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OMNIA RESTAURARL IN CHRISTO ALLES HERSTELLEN.IN CHRISTUS

f—j>»orstinis 1945.
{- l\ En onwillekeurig trekken wij de vergelijking met het

•s * vorige jaar, toen de oorlogsstorm met bloedig en hels
geweld over Jtë wereld heen raasd«. Maar er is ook nu nog een
droevig-duidelijke tegenstelling tussen de vredige, heilige
Kerstnacht en de bittere werkelijkheid rondom ons.

Nog maar nauwelijks is de vrede immers uitgekomen boven het
stadium van gestaakte vijandelijkheden, terwijl de tragedie in ons
Indië die tegenstelling nog slechts verscherpt.

Tegen de achtergrond van de atoombom, met zijn mensheid -
vernietigende perspectieven, vertoont de wereld van vandaag
nog een troosteloze aanblik, zo geheel anders dan wij hadden ge-
hoopt, zo mijlen vér verwijderd van een orde, die alle volkeren
een rechtvaardige en duurzame vrede waarborgt en die tegelijker-
tijd de bron is vaa welvaart en geluk.

Is er dan geen houvast?
Is er dan geou uitgangspunt, van waaruit een nieuw begin mo-

gelijk is? Ergens moet toch een methode, efcn weg te vinden zyn
die voert naar het geluk. Dat is nfet op de eerste plaats een kwes-
tie van systeem, dat is voor alles een kwestie van de geest, van
de mensen zelf. Het grote probleem van deze tijd is de fundamen-
tele verandering van den mens.

***
Redeamus ad fontem.
Laten wij terug gaan tot de bron.
Die in die eerste Kerstnacht is ontsprongen.

***

Zo ooit, dan moet dit Kerstfeest de wereld een ogenblik
tot stilstand, maar vooral tot diepe bezinning brengen.
Een moment moeten wij onszelf de tijd gunnen, om boven de
grote zorgen van alle dag uit te komen om vervolgens door te
dringen tot de essentie van het Kerstmysterie, dat voor velen
helaas niet meer is dan een verre legende, een sprookje van schit-
tering eu van licht Nog deze week, midden in het geroezemoes
van de drukke Amsterdamse Kalverstraat, hoorden we plotseling
iemand achter ons zeggen: ik ga nooit naar de kerk, behalve met
Kerstmis. Knus gearmd, liep het jonge stel door die drukke straat,
maar voor beiden zal zelfs de Kerstnacht in de katholieke kerk
niet uitgaan boven een interessante voorstelling, met een ietwat
romantisch-seatimentele inslag.

Wanneer wy ons echter plaatsen buiten de branding der wereldse
dingen en ona op de ware betekenis van dit mysterie van alle tyden
bezinnen, dan kunnen wg daaruit allereerst de geestelijke zuur-

stof putten die wij zo hard nodig hebben in deze tijd van geeste-
lijke en materiële ontreddering. In de binnenkamer van ons huis,
in stilte van ons hart, zullen wij dan de boodschap verstaan, die
het Kind in de kribbe ons gebracht heeft, zullen wij in ons opne-
men de zang der Engelen in die heilige nacht, waarin immers de
vrede werd beloofd aan alle mensen, die van goeden wille zijn,
zullen wij het verstaan, dat de herders op de velden — de een-
voudigen van harte — het eerst werden geroepen.

* * *

Het is op de eerste plaats de innerlijke vrede, waarvan gezegd
wordt, dat hij alle begrip te boven gaat, die ons dan gewordea
zal. En door die innerlijke vrede in ons eigen binnenste, zullen
wij dan vervolgens de vrede brengen in ons eigen gezin en in
de omgeving waarin wij werken. Want het licht, dat wij in ons-
zelf ontsteken, schijnt immers ook voor anderen.

Daii zal ook ons leven zelf, ons werken en streven op een hoger
plan gebracht worden. Wij zullen ons dan immers niet uitsluitend
door het botte eigenbelang laten leiden, maar een open oog heb-
ben voor de zedelijke en stoffelijke belangen van anderen, voor
het simpele, het waarachtige geluk van onzen medemens.

Hoezeer zal die instelling van elk onzer persoonlijk ook ten'
goede komen aan onze herrezen Katholieke Arbeidersbeweging,
waarin wij, naast materiële waarden — vooral in de komende
tijd — godsdienstig-zedelijke en culturele waarden willen veilig
stellen. Wel verre van in een noodverband, enkel en alleen ter
wille van een betere boterham, bijeengehouden te worden, voelen
wij ons dan pas thuis en sterk in onze principiële, Katholieke
Arbeidersbeweging. Juist tegen de achtergrond van het oude en
toch altijd weer nieuwe mysterie van de Kerstnacht komt het
verenigd zijn in onze Beweging dan immers op het hoogste plan te
staan. Onze saamhorigheid, ons gevoel van onderlinge solidariteit,
als het sterke bindweefsel binnen de ene, nu voortaan ongedeelde
Katholieke Arbeidersbeweging, krijgt dan pas diepere zin.

Als dit de vrucht mocht zijn van deze Kerstnacht, dan kan en
dan zal er binnen die Beweging nog veel en prachtig werk wor-
den verricht, dan kunnen wij elkaar met recht een Zalig Kerst-
feest toewensen. Want dan leveren wij persoonlijk zowel als met
elkaar de beste bijdrage tot de komst van een ware, rechtvaar-
dige en duurzame vrede, waarnaar een moegestreden mensheid
zo reikhalzend uitziet

In deze geest dan aan lezers en medewerkers: Zalig Kerstfeest!

LOUIS BEUMER.



e verdwaalde herder
Wellicht hebben wij nooit zó innig

kerstfeest gevierd als verleden
jaar, toen wij diep in de nood zaten,
in het duister en in alle beroerdig-

heid. Toen de kou in ons lichaam beet en de honger
aan ons knaagde en wij ploeterden om wat sprok-
kelhout en wat eten voor de kinderen. In onze- ar-
moede en ellende en doodsgevaar, drongen de
ontroerende adventsgebeden recht in ons hart
Het verlangen, het mateloos verlangen naar de
komst van den Verlosser, naar een straal van
het Licht dat in onze duisternis zou schijnen, naar
de Vrede waar wij uit heel onze ziel om riepen,
dat verlangen doortrok ons, deed ons 's morgens
met onze kinderen neerknielen in de koude, don-
kere kerk waar de priester als in de*kathecomi>en
bij het schemerende licht van een kaarsje het
Goddelijk mysterie voltrok, dat verlangen bleef
In je leven geheel de dag met zijn zorgen en zijn
angsten, en 's avonds bij het walmende licht van
een stinkend olievlammetje zong je met de kin-
deren de kerstliedjes rondom het schrale vuur
waarin wat gesprokkelde takken vlamden. Nim-
mer heeft de mensheid zó gehaakt naar de Vrede
van Kerstmis, naar de troostende
glimlach van het Kind dan toen. En
nu? Nu ligt die ontzettende oorlog
achter ons en kunnen wij ons nog
maar nauwelijks voorstellen dat
die oorlogsjaren inderdaad voorbij
zijn.

In vele mensen heeft de oorlogs-
spanning reacties gewekt. Ze zijn ^
dof geworden of worden meege-
sleept door een tomeloze begeerte om nu In
snel tempo in te halen wat men jarenlang te kort
kreeg. Vandaar de zucht naar oppervlakkig, zin-
neprikkelend vermaak, vandaar de danswoede,
de ziekelijke hang naar sigaretten, vandaar in
sommigen de afkeer van de arbeidstucht, vandaar
de morele verwildering. Blijkbaar hebben maar
weinigen in de oorlogsjaren van de nood een
•waarachtige deugd gemaakt. De ontbering werd
niet tot een innerlijke versterving, integendeel
men heeft de begeerte opgekropt in plaats van
ze te overwinnen en die opgekropte begeerte
barst nu los als een atoombom en brengt de volks-
zede In ernstig gevaar.

De arme herder is op zijn dwaaltocht door de
nacht afgedwaald, hij volgt niet meer de ster die
boven de kribbe hangt, maar trekt van dwaal-
licht naar dwaallicht.

En voor dien herder, voor die talrijke herders,
zijn wij mede verantwoordelijk. En wanneer de
herrezen arbeidersbeweging duidelijk gezegd heeft
dat zij een taak weet te hebben ten opzichte van
geheel het arbeidende volk, en niet alleen ten
opzichte van de eigen leden, dan zegt zij in wezen
hetzelfde. Het gaat voor een groot deel juist om
die talrijke buiten de beweging staande personen,
om de wankelende massa welke door allerlei be-
geerten heen e^n weer getrokken wordt. Ook de
katholiek die door allerlei beloften gepaaid In
d i Eenheidsvakbeweging terecht kwam is in feite
zo'n afgedwaalde herder. Hij is zo 'n man die in
de nacht aan het dwalen is geraakt en die achter
het eerste de beste dwaallicht aangelopen is.
Overal waar een mens niet meer door inzicht,
maar door begeerten wordt gedreven, daar ver-
liest bij de weg. Duidelijk en klaar moet dan ook
voor een ieder de doelstelling zijn: het scheppen
van een goede maatschappij, doch niet als laatste
doel, doch uitsluitend om de voorwaarden te
scheppen waarin een mens als kind Gods kan
leven. Ook bij de vurigst gestreden maatschap-
pelijke strijd moet niet vergeten worden, dat het
uiteindelijk gaat om het rijk Gods en dat al het
andere ons zal toegeworpen worden.

***
Kerstmis, dit feest van Goddelijke tederheid is

een feest van bezinning en verdieping. Zelf* dit
feest, dit hoge en vrome feest is ontwijd door de
lege sentimentaliteit waarmede de wereld het
pleegt te vieren. Een lege, holle romantiek bleef
over zonder zin en zonder innerlijke vreugde.

Bij de stal van het Kind moeten wij deze maal
alle armoede en honger en koude en duisternis
yan bet laatste oorlogsjaar herdenken en nu moe-

door

J. Beerends

ten wij — niet door de bittere nood gedwongen —
doch uit vrije wil, naar Zijn zuivere armoede pel-
grimeren, ons zuiveren aan Zijn ontberingen.

Aan Zijn voeten moeten wij het geheim over-
wegen waarom WIJ bleven leven terwijl zoveel
duizenden gestorven zijn, doodgemarteld, neer-
geschoten en uitgehongerd. Wanneer het hun taak
is geweest om voor hun land, hun trouw, hun ge-
loof te sterven, dan was het dus .blijkbaar ónze
taak om te leven, is dat leven dus een taak, een
dappere en grote taak. Op die taak moeten wij
ons bezinnen. En zeker moeten wij, knielend in
het licht dat van Zijn kribje uit ons overstraalt,
denken aan de duizenden dwalenden daarbuiten,
afgezien van de vraaa of zij tot onze vrienden
dan wel tot onze vijanden behoren. Bidden wij
van harte en oprecht voor hen die ons in de
oorlogsjaren onrecht deden, die ons overrompeld,
achtervolgd of verraden hebben. Indien wij daar-
toe in de kerstnacht de kracht niet vinden, waar
zullen wij dan ooit die sterkte verkrijgen? Laten
wij, bidden voor het Duitse volk, voor de gelovi-
gen zonder kerken, voor de moeders en voor de
kinderen, voor de priesters die deze geteisterde

en verdwaalde kudden moeten'hoe-
den. Herinneren wij ons de eenheid
van alle gelovigen in het mystieke
lichaam van Christus.

Hoe zouden wij de vrede verwer-
ven indien wij de liefde niet bezit-
ten en hoe zouden wij de liefde
bezitten indien wij onze naasten

••' haten? Wanneer op de puinhopen
van het in ellende gedompelde

Europa geen hernieuwd Christendom ontbloeit,
waar zouden wij dan op kunnen hopen?
Zal Europa na zoveel eeuwen christendom in de
nacht van het barbarisme hervallen? Zal het com-
munisme zijn kans krijgen nu het in zoveel harten
donker en koud is geworden en de -wanhoop de
mensen verblindt? Duizenden arme, misleide en
bedrogen herders dwalen rond op de aarde en
houden hun gezichten afgewend van het Licht
dat schijnt in de duisternis.

Indien het Christendom triomfeert, dan zal het
door den levenden Christus zijn die met en door
levenden christenen werkt en getuigt.

•eden is dan het Licht over ons opgegaan:
de Heer komt onder ons, de Schepper
van de nieuwe tijd. Wiens rijk nimmer

-eindigen zal. Zie, de nacht is voorbij en
de Zon ter baan gestegen. „Een Kind is ons ge-
boren, een Zoon is ons gegeven."

Met deze weinige woorden geeft pater fr. Rup.
v. d. Valk in zijn niet genoeg te waarderen „Litur-
gisch Handboek voor het Katholieke Huisgezin"
een korte, maar rake typering van het grote
kerkelijk feest, dat wij weldra gaan vieren. En
daarmede heeft hij de diepere zin geopenbaard
van gans de Kerstliturgie en van geheel de Kerst-
folklore tevens. Twee zaken, liturgie en folklore,
die bij de Kerstviering zo nauw hand aan hand
gaan als wellicht nergens bijK enige andere fees-
telijkheid wordt waargenomen.

Heeft de Kerstviering ook al enige andere fa-
cetten, zoals het hoogtij der huiselijke gezelligheid
en het feest der milddadigheid jegens de armen
bij uitstek, in deze drie-éénheid, welke zo onge-
veer de gehele Kerstfolklore omvat, moet toch
de verheerlijking van het Licht als de voornaam-
ste worden beschouwd.

„Heden is dan het Licht over ons opgegaan!"
Deze woorden typeren de gehele reeks van reli-

gieuze en profane ' f eestuitingen gedurende «I»
veertigdaagse Kerstperiode, van Kerstmis tot en
met Maria Lichtmis, — of eigenlijk reeds vanaf
het begin van de Advent Daarvan getuigt het

eerste kaarsje, dat wij op de eerste Advents-Zon-
dag ontsteken aan de Adventskrans en het laatste
„koningskaarsje", dat de jeugd al springend op
Driekoningen-avond uitfloept

De oorsprong van deze lichtcultus is niet moei-
lijk te verklaren. Het Kerstfeest, dat in de 4e eeuw
door de H. Kerk werd ingesteld, viel in de periode
van het grote Germaanse Midwinterfeest tef ere
der heidense godheden. Behalve een zielenfeest
was deze Joel-viering ook een zonnefeest ter ere
van het terugkerende en groeiende zonlicht. In
die oude tijd nu hadden onze heidense voorouders
de gewoonte omstreeks de 2Ie December hun
huizen te versieren door er met licht getooide
groene kransen in te hangen als zinnebeeld van
de lengende dagen, die meer licht en bloei in de
wereld brachten.

Het is alleszins aannemelijk, dat de H. Kerk, dia
de gebruiken en /olksvoorstellingen van onze
heidense voorouders overnam en in christelijke
zin herschiep, ook bovengenoemde lichtcultus
overnam. Maar het zou niet juist zijn, wanneer
wij de verheerlijking van het licht in de Kersttijd
louter als een overname van heidense tradities
beschouwden, zoals door vele folkloristen wordt
verkondigd. Een minstens even grote rol heeft
daarin de Liturgie der katholieke kerk gespeeld.

Wil men de diepte van die invloed peilen en
zich tevens een juist denkbeeld vormen van da
zeer bijzondere en hoge betekenis van de Kerst-
licht-symboliek, dan doet men goed zich vooral
in de Kerst-liturgie te verdiepen. De kerkelijke
plechtigheden van de eerste Kerstdag bieden
daartoe ruimschoots gelegenheid.

Reeds in de eerste van het drietal opeenvol-
gende heilige missen, „Nachtmis" geheten, of-
schoon nog zwaar overheerst door het geheimnis-
volle duister van de Advent, breekt in de Liturgie
een lichtglans door als de priester bidt in de Col-
lecte: „O God, die deze hoogheilige nacht hebt
doen schitteren door de glans van het ware Licht,
geef dat wij de vreugde van het Licht, welks ge-
heimen wjj op aarde gekend hebben, ook eens in
de hemel mogen genieten."

Sterker nog komt de licht-symboliek tot uithief
in de tweede of „Dageraadmis", waarvan de In-
troltus al aanstonds vreugdevol aankondigt: „Een
licht zal heden over ons stralen, want de Heer is
ons geboren." Terwijl door de Collecte van de
tweede H. Mis de licht-terminologie als in felle
bundels sprankelt: „Geef ons, almachtige God,
dat wij door het nieuwe Licht van Uw mensgewor-
den Woord overstraald worden, in onze werken
doen uitblinken wat door het geloof in onze geest
schittert."

Eerst in de derde H. Mis echter, de z.g. „Dag-
mis", krijgt mét de Kerstgedachte ook de Licht-
symboliek haar hoogste ontplooiing. In de Gradu-
ale heet het: „De heilige dag heeft ons beschenen:
komt, volkeren, aanbidt den Heer, want heden
daalde een groot Licht op aarde neer." En de
climax wordt bereikt in het Evangelie (het alge-
meen bekende St. Jans-Evangelie), waarin uitvoe-,
riger dan ergens in de H. Schrift het geval is.
wordt gewaagd van het Leven, dat het Licht der
mensen geworden is." Het Licht, dat in de duis-
ternis schijnt, maar dat de mensen niet hebben
aangenomen.

En dan verder over Joannes. den boetgezant
sprekend, te verklaren: „Hij (Joannes) was het
Licht niet, maar kwam om van het Licht (d.i. Chris-
tus) te getuigen." Waaruit men dus zou kunnen
besluiten, dat de Apostel-Evangelist het Christus-
begrip volkomen identiek ziet met de Licht-ge-
dachte of Licht-Symboliek, zoals wij die op het
Kerstfeest huldigen.

