
2 NOVEMBER 1945 23e JAARGANG No. 20

OMNIA RESTAURARE IN CHRISTO ALLES HERSTELLEN IN CHRISTUS

DODENDAG
Allerzielen.
Het is alsof het hart wordt dichtgeknepen door

een ijzig kille hand. Alsof de pen niet verder wil
op het altijd geduldige papier.

Zoveel droeve herinneringen verdringen zich,
vechten als 't ware om de voorrang, in een
meditatie over deze Allerzielendag.

Want onverbrekelijk met het verscheiden van
zo talloos velen, blijven immers in de herinne-
ring verbonden de droeve omstandigheden,
waaronder zij van ons zijn heengegaan.

En het kost daarom enige moeite om in de
veelheid van impressies op deze eerste doden-
dag in vredestijd orde te scheppen.

Allerzielen omsluit feitelijk alle zielen van alle
afgestorvenen.

Van alle stammen, van alle talen en van alle
tijden.

Maar ons zwaar geslagen volk herdenkt op
daze Allerzielendag toch allereerst degenen die
waren van onze stam en onze tijd. Het herdenkt
zijn nationale helden en heldinnen, die gevallen
zijn op het veld of in het kamp, onder het puin
of voor het peloton.

Zijn dappere soldaten en illegale strijders,
zijn weggevoerde mannen en nimmer terugge-
keerde jongens, zijn vele plichtgetrouwe moe-
ders, die bezweken zijn onder de lode last, een
deel van zijn door honger en kou verkommerde
jeugd, die als een grote gekneusde bloemenknop
de vaderlandse stam ontviel.

En in diepe, stille eerbied staat ons volk van-
daag geschaard om dat ene, grote graf....

Allerzielen.
Ook de Beweging herdenkt op deze dodendag

vele trouwe zonen. Vele adviseurs en vele be-
stuurders, vele leden en vele jonge strijders, in
wier harten de beweging voor altijd was veran-
kerk.

Velen van hen zijn eveneens gevallen voor
wat zij wisten als hun dure, onafwijsbare plicht.
En als de Katholieke Arbeidersbeweging weerom
in ongebroken kracht, ja in nieuwe luister is her-
rezen, dan mogen wij bedenken, dat de manhaf-
tige houding van deze tot-in-de-dood-getrouwen
het hare daartoe in zo ruime mate heeft bijge-
dragen.

Allerzielen.
En in menig ouderlijk huis zullen de gedachten

op deze Allerzielendag vooral uitgaan naar hen
die daarin niet meer zijn teruggekeerd.

Want wel zeer wreed werd immers in menig
huisgezin de onderlinge band verbroken voor
altijd.

Zovele vaders zijn gesneuveld, zovele moeders
zijn bezweken, zovele broers en zusters vielen
door het moordend lood, zovele jonge mensen
hebben elkaar niet meer gezien, zovele kinderen
schreiden tevergeefs om moeders hulp.

Ja, •waarlijk, deze Allerzielendag moet wel als

een grafsteen drukken op het hart van talloos
vele mensen, die in dit alles Gods hand niet zien,
die geen antwoord weten op het waarom, voor
wie geen troost bestaat in de zekerheid van een
gelukkig weerzien.

De mens echter is bestemd voor de eeuwigheid,
waarin volkeren, landen, staten, stelsels en lei-
ders zullen zijn weggegleden naar de herinne-
ring aan een onbekend aards bestaan. En het is
deze sterkende gedachte, die ons boven alles
vandaag bezielen moet en die ons troosten en
kracht moet geven.

Het verre van een oppervlakkig sentiment te
zijn, dat even tot tranen toe ontroert, maar dat
aanstonds weer vervaagt en vervlakt in de
dagelijkse dingen van het zorgelijke leven, moet
deze dodenherdenking den christenmens en den
katholiek in het bijzonder herinneren aan zijn
allereerste plicht, aan een hartelijk en vurig ge-
bed voor hen, die van ons zijn heengegaan en
die — bekend of onbekend — op eigen of op
vreemde, verre grond op de dag der eeuwige
bevrijding zullen opstaan. Zij allen toch hebben
geleden en gestreden voor een zaak, die toch
ook zozeer de onze was en hebben daarvoor
aanspraak op het beste wat wij nu voor heden
nog kunnen doen.

Maar op de tweede^ plaats moeten wij beden-
ken, dat wij, de levende generatie, een grote,
grootse taak hebben: de gebrachte offers mogen'
nimmer tevergeefs geweest zijn!

Er is — menen wij — in dit opzicht een geluk-
kig verschil tussen het levensbesef van den te-
vreden burger uit vroeger tijden, die in de rust
van zijn hart en van zijn huiskamer zich slechts

verantwoordelijk voelde voor zijn,- zeer indivi-
duele verplichtingen tegenover God en het
levensbesef van menigen, door vele problemen
getourmenteerden christenmens van heden, die
zich mede schuldig weet aan de catastrophe en
het lijden van vandaag en mede aansprakelijk
voor de wereld van morgen.

j
De wereld van morgen.
Ja, daarop mogen wij ons toch wel in het bij-

zonder bezinnen op deze Allerzielendag.
En die bezinning moge ons er welbewust toe

brengen om in de omgeving waarin wij leven en
werken, ons aandeel bij te dragen in de opbouw
van een betere wereld, die in de leegten en de
leemten die geslagen zijn, zozeer beboette heett
aan voorziening in de geestelijke en materiële
nood.

Laten wij daarom op deze Allerzielendag onze
doden in eerbied gedenken, voor hen bidden en
aan hen beloven, dat wij — voor zoals dat van
ons afhangt — ons zullen inzetten voor de op-
bouw van ons zwaar beproefde vaderland.

In eigen stijl en eigen trant zullen wij dat
vaderland, dat wij nu meer dan ooit liefhebben
en waarvoor onze gevallenen het hoogste offer
brachten, weer opheffen uit zijn grote nood en
het maken tot een nieuw, herboren, welvarend
en gelukkig Nederland.

Pas dan zal deze Dodendag ook voor onszelf
en ons gezin, onze Beweging en ons volk tot
zegen zijn.

L. M. BEUMER.

ACHTERSTAND
bij de sociale Verzekeringswetten

In het laatste gedeelte van het artikel over de positie van het grote gezin, werd er de aandacht
op gevestigd, dat inzake de achterstand in de uitbetaling Van de kinderbijslaglijsten, het grote
gezin ook hier en daar in een noodtoestand verkeert.

Deze opmerking is volkomen juist. Met de kinderbijslagwet is er nog veel achterstand.
Maar ook met de andere sociale wetten.

Gevallen waar de ongevallenwet-uitkering EEN HALF JAAR EN LANGER ten achter w, zijn
geen zeldzaamheid.

Met de ziektewet is het ook al niet veel beter.
Ook de uitkeringen van de f 55.—'bg gezinsvermeerdering zijn hier en daar bijna een jaar

achter. '•
Bij de toekenning van OUDERDOMS en INVALID1TEITSRENTE zyn er ook al gevallen

van EEN JAAR ACHTERSTAND.
Wij critiseren niet, doch vermelden alleen de nuchtere feiten.
Het is ons bekend, dat er door de oorlog en evacuatie in bepaalde gedeelten van ons land

grote moeilijkheden ontstaan.
Kantoren van Bedrijfsverenigingen en Eaden van Arbeid hebben veel te lijden gehad, zijn zelfs

vernietigd.
Maar ook bij instellingen, welke NIET geleden hebben is achterstand.
Men klaagt daar over verloop van ambtenaren, gebrek aan rijwielen en banden, geen auto's enz.,

terwijl de aandacht van de bevoegde instanties hierop herhaaldelijk is gevestigd, zonder resultaat.
Zodoende moesten de arbeiders maanden en maanden op hun geld wachten.

Ook bij de Rijksverzekeringsbank zal nu veel werk opgehoopt liggen. Maar wy vertrouwen er
op, dat er alles op alles gezet wordt om de bestaande achterstand zo spoedig mogelijk in te
halen. '

De nu bestaande achterstand is psychologisch en fixantieel onhoudbaar! De 6,



ARBEIDER
naar Christelijke opvatting

W
ANNEER we l.et moderne anonieme
bedrijfsleven beschouwen, dan zien
we meermalen, dat dit den onder-
nemer over het hoofd gegroeid is.
Kapitaalverstrekking en bedrijfslei-

ding zijn van elkaar gescheiden beide factoren
denken en handelen elk op zich. Het beleid dat
vroeger in totaal van den énen ondernemer
uitging Is thans in delen uiteengevallen.
De kapitalistische ontwikkelina van het be-
drijfsleven heeft ertoe geleid, dat in het modern
grootbedrijf twee geheel afzonderlijke invloed-
sferen werkzaam zijn. Van de ene kant de onder-
nemer, die de zaak leidt en haar tot bloei brengt
en van de andere kant de kapitalist, die In het
bezit van de aandeelbewijzen is, waarmee kan
worden gespeculeerd ook zonder dat men enig
contact heeft met het werken en zwoegen van
het bedrijf en die zijn eigendomsrechten in het
geding kan brengen. Het kapitaal ctaat zijn eigen
weg. De ondernemer als zodanig heeft zijn per-
soonlijk karakter verloren, hij is min of meer een
ambtenaar geworden en zijn taak heeft vrijwel
een zuiver zakelijk karakter gekregen.

Natuurlijk moet men er zich voor wachten om
"den werkgever, die zelf slachtoffer is van de fou-
ten van het bijna mechanisch werkende moderne
bedrijfsleven, hiervoor persoonlijk aansprakelijk
te stellen. Daarom is het in vele gevallen ook niet
juist eisen van godsdienstige en zedelijke aard te
stellen, zolang geen maatregelen zijn getroffen om
den werkgever in het bedrijfsleven te maken tot
een persoonlijkheid met eigen verantwoordelijk-
heidsbesef en met de nodige bevoegdheden om
deze verantwoordelijkheid ook te dragen. Is het
mogelijk dergelijke bevoegdheden te scheppen,
om aan werkelijke leiderscapaciteiten gelegen-
heid tot ontplooiing te geven?

Daartoe is het niet voldoende om de zorg voor
de financiën en de leiding van het bedrijf in de-
zelfde handen te leggen. Men kan nu eenmaal het
type van den werkgever van vervlogen tijden niet
zonder meer terugroepen.

Vervolgens moet men het feit dat het persoon-
lijk element van de leiding in het bedrijf is onder-
gegaan, niet overdrijven. Er zijn nog allerlei mo-
gelijkheden voor een persoonlijke houding van
den werkgever en deze mogelijkheden kunnen
nog tot verdere ontwikkeling gebracht worden.
Opleiding van jonge werkgevers met de vereiste
eigenschappen is hiertoe noodzakelijk. Ook in
niet-katholieke krinaen komt meer feeling voor de
geestelijke en morele taak van den werkgever.
Maar de voornaamste verbetering van de positie
van den werkgever als zelfstandig element moet
voortvloeien uit een organische hervorming van
het bedrijf.

