een Congres van de Arbeid te orga-
niseren. Op dit congres, dat in het bijzon-
der toegankelijk zal zijn voor bestuurderen
van vakorganisaties van werkgevers en
werknemers, zal een uiteenzetting worden
gegeven omtrent de werkzaamheden van
de Stichting, terwijl voorts enige sprekers
inleidingen over actuele sociale onderwer-
pen zullen houden.

Adres aan de Ministerraad inzake stabili-
satie loon- en prijspeil.

In verband met de zich steeds meer ma-
nifesterende verschijnselen van inflatie,
heeft het bestuur zich met het adres ge-
wend tot de Ministerraad en met klem aan-
gedrongen op krachtige maatregelen tot
sanering van het geldwezen, tot fixatie van
lonen en prijzen en tot controle op de Ionen
en prijzen.

Het vraagstuk van de ondernemingsraden.

Het bestuur besloot een Commissie in het
leven te roepen welke tot taak zal hebben
het vraagstuk van de ondernemingsraden
ffabrieksraden, kernen) te bestuderen en
daarover een rapport uit te brengen. Deze
commissie is bereids met haar werkzaam-
heden begonnen.

Reorganisatie van de sociale verzekering.

In verband met een in de pers versche-
nen bericht volgens hetwelk de minister
van Sociale Zaken aan een technische
Commissie, onder voorzitterschap van mr.
dr: van Rhijn, heeft opgedragen een wets-
ontwerp betreffende de reorganisatie van
de .sociale verzekering samen te stellen, be-
sloot het bestuur ook zijnerzijds het vraag-
stuk van de toekomstige organisatie van
de sociale verzekering in s tudie te nomen.
Een commissie van deskundigen zal over
dit vraagstuk rapporteren.

Sociale verzekering van uit Duitsland re-
patriërende arbeiders.

Gelijk bekend, werd in het eerder bevrij-
de Zuiden een commissie voor de sociale
verzekering ingesteld (de zg. Commissie
Raaymakers). Deze commissie had tot taak
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in het Zuiden des lands de nodige voor-
zieningen op het gebied van de sociale ver-
zekering te treffen.

Bedoelde commissie ontwierp onder meer
een regeling nopens de sociale verzekering
voor uit Duitsland repatriërende arbeiders.
Bij het vaststellen van deze regeling ging
men uit van de gedachte, dat de Neder-
landse arbeiders, die reeds veel leed in
Duitsland hadden ondervonden en die ter
zake van ziekte of ongeval geen aanspra-
ken meer zouden kunnen doen gelden op
Duitse organen, in ruime mate geholpen
moesten worden door de Nederlandse orga-
nen. Deze gedachte heeft er onder meer toa
geleid, dat aan de arbeiders, die ziek uit
Duitsland terugkeerden, ziekengeld werd
gewaarborgd tot een maximum van 26 we-
ken, uit te keren door de Nederlandse uit-
voeringsorganen.

Bij schrijven van 9 Juli 1945 heeft de mi-
nister van Sociale Zaken medegedeeld, dat
deze regeling niet meer dient te worden
gevolgd, zulks in afwachting van het tot-
standkomen van een nieuwe regeling, die
van het Departement zou uitgaan. Deze
regeling is tot dusverre niet afgekondigd.

De Stichting heeft zich thans gewend tot
den minister van Sociale Zaken en er op

aangedrongen, dat de in uitzicht gestelde
regeling binnenkort zal worden afgekon-
digd.

Wijziging van de overbruggingsregeling.

Door den minister van Sociale Zaken rs
het advies van de Stichting van de Arbeid
gevraagd inzake een voorgenomen herzie-
ning van de overbruggingsregeling. De
Stichting heeft de voorgestelde wijzigingen
bestudeerd en ter zake een uitvoerig ad-
vies aan den minister uitgebracht.

Koninklijk Besluit inzake de arbeidsbemid-
deling, scholing, herscholing en omscholing.

Op verzoek van den minister van Sociale
Zaken heeft de Stichting van de Arbeid
haar mening kenbaar gemaakt inzake het
Kon. Besluit van 17 Juli 1944, houdende
regelen betreffende de arbeidsbemiddeling,
scholing, herscholiag en omscholing.

Door de Stichting is de wenselijkheid uit-
gesproken, dat aan ieder Gewestelijk Ar-
beidsbureau een aantal afdelingen zal
worden gevormd, die zich in het bijzonder
met de behoeften en de belangen van één
of meer bedrijfstakken zullen bezig houden.

Aan iedere afdeling zou kunnen worden
toegevoegd een commissie van advies, be-

staande uit vertegenwoordigers van da
werkgevers- en de arbeïdersorganisatiei
uit de betreffende bedrijfstakken.

Uit de verschillende commissies van ad-
vies, die de afdelingen van het Gewestelyk
Arbeidsbureau zouden bijstaan, kan een
algemene commissie van advies of een
commissie van toezicht op het gehele Ge-
westelijke Arbeidsbureau worden samenge-
steld, in welke commissie de meer alge-
mene vraagstukken van de arbeidsbemid-
deling aan de orde zouden komen.

Ten aanzien van het vraagstuk van de
scholing, herscholing en omscholing werd
door het bestuur medegedeeld, dat een
studiecommissie reeds enige tijd bezig
was de problemen op dit terrein na te gaan
en daaromtrent een rapport samen te stel-
len. Het gereedkomen van dit rapport ie
binnenkort te verwachten.

De nieuwe bepalingen inzake goedkeuring
en subsidiëring van wachtgeldregelingen.

Bij beschikking van 13 Juli 1945 heeft de
minister van Sociale Zaken nieuwe bepa<
lingen vastgesteld inzake de goedkeuring
en subsidiëring van wachtgeldregelingen.

De inhoud van deze Beschikking gaf hel
bestuur van de Stichting aanleiding deze
materie opnieuw onder ogeii te zien en in
een zeer uitvoerig schrijven aan den mi'
nister zijn de talrijke bezwaren tegen da
thans geldende bepalingen ten aanzien vaa
de wachtgeldregelingen ter kennis van den
minister gebracht.

WOUDENBERG
de sociale kampioen!

Neen, het baantje van Arbeidsfrontlei-
der was toch nog heus zo kwaad niet!
Voor zover men dat dan nog niet wist,
kon men zich daarvan overtuigen op de
dezer dagen gehouden persconferentie,
waarop Ir. Hacke in zijn kwaliteit van
liquidateur van het Arbeidsfront het een
en ander over dezen onvaderlandslieven-
den schobber en zijn trawanten mede-
deelde.

Woudenberg had — we doen slechts
'n paar grepen — vier luxueus ingerichte
villa's en drie auto's te zijner beschik-
king en genoot — boven zijn salaris — 'n
maandelijks doceurtje van f 1000.—.
Hoeveel functionarissen, beter uitge-
drukt, hoeveel baantjesjagers er aan het
N.A.F, verbonden waren? Ruim achttïen-
lionderd!

Moeten we nog vertellen, dat vooral de
hogere goden hun uiterste best deden
om in handel en wandel een getrouwe
copie van hun groten voorman te zijn?
Het was trouwens ook niet zo heel moei-
lijk om in des leiders voetsporen te tre-
den; met 'n portie onbeschaamdheid kwam
je al 'n heel eind. Zo trachtte bv. Zwert-
broek, toen ie reeds lang opgeborgen /.at,
nog 'n vordering op achterstallig salaris
in te dienen, hij was immers — formeel
gesproken — toch niet ontslagen!

De salariëring van de heren was ook

maar magertjes. Zo had bv. kameraad
Alofs, de financiële bolleboos van het
N.A.F., slechts f 9000.— per jaar. Geluk-
kig voor hem en zijn mede-kameraden
was er nog 'n g-ebeim potje, dat maande-
lijks f 15000.— opleverde, als aanvulling
op de salarissen van de hogere goden.

Zo ontving Woudenberg daaruit
f 1000.— per maand, als extraatje wel te
verstaan. Wat hij zelf precies verdiende,
of liever gezegd, zich toe-eigende, is nog
niet bekend.

Maar hoe het ook zij, hij gunde blijk-
baar 'n ander ook wat en uit eigen erva-
ring herinneren wij ons nog zijn groot-
moedig aanbod aan ons adres om bij het
Arbeidsfront de functie van propaganda-
leider te accepteren tegen een vergoe-
ding van f 9000.— per jaar. Waarachtig,
ze waren royaal, dat moet gezegd!

De vele declaraties wegens reis- en
verblijfkosten waren vanzelfsprekend
ook niet mis! Wat denkt U bv. van deze
declaratie: voor gemaakt boottochtje
Rotterdam f 400.- Toch 'n kopie niet?

Na de Dolle Dinsdag bereikte het fi-
nancieel wanbeheer wel zo ongeveer z'n
hoogtepunt! Provinciale leiders konden
herhaalde malen bedragen van honderd-
duizenden guldens naar eigen goeddun-
ken aanwenden en dat ging ook daarom
zo gemakkelijk omdat diverse giro- en

bankrekeningen op eigen naam stonden,
ter vereenvoudiging van de adminii
stratie!

Een tweede goede eigenschap — naast
hun goedg-eefsheid ten opzichte van col-
lega's — was hun vér-ziende blik op de
toekomst. In hun duistere financiële
practijken hebben zij zelfs de mogelijk-
heid van een kentering van het getg ver-
disconteerd. Zo werd er bv. te Assen een
appeltje voor de dorst gevonden in de
vorm van een party diamanten, ter
waarde van f 50.000.— en Woudenberg
zelf had voor alle zekerheid bij een Duit-
se Bank maar een crediet van 500.000
Mark. Je kon immers niet weten en dan
geeft zo'n belegging altijd 'n veilig idee!
Bovendien: de zorg voor de oude dag be*
hoort toch immers tot een van de belang-
rijkste problemen in het leven van dett
arbeider en dan moet je zelf voor de op-
lossing daarvan de weg wijzen!

Zo'n goochemerd!

Moeten we uit deze chronique scanda-
leuse nog meer meedelen?

Toen na de dolle Dinsdag het N.A.F,
uit de hoofdstad wegtrok, sloeg het z'tf
tenten op in Assen en na de bevrijding
werd daar een geweldige papierrommel
aangetroffen. Lang niet alles is meer ta>
achterhalen en uit te zoeken en Ir. Hacke:
met zijn staf hebben aan deze liquidatie
een hele kluif.

Het N.A.F, zag bv. ook nog kans om
waardevolle documenten, als effecten en
obligaties, naar Moffrika te transporteren,
terwijl in Amsterdam nog 18 pakhuizen
staan met grotendeels beschadigde, ka*
duke spullen, meubelen, kantoorbeno-
digdheden, piano's enz. allemaal geroofd
van de drie Vakcentralen, nl. het N.V.V.,
het C.N.V. en ons Verbond en van eire»
800 verenigingen en instellingen, die aan
het N.A.F, ten offer vielen.