Daarom is er geen enkel bezwaar tegen het
Kerstfeest te vieren met glans en schittering van
kaarsen en kaarsjes, van lichtjes en van Kerst-
vuren of van welke lichtbronnen ook. Daar steekt
niets heidens in, integendeel, het is, in het licht
van Liturgie en H. Schrift, een echt christelijke
uiting van feestelijke vreugde.

„Heden is het licht over ons opgegaan: de Heer
komt onder OM, de Schepper van de nieuw*
tijd...."

0. J. M. DOUWES.
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Vredevorst, hoor onze bedent

Vader aller eeuwigheden,
Wonderlijk en Raad en Kracht,
Kind van kribbe en kruis tezamen.
Laat Uw liefdevolle namen
Lichten^ in de donk'r e nacht;

Laat Uw heil de wereld helen,
Laat Uw Engelen cymbel spelen,
Voor het hart dat waakt en wachtf
Voor de ruwen en de sluwen,
Voor de Godvergeten schaar,
Onbewusten, vals gerusten.

Geef Uw Goddelijk gebaar
Als een noden tot de feeslgang,
Naar Uw huis en eeuwig wel;
Evangelie, Blijde Boodschap,
God met ons, Immanuel.

KASTELER,



KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING
Mr. J. H, v. Maarseveen

het woord

Rechtsgrond voor annexatie. — Aansprake-
Iqkheid voor bedreven onrecht in verband
met het uitdreven der bevolking.

Mr. J. H. v. Maarseveen behandelde in
zijn- voordracht de annexatie, bezien van
juridisch en moreel standpunt. Na het be-
grip annexatie te hebben vastgelegd, be-
sprak deze inleider de volgende twee
.vraagpunten:

a. is annexatie door Nederland geoor-
loofd;

b. is uitdrijving der bevolking juridisch
en moreel te verdedigen.

De grote schade, door Duitsland aan
Nederland toegebracht, maakt de rechts-
grond uit, krachtens welke Nederland
juridisch en zedelijk gerechtigd is
Duits gebied hetzij te annexeren, hetzij
onder zijn controle te brengen, eendeels
om schadevergoeding te verkrijgen, an-
derdeels om zich voor de toekomst te be-
veiligen.

Hugo de Groot noemt in zijn werk De
jure be]li ac pacis deze zelfde gronden
— schadevergoeding en beveiliging — •
als rechtvaardiging voor annexatie. Hij
spoort alleen aan tot een zekere gema-
tigdheid en beroept zich daarbij op voor-
beelden uit de oudheid, speciaal uit de
Romeinse geschiedenis. Nu hadden de
Romeinen, hoezeer overtuigd van hun
eigen superioriteit, toch de gewoonte
overwonnen volken in hun staatsverband
op te nemen.

De Romeinen bezaten echter de gave
om een overwonnen volk aan zich te bin-
den.

Of wij daarin zouden slagen ten op-
zichte van de Duitsers, die in de nabij-
heid van onze grenzen wonen, zou voor
een goed deel ook van ons zelf afhangen.
De geneigdheid onder het Nederlandse
.volk daartoe is echter niet groot en onze
geestelijke instelling ten opzichte van
de Duitsers is daarvoor althans op dit
ogenblik ook niet bijster geschikt

Blijft dus over de annStatie met uit-
drijving der bevolking.

Óp de weg van de bestraffende
gtaat ligt het zijn schade^aanspraken te
matigen tot zodanige omvang, dat
daaraan door de schuldige staat kan
.voldaan worden, zonder dat het econo-
misch bestaan van zijn burgers bedreigd
wordt. Dit moge misschien niet een eis
.van strikte rechtvaardigheid zijn, het
wordt in ieder geval voorgeschreven
door de christelijke deugd "van barm-
hartigheid en bovendien door het gezond
.verstand.

De gedachte, dat voor een door een
staat of zijn organen begaan onrecht de
staat zelf en niet zijn burgers recht-
streeks aansprakelijk is, komt ook in het
positieve volkenrecht tot uiting.

In het kader van het statenstrafrecht
past niet de uitdrijving van de bevolking
van een geannexeerd gebied. Bij annexa-
tie toch ontneemt men iets aan een staat,
bij uitdrijving ontneemt men iets aan het
uitgedreven individu. In beoïnsel is ech-
ter het individu niet individueel aan-
sprakelijk voor het door een staat be-
gaan onrecht. Anders is het, wanneer ook
het individu schuld heeft aan het door
de staat begane onrecht.

Bij ons is men geneigd zeer gemakke-
lijk tot de aansprakelijkheid van alle
Duitsers voor het onrecht door «de
Duitse Staat begaan te besluiten, omdat
men de gedachte huldigt, dat de Duit-
sers alles, wat het Hitlerregime aan on-
recht deed, goedkeurden en steunden.
zolang^het 't Hitlerregime voor de wind
ging. Ik" weet niet aldus mr. v. Maarse-
veen, of dit 'n rechtmatige beoordeling is.
Het is voor een mens zo moeilijk in zijn
oordeel over zijn vijanden rechtvaardig
te blijven.

En daarom zal men tot de slotsom
moeten kome», dat niet alle bewoners
van het te annexeren gebied persoonlijk
aansprakelijk zijn voor het leed, dat over
ons gekomen is, en zeker niet in die
mate, dat 'men hen van hof en huis zou
mogen verjagen en zou mogen uitdrij-
ven naar het moeras van menselijke el-
lende, wat het resterende Duitsland op
dit ogenblik vormt.

Maar ook al zou het uit een oogpunt
van rechtvaardigheid geoorloofd zijn,
zulks te doen, dan nog zou men uit een
oogpunt van christelijke barmhartigheid
dit moeten nalaten.

Zou echter niet de barmhartigheid ona
moeten weerhouden van het uitdrijven
ïas de ieifijjdng uit het geannexeerde

Juridische
historische
economische
en morele
aspecten

gebied, dan zou dit nog moeten gebeuren
om wille der beschaving en het gezond
verstand. Om wille der beschaving:
want het verjagen van honderdduizen-
den mensen, daaronder vrouwen en kin-
deren, is een barbaarsheid, welke het
nazi-regime heeft ingevoerd, maar voor-
dien naar onze begrippen iets ondenk-
baars was.

Om wille van het gezond verstand: In-
dien wij dit onze naburen aandoen, zal
de verhouding tussen Nederland en
Duitsers voorgoed vergiftigd zijn. Wij
zullen niet gemakkelijk vergeten, wat
ons misdaan is, maar ook de Duitsers
zouden het niet kunnen vergeten, indien
wij hun in hun ellende nog het

toch zelf annexatie met evacuatie be-
pleit heeft. Mr. v. Maarseveen merkte
hier op, dat Minister Van Kleffens dat
deed in 1944, in de hitte van Je strijd in
de verbittering om de ons volk aange-
dane wreedheden, misschien ook om den
vijand van uitersten te weerhouden.

Maar thans is de strijd voorbij, wij heb-
ben gelegenheid gehad weer tot bezin-
ning te komen, thans moet ons woord
werkelijkheid kunnen worden, en wel zo,
dat wij er niet voor behoeven terug te
deinzen noch ons er later over behoeven
te schamen. En indien wij dan onze toe-
komst niet willen bouwen op het onge-
luk van millioenen medemensen, dan zal
men ons later misschien verwijten, dat

W ij staan in Nederland voor beslissingen, die geduren-
de generaties de welvaart van een volk bepalen.
Daartoe behoort ook het annexatie-vraagstuk, dat na

de bevrijding in openbare discussie is gebracht. Wij, die niet
gewoon zijn het oog te werpen op grondgebied, dat vaak
eeuwenlang aan anderen h,eeft toebehoord, moeten in dit
probleem pas na rijp beraad een standpunt bepalen. Doch
niet de burgers individueel, maar de organisaties der burgers,
de levende organen van de Nederlandse Volksgemeenschap,
zoals de Katholieke Arbeidersbeweging, moeten in eigen
kring een mening formuleren.

En daarmede stelde Prof. J. v. d. Brink het door de bewe-
ging genomen initiatief in het juiste licht.

schouwspel boden van de uittocht van
millioenen Duitsers uit het door hen van
oudsher bewoonde land naar een gebied,
dat economisch niet in staat is hen op te
nemen.

Laten wij toch bedenken, dat wij
vroeg of laat weer zullen moeten samen-
werken ook met de Duitsers; men mag
van West-Europa geen heksenketel ma-
ken van elkander tot in de dood haten-
de volken, tenminste indien men niet
West-Europa wil laten wegzinken in bar-
baarsheid en economische ellende

In ieder geval wensen wij, ethische
Nederlanders geen „Lebensraum" tot de
prijs van de economische en sociale
ondergang van twee millioen mannen,
vrouwen en kinderen. Wij weten, dat het
Duits nazi-regiem ^voor zulk een wan-
daad tegenover ons niet zou terugge-
deinsd zijn. Maar het is juist onze trots,
dat de vijand wel ons land, maar nooit
onze ziel hoeft kunnen veroveren. Wij be-
talen de Duitsers niet met de munt ,
waarmede zij ons betaald zouden hebben,
indien zij overwonnen hadden, omdat wij
ons zelf niet willen verlagen tot het peil,
waartoe zij gezakt waren.

Men zal misschien aanvoeren, dat Mi-
nister Van Kleffens. wiens gezag in inter-
nationale rechtskwesties zeer groot is,

wij onze kans niet "enut hebben, maar
dan zullen wij kunnen antwoorden, dat
wij verkozen hebben te zijn desnoods
arm. maar dan toch menselijk, arm, maar
fatsoenlijk, arm. maar geen rovers, beu-
len of barbaren, arm maar christenen,
die tot hun Vader elke dag opnieuw
mochten blijven bidden: Vergeef ons
onze scnulden, gelijk wij anderen hun
schulden vergeven. Christenen, die ook
in "de moeilijkste omstandigheden ver-
trouwen hebben gehad in het woord dor
Eeuwige Waarheid: Zoek eerst het Rijk
Gods PU zijn gerechtigheid en zijn
(jerrcht.iiiJiettl: on al het overige zal tl
worden toegeworpen.

Beschouwing Pro/. J. v. d. Brink

Economische gezichtspunten. — De kwestie
der herstclbetalingen. — Annexatie en
overbevolking.

Prof. J. v. d. Brink, de economische
raadsman van het Verbond, behandelde
allereerst de grondtrekken van onze
economische structuur in verband met
het internationale verkeer. De export

van hoog gekwalificeerde arbeid vorm-
de een belangrijk deel van onze wel-
vaart. Onze handelsbalans wijst een on-
gunstig saldo aan dat wij o.m. ook moe-
ten aanvullen door diensten in de inter-
nationale koopvaardij en door rente en
aflossingen van in het buitenland beleg-
de vermogens. Daardoor zijn wij in staat
het saldo aan import te f inancieren. En
vooral nu wij gedwongen zijn grote be-
dragen in het buitenland te lonen, is het
van zo groot belang onze export te kun-
nen opvoeren on daarom zijn wij er
geenszins bij gebaat het Europese ach-
terland tot een economische onmogelijk-
heid te maken.

Spr. gaf vervolgens enke le percentages
van onze export naar on onze import uit
de verschillende landen in IflTO. Het zal
uitermate wenselijk zijn om deze struc-
tuur van onze in te rna t iona le handel in
de toekomst weer op te bouwon en toch
is ons land van nature in een van het
b«*enland afhankelijke positie.

Inleider besprak vervolgens de moge-
l i jkheden op het gebied der herstelbeta-
lingo.n on kwam daarbij tot de slotsom,
dat Duitsland zijn schuld nimmer in zijn
geheel zal k u n n e n voldoen, noch uit zijn
r.ationale inkomen, noch uit zijn gelde-
lijk vermogen. Betaling uit het nationale
inkomen heeft bovendien bezwaren in
verband mot pol i t ieke factoren, wanneer
deze betalingen zich over een lange ter-
mijn zouden uitstrekken. Het totaal der
schade wordt geschat op 15.20 milliard
<:n er blijft dus niet veel anders over dan
betaling met on verplaatsbaar vermogen,
dus met grondgebied.

Vervolgens kwam hot bevolking-poli-
tieke argument in behandeling. De
streek, welke voor annexat ie in aanmer-
king komt, is dun bevolkt. Ruim veertig
procent van dat gebied bestaat uit land-
bouwgronden met boerderijen van 100 en
meer hectaren, terwijl de boeren bij ons
zitten op plaatsen met vaak niet meer
dan 5 hectaren, hetgeen de rentabiliteit
zeer nadelig beïnvloedt. Annexatie on ko-
lonisatie zouden derhalve het bevolkingB-
probleem in ons land aanmerkelijk ver-
lichten.

Op morele gronden is verwijdering der
bevolking echter niet geoorloofd, waar-
voor spr. verwees naar het referaat van
den eersten inleider. Alleen dat deel der
bevolkinsr, dat een reëel prova.tr voor het
Koninkri jk betekent, zal moeten worden
verwijderd.

Er zijn trouwens nop; andere argumen-
ten tegen massale uitdri jving der bevol-
king, vooral internationaal-politieke mo-
tieven. Er kan in het overblijvende deel
van Duitsland een haard van moeilijkhe-
den en spanningen ontstaan, die de in-
ternationale politieke verhoudingen zou-
den vertroebelen, terwijl voorts dit deel
van Duitsland als belangrijke handels-
partner in hoge mate zou zijn gehandi-
capt.

Spr. kwam tot de conclusie, dat boven-
matige annexatie-oisrn op bovenstaande
gronden moeten worden afgewezen. Ne-
derland draagt mede de verantwoorde-
lijkheid voor de ni«uwe internationale
orde. Alleen de annexatie van een zoda-
nige strook, dat geen verstoring van het
internationale politieke, sociale en eco-
nomische leven valt te vrezen, kan door
Nederland worden aanvaard.

De bevolking mag — met uitzondering
van de gevaarlijke elementen — niet uit
het te annexeren gebied worden verdre-
ven, en moet overigens vrij gelaten wor-
den in haar keuze ten aanzien van 't land
waar zij alsdan wil wonen. Ton aanzien
van de oplossing van het bevolkings-
vraagstuk zijn de mogelijkheden inder-
daad ook bij een beperkte annexatie van
•rrote betekenis, terwijl men uit een oog-
punt van lierstelbetalingen de gevolgen
niet moet overschatten. Nederland be-
hoort mede tot de overwinnaars doch
mag zich nie^ laten leiden door gevoe-
lens van wraak- en roofzucht en bij be-
paling van ons s tandpunt moeten zeker
in de Katholieke Arbeidersbeweging de
geestelijke motieven do doorslag geven.

Tijdens de gedachtenwisseling over dit
crezichtspunt kwam nog naar-voren (v. d.
Brink wees daar nog speciaal op) dat in
de te annexeren gebieden bij Aken en
Giiliek voor ons land zeker voldoende
kolen zitten, namelijk een jaarlijkse pro-
ductie van 18 millioen ton. zodat wij het
Ruhrgebied zeker niet nodig hebben.



Ter voorlichting
"̂  R is een goede brochure ver-
w schenen, geschreven door den
1 heer J. G. Suurhoff over de
^\ iiotterdamse havenstaking. Vol

komen terecht wordt daarin opgemerkt
dat de arbeiders thans sterke, levende
vakorganisaties moeten opbouwen, orga
nisaties welke hun kracht niet verdoen
aan onderling krakeel

Dat s tandpunt is logisch, redelijk, van
zelfsprekend en de Katholieke Arbeiders
beweging heeft, bewust, haar best gedaan
om tot meer ideale verhoudingen met de
andere delen der Nedérl. Arbeidersbewe
ging te komen. Het zelfde geldt voor het
Christelijk Vakverbond Wij hfbhen ons.
op vergaderingen en in onze bladen ont-
houden van critiek op anderen; wij zoeh
ten kracht in propa<rerin<r en toepassing
van onze eigen beginselen

Geen onderling krakeel, •- best —,
daarom stelt het teleur dat de heer J. «.
Suurhoff in „De Vakbeweging" van het
N.V.V. wél krakeelt. Welk Nederlands
belang stelt de hee'r Suurhoff zich voor
te dienen, door de confessionele vakor-
ganisatie zinloos te noemen? Gaven wij
daartoe aanleiding? Geeft het Reglement
van samenwerking daartoe aanleiding?
Welk Nederlands belang denkt hij te die
nen, door een historisch en feitelijk on
juist beeld te geven van de wijze waar-
op het N.V.V in bezettingstijd schutter
de en de confessionele centralen zijn on
dergegaan?

Dit z i j n . wat het laatste betreft, de fei-
ten: Woudenberg kwam bij het N.V.V. en
overwon: behoudens enige bestuurders
die ontslagen of met „verlof" werden
gezonden: de overgrote rest van de (ge-
salarieerde) bestuurders bleef, — bleef
niet alleen doch werkte met Wouden-
berg mee, om het zo zacht mogelijk te
zeggen.

Woudenberg kwam bij de confessio-
nele cenfralen en verloor. Géén van de
bestuurders, let wel: géén van de (ge-
salarieerde) bestuurders bleef, spijts
welke dreigementen ook.

Zelfs dat voorbeeld was nog niet
voldoende om de „moderne" bestuur-
ders de weg te wijzen — sterker nog:
een deel van de heren leende er zich
op last van Woudenberg voor 't aller
.gemeenste werk te verrichten dat
denkbaar was, n-I dat van den liquida-
teur der confessionele organisaties. De
aanslag op de confessionele organisa-
ties was voor de 'werkgevers-vereni-
gingen aanleiding zich te doen ophef-
feUt de overgrote massa van de
„moderne" vakbondbestuurders bleef
met Woudenberg samenwerken.