De anonimiteit van het grote bedrijfsleven staat
tegenover de massa der min of meer bezitloze
arbeiders en bedienden. Is het in het kapitalis-
tische bedrijfsleven nog mogelijk van de roeping
van den arbeider te spreken? Beheerst hier de
mens nog de dienstorestatie of Is omgekeerd de
arbeidende mens in het winststreven van het be-
drijf ondergegaan? Wij zijn niet van mening dat
alleen economische zelfstandigheid het mogelijk
maakt van een roeping van den arbeider te spre-
ken, noch verzetten wij ons tegen de machinale
crbeid op zich, want ook daarbij behoeft arbeids-
vreugde niet te zijn uitgesloten.

Maar wel is het voor den arbeider van belang
dat hij, zij het in ondergeschikte positie, in een
werkelijke gemeenschap werkzaam is en dat hi]
niet, zoals In de kapitalistische productie-methode
maar al »e dikwijls het geval Is, Innerlijk geheel
los staat van het bedrijf waarin zij werkzaam Is.
Men kan het modern industrieel bedrijf niet meer
vergelijken met een voormalig familie-bedrijf,
waarin voor hem levensruimte aanweziq was en
waarmee hij als 't ware samengroeide. Kan er in
het modern grootbedriif bij den werkgever, on-
danks de bezwaren, welke ook hij moet gevoelen,
nog van arbeidsvreugde sprake zijn, bij den ar-
beider is dit allerminst het geval. De klacht der
arbeiderswereld is niet alleen van materiële aard,
zij is tevens van zedelijke aard. Daarom is ook
de strijd voor de materiële verbetering der positie
van het personeel, voor de sociaal-ethische tank
van den arbeider in de gemeenschap van het be-
drijf, voor een humane behandeling van den ar-
beider binnen de intieme verhoudingen der onder-
neming, voor verschaffing van betere levensvoor-
waarden, voor aandeel in de winst, voor eigen-
domsverwerving enz. van zo grote betekenis.

Dit alles heeft zijn nut als afweer tegen de fou-
ten van de kapitalistische bedrijfsmethode, maar
het plaatst evenwel den arbeider niet in een zede-
lijke beroepsgemeenschap binnen de onderne-
ming. Er zijn echter tijdens en na de oorlog inter-
nationaal sterke strevingen ontstaan om tussen

den arbeider en de werkplaats ideële bruggen te
slaan. Men wil den in het industriële leven werk-
zamen mens weer maken tot een mede-verant-
woordelijk lid en tot een mede-drager van het
productie-proces.

Daartoe is niet nodig het bezit te verdelen of
invoering van de een of andere vorm van socia-
lisatie, maar wél is van belang, dat ieder die in
het bedrijfsleven werkt, in hoge of bescheiden
positie, in leidende, zelfstandige of ondergeschikte
functie, zijn deel van de verantwoordelijkheid te
dragen krijgt. Daarop komt het thans aan. Eerst
wanneer dit een feit zal geworden zijn, kan men
spreken van een feitelijke arbeidsgemeenschap.

De zedelijke gemeenschapsgedachte van het
christendom vergenoegt zich niet met-de lering
van de juiste opvatting over de persoonlijke ver-
houding tussen werkgever en werknemer, maar
zij eist een daadwerkelijke organische band tus-
sen alle individuen, die in het bedrijf hetzelfde
product voortbrengen of daarin dezelfde functie
uitoefenen. De leidende arbeid van den onder-
nemer en de ondergeschikte arbeid van den ar-
beider moeten samenvloeien in één en dezelfde
gemeenschap. Men noeme dit dan beroepsge-
meenschap, stand of corporatie, al naar men ver-
kiest.

Deze arbeidsgemeenschap berust op een wet-
telijke erkenning van de bedrijfsautonomie, waar-
bij de Staat zo weinig mogelijk te pas komt en
zich in de meeste gevallen kan bepalen tot het
geven van enkele algemene voorschriften.

Door deze arbeidsgemeenschap krijgt ook het
vraagstuk van de werkverdeling en indeling
nieuwe betekenis en het gemeenschap-vormende
karakter van de arbeid komt tot zijn recht. De
arbeidsgemeenschap kweekt een nieuw orde-be-
ginsel in het bedrijfsleven, welk beginsel niet meer
berust op klasse-vorming en mechanisatie. Wij
zouden moeten trachten in het bedrijfsleven weer
zoveel mogelijk de hiërarchische verhouding van

leerling, gezel en meester te herstellen waardoor
de arbeider ook niet werkt zonder vooruitzicht
voor de toekomst. Wij moeten aankweken een
elite te midden der arbeiders, waardoor zij niet
zonder meer in de massa op- of ondergaan. Wij
moeten bestrijden de gedachte dat de jonge vol-
wassen arbeider reeds spoedig op zijn maximum-
positie komt te staan en waardoor hij reeds op
jeugdige leeftijd zonder verdere vooruitzichten in
het leven staat. Wie die jeugdwens bevordert, be-
vordert niet het belang van den arbeider of van
de jeugd. Dit ware een psychologische fout van de
eerste rang.

De arbeider moet in de moderne organisatie van
het bedrijfsleven zelfstandigheid en een volwaar-
dige levenstaak vinden, maar ook een weder-
kerige aanhankeliikheid en verbondenheid jegens
de onderneming waarboraen.

Het is nu. na deze wereldkrijg, zeker tijd dat de
vertegenwoordigers, zich gaan bezinnen (of beter
gezegd: dat zij hun bezinningen gaan voortzetten)
ten aanzien van de theoretische doelstelling en
practische verwezenlijking van een corporatieve
bedrijfsorganisatie, alsmede met betrekking tot de
ombuiging van het kapitalisme in volstrekt chris-
telijke geest.

Alle aan de christelijke levensopvatting ont-
spruitende hervormings-gedachten moeten echter
aanknopen bij het bestaande bedrijfswezen, want
niets ware meer afkeurenswaardig dan het ver-
vallen in allerlei niet te vervullen ideeën uit het
Rijk Eutopia.

De christelijke opvatting zoekt steeds in het
bestaande de aanknopingspunten te ontdekken
voor een verdere geleidelijke ontwikkeling in de
richting ener werkelijke solidariteit. Zij streeft
nimmer naar revolutie, doch wel naar vergaande
evolutie.

Een groot denker heeft eens gezegd, dat de
koorts-curve van onze tijd zal dalen met elke
geestelijke gedachte, die vormkracht aan het be-
drijfsleven weet te geven. Moge er daarom voor-
al in de intellectuele wereld bezinning komen op
dit brandende probleem in dit historische uur.

Br. A. B. M.

Joris met den draak

J
oris van den Bergh, de vroegere sport-
correspondent van de voormalige „Tele-
graaf" schreef een brochure, getiteld: „De
post in de Vloeiweide" (onder Princenhage)

tot herdenking van de helden van de verzetbe-
weging, die daar vielen voor het vaderland. Op
zich zelf een uitstekende daad.

Maar de schrijver zegt daarin ook het volgende,
wat met die heldenherdenking niets te maken
heeft:

„En Nederland zal herrijzen! Schoner en groot-
ser dan ooit tevoren!.... mits het geen land meer
wordt van R.K. padvindertjes, van A.R. padvinder-
tjes, van liberale padvindertjes en van A.J.C.-ers!
Geen land meer van zoveel bonden met zoveel
bonzen; geen land meer dat (volgens een harde
kwalificatie van eertijds) de aasgieren der con-
flicten kent.- de z.g. „vrijgestelden", geen land
meer dat door sectarisme gespleten en versplin-
terd is.

Zo hei dit niet wordt, gebeurt oi het een of het
andere. Oi Nederland gaat dan aan deze gesple-
tenheid langzaam maar zeker te gronde, of het
krijgt, na de beestachtige jaren der moffen nog
een woedende burgerkrijg te doorstaan. Want dan
zie ik andermaal duizenden en tienduizenden
illegaal zich samentrekken en dan zal bet de
baricade zijn waarop deze kerels zich ter sane-
ring van hun vaderland inzetten. Pastoor en
dominee mogen zich binnen de kerk houden! Dan
zal het ons land beter gaan, en de kerk niet
slechter!"

Hierdoor verlaagt hij zijn geschrift tot „ een
draak" en daarom schreven wij hierboven: „Joris
met den draak".

Joris van den Bergh moge het volgende weten:
Ie. Gij krenkt de gevallen helden, want zonder

de minste twijfel zouden er onder hen verschillen-
den zijn geweest, die zouden hebben geprotes-
teerd, wanneer ze hoorden, dat gij de pastoors en
de dominees binnen de kerkmuren zoudt willen
terugdringen, dat gij een aanval deedt op de vak-

beweging, waarvan zij waarschijnlijk lid waren
en op de principiële jeugdorganisaties van alle
richtingen. Dat dit na hun dood geschiedt, in com-
binatie met hun huldiging, is kwetsend voor hun
nagedachtenis.

2e. Gij pleegt bedrog jegens ons goede Bra-
bantse volk, want dat meent te goeder trouw een
brochure te kopen ter nagedachtenis hunner hel-
den, maar het is er niet op verdacht, dat gij het
gras van de Vloeiweide misbruikt om daaronder
adders uit te strooien, welke hier uitheems zijn.

3e. Gij wilt pastoor en dominee binnen de kerk
terugdringen, de ambtsbroeders van pater Titus
Brandsma, pater Regout, kapelaan Van Lierop en
kapelaan Verhagen, die hun leven lieten in con-
centratiekampen, omdat zij buiten de kerk traden,
van pater Bleijs die zich geheel stelde in dienst
der verzetbewjging en dus buiten het kerkgebouw-
trad, van dominee Niemöller en de vele Neder-
landse dominees, die zich zomin als de pastoors
in hun kerk opsloten.

Gij wilt in de kerk terugdringen de missionaris-
sen en de zendelingen, die naar Indonesië togen,
niet om daar iets te halen, maar alleen om er Iets
te brengen en die daar tevens smeedden een band
tussen Indonesië en Nederland en die dat nu be-
talen met concentratiekamp en dood.

4e. Gij doet een aanval op de „aasgieren" der
vakbewegingen, maar wij geven U de verzeke-
ring, dat dezelfde aasgieren in de afgelopen jaren
meestal belangrijk meer deden dan het schrijven
van een brochure post factum.

Se. Gij wilt ons het recht ontzeggen onze jeugd
(van alle richtingen) principieel te organiseren,
maar zij (wij schreven haast: de aasgieren der
neutralen) zullen haar niet hebben, de ziel van
het kind! Reken daaropl

6e. Gij praat over de „sanering" van ons vader-
land, maar ons christelijk volk heeft Uw sanering
niet nodig. Het laat zich door U en de UWEN niet
te: ugdringen. Trouwens, uw aantal medestanders
zal niet groot zijn. Laat dit u gezegd zijnl

CHRYSOSTOMUS.



ALLERZIELEN
Het Nederlandse volk herdenkt de gevallenen



LEVEN EN STREVE
de actie voor het Kan. v. Schaikfonds,
welke ook weer parochiëel wordt ge-
voerd. De geldsanering ten spijt, ver-
wachten we ook voor dit fonds een
gunstig resultaat.

In vele parochiële afdelingen zijn
reeds bestuursverkiezingen gehouden.
Jonge actieve bestuurders hebben de
taak van de oudere overgenomen.

Een nieuwe afdeling (de 15e) werd
opgericht in de Parochie St. Joan de
Dooper. Een jong en zeer actief be-
stuur is daar werkzaam. In voorberei-
ding is verder de oprichting van de
16e afdeling, nl. in de Parochie St.
Gerardus Majella.