Ten slotte nog één treffend staaltje
u t de mededelingen ter persconferentie.

Eind 1943 bedroeg de balanswaarde van'
het totale vermogen met dat van de
werklozenkas erbij 60 millioen gulden.
Wanneer men nu weet, dat over het
boekjaar Mei '42—Dec. '42 het verlies
ƒ 1.100.000.— en over '43 het nadelig sal-
do f 1.760.000.— bedroeg, dan kan men
zich enigszins een beeld vormen van de:
wrjze waarop deze voorvechters zich heb-
ben verrijkt en vergrepen aan het goed
van een »nder.

Enfin, men is druk bezig met alles uit
te zoeken en voor zover mogelijk, ieder,
't zijne weer terug te geven. Maar 't is
een hele puzzle, waarhij nog komt dat
men voor hetgeen er reeds uitgedeeld en
in bruikleen gegeven is, een herverdeling
overweegt, opdat zoveel mogelijk aan*
alle rechtmatige eisen .voldaan wordt.
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LEVEN EN STREVEN
den ledentallen meer dan twee-honderd-
procent van het vóór-oorlogse.

De talrijke aanvragen om rechtskundig
advies bewijzen, dat ook de individuele
leden de weg naar „de Bond" weer hebben
gevonden.

Van de 220 afdelingen die in '41 Wou-
denberg c.s. door hun mannelijke houding
uitlachten, hebben er zich weer 210 ge-
meld. En 129 van deze gaven hun leden-
tal weer op. Deze 129 afdelingen telden ge-
zamenlijk plin. 17.000 leden in '41 en nu
21.107. Dat is plm. 125 % van het ledental
in '41. Het is dus helemaal geen voorspel-
ling als we beweren dat 1945 niet zal ein-
digen zonder dat de Utrechtse Bond de

DE UTRECHTSE BOND STARTTE GOED
Uitstekende ledendjfers — Kadervorming

et ia zo maar een heel klein
hokje, juist gemeten 4 bjj 214
M,, waar de Utrechtse Werklie-
den Bond aan de Biltstraat 190,

op dit ogenblik is gevestigd.
'n Geleende tafel en een geleende stoel,

dat is het hele meubilair. Als er meer dan
twee bezoekers tegelijk komen, moeten die
„meer" op de gang wachten.

Tussen de schrijfmachines van de Cen-
trale Volksbank ratelt er ook één in
dienst van de Bond.

„Hier is de post" en weer liggen er een
twintigtal brieven op mijn „bureau", ko-
mende uit 8 provincies van ons — wie zei
ook weer kleine? — o zo uitgestrekte land-

Uitgestrekt tenminste voor wie verzoe-
ken krijgt om te komen spreken in het
Zuid-Hollandse Gorinchem, of het Noord-
Hollandse Uithoorn, in Op den Hoorn of
Steggerda, in Winterswijk of Erica.

En de schrijfmachine rikketikt z'n éénto-
nig lied: we komen zo spoedig mogelijk.

Intussen is die post de meest interessante
lectuur die men zich denken kan. Uit het
voor 75 % verwoeste Haalderen bericht
men grote activiteit; uit Driel en Eist en
Renkum, eens bloeiende dorpen, nu verza-
melingen puinhopen, meldt men ledenwinst
en welhaast verbeten enthousiasme.

Zevenaar, Groenlo, Enter, Hilversum
O.L. Vr. en tal van andere plaatsen mel-

30.000 leden ruim zal hebben gepasseerd.
En naar de mate het apparaat zich her-

stelt, naar die mate ook beginnen de pro-
ducten van de werkzaamheden zich te de-
monstreren.

Waar het hoofddoel van alle stands-
organisatorische werkzaamheid is het vor-
men van mannen „met rotsvast geloof en
kenpis" — een woord van Dr. Schaepman
dat we regelmatig ernstig moeten bemedi-
teren — heeft de eerste actie zich uiter-
aard gericht op de plaatselijke besturen.
Die toch zijn het die hun mensen moeten
leiden naar het doel. Voorgaan, de weg wij-
zen, moeilijkheden opruimen. Maar dan
moeten die bestuursleden eerst zelf dat
doel goed kennen en in staat zijn moeilijk-
heden te onderscheiden en op te ruimen.

In vele Werkliedenverenigingen heeft
men — zeer verstandig — ervaring aan
verjonging gepaard. In tal van afdelingen
hebben oude bestuursleden hun plaatsen af
gestaan aan jongeren; er zijn er waar een
geheel nieuw bestuur optreedt.

Ook als we aannemen dat al deze jonge
kerels het doel van de beweging kennen,
is het geheel natuurlijk dat zij de kunst van
het besturen (nog) niet verstaan, zó dat zij
het beste resultaat behalen.

Bovendien, al kennen wij het doel, dan
kennen wij nog niet altijd de weg naar dal
doel en ook niet de vele hindernissen die

we te nemen krijgen. De kadervorming die
de Utrechtse Bond nu op grote schaal heeft
ingezet bedoelt de oude rotten in de be-
weging vertrouwt te maken met zowel de
nieuwe organisatievorm van de Beweging,
als met de plannen van de Bond en de
sociaal-economische vooruitzichten voor
arbeidend Nederland.

De jongeren moeten deze zelfde inzich-
ten gaan delen en op de hoogte raken van
hun taak in die Beweging, van hun aandeel
in de plannen, zij moeten hun persoonlijke
mening vormen over die vooruitzichten.

Tot het plan zelf behoren op de eerste
plaats de kaderdagen, waarvan de eerste
zijn gehouden te Hilversum, Hengelo en Ze-
venaar.

De volgende zijn reeds uitgeschreven of
staan op stapel:
Utrecht Zondag 14 October, Deventer Za-
terdag 20 October, Groenlo Zondag 21 Oc-
tober, Huissen Zondag 28 October, Culem-
borg Zaterdag 27 October, Vinkeveen Za-
terdag 3 November en Groningen 4 Novem-
ber.

Wij verwachten op deze dagen waar de
ruimte zulks toelaat, het gehele plaatse-
lijk kader: De besturen van Werklieden-
vereniging, vakafdelingen en instellingen,
alle Credo Pugnomannen en bestuurders
van instellingen. Zij tezamen vormen het
plaatselijk kader, zij tezamen stuwen de
plaatselijke beweging omhoog naar het
doel:

Een volwaardige arbeidersstand
in herrezen Nederland.

Joh. Zwanikken.

LOON REGELING BREI-, TRI-
COT-, KOUSEN- EN SOKKEN-

INDUSTRIE

Naar wij vernemen, heeft het
College van Rijksbemiddelaars de
regeling van lonen in de brei-, tri-
cot-, kousen en sokkenindustrie
geir'tjzi.gii. Enige wijziging is ge-
bracht in de indeling der werkne-
mers tmt betrekking tot hun werk-
kring: o.m. is, een groep „hoger
geschoolden" ingevoerd. In artikel
3 zijn de nieuwe lonen vastgesteld,
in afwachting van i ' totstandko-
ming van een nieuwe landelijke
regeling voor de textielindustrie.

De in de huidige regeling ge-
noemde lonen geven over het al-
gemeen een verhoging van twee
cent per uur te zien.

TOELATING VAN
Het standpunt van

n het eerste nummer van Her-
stel na di bevrijding publiceer-
den wij het a a n v a n k e l i j k stand-
punt van het Verbondsbeatnur ten

opzichte van de toelating tot onze Katho-
lieke Arbeidersbeweging van voormalige
N.A.F.-leden.

Wij onderscheidden daarbij drie groe-
pen:
a. degenen, die geheel v r i jwi l l ig lid van

het N.A.F, zijn geworden en dit zolang
mogelijk zijn gebleven;

b. degenen, die — eveneens vrijwillig —
lid van het N.A.F. werden, doch na
kortere of langere tijd voor dat lid-
maatschap bedankten;

c. degenen, die onafhankelijk van, zelfs
tégen hun wil, als lid van het N.A.F,
werden ingeschreven.
Wat groep a betreft, dergelijke perso-

nen zouden niet tot onze beweging wor-
den toegelaten. Personen, behorende tot
groep b zouden onder bepaalde voor-
waarden kunnen toetreden, indien nl. na
onderzoek, waarin ook de parochie-
geestelijkheid zou dienen te worden be
trokken, zou komen vast te staan, dat te-
gen de toelating geen overwegend be-
zwaar behoeft te worden gemaakt. Tegen
toelating van de derde groep werd geen
bezwaar geopperd.

Intussen zijn wij weer ruim 3 maanden
verder. Een groot gedeelte van t»us land
is nu sinds een jaar bevrijd.

De vraag kan gesteld, of t.o.v. de a-
groep ons standpunt niet enigszins
soepeler zou kunnen worden. In het Zui-
den bijv., worden arbeiders, die lid wa-
ren van het N.A.F, op die grond nu al
ongeveer een jaar zonder meer van het
lidmaatschap onzer beweging uitgeslo-
ten. „Zonder meer", zonder dat hun ver-
zoek tot toetreding nog eens ernstig
wordt overwogen en daarover , rekening
houdende met alle omstandigheden, u i t -
e indel i jk wordt beslist.

Hoe lang moet die u i t s l u i t i n g nog wor-
den voortgezet:1 Uuder die ui tgestotenen
zullen ex N.A F. leden zijn. die wij onder
tjeen voorwaarde in onze beweging terurf
u i - i i s p i i . personen, die bij het N.A.F, dus
da n is op de voortrromi zijn setreden of
die organisatie zodanig hebben sepropa-
treerd. dat het uitgesloten moet worden
Rfïicht. dat onze bewcjjmtr ze (weer) op-
neemt. Maar er kunnen onder die voor-

IN MEMORIAM

F. W. Jansen

Plotseling heeft de Heer hem tot
Zich geroepen. De markante fi-
guur, die hij was in het raam van
onze plaatselijke Katholieke ar-
beidersbeweging.

Ruim dertig jaar heeft hij het fi-
nancieel beheer van de Rotter-
damse Volksbond gevoerd. Onder
zeer moeilijke omstandigheden
voor de Bond riep men hem er
indertijd bij en hij heeft zich geheel
tregeven met alle wilskracht, die in
hem was. Hij heeft zijn doel be-
reikt: de financiële positie van de
afdeling gezond te maken en te
houden.

Dit is geweest de grote verdien-
ste van onze „grote" Janssen, zo-
aJte wij hem altijd noemden.

Naar buiten gaf hij de indruk,
dat hij misschien teveel financier
was, maar zr>, die meer direct met
hem samen hebben gewerkt en

/vooral degenen, die zijn bijstand in
allerlei omstandigheden inriepen,
weten dat dit maar schijn was. Met
recht zeide men de „grote" Jans-
sen met zijn klein en gevoelig
nart.