Jawel, zegt de heer Suurhoff . doch
toen Woudenberg bij het N.V.V. kwam
als commissaris, kregen de confessionele
centralen een Duitsou commissaris.

Als gunstigste verklaring voor die his-
torische onjuistheid willen wij aannemen
de omstandigheden, dat de heer Suurhoff
de gebeurtenissen niet persoonlijk heeft
beleefd.

Wat zijn de feiten'? Woudenberg werd
door Seyss Inquart aangesteld als com-
missaris 'met de bevoegdheid „die Ge-
schafte" van 't N.V.V. „wahr zu nehmen".
Het bestuur van 't N.V.V. „hat sich jeder
Tatigkeit zu enthalten; de leden van
het N.V.V. werden verplicht, de beslis-
singen van Woudenberg „Folge zu leis-
ten". Alle bevoegdheden van het N.V.V.
en zijn organisaties gingen op Wouden-
berg, den bekenden verrader van de Ne-
derlandse zaak, over.

Hoe stond de zaak met de confessio-
nele centralen? Toen de voorzitters van
't C.N.V. het R.K.W.V. en de N.C.V. 16
Juli 1940 Helwich in Parkzicht te A'dam
ontmoetten, deelde deze mede. wat er
des morgens met het N.VV. was gebeurd.
De Rijkseommissaris: aldus Helwich,
heeft voor Uw centralen een ander stand-
punt insrenomen dan voor het Marxisti-
p-he N.V.V.: gil blijft uw taak zelfstan-
dig uitoefenen als in het verleden: omdat
het contact met mün dienst onbevredi-
nrend was. zal aan elk van Uw centralen

Dr. De Vrankrijker belicht
de historische aspecten
van het probleem -

/

De les der historie. — Fouten uit het ver-
leden. — Het opvoedingsprobleem.

Dr. De Vrankrijker bezag tenslotte het
'annexatie-probleem vanuit historisch
en cultureel oogpunt. Deze inleider be-
gon met de opmerking, dat er bij an-
nexatie een zekere culturele eenheid
moet bestaan. Tussen Nederland en
Duitsland bestaat geen scherpe schei,
ding, onze Oostgrens is volkomen wil-
lekeurig. Spreker ging de totstand-
koming van verschillende delen van
deze grens na. Daarbij bleek, , dat

diverse gebiedsdelen, die nu tot Duitsland
behoren, vroeger zeer verwant waren aan

• de zieh toen ontwikkelende Nederlandse
gemeenschap. Uitvoerig beschreef deze
'"leider de natuurlijke, mil i ta i re en poli-
leke oorzaken die toen geleid hebben

f .vorming van deze oostgrens. De
'volkmg van een ongeveer 00 km

'rede strook Duits grondgebied, lopende
vanaf de Jade-bocht in het Noorden, van
Osnabrüek en Dortmund tot Aken, stond
nog niet zo lang geleden in geestelijk op-
zicht minstens even dicht bij de bewoners

van het Oosten van ons land, als deze bv.
staan bij de bewoners van het Westen.
Want tussen deze bevolking en die in het
Oosten van ons land heeft steeds een.
Sterke uitwisseling van cultuur en taal
bestaan.

Df. Do Vrankrijker constateerde intus-
sen 'n merkwaardige overeenkomst in de
mentaliteit van den gemiddelden Neder-
lander uit die dagen en die van het

;-enbük. Want de Republiek der Ver-
Henigde Nederlanden schonk daarom wei-

aandacht aan de genoemde Ooste-
lijke gebieden, had daarom weinig geld
voot de uitrusting van een landleger ter

•verovering van deze gebieden over, om-
dat alle aandacht was geconcentreerd op
de overzeese handel, die immer de no-
dige dubbeltjes in het laadje bracht. En
bij vele Nederlanders uit deze tijd be-
perkt zich hun bekommernis om de tra-
gedie in Indië ook meer uitsluitend tot
de vrees voor het verlies van dividend!
Veeleer stuurde de Republiek aan op

verscherping van de onderlinge tegen
Stellingen tussen de zich aan onze Oost-
grens iievindeude staten en staatjes, mei
het gevolg, dat deze landstreken bij de
eerste de beste stoot ondersteboven ge
lopen werden: zo kreeg bv. Pruisen op
het Wener congres cc-n grote uitbrei-
ding van o.m zijn gebied ten koste van
deze streken. Spr. kwam tot de conclusie.
dat wij de fouten uit het verleden moe-
ten vermijden en dat wij bij annexatie.
ons niet alleen moeten laten leiden door
financiële overwegingen, doch door be
langen van grotere orde. Het te annexe-
ren gebied mag niet zo groot zijn, dat er
geen sprake meer is van een geestelijke
en culturele verwantschap. Men bedenke
daarbij voorts, dat onze huidige Oost
grens geen natuur-noodzakelijke is. De
reeds genoemde strook van 60 k. m. komt
dan voor annexatie in aanmerking. Ook
deze inleider stond afwijzend tegenover
het uitdrijven der bevolking, doch in-
plaats daarvan drong hij aan op een
strenge selectie. De bevolking van deze
gebieden moet worden opgevoed tot een
grote Nederlandse gemeenschap. Ook het
Zuiden, ürabant en Limburg stonden
eertijds ver van de Hollandse gewesten
af en spr. herinnerde in dit verband nog
terloops aan de gevoerde strijd op gods-

. dienstig gebied. Toch is ons land nu in
o« ware zin van het woord een natie ge-
worden en de scherpe tegenstellingen tus-
sen deze vroeger zelfstandige gewesten '
zijn overwonnen. Diezelfde mogelijkheid
bestaat nu ook ten aanzien van de Oost-
Nederlandse gewesten buiten ons land.
De kloof is weliswaar door het gebeurde
gedurende de laatste vijf jaren vergroot,
maar de kansen zijn er, wanneer wij ge-
bruik maken van de omstandigheid, dat
de Duits georiënteerde stemming bij deze
mensen een geduchte inzinking heeft ge-
kregen. Veel zal intussen afhangen van
wie er blijven en wie er als kolonisten en
opvoeders komen. Als historicus meende
deze inleider tot de slotsom te kunnen
komen dat wij inderdaad in staat ziin die
opvoedende taak - de verwezenlijking
van een aloude cultuurgemeenschap —
te verwezenlijken.

Als vrucht van deze zeer interessante
referaten en de daarop volgende discus-
sies werd met algemene stemmen de re-
solutie aangenomen, welke men elders in
dit nummer vindt afgedrukt.

ccn co«tóc<-commissaris worden verbon-
den. .

Daar zit dus het essentiële verschil:
Woudenberg nam het gehele bestuur
van het N.V.V. op zich, — de con-
fessionele ceutralen bleven wat ze waren:
zelfstandig en verantwoordelijk voor
haar daden.

Wij hadden dus geen Duitsen commis-
saris, doch een Duitsen contact-man zoals
trouwens ook Woudenberg nog een
„Duitsen contact-commissaris" had, eerst
in den persoon van Strathmann later in
Kaute.

Kante en Kern onderhielden inder-
daad het contact tussen ons en de dienst
van Helwich; — wij gingen onze gang,
ondanks de pogingen welke in het N.V.
V. werden aangewend, - gelijk de in
ons bezit zijnde verslagen bewijzen —
om ons gelijkgeschakeld te krijgen: wij
hebben zelfs een grootse propaganda-
actie ontwikkeld onder de leuze: nu in
het Werkliedenverbond waarvan de pla-
ten, thans, na de bevrijding, nóg dienst
doen!

Zó zijn de feiten.

Toen Woudenberg in Juli 1941 bij de
confessionele centralen kwam, toen be-
hoefde er niet meer gepraat te worden,
toen was het afgelopen. Niemand van
ons, noch leiders, noch leden, wenste on-
der den landverraderlijken N.S.B.-er te
werken.

Dat was niets bijzonders; dat sprak
voor eiken man van beginsel, dat sprak
voor eiken Nederlander vanzelf.

.Het overgrote deel van de vooroor-
logse N.V.V.-functionarisen werkte door
onder Woudenberg, — óók toen onze Be-
weging werd aangerand en onze leiders,
te midden van die functionarissen wer-
den verguisd en belasterd.

De N.V.V.-ers gingen eerst weg, toen 't
N.V.V. „Arbeidsfront" werd. Wij nemen
aan, dat zij, toen. blij waren heen te kun-
nen gaan; maar het was te laat. De her-
vorming van N.V.V. tot Arbeidsfront
was een gezocht argument, — om, einde-
lijk, heen te k u n n e n gaan — doch men
t r in^ t f 'ant. óók naar het getuigenis van

aanstonds ontslagen N.V.V.-bestuurders
en vooraanstaande S.D.A.P.-ers.

Deze mededeling wordt bevestigd in
„Het Vrije Volk" van 4 December 1945.
De heer Meyer secretaris van „Mercu-
rius" verklaarde „openhartig" in zijn

• Bondsvergadering, „onder grute bijval":
„Ik wil hier openlijk verklaren, dat, als

wij alles geweten hadden, wat zich in de
vakbeweging zou afspelen, het beter
ware geweest, als wij reeds in 1940 het
signaal tot gemeenschappelijk uittreden
hadden gegeven".

v Zo is het inderdaad: die verklaring is
royaal daar komt men het verste mee.

Wij wijzen op een en ander, niet om te
„krakelen" of om anderen onaangenaam
te zijn, doch om te voorkomen dat „le-
gendes" ontstaan; om den heer Suurhoff
van het N.V.V. objectief van voorlich-
ting te dienen en om mijnheer Kleijn. van
de bij het N.V.V. aangesloten Bouwvak-
bond, één van hen die met Woudenberg
nota bene van een podium af de arbei-
ders heeft toegesproken, te doen weten,
dat hij fout was en bij de voorlichting; in
zijn blad thans nog fout is. te doen we-
ten tevens, dat hem thans minstens
enige bescheidenheid past.

Wij hebben op de eerste Verbondsver-
gadering na de bevrijding gezegd: des-
noods blazen we onze partij mee. Intus-
sen hebben wij geen bélioefte aan
„krakelen"; de arbeiders en ons volk.zi jn
daarmede niet gebaat. Doch onze man-
men en vrouwen hebben er aanspraak op
juist voorgelicht te worden indien ande-
ren mis doen.

Dat deden we nu ten aanzien van
slechts één geval.

Daar volstaan wij thans mee, hoewel
er eigenlijk redenen te over zijn om ook
ten aanzien van andere aangelegenheden
onze mening kenbaar te maken.

Laten wij er mede ophouden, schrijft
de heer Suurhoff!

Accoord, doch laat onze Beweging dan
met rust en „gelast" dat ook aan uw „on-
derhorigen".

is een troosteloos gebeu-
ren. Neen, ik bedoel niet de re-
gen, die gedreven door de

wind u in het gelaat striemt en uitno-
digt tot strijd en tegenweer; die als on-
derdeel van de machtige natuurbeweging
die wij herfst noemen, zijn aandeel levert
in de vernietiging van wat de zomer ons
aan schoonheid bood in bloem en blad.

Doch een troosteloos gebeuren is het
regenen in het begin van December, als
de krachten der Novemberstormen hun
vernielend werk hebben gedaan en de
glimmende stammen en kale kruinen u
zeggen dat de herfst is voorbijgegaan.

Als de met blad en dode takken be-
dekte grond van een louteringsure
spreekt en alles wat niet hecht en slevïg
was ten dode is gedoemd. Dan treedt een
periode van stilstand in; dit is de stilte
na de storm, het rusten na een zware
taak, de lome rust van een overver-
moeide.

Dan volgen de dagen elkaar in lang-
zame tred, zonder nuances. Elke dag
hetzelfde landschap en elke dag hetzelfde
kleurloze beeld.

Nevelsluiers maken de wereld klein en
vol vreemde geluiden, die wegsterven zo-
als ze gekomen zijn, onherkenbaar en dof.

In deze dagen komt de regen uit de
loodzware grijze hemel^ op ons neerdalen,
onmerkbaar en stil, zich aanpassend bij

de klage det stervende natuur. Een
drenzerige druilige regen, waarvan men
niet weet of hq 'zal neervallen of blijven
zweven, die tenslotte neerzijgt als een
loze massa, als rulle aarde in een vers
gedolven graf.

Hij druilt door straten en over pleinen,
en sluipt om hoeken van stegen in nauw-
merkbare voortgang.

Over de vee-verlaten veldeji spant zich
het hemelkleed als een grijs fluwelen
floers, tot de plaats waar aarde en hemel
elkander zonder horizont vinden.

DU engbegrensd gebied heeft geen en-
kele overeenkomst meer met de stralende
pracht van een zonovergoten landschap;
ditr is na het rijke volle zomerleven
de dood, kil en roerloos.

Diep in onze hunkerende harten slui-
mert het weten, dat ook dit sterven tot
hernieuwde opgang zal leiden, dat deze
dood reeds de kiem in zich draagt van
de nieuwgeboort als het tarwe-
graan als ons eigen Verminkte
leven.

Sterven en herboren worden, opnieuw
ten leven door het Licht dat doorbreekt
in onze winters koude harten.

Ergens zingt een jonge stem een oud
lied, zuiver en zacht, met ontwakende
blijheid en boordevol van belofte:

Vrede op aarde, in mensen een welbe-
hagen, j i
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Deze raden, die worden samengesteld

door de diocesane en vakbonden en dus
het gehele leven van den arbeider en zijn
gezin omvatten, worden gecompleteerd
door een tweetal nationale diensten nl.
de Centrale Propagandadienst (C.P.D.)
en het Centraal Juridisch Adviesbureau
(C.J.A.)

Toneel, Spel en buitenleven en niet te
vergeten onze eigen pers!);

c. de sociaal-hygiënische raad voor de
behartiging van de belangen, die lig-
gen op het gebied van de Volksge-
zondheid. (T.B.C.-bestrijding, H.L.,
Ziekenfondsen, Kinderuitzending,
Rust- en Vacantieoorden.);

d. de sociaal-economische raad, Waarbij
in Afd. I meer de bedrijfs-economi-
sche belangen behartiging vinden, zo-
als de omvangrijke" taak van de vak-

Onze
nieuwe

Grondwet

"et lijkt ons goed de voornaam-
ste veranderingen in de Statu-
ten hieronder in "enkele punten

____ _-. aan te geven. Voorop staat
dat zij l April 1946 in werking treden,
omdat een aanpassend Huishoudelijk Re-
glement moet worden vastgesteld en een
heleboel voorbereidende werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd.

De ingrijpendste vernieuwingen zijn:
1. De naam. In plaats van R. K. Werk-

liedenverbond in Nederland zullen
we voortaan de naam voeren van
„Nederlandse Katholieke Arbeiders--
beweging". Hierin worden drie ken-
merken vastgelegd: a. het nationale
karakter (Nederlandse); b. de confes-
sionele grondslag (Katholieke); c. het
dynamische element (Beweging in-
plaats van Verbond). Onze Katholieke
arbeidersorganisatie is dus in de
nieuwe naam beter getypeerd!

8. De taakvervulling. Aangezien er in en
door de Beweging een groot aantal
taken te verwerkelijken is, zijn bij de
nieuwe Statuten een zevental Raden
ingesteld, die ieder een speciaal ter-
rein bestrijken en als adviserende, sti-
mulerende en leiding gevende orga-
nen in de beweging de specifieke be-
langen op elk terrein behartigen Zo
komen er dan:

*. de godsdienstig-zedelijke raad voor de
godsdienstige verdieping en zedelijke
vorming van de arbeidersstand, die
met name het apostolische karakter
der beweging gestalte zal geven. (Re-
traitewerk — Credo-Pugno — verbin-
ding met de Kath. Actie — Tridua,
enz.;

1>; de culturele raad voor de algemene
vorming, het ontwikkelingswerk en de
Trqe-tijdsbestedïng van de arbeiders-
stand. Aan de culturele vorming en
ontwikkeling van ons arbeidende volk
zal grote aandacht moeten worden be-
steed en de pas gestichte cultuurdienst
ial de ziel hiervan moeten zijn. (Ont-
wikkelings- en ontspanningscentrale,
Reiskas en Filmcentrale, Vacantiebe-
Bteding, Bibliotheken, Zang, Muziek,

Resolutie
De Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, in vergadering

bijeen op Woensdag 21 November 1945, gehoord de inleidingen
van prof. dr. J. R. M. v. d. Brink, mr. J. H. v. Maarseveen en
dr. A. C. J. de Vrankrijker over het vraagstuk der annexatie van

Duits gebied door Nederland, en de daarop gevolgde gedachtenwis-
seling, spreekt als haar oordeel uit:

Ie. Dar annexatie van Duits gebied door Nederland gerechtvaardigd
is, daar op andere wijze een redelijke schadevergoeding niet kan wor-
den verkregen;

2e. Dat het recht op schadevergoeding door gebiedsuitbreiding
voortspruit uit het onrecht, dat Nederland van Duitsland heeft moeten
verduren;

3e. Dat echter massale uitdrijving van Duitsers uit een door Neder-
land te annexeren gebied niet behoort plaats te vinden daar deze zoal
niet met de rechtvaardigheid, dan toch met de Christelijke barmhartig-
heid in strijd is;

4e. Dat echter wel verwijderd moeten worden die bewoners, die
een gevaar vormen voor rust en orde;

5e. Dat de annexatie beperkt zal moeten worden tot die gebieden
die zowel economisch als historisch en cultureel voldoende samenhang
vertonen met het Nederlandse grondgebied.

organisatie, de bedrijfsorganisatie» de
medezeggenschap e.a.; terwijl in Afd.
II de algemeen economische belangen
aan bod komen zoals wij die verzorgen
in onze Spaarbanken, Verzekeringen,
Coöperaties, Fondsen en andere zelf-
hulpinstellingen;

o. de financiële raad, die het Interne
financiële beleid der beweging onder
zich krijgt met al wat daaraan vast
zit. (Contributie-inning, begrotings-
werk, verdeling der financiën, toe-
zicht op de besteding der gelden,
enz.);

f. de centrale vrouwenraad, die zich
speciaal zal bezig houden met de spe-
cifiek vrouwelijke belangen. Dit wordt
dus vooral gezinswerk, in het belang
van de arbeiders-vrouwen en -meisjes,
maar daarmee voor de arbeidersstand;

g. de centrale jeugdraad, die de jeugd-
problemen onder het oog zal nemen
en bestuderen om te bezien wat er
voor en door de arbeidersjeugd
(K.A.J. en V.K.A.J.) dient te geschie-

den.