NIEUWS UIT DE DOMSTAD

HET ledental van Juli '41 is ook
in Utrecht ruim overschreden.
Met 4659 leden ging de afd.

Utrecht einde Juli '41 met ere onder.
Het is verheugend thans te kunnen
meedelen, dat niet alleen het oude le-
dental weer is bereikt, maar reeds ver
daar overheen is. J.l. Zaterdag maak-
ten we namelijk zoals gebruikelijk de
ledenstand op. Het resultaat was, dat
Utrecht op dat moment 4812 leden
telde.

Proficiat aan alle Vakafdelingen!
Zonder uitzondering hebben zij allen
aan dit succes meegewerkt. In het bij-
zonder mogen wij echter wel noemen
de afd. Metaalbewerkers, welke maar
liefst 100 nieuwe leden per 14 dagen
inschrijft, de Spoormannen, die 200
nieuwe leden aan hun oude ledental
toevoegden, de afd. Bouwvakarbei-
ders, die iedere week een twintigtal
nieuwe leden noteert.

Blijft de ledenaanwas op dezelfde
voet doorgaan als dit de laatste
maand het geval is geweest, dan mag
worden aangenomen, dat binnen zeer
korte tijd het aantal van 5000 leden
is bereikt.

De parochiële acties voor Herw.
tevenskracht hadden tot gevolg, dat
tot op heden een bedrag van ƒ 12000,-
kon worden ingezameld en reeds af-
gedragen.

Onze aandacht is nu gevestigd op

Het Centraal bestuur heeft kort ge-
leden de par.afd. aangespoord tot het
houden van een Sociale Zondag. 3
Afdelingen gingen daar reeds toe over
en boekten gezamenlijk een deelname
van 600 leden. Goed gedaan! En nu
spoedig de overige 12 afdelingen.

gen moesten uitzien naar een tijdelijk
Secretariaat en door welwillendheid
van onze vrienden de Bouwvakarbei-
ders in hun perceel Bem. Weerd
W.Z. 4 zijn ingekwartierd.

Trots deze moeilijkheid kunnen we
zeggen, dat het werk van de weder-
opbouw van de Utrechtse Katholieke
Arbeidersbeweging succes heeft en de
toets der critiek zeker kan doorstaan.

En zo tussen het drukke werk van
de opbouw der beweging door orga-
niseert het Centraal Bestuur op 15
November a.s. in de grote zaal van
Tivoli

EEN GROTE DEMONSTRA-
TIEVE BIJEENKOMST VOOR
ALLE KATHOLIEKE HOOFD-
EN HANDARBEIDERS VAN

UTRECHT.

De Verbondsvoorzitter en Pastoor
S. v. Nuenen O.E,S.A. zullen op deze
bijeenkomst het woord voeren.

Gezien de omvangrijke propaganda
welke voor deze grote bijeenkomst

Het oude ledental overschreden
Reeds 12000 gulden voor H.L

Activiteit op alle fronten. Groots appèl op til!

Volgens een bijgehouden statistiek
stond het vergaderbezoek vóór 1941
genoteerd op gemiddeld 60 leden per
bijeenkomst per par. afd. Dit gemid-
delde staat thans op 110 genoteerd.
Het kan nog beterl

Zo zouden we nog een ogenblik
kunnen doorgaan met het vermelden
van resultaten, niet minder van moei-
lijkheden waarmede wij te kampen
hebben. We zouden U iets kunnen
vertellen over het eigen gebouw Huize
St. Jan, dat totaal geruïneerd door
de moffen, en dat thans nog bezet
wordt gehouden door the Canadian
Police oftewel „Provost". Dat die he-
ren nog helemaal geen zin hebben om
er uit te gaan. Dat wij noodgedwon-

zal worden gevoerd, mag men nu
reeds als vaststaand aannemen, dat
op 15 November 2000 mannen en
vrouwen de grote zaal van Tivoli
zullen bezetten.

In groepsverband en dan met mu-
ziek, vaandels en vlaggen voorop,
zullen zij vanuit de verafgelegen pa-
rochies naar Tivoli optrekken.

De bijeenkomst zal worden ge-
opend door een groot vlaggenvertoon
van de Kajotters.

De muzikale omlijsting zal worden
verzorgd door onze Muziekvereniging
«de Nieuwe Harmonie" met daar-
naast een Zangkoor, dat nog voor
deze gelegenheid moet worden aange-
zocht.

BEVESTIGDE VER
Met grote voldoening kan worden

geconstateerd, dat het met het leden-
tal onzer Katholieke Arbeidersbewe-
ging naar verwachting en dus naar
wens gaat. Het ledental van de ge-
zamenlijke vakbonden bedraagt reeds
85 % van het aantal hetwelk in 1941
was geregistreerd; enige vakbonden
zijn reeds belangrijk over het oude
ledental heen. Van belang is het daar-
bij op te merken ten eerste, dat inge-
haald moet worden dat deel van het
vroegere ledental hetwelk is afgeval-
len, hetzij door overlijden, hetzij door
hoge leeftijd en ten tweede, dat bij de
nieuwe leden verheugend veel jonge-
ren zijn. Wij hebben reeds aanstonds
na de algehele bevrijding de verwach-
ting uitgesproken, dat onze Beweging,
omstreeks het nieuwe jaar op het voor-
oorlogse ledental zal kunnen rekenen.

Welke conclusies mogen uit dat
voor ons Volk zo verheugende feit
worden getrokken? Deze, naar het
ons wil voorkomen: Ie. dat het ver-
trouwen in de Katholieke Arbeiders-
beweging door de oorlogsgebeurtenis-
sen niet in het minst is geschokt; dat
de Katholieke Arbeidersbeweging
hoofd en hart gewonnen heeft van
tienduizenden jongeren; dat de toe-
komst der Katholieke Arbeidersbewe-
ging verzekerd is en dat zij haar taak
op godsdienstig-zedelijk, cultureel en
sociaal-economisch gebied met succes
zal kunnen vervullen.

De loop van het ledental onzer Be-
weging is tevens een afdoend ant-
woord op de lichtvaardige beweringen
van de z.g. eenheids-vakbeweging,
voor zover het de Katholieke arbei-
ders betreft; zij verwerpen het onwe-
zenlijke, on-Nederlandse geestelijk ni-
vellerende eenheidsstreven; zij houden
wel bewust, voor nu en de toekomst
vast aan de principiële, confessionele
Arbeidersbeweging, wel wetende, dat
zij daardoor dienen het belang van het
Nederlandse Volk, het belang van
Christus' Kerk, het best dienen ook
hun veelzijdige belangen als Katho-
lieke arbeiders.

Het herstel van ons ledental is óók
een afdoend antwoord op de ietwat

Een kleine plaats, een
grote activiteit

Ook in Naaldwijk mogen we
zeggen: het gaat goedt

Onmiddellijk na de bevrijding
heeft het vooroorlogse bestuur
zijn taak weer opgevat.

De goed gevoerde huisbezoek-
actie bracht het ledental van 100
voor de opheffing op 170 leden,
derhalve een belangrijke ver-
meerdering.

De eerste ledenvergadering
bracht in het bestuur een aan-
zienlijke verjonging tot Btand.

Door gebrek aan zaalruimte is
het organiseren van bijeenkom-
sten helaas tot dusverre onmo-
gelijk.

Een groots opgezette geldinza-
meling voor Herwonnen Levens-
kracht is prachtig geslaagd. Aan
het hoofdbestuur kon een bedrag
van ƒ 2900.— worden afgedra-
gen! Bravo, mannen, bravo!

Onze katholieke Technici
In het gehele land zijn momen-

teel de meest actieve leden van
de Ned. R.K. Bond v. Technici
St. Bernulphus druk bezig aan de
heropbouw van hun organisatie
Waar men de gelegenheid had
reeds vroeger te beginnen, is
over het algemeen het succes ver
boven de verwachtingen.

Wij geven hier de resultaten»
van enkele afdelingen:

Eindhoven op 25 Juli 1941 : 141
leden, nu: 230 leden.

Breda op 25 Juli 1941: 61 leden,
nu 73 leden.

Hengelo op 25 Juli 1941: 39 le-
den, nu: 67 leden.

Beverwijk op 25 Juli 1941: 19
leden, nu: 28 leden.

Totaal op 25 Juli 1941: 260 le-
den: nu 398 leden.

Deze vier afdelingen hebben
dus reeds samen een ledenwinst
van ruim vijftig procent....

Het Bondsbestuur is intussen
optimistisch gestemd, temeer om-
dat allerwege gevraagd wordt
om propagandamateriaal....

Het organisatie-besef is, spe-
ciaal onder de technici, gerijpt,
en wij moeten als ijverige bonds-
leden daarvan gebruik maken
door hun de weg naar onze orga-
nisatie te wijzen, zo schrijft het
dagelijks bestuur in een rond-
schrijven zeer terecht aan zijn
afdelingsbesturen.

NIET DOEN!

Van zekere zijde — de rode
kleur verraadt de herkomst! —
worden stembiljetjes verspreid.
Met vette letter staat er op ge-
drukt: Volks-Uitspraak. Daarbij
wordt aan alle personen bo-
ven 21 jaar gevraagd om twee

vragen met ja of neen te willen
beantwoorden, n.l.:
1. of men voor het voorstel is

van de nationale adviescom-
missie voor het houden van
Gemeenteraads-verkiezingen m
December.

2. .Of men voor spoedige parle-
mentsverkiezingen is.

De mogelijkheid om op beide
vragen een verschillend ant-
woord te geven bestaat niet. Er
is alleen de mogelijkheid om bei-
de vragen tezamen met ja of neen
te beantwoorden.

Daar zit natuurlijk een kneep
in!

De vrienden van De Waarheid
oftewel C.P.N, hebben er bl i jk-
baar behoefte aan met deze
„Volks-Uitspraak" een destruc-
tieve actie tegen Regering en
Nat. Advies-Commissie te ontke-
tenen.

Daarom: het biljet niet invul-
len! Maar vernietigen.

e

Financiering premie-

verhoging kinderbijslag-

verzekering

In het Staatsblad F 189 is een
wijziging van de kinderbijslag-
wet afgekondigd, krachtens wel-
ke de tot dusverre uit 's Rijks
schatkist betaalde toeslag op den
kinderbijslag, waardoor deze bij-
slag op 40 cent per dag wordt ge-

bracht, is omgezet in een nor-
male uitkering krachtens de wet.

Hoewel omtrent de financiering
van dezen maatregel officieel nog
niets bekend is, schijnt het blij-
kens persberichten in de bedoe-
ling te liggen, dat de kosten van
de verhoogde uitkering zullen
moeten worden opgebracht dooi
het bedrijfsleven in den vorm van
een verhoogde premie.

De Stichting van de Arbeid
heeft thans aan den Minister van
Sociale Zaken als haar mening
doen kennen, dat, zolang de ver-
eveningsheffing srehandhaafd
blijft, de verhoging van de kin-
derbijslag bestreden zou moeten
worden uit deze heffing. Voor het
geval de vereveningsheffing zou
komen te vervallen, ie de Stich
ting van oordeel, dat van de to-
tale kosten der kinderbijslag-ver-
zekering 50 % ten laste van de
werkgevers en 50 % ten laste van
den Staat zon moeten worden ge-
bracht.