En deze goede eigenschap, de
liefde tot zijn evenmens, deed hem
lange tijd werken voor het mooie
werk van de Katholieke kinderuit-

zending. Al zijn beschikbare tijd
was voor de kinderuitzending. Hij
voerde de administratie, zorgde
voor de financiën, maar zjjn Hel-
ste werk was de kinderen te bren-
gen daar, waar zij liefderijk wer-
den verzorgd.

Als wij hem zo typeren, dan is
het weer begrijpelijk, dat bij ook
voor Herwonnen Levenskracht
heeft gewerkt en als voorzitter
van het plaatselijk comité krachtig
leiding gaf.

Laat deze eenvoudige woorden
over zijn werk voldoende zijn. Het
stemt ons tot grote dankbaarheid
zich uitende in een hartelijk gebed,
in de verwachting, dat werkelijk-
heid zal worden, wat wij bij zijn
Uitvaart met de Kerk zongen:
„Ten Paradijze begeleiden U de
Engelen".

F. K.

De beweging steunt haar

Priester-studenten
Volendam zag nog kans ruim

f 1300— op te brengen voor het
tian. v. Scfiaifsfonds, BóTsward
trommelde ruim f 1000.— bij elkaar
en zelfs het zwaar getroffen Eist
in de Betuwe vërrastte het fonds-
bestuur met een gift van ruim
f 500.—. Hier past weer het woord
van welgemeende, dank!

NIEUWE LOTEN

AAN DE STAM

Het is helaas niet ongelijk om
geregeld een volledig overzicht te
geven van nieuw opgerichte plaat-
selijke standsorganisaties of van
vakafdelingen. Af en toe vermel-
den we er dus maar eens een.

Zo had op 9 October te Kocken-
gen in de Provincie Utrecht de op-
richting van een R.K. Werklieden-
vereniging plaats die met een 40-
tal leden startte, na een goed ge-
voerde propaganda-actie. Ook de
Z.E. Heer Pastoor gaf op deze :eer-
ste bijeenkomst uiting aan zijn
vreug_de over de totstandgekomen
afdeling der Katholieke Arbeiders-
beweging. Wij heten deze benja-
min van harte in de gelederen der
beweging welkom. Moge er veel en
goed werk gedaan worden, daar in
Kockengen!

HEILO, waar men op 29 Öctober
het 25-jarig bestaansfeest van de
Vakbond gaat vieren telde in 1940
3 vakafdelingen met 70 leden, nu
7 vakafdelingen met 251 leden. Er
is dus alleszins reden om straks de
bloemetjes eens buiten te zetten!
Wij wensen 't ijverige bestuur met
zijn propagandisten een mooie
dag!

Bij een jubilee

Op l November 1945 zal het
25 jaar geleden zijn dat onze
vriend Piet Spijkers ais con-
gierge werd aangesteld bij de
R.K. Volksbond, afdeling Rotter-
dam.

Wij willen gaarne als bouw-
vakarbeiders enkele letters wij-
den a^jn deze herdenking, om-
dat bij schilder van beroep
zijnde en oud lid van onze bond
zo belangrijk werk voor ons
heeft gedaan. Het ware bouw-
vakarbeidershart draagt hij nog
steeds op de juiste plaats, dat
betekent grote liefde tot St.
Joseph en de bond onder diens
bescherming gesteld. Wij kennen
hem persoonlijk slechts weinig

jaren van de 25 in dienst van
de beweging doorgebracht. Dit
neemt niet weq dat wij hem heb-
ben leren kennen als een zeer
toegewijd werker, die nooit Iets
te veel is. Piet, voor aldatgene
wat je voor onze afdeling hebt
gedaan, vooral in de jaren '40
en '41, toen wil getroffen door
de oorlogshandelingen in Rot-
terdam een onderdak hadden
gevonden in het qebouw van de
R.K. Volksbond, onze hartelijke
dank.

Wij weten wel dat je zult zeg-
gen „daar moet je niet over
praten, want dat is heel ge-
woon", doch bij een herdenking
als deze mag er wel eens Iets
aan de openbaarheid worden
prijsgegeven.

Wij wensen je van harte nog
vele jaren en naar wij hopen •
een spoedig welkom In het eigen
gebouw aan de Westersingel, |
om je bekende activiteit weer
volledig te kunnen ontplooien.
PROFICIAT'

Namens het bestuur van de
R.K.B B., afd. Rotterdam,

P. Wiüemsen, voorzitter.



DER BEWEGING
VRffGERE N.A.F.-LEDEN

van l* Verbondsbestuur

malige N.A.F.-leden ook personen zijn
van wie na degelijk onderzoek blijkt, dat
tegen bun (hern ieuwd) toetreden tot onze
ka tho l i eke Arbeidersbeweging geen over-
wegend bezwaar behoef t te bestaan.

Een en ander overwegende, heeft het
Verbondsbestuur thans het volgende be-
sloten:

Oud leden van de Algemene Werkne-
mersbond van de N.S.B, of een faarer
nevenorganisaties, personen, die toe-
traden tot de Duitse Weerraacht,
Duitse burgerlijke dieasten, Vrijwilli-
gers Legioen, Landwacht, N.S.K.K.
enz. nemen wij (ook al zouden ze nog
op vrije voeten rondlopen!) natuurlijk
niet iii onze beweging op.
Eveneens sluiten wij van het lidmaat-
schap uit degenen, die bij het N.A.F.
op de voorgrond zïjn getreden als so-
crale voorman, bode, propagandist
e.d. In alle overige gevallen zal de
vraag, of een voormalig lid van het
N.A.F, kan toetreden tot de Katho-
lieke Arbeidersbeweging worden on-
derworpen aan het oordeel van bet
plaatselijk bestuur, dat in overleg met
den geestelijken adviseur en parochie-
geestelijkheid, rekening houdende met
alle omstandigheden, over al óf niet
tïrelating gemotiveerd adviseert aan
het betreffende bondsbestuur, hetwelk
aan de hand van het advies van het
plaatselijk bestuur beslist: Hierbij zij
opgemerkt, dat voormalige N.A.F.-
leden, die als lid worden toegelaten,
tot aan l Juli 1947 geen bestuursfunc-
tie in onze beweging kunnen bekle-
den.

De vraag is gesteld of Rijksduitsers,
die in de gelegenheid zijn in ons land te
werken , als lid kunnen worden toegela-
ten. Tegen toelating van Rijksduitsers
heef t het Verbondsbestuur-geen bezwaar,
n i ' t s uit hun gedragingen tijdens de be-
ze t t ing is gebleken, dat zij aan Neder-
Idinise zijde staan. Overigens geldt ook in

, deze gevallen: verzoek plaatselijk onder
het oog zien, in overleg met geestelijken
adviseur (parochie-geestelijkheid), ge-
motiveerd advies aan bondsbestuur, dat
beslist.

«^ ink zij de dadendrang van di-
^^ verse plaatselijke comité's is

jj tot op heden reeds meer dan
^ 115.000 gulden bijeengebracht

en nog dagelijks komen er afdrachten bij.
De plaatselijke comité's schijnen er van
doordrongen te zijn, dat eenhoorn zonder
bladeren geen boom, dat liefde zonder
daden geen liefde is.

Als dit besef nog groeit, zal Herwonnen
Levenskracht haar zegenrijke taak in de
toekomst k u n n e n vervullen zoals het
moet: Alle krachten gericht op 't schone
doel, o:n aan de patiënten de verloten
levenskracht terug te geven.

Is het niet verheugend, dat reeds 130

wonnen Levenskracht zich een grote en
blijvende plaats heeft weten te veroveren.
En ten slotte moge deze dorre opsomming
van opbrengsten in andere plaatsen het
feu sacré alsnog aanwakkeren. Ook
daarom maakten we deze uitzondering
en dankeu allen, die zó prachtig zijn ge-
start! . (Wordt vervolgd.)

Aalsmeer
Aarlanderveen
Aarle Rixtel ..
Atterden Gld. ..

68.37
945.—
291 78
981.50

Alpben Gld 45505
Ambij L.. 500.—
Amersfoort 2.219.—
Amsterdam 1.552.50
Appeltern 289.12
Assendelft 419.25

Haastrecht
Halfweg
Harmelen
Heemskerk
's Heerarendskerke
's Heerenboek
Heerenveen
Heerle
Heeswipk
Helnkenszand

165.—
686.23
3.14

1.100.—
720 —

1.002.75
25
349.50

1.05060
500.—

CIJFERS DIE VEEL ZEGGEN
patiënten konden worden uitgezonden?

Wij zijn in 't algemeen geen voorstan-
der van statistieken en cijfergroeperingen
in een blad als ons Herstel. Maar voor
één enkele keer willen we een uitzonde--
ring maken. Herwonnen Levenskracht
beschikt nog niet over een eigen maand-
blad, zoals eertijds Zonnebloemen, om
daarin verantwoording van afdrachten
te doen. Vervolgens is het resultaat van
de oproep tot de plaatselijke comité'a in-
derdaad zeer f rappant : de lijst is lang en
de bedragen zijn behoorlijk! Achter deze
dorre reeks van plaatsnamen en getallen
schuilt een prachtige hoeveelheid sponta-
ne activiteit van honderden plaatselijke
werker? en werksters, in wier hart Her-

VIERING PATROONSFEEST TE
ROTTERDAM

Zoals reeds aangekondigd vie-
ren de Rotterdammers hun Pa-
troonsfeest met twee.triduums. Hier
volgen nadere mededelingen.

De triduums zullen woiden ge-
geven op D o n d e r da g 8, V r ij-
da g 9 N o v., 8 uur en
plechtig sluitingslot op Zondag
11 November, 7 uur.