Zó is dan de Katholieke Arbeidersbe-
weging inderdaad het instituut dat de
mens-arbeider in zijn totaliteit grijpt en
in staat is, hem en zijn gezin in alle
levensomstandigheden te dienen.

* * *

8. De bestuursformatie. Landelijk heb-
ben, naast de vak- en diocesane bon-
den, ook de nieuw gevormde raden
zitting in het nationaal bestuur.

Plaatselijk wijzigt er ook heel wat.
Er wordt uitgegaan van de gedachte,
dat er parochiï'le afdelingen komen
met uit de leden gekozen besturen!
In de plaatsen met meer parochies,
staat over de parochiPle afdelingen
heen een plaatselijke afdeling waar-
van het bestuur geformeerd wordt uit
een dagelijks bestuur, gekozen door
de bestuursleden der par. afd., en dat
aangevuld wordt met één bestuurder
van elk der ter plaatse bestaande
vakafdefingen.

Verder zijn er regelen getroffen om
naast de algemene ledenvergadering
der par. afd., als wetgevend lichaam
voor de plaatselijke afd. te doen op-
treden een college van de besturen
der par.- en vakafdelingen gecomple-
teerd mét een deputatie uit de leden.
Zo komen dus de bestuursraden te
vervallen en is de binding en eenheid
in de plaatselijke centrale groter, ter-
wijl vlotter gewerkt kan worden!

4. Het lidmaatschap. In het vervolg ken-
nen we slechts leden van de éne, onge-
deelde, Nederlandse Katholieke Arbei-
dersbeweging. Geen afzonderlijk lid-
maatschap van de Vakbond én van
de Werkliedenvereniging of Volks-
bond met soms, zowel op het gebied
van de Vakorganisatie als dat der
standsorganisatie in de diverse bis-
dommen, vér uiteenlopende rechten
en verplichtingen, neen, één lidmaat-
schap met, voor zover geen bijzon-
dere omstandigheden zulks onmoge-
lijk maken, ook eenheid in rechten en
verplichtingen!

5. De contributie. Ook hier eenheid en
ongedeeldheid. Er komt een uniforme
contributie voor alle leden- waarin
dan alles begrepen is! Dus én de bij-
drage voor de iaak van de vakbond
én voor de taak van de dioc. bond én
voor het ledenblad „Herstel" én voor
H.L. én voor de fondsen waarop alle
leden aanspraak kunnen maken-
Eén ongedeelde contributie, die geïnd
zal worden door de vakbonden.

Vanzelfsprekend worden deze gel-
den zó verdeeld en ook weer zó ge-
centraliseerd, dat alle taken, die
hierboven werden, omschreven, kun-
nen worden uitgevoerd via de daar-
voor meest geschikte organen, met
name de diocesane bonden

Nu, dat is hét zo wat! De detailpunten
vinden onze leden wel wanneer straks de
statuten worden uitgegeven' en in wer-
king treden. Zaak is, dat we allen bezield
xqn met de juiste, sterke, apostolische
veroveringsdrang om de gehele arbeiders-
stand mobiel te maken voor zijn geeste-
lijke en stoffelijke verheffing! Een grote
en grootse taak ligt voor ons en alle
hens zullen aan dek moeten komen om
het grote doel te bereiken. Daarbij gaat
de leiding er nadrukkelijk van uit, dat
de beweging slechts datgene is wat zij
parochieel en plaatselijk is. Eet leven en
de activiteit in de afdelingen bepalen im-
mers de belangrijkheid der beweging
t.o.v. de leden.

Welnu, de nieuwe Statuten dienen
slechts om het leven en de werkzaamheid
der beweging te vergroten, om aange-
past aan de nieuwe verhoudingen de
taak der beweging beter te kunnen vol-
voeren.

ru onze Nederlandse katholieke
arbeidersstand door middel van
zijn afgevaardigden uit alle
oorden van ons land voor het

eerst na zijn heldhaftige strijd tegen een
wreden overweldiger volledig herrezen
aanwezig is, — mag een sobere doch
diepgevoelde herdenking van allen, die,
op welke wijze ook, door de dood uit ons
midden zijn weggenomen, niet achter-
wege blijven.

Gods beschikking wilde het zó, dat
zij het offer van hun leven moesten bfen-
gen. Zij gaven hun leven op heldhaftige
wijze als soldaten van Christus, den
hoogsten Offeraar gelijk ook wij toet
Gods hulp ons leven zouden gegeven
hebben, als men ons voor de keuüe *ou
gesteld hebben tussen trouw °' on-
trouw aan de kerk of ons vaderland.

Wij bnipen het hoofd voor God8 wil.
Hun dierbaren in de gezinnen, wiar-
van zij werden losgescheurd, drag«n het

leed
bed:
zien
den
s tas

De tweede zitting was vHrel gehee
van de nieuwe Statuten/ ^e na een

met vlag en wimpel de eindtreep haa
met de aanvaarding vanden eigen!

dito Urgentieprogram, ter l̂ een eve
kende behandeling van "H annexa

aantal belangrijke besluite"nog eens
dot de beweging en ha°r leiding zi
ingesteld.

Welverdiend,
E r zijn op deze Verbonds?61^6"

ring enkele woorden gesprok6"^'6
meer rechtstreeks aan het **es

van onzen Verbondsvoorzitter w»'6" ?e'
richt. Van de aanwezige gasten **8Jet
Dr. L. Kortenhorst, die even de ', ^n'
werper zette op het grote aand«* ,.'at
De Bruijn gehad heeft in de *
nieuwbouw van ons Vaderland. P* fc1

beurde in de voormiddag van d6 e Sle

dag.
En toen deze historische Verbo»"S(Ver-

gadering teneinde liep, toen wij •fjtv
f!r

allen over eens waren, dat het magn'^'e
resultaat van de tweede dag, &e 3^-
meae aanvaarding van de nieuw* »j
wet der beweging, vooral ook **!l, ^
optreden van den Verbondsvoorz' -ta--f
danken was, toen hebben wij <eIJ'Jk

allemaal gewacht op iemand, di«i~ ?6t

de eenvoudige bloemenmand op
stuurstafel, onze gevoelens t*0 {*"
zichte van den Verbondsvoorzit*61, °u
gaan vertolken. Dat deed toen ^
sen met een paar hartelijke woord6 "le
ons uit het hart gegrepen waren. ^

De Verbondsvoorzitter was to«" ^ e&
niet bijster op dreef, hij zei allee" ft
dank je wel vrienden; en maakte^ Q
stevige hamerslag een einde aan "^ &•
plaus. De Bruijn kan er niet goed ̂ 1
hij is veel beter als-ie aangevalle11 ^J^
zei na afloop een der bezoeker' ^
ons. Ja, dat is inderdaad zo, B'
moet hem toch wel goed gedaan
En de gebrachte hulde was v<>'
verdiend.

* *

Namens de gasten sprak dan »'
Dr. L G. Kortenhorst, secretaria
Katholieke Werkgeversvereniging
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De Verbondsadviseur her-
dacht in de volgende tref-
fende toespraak bestuur-
ders en leden die — door
welke oorzaak dan ook —
aan de beweging ontval-
len zijn en die de dag der
bevrijding en de dag van
de herrijzenis der bewe-
ging . niet meer hebben
mogen beleven:

leed van hun heengaan, maar zijn niet
bedroefd als zij, die geen hoop hebben. Zij
zien hoopvol op naar hen, als Gods strij-
ders en vrienden, die voor Zijn troon
staan en een lichtend en sterkend voor-

beeld van de hoogste plichtsbetrachting
hebben nagelaten.

Velen onder onze gewone trouwe leden
zijn bezweken of gevallen; helden waren
er onder. Er zijn slachtoffers ook onder
onze plaatselijke besturen, afdelingsbe-
sturen, hoofdbestuurders, plaatselijke ad-
viseurs.

Slachtoffers van oorlogsomstandighe-
den of optreden van een misdadigen vij-
and.

Er stierven er hier te lande van uit-
putting en ellende.

Er stierven er als gevolg van uitput-
tende dwangarbeid in Duitsland of el-
ders.

Zij vielen als slachtoffer bij bombarde-
menten. Er zijn doodgemartelden in con-
centratiekampen.

Er zij» er, die hier of elders werden
doodgeschoten.

Zij zijn allen onze stille martelaren die
een hogere wijding hebben gegeven aan
ons Verbond, en waarop wij als leden
van ons Verbond, als christenen en va-
derlanders fier zijn.

In 't bijzonder herdenken wij degenen
onzer wapenbroeders, die wij in deze

3 was vrilVel geheel gewijd aan de behandeling

tatuten/ «e na een gedegen discussie, ten slotte

el de eindttreep haalden. En de laatste dag begon

ür.g vflfl '*en eigentijds Beginselprogram en een

jram, terv*ijl een even deskundige als belangwek-

ng van hf annexatie-vraagstuk met voorts een
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een kort, eenvoudig woord zijn, van hart
tot hart. En dat werd 't ook. Deze dag
is, aldus Dr. Kortenhorst, niet alleen een
blijde dag voor de Katholieke Arbeiders-
beweging, maar voor het gehele Katho-
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lieke volk. Spr. herinnerde aan de ge-
vaarlijke reizen, die De Bruijn in de be-
zettingstijd steeds naar Den Haag
maakte, waar de grote sociale recon-
structie werd voorbereid en zo dikwijls
hebben wij tegen hem gezegd: blijf toch
weg! Maar De Bruijn is er altijd doorge-

komen! Hij heeft in die dagen veel en
prachtig werk verzet en hij is voor het
gehele katholieke volk een nationale
figuur geworden. In die dagen hebben
wij ons niet alleen in negatieve zin ver-
zet, maar wij hebben samen gebouwd aan
de nieuwe gemeenschap, die — reeds
voor de oorlog geprojecteerd — daarna
in de broeikas-atmosfeer van de bezet-
ting verder uitgroeide. Zij staat nu in
volle realiteit voor ons als de verwezen-
lijking van de grote sociale zendbrief
Quadragesimo Anno. De richtlijnen van
ueze encycliek worden nu in brede lagen
van ons volk aanvaard, en wel verre vaa
een strovuur te zijn, is dit alles nu diep
gefundeerd, zowel in de kringen van de
katholieke als in die van de niet-katho-
lieke arbeiders en in die van de werk-
gevers tezamen.

Wij hebben elkaar in moeilijke tijden
gevonden en ik breng, zo besloot Dr Kor-
tenhorst, alle hulde aan den eminenten
voorzitter De Bruijn. Houdt hem in ere!

Op dat sympathieke woord reageerden
de aanwezigen met een even hartelijk
applaus.

. ***
Andriessen zei het als volgt:
Het is niet de gewoonte dat leden van

het Verbondsbestuur in vergaderingen
als deze het woord voeren. Toch wil ik,
aan het einde van deze voor onze Katho-
lieke Arbeidersbeweging zo belangrijke
dagen hierop een uitzondering maken. Ik
wil namelijk, namens het Verbondsbe-
Btuur een enkel woord richten aan het
adres .van De Bruijn.

Daar is m.i. volop aanleiding voor nu
het nieuwe statuut met algemene stem-
men is aanvaard en daardoor de bewe-

Verbondsvergadering heden missen, "—»
oude getrouwen.

Wij missen aan de Bestuurstafel den
eennvoudigen, rustigen, bekwamen se-
cretaris van het Verbond en Voorzitter
van Herwonnen Levenskracht: vriend
Schutte.

Kuim 30 jaren is hij in tal van functies
met volle toewijding in de Katholieke
Arbeidersbeweging werkzaam geweest.
Een der ouderen dus, maar tot het laatst
jong van hart als dé beste jongeren.

Gestadig heeft hij gewerkt, ook in oor-
logstijd. Zijn zeldzame gave van logische,
klare schriftelijke uiteenzettingen in een
steeds onberispelijke vorm stelde hij ge-
heel in dienst van ons Verbond, en ook
van de kerkelijke Overheid.

Bij mijn laatste bezoek aan zijn tra-
gisch ziekbed gaf hij uiting aan zijn
hartewens; het eind van de oorlog te
mogen beleven, en dan het Verbond te
zien herrijzen in de nieuwe vorm en in
volle levenskracht.

Toen God hot anders beschikte, gaf hij
als trouw soldaat berustend zijn leven.

Wij denken verder aan den ijverigen
en onversaagden strijder in onze gelede-
ren: vriend -Drübers,- gesalarieerd be-
stuurder van de Fabrieksarbeidersbond,
die in Duitsland in een gevangenis is
overleden.

Wie zal het navertellen, wat deze diep-
overtuigde en geestdriftige makker ge-
leden heeft! Overleden in een Duitse ge-
vangenis! Een langzame smartelijke mar-
teldood! Vriend Drübers, waak over uw-
Bond en onze Arbeidersbeweging-

Met ontroering gedenken wij den

hoofdbestuurder van de Metaalbewer-
kersbond: Van Kan.

In April 1945 werd hij te Zijpe gefusil-
leerd. De wrede vijand nam zijn leven,
en schonk ons daarmede een dor bloed-
getuigen, waaraan de Katholieke Kerk
zo rijk is.

Vriend Van Kan, waakt ook gij over
Uw Bond en over ons.

Heengegaan zijn Van Abbevé, hoofdbe-
stuurder van de Meta'albewerkersbond,
v. d. Broek, voorzitter van de Bond van
P.T.T.-personeel, Heijnis, penningmeester
van de Fabrieksarbeidersbond, Nivard,
penningmeester van „St. Raphael",
Savelkoul, hoofdbestuurder van de
Bouwvakarbeidersbond, Sew%lt, hoofdbe-
stuurder van „St. Paulus", Thomassen,
bestuurder van de Houtbewerkersbond,
Magermans, hoofdbestuurder van de
Bond van Handels-, Kantoor- en Win-
kelbedienden.

Na de bevrijding overleed Jan Helle-
mons, oud-voorzitter van onze Bond van
Spoor- en Tramwegpersoneel en begin
dezer maand is van ons heengegaan v.
Rooy, bestuurder van de Limburgse
Bond.

Het zijn alle namen van bekende
klank in onze beweging en van grote
verdienste, zelfs, zoals Nivard, van na-:
tionale betekenis geweest.

Morgen zullen wij met u het H. Mis-,
offer te hunner nagedachtenis opdragen.

Hierin bad men gezamenlijk een onze i
Vader en Wees Gegroet en toen volgde er
een ogenblik van diepe, eerbiedige stilte...*

ging metterdaad nieuwe banen betreden
heeft.

Aanknopend aan het oude, volop reke-
ning houdend met de eisen welke de
nieuwe tijd ook aan onze beweging zal
stellen, hebben wij ons daarvoor uitge-
rust door de aanvaarding van de nieuwe
statuten. Vergaande consequenties zijn
daaraan verbonden en belangrijke taken
hebben wij daardoor op ons genomen.

Die uitrusting is gemaakt na zeer veel
voorbereiding, na belangrijke discussies
gisteren en daarvoor.

Daarin is reeds voldoende aanleiding
om een persoonlijk woord tot den Ver-
bondsvoorzitter te richten.

Doch daar is meer. En de tot stand-
gekomen Raad van Vakcentralen én de
Stichting van de Arbeid bieden daarvoor
ook ruimschoots gelegenheid. De Bruijn
heeft én in de totstandkoming van het
nieuwe Statuut van de beweging én in
de zo juist genoemde organen een be-
langrijk aandeel gehad.

Daarvoor mag hem nu, aan het
einde van deze eerste Verbondsvergade-
ring na de bevrijding, een oprecht woord

van dank en waardering worden ge-
bracht.

Hij was in de jaren van de bezetting i
de onvermoeide zwoeger en zelfs gebro-
ken ribben, legden hieraan geen remmen.
Hij heeft talloze gevaren getrotseerd
door illegaal te werken. Ik kan daar,
mede over oordelen door de vele dag.:
best. vergaderingen, welke bij Pastoor:
Van Schaik gedurende de bezetting iü ••
donkere avonden gehouden werden.

Hij, de grote stuwer, die telkens weer i
ons wist te bemoedigen en het contact:
bewaarde.

Met een brede visie op de nieuwe tijd i
bereidde hij de nieuwe statuten voor. i
Meningsverschillen waren hierbij te con-;
stateren, doch dezelfde visie maakte hem'
ook voor afwijkende meningen ontvan- :

kelijk.
En dit alles werd gedragen door een ;

ongekende toewijding voor de beweging,':
waarvoor hij een hartstochtelijke liefde i
koestert.

Moge God hem de gezondheid gevetf;
om de resultaten van zijn en ons aller i
werk in volle omvang te zien.

V e r b o n d s b e s t u u r

Vakbonden
Centrale

Raden Dioc. bonden

Centrale Diensten

Afdelingen



WAT DE BELG ZEI!