NED. R.K. BOND VAN
OVERHEIDSPERSONEF1

ST. PAULUS
Adresverandering

Bovengenoemde Bond heeft /.ijn
eigen home van voor de oorlog
weer betrokken. Het adres is
dus weer: Zwarteweg 11, 's-G'ra-
venhage. Mon nerop
nota.

ST. RAPHAEL

bereikt een mijlpaal

Nog juist voor het ter perse
gaan ontvingen wij het bericht,
dat de wakkere Spoorwegbond
de 12000 leden is gepasseerd.

Proficiat!
Nu weer voorwaarts! Met

dieselvaart naar de volgende
mijlpaal.

BESTAANSZEKERHEID?

Op een steenfabriek in de om-
geving van Nijmegen werden een
drietal oude arbeiders ontslagen,
waarvan twee met veertig
en een mei dertig dienstja-
ren, eondei enige toekenning
voor oudendagsver zor ging.

Bet Arbeidsbureau te Nijmegel)
heeft deze ontslagen goedgekeurd
Men had yen bevoegdheid dien-
aangaande bepaalde voorschrif-
ten te geven. Ome plaaise.lijkt
beweging heeft deze zaak intuf
sen in behandeling genomen.



VERWACHTINGEN
zinloze opmerking welke van de zijde
van het N.V.V. is gelanceerd: „dat de
confessionele gescheidenheid in de
vakbeweging zinloos en hoogst onge-
wenst is".

Omdat het N.V.V. nogal gebukt
gaat onder gebeurtenissen, welke zich
tijdens en na de oorlog hebben vol-
trokken, willen wij het niet al te hard
vallen over uitlatingen, als wij citeer-
den. Men moet echter niet al te „zin-
loos" doen. Wij hebben, in 's lands be-
lang eraan medegewerkt, dat een ze-
kere eenheid tussen de verschillende
delen der Nederlandse arbeidersbewe-
ging (voorlopig) is tot stand geko-
men. Essentieel bij die totstandkoming
was hetgeen in artikel l van het Regle-
ment van samenwerking werd bepaald,
n.l. dat wij eikaars principes en zelf-
standigheid zouden eerbiedigen. Men
moet aan het begrip „eerbiedigen"
toch wel een zonderlinge inhoud
geven, indien men thans meent te mo-
aen schrijven, dat onze Beweging „zin-
loos en hoogst ongewenst is". Boven-
dien: verstandige mensen gaan toch
geen gereglementeerde samenwerking
aan met een Beweging welke zinloos
en ongewenst is? Hadden wij die op-
vatting van het N.V.V. gekend vóór
de Raad van Vakcentralen, zij het
voorlopig, werd gesticht, dan zouden
wij waarschijnlijk hebben geconclu-
'deerd: het N.V.V. is nog niet rijp
voor een grotere eenheid. De Raad van
VakcentraJen is nog slechts voorlopig
tot stand gekomen; de komende Ver-
bondsvergadering zal definitief heb-
ben te beslissen. Nogmaals: we heb-
ben begrip voor de moeilijkheden
waarmede het N.V.V. in verband met
de eenheids-vakbeweging te maken
heeft, — wij begrijpen, dat het onder
deze omstandigheden gaarne de alure
van „eenheids-organisatie" wi] aan-
nemen, doch men dient de werkelijk-
heid en een gegeven woord niet al te
zeer te miskennen. Intussen blijkt een
fusie tussen de eenheids-vakbeweging
en het N.V.V. — een normaal en ver-
wacht verschijnsel overigens — tot de
mogelijkheden te behoren.

Komt het zover, dan kan ook de rust

bij het N.V.V. zijn intrede doen en
kan weer zin bij het optreden naar
buiten worden verwacht.

Intussen blijkt o.m. uit talrijke, schit-
terend geslaagde vergaderingen onzer
Beweging, hoe ons Katholieke Volk
op tal van gebeurtenissen reageert.

Dat zegt voldoende, niet alleen voor
ons, doch ook voor elke onbevooroor-
deelde, objectieve, deskundige beoor-
delaar.

(d. B.)

Arbeiders bouwen
een kapel

In de donkere en sombere dagen
van October 1944, toen de nood al
hoog was gestegen en de dreigende
spoken van honger, koude en ellende
voor de deur stonden, was de toe-
stand in- de vesting IJmuiden bijzon-
der slecht. In deze plaats toch waren
evacuatie, sloping en razzia aan de
orde van de dag. Maar October was
de maand van Maria en Maria moest
uitkomst brengen. Tot Haar nam men
zijn toevluchten; uit naam van de hele
Parochie van St. Laurentius van Brin-
disie werd door den Rector der Pa-
rochie beloofd, dat ter ere vafa Onze
Lieve Vrouw van Fatima een Kapel
zou worden gebouwd indien de Pa-
rochie voor oorlogshandelingen ge-
spaard zou blijven.

Begin Mei 1945 waren in de Pa-
rochie 1100 woningen onder slopers-
handen gevallen. Een derde deel was
reeds geëvacueerd en algehele eva-
cuatie was al aangekondigd. In twee
opeenvolgende razzia's waren meer
dan 500 mannen uit de Vesting IJmui-
den weggevoerd. Men bleef echter tot
Maria bidden en herhaalde de belofte.

Op de eerste Zaterdag, Mariadag,
van de maand Mei, is de oorlog in
Nederland ten einde. 5 Mei 1945. Het
was de laatste van de 5 Zaterdagen
die gehouden werd ter ere van Maria
van Fatima. En op 15 Augustus komt
het bericht, dat ook in Indië de oor-
log ten einde is. Mogen we hierin
Maria's voorspraak zien?

Getrouw aan de gedane belofte
gaat men thans te IJmuiden-Oost aan

het bouwen. De tekening is reeds ge-
reed en toestemming van Gemeente
en Wederopbouw is verkregen. De
kapel zaP gebouwd worden aan de
Noordgevel van de Paterskerk. Zij
zal gebouwd worden door de arbei-
ders in hun vrije tijd, dus 's avonds
en op de vrije Zaterdagmiddag. Alle
ambachtslieden zullen in de gelegen-
heid zijn hun vakkennis ten dienste te
stellen voor de bouw. Het vrouwelijke
deel van de Parochie zal voer de no-
dige paramenten en de versiering zor-
gen.

Bovendien is besloten dat dit
Maria-kapelletje tevens een monu-

ment zal zijn voor de gesneuvelden
uit de Parochie; alle namen zullen in
marmer worden uitgehouwen.

Zo zal tot in latere tijden deze Ka-
pel getuigen van de dankbaarheid van
Katholiek IJmuiden-Oost ten over-
staan van Maria en tevens een blijk
zijn van piëteit voor de gevallenen uit
de Parochie.

?iIj

dat als ge van werkgever verandert, telkens een nieuwe verklaring
van Uw werkgever bij Uw ziekenfonds moet worden ingeleverd?

dat de uitkering van de ziekte of ongevallenwet, zolang deze wetten
niet gewijzigd zijn, niet méér bedraagt dan 80 procent van f 8,— dagloon
dus hoogstens f 38,40 weekloon en dat de premie ziektewet, zieken-
fondswet en kinderbijslagwet van geen hoger weekloon dan f 48,— mag
worden ingehouden?

l dat de ongevallenwet, bij algehele ongeschiktheid tot werken,
gedurende zes weken 80 procent uitkeert op basis van Uw laatstverdien-
de loon en dat daarna de uitkering maar 70 procent bedraagt, doch nu
gebaseerd op het loon verdiend in het voorafgaande jaar?

dat de uitkering der eerste zes weken a 80 procent begint te tellen
vanaf de dag van het ongeval, zodat als ge een ongeval krijgt, waarmee
ge nog veertien dagen kunt doorwerken, ge dan maar 4 weken 80 procent
ontvangt?

dat de uitkering bij gezinsvermeerdering ad f 55,— verjaart, indien
men deze niet binnen drie maanden aanvraagt bij bet ziekenfondsorgaan,
waarbij Uw werkgever verzekerd is?

l dat een loonvordering na een jaar verjaart en een vordering wegens
onrechtmatig ontslag na zes maanden?

| dat een goedkeuring van het Arbeidsbureau op een aangevraagd
ontslag geen wijziging brengt, indien tussen U en en Uw werkgever een
schriftelijke overeenkomst bestaat, waarin vermeld staat, dat deze dienst-
betrekking pas tegen een latere datum opgezegd kan worden?

dat de wachtgeldregeling in de vrije bedrijven nog geen wettelijke
verplichting is voor den werkgever en dat deze bedoelt de werknemers
ter beschikking van den werkgever te houden?

dat om de uitkering van f 55,— bij gezinsvermeerdering te ontvangen,
gij op dat ogenblik in dienstbetrekking moet zijn en dat voor de 156
dagen die ge in het voorafgaande jaar in loondienst moet geweest zijn —
ook de ziektewet en uitkeringsdace.n meetellen — benevens zes weken
tijdelijke uitkering Ongevallenwet?

J A, ook deze tweede verant-
woording moet er dan nog
maar 'n keer in! Zeker, het

zijn weer dorre plaatsnamen,
weer droge eijfers. Maar het
is toch ook weer een prach-
tig stuk spontaan werk van tal-
loos velen, voor wie bet begrip
solidariteit geen afgesleten pas-
munt is! Wat past hier anders
dan 'n hartelijk, welgemeend
woord van dank aan vele onbe-
kende plaatselijke werkers? Ja,
iets anders past hier ook nog:
dit wekkende voorbeeld moet in
alle plaatselijke afdelingen z'n
uitwerking hebben.