In Zuid gaan onze mensen naar
de kar k van den H. Franc. v. Assi-
sië, Afrikaanderplein en in de Stad
naar de St. Josephkerk, Westkruis-
kade.

tiet ijverige bestuur van de Rot-
terdamse Volksbond vervacht alle
leden en ook niet. georganiseerde
Katholieke arbeiders.
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Nuland i99.50
Dbdana 790.—
St. Oedenrode 1.620.—
Oisterwijk 1.000.—
Oudewater 1.6J2.—
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Pijnacker 212.50
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Reusel 310.56
Roggel 400
Roosteren 221.25
Rtjpwetering 6U4.25
Schaesberg 867.—
Schaik 140,25
Schalkwijk 200,85
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Sluis 741.45
Sluiskil 13S 85
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de Steeg 393 35
Steensel 137.75
Steenwijkerwold ... 1.532.—
Steggerda 937.39
Terheijden 350.—
Teterlngen 470.—»
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Uitgeest 529.60
Uithoorn 115.98
Utrecht 6.75S.1T
Vaals
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Valthermond ..
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190.—
Veghel 400.-.
Velp .... 87.50
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Voiendam 942.—
Volkel 21ó!55
Vreeswijk 637.60
Waalwök 234.55
Wagenberg 986.45
Wanroij 315.07
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Waspik 511.85
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Wateringen 3.155.—.
Weert 295.—
Westerhoven 390.59
Wierden 233.25
Workum 134.—»
Wormerveer 50.'—
Wtjhe 409.—
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IJmuiden Oost 5.̂
IJsselsteln 1.950.65
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Zevenhoven 362.40
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Feest van de arbeid

te Helmond

Voorafgegaan door een Sociale
Week, waarbij op vier achtereen-
volgende avonden door Jef de
Brouwer uit Tilburg, dr. .G. B.
Kortenhorst uit Den Haag, pater
Jacobs M.S.C, uit Heerlen en dr. A.
A. Olierook uit Amsterdam sociale
onderwerpen besproken werden
voor een grote menigte van leden
van de katholieke standsorgani-
saties, is te Helmond in het park
van het kasteel-raadhuis een Feest
van de Arbeid gevierd, waaraan
door tienduizend werknemers,
werkgevers, middenstanders en
boeren uit stad en omgeving is
deelgenomen. Deken H. Hezernans
uit Eindhoven, geestelijk adviseur
van de Bossche Diocensane Werk-
lieden bond hield een rede over
„Principiële organisatie en princi-
pië le mensen". Dom dr. Pius Strij-
bosch van de abdij te Oosterhout
celebreerde op het rustaltaar in
liet f ron t van het kasteel een pon-
tificaal Lof, daarbij geassisteerd
door deken Van Hagen en pastoor
Van Leeuwen en verrichtte de ze-
gening der werktuigen.

ACTIE
van samenwerkende Bonden

met succes bekroond

Sedert enige dagen is door den (tijdelijk)
Rijksbemiddelaar voor Noord-Brabant een
nieuwe loonregeling voor de lederindustrie
voorlopig alleen nog maar voor de provin-
cie Noord-Brabant, doch daar is overwe-
gend de lederindustrie gevestigd, goedge-
keurd.

Voor de 3 onderscheidene loonklassen
zijn de lonen vastgesteld op resp 66 et., 62
et. en 58 et. per uur, terwijl, wanneer in
tarief wordt gewerkt daar gemiddeld 10 %
boven moet kuanen worden verdiend.

Een logische jeugdloonregeliug sluit bij
een en ander aan.

De actie is in- en doorgezet door de sa-
menwerkende fabrieksarbeidersbonden;
aanvankeli jk alleen door onze Katholieke
Fabrieksarbeiders Bond, die veruit de
meest belanghebbende is.

De loonregeling is reeds enige tijd ge-
leden door de werkgevers (zonder goed-
keuring) ingevoerd, waarbij in sommige ge-
vallen — ten onrechte — de indruk werd
gewekt, alsof het initiatief van hen waa
uitgegaan.

De nieuwe loonregeling betekent in vele
gevallen een beduidende verbetering.

ARBEIDERS,
| lat indien Uw gezin vermeerdert, dit onmiddellijk vermindering van loonbelasting
geeft, terwijl vermindering van het aantal gezinsleden b. v. door overlijden van een
der kinderen, pas na l Januari a.s. behoeft te worden opgegeven, zodat het lopen-
de jaar, deze kinderaftrek nog blijft bestaan?

l lat de rentekaart van vrouwen en meisjes, ook al is er de laatste jaren niet meer
gepiakt, een zeijsiantixj recht aan deze personen geeft op invaliditeitsrente, d.w.z,
na zes maanden ziekte of arbeidsongeschiktheid?

| lat de rentekaarten van vrouwen indien deze trouwen, aanspraak geven op we«
, indien de echtgenoot by overlijden geen rentekaart bezit?

I lat indien deze vrouwen doorplakken, dit hen een zelfstandig recht geeft op,
ouderdomsrente, behalve dus de e.v. weduwenrente van de kaart van den echtgei
noot?

l dat tydens uw ziekengelduitkering, de ziekteverzekering rentezegels moet plaE«
ken? i

l lat indien gij wachtgeld, ziekengeld of ongevallenwetuitkering ontvangt, deze tijd*
vakken, mits zy zijn ingevuld, tellen voor berekening van kinderbijslaguitkering?.

l lat indien Uw kinderbijslaglijst door oorlogsomstandigheden is zoek geraakt, U
eeii duplicaatlijst moet aanvragen bij het ziektewetorgaan, waarvan U indertijd de'
zoekgeraakte lijst hebt ontvangen, zo mogelqk door opgave van het nummer, het.
welk te vinden is op het postwisselstrookje?

l iat ge gedurende het tijdvak, dat ge overbruggingssteun ontvangt, verplicht ver'.
zekerd blijft, d.w.z. ziekenfondscoupons moet ontvangen, aanspraak hebt op zie<
kengeld enz?

| itat indien ge in de D.D.W. werkzaam bent, uw ziektewet of ongevallenwetuitké'
ring geen 80 % bedraagt van Uw verdiende loon, doch 80 % van een vast bedrag,
hetwelk verband houdt met de indeling in gemeenteklassen?



HET NABIJE GELUK
T ENSLOTTE leeft ieder mens zyn

eigen leven en ligt in elk leven een
eigen mogelijkheid tot geluk, zoals ook
ieder in zijn eigen leven de kans viadt
zich te vervolmaken op eigen, persoon-
lijke wijze.

Hieruit blijkt hoe onuitputtelijk God ia,
Hij behoeft Zich nimmer te herhalen. Elke
bloejn bloeit op eigen wijze, iedere ster
schittert op onnavolgbare manier, elke
morgen heeft zijn eigen schoonheid, ieder
mens zijn eigen aanleg, zijn eigen karak-
ter, zjjn eigen talenten, zijn eigen per-
soonlijkheid, zijn eigen leven. Geen mens
en geen door God geschapen ding is ge-
lijk aan een ander mens of een andor
ding, altg'd is iets een ietsje anders en
alles is anders als iets een ietsje anders
is.

***

Deze onuitputtelijke rijkheid van het
leven welke uit de onuitputtelijke rijkdom
van God voortvloeit, is door ons wel eens
vergeten of werd onvoldoende op pr^js
gesteld. Wij hadden en hebben wel eens
de neiging om alles over één kam te
scheren en van den mens, evenals van
onze machineproducten een massa-artikel
te maken. Vooral in de grote steden is
dat proces van vervlakking vaak sterk
aan de dag getreden. Het persoonlijk in-
zicht, de persoonlijke smaak, de eigen
manier van doen werd al te vaak opge-
slorpt door de funeste invloed van op-
pervlakkige lectuur, bet zinloze ontspan-
ningsleven en de leuze van de dag. Velen
van ons leven niet meer maar worden
geleefd, denken niet meer, maar laten
voor zich denken, hebben geen eigen
smaak, maar volgen de smaak van de
massa. Sinds kort horen wij nu het woord
„personalisme" gebruiken en dat duidt
op een zekere bezinning, juist aangaande
dit punt, want dat proces van vervlak-
king waarover wij spreken, doodt de per-
soonlijkheid. Personalisme zal dan ook
op de eerste plaats moeten betekenen,
weer persoonlijk worden. Zelf denken,
zelf inzicht verwerven, zelf zijn eigen le-
ven leven.

Maar zoals het met iedere leuze gaat,
zo zal het ook wel met die leuze „perso-
nalisme" gaan, duizenden nemen het
woord over, zonder er de inhoud van te
beschouwen, zonder zien op die inhoud te
bezinnen. Eo dat is heel jammer, want

met het begrip „persoon" raakt men aan
een van de kernpunten van onze katho-
lieke levens- en wereldbeschouwing. Voor
ons kan het woord „persoon" geen zin-
loos mode-woord zijn, want wij gebruiken
het om het hoogste aan te duiden wat be-
staanbaar is. Wij zeggen van God den Va-
der, van God den Zoon en van God den
H. Geest dat zij „personen" zijn. Ook zeg-
gen wij dat de engelen die God gescha-
pen heeft, personen zijn en tenslotte ge-
bruiken wij dat woord ook voor den mens.
En wat bedoelen wij daarmede te zeggen?
Een „persoon" is een zelfstandig be-
staand, redelijk wezen, ziedaar de inhoud
van het woord. Het geldt in hoogste zin
van God, het geldt in de geschapen orde,
van engelen en van mensen. De mens is
persoon, juist omdat hij een zelfstandig
bestaand, redelijk wezen is met verstand
en vrije wil, met een eeuwige ziel gescha-
pen naar Gods beeld en gelijkenis. En
deze persoon in heel de grootheid van zyn
door God gegeven formaat, is het uit-

' i tspunt voor heel ons sociale en cul-
turele streven. Maar het beeld van dezen
mens is zo vaak in de massa verloren
gegaan. Wij zijn onwillekeurig gaan den-
ken in massa's, in groepen. Het leven is
veelal een soort confectiebedrijf gewor-
den waarin alles naar één model gemaakt
wordt. Tegenover het oorspronkelijke
type staat de massa-mens en dat is een
zeer vaal, een zeer karakterloos ver-
schijnsel.

***
Wij moeten terug naar het persoonlijke,

dat wil mede zeggen; terug van de mas-
sa-beschaving naar een personalistische
cultuur. Het is een groot woord, maar
omdat men op dit ogenblik dat grote
woord zo dikwijls gebruikt, is het wel
eens goed ons rekenschap te geven van
de betekenis welke in zo'n woord vervat
ligt. En op de eerste plaats ligt de be-
tekenis hierin: dat wij ons eigen persoon-
lijk leven op een hoger plan brengen, of
neen, dat is eigenlijk de betekenis op de
tweede plaats. Kummer één staat de be-
zinning op dat eigen leven. Voor alles
moeten wij doodgewoon onszelf zijn, om
dan van onszelf uit het leven te gaan le-
ven. Meestal zoeken wij het veel te ver.
Wij zoeken ons geluk te ver, wij zoeken
onze kansen om gelukkig te zijn te ver.
Kijken wij om ons heen naar wat nabij is,
het eigen huisgezin, de eigen vrouw, de
kinderen, verdiepen wij onze aandacht
en onze liefde voor hen. Bezien wij de

BEWEGING EN PERSONEN
In de rubriek „Historie van de week"

wilt U ongetwijfeld een steentje bijdra-
gen tot de ontwikkeling van de lezers.
Dat is op zichzelf prachtig, maar nu ge-
bruikt U daarvoor steeds de historie, het
verleden. Zou het niet mogelijk zijn een
rubriek te openen, gewijd aan de dingen
van het heden, zo iets in de geest als:
„Weet U, dat Portugal en Brazilië cor-
poratieve staten zijn, dat de volksverte-
genwoordiging in Engeland ia een Hoger
en een Lager Huis bestaat enz."