Vrolijk intermezzo tijdens de tweede dag der Verbondsvergadering

Dr. S. Stokman O.F.M., de direc-
teur van onze Ontwikkelinrjscentrale,
maakt even 'n praatje met zijn vermoe-
delijken opvolger Dr. A. Olierook (links)

De nieuwe Verbondssecretaris in gesprek
met Mgr. J. G. v. Schalk...

IOEN TOOR
PU p i
RLEGDE

De algemene beschouwingen over
de nieuwe Statuten werden
tegen het einde van de eerste

, dag geopend met een. goed op-
gezet betoog van Joh. Zwanikken, dat in
de kern hierop neerkwam: maak de fi-
nanciële grondslag niet te smal, onze
beweging pakt den helen mens en is — in
tegenstelling tot het N.V.V. — niet enkel
yakcentrale. En ais dat opvoedende en
"vormende werk nog meer geld zou kos-
ten dan de uniforme 2% contributie, dan
moet dat geld er komen. Wij moeten het
huis der vernieuwing niet op een te
smalle basis optrekken.

Op de tweede dag werden deze alge-
mene beschouwingen voortgezet en de
vrees van sommigen, dat de bonden in
het nieuwe Statuut teveel aan zelfstan-
digheid zouden inboeten, werd door Spit
jvan het Overheidspersoneel ongegrond
genoemd door het onderscheid dat hij —
zeer terecht — maakte tussen autonomie
en zelfbestuur. Voor het uitvoeren van
de hun toegewezen taak blijft er voor de
bonden volledig zelfbestuur ,over. Maar
wat we samen kunnen doen, dat moeten

we ook samen uitvoeren, merkte de Ver-
bondsvoorzitter op eu daarmee gaf hij
eigenlijk in een paar woorden de grond-
slag aan, waarop het nieuwe Statuut der
beweging rust.

* * *
Het lag echter voor de hand, dat dit

nieuwe reconstructieplan niet zonder
slag of stoot zou worden aangenomen.
Daarvoor waren de wijzigingen inder-
daad te ingrijpend .van aard en de Ver-
bondsvergadering is nu eenmaal geen
verzameling van automatische ja-knik-
kers! Maar van de andere kant was de
nieuwe grondwet toch ook weer te gron-
dig bestudeerd en te zeer getoetst aan de
ervaringen dan dat de voorstellen — op
ondergeschikte punten iets gewijzigd —
ten slofte niet in veilige haven zouden
belanden.

*.**
Toen de algemene beschouwingen ge-

sloten werden, stond Mgr. J. G. v. Schalk
van achter de bestuurstafel op en begon
met de opmerking, dat hij er even zijn pijp
bij neer zou leggen. Iedereen voelde, dat
hij iets bijzonders ging zeggen. Het werd
ook inderdaad iets bijzonders, een stuk
organisatie-geschiedenis, dat .indruk
maakte. Dat woord hebben wij op de
vpet gevolgd en in ons verslag over de
Verbondsvergadering moet daarvoor,
naar :onze mening, een plaats worden
ingeruimd.

* * * -
De hoogstaande discussies op deze-

bijeenkomst, ' aldus begon de Proost,
hebben mij buitengewoon verheugd,
w,ant daaruit blijkt, dat het opvoedings-
en scholingswerk van wijlen Schaepman
rijke vruchten heeft gedragen. Dat s lui t
verschil van mening niet uit .

Wij. hebben in de voorbije jaren de
hulp van intellectuelen aanvaard, maar
ten sjotte moet de werkman beslissen.
Sehaeprnan heeft altijd geijverd voor een
eigen vrije organisatie van den werkman,
in tegensteling tot de Volksbond, die al-
len wilde .verenigen. Schaepman stond
in die dagen tégenover grote figuren in
binnen- en buitenland. De grote voor-
standers van één vormingsorganisatie
voor alle standen waren in ons land
Mgr. Bottemann, bisschop van Haarlem
on Mgr. Eygenraam, de toenmalige
hoofdredacteur van „de Tijd". In Frank-
rijk waren — onder leiding van Albert
de Mun — patroons en arbeiders in een
organisatie verenigd, in Duitsland had-
den de priesters de leiding, Engeland en
België kenden slechts kleine ontwikke-
lingselubs, doch Schaepman wilde, dat
de arbeider heer en meester was in eigen
huis en hij heeft altijd» aan een eigen,
den totalen mens omvattende stands-
organisatie vastgehouden.

Het verheugt spr. dat de vakbonds-
leiders met zulk een apostplaatsgeest
zijn bezield. Men heeft destijds bv. in
Duitsland de stelling verkondigd — en
dat was evenzeer een totaal verkeerde
visie — dat de behartiging van de ar-
beidsvoorwaarden een zuiver materiële
aangelegenheid is en zo kon het gebeu-
ren dat iemand als Schiffer, een Duitse
vakbondsleider, de interconfessionele
vakbeweging voorstond, waarin voor
geestelijke adviseurs geen plaats meer
was. Als er nu één grote misvatting
heeft bestaan, dan is het deze zuiver
materiële opvatting van de taak der
vakbeweging. Er is echter zo mateloos
gezondigd tegen de arbeiders, dat de
Kerk zich hun lot moest aantrekken, ge-
roepen als zij immers is om yvoor de
rechtvaardigheid en de naastenliefde in
het krijt te treden. Stoffelijke lotsverbete-

Toen CooJs, die het Algemeen
Christen Vakverbond van België
vertegenwoordigde, even aan het

woord was, had hij — in zijn typisch
Vlaams accent — aanstonds de volle
aandacht van de vergadering. Hij dankte
zijn Nederlandse vrienden voor de harte-
lijke uitnodiging en de gulle ontvangst
die hem was ten deel gevallen en bracht de
groeten van de Belgische broeders over.
De Oorlog — zo ging hij verder — die
wij samen hebben gewonnen, heeft de
band tussen Nederland' en België nog
nauwer aangehaald. Wij hebben veel ge-
meenschappelijks, we hebben dezelfde
vrienden en beschermers gehad, wij had-
den beiden een beweging, die geweldda-
dig werd vernietigd en die nu weer in
volle glorie is herrezen en wij kennen
ook beiden een liquidateur, die onze ge-
stolen goederen moet terug bezorgen en
— zo voegde hij er aan toe — dat duurt
bij jullie vermoedelijk ook even lang als
bij ons!

Naast onze geloofsgemeenschap, onze
gemeenschap van taal en cultuur, staat
onze gemeenschappelijke bekommernis
voor het lot van de arbeiders in deze
lage landen. Vooral onze verantwoorde-
lijkheid is zeer groot. Wij zijn uit de oor-
log gekomen als een meerderheidsorganl-
satie, wier ledental de 3GO.OOO reeds is
gepasseerd en gezien ook de bloei van

uw beweging, kunnen wij ook spreken
van 'n gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid, die. immers groter is, naarmate
de beweging in omvang toeneemt. De
toekomst ia,} moeten uitwijzen of wij dat
vertrouwen van de arbeiders waardig
zijn.

Cools stipte daarna diverse problemen
aan die met de deproletarisatie van de
arbeiders verband houden. Er zijn ook in
België zeer drukke besprekingen over al
deze vraagstukken aan de gang, vooral
ook over de plaats, de rechtmatige plaats
van den arbeider in het economisch
leven.

De katholieke sociale gedachte bergt de
oplossing van al deze problemen in zich,
waarbij wij zeker niet alléén ons tot de
materiële dingen moeten beperken, maar
wij moeten, onze zorg op den . gehelen
arbeidenden mens richten en 't deed hem
goed op deze Verbondsvergadering die-
zelfde bekommernis te hebben aange-
voeld. De sympathieke Vlaming hoopte,
dat de innige band tussen de beide lan-
den in de toekomst nog zou worden ver-
stevigd, opdat wij er gezamenlijk in sla-
gen voor onze mensen een nieuwe en
schone maatschappij te stichten, zo be-
sloot Cools en De Bruijn voegde aan het
Btevige handgeklap der toehoorders nog
een hartelijk woordje toe.

ring was hier apostolaatswerk in de
beste zin van het woord en daarom kun-
nen wij ook zeggen dat onze Katho-
lieke Arbeidersbeweging apostolaats-
werk heeft verricht — ook in haar zorg
en strijd voor "de materiële dingen. En
ten slotte is dit ook de kern van deze
nieuwe Statuten. Voortbouwend op het
verleden, geven zij aan de beweging een
modern aanzien en wel zo, dat deze nog
meer dan in het verleden den gehelen
menp-arheider wil omvatten. Alles wat
wij doen — riep de Verbondsadviseur
uit — is apostolaatswerk, ook de zorg
voor onze financiën; in een verstandige
werkverdeling is toch immers alles weer
op datzelfde, ene doel gericht: de zorg
voor den gehelen mens, de gehele arbei-
dersstand. Eén ongedeelde beweging
moet het ideaal zijn, geen versnippering
en verspilling van krachten. Ik geef
hier geen concrete adviezen, maar ik
heb voldoende vertrouwen in uw beleid,
vrienden — zo besloot de Pastoor — om
zelf een beslissing te nemen over de toe-
komst van onze Katholieke Arbeiders-
beweging, die enig is in de hele. wereld.

IN VOGELVLUCHT
Op de derde en laatste dag van de

Verbondsvergadering werd allereerst de
nieuwe Beginselverklaring van de bewe-
ging aangenomen, een gedegen, volko-
men op deze tijd afgestemd program.
Wij komen op dit inhoudrijke stuk nog
nader terug.

In aansluiting daarop volgde de behan-
deling en aanvaarding van een Urgentie
programma, dat de voornaamste en
meest dringende punten bevat, waarmee
de beweging zich in deze tijd wenst be-
zig te houden. Ook daaraan willen wij
straks een uitvoerige beschouwing wij-
den.

Het Reglement van Samenwerking
("Raad van Vakcentralen, Bedrij f sunies,
Afdelingsunies en Raden van Overleg)
— vrucht van het vele in bezettingstijd
verrichte constructieve werk — werd
verwezen naar de inmiddels ingestelde
Sociaal-economische Raad.

Hetzelfde lot ondergingen de Ontwerp
Statuten van de Stichting van de Arbeid:
de Stichtingsacte werd in handen van
dezelfde Raad gegeven met verzoek het
bestuur straks van advies te dienen:

Het voorstel tot-, oprichting van een
Cidtuurdienst werd aangenomen. Deze

dienst zal de vele culturele werkzaamhe-
den binnen de beweging gaan coördine-
ren en stimuleren. De opvoeding en vor-
ming van onze Katholieke Arbeiders tot
bewuste dragers van een bepaalde cul-
tuur behoort in dat verband tot een vau
de voornaamste doelstellingen.

Toneel, muziek, fi lm on declamatie, de
organisatie van de vrije-tijds-besteding,
verzorging en verspreiding van goede
lectuur, tot aankweken van goede smaak
bij de inrichting en versiering van de
woning, kortom alles wat met cultuur
en levensstijl verband houdt, zal door
deze dienst ter hand genomen worden.
Jan Beerends wist zich verzekerd van
de dank der vergadering voor het vele
en belangrijke werk op dit gebied door
hem reeds verricht.

Men aanvaardde het rapport inzake
de oprichting van een Instituut voor
Sociaal-economische vorming. Dit Insti-
tuut zal zich belasten met de vorming en
scholing van het nieuwe kader. Eea
uiterst belangrijk punt! De vergadering
machtigde het Verbond de uitvoering
van de in dit rapport ontwikkelde plan-
nen ter hand te nomen.

Tenslotte — de afgevaardigden heb-
ben in deze dagen toch wel heel wat
moeten verwerken! was er nog het
rapport rechtspositie-regeling bestuur-
ders. Men besloot in beginsel tot het tref-
fen van een afdoende pensioenregeling
en tot de instelling van een pensioen-
fonds, waarin ook het personeel der be-
weging zal worden opgenomen. Kolkman
— de financiële expert — gaf nog een
korte toelichting en toen werd de ver-
dere uitwerking van deze plannen in
handen gesteld van de met enkele leden
uit te breiden -Commissie die ook het

"rapport had samengesteld

En daarmee was de zwaarbeladen
agenda practisch afgewerkt. Wat 'er
daarna nog gebeurde, vindt de lezer er-
gens anders vermeld. Rest ons nog mede
te delen dat in de vacature van gesala-
rieerd Verbondsbestuurder Dré de Wolf
werd gekozen. Het aantal gesalarieerde
bestuurders werd op 5 gebracht en A.
Boersma van de H.K.W. zag zich bij en-
kele candidaatstelltng in het Verbonds-
bestuur opgenomen,1 waarin dus nu
ook de hoofdarbeidersgroep vertegen-
woordigd is. Het opgestelde begrotings-
schema, dat in verband met diverse
onzekere factoren nog een zeer voor-
barig karakter moest dragen, werd met
algemene stemmen aanvaard.



MEDEDELINGEN
CJf t de ter Verbond s eer (jadering
" gedane mededelingen stippen

wij nog aan:
Met het ledental gnat hot volko-

men naar -wam: op J November
luidden de vakbonden tezamen
reeds 163901 leden, d.i. !)3 % van
het aantal leden op l Januari 1941.
Over de maand Oc/nber nam het
ledental der vakbonden met 14530
toe. Het hoogste aantal leden heeft
de Bouiovakarbeidersbond file op l
November 29287 leden telde.

De Diocesane Bonden hadden op
l Norember 1.12.952 leden, d.ï.W/o
van het aantal leden op einde 1940.

*

y. Dr. S. Stokman of m, de di-
*recteur der Ontwikkelmas-

centrale gaat uwr/ens drukke be-
zigheden, nis zodanig vertrek-
ken. Dr. A. Olierook werd als
zijn opvolger aangezocht.

*

de Volkskrant gaat het pri-
ma, de oplaag is reeds ver bo-

ven de 100.000 abonné's gestegen
en het blad vindt overal in het
land een dankbare lezerskring

*

CT7<^ Vcrbondxbetituur heeft een
** commissie ingesteld met het

doel na te gaan of — en zo ja, op
welke, wijze — de plaatselijke in-
stellingen, die na Jidi 1941 haar
werkzaamheden zelfstandig of in
het verband van andere lichamen
hebben voortgezet (kolencoö pcra-
ties, ziekenfondsen c.d.) wederom
als onderdeel van de beweging
kunnen worden ingeschakeld.

«

(T^'.-s blijvende herinnering aan
•" de gevallenen n,l jn het Huis
mn den Arbeid te Vtrecht een ge-
denkplaat worden onthuld.

• AN de directie van de fede-
ratie .van Bedrijfsverenigingen
ontvingen wij een brief, die
wij hieronder in zijn geheel
laten volgen. Vooraf zij nog

opgemerkt, dat we een aantal berichten
ontvingen van onze leden, waarin werd
medegedeeld, dat zij een of een paar da.
gen vóór de geldsanering over het eerste
en tweede kwartaal van 1945 de kinder-
bijslag hadden ontvangen en dat zij daar.
door gedwongen waren dat ffeld naar de
bank te brengen met net gevolg dat het
nu geblokkeerd is. Met -Je Directie ï'au
de Federatie van Bedrijfsverenigingen
hebben wij de wenselijkheid besproken
bij het Departement van Financien stap.
pen te doen ten einde deze kinderbij-
slaggelden zo spoedig mogelijk gedeblok-
keerd te krijgen. Wij vertrouwen dat
de Minister van Financiën deze de-
blokkering zo spoedig mogelijk zal be.
vorderen.

De bovenbedoelde brief van de Directie
van de Federatie van Bedrijfsverenigin.
gen volgt hieronder:

In uw blad van 12 October 1945 troffen
wij aan een artikel „Het grote gezin in de
knel", waarin o.a. de aandacht werd ge-
vestigd op het feit, dat honderden werk.
n«mers nog steeds geen kinderbijslag over
reeds verstreken kwartalen van het jaar 1945
hebben ontvangen, terwijl zelfs in sommfpe
gevallen over het laatste kwartaal van 1944
nog geen kinderbijslag betaald was. Als oor.
zaak hiervan gaf U aan, dat de organen, die
belast zijn met de uitvoering van de Kin_
derbijslagwet met grote administratieve
achterstand te kampen hebben. In verband
hiermede deed U een ernstig beroep op deze
uitvoeringsorganen om toch al het mogelijke
te doen om deze achterstand weg Ie werken.

Naar aanleiding hiervan delen wij u mede,
dat de bedrijfsverenigingen, belast met de
uitvoering der Kinderbijslagwet, in het be-
lang van de betrokken arbeiders steeds al
het mogelijke doen om de bijslagen zo spoe.
dig mogelijk betaalbaar te stellen. Het sy-
steem der Kinderbijslagwet brengt echter
met zich mede, dat de uitvoeringsorganen
niet voor betaling van de kinderbijslag kun_
nen zorg dragen, indien zij niet de nodige
gegevens van de arbeiders ontvangen.

Nu is wel gebleken, dat, ten gevolge van de

ACHTERSTALLIGE
Kinderbijslag

achter ons liggende tijdsomstandigheden,
vele ingevulde kinderbijslaglijsten, die door
de arbeiders verzonden zijn, nimmer in het
bezit van de uitvoeringsorganen zijn geko_
men. De uitvoeringsorganen^ kunnen dan- niet
voor betaling van de bijslag zorg dragen.
Vele aanvragen om een kinderbijslagboekje
voor bet jaar 1945. die de arbeiders aan
bovenbedoelde organen .zonden, hebben zij
eveneens nimmer ontvangen. Voor uitrei-
king vare een kinderbijslagboekje voor het
jaar 1945 kan dan met worden zorg gedragen.
Daar komt bij, dat in vele gevallen de post-
wissels, door middel waarvan de kinder_
bijslag veelal betaalbaar wordt gesteld, om
enigerlei reden niet in het bezit van de ge-
adresseerden zijn gekomen. Ook kinderbij-
slagboekjes voor het jaar 1945 zijn in hon_
.derden gevallen niet in het bezit van de
werknemers gekomen. Ter illustratie willrn
wij enige cijfers noemen.