Aalst 934.50
Aalten 559,80
Aoht 38,—
Affe-rden Gld 145.—
Alphen a d R 470,—
Amersfoort 401.S7
Amsterdam 1405.—
St. Anthonis 965.—
Apeldoorn 1080,50
Axel 26,-
Baarlo 09.50
Bavel 133,30
Beek NB 220,-
Benimbroek 140,—
Berg^ijk J24.S5
Bergcbem 183.50
Beugren 170.—
"-'inin^en «IR 13

Bodegraven 46.50
Eolsward ÜMIÏÜ'Ü 593.45
Boxtel .'."'.'.' 1100,—
Breda -> 85,—
Brielle 228,—
Olinge 702,20
Coevorden 181.—
Deest 452.50
Den Dungen 1104,—
Deurne 50,—
Deurninigen 180,78
Deventer , 2800,—

Hazerswoude 155t
's-Heerarendskerke ......' 15,
's-Heerenhoek 200,—
Heeten 148,—
Heinkenszand 162.—
Helvoirt 1041,20
Hengelo Gld 5,62
Hilvarenbeek 680—
Hilversum- 376.80
Hootrkarspel 970,_
Hoogkerk 49,50
Den Hoorn 104,50

NOG EEN KEER
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uitzondering

Dongen 220,—
Dordrecht 65,65
Dreumel 399,—
Driebergen 145,—

Driesprong 51.50
Eenmes i 85,50
Eindhoven 700—
Enkhuizen 1206,—
Esch 222,—
Franeker 800,—
Gaanderen .;. 738,17
Geertr berg 94.70
keffen 133.—
Ofildrop 1651,—
Gilze 249,—
Gouda [ ',\ 345,—
Groenendijk 175,—
Groenlo 20,—
^n Haag '*.' 503,—

Horssen 203.57
Horst _'j 200,—
Hulsberg 96.25

Huijbergen 455.55
Jutfaas 267,—
Kessel 1019.30
Kloosterburen 425,70
Kockengen 15,50
Krommenie .... 133,—
Kruisland ', 1573,33
Kwaddendamme 85,81
Laren NH 500,—
Leerdam 1,50
Leeuwen beneden 212,—
Leiden 205,—
Leidschendana 1256,—
Lemelerveld. ....i,...... 14,40
Limbrioht 57,80
Loosduinen ... , 155,—

Maarssen , 75,—
Maasbommel 740,—
Maassluis 257,35
Made 1445,—
Middelburg 235,—
Mierlo ; 330,—
Mil) 64,—
Mijdrecht 471,—
Naaldwijk 2900,—
Nederh den Berg 10.—
Nw. Borgvliet 132,10
Nieuwkoop 179,20
Nw Namen 39,80
Nw. Vosmeer 540,—
Nootdorp 40 —
Nuland 3,78
Nijkerk , (5,60
Nijmegen ' 830.—
Oeffeit 680,07
Oldenzaal ... '. '..'.'.'.'. 1274.80
Oosterhout 700,—
Ooij bij N<jm. I8S.—
Orthen 1080.47
Oude Niedorp 341.—
Oudenrijn .; 515,95
Ondorp 114.35
Poeldijk 400,—
Puiflijk 20,—
Purmerend 948.—
Rotterdam 152.75
Raamdonksveer 709.60
Raamsdonk , 16.—
Reusel 93.95
Riethoven 250.—
Roosendaal 1000,-
Rosmalen 347.—
Rijkevoort 18.50
Rijssen 172.-
Sambeek 55.10
Sas van Gent 656,72
Schaesberg 62,—
Schalkwijk 190.—
Schipluiden 320,—
Schoondijke 184,—
Soest 458,—

Someren 409,72
Steenbergen j j j 2291,55
Steensel \\ 103,55
Tilburg 5000,—
Uithoorn 216,60
CJlestraten . . 375,62
Ulft 800,—
Ulvenhout ... 92.13
Utrecht 4574,45
Vaassen ... 84,50
Valkenswaard 3400,—
Veghel 775,50
Velden 329.50
Veldhoven 672.44
Velsen Noord :112,—
Venhuizen 1122,—
Venraij 627,—
Vierlingsbeek 53,88
Vleuten ; 493,53
Vroomshoop 327,—
Waalwijk j j -296.87
Wagenberg 3,80
Wamel j _ _ j '"_ 329,12
Wassenaar _ 527,40
Wateringen ...',','.',... 165,—
Waubach 111,—
Weesp . 164,—
Welberg . 198,43
Werkhoven ".'.'.'..' 275,25
Westerhoven 75,38
Weurt 244,60
Wieringen 335,
St. Wilübrord 49,65
WUp 416,—
Winterswijk 18,50
Woerden 2012,—

Wouw 1428,22
Wouwse Plantage 230,74
Wijk bij Duurstede 553,50
CJzendijke 2,—•
Zaandam 610,—
Zaltbommel 440,50
Zeist 384,—
Zutphen 609,—
Zwolle 396,65



W ie of wat Soekarno ook
moge wezen, zijn propa-
ganda voor Indië is uit-
stekend geslaagd. Een

hele divisie sprekers en schrijvers heeft
in de loop van de tijd haar meest
toegewijde best gedaan om bij het Neder-
landse volk belangstelling voor Indië te
wekken; evenwel, hun succes bleef be-
perkt tot een kleine kring van geïnteres-
seerden. Soekarno echter heeft kans ge-
zien in den gemiddelden Nederlander 4p
belangstelling voor Indië los te slaan;
wat dat betreft mag van hem ge-
tuigd worden dat hij kwam, zag en over-
won.

Het komt mij voor dat deze late be-
langstelling over het algemeen niet van
ideële aard is; men stelt te elfder ure
belang in Indië, omdat men vermoedt dat
het materieel belang van het Nederlandse
volk bij het lot van Indië nauw, zorgwek-
kend nauw, betrokken is. De gemiddelde
Nederlander vraagt zich niet af, wat er
van de zeventig millioen Zielen aan de
overzijde van de Oceaan terecht zal ko-
men. Dat interesseert hem minder; deze
vraag komt zelfs in den mens-van-de-
grote-hoop niet op. Maar met des te
„branden der zorg" pijnigt de gemiddelde
Nederlander zich met de vraag, of Neder-
land op weg is Indië te verliezen.

Aldus geformuleerd, is deze vraag een
kwalijke vrucht van de jarenlange onver-
schilligheid ten opzichte van het Land
van Overzee, dat met Nederland één
Rijksgeheel uitmaakt; zij getuigt van een
laakbare onbekendheid met de aard en
de structuur van dat Rijksgeheel; zij kan
niet door de grondwettelijke beugel.
Immers, het is theoretisch mogelijk — of-
schoon zeer onwaarschijnlijk — dat
straks de wegen van Nederland en Indo-
nesië uiteen gaan; maar het is niet moge-
lijk, dat Nederland Indonesië verliest.
Want wil men de kwade kans lopen van
iets te verliezen dan moet men beginnen
met het te bezitten.

Welnu bezitten doet Nederland Indo-
nesië niet, beslist niet. Indonesië is niet
alleen geen kolonie, maar evenmin een
bezitting van Nederland.

Indonesië is nooit een Nederlandse ko-
lonie, in de zin van een volksplanting,
geweest; en het zal nooit een Neder-
landse Kolonie worden, al blijft het niet
Nederland nog zo nauw verbonden. De
ervaring toch leert, dat de overplanting
van den mens der gematigde luchtstre-
ken naar de tropen, althans naar het
tropische laagland, tot mislukking is ge-
doemd, zowel om redenen van biologi-
sche als van ethische aard.

Ook is Indonesië geen bezitting van
Nederland, althans sedert een kwart
eeuw niet. Artikel I van de Grondwet
laat hieromtrent geen mogelijkheid voor
redelijke twijfel open. „Het Koninkrijk
der Nederlanden omvat het grondgebied
van Nederland, Nederlands-Indië, Suri-
name en Curagao". De Grondwet spreekt
dus niet van koloniën, noch van bezit-
tingen, maar van overzeese gebiedsdelen.
Een hele litteratuur, ten dele meer
zwaarwichtig dan verhelderend, heeft
zich rondom dit grondwetsartikel ont-
wikkeld: tomeloze progressisten zowel
als starre conservatieven hebben hun
best gedaan er een bevestiging van hun
staatkundige wensdromen uit te halen —
en als dit niet lukte, ze er in te leggen.
Intussen staat wel vast, dat het de bedoe-
ling van den grondwetgever is geweest,
de delen des Rijks binnen het Rijksver-
band en met handhaving van de Rijks-
eenheid op één staatkundig plan te
plaatsen, als gelijkwaardige en in be-
ginsel gelijkgerechtigde grootheden.

***
Behoren dientengevolge de interne

Btaatinrichtingen van de vier delen des
Rijks als vier druppels water op elkaar
te lijken? Allerminst; een dergelijke ge-
lijk- en gelijkvormigheid zou niet alleen
ondoelmatig zijn, maar onder vele op-
zichten funest voor de overzeese gebieds-
delen. Een Staatsinrichting en een be-
stuurssysteem zijn er voor de onderdanen;
deze zijn er niet om het systeem, om een
of andere staatsrechtelijke doctrine, wel-
ke men daaraan ten grondslag gelieft te.

l
ist ]staat ook in dienst

van de algemene ontwikkeling
onzer leden en wij hebben
daarom gemeend aan het
vraagstuk „Indië" enkele be-
schouwingen te moeten wij-
den. De meesten van ons wis-
ten tot op heden zo weinig
van Indië af, stonden zo heel
ver verwijderd van de proble-
men, die in dit deel van ons
Rijksgebied in godsdienstig,
sociaal, cultureel en staatkun-
dig opzicht aan de orde waren
en nu in deze dagen in alle
scherpte naar voren treden.

Ir. L. J. M. Feber, werk-
zaam gedurende de jaren
1909—1920 bij 'sLands Wa-
terstaat en Burgerlijk Open-
bare Werken in Indië, oprich-
ter van de Indische Katholieke
Partij in 1917, lid van de
Tweede Kamer tot 1936, spe-
ciaal voor Indische aangele-
genheden, Indisch medewer-
ker aan de Maasbode, enz.
was op ons verzoek aanstonds
bereid enkele opstellen over
het Indische vraagstuk te
schrijven, waarvan wij hier
het eerste plaatsen.

leggen. Willen Staatsinrichting en be-
stuursstelsel doel treffen, net algemeen
welzijn bevorderen, het individu naar
rechte maat zowel binden als vrijlaten,
dan moeten zij beantwoorden Etan de be-
hoeften van het volk, dat moet worden
geregeerd; zij moeten daadwerkelijk re-
kening houden met het karakter en de
mentaliteit van dat volk alsook met de
mate van zijn staatkundige rijpheid, van
zijn bestuurlijk vermogen. Onder deze
opzichten zijn de bevolkingen van de
vier delen des Rijks verschillend, zeer
verschillend. Het is derhalve een eis van
doelmatigheid, van algemeen welzijn
voor ieder Rijksdeel afzonderlijk en niet
minder ook van het welzijn des Rijks, dat
de interne staatsinrichtingen van de Rijks-
delen even verscheiden zijn als dezelver
bevolkingen.

***
Voelt de gemiddelde Indonesiër voor

een democratisch staatsbestel, als waar-
voor wij, Nederlanders, geleden hebben
en gestreden? Is hij zowel rijp als ge-
neigd om onder zo'n bestel te leven, in
democratische stijl te worden bestuurd?
Staat het wel vast, dat ons stelsel van
staatsinrichting en ons systeem van be-
stuursvoering de volstrekt beste zijn voor
alle tijden en voor alle mensen dus ook
voor de Indonesische mensen op de dag
van vandaag? En als wij menen te moeten
zweren bij de „democratie", staat het dan
meteen vast dat de verwezenlijking van
de grondidee der democratie in Indië
precies moet lijken op die in Nederland,
wil don Indonesiër het volle recht eens
staatsburgers gewaarborgd zijn? Wij
moeten aannemen, dat de Nederlander
thans wel zo van zijn eigendunk, van de
waan van het alléén te weten en de
staatsmans — en bestuurswijsheid in
pacht te hebben, genezen zal zijn, dat hij
aarzelen zal deze vragen zonder meer be-
vestigend te beantwoorden.

Maar bovendien stelt zich 3e preala-
bele vraag of er eigenlijk wel een volk'
van Indonesië bestaat. Het is mogelijkj
zelfs waarschijnlijk, dat het overgrote
deel der zeventig millioen Indonesiërs
bezig is een volk te worden; een volk
van Indonesië, laat staan een Indonesi-
sche natie in de zin waarin bijvoorbeeld
Huizinga het begrip „natie" opvat, be-
staat echter voorshands niet. Wel zijn er
tekenen welke wijzen op het ontstaan
van een Indonesisch volk; onder die teke-
nen is de nationalistische beweging echter

niet het meest overtuigende — immers,
een volk is nu eenmaal iets anders en
dieper gefundeerd dan een politieke
grootheid.