In nummer 6 van 26 Juli '45 schrijft U,
dat de Secretaris van de Eenheidsvak-
beweging v. Os wegens diefstal achter
slot en grendel is gezet, doch wat be-
doelt U in dit verband met het zinnetje
„Commentaar is hier dunkt ons overbo-
dig." ? Het wezen van een partij of be-
weging mag toch niet veroordeeld wor-
den op grond van een individuele hande-
ling van een harer leden of zelfs be-
stuursleden? Ook de Katholieke Kerk
mag men toch niet veroordelen op grond
van 't feit dat er wel eens slechte pries-
ters zijn geweest en voor ons zijn er toch
wel andere argumenten aan te voeren
om de eenheidsvakbeweging te verwer-
pen.

A. Th. Jansen, Rotterdam.

Met de laatste opvatting zijn we het
volkomen eens. De gewraakte zinsnede
was dan ook niet direct bedoeld als een
veroordeling van de E.V.B, enkel op
grond .van de gestelde, daad door. haat,

secretaris; men bedenke echter dat één
van de grieven van de E.V.B, betrekking
had op de in de Rotlerdamse haven inge-
voerde controle door de. B.S., ook daar-
om proclameerde men de staking. En te-
gen deze controle-maatregelen heeft zich
dus ook v. Os verzet, ah een der kop-
stukken Van die beweging. En daarom
votiden wij verder commentaar overbo-
dig!

Volkomen onderschrijven wij de me-
ning van inzender, dat er inderdaad an-
dere argumenten zijn aan te voeren om
de E.V.B., te veroordelen. Waaraan het
in ons blad dan ook niet heeft ontbro-
ken!

De rubriek ,,Historie van de weck"
blijkt door tal van andere lezers zeer op
prijs Ie worden gesteld, zo zelfs dat som-
migen om toezending van een bepaald
nummer vragen, juist omdat zij deze
„verzameling" volledig wilden hebben.

Gedeeltelijk wordt trouwens in deze
rubriek aan de bedoeling van inzender
tegemoet gekomen door _ het memoreren
van die historische data, die verleden en
heden aan elkaar verbinden, doordat ge-
wag gemaakt wordt van bepaalde tradi-
ties, die in het heden voortbestaan, van
bepaalde feiten en gebeurtenissen, uit het
verleden, die op het heden hun stempel
drukken. Een afzonderlijke rubriek als
door inzender voorgesteld moet wegens
gebrek aan plaatsruimte voorlopig nog
worden uitgesteld, terwijl de kort gele-
den geopende rubriek „Arbeiders weet
gij" toch ook weer veel bevat, waarmede
de lezers hun voordeel kunnen .doen,

vele of de weinige dingen die wij ver-
worven hebben, de boeken waarin wy le-
zen, de platen die wij aandachtig bezien.
Kijken wij naar de bloemen in onze eigen
tuin, naar de douw op de roos aan onze
muur, naar de schoonheid van al het na-
bije. Het is beter kleine dingen groot
lief te hebben, dan grote dingen slechts
klein te beminnen, want niet op de dia-
gen komt het aan, doch op onze liefde
vóór de dingen.

Ons leven is klein en armtierig als wij
het op kleine en armtierige wijze leven,
het is groot en boeiend zodra wij het
diep en sterk doorleven. Wij kunnen nooit
geheel en al gelukkig zijn, tenzij wij vol-
op zijn zoals God ons gewild en gedacht
heeft. En Hij heeft ons gedacht met alle
omstandigheden er bij, waarin we ge-
plaatst zijn en zoals de boom zijn sappen
moet trekken uit de grond waarin hij ge-
worteld staat, zo moeten wij onze geluks-
mogelijkheden putten uit de feitelijke om-
standigheden waarin wij leven. Delven
wij waar wij staan, schreef Gerard Brn-
ning eens, want daar waar wij staan,
daar is het goudland wat wij zoeken. In-
dien wij dan ook streven naar een ge-
zonde arbeiderscultuur, dan moeten wij
uitgaan van den arbeider zoals hij is en
leeft, van zijn karakter, van zijn omstan-
digheden, van alles wat hem eigen en
nabij is. Het geluk dat wij willen verwer-
ven en dat wij anderen willen brengen, is
altijd dichterbij dan wij denken.

JAN BEERENDS.

Historie van de week
25 Oct. ia het 100 jaar geleden, dat de Ne-

derlandse vlootvoogd C H. Ver-
huell, die Napoleon tr«uw bleef en
na diens val tot vice-admiraal in
Franse dienst werd benoemd, over-
leed

23 Oct. zette Montgomery drie jaar geleden
de aanval bij El Alamein In.

26 Oot. Is het 650 Jaar geleden, dat Vlaan-
deren na een felle stryd om Zee-
land door graaf FlorU V van Hol-
land werd verslagen.

27 Oct. Is het 50 jaar geleden, dat prof dr.
Willem Mengelberg w«rd benoemd
tot dirigent van het Concertge-
bouworkest te Amsterdam, van
welke functie hij onlangs, wegene
zfln houding tijdens de bezettings-
jaren, definitief werd ontheven

28 Oct. is het 500 jaar geleden, dat hertog
Philips van Bourgondië, graaf van
Holland, Zeeland en Friesland, eea
ordonnantie uitvaardigde, waarbij
de vermeerdering der bezittingen in
de dode hand en de begiftigingen
aan kloosters en geestelijken wer-
den geregeld en beperkt

28 Oct. viert Tsjecho-Slowakije zijn onaf-
hankelijkheidsdag (1918)

29 Oct. Is het 100 jaar geleden, dat de pa-
rochiekerk van Sint Barbara te
Bunnlk (dekenaat Montfoort), wel-
ke in 1885 werd vergroot, door mgr
Van Wijckerslooth werd Ingewijd.

31 Oct. eindigt de verkrügbaarstelling van
de 7%-cents-pOstzegeI Herryzenl
Nederland, welke zeg«l tot Si De-
cember 1946 voor frankering geldig
zal blijven.

31 Oct. wordt te Londen een wereldjeugd-
congres geopend, waarop 30.000.000
jongelieden uit 57 landen door 4W
afgevaardigden zullen zijn verte-
genwoordigd.

31 Oct. hervormingsdag (d.i. de dag, waar-
op Luther in 1517 zijn 95 stellingen
aanplakte aan de slotkerk te W!t~
tenburg).

EEN GOEDKOPE UITGAVE, GE-
WIJD AAN ONZE VADER-
LANDSE HEILIGEN

ledere week wordt ons blad fraaier
van inhoud en uitvoering. Met genoegen
lees ik steeds de rubriek, waarin een on-
zer vaderlandse heiligen op zo'n interes-
sante wijze beschreven wordt. Zou het
niet mogelijk zijn om na verloop vau tijd
al deze beschrijvingen te bundelen en er
een goedkope volksuitgave van te ma-
ken?

C. Streefland Sr., Leiden.

Het door inzender gedane voorstel ver-
dient onzes inziens stellig overweging en
wij zullen daarom — na verloop van tijd
— met den schrijver van deze artikelen
in overleg treden om de verschenen be-
schrijvingen te verzamelen In een
goedkope volksuitgave. Te zijner tijd zal
in Herstel daarover dan wel nadere me-
dedeling worden gedaan. Voor het waar-
derend oordeel over ons blad zijn wij in-
zender dankbaar; 'n aanmoediging van^
tijd tot tijd kunnen ook wij best gebrui-
ken!

EEN RUBRIEK KERKELIJKE
GESCHIEDENIS

De inhoud van Herstel is zeer goed
verzorgd en ik voorzie straks, wanneer
de papierschaarste over is, dat wij weer
een weekblad krijgen met 16 pagina's per
week, dat klinkt als een klok. Ik zou
sterk wil len pleiten voor een rubriek
kerkelijke geschiedenis, behandelende de
periode vanaf het allereerste begin van

de kerk. Op fabrieken en werkplaatsen
en ook daarbuiten worden zo dikwijl»
allerlei fabels verteld over vroegere mis-
standen in de Kerk en onze mensen
weten soms niet het juiste antwoord
daarop te geven. Voorts zou ik willen
voorstellen voor diverse artikelen een
groter lettertype te nemen, desnoods de
tekst over twee, hoogstens drie kolom-
men te verdelen, hetgeen de leesbaarheid
van het blad ongetwijfeld ten goede zou
komen.

A. H. Gerardu, Roosendaal

Indertijd heeft de bekende radiospre-
ker pater F. Otten O.P. in een serie radio-
lezingen onder de titel „Het verlossende
antwoord op kwellende vragen" de pro-
blemen behandeld, als door inzender be-
doeld. Later zijn deze lesingen in boek-
vorm — onder dezelfde titel — versche-
nen. Allerlei geloofspunten, dogma's en
historische feiten uit de geschiedenis van
onze Moeder de H. Kerk, werden daarin
besproken.

Inderdaad moet men soms een ontstel-
lend gebrek aan kennis op deze punten
constateren en het voorstel van inzender
zullen wij zeker in gedachten houden en
er uitvoering aan geven, zodra de be-
schikbare plaatsruimte zulks toelaat. Nu
Herstel binnen afzienbare tijd in een we-
kelijkse omvang van 8 pagina's gaat ver-
schijnen, kunnen diverse artikelen zeker
in een groter lettertype worden gezet,
hetgeen de leesbaarheid ervan stellig
vergroot. Het zetten i'an de tekst over
twee of drie kolommen is o.i. daartoe
echter niet nodig.

DE OPLAGE VAN ONS BLAD
In verband met vele vragen, die ons bereiken omtrent „Herstel",

wijzen wij erop, dat voor ons steeds groeiend ledental de oplage van
ons blad als gevolg van de te lage papier-toewijzing veel te gering
is, zodat „Herstel" tot dusverre onmogelijk in voldoende aantal, d.w.z.
voor ieder lid een exemplaar kon worden toegezonden. Het Verbonds-
bestuur doet zijn uiterste best om de papier-toewijzing verhoogd te
krijgen. Zodra dat is gelukt, zal de oplage van Herstel direct worden
vergroot en het ziet er naar uit, dat de kansen in dit opzicht zeer
gunstig staan! Maar tot zolang zal men zich plaatselijk dus enigszins
moeten behelpen.

Wij verzoeken de plaatselijke besturen vriendelijk het zo te willen
regelen, dat ieder lid Herstel toch ter lezing krijgt (het blad onder
straatbewoners laten circuleren). In dit verband mogen wij naar aan-
leiding van ontvangen opmerkingen erop wijzen, dat bij de versprei-
ding van Herstel de leden van onze bonden van hoofdarbeiders, als
handels- en kantoorbedienden, technici, werkmeesters, apothekers-
assistenten, niet mogen worden vergeten. Ook deze bonden behoren
tot ons Verbond en hun leden hebben, als welke andere leden ook,
aanspraak op gelijke behandeling; zl) dienen Herstel dus eveneens ter
lezing te ontvangen.



de VROUW en het GEZIN

Wij hebben een werkster. Dat is op
zichzelf al een vermelding waard, warttt
hoeveel gezinnen hebben er géén. En als
ze er één hebben, is het nog vaak zo'n
surrogaatboenster. die niet een non stop-
vaart door het werk heenjakkert, om
maar zo gauw mogelijk naar de bios. of
naar iets anders heen te kunnen draven.