Aan de bedrijfsverenigingen, die ten kan-
tore van ..Centraal Beheer" haar adminl.
stratie voeren, is tot nu toe gebleken, dat
in' ruim 4000 gevallen een kinderbijslaglijst
voor het 3e of 4e kwartaal 1944 of enig
kwartaal van het jaar 1945 in het ongerede
is geraakt. In al deze gevallen zijn dupli-
eaat.kinderbijslaErlijsten uitgereikt. Vcrrter
zijn van de Posterijen ongeveer 600 postwi?-
sels terug ontvangen, daar de geadresseerde
niet meer op het opgegeven adres woon.
achtig was. In al deze gevallen moest het
huidige adres van den geadresseerde worden
nagegaan.

Verder mag niet onvermeld blijven, dat
geruime tijd de verbinding van het eerder
bevrijde gebied met de hoofdkantoren der
bedrijfsverenigingen, die grotendeels boven
de grote rivieren gevestigd zijn. verbroken
werd. Door deze kantoren kon derhalve aan
de in het Zuiden woonachtig* arbeiders geen
bijslag betaald worden.

De Federatie van Bedrijfsverenigingen
heeft toen in het Zuiden een organisatie
geschapen, waardoor het mogelijk bleek aan

duizenden arbeiders de kinderbijslag te
betalen.

Wij stellen U van een en ander in kennis,
opdat U zal blijken, dat de voornaamste
moeilijkheden voor de uitvoeringsorganen
niet gelegen zijn in administratieve achter,
stand harerzijds, doch veroorzaakt wordt,
doordat niet bekend is, welke arbeiders nog
aanspraak op kinderbijslag maken. Deze oor.
zaak kan alleen worden weggenomen, indien
de uitvoeringsorganen hiervan kennis krijgen,

Meestal vraagt men in deze tijden, om
vooral niet te veel en niet te vlug te schrij-
ven. In dit geval zouden wij aan iedercn
arbeider willen vragen: ..Hebt pij nog géén
kinderbijslag ontvangen over enig afgelopen
kwartaal? Schrijft dan aan het orgaan, dat
voor de betaling hiervan moet zorg dragen.
Uitsluitend op deze wi.izc zal het mogelijk
Z'.in een ieder nog in het bezit te stellen
van wat hem toekomt en hij in deze tijd
zo dringend nodig heeft. Alleen, bedenkt wat
en aan wien gij schriift!

Moet gij nog kinderbijslag hebben over
enig kwartaal van het jaar 1944? Rioht U
dan> tot de bedrijfsverenieing of Raad van
Arbeid, welke U het kmd<-rbij<;1agboekje
voor het jaar 1944 uitreikle

Hebt gij nog geen kinderbijslag ontvangen
over het Ie of 2e kwartaal van het jaar 19457
Richt U dan lot de bedrijfsvereniging of
Raaf] van Arbeid, waarbij de werkgever, bij
wien gij op de eerste werkdag na 10 Octo-
ber 1914 in dienst was. is aangesloten voor
de Ziekengeld, en Kinderbijslarverzekering.

Verder, schrijft beknopt en duidelijk!
Tenslotte, reclameert nu nog niet. indien

gij Uw kinderbijslag over het 3e kwartaal
1945 nog niet mocht hebben ontvangen. De
uitvoeringsorganen zijn met de betaling hier.
van bezig en het is nu eenmaal absoluut
onmogelijk deze uitkering aan alle arbei-
ders tegelijk over te maken."

Voor zover zij er belang bij hebben raden
wij onze lezers aan de in dit schrijven ge-
geven adviezen op te volgen.

PAXHOMINIBU

„VAN GOEDE WIL
'waar drukt de hand van het lot op

onze moegestreden en uitgeputte we-
reld. De machten der duisternis hou~

den niet op ons te kwellen en alom is onrust
en ellende nog niet geweken uit de wereld der
mensen. Het kwaad rukt aan de grondslagen
der samenleving en de zedeloosheid -vreet de
onschuld weg. De zorgen zijn zo vele en het
besef der armoede boort zich dieper in onze
geest.

Bar is de wereld, want in vele mensenharten
wordt reeds in de prille dagen der jeugd het
goede geworgd. En wij peinzen wel eens, dat
de wereld die is niet zou moeten zijn, en de
wereld, die zou moeten zijn, is niet.

Ja het goede is traag, want de weg naar om-
hoog is zo moeilijk, terwijl het kwade snel gaat,
immers het trekt naar beneden.

Sint Paulus zeide terecht, dat de mens vaak
doet, wat hij niet wil en dat hij vaak niet wil
wat hij doet.

De uren suizen voort en de dagen smelten
weg in de tijd en nog speuren wij geen vooruit-
gang in het goede. Steeds ervaren wij misluk-
king en teleurstelling. Wij tobben voort en zo
weinig geluk rapen wij op onze wegen.

In onze harten branden zo dikwijls vlammen
van nutteloos berouw. Het is alles zo moeilijk,
soms lijkt het hopeloos en toch kunnen wij het
niet laten — zo ervaart de Romeinse wijsgeer
Seneca — niet zonder twijfel te hopen en te
twijfelen met hoop in het hart.

Och wij allen geloven niet en willen ook niet

„Aanbidding der Herders" door Hugo van
der Goes' (détailj

geloven, dat er vele mensen leven, die van
kwaden wille zijn.

Diep in ons leeft toch de overtuiging, dat het
goede overwinnen zal, ondanks het schijnbare
overwicht van het kwade.

Gaarne overwegen wij de milde wijsheid, die
de Heilige Boeken ons leren: „de geest is ge-
willig, doch het vlees is zwak".

Grote troost in 4e strijd van het leven wordt
ons bereid op de dag, waarop de Heiland der

wereld verscheen in het vlees, toen de volheid
der tijden gekomen was.

De troost van de vrede des harten, dat is het
goud van het geluk.

Het ideaal van rust en vrede, dat reeds glanst
in de levenshouding der Stoa en van Epicuras,
•— het vrij zijn van zorg en lijden.

Immers de Engelen, Gods boden in Bethle-
hem, zongen op de eerste Kerstdag de onster-
felijke boodschap van troost voor den gekwel-
den en afgetobden mens.

..Vrede op aarde aan de mensen van goede
wil!"

VITAL V.



reederoo zei: „'t Kan verkeren",
en ik moest hem dat nazeggen,

J toen ik een dezer dagen een uit-
' nodiging voor een Kerstfeest in

handen kreeg van 't vorig jaar. Die was
gericht aan familieleden en vrienden en
luidde aldus:

Op 2e Kerstdag, Dinsdag 26 Decem-
ber te 3.30 namiddag houden we in
onze huiskamer een Kerstbijeenkomst.
We verwachten U allen.

Het is waar, de moeilijkheden eijn
vele, doch moeilijkheden zijn er om
overwonnen te worden.

Daar is voor sommigen de verre,
afstand. Maar zijn er dan geen fietsen
te huren, te lenen, te ruilen? Fietsen
met of zonder verende, schokkende,
massieve, houten banden?

Daar is het kleine grut.
Bestaan er dan geen lieve oppas-

tantes en ooms?
Daar is de centrale keuken.
Zoek tijdig een remplacant, die

met uw emmertje in de rij gaat staan.
Wat praat ge over bederf! Onze des-
kundigen verklaren, dat zowel soep
als stamppot absoluut goed blijven
tot A volgende dag.

Daar is het probleem van het licht,
of liever gezegd van de duisternis.

Wij dachten dit als volgt op te los-
sen.

Ieder die komt, zorgt voor een
lichtbron: lucifer, oliepitje, waxine-
lichtje, kaars, lampion, carbidlamp,
scheeps- of stallantaren, flambouw,
toorts of fakkel.

Hiermee zijn de moeilijkheden uit
• de weg geruimd.

Komt dus allen!
Wij rekenen er op, dat ieder een

nummertje ten beste geeft: speech,
voordracht, muziek, declamatie, ver-
telling.

Er gal een trommel in de^ang
staan, niet uitdagend, wel nederig en
bescheiden.... edoch slaan zal hij er
om goede gaven in ontvangst te ne-
men, die we eerlijk samen zullen de-
len.

Laat ons dan met elkaar een beer-
lijk Kerstfeest vieren met in aller hart
deze bede:

Dona nobis pacem.

Hoe levendig herinnor ik mij nu weer
dit Schone feest, gevierd in die gruwe-
lijke winter van 1944.

De bede: Dona nobis pacem leefde niet
slechts in de harten, die was ook op al-
ler lippen, want met deze canon voor
drie stemmen *) werd begonnen. Dan
volgde een programma, dat om zijn
vlotheiJ en afwisseling aan een cabaret
deed denken; geen tingcltangel, maar
een cabaret van hogere orde, om het eens
onbescheiden te zeggen. De uitvoerenden
waren de kinderen des huizes en de
gasten: moeders, huisvaders, jongemeis-
jes, knapen met de baard in de keel. In
de pauze ging de trommel rond: alleen
de moeders kregen een kop surrogaat-
koffie met een suikertje. Zo sober als
het maar kan. Toch was 't een feest.
Bijna alle aanwezigen waren suikerbie-
tenmensen, ik bedoel lieden, die niet
zwart konden kopen. Velen hadden
grauwe hongergezichten. Doch allen
werden die middag opgeheven boven de
ellende van het toenmalig zorgelijk be-
staan zo arm aan vreugdige dingen.

Wij weten het, niet alleen in ons dorp,
op meer plaatsen, ook bij andere gelegen-
heden werden soortgelijke bijeenkomsten

Wij zijn al bijeen!

"H5IÜ!
fri--'- -'- — —

O Godlifk Kind van Bethlehem,
Aanhoor i>fc> kleine kinderstem:
Ik dank U voor'Vut komst, op

i- ' aard
ons leven hemelwaart.

gehouden. Ze hadden vaak het karakter
van echte samenscholingen. Prachtig!

Dan was er een of andere lieve Groot-
vader, die kwam waarschuwen: „Denk
er om wat je waagt! Je bent met meer
dan twintig en overal zitten verraders!"

„Maar Grootvader, we moeten toch le-
ven!"

Ja, dat vond hij ook wel en stil zat hij
in z'n hoekje mee te genieten.

't Kan verkeren
We lopen nu geen risico meer als we

vrienden en gebüren samen roepen. Er is
licht. Het vullen van de trommel kost
niet zoveel hoofdbrekens meer.

Toch vraag ik: zullen er deze winter
nog veel van die genoeglijke „illegale"
avonden gehouden worden? 't Zou jam-
mer zijn, als het antwoord op deze vraag
ontkennend luiden moest. Ze mogen dan
het prikkelende missen, dat het gevaar
meebrengt, ook in vredestijd hebben die
culturele „ontmoetingen" een bijzondere
bekoring. Juist • om het huiselijke, het
primitieve, het intieme. En er kan een
grote, want onmiddellijke beschavende
invloed van uitgaan.

Daarom moeten wij ze zien te hand-
haven ook in deze tijd, nu er weer gele-
genheid is om uit te gaan, om muziek,
zang, declamatie te beluisteren door de
radio, nu hél verenigingsleven aan man
en kinderen weer veel afwisseling biedt.
Het gevaar dreigt, dat de eigen beoefe-
ning der Seone consten weer verdrongen
gaat worden tot schade van het individu,
van gezin en gemeenschap.

Ik heb mij laten vertellen, dat een
grondwerker in Italië verzen van Dante
op kan zeggen en dat een Chinees boer-
tje, getroffen door de schoonheid van
een bloem, zijn arbeid kan stilleggen om
eventjes een gedicht te maken. Als het
waar is, hebben wij, ons daaraan spiege-
lend, nog heel wat te leren.

We waren de vorige jaren op onze
kleine geheime feestelijkheden zo aardig
begonnen. Laten wij er mee doorgaan in
onze huiselijke kring de dichters te doen
leven door hun verzen voor te dragen;
zingen wij het goede lied en maken we
zelf muziek, met een blokfluit, een gui-
taar, een harmonica (hoe veel aardiger
woord dan „accordeon") doet men won-
deren.

Kort geleden schreef W. J. S. in Chris-
tofoor deze wijze woorden:

„De afbraakperiode, die achter ons
ligt, heeft onze spankracht tijdelijk ver-
lamd en door de nood is de aandacht af-
geleid naar de meest primitieve sectoren
van ons bestaan, naar voedsel en kle-
ding. Dientengevolge heeft in brede la-

gen een bedenkelijke gezichtsverenging
plaats gehad. Geruime tijd zal noditf zij.u
om deze aandacht weer te verbreden en
het stimuleren daarvan kan dan ook het
best geschieden in de kleine, natuurlijke
levenskringen, waarin de mens leeft om
geleidelijk deze kringen te verwijden."

Aan moeder om een voorstel te doen
voor een avond in de komende Kerst-
week. Vader zal vermoedelijk enkele be-
denkingen hebben: „Wat een herrie! En
je zeil en je kleed slijten er van. En je
bent toch al zo moe!" De kinderen zullen
bewer.en „niets te kennen" (Geloof ze
niet! School, K.A.J.-gidsen, verkenners

leren ze tegenwoordig veel moois). Moe-
der zal alles glimlachend aanhoren en
dan, terugdenken aan de goede avon-
den in de oorlogsjaren zeggen: Je main-
tiendrai — Ik zal handhaven.

Wedden dat vader na zo'n schone, in-
tieme Kerstviering zeggen zal: „Wat Ben
ik blij, dat ik doorgezet heb! 't Is fijn
voor de kinderen ook. Je bindt ze er mee
aan huis "

Zalig Kerstfeest!
C. BOUDENS VAN HEEC

*) Zie: Nederlands Volkslied van Dr.
Jop Pollmann en Piet Tiggers.

"et zijn niet enkel de voorname
heiligen met de deftige titels
van eersten martelaar en aposteh
van de liefde, door de Kerk

rond de kribbe geplaatst, die vormen het
gevolg van het Kerstkind. O neen, want
zoals er in die eerste Kerstnacht herders
waren en pas later koningen, zo moeten
Sint Stefanus en Sint Jan in een eenvou-
dig dienstmeisje uit Voorburg in elk ge-
val hun gelijke erkennen.'Onze Geertruid
van ^Oosten staat bij de kribbe zoals de
grote heiligen uit het brevier.

Dat is niet enkel en alleen omdat ze in
de Kersttijd, op Driekoningen van hot
jaar 1358 naar „Huis is gegaan", zoals zij
het sterven noemde, dat is omdat haar
leven dicht bij de armoede en de simpel-
heid van de kribbe is gebleven en om'dat
de H. Mensheid van Jezus haar zo sterk
en .voorbeeldig voor ogen stond, dat zij,
na een tijd van groei in heiligheid, waar-
dig is bevonden om in haar handen en
voeten en in haar zij de H. Stigmaten te
ontvangen: kribbe en kruis, ze liggen
ook in het leven van Geertruid van Oos-
ten dicht bij elkaar.

Wat weten wij weinig van onze Neder-
landse heiligen!' Hier een gestigmatiseer-
de, één van de zeer weinige uitverkore-
nen en we weten nauwelijks, dat zij be-
stond. Jammer, want deze Geertruid is
ook zeer een voorbeeld niet alleen in het
beperkte gebied, dat wij deugdoefening
noemen, doch ook, en wel in hevige mate,
van sociaal voelen en sociaal denken, Zjj
stond dicht bij de kribbe on kruis en kon
dan ook gemakkelijk de noden van do
mensen begrijpen.

Het begon al met thuis: de ouders
waren arm, behoeftig. Ze woonden in
Voorburg, en om het huisgezin te steu-
nen ging het meisje Geertruid een be-

trekking zoeken in het rijke Delft. Hoe
heeft ze hier als dienstmeisje een hewluk
katholiek leven geleid. Ze was m harte-
lijke en durende verbondenheid met God,
afkerig van de wereldse dingen, open-
staande voor het hemelse, dat haar zoet-
heid was en haar sterkte. Meen niet, dat
ze zich gedroeg als 'n kwezel, want in de
stille avonden, wanneer ze met andere
meisjes buiten zat in de schaduw van de
bomen langs de gracht, dan vroegen, ze
haar: Geertruid, zing ons wat. En dan

GEERTRUID
VAN OOSTEN

MAAGD

zong ze het lied van het meisje, dat haar
lief zoekt en hem dood vindt, — de
kleine ballade „Het daghet in den oos-
ten" — en het meisje wikkelt het dode
lijf in 'haar mantel, draagt het weg en
ziugt dan:

Nu wil ie mi gaen begheven
In een clein cloosterkijn
Ende draghen swarte wilon
Ende worden een nonnekijn.

Met hare claerder stemme
Die misse dat si sanc,
Met haer sneewitte handen
Dat si dat helleken clanc.

Het is aan dit lied, dat Geertruid haar
bijnaam van Oosten te danken heeft.

Vreemd in haar eigen leven heeft zich
eenzelfde tragedie afgespeeld. Ze was
mooi en goed, ze werd geliefd in Delft.
Er kwam een jongeman en zij, onbevan-
gen, hartelijk gevend, ze bood hem haar.
hart. Dit immers verbiedt Jezus niet.
Geertruid maakte plannen, ze werkte aam
haar uitzet, maar vlak voor hun trou-
wen kwam een briefje van hem: hij
maakte het uit.