Voorlopig bestaat er alleen een bonte,
zeer bonte verscheidenheid van volken
en stammen, die 't eilandenrijk Indonesië
bewonen. Voorlopig vertonen die volken,
bij alles wat ze gemeen hebben, niet dïè
culturele en sociale en staatkundige ge-
lijkvormigheid en verbondenheid, die
vereist zijn om als volk te functionneren
en zich als zodanig in de rij der volkeren
te handhaven. De Indonesische eenheid
valt samen met de Pax Neerlandica,
met de vrede onder Nederlandse leiding.
Op de dag waarop die leiding z-ich te-
rug zou trekken en geen andere macht
van buiten in haar plaats zou treden, zou
het niet de Indonesische eenheid zijn ge-
daan. Op die noodlottige dag zou Indo-
nesië worden prijs gegeven aan ontbin-
ding.

Dit is zo natuurlijk mogelijk; in deze
constatering steekt niet de minste gering-
schatting voor den Indonesiër, noch als
mens noch als volksgenoot. Ook in Indië
gebeuren nu eenmaal geen wonderen,
geen dingen dus die de macht der na-
tuur te boven gaan.

Het Indische eilandenrijk bestaat uit
honderden eilanden en beslaat een opper-
vlakte, die bijna zo uitgestrekt is als
Europa; het wordt bewoond door tien-
tallen volken van zeer verschillende
godsdienstige, sociale en culturele plui-
mage. Deze volken spreken tientallen ta-
len, zodat er geen sprake is van een on-
derlinge verbondenheid in de gemeen-
schap ener levende taal. Het Maleis is
meer een Esperanto van de kuststeden
dan een uitdrukking van volkseenheid
op de grondslag van een gemeenschap-
pelijk taalbezit. Deze tientallen volken
en stammen vormen de bontste staal-
kaart, die men zich denken kan; de va-
riaties strekken zich uit van het primi-
tiefste heidendom tot een volwaardig
Christendom, van koppensnellerskinde-
ren tot hoogleraren in de medicijnen en
het staatsrecht, van de naakte wildheid
tot het regentelijk staatsiekleed — en
helaas óók tot de Europese smoking —,
van de primitieve dorpshuishouding tot
de inschakeling in het westers grootbe-
drijf, van oud-Aziatisch conservatisme
tot een verwilderde democratie, waar-
voor niets te dol is.

Zolang men hem het bloed niet onder
de nagels uithaalt, zijn rechtsgevoel niet
krenkt, hem met name het rechtvaardig
loon niet onthoudt, is de Indonesiër "de
zachtmoedigheid en de redelijkheid zelve.
Zo er met één type ter wereld valt op te
schieten, dan met het Indonesische.

Desniettemin hebben de voorvaderen
der zeventig millioen elkaar sedert on-
heuglijke tijden te vuur te zwaard be-
kampt. Aan deze permanente strijd op
leven en dood, stellig een minder
geëigende inleiding tot volkseenheid, is
eerst onder de Pas Neerlandica een ein-
de gekomen. De voorvaderen der zeven-
tig millioen stichtten onder elkaar een
hel op aarde, omdat hun vorsten elkaar
het licht in de ogen niet gunden — enkel
cu alleen daarom. Want om het met een
variant op de uitspraak van een bekend
barbaar te zeggen: „De vorst is alles, en
gij zijt niets", niets en nog eens niets. Dit

is de wet, waaronder de Indonesiër heel
de historie lang, tot in de moderne
tijd toe heeft geleefd en geleden. Onder
de vigueur van deze wet is hij vertrapten
gekleineerd, uitgebuit en uitgezogen op
een manier, waarvan wij, zelfs na een
Duitse bezetting, geen notie hebben.

En nu kan men hem beklagen zoveel
men wil, men kan in zijn trieste geschie-
denis een verklaring en ook een veront-
schuldiging vinden voor zekere tekortko-
mingen van den Indonesiër: maar daar-
naast zal men moeten toegeven, dat de
mens aan het einde van zo'n verleden
niet binnen enkele tientallen jaren kan
worden omgetoverd in een volmondig
staatsburger, die onder een democratisch
staatsbestel kan leven als in zija
rechte element. Vau zulk mensenmatö-
riaal kan men niet op slag en stoot, met
behulp van politieke kunstgrepen een
volk maken. Wie het grote goed der de-
mocratie op waarde schat, zal de eerste
zijn om te begrijpen welk een opvoeding
er nodig is om den mens vaardig en
waardig te maken voor een democratisch
gemeenschapsleven. Hij begrijpt, dat de
eenvoudige desaman, wiens sociale en
economische horizon niet verder reikt
dan zijn dorp, die geen breder gemeen-
schap begrijpt en beleeft dan zijn dorps-
gemeenschap, een diepgaande omvor-
ming zal moeten ondergaan eer hij rijp
zal wezen voor sen Indonesisch staats-
burgerschap. Dit is een zaak van ontwik-
keling en fundering én samenvatting van
een menigte, en wel een zeer verspreide
en zeer verscheiden menigte, fot een
volk; een zaak dus, die zich niet enkel
afspeelt in de sfeer van economie en po-
litiek en derhalve niet met louter econo-
mische en politieke middelen valt op te
redderen — in het kort een zaak, die den
gansen Indonesischen mens raakt, in het
bijzonder als zedelijk wezen.

Intussen is het in afwachting daarvan
geenszins nodig, de moderne verwezen-
lijking van de grondwettelijke gelijk-
waardigheid van Indië met de overige
delen des Rijks voor onbepaalde tijd op
te schorten. Het is zeer wel mogelijk aan
Indië staatkundige zelfstandigheid bin-
nen het Rijksverband te geven, zonder
dat het Indonesische type individueel rijp
is voor een democratie in westerse stijl.
In de jaren 1905—1928 zijn de grondsla-
gen gelegd voor een democratisch staats-
en bestuursbestel; thans is de tijd diar
om met de voltooiing van het staatkun-
dig tehuis van den Indonesischen mens
een kloek begin te maken. Hij zal daarin
moeten leren leven en werken; al wer-
kende zal hij opgroeien tot staatkundige
mondigheid. Al doende zal hij moeten
leren; daartoe zal hem zoveel van de be-
hartiging der publieke zaak moeten wor-
den overgelaten en toevertrouwd, als
maar enigszins verantwoord is. Men hoe-
de zich echter voor pogingen om de de-
mocratische ontwikkeling van het Indo-
nesische volk-m-wording te forceren;
men zij uiterst voorzichtig met het enten-
zonder-meer van bepaalde westerse inzet-
tingen en instellingen op de stam van
hot Indonesische wezen — want er zou-
den miswassen kunnen ontstaan, kwade
woekeringen, die de pas geboren Indo-
nesische democratie zouden verstikken.

Onder die inzettingen zijn er, die mis-
schien bij het westerse type passen,
doch zeker niét bij het Indonesische, al-
thans zoals het voor het ogenblik reilt
en zeilt. Het is daarom niet overbodig
zich van het geestelijk en zedelijk wezen
van den Indonesischen mens te vergewis-
sen alvorens hem met de zegeningen der
westerse beschaving in het algemeen, met
ónze vorm van democratie in het bijzon-
der, aan boord te komen.

L. J. M. FEBER

*) De woorden Indonesië', Indonesiër
en Indonesisch worden hier gebruikt als
aardrijkskundige en volkenkundige aan-
duiding, zonder dat daaraan een beteke-
kenis van politieke strekking wordt ge-
hecht.

Durf

f e leven!

Durf te levenl kwel u niet
Met te veel gedachten,

Werk uw werk en zing uw lied
Onder blij verwachten1.

Vroom en vroolijk, frisch en vroeg
Met dé zonne wakker,

Strek uw handen naar den ploeg
Op den grooten akker l

de Genestet.



Voor de VROUWen het GEZIN
DE
GROTE
ILLUSIE

e lucht is helder, met zo'n beet-
je wolkjes er in. Het water is
niet zo helder, met eeu beet-
je golfjes er in.

Op dat water-inet-een-reuk tussen de
hoge oude huizen drijft zoetjes een vlot
van biscuitblikken. Wie het technisch
wonder het eerst heeft uitgedacht — het
is niet meer na te gaan, helaas. Was het
een Groot-Mokummer, een Haagse bis-
cuithapper, of- een technicus van beneden
de Moerdijk, waar men al bijna een jaar
vertrouwd is met de producten, die de
bevrijders meebrachten — en de afval-
producten?

Het doet er ook niet toe. Het vlot is er.
Het drijft in Utrecht. Tussen de oude ge-
bogen huizen in het stinkende grachtje.

En het wordt met vaste hand voortbe-
wogen. Een miniem vuil schooiertje in
een miniem aantal vuile lappen gehuld,
de blote benen ieder in de opening van
een biscuitblik geplant, peddelt met een
reusachtige dennetak en ondervindt dfl
innig toegewijde belangstelling van allen,
die op de tram wachten en over de
brugleuning hangen.

„Dat ding kapseist zo meteen," zegt
oma, die modern is en de wereld dóór
heeft. Zij staat nu op dit drukke ver-
keerspunt te liften. Zo heeft zij Nijmegen,
Groningen, Rotterdam en Medemblik be-
reikt en zij hoopt nu op doorreis naar
Doorn en passant Bunnik en üdijk aan
te doen, om te zien ergens pruimen ta
krijgen. Of het haar dan altijd gelukt is
mee te rijden? Maar natuurlijk, niemand
laat een oud mens staan. Zij heeft nu al
de kinderen opgezocht en hoopt pruimen
mee te krijgé? uit de een of andere
boomgaard voor den jongsten kleinzoon
in Doorn.

Het vlot wiebelt in het midden van de
gracht. In de kelderportiekjes van de
oude grauwe huizen zitten kinderen pe-
hurkt, op elkaar gepakt — als mussen
soms op zekere heuveltjes-op-straat — en

staren vol jaloerse bewondering naar het
vaartuig. Daar vaart het vriendje, van-
morgen nog gewoon hun kameraadje; de
hemel alleen kan weten hoe verheven zij
hem nu achten boven hun minderwaar-
die; klein gedoetje.

Als het vlot onder de brug door glijdt,
komt de toeschoi:wers een zwakke petro-
leumlncht in de neus; in een paar van de
biscuitblikken werd zeker petroleum ge-
haald, vroeger, voordat de menselijke
geest ze een hoger bestemming toedacht.

Het vlot heeft een korte tocht vol-
bracht, keert en legt aan bij een van de
portiekjes tjokvol kinderen. En dan ge-

EERSTEL OP DE LEDENVER-
GADERINGEN! UITWISSELING
VAN GESCHIKTE KRACHTEN

De artikelen, die over de Katholieke
Vakbeweging zijn verschenen, bevatten
hier en daar woorden, die boven het be-
gripsvermogen van de lezers uitgaan.
Zou het daarom geen overweging verdie-
nen, om de inhoud van Herstel geregeld
op een ledenvergadering toe te lichten,
vooral de belangrijke artikelen? Zoiets
zou bv. heel goed door den geestelijken
Adviseur of door een der meer ontwik-
kelde leden- kunnen geschieden.