Maar Mijnt je houdt niet van de film,
van café's of van Canadezen.

Mijntje wordt in Februari 65 jaar en
dan vind je de Canadezen alleen nog
maar geweldig, omdat ze ons land heb-
ben helpen vrij maken.

Mijntje woont met Anna, een zuster-op-
bed-vol-rheumatiek en een poes in een
Boortement hofje in drie pieterige ka-
mertjes, propvol meubels nog uit de tijd
van Pa en Moe, stenen prutsjes en stijve
foto's van vers getrouwde familieleden
en neefjes in het eerste Communie-
pakje. Ze is nog van dat echte, knusse
Boort, U weet wel, dat aan het uitster-
ven is en wel nooit meer zal er zo'n
intens degelijke, toegewijde Mijntjes-
generatie deze aardbol komen bevolken,
denk ik. Mijntje deelt lief en leed met ons,
deed dat allang voor die ellendige oor-
logsjaren, want ik heb baar, met een af-
schuwelijk stel stoelen-met-pluche van
wijlen Tante Lien geërfd. Haar gezellige
oudevrouwtjes-vrolijkheid en onver-
woestbaar goed humeur deed ons in die
nare jaren tien maal meer goed, dan het
„zwarte" stukje vlees, dat zo nu en dan
op tafel verscheen en ze nam de suiker-
bietenpaiinekoek (wat hebben we in ein-
deloze variaties niet ellendige hoeveelhe-
den van die dingen naar binnen gesla-
gen!) met een even glunder snuitje in ont-
vangst, als vroeger het bord rijst met ap-
pelmoes. Elke morgen beurde ze ons op
(geestelijk, bedoe! ik natuurlijk), vegende
en boenende, en altijd vertelde ze ons weer
opnieuw, hoe goed zij en Anna het eigen-
lijk nog hadden, terwql toch baar rim-
pelgezichtje op het laatst met de week
slonk, en samen huilden en lachten wij,
als er een briet van Jos, onzen oudsten
kwam. die, opgepikt door onze „bescher-
mers", naar Duitsland was gesleept.

Maar nu is dit alles voorbij. Jos is ma-
ger, maar heelhuids teruggekomen, Mijn-
tje begint weer iets aan te zetten en An-
na heeft wat extra bonnen gekregen, dus
begint het ook weer een beetje aan Mijn-
tje's horizon te gloren. Ze zingt weer,
zittende op de trap. aN de roeden een
goede beurt krijgen van de boerenoorlog
in Transvaal en van een zekere Marie,
die een huzaar beminde en van .... och,
wat doet het er toe. Mijntje zingt altijd
en is chronisch vrolijk, totdat... . totdat
ze ineens' op een goede dag niet meer
zingt, stil op haar sloffen door 't huis han-
nest, op mijn vraag, of ik vandaag het
zilver nu eens zal poetsen (ik wil zo
graag een goede beurt maken), ze mij af-
snauwt met een „U an me sillever? An
me nooit niet" en ze het heerlijke cham-
pignonschoteltje, dat ik me't zoveel moei-

te in elkaar draaide, teruggeeft onder
het brommen van „die mederne kost mot
ik niet. Gaan U Uw eiges maar vergeve".

Het begint erjr te worden met haar,
want het blijft niet bij een paar dagen on-
weer. Mijn echtvriend (dokter), zoekt het
natuurlijk in zijn eigen branche, maar
krijgt té horen, dat als ze zich ziek voelt,
ze het hem vertellen zal. Mijn jongste,
weet te vertellen, dat Mijntje aan een
„morele depressie" lijdende is, maar met
dat al schieten we geen steek op, want

«•at -^

Mijntje is en blijft ongenietbaar en breekt
een kostbaar wandbord.

En plotsklaps gebeurt er iets, dat nog
nooit is gebeurd.

Mijntje blijft op een drukke Zaterdag-
morgen weg en inplaats daarvan ver-
schijnt om 9 uur een spichtig kind uit de
buurt met een hongersuuitje en kapotte
kleppers, die komt vertellen, dat Juf-
frouw de Roos „wegens omstandigheden"
Btraks pas komt, of misschien wel hele-
maal niet.

Jos zegt: „Dat heeft ze hem nog nooit
gelapt".

Mijn man zegt: „Zou ze dan misschien
toch iets mankeren?"

De twee jongsten zeggen niets, want
die zijn al naar school.

Ik zeg: „Ik ga er heen".
Huisvrouw-zijn is een vak van de

meest rare onverwachtelijkheden, die al-
tijd te voorschijn springen, als je ze net
niet gebruiken kunt. Ik bedoel, dat, nu ik
op net punt sta naar Mijntje te rennen,
er een vriendin komt met een lang ver-
haal en dat ik daarna het heldere mo-
ment over mij voel komen, dat ik juiat
vandaag de nieuwe bonnenkaarten moet
gaan halen. Dat kan je zó hebben .

Dus luister ik en haal kaarten en
als ik dan, landerig van het staan in de

TUT at rozijntjes heeft U bewaard en
" wat eipoeder.
Ik heb nog wat aardige recepten voor

U!
Wat dunkt U van vanillevla met ro-

zijnen, gestoomd roggebrood met rozy-
nen, eierkoekjes?

Vanillevla met rozijnen, wat klinkt het
alweer vorstelijk en laat Uw huisgenoten
maar eens getuigen hoe het smaakt. Ik
denk niet dat er één vies van is!

Ik geef U een hoeveelheid voor l L.
vla, dus l L. melk Verder heeft U nodig:
50 gr. maizena of puddingpoeder, 40 gr.
suiker, 75 gr. rozijnen en 20 gr. eipoeder,
tenslotte wat vanille-essence.

U begint met de melk op te zetten in
een pan met dikke bodem.

Intussen roert U de maizena of de pud-
dingpoeder met 't eipoeder, de suiker en
een klein beetje van de koude melk die
ge hebt achtergehouden. Als intussen de

melk kookt doet U wat van de-hete melk
brj het mengsel, maar goed roeren, hoor,
want 't zaakje kan toch schiften, al is
het geen vers ei. Nu giet U alles in de
pan bij de melk terug en onder goed roe-
ren met een houten lepel laat U de vla
plm. 5 minuten doorkeken. Van 't vuur
af doet U er de gewassen rozijnen door
en wat vanille-essence of als U het nog
heeft wat vanillesuiker. Roert U nog eens
af en toe in de vla om 't vormen van een
vel te voorkomen en laat U ze vooral
ijskoud worden?

U neemt me toch niet kwalijk dat ik
zo uitweid over een simpel vanillevla-
tje, maar ik weet dat velen er last mee
hebben en het nog graag eens in de punt-
jes willen weten.

Nu .gaan we nog eens samen een
roygebroodje stomen.

Wat hebben we bet verleden jaar tot
vervelens toe gedaan en toch waren we
blij als we in staat waren om het te kun-
nen doen. Maar we zijn dat oorlogssmaak-
je toen zó gaan waarderen dat we het nu
best nog eens willen klaarmaken van een
restje rogge dat we nog vonden bij 't
opruimen van de provisiekast.

We zullen er nu een wat meer verfijn-
de vredes-uitgave van maken:
roggebrood met rozijnen.

van een pond gemalen rogge kneden
we met wat zout en zoveel water als no-

rij thuiskom, vind ik daar Mijntje, een
veranderde, als altijd stralende Mijntje,
met iets gewichtigs over zich, breeduit
genesteld in de enige zit-waardige zetel
van wijlen Tante Lien.

„Ja, mot U hoore, gaat Uwes nou effe
zitte en hou je vast. mins, want weet je,
wat ik gedaan heb? Mijntje heb een brief
geschreve aan de Minister. Dat komp. dat
zat me nou zo dwars. hè. die geldsjene-
ring, of hoe ze dat noeme. Daarvan was
ik nou zo sjaggerijnig van tegen Uw en
de kindere. Trek je er maar niks van an
hoor, Mijntje is nou d'r eigen weer en sel
het nie weer gebeure. Lees U Belief
maar".

Op een goedkoop lijntjesvelletje, in
een hakerig kriebelschrift, staat:

Seer Eerbiedige Mienister.
Ik ben so bertaal, Uw somares te

schrijve, wat ik op het harte liep. Maar
asdat Uw nou sogesegt de geldsjenenng
hep uitgedocht, wilde ik Uw beleeft frage
en asjeblieft fersoeke, van mijn centjes
en van mijn zuster Anna niks af te wille
neme, want se segge bij ons in de buurt
asdat fan iedereen een stukkie afgaat en
ik hep der jaren hart foor gewerrek,
fraag Uwes maar aan Mefrouw hier en er

gaat al soofeel af foor de begrafenisfona
en Anna der rimmetiek en soo foorts en
nou ben Uwes alfast bij foorbaat van
harte bedank daar ik fermoet dat Uweg
Anna en mijn nu met rus sult late door
Uwes

Dienaaresse, die sich noempt
Willemijn de Roos.

„So, dat is dat. Wat seg Uw der
fan? Nou mot ik nog effe een mooie pos-
segel van Uw hebbe. Niet sooéen met die
kop er op, want die hadden we toen met
de Duitsers, maar met die leeuw in het
oranje. U weet wel Hè. wil Uwes wel ge-
loofe, dat ik m i j n eenvoud lichm' voel"?

Vanaf dal ogenDlik, de ieeuw op de
brief, de bru jt' in de bus, :s on/,e .Mijntje
opgebloeid, rustig bi. tevreden poetsende
ziet zij de geldmaner:ng tegemoet.

En uu wij.' Neen. denk t U nu niet, dat
ik U hierbij aanzeilen wil. ook een brief
aan Zijne Excellentie te gaan pennen.
Stelt Ü zich ditjn armen Mm. Lifftinck
voor, zich met armen en benen uitwor-
stelende boven duizenden br ieven! Ik be-
doel, laten wij wat meer vertrouwen heb-
ben, ons niet laten be zenuwen door Me-
vrouw-hier tegenover, of zelfs nief door
onzen eigen echtgenoot, die .,uit zeer
goede bron op kantoor hoeft gehoord...."

Niemand weet het ware. Alleen één
ding weten wij wel: dat wij het in rust en
vertrouwen aan onze Regering kunnen
overlaten, want daar heeft rnen niet al-
leen met TJ en mij het beste voor. maar
bovenal, vóór alles, met ONS NÉDEK-
LAND.