Maakte hij het uit? Goed, Geertruid zag1

ineens helder: het vergankelijke van de
liefde. Ze heeft zich geheel naar Jezus ge- •
keerd en ze is Begijn geworden.

Het begijntje Geertrnid wen! zeer door
God begenadigd. En mensen kwamen, ze
kwamen vragen om raad, om hulp, ze
kwamen vragen om gebed. Want ver in
de omtrek raakte haar leven bekend en
toen Jezus haar zo volmaakt vond, dat
Hij haar sloeg met zijn H. Wonden, toet
w»ren de uren van de dag te kort om al-
len te woord te staan, die naar haar pel-
grimeerden.

Vervuld van de geheimen Gods, opge-
nomen in de hoogste mysteries hoeft zij
haar sociale taak niettemin hartelijk ver-
vuld; al kreeg ze gedaan, dat het bloe-
den van de wonden ophield, omdat velen
slechts uit nieuwsgierigheid kwamen,
nooit vroeg ze God haar van de belang-
stelling van de mensen te verlossen. Ze
was goed voor allen, ze bezat de gave
der voorspelling en meer dan eens heb-
ben wonderen haar daden begeleid.

Kinderlijk eenvoudig is ze gebleven.
Het was Kerstmis 1357, on ze vierde de
geboorte van Jezus. Ze zei: spoedig zou
ze met Jezus daarheen gaan, waar de
straten van zilver en de poorten van zui-
ver goud zijn. Op Driekoningen 1358 ia
ze „naar huis" gegaan.

Jan Burger.



KEEK NAAR

' wordt een raar kerstverhaal; o/
.ievcr gezegd het wordt geen
Kerstverhaal. Reeds driemaal heb

ik geprobeerd om te zeggen ivat ik
voelde vorig jaar in het concentratie-
kamp, maar ik heb het verscheurd. Had
me vast voorgenomen om niet te ver-
tellen van de nameloze ellende, die ont-
aarde mensen over ons gebracht hebben.
Ik kan het nimmer vergeten, maar waar-
om moet ik U met al de zorgen, de angst
en pijn lastig vallen op dit heerlijke feest
van kerst, dat u>ij nu gaan vieren, in
vrijheid, in vertrouwen op de toekomst.

Het is wonderbaarlijk goed geworden.
Er is een verlossing gekomen. Voor mij
en enige luttele anderen door het recht
dat zegevierde. Voor talloze anderen
door de „Himmclfahrt durch Scliorn-
stcin" zoals dit zo verheffend door den
sinister glimlachenden Nazi-beul werd
gezegd.

Kerstavond 1944. — In de barak
heerst iets bijzonders. Het gaat kerstmis
worden. De wil tot leven, tot het door-
worstelen van dit aards inferno wordt
weer eens sterk in je.

In mijn bovenkrib lig ik te staren door
het kleine raampje naar buiten. Sterren
fie ik. Veel sterren. Mijn ogen branden
van het staren in de hemel. Ik zon willen
wenen als een klein kind, maar ik heb
geen tranen meer. Ik zou willen bidden,
tnaar Ik heb geen woorden meer. Het is
zo dol van binnen. Zo leeggetrapt door
het sadistisch geweld. Zo hopeloos leeg
door het feit dat je ieder ogenblik kan
worden opgeroepen voor transport naar
een „A/acfcf und Ncbel" kamp. Is sterven
dan zo erg?.^Leef ik dan nu? Ik weet het
niet. Maar er is een zich vastklemmen
aan dat ene. Je moet er doorheen komen.
Het is bijna met den Mof gedaan. Niet
het allerlaatste moment in het gezicht
van de haven stranden. Hoor je; vol-
houden. Buiten wacht je jongen op je.

Je weet dat je vrouw gestorven is. Ze
kon het niet verdragen, ze ~is wegge-
kwijnd van verdriet. Je wist het, voor-
dat je illegaal hierover werd ingelicht.
Je kende haar.

Hoe zou de jongen zijn. Hij hoestte
altijd zo 's winters. En met de honger.
Zouden ze voor hem zorgen? Ach tvat
geeft dat nodeloos tobben. ]e maakt je
kapot. Het geeft niets. Je moet er door-
heen. Je MOET hoor je?

Weet je nog verleden jaar? Wat was
het toch prachtig met die boom. En die
kerstversiering die je samen met je jon-
gen in je huis had aangebracht. En ...

Nu lig je weer te tobben. Dat móét je
niet doen. Dat mag je niet doen. Geef
die Moffen geen kans je moreel kapot te
maken. Hou nu toch vol, nog even vol-
houden. Het is toch weer kerst? Dacht
je heus in het begin dat je de kerst nog
zou halen? Je bent er nog.

Ja, ik ben er nog, maar hoe. Kom
kerel, er zijn er nog wel erger aan toe
dan jij. Niet sentimenteel worden. Nee
niet sentimentcel worden.

Wat hoor ik daar? Motorgeronk?
Engelsen. Zouden ze hier nu eens gaan
bombarderen. De hele boel kapotgooien.
Die schurken en ons allemaal. Oh als ze
die sadisten hier maar kapot maakten,
dan zou ik best mee willen gaan. Jongen,
fijn dat nu kerstgedachten. —

Zon de jongen . . .? Ja_ als ;-e „„ mrf
elle geweld er onderdoor wilt. moet je
maar tobben. Gebruik je hersens toch. Je
bent er toch nog? Nu wat zeur je dan.
Probeer eens wat te slapen.

Ik probeer het. Het zou wel lukken als
het geen kerstnacht waf. Wat gek tvas
dat eigenlijk vroeger, dat je altijd kerst'
Bvond bij je schoonmoeder was. Dan at
je balkenbrij en bleef de hele nacht op
tot de vroegmis. Weet je nog toen het
zo sneeuwde? Dat was toen een echte
Kerst. Witte Kerst. En ...

Nu voor het laatst. Niet sentimenteel
tvorden. Je mag dat niet doen. Dat heb
je nu allang uitgepiekerd. Je bent hier
alleen om er door te komen. Je móét
hoor je goed. Je móét.

Ja ik moet. fflaar ik kan bijna niet
meer. Ach dat denk je zo gauw. Je kunt
het wel ak, zo'n SS-er soms het onmo-
gelijke t>aW je verlangt. Dan gaat het
toch ook. Ben je nu zelf niet sterker dan
10 h bruut? Ja ik ben sterker. Nu dan.

Mijn trouwe vriend naast mij ligt heel
stil en rustig. Hij neuriet he<tl zachtjes
Z'jn kerstliedjes. Hij bidt,- ook voor mij
ttfft hij. Ik bid stil mee. Maar hij weet
het niet. _

Nu maakt hij een kruis. Kijkt mtj
rustig aan. Glimlacht bemoedigend.

Zalig Kerstfeest jongen.
Zalig Kerstfeest vriend. B.

10 Dec. la het 280 jaar geleden, dat de
Staten van Holland op aanraden
van den luit.-gen. De Ruyter be.
sloten tot oprichting van een regl.
ment der marine,

12 Dec. Is het 350 jaar geleden, dat de En-
gelse Jegeraanvoerder sir Ro^er
'WTüliams, die in de gO.jarige oorlog
aan onze zijde streed en zich o.ra.
te Venlo en Sluis onderscheidde, te
Lond*in overleed.

12 Dec. -werd generaal-veldmaarschalk G.
von Rundstedt, laatstelijk oppei be_
veJhebber van het Duitse West»
front, die begio Mei j.I. door het
Amerikaanse zevende leger werd
gevangen genomen en te zijner
tijd als oorlogsmisdadiger zal te.
recht staan, 10 jaar.

13 Dec. is het 40 jaar geleden, dat <le Bra-
ziliaan Alberto Santos.Dumont zijn
eerste vliegpoging deed met een
aeroplane, welke echter slechts één
meter van de grond kwam en na
een afstand van 7,8 m in elkaar
stortte.

13 Dec. is het 400 jaar geleden, dat na vele
mc-eilijkheden het vermaarde ne-
gentiende concilie van Trente
werd geopend, dat met ver-
schillende onderbrekingen tot 1563
duurde en waarop vele belangrijke
dogmatische canones en hervor.
mingsdecreten werden vastgesteld.

15 Dec. is het 10 jaar geleden, dat de Ne.
derlandse schaker dr Max Euwe-
op dr A Aljechin het wereldkam-
pioenschap schaken veroverde,
waardoor deze titel voor de eerste
maal overging op iemand, die geen
beroepsspeler was.

16 Dec. vierde de R. K. Werkliedenverenï-
ging te Den Bosch haar 50-jarig
bestaan.

16 Dec. herdacht de Unie van Zuid"_Afrika
jaarlijks Dingaansdag (1838).

IS Dec. v'erde Prinses Armgard, de moeder
van Z. K. H. Prins Bernhard, haar
62e verjaardag.

20 Dec. was het 40 jaar geleden, dat onder
paus Pius X een decreet van het
H. Officie verscheen over de ver-
eisten voor de dagelijkse H.
Communie

22 Dec. hoopt de vermaarde Nederlandse
toneelspeler Jan Musch zijn 70e
verjaardag te gedenken.

27 Dec. Is het 350 jaar geleden, dat de En-
gelse zeevaarder en kaper sir
Francis Drake, die van 1577—1580

de tweede tocht om de wereld
maakte en o.m. deel na.m aan de
strijd tegen de' Spaanse armada,
aan boord van zijn admiraalsschip
voor Puerto Belo in Panama over-
leed.

28 Dec. Is het 50 Jaar geleden, dat de Fran-
se photo-technicus L. J. Lumière in
een kelderverdieping van een café
ih het Zuiden van Frankrijk zijn
eerste film vertoonde, getiteld „De
besproeier besproeid"

28 Dec. feestdag der H. H. Onnozele Kin.
deren,

30 Dec. i-s het 250 jaar geleden, dat de En.
gelse werktuigkundige en uitvinder
der stoommachine sir Samuel Mor
land (die in 1660 te Brede verbjeef
bij den Verbannen Engelsen koning
Karel II) overleed

Kerstmis 1045.
Zullen we met Kerstmis ons huishou-

dentje eens fijn verwennen, moeders?
'k Wed dat U er al 't hele jaar naar

heeft uitgezien om 4it Kerstfeest eens
extra te kunnen vieren. Wat denken we
nog dikwijls terug aan — verleden jaar
om deze tijd. Wat zijn we er dan nu al
aardig weer bovenop. Wat zijn we met
de voeding omhoogffevlogen!!

Verleden jaar was er in menig huis-
houden niets van Kerststemming te be-
speuren; ]k bedoel hier dan natuurlijk
op 't gebied van de keuken. De inner-
lijke stemming behoeft niets geleden te
hebben, integendeel, met dankbaarheid
denken we gaarne terug aan de vele
hulp en goede gaven die we in de aller-
moeilijkste tijd ondervonden van dege-
nen, die er iets gemakkelijker voorston-
den dan wij.

Het Vredesfeest van 1945 zal door ons
huisvrouwen echt goed verzorgd worden.
Ik dacht U een lekker, koekje te leren
maken met eenvoudige middelen; een
aardig nagerecht met een heel feestelijk .
smaakje en wat dacht U van een eigen
gebakken kerstbrood?

Kerstbrood
Hebt D wel eens meer brood gebak-

ken?

IN DE KEUKEN
Broodbakken is eigenlijk heel eenvou-

dig en niet moeilijk. Wie het niet ge-
wend is'ziet er tegen op en vindt 't veel
werk; maar er zijn ook velen die er geen
hand voor omdraaien en voor wie het
een heel gewoon, onbelangrijk deel van
de dagtaak is. Voor gewoon brood heeft
U nodig op l K.G. bloem 50 gr. gist en 7
d.L. water of melk en iy2 afgestreken
eetlepel zout. Met deze eenvoudige be-
standdelen maakt U gewoon wit brood.
• De bloem doet U in een flinke kom of
pan, de melk maakt U lauw-warm; in een
kopje roert U de gist aan met wat lauwe

elk en tenslotte voegt U alles bijelkaar.
t heerlijk schone handen gaat U aan 't

kneden en kneedt U net zo lang tot de
massa als één soepele bal van de wanden
van de pan loslaat.

Vooral niet langer kneden dan nodig
is. Dan is Uw gewone brooddeeg a.1 klaar
om te bakken. Kunstig! ja bepaald!

U neemt dan een grote broodvorm, vet
deze m met wat boter of olie, en drukt
er t deeg voorzichtig in, zó dat de hoek-
jes goed gevuld zijn. Dan een warm
plaatsje opgezocht, in de buurt van de
kachel of in de zon, en met een natte
doek er over laat U 't deeg maar rustig
een uurtje staan. U zult zien dat 't mis-
schien wel 2 X zo groot is geworden in-
tussen. U bakt het brood in een goed
warme oven, ongeveer % unr-

Met een breinaald prikt U erin om te
controleren of 't gaar is; de naald moet
er droog uitkomen, dan is 't goed. U be-
strijkt de bovenkant van 't brood met
water, nu nog even de oven in; dit zal
de korst iets doen glimmen. Als 't brood
uit de oven komt is het 't beste dat U
't meteen uit de vorm neemt en 't goed
laat uitdampen. Dit gewone 'eigengebak-
ken brood is op zich al een tractatie,
maar ik kan me voorstellen, dat U er wat
meer Kersteffect aan wilt geven. Dit
kunt U doen, door, als 't deeg gekneed
is, er nog wat suiker, wat kaneelsurro-
gaat en wat gewassen rozijntjes door te
mengen en liefst ook wat stukjes heel
fijn gesnipperde appel. Als U 't er niet
gemakkelijk doorkrijgt, voegt ü nog een
heel klein beetje lauwe melk toe. De hoe-
veelheden van deze toevoegsels hangen
af van wat U er voor beschikbaar heeft
Bent U er erg royaal mee, dan zou ik ü
raden wat meer gist te gebruiken, anders
zal dit zware vulsel 't brood niet genoeg
doen rijzen.

Na het bakken strooit U door een eeef
wat , poedereuiker erover, U weet wel,
to'n lekker dik laagje sneeuw, een leuk
rood fint er om als ü t heeft en een tak-

je hulst of dennegroen uit de tuin erbij
en 'k zou zo zeggen, Uw geluk ig voor.
Kerstmis verzekerd!

Het Kerstbrood kan ook zonder vonfl
gebakken worden; dan moet U een helo
dikke ronde lap bijna dubbel slaan en
deze zo op een bakblik laten rijzen en
in de oven zetten. De afwerking is ver-
der geheel hetzelfde.

Kerslkransjes
't Zou gpen Kerstmis zijn, als U geen

Kerstkranjes bij de thee of koffie kos
presenteren. Ja, beseft U 't wel heel goed,
't is allemaal weer mogelijk, echte thee,
koffie, volle melk erin en boterkransjes
erbij!

Hier volgt 't recept voor de kransjes:

200 gram bloem. 75 gram boter, 75 gran
basterdsuiker, plm. 3 lepels melk, ieta

zout, iets kaneel (of -surrogaat). Doe allo
bestanddelen in een kom en kneed er een
samenhangende bal van. Bestrooi een
deel van de aanrecht, die goed is sehoon-
gemaakt, dun met bloem en rol hierop de
deegbal uit tot een dunne lap, met be-
hulp van een deegrol of schone fles»
Mocht het deeg neiging hebben tot plak-
ken, strooi er dan een weinig bloem over.
Zorg dat de lap deeg overal even dik ia.
Steek met een scherp voorwerp rond»
jes uit en hol het rondje uit tot 'n krans-
je met behulp van een veel kleiner voor-
werpje, b.v. appelboor. Leg de kransjea
op een ingevet bakblik, bestrooi ze met
wat kristalsnikpr en bak ze in een matig-
warme oven lichtbruin in plm. 25 minu-
ten.

l
En nu nog een nagerecht dat zeker ut

de smaak zal vallen.
Vindt U dat de vanillevla met rozijnen'

die ik U laatst eens leerde, ook niet best
dienst kan doen? Brood met appelmoes
zou ook niet zo gek zijn en dan leuk go-
garneerd met rode jam bovenop.

Kerstvla 1945

Nu nog iets anders we zullen dit noe-
men de KERSTVLA 1945!

U hebt vast nog nooit zo iets geinaE-
kelijks gemaakt en zo vlug klaar!

Met brood bakken bent U nu wat tijd
kwijt geraakt, maar dit toetjexdoet dé
schade weer inhalen. Luistert U maar: 't
wordt iets fijns!

Per persoon neemt U i/2 ons haver-
mout (meestal tegenwoordig de vlugko-
kende) en deze weekt U in zoveel melk1

als nodig ig om juist onder te staan.
Dit laat U 'n paar uur staan. Daarna

voegt U toe, wat suiker, wat gewassen'
rozijnen, een scheutje van een of andere5

essence, maar vooral niet veel, en wat
geraspte. appel. Eventueel nog wat an-
der fruit, b,v. gesnipperde peer, gekook*
te abrikoosjes, ontpitte dadels, etc.

U zorgt dat het mengsel echt lekker
van smaak is, U doet het in een kom of
in glazen en U garneert het oppervlaK
met wat rode jam.

'k Weet -zeker dat dit 'n groot succes
wordt en een echte tractatie die naat
„meer" smaakt.

'k Wens U .veel succes met de voor*
bereidingen en prettige Kerstdagen toe,

M. B. j



KERING

S. F. te A. Ik ben 2 jaar in Duitsland
•werkzaam geweest en daar ziek geworden.
Ik ben nog steeds arbeidsongeschikt wegens
ziekte. Ik kryg uitkering van Volksherstel,
maar geen ziekengeld. Is dit laatste j u i s t ?

Antwoord: Voorlopi?''is voor deze geval-
len nog geen regeling ten aanzien van zie-
kengeld getroffen.