Voorts zou ik willen voorstellen, dat er
geregeld allerlei lezingen met film en
lichtbeelden gegeven worden, die het cul-
turele peil van onze mensen opvoeren.
Velen weten weinig of niets van de his-
torie, de cultuur en de schoonheid van
eigen land, spreekt men over schilder-
kunst of over dichters, dan is veelal 't
antwoord: „Dit is toch niks voor ons
soort mensen". Dat is fout. Ook de arbei-
der moet voor dat alles ontvankelijk wor-
den gemaakt

Zouden we nu niet een heel eind in de
richting schieten, als de verschillende af-
delingen, die beschikken over personen
die in staat zijn, ontwikkelingsavonden
te verzorgen, deze met elkaar uitwisse-
len?

Th. den Hollander, Nootdorp.

Met de door inzender gemaakte opmer-
kingen zullen wij rekening houden. Eet
plan om af en toe bepaalde artikelen in
Herstel eens nader te laten toelichten,
bv. door den Adviseur, die dan tegelijker-
tijd gelegenheid heeft, om er wat dieper op

in te gaan, lijkt ons niet kwaad. Daar-
door bereiken wy tevens, dat de belang-
stelling voor Herstel nog meer zal toene-
men. Een apart Herstel-kwartiertje op de
maandelijkse vergadering juichen wij dus
van ganser harte toet

Ook het uitwisselen door de afdelingen
van geschikte krachten voor het geven
van ontwikkelingsavonden, Verdient oa-
ses inziens serieuze overweging. Men krggt
daardoor meer keus, de kosten kunnen er
wellicht door worden gedrukt en het is
wel eens prettig een stem uit een andere
plaats te beluisteren. Een profeet is in
en eigen land ook niet altijd geëerd! Zou
dat niet via de Diocesane Bonden kun-
nen worden opgezet?

Overigens bestaan er ten aanzien van
het culturele en het ontwikkelingswerk
in de beweging grote plannen. Zo is bv.
de oprichting van een eigen culturele
dienst in voorbereiding. Binnenkort zul-
len daarover wel meer mededelingen
volgen.

EET WEEK VAN DEN CREDO
PUGNO-MAN. TE WEINIG
WAARDERING?

Wordt er in het algemeen wel voldoen-
de aandacht geschonken aan de vorming
van goede Credo Pugno-club's? Het wil
mij voorkomen dat sommige besturen,
met name de parochiële afdelingen, al-
thans die in onze stad, van het grote nut
daarvan nog niet voldoende doordrongen
zijn.

Ik heb jarenlang Credo Pugno-werk
verricht maar ben dikwijls teleurgesteld
door het weinige begrip van sommige be-
stuursleden yoor ons werk. Misschien

beurt het wonder dat het kleinste on-
aanzienlijkste jochie, weggedrukt achter
de andere kinderen door de vlotbezitter
kort-zakelijk, doch met een zekere eer-
bied wordt uitgenodigd: „Wil jij nou 's?"

„Edelmoedigheid", zucht oma met een
traan in iedere ooghoek: „Dat is wat
onze wereld ontbreekt" Want, zoals ge-
zegd, oma heeft de wereld dóór.

De genodigde begint zich langzaam
door de kluwen kinderen naar voren te
wringen en ziet onbewogen toe hoe de
vlotbezitter bereidwillig plaats voor
hem maakt. Het vaartuigje schommelt en
helt over — dan.zit hij op de plaats van
den bestuurder. En terwijl hij gedienstig
wordt ingeleid in alle geheimen, alle
wonderbaarlijke geheimen van het vlot,
hoe de peddel het best te gebruiken is,,
enz. begint hij zijn zakken te doorzoeken
en diept eindelijk iets op, iets wits. iets
ronds, iets langwerpigs.

De vaartuigbezitter heeft het gezien.
Hij _ raakt er helemaal van uit zijn doen,
begmt te hakkelen, zwijgt dan een ogen-
blik stil.

„No smoking, joh," zegt hij dan, een
;etje zielig hulpeloos, met een hoofdbe-

komt dat, omdat de meeste Credo Pugno-
kleme mensjes zijn, in maatschap-

pelijke zin dan. En toch, wat een mooi en
noodzakelijk werk wordt er door hen
juist verricht Het werk mag dan klein
zijn, bv. het bezorgen van zo'n doodge-
wone uitnodiging voor een vergadering,
zo neel erg eenvoudig. Maar als je niet
volstaat met alleen maar zo'n uitnodi-
ging door de bus te gooien, maar je
doet er 'n persoonlijk woordje bij, om tot
bezoek aan te sporen, wat heb je dan zelf
niet een voldoening van een goed be-
zochte vergadering. Bij het wekelijks be-
zorgen van Herstel, het voeren van een
of andere actie, eteeds heb je con-
tact met de mensen en de gelegenheid
om steentje voor steentje de beweging te
helpen opbouwen. Laten wij toch alle
zorg besteden aan de vorming van goede
propaganda-elubs en waardering tonen
voor het werk, dat die waardering ver-
dient.

J. B., utrecht

Inzender heeft op de taak van den
Credo Pugno-man en op de betekenis
van diens werk een verrassend juiste kgk
en zijn hele betoog is ons uit het hart ge-
grepen. Het veelal ongeziene, soms on-
dankbare, maar toch zo noodzakelijke
werk van den Credo Pugno-man verdient
de meest mogelijke zorg, verdient ook de
nodige waardering. Over_ 't algemeen
wordt er aan de vorming van goede
Credo Pugno-clubs in de verschillende
bisdo'mmen de nodige aandacht geschon-
ken. En de plaatselijke of parochiële
besturen, die in dat opzicht tot dusverre
in gebreke bleven, mogen bovenstaande
regels ter harte nemen.

•weging naar de geurende petroleumblik-
ken.

„Voor veilig verkeer," zucht oma aan-
gedaan en laat vier prachtige kansen om
mee te rijden schieten. Want zij wil we-
ten hoe het dezen eersten edelmoedigen
mens ter wereld verder vergaan zal.

De genodigde snuffelt even aan de pft-
troleumblikken, peilt het vlot even met
korte kennersblik, werkt zich dan weer
uit de biscuitblik-gaten, door de hoop
kinderen heen naar achter in het kelder-
portiekje. Daar gloeit de cigaret triom-
fantelijk aan.

Voor ons gewone mensen heeft de zaak
daarmee afgedaan: we stappen in de
tram en rijden weg.

Maar niet voor oma. Want voor dat zij
in haar jeep stapte heeft zij nog moeten
zien hoe het prachtig vlot en de peddel
in handen kwamen van den kleinen on-
aanzienlijken cigarettenroker — voor een
doosje Sweet Caporal.

„Edelmoedigheid — o grote illusie1',
moet oma gezegd hebben.

SINTE
ERMELENDIS

MAAGD

e heeft geen grote dingen ge-
daan, dit meisje Ermelendis.
Ze heeft geen plaats gekregen
in de Vaderlandse geschiede-

nis en zelfs in de heiligenlevens wordt
ze bijna niet genoemd. Toch is het goed,
dat wij haar leven kennen, toch is het
goed, dat wy van haar weten. Het is
goed voor de vrouwen en de meisjes en
het is goed voor de mannen en jongens.
Want luistert: dit Brabantse meisje uit
de zevende eeuw heeft ons méér dan een
ding te zeggen.

Wij vonden haar levensverhaal in fle
oude, vergeelde registers van Nederland.

Haar vader heette Ermenoldus, haar
moeder Erinesenda, en vanaf haar jeugd
heeft ze alles gedaan om de deugd te be-
oefenen en een hoge graad van heilig-
heid te bereiken. Toen ze de leeftijd had
om te trouwen, kwamen de ouders met
een voorstel: er was een rijke, jongeman.
Maar Ermelendis, die met Jezus was
verloofd, sneed zich de haren af en was
niet te bewegen een anderen minnaar te
aanvaarden.

We dachten dergelijke verhalen alleen
aan te treffen in de levens van Romeinse
heiligen, van Agnes en Caecilia, van
Lucia en Barbara. Maar wij hebben zelf
onze Ermelendis. Zei ik u niet, dat bet de
moeite waard was, haar te leren kennen?

Omdat niets hielp, hebben de ouders
haar een afgelegen woning geschonken,
waar ze een soort kloosterleven zou kun-
nen leiden. Maar Ermelendis voelde zich
daartoe niet geroepen. Iets anders werd
van haar gevraagd. Ze is zonder geld en
zonder eten, zonder koffer met kleren of
het tasje met snuisterijen weggevlucht
Op blote voeten liep ze en ze kwam in
een dorp bij Cuijck, waar ze is gaan le-
ven als een doodgewone bedelares, die
aan de deuren wordt afgesnauwd en die
leljjke dingen naar het hoofd gesmeten
krijgt. En ze geselde haar lichaam, dat zjj
aan Jezus gegeven had als een hostie.

_Er waren daar in het dorp twee broers,
die haar dikwijls zagen en niet lettend
op haar armoede, slechts oog hadden
voor haar schoonheid van haar jonge
lichaam. Ze zouden haar graag willen
hebben. En ze probeerden op allerlei
manieren, ze vroegen de hulp van den
koster, ze waren van plan haar op een
nacht te overvallen en dan....

De zuivere Ermelendis heeft als bij in-
geving gevoeld, wat haar te wachten
stond. Of heeft haar heur engel gewaar-
schuwd? Ze is uit het dorp verdwenen
en heeft diep in de bossen een kluize-
naarsleven geleid.

Dit alles is gebeurd in Brabant, in ona
eigen land, in de zevende eeuw. Het is
ongewoon en niet voor letterlijke navol-
ging. Maar zei ik teveel, toen ik opmerk-
te, dat we ieta van haar kunnen leren?

Haar heilig lichaam is later gevonden"
en verheven zoals toen de uitdrukking
was, waarmee de heiligverklaring door
den bisschop wordt bedoeld. Wie zal ons
zeggen, wat Sinte Ermelendis voor de
Kerk van Nederland heeft gedaan, door
haar gebed en boete, die ook tot het so-
ciale werk behoren, want de gemeen-
schap beïnvloedend ten goede .

JAN BUKGER



LONEN EN PRIJZEN IN DE LANDBOUW
Hoe de landarbeiders daar over denken

O FSCHOON er principieel geen bezwaar kan bestaan tegen de door de
Regering ingevoerde loonstop, moet van de andere kant toch de
mogelijkheid van correctie op te lage lonen open blijven. De stelling,

dat het loon van de landarbeiders per se veel lager moet zijn dan dat van de

arbeiders in de bouwvakken en in de industrie, kan moeilijk worden volgehouden,

terwijl daarnaast Overheidssteun op de prijs der la. d- en tuinbouwproducten
in zich ongezond is. Noch de boer, noch de landarbevW vragen om steun van
Overheidswege, doch verlangen een zodanige prijs vot>r hun product, dat een

redelijk bestaan daarvan gewaarborgd is. De consequentie daarvan is dat een
aantal eerste levensbehoeften in prijs zouden stijgen. Hiermede is het betoog
van den Voorzitter van onze Katholieke Landarbeidersbond samengevat, die

daarmede over het netelige vraagstuk van de lonen en prijzen de mening van

de landarbeiders vertolkt.