Adé.

dig is een heel slijt deeg. Zorgt U vooral
dat het goed gelijkmatig gekneed wordt,
't Laatst werkt U er wat gewassen ro-
zijnen door, plm. y2 ons.

Nu vormt U er een gezellig broodje
van (zonder barsten) en U legt dit op een
omgekeerd schoteltje in een pau, waar-
in U een paar c.M. boog water aan de
kook heeft gebracht. Met goed gesloten
deksel laat U het % uur koken en daar-
na laat U het roggebroodje door en door
koud worden. Bij ^Uj^^Bt 4I(h dan
heel dun snijden.

Nu een heerlijk koekje met eipoeder
en natuurlijk noemen we het dan heel ei-
genwijs eierkoekjes.

Hiervoor heeft U nodig:
2 lepels eipoeder, 4 lepels water, 125 gr.
witte basterd suiker, 125 gr. bloem en 2
theelepels bakpoeder! 't Lijkt U misechien
alles erg veel, maar U moet straks eens
zien wat een trommel vol koekjes U heeft
en dan zegt U zeker: heerlijk en voor-
delig!

Ze zyn heel gemakkelijk te maken.
Alles wordt door elkaar gemengd en

even gekneed. Dan vormt U er kleine
bolletjes van, legt die op een beboterd
bakblik en U bakt ze plm. 15 minuten in
een lauw warme oven. Beslist een suc-
eeskoekje voor een groot huishouden.

En nu moeders, moet me nog iets van
het hart. Nu voel ik me echt gedwongen
om U op de bol te geven!

Dat had U misschien nog niet van me
verwacht, we kennen elkaar nog pas zo
kort. Maar ik vind het feit ook zó erg,
en ik denk dat velen het met mij eens
zullen zijn.

Het is mij opgevallen dat er zo ontzet-
tend veel oud brood bij de afval terecht
komt, bij de schillen en in de vuilnisbak
en de vuilnisman zegt dat dat heel ge-
woon is! Ja, ik geneer me om het te over-
peinzen, maar de feiten zijn er! Vindt U
dat niet iets verschrikkelijks? Is dat niet
bar ondankbaar?

In dat niet een grote ergernis?
Bent U een zuinige huisvrouw?
Nog zo heel kort geleden waren we

ontevreden wegens ons zeer geringe
broodrantsoen en met recht, 400 gr. per
week was toch in menige hongerprovin-
cie heel gewoon. En h«je blij waren we
niet toen Zweden ons z'n heerlijke witte-
broodtractatie kwam brengen, die we ge-
woon als „taart" beschouwden. Nu zijn
we over 't gehele land in de gelukkige
omstandigheden oin al zo gauw na de be-
vrijding zo'n degelijk broodrantsoen te
hebben, en nu zijn er alweer zulke roe-
keloze huisvrouwen die 't wat oud ge-
worden brood zomaar klakkeloos weg-
gooien! Die zijn toch werkelijk 't heer-
lijke brood niet waard! De beesten
moeten ook gevoed worden, ja maar niet
met ons broodrantsoen, die hebben hun
eigen recepten!

'k Hoop dat de huisvrouwen van Her-
stel vandaag 't voornemen maken om
nooit één kruimel brood weg te gooien.
Zal ik U de volgende maal eens aan wat
recepten helpen om oud brood te ver-
werken tot heel smakelijke gerechten?

De iwee
Sini Ewalden

Martelaren

ier is dan weer het rijke inis-
sionarisleven van twee Engel-
sen, die naar de Lage Landen
zijn overgestoken om ons

Christus te brengen en de beschaving,
om ons te verheffen en tot het grote
Nederlandse Volk te maken, dat wq zijn
geworden.

Sint Egbert, de opvolger van Wilfried,
heeft hen gezonden en zij waren actief in
het uitgebreide Friese Rijk, waar zij dor-
pen hebben gesticht als oasen tussen de
wouden, waar zij de mensen leerden het
hout te bewerken tot landbouwgereed-
sehappen en wat eens woeste grond was
productief te maken. En wanneer zij dan
het vertrouwen van de bevolking hadden
gewonnen, zich onmisbaar hadden ge-
maakt als instructeurs bjj het werk, dan
spraken zij van hun eigenlijke zending
en zo groot was daarby het succes, dat
zij het verdere aan medehelpers konden
overlaten om zelf als reizend missionaris
verder naar het Oosten te trekken.

Zij heetten beiden Ewald, en om hen te
onderscheiden sprak het volk van den
zwarten en den blonden Ewald, zoals
Sint Beda ons vertelt.

Ze trokken dan het gebied in, dat te-
genwoordig Saksen wordt genoemd en
waar de bevolking ruwer was, moeilijker
te winnen. Ze troffen een rentmeester
aan, die genegen was hen in zjjn huis te
herbergen en aan den overste van het
volk vroeg, of zij in Saksen mochten
werken. Het volk intussen had spoedig
bemerkt, dat die vreemde mannen
uit Friesland een aanval kwamen doen
op hun heidendom. De priesters kwamen
uit bun wouden en zagen zich bedreigd.
Ze stookten, hielden samenspraken b(j
heilige eiken en lazen uit de vlucht van
vogels, dat vreselijke dingen stonden te
gebeuren en met een groep volgelingen
hebben zij de heiligen uit de woning van
den rentmeester gesleurd. Hoe hebben
zij hen toen mishandeld! Ze sloegen den
blonden Ewald het hoofd af, ze hebben
den zwarte afgrijselijk gepijnigd en de
geteisterde lijken in de Rijn geworpen.
Dat is in het jaar 693 gebeurd. Onze
goede missionarissen waren door de Sak-
sers vermoord. Hofmeyer Pepijn, die bet
hoorde liet de lijken naar Keulen over-
brengen, — deze stad vormde toen een
eenheid met ons land. En groot was de
plechtigheid, waarmee deze heiligen van
Nederland daar zijn begraven. De legen-
de zegt, dat op de plaats van hun mar-
teling een fontein is ontsprongen, die
eeuwenlang overvloedig water schonk
aan heel de omgeving.

Nederland is hen blijven eren. Hun
feest staat in het eigen van onze i bis-
dommen. E
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Kort geleden heeft een onzer medewerkers een onderhoud gehad met een der

vele jonge arbeiders, die kennis met het beruchte concentratiekamp Bergen-Belsen
hebben gemaakt.

Door toevallige omstandigheden was hij in Nijmegen in nauwe relatie gekomen
met een gezin, waarvan het gezinshoofd tot de R.K. Arbeidersbeweging behoorde en
bestuurslid was van Stands- en Vakorganisatie, terwijl hij onlangs 25 jaar Vincentiaan
was.

Verschillende van zijn zoons zijn ondergedoken geweest. Een van hen Freek Ehle-
bracht is in Bergen-Belsen terecht gekomen. Gelukkig maar kort, want wie er voor
lange tijd naar toe ging, kwam er niet levend meer uit. Twee dagen na zijn thuis-
komst heeft onze medewerker hem gezien, een geraamte! Een paar weken daar-
na toen hij weer wat op verhaal gekomen was, is hij eens met hem gaan praten.

Het kostte echter enige moeite om hem aan het praten te krijgen, want het was
erg. heel erg ditmaal...
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In 1941 dan ging Freek naar Duitsland
en werkte daar drie maanden aan de
autobaan bij Wezel. Iedere week kwam
hij thuis. Wegens sabotage werd hg ech-
ter ontslagen.

Ik moest, zo vertelt Freek, met mijn
grenskaart naar het Arbeidsbureau gaan,
doch daar dit me niet betrouwbaar leek,
gebeurde het ook niet, en ging ik stille-
tjes naar huis. Dit ging een paar maan-
den goed, tot ik weer weg moest en wel
naar Keulen om bieten te gaan rooien.
Het eten was er tamelijk, maar de behan-
deling slecht.

„Ik ging weer weg en kwam begin Ja-
nuari 1942 ir een bouwbedrijf te werken.
Ook daar was het niets, weer de benen
genomen en tenslotte kwam ik in Loriënt
in Frankrijk terecht. Hier was bet beter
dan in Duitsland. Zes weken schenen me
lang genoeg voor mijn verblijf daar. Er
vandoor en zo kwam ik in Best, waar ik
na zes weken ook de benen nam, en weer
in Nijmegen aankwam."

Na eenzelfde aantal weken thuis te zijn
geweest moest Freek weer naar Loriënt
terug en bleef daar nu dertien weken.
Weer verlof en zo kwam hij te werken
op het vliegveld Casou bij Bordeaux. Het
consigne was hier — ook van de werk-
leiding — niet of zo weinig mogelijk
werken.

Zes weken werken en er weer vandoor
met een kameraad. Samen maakten ze
toen een reisje door Frankrijk. Eerst naar
Parijs, vandaar naar Orleans en Tours,
allemaal per trein en per bus. De Duitse
stempels op hun papieren deden wonde-
ren en het kostte hun bovendien niets. .

In November 1942 kwam hij onver-
wacht thuis en werd te Nijmegen op de
Nijma tewerkgesteld tot April 1943. Op
last van het Arbeidsbureau werd hem
toen bevel gegeven om weer naar Duits-
land te gaan en wel naar Halle-Leipzig.

„Ik ging daar echter niet been", zegt
Freek. „Eenmaal in Duitsland gekomen

f ing mijn reis ergens anders heen en zo
wam ik dan in Osnabriick terecht. Daar

de trein uit en op stap,, kwam in Wetten
aan in Mei 1943, en ging daar werken op
een tankfabriek. Daar maakten we ook
het vernielen van de stuwdam uit de lucht
mee, waardoor alles in de omtrek drie
nieter onder water kwam te staan. Na
een poosje had hij er ook daar genoeg
van en zonder papieren belandde Freek
weer in Nijmegen bij zijn ouders.

Men zocht mij echter blijkbaar en daar-
om moest ik de benen nemen, vertelt hij
verder en zo kwam ik in Frankrijk te-
recht in de plaats Bayonne op 2 Juni
1943. Hier werd ik met een kameraad op-
gepikt, want we waren in een z.g. gper-
zöne terecht gekomen. De Duitsers meen-
den dat wij naar Spanje wilden vluchten,
en ten slotte verdacht men ons ook nog
van spionnage. We werden opge-
sloten in de citadel van Bayonne voor
veertien dagen en daarna tot drie
maanden gevangenisstraf veroordeeld en
opgesloten in de Staatsgevangenis van
Bordeaux in een van de forten in de cel-
len 72 en 82 tot 9 Augustus 1943. Daar-
na werden we naar Hagen overgebracht.
Ik moest daar zo'n beetje als tolk optre-
den tussen de werkleiding en de arbei-
ders. Dit duurde drie weken, mijn ver-
diensten bedroegen er in tien dagen 8
R. M.