Als u een half jaar ziek zift en er zijn
voor u 150 of meer zegels geplakt, dan kunt
u misschien aanspraak maken op invalidi-
teitsreiUe.

G. W. H. te A. 1. Welke voordelen biedt
de rentekaart van mijn vrouw als zij niet
meer plakt?

2. Als ik wil doorplakken, kan ik daar-
mee beginnen, wanneer ik wil of moet ik
dat doen in aansluiting op de datum waar-
op wy het laatst geplakt hebben?

3. Hoeveel moet zij dan plakken en welke
voordelen zijn dan daaraan verbonden?

Antwoord: 1. Aan de rentekaart van uw
vrouw zün de volgende voordelen verbon-
den: 1. ouderdomsrente; 2. invaliditeits-
rente; 3. geneeskundige behandeling in be-
paalde gevallen.

2. U kunt met doorplakken beginnen
wanneer u wilt. U kunt alleen maar plak-
ken op de lopende kaart en dan verder met
plakken doorgaan.

3. zü kan reeds volstaan met zegels van
25 cent, maar mag ook zegels van hoger
waarde plaken. Hoe hoger zij plakt, hoe
groter de renten zijn in voorkomende ge-
vallen. Bü overlijden van uw vrouw zijn
daaraan voot u en uw kinderen geen voor-
delen verbonden.

D. B. te V. 1. Ik werk al een jaar bij de
gemeente op arbeidscontract. Ik ontvang
ejk kwartaal als kinderbijslag 40 cent per
dag, vanaf het 3e kind. Is dit ju is t?

2. De kinderbijslag werd met grote ver-
traging betaald en wel voor S kwartalen

" tegelyk 2 dagen voor de geldzuivering. Nu
staat het op de Bank en heb er nog niets
ban.

g Antwoord: 1. Dat is juist.
2. U t ref t het wel erg slecht, ƒ 100.—

kunt u bü de Bank terughalen op vertoon
van uw geldkaart.

T. D.(T) N. Dstr. te H. In 1940 moest ik
op last van de Arbeidsbeurs gaan werken
bü de Duitse Weermacht, waarbij ik een
ongeval kreeg. Ik kreeg 3 maanden uit-
kering volgens de Ongevallenwet, doch
daarna werd deze niet verlengd, doch om-
gezet in ziekengeld. Toen de termijn voor
uitkering was afgelopen, moest ik van
Maatschappelijk Hulpbetoon leven.

Kan ik nog een ongevalsuitkering van de
RiJksverzekeringsbank krijgen?

Antwoord: Hebt u indert i jd een afwgzen-
3e beslissing van de RiJksverzekeringsbank
gekregen? Dan had u in beroep moeten
gaan. Hebt u dat niet gedaan, dan hebt n
nu geen aanspraak meer, want nu is de
beroepstermijn voorbij. Hebt u indertijd
géén afwijzende beslissing gekregen, dan
kun t u die nu nog bij de Ru'ksverzekerings-
bank te Amsterdam vragen en dan kunt u
daarvan alsnog in beroep gaan.

Hebt u een invaliditeitsrente volgens de
Invalidi'teitswet?

J. A. v. R. te R. Heeft een soortgelijke
klacht als de voorgaande. Hij heeft — als
wü het goed begrijpen — pensioen te goed
ter zake van de verzekering van zijn vader,
die onlangs overleden is. Ook dit tegoed
zou door de blokkering getroffen zijn.

Antwoord: Wü begrijpen dat het hier
over een pensioen van een particuliere
instelling gaat. Wend u dan tot den pen-
sioengever met een tweeledig verzoek: Ie.
om u een Voorschot op h*t niet door u ont-
vangen bedrag te geven en 2e. om u be-
hulpzaam .te zijn bij het verziet om de
deblokkering van dit bedrag te vragen.

A J B te R. Ik ben voor eigen rekening
werkzaam en voor de Ziektewc vrijwillig
verzekerd. Nu beviel mijn vrouw van een
tweeling. He !t zy nu .nspraak op kraam-
geld?

Antwoord: Neen, de Vrijwillige Ziektever.
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zekering ^ïeft ge-n aanspraak op kraam*
geld.

M A te W. Ik heb bij de repatriëring uit
Duitland 996 Mark ingeleverd tegen ont-
vangstbewijs. Weet U ook wanneer en hoc
ik die terugontvang?

Antwoord: Deze zaak is nog niet defini-
tief geregeld. Maar hierover £-:!len or..j.
twijfeld -og aanwijzingen kor..--:.

G W S te K. 1. Van 29 Januari 1945 tot
April 1945 heb ik gedwongen arbeid verricht
bij de OT. Heb ik over die tijd recht op
kinderbijslag?

2. Op 19 Maart is mijn vrouw bevallen.
Ik vroeg aan de Haad van Arbeid waaronder
ik hoor, om kraamgeld. Maar die instelling
antwoordde mij in Juli, dat ik daarvoor
moest zijn bij de Kfankenkasse, terwijl de
OT mij uitdrukkelijk had gezegd, dat ik
daarvoor moest zijn bij de Raad van Arbeid,
waaronder ik hoor. Wel heeft de RvA de
aanvrage gezonden naar de RvA te Gronin-
gen, i.ls liquidateur van de Krankenkasse,
doch "• l, >oi jnaar niets. Wat te doen?

Antwoord: l, U hebt over de tijd die U
bij de OT werkte, recht op Kinderbijslag en
moet U daartoe wenden tot het orgaan (RvA
of bedrijfsvereniging) van hetwelk U Uw
kinderbijslaglijst hebt ontvangen. Daar moet
U zijn.

.2. U h ' f ook recht op kraamgeld, als U
het jaar voor de bevalling 156 dagen in loon-
dienst verzekerd bent geweest. Maar U moet
hiervoor zijn noch bij de Raad van Arbeid
Uwer woonplaats, noch bij die te Groningen,
maar bij de Centrale Onderlinge, waarbij "l

T was aang"=;i"'»n.
O J P te E. Ik werkte in Duitsland en

huwde daar. Bij de repatriëring moest ik
m i j n vrouw in Duitsland achterlaten. Wat
moet ik doen om te verkrijgen, dat zij als.
nog mag overkomen?

Antwoord: Dat gaat thans nog nie-t. Naar
ik hoorde, wordt naar deze huwelijken van
de laatste jaren een nader onderzoek inge-
steld.

P C v S te R. Ik ben 10 November 1944
gevorderd om »n Duitsland te werken. Op
22 Maart 194"" is mijn vrouw bevallen. Tevo-
ren was ik altijd onafgebroken werkzaam
bij mijn Nederlandsen werkgever. Heeft
mijn vrouw aanspraak op kraamgeld? Zo
ja, waar moet ik mij vervoegen?

Antwoord: Uw vrouw heeft aanspraak op
kraamgeld. Over de tijd die U in Duits-
land werkte, was U verzekerd bij de Kran-
kenkasse. De Krankenkasse wordt nu ge-
liquidee. J door de Raad van Arbeid Gro.
ningen. daar moet U dus Uw aanspraken
doen gelden.

P V te V. Mijn vader werkt niet meer. Wij
zijn met 3 Inwonende zoons, die verdienen.
De oudste twee betalen kostgeld, de jongste
geeft zijn verdiensten af. Hebben wij nu
aanspraak op vermindering van loon- en
inkomstenbelasting als kostwinners of mede-
kostwinners?

Antwoord: U moet zich wenden tot den
Inspecteur der Directe Belastingen onder
wien U ressorteert, om voor vermindering
van loonbelasting op grond van mede-kost-
winnerschap in aanmerking te komen. Deze
zal wel uitmaken of U alle 3 in aanmerking
komt of niet.

A G te V. Een lid onzer organisatie was
in Engelse dienst. Hij werd ziek en moest
worden geopereerd. Van de ziekte werd geen
aangifte gedaan, toch heeft de RvA nader-
hand nog uitbetaald Maar de operatiejkos-
ten werden niet vergoed, want de Engelsen,
laten zich hiermee niet in. Is hieraan nog
iets te doen?

Antwuord: Dit is een moeilijk geval. De
vraag rijst of hij als lid van een ziekenfonds
was ingeschreven en verder of hij bij op-
name in het ziekenhuis zijn lidmaatschaps-
kaart heeft getoond en zijn aanspraken vol-
doende heeft doen gelden.

Hij kan nu nog eens proberen of het zie-
kenfonds zijn geval wil aannemen. Daarvoor
moet hij een formulier indienen, onder
mededeling waarom de werkgever niet
ondertekend heeft. De mogelijkheid bestaat,
dat he-t alsnog als bijzonder geval wordt
aangenomen.

Adres: Vragenbus, Zandberglaan 44, Breda.
Stel uw Tragen kort en duidelük. Sluit

geen postzegels in.

Herstel-„kwesties"!
Bij het lezen van het ingezonden

stukje, over de rubriek Kerkelijke Ge-
schiedenis, komt bij mij de volgende ge-
dachte op en ik meen deze onder Uw aan-
dacht te moeten brengen.

Ook ik zag gaarne Herstel uitgebreid
en de Kerkelijke Geschiedenis zal een
aangename en nuttige leiding zijn, wij
weten nog maar veel te weinig hiervan.
Het is waar, als anderen ons hierover
spreken, dan weten wij dikwijls geen
goed antwoord te geven.

Maar alvorens U tot uitbreiding van
Herstel overgaat, wil ik U toch even wjj-
zen op het volgende:

Zorg eerst dat ieder lid op zijn tijd lijn
Herstel krijgt, het is hopeloos. Ik ben er
van overtuigd dat er vele bij de afdelin-
gen blijven liggen. De mensen gaan dik-
wijls van hun werk door om contributie
op te halen, dan gaan zij niet eerst naar
huis om de kranten te halen en zo ge-
beurt het dat men zijn Herstel niet krijgt,
of men krijgt er drie te gelijk, maar dan
is het oude kost. Ook de contributielo-
pers gaan niet iedere veertien dagen naar
hun afdeling toe, zodat er daar ook vele
blijven liggen. Het is beter dat ieder een
kleine uitgave krijgt, dan enkelen een
grote.

Als U over papier beschikt, stuurt U dan
aan iederen Pastoor, Jeugdvereniging,
aan Maatschappelijke instellingen, grote
bedrijven, Raadsleden, Middelbare scho-
len enz. een exemplaar.

En als er dan nog papier over is, geef
ons dan in Amsterdam een 30.000 exem-
plaren om aan de kerken uit te geven,
over 28 Parochies is dat niet te veel en
als U dat dan twee maal doet, dan ben
ik er verzekerd van dat iedereen weet
dat er weer een Katholieke Arbeiders-
beweging is, die voor den arbeider op de
bres staat. ,

Een volle zaal, met een flinken spreker
en een mooi jongenskoor of muziekgezel-
schap, schitterend, maar het is gauw ver-
geten, geeft de mensen een Herstel en zij
kunnen dit thuis op hun gemak lezen en
dan blijft er wat van hangen.

Laten wij toch op heden niet zien naar
een beetje geld, anderen smijten met pa-
pier, waar zij het vandaan halon weet ik
niet, maar zij strooien er mee, en zo-
doende krygen zy het volk op hun han-
den.

H. j. SEIJS,
Amsterdam.

Het is ons bekend, dat de verspreiding
van Herstel in verschillende plaatsen te
wensen overlaat. Het beste zou. wellicht
zijn, het blad over de post aan alle leden
der Beweging toe te zenden. Momenteel
is dat om technische redenen te enen-
male nog onmogelijk, doch deze methode
van verspreiding verdient onzes inziens
stellig de voorkeur. Zolang dat echter
niet mogelijk is, moeten we volstaan met
nog eens een dringend beroep te doen op
de plaatselijke werkers. Alleen met een
groot fonds Van goeden wil kan men in
de gegeven omstandigheden de versprei-
ding van het blad behoorlijk verzorgen.

De uitvoering van de overige door in-
zonder geopperde ideeën is vooralsnog
afhankelijk van het beschikbare papier-
kwantum. Overigens bedenke inzender,
dat de vele in voorbereiding zijnde plan-
nen van de Beweging zeer veel geld
vergen, dat ook voor Herstel door de
leden niets betaald wordt, de geregelde
afdracht van de contributie overal nog
niet in kruiken eM~-kannen is. En vérder
dan onze financiële stok lang is, kunnen
ook wij niet springen!

Het afhouden van
ouderdomsrente

Op 22 Juni 1945 ben ik 65 jaar gewor-
den en toen krachtens de Ouderdoms- en
Invaliditeitswet in het genot gesteld van
Ouderdomspensioen. Ik voel mij nog vol-
komen fit en in staat het normale werk te
verrichten. Heeft nu mijn werkgever het
recht de Ouderdomsrente van mijn loon
af te houden. Zo niet, kan ik dan het
reeds ingehouden loon terug ontvangen.

Joh. Turenhout, Voorhout.

Ofschoon deze vraag feitelijk bij de
Sociale Vragenbus thuis hoortt willen wij
den schrijver toch ook hier gaarne van
antwoord dienen.

Een arbeider die 65 jaar is en Ouder-
domsrente geniet zal als regel niet meer
in staat zijn de normale volwaardige ar-
beidsprestatie te leveren. In al die geval-
len is het o.i. redelijk dat daarmee bij
de vaststeling van het loon wordt reke-
ning gehouden.

In de gevallen waarin de arbeider van
65 jaar die Ouderdomsrente geniet, wel
in staat is het normale in zijn vak voor-
komende* werk te verrichten zouden wij
onderscheid willen maken tussen hen die
reeds gedurende lange jaren bij. denzelf-
den werkgever in dienst zijn en hen die
op die leeftijd van werkgever verande-
ren.

Is men lange tijd in dienst bij denzelf-
den werkgever die ook renteze.gels heeft
geplakt,op de rentekaart dan 'is het o.i.
niet onredelijk indien de werkgever zegt:
„hoor eens hier Jan ik heb nu al die
jaren voor jou geplakt, je krijgt nu op
basis van die zegels je Ouderdomsrente,
het is redelijk dat ik die Ouderdomsrente
nu in mindering breng op je arbeidsloon,
want anders ga jij eigenlijk een verho-
ging kry'gen, wel niet van loon, maar van

DE ONDERDUIKSTER

T\E oorlog was voor ons landje
*-* voorbij. Maar de grote strijd
ging komen. En toen dook zij on-
der. Jaren had zij in ons kindje
gewoond. Als men over Nederland
sprak, werd haar naam altijd met
ere genoemd. Zij vormde de basis
van ons internationaal aanzien.
Men liefkoosde haar, men vertroe-
telde haar, men was trots op haar.

De zwarte handelaar of op z'n
modernst Gifhandelaar genaamd,
hoonde haar weg, duwde haar in
de modder; verdronk haar onder
de stapels geld. En hoewel ze
sterk was, daar kon ze niet tegen
op.

De bezeten bezetter met het air
van bezitter joeg haar op. Maakte
haar het bestaan onmogelijk. Ver-
drong haar uit het openbare leven.
Vervolgde haar met z'n Verorde-
ningen, met zijn „Arbeitseinsatz"
en wat dies meer zij. — En zij, och
arm, zij dook weg. Harten die van
haar vervuld: waren, liepen leeg
om zich daarna te vullen met rin-
kelende getallen, alsof het hart
een kasregister zou zijn. Mannen
die haar ridders waren, en voor
haar ten strijde trokken, werden
neergemaaid door het martelend
geknoei in kerkers en concentra-
tiekampen. Verbeten strijd om het
naakte bestaan, elleboogde haar
uit ons leven. En vol jpigst en
schaamte dook zij onder.

Daar kwam die glorieuze won-
derlijke Meidag. Toen het brutale
geschreeuw met het belachelijk
commando „Ein Lied" uit onze
straten gesmeten werd en de sol-
daten^ die geen mens waren, plaats
moesten maken voor mensen die
soldaat Waren, kimmen de onder
duikers boven. Hun vrees was
weggevallen. Hun toekomst bloei-
de weer open. Ze tcnmleti -meer als
vrije lieden deelnemen aan liet ge
compliceerde proces dat. wij leven
noemen.

En ik wachtte haar, om weer
haar open koesterende glimlach Ie
mogen ontvangen. Maar nog kwam
zij niet. Zou ze gedood zijn in een
der gruwel kam pen? Nee, ze leeft.
Maar ze bleef ondergedoken. Want
de besmeurde havden van den
Gifhandelaar waren mi niet meer
gevuld met de noodzakelijkste le-
vensmiddelen. Hij leerde een paar
woorden Engels „Smokte voor
monnie" en met dit kapitaal en
zijn gebrek aan innerlijk kapitaal,
ging z'n zaakje verder. En zij durft
nog steeds niet weer te voorschijn
komen. Ze is weg uit een deel van
ons openbare leven. Weg uit de
harten van velen, zelfs van vele
ambtenaren die vroeger van haar

vervuld waren.
O, gij Eerlijkheid, duik weer op.

Wij hebben U nodig voor ons
Nieuw Bestaan, voor de Wederop-
bouw Van ons land en onze naam
in den vreemde.

Sjaarelke.

je inkomen, n.l. vol loon -f- de Ouder-
domsrente. En dat, terwijl de Ouderdoms-
rente wordt genoten op basb van de
rentezegels die ik voor jou betaald on ge-
plakt heb." Het hangt dus van de om-
standigheden af hoe te handelen.

In verband met de beperkte plaats-
ruimte dringen wij er bij de briefschrij-
vers nog eens op aan: schrijf uw brieven
kort en zakelijk, hoogstens twintig regels.
Anonieme brieven worden evenwel niet
beantwoord: wy strgden met open vizier!