Over lonen en prijzen is reeds veel pe-
Bchreven, teveel eigenlijk om over dit
onderwerp nog iets nieuws te kunnen
zeggen. Dit is dan ook niet onze bedoe-
ling. Onze bedoeling is slechts om aan
het standpunt der landarbeiders in wat
bredere kring bekendheid te geven.

Tegen de door de Regering ingestelde
loonstop bestaat bij ons geen principieel
bezwaar. Wij zijn er van overtuigd, dat
Bteeds hogere lonen en hogere prijzen op
de duur juist voor de arbeiders de
meest funeste gevolgen hebben. Wij me-
nen echter dat maar niet zonder meer
'een loonstop kan worden ingesteld. Er
dient rekening gehouden te worden met
de lage inkomens en deze moeten dus
ook bij een loonstop voor correctie in
aanmerking kunnen komen.

De landarbeiders verlangen niet terug
naar de toestand van voor de oorlog. Zij
menen dat er geen enkele reden is hun
zware en voor ons volk zo hoogst be
langrijke arbeid veel lager te belonen
dan de arbeid in bouwvakken en indu-
strie.

Zij menen daarnaast dat het princi-
pieel onjuist is dat het landbouwbedrijf
met steun van de Overheid in staat moet
worden gesteld de lonen der landarbei-
ders te betalen. Wij kennen hiervoor
geen enkel steekhoudend argument. Naar
onze mening is er geen enkele reden dat
de lonen der landarbeiders lager zijn dan
die der industriële en bouwvakarbeiders,

Historie van de week
30 Oct. Is het 40 jaar geleden,, dat tsaar

Nicolaas II het bekende October-
manifest uitvaardigde, waarbij aan
het Russische volk — alleen echter
in beginsel — de vrijheid van ver-
eniging, van vergadering en van oe
pers alsmede het recht van staking
werden toegekend, terwijl tevens
een Rijks-doema werd ingeste'd.
welke wetgevende vergadering
echter slechts een schijn-constitu-
tie betekende.

31 Oct. Is het 25 jaar geleden, dat de No-
derlandse waterbouwkundige prof.
A. G. Lamminga. die vooral j BI
Ned. Oost-Indië op dat gebied
nuttig werk heeft verricht, te Den
Haag overleed.

l Nov. ia het 375 Jaar geleden, (Jat ons
land door een stormvloed, bekend
als „Allerheillgenvloed", zwaar
werd geteisterd

l Nov. la het 60 jaar geleden, dat door
paus Leo XIII de encycliek „Im-
mortale Dei" werd uitgevaardigd,
•welke de Christelijke staatsorde be-
handelt

3 Nov. hoopt Z M. Koning Leopold III
van België te Genève zijn 44en ver-
jaardag te gedenken.

3 Nov. feestdag van Sint Hubertus (f727;
de laatste bisschop van Maastricht),
patroon der jagers.

4 Nov. wordt de vooroorlogse Hoek van
* Holland—Harwich-dienst door ae

London and North Eastern Rail-
waya (voorlopig met dire afvaar-
ten per week) heropend.

4 Nov. zal te Delft de plechtige viering
plaast vinden van het 50-jarig
kloosterjubileum van den bekenden
Icanselredenaar pater Borromeua •.'«
Greeve op 3 October j.l.

5 Nov, zullen alle onderdelen yan de En-
gelse marine, met inbegrip van het

\ materieel, Nederland hebben verla-
ten.

terwijl wij het eveneens zeer normaal
vinden dat de teeltprijs der land- en
tuinbouwproducten geheel door de con-
sumenten wordt betaald. Wy stemmen
graag toe dat dit laatste in deze tyd
moeilijkheden kan geven, vooral ook om-
dat wij door het thans reeds jaren lang
gevolgde systeem van Overheids-toesla-
gen aan een gegroeide toestand vastzit-
ten.

Toch zal dit stelsel doorbroken moeten
worden en wat ons betreft, liever van-
daag dan morgen.

Het Nederlandse volk heeft er o.i.
recht op te weten waar het aan toe is.
Wanneer men betoogt dat het levensmid-
delen-pakket niet duurder mag worden
omdat bet anders door een gedeelte der
arbeiders niet betaald kan worden, dan
is daar ogenschijnlijk niet veel tegen in
te brengen en wij zijn wel de laatsten die
de moeilijkheden welke hieraan verbon-
den zyn willen onderschatten. Men ver-
gete echter niet, dat wij met het stelsel
van kunstmatig de prijzen laag houden
eigenlijk bezig zijn met op te souperen
wat wij misschien in 10 of meer jaren
zullen verdienen. Steeds hogere Ionen en
prijzen voeren naar inflatie, houdt men
ons voor. Accoord! Doch de weg van de
toeslagen zal er ons nog veel eerder
brengen.

Wij bedoelen hiermede niet de toesla-
gen op de levensmiddelen, welke wij uit
bet buitenland betrekken. Deze abnor-
maal grote invoer zal vanzelfsprekend
van tijdelijke aard zijn en dat op deze
producten door de Overheid een groot be-
drag wordt bij betaald kan als overbrug-
gings-maatregel wel geaccepteerd wor-
den. Trouwens een andere mogelijkheid
is hier niet voor.

Als wij bezwaar heblJen tegen de toe-
slagen, dan bedoelen wij de steun op
onze eigen landbouwproducten. Deze
steun die dus niet als tijdelijke maatre-
gel, b.v. bij misoogst of oorlogsschade
geldt, doch een blijvend deel vormt ïn de
kostprijs der bovengenoemde producten.
Dit is ongezond en economisch ook niet
verantwoord, terwijl het bovendien on-
juist is een toestand te handhaven waar-
bij de landbouwende bevolking steeds op

steun van de Overheid is aangewezen.
Principieel is dit ook onjuist. Noch de

boer, noch zijn arbeiders verlangen steun
van de overheid. Zij vragen slechts: geef
ons een zodanige prijs voor ons product,
dat wy met de verbouwing daarvan een
bestaan kunnen vinden gelijk aan dat
van de overige bevolking.

Wij willen niet nalaten te wijzen op de
consequentie van dit standpunt. Aller-
eerst de doorberekening der productie-
kosten bij de consumentenprijs. Dit bete-
kent dat een aantal artikelen in prys zal
stijgen. 1)

Op de tweede plaats een beloning van
de landarbeid die gelyk is aan de belo-
ning in bouwvakken en industrie ten
plattelande. D.w.z. dat wij voorstanders
zyn van een binding enerzyds, wat uit
het bovenstaande blijkt, van Ionen en
prijzen, doch anderzijds ook van een bin-
ding van de lonen der landarbeiders aan
die van de bouwvakarbeiders en de ar-
beiders in de industrie.

De consequentie van dit standpunt is,
dat een verhoging van het loon in de
bouwvakken en in de industrie tot ge-
volg heeft, dat de Ionen der landarbei-
ders eveneens met een gelijk percentage
worden verhoogd, wat weer meebrengt
dat verschillende levensmiddelen duur-
der worden.

Een enkel voorbeeld moge hier ter ver-
duidelijking volgen:

De sociale afdeling van de Stichting
voor de Landbouw heeft op grond van
de kosten van levensonderhoud en mede
in verband met de lonen van de Bouw-
vakarbeiders aan de organisaties van
werkgevers en werknemers in het land-
bouwbedrijf geadviseerd de lonen der
landarbeiders van 50 et. per uur te ver-
hogen tot 60 et. per uur.

Om deze verhoging uit de opbrengst
Ier landbouwproducten te krijgen is een
bedrag van rond f 90.000.000,— nodig.

Indien dit wordt aanvaard betekent
het dus nu reeds dat verschillende arti-
kelen in prijs moeten stijgen.

Een verdere verhoging van het alge-
meen loonpeil zou een nog grotere stij-
ging tengevolge hebben. Hier komen wij
dus terug in de bekende cirkel.

De sociale afdeling van de Stichting
voor de Landbouw heeft op grond van
de kosten van levensonderhoud en mede
in verband met de lonen van de bouw-
vakarbeiders en de industriële arbei-
ders ten plattelande aan de organisaties
van werkgevers en werknemers in het
landbouwbedrijf geadviseerd de lonen
der landarbeiders van 50 et. per uur te
verhogen tot 60 et. per uur.

Indien dit advies wordt opgevolgd —
in vele streken is dit reeds 't geval —
dan zullen een aantal artikelen in prijs
moeten stijgen.

Een verdere verhoging van het alge-
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meen loonpeil zou een nog grotere stg%
ging tengevolge hebben. Hier 'komen w(j
dus terug in de bekende cirkel.

Bij de aanvaarding van dit standpunt
valt aan deze consequentie echter niet ta
ontkomen en niemand zal hiertegen be-
zwaar kunnen maken.

Wij laten hier onbesproken de vraag
of de verhouding stad-platteland kan
blyven zoals deze thans is. Ook hierover
zou stellig een en ander te zeggen zijn
Voorlopig menen wij hiermede te kunnen
volstaan

Het is niet onze bedoeling te treden ia
het werk van de bonden van bouwvak-
of fabrieksarbeiders, nog minder deze
een gedragslijn voor te schrijven.

Het leek ons echter nuttig eens te
zeggen hoe wij over een en ander den-
ken.

1) intussen blijkt uit een persbericht
dat de regering thans reeds besloten
heeft tot consumenten-prijs. Zie hiervoor
't bericht in de bladen van l Sept, j.1.

HET TEKEN

Met een zoet gefluit der vogelen,
kondigt zich de lente aan.

Nauwelijks is er een Vleugje
voorjaar in de lucht of de crocus
kleurt d'aard met schone en tere
tint.

Bedrijvig fladderen de verliefde
vogels rond het in aanbouw zijnde
nest en ik weet de zomer na-
dert.

Goudbruine bladeren bedekken
de donkerende aarde^als bood-
schap van de winter die komen
gaat.

En ook op andere wijze kondigt
een komende verandering der din-
gen zich aan. Denkt eens aan de
volgetaste wagens van den kolen-
man of de nieuwe fleurige dingen
in de etalages (alles in vooroor-
logse tijden) wezen die ook weer
niet onmisbaar uit, dat er een nieu-
we tijd of seizoen voor de deur
stond.

En zo wachtte ik gespannen op
het teken, dat onmiskenbaar zou
aanwijzen; zie, er komt een nieu-
we tijd.

Wat baatte het mij in het groot
formaat visitekaartje, dat men te-
genwoordig een krant noemt, te le-
zen van Opbouw. Wat betekende
de sanering van ons bloedarm
geld anders dan slechts een poging
om tot de Nieuwe Tijd te gera-
ken. Neen, hét teken wilde ik zien.
Ik wilde niet alleen geloven, ik
wilde zien. Het niet nader te dui-
den teken, het onmiskenbare sein.
En ziet

Het Teken bloeide op uit het as-
falt der straat. Ontwijfelbaar, over-
tuigend, dat het weer Goed wordt.
Het wordt weer echt een goede
tijd. Het te.'-en

Twee volkomen dronken lieden,
nu de borrel weer vrij geschonken
mag worden. Géén militairen van
over de grenzen. Géén zwarte han-
delaren. Neen, doodgewone man-
nen zoals U en ik. Grondig en
waarachtig dronken. Ja, het leed
is geleden. De opbouw is begon-
nen. Ik heb dronken mannen ge-
zien. Sjaarelke,