Omdat Freek ook op het kantoor kon
komen was het mogelijk om zelf een ont-
slagbewijs te typen voor hemzelf en zijn
kameraad, en daardoor weg te gaan.

Samen kwamen ze toen in Crefeld aan
en bleven daar tot September 1944.

We werden — zo gaat Freek nu weer
verder — daar opgehaald en naar Ora-
niënburg bij Berlijn overgebracht. Dit
duurde vier dagen.

Tweemaal sloegen ze me daar „beurs".

Dit deden Polen, die beroepsgevangenen
waren. Zij waren blokhoofden. Men legde
ons op een bank op de buik, de benen
moesten onder de bank en een van de
beulen ging op je hals zitten. Daarna be-
gonnen de heren ons met knuppels af te
ranselen.

Ik zat in blok 38 het z.g. strafblok.
Soms moesten we daar acht uur aan één
stuk half kniebuigeud blijven zitten en
als je dat niet volhield, kreeg je er van
langs met gummiknuppels. Daarna gin-
gen we weer de bank op en mochten
twee Rijksduitsers (ook beroepsbandie-
ten) hun krachten op ons beproeven.

De volgende morgen moest ik om vijf
uur opstaan, wat echter onmogelijk was.
„Het moet" schreeuwden de bandieten.
„Sla me maar dood", antwoordde ik, „dan
komt er tenminste een einde aan". Drie
dagen lieten de ploerten mij toen zonder
eten of drinken in een hoek liggen. Lo-
pen ging niet en alleen door de pijn wist
ik dat er nog leven in me was.

Na tien dagen moesten we naar barak-
ken van de Heinkelfabrieken, welke ge-
bombardeerd waren waar we ongeveer
14 dagen zijn gebleven. Het eten was er
zeer ,slecht, terwijl medegevangen, die
een beter fraanïj. tStt&S*, er nog van sta-
len ook.

Ik heb daar nog enkele bekende per-
sonen ontmoet o.a. den ontdekkingsreizi-
ger Paul Juliën en iemand van de Land-
bouw Hogeschool uit Wageningen. De-
ze _ en andere personen hielden stilletjes
lezingen over verschillende onderwerpen.

Vanuit dit kamp bracht men ons naar
een filiaal van Neueu Uamnie bij Braun-
schweig (Hantiover). Hier was een grana-
tenfabriek tot evacuatie kamp voor de
vluchtende Duitse bevolking ingericht.
Het was toen April 1945. Vandaar zou men
ons naar Flensburg zenden bij de Deense
grens. We zijn er echter nooit gekomen,
aangezien de treinverbindingen door de
vele bombardementen geheel in de war
waren.

Bij één zo'n bombardement werden er
van een transport van 4.000 personen
ongeveer 2.COO gedood. Dit gebeurde in
de buurt van Hannover op een Zondag-
middag. Het was ontzettend. In paniek
vluchtte iedereen de trein uit en de bos-
sen in. „Ga maar naar je kameraden"
zeiden sommige Duitse bewakers doelen-
de op de steeds naderende geallieerde
legers. Russische gevangenen, die hon-
ger hadden gingen toen nog stelen ook.
Het terrein werd afgezet door de Grüne
Polizei en de Volkssturm en de mensen
op een hoop gedreven. Allemaal moesten
we gaan liggen en 150 personen van al-
lerlei nationaliteit — zelfa Duitsers —
werden toen door een nekschot gedood.

Daarna moesten we allen gaan lopen
naar Bergen-Belsen. Drie dagen lopen
zonder eten en bewaakt door S.S.

In dit kamp waren 30.000 gevangenen.
Het was het laatste kamp voor men de
Eeuwigheid inging. Duizenden doden trof
je er aan. Stapels»lijken.

In de ziekenafdeling lagen de lijken tot
aan het dak. Deze lijken werden door
een touw om de benen te binden eenvou-
dig weggesleept. Door dit slepen was een
hele geul ontstaan.

De verteller nacht even. De indrukken
zijn hem nog te vers....

Eten werd er zowat niet verstrekt, je
moest toch dood, het was hier het laatste
het. z.g. vernietigingskamp. Ook heerste
er typhus. Ik heb het ook gehad.

's Nachts sliep je op lijken, omdat er
anders geen plaats was. In de morgen
trok je ze dan maar weer weg.

Wat men deed om in leven te blijven is
niet te beschrijven. De mensen werden
wilden. Doden sneed men het hart uit, of
stukken uit de benen, enz.

Daarom gingen er veel van de lijken
naar de noodovens.

De ergste bewakers waren de Hon-
gaarse S.S.-ers.

Wie hier allemaal gestorven zijn zal
men wel nooit te weten komen, want de
administratie is vernietigd.

Op 4 Mei meen ik — want je leefde
niet meer normaal — kwamen de Tom-
mies. De zieken werden weggehaald. De
Duitse commandant met dertig man
bleef. Naderhand moest hij zelf de lijken
gaan begraven. Ook de S.S. mannen en
vrouwen moesten lijken ruimen.

Voordat we bevrijd waren kwamen er
iedere dag grote transporten gevangenen
aan, waarvan soms grote groepen onder-
weg gestorven waren. In het kamp stier-
ven er gemiddeld 400 per dag. Er zaten
hier gevangenen uit alle landen.

De toestand in zo'n kamp tart alle be
schrijvingen. De Duitsers kwamen er zelf
bijna nooit in om zelf niet ziek te wor-
den. Het was er een vuilnisbelt van men--
sen.

Ik ben er gelukkig m^ar kort geweest,
anders was ik de weg van vele anderen •
ingegaan. Ik woog nog maar negentig
pond. Mijn normale gewicht was 183
pond en nu weeg ik weer 136 pond.

De verteller is vermoeid van het ver-
haal. Zijn moeder, die zo dikwijls op hem
heeft zitten wachten vóór hij thuis kwam
— en niet wiat waar hij was — zat ta
luisteren naar ons gesprek.

Veertien dagen voor zijn thuiskomst
was er bericht ontvangen, dat hij over-
leden was

En nu zit hij in levende lijve weer
thuis, zij" het dan nog zeer verzwakt.

Thans zijn alle zoons weer teruggeko-
men en is het gezin weer voltallig, het-
geen lang- niet in alle gezinnen het geval
zal zijn. Want bij duizenden liggen de do-
den begraven te Dachau, Buchenwalde
en Bergen Belsen o.w. vele Nederlanders.

N a s c h r i f t .

Toen onze medewerker dezer dagen bij
Freek thuis kwam om een en ander nog
eens te bepraten, was hij niet meer thuis.

Op medisch advies is hij opgenomen in
een sanatorium te Hees, waar hij, omdat
zijn longen aangedaan zijn, minstens ne-
gen maanden zal moeten liggen.

BALANS

Mijn „Huis-Canadees" is vei trok-
ken.

Hij zit nu ergens in Engeland te
wachten tot hij na 5 gruwelijke ja-
ren, weer zijn geboortegrond kan
betreden.

En ik als nuchter Hollander ga
nu balans maken.

Bij gaf mij Virginia sigaretten.
Ik gaf hem, mij uit Amerika gezon-
den, thee. Bij gaf mij chocolade.
Ik gaf hem een groot stuk van de
taart „met inlevering". Hij vertel-
de mij van Canada. Ik vertelde
hem van Holland. Hij nam mg mee
naar de bioscoop. Ik nam hem mee
naar een muziekavondje bij vrien-
den. Bij leerde mij leuke Engelse
uitdrukkingen. Ik leerde hem spe-
cifieke Hollandse gezegden.

Hij hemelde zijn land op. Ik
zong de lot van ons landje.

Hij gaf mij zijn gezelschap. Ik
bezorgde hem een tijdelijk
„home".

Jiij gaf mij zijn regiments-insig-
nes voor mijn jongen. Ik gaf hem
een paar klompjes mee voor zijn
zoon. Hij schepte op over zijn
zoon. Ik niet minder over de mijne.

Ja, nu ik het zo bekijk heeft
mijn Huis-Canadees het niet zo
kwaad bij mij gehad. Eigenlijk was
het toch maar een geluk voor
hem, dat ik, na toevallig met hem
in contact te zijn gekomen, mijn
deur voor hem opende. Die kerel
mag eigenlijk wel een beetje dank-
baar zijn tegenover ons Nederlan-
ders, dat de gastvrijheid zo hoog
bij ons in ere wordt gehouden.

Ik kijk nog eens mijn balans na.
Er is geen speld tussen te krijgen.
Debet en Credit heffen elkaar op,
zoals mijn grgze boekhouilleeraar
dat plechtig noem.de. Dus een vol-
komen sluitende balans.

Maar toch bevalt mij de opstel-
ling niet heelemaal. Er is nog een
postje, oh een kleinigheidje maar,
dat ik niet in evenwicht kan bren-
gen in dit kunstig spel van Debet
en Credit.

Hij zette zijn leven in en schonk
mij de Vrijheid. En ik ?

Sjaarelke.

HERFST

Wederom is de herfst gekomen in het
land. Rijke appelbomen vol blad en
vruchten gloeien in de zon. Nijvere
spinnen weven en wachten in hoeken en
hagen.

's-Avonds wordt het alreeds kil. Het
vuur brandt in de haard, langer dan no-
dig is voor het bereiden van de maal-
tijd, en statig drijft een wolkige rook-
pluim de avond in.

Zilveren nevels trekken traag over de
grauwe akkers.

Roerloos hangt een melkblanke maan
aan de hemel.

De herfst is de tijd van de gouden
oogst, van het goede leven, de tijd van
sterappels, noten en patrijzen. De natuur
pronkt met haar milde gaven, en doet
ons genieten van haar verstilde schoon-
heid.

Goudgeel, bloedrood en stemmig pur-
per verft zij bossert en velden.

In zwermen zwieren He vogels onrus-
tig door de kitte luchten.

Het jaar wordt oud en vrede en rust
dalen over de wereld. De dauwdampen
van de herfstavond zijn als de tranen
van weemoed om het afscheid van de
bloeiende zomer.

Het is soms zo stil in de natuur alsof
het schijnt dat de tijd niet voortgaat.

De herfst stemt tot dankbaarheid om
de milde gaven die Ood's moederaarde
sedert onheuglijke tijden ons geschonken
heeft.

Het is de tijd van inkeer en bezinning.
Wij r -i en toch in de herfst de dank-

feestcn van de oogst en wij gedenken
de doden.

De natuur leert ons de vergankelijk-
heid der dingen. Weemoed zingt >n onze
harten, weemoed om een tijdloze vre<ie.

De herfst leert ons, dat hier de Miën
sterven en de zangen der vogels voorbij-
gaan.

De wereld bloeit en sterft, de mensen
hebben hun tranen. Toch is ons zoet de
weemoed, omdat wij weten, dat dit alles
zal verzinken in de zaligheid van een
eindeloos geluk. V Hal V.


