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ORGAAN DER KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING IN BEVRIJD NEDERLAND

Een zelfde woord en verschillende inhoud
In het internationale leven en in het
nationale leven, in het groot en in
het klein ziet men een streven van
de volkeren en van de belanghebbenden in beperkter verbanden naar
grootere
onafhankelijkheid.
In
plaats van regeling van bovenaf,
gelijk dit voorheen in zoo sterke
mate het geval was, wil men een
opbouw van onderop en zelf de teu:ls van het lot in handen nemen.
et is het ideaal der democratie,
dat geplaatst wordt tegenover de
dictatuur van een enkeling of de
heerschappij van weinigen. Men wil
niet tot gehoorzaamheid gedwongen
worden zonder eerst zelf gehoord
te zijn. Bij het tot standkomen van
Megelingen, of deze nu het geheele
Volk betreffen dan wel ren bepaulde groep, eischt men medezeggenschap der betrokkenen. Algemeene
vertegenwoordigende
lichamen;
plaatselijke vertegenwoordiging; publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie;
internationaal volkerenparlement....,
het zijn enkele van de uitingen van
de democratie, welke den modernen
mensch lokt.
Het is begrijpelijk, dat Paus Pius
XII aanleiding vond aan dit belangrijk verschijnsel Zijn Radioboodschap op den vooravond van Kerstmis 1944 te wijden. Tengevolge van
harde ondervinding, zoo zegt Hij,
Stellen de volkeren zich krachtiger
te weer tegen de monopolies van
een dictatoriale macht, die buiten
alle controle staat en onaantastbaar
is, en trachten zij naar een regeeringsvorm, welke beter te vereeni-.
gen is met de waardigheid en de
Vrijheid van den staatsburger. Deze
onrustig zoekende menigten, door
den oorlog tot in hun diepste lagen
omgewoeld, raken steeds dieper
doordrongen van de overtuiging,
, dat, indien zij eenige mogelijkheid
hadden bezeten om de handelwijze
Van de dragers der openbare macht
te critiseeren en ten goede te beïnvloeden, de wereld niet zou zijn
meegesleept in dien oorlogsorkaan.
De Paus zegt dan verder, dat het
niet te verwonderen is, dat bij deze
eestesgesteldheid de volkeren beeerscht worden door een streven
naar democratie en dat dit streven
steun en instemming vindt bij hen,
die ernaar verlangen om meer doeltreffend mee te werken aan de lotsbestemming van enkelingen en gemeenschap.
Met grooten nadruk legt Pius XII
in Zijn boodschap vast, dat, indien
de toekomst aan de democratie is,
een wezenlijke bijdrage daartoe geleverd moet worden door het Christendom. Slechts op den grondslag
der Christelijke beginselen is een
democratisch staatsbestel en in het
algemeen een toepassing van de deJnocratische gedachte mogelijk. Alleen een Christelijke opvatting omtrent het gezag en omtrent de
Vrijheid waarborgt succes en alleen

wanneer de Christelijke rechtvaardigheid en liefde erkenning vinden,
mag men hopen op verwezenlijking
van het democratisch ideaal.
Het is de zending der Kerk, aan de
wereld, die uitziet naar betere en
volmaaktere vormen van democra-
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Prof. Dr. Titus Brandsma, de
tie, de hoogste en meest noodzakelijke boodschap te verkondigen, die
er kan bestaan, namelijk die van de
Paus zijn denkbeelden over democratie en wereldvrede samen, denkbeelden, welke ook gelden voor den
vrede in den staat, voor den bedrijfsvrede en den vrede tusschen
de burgers van een zelfde volk.
*
Niet alle strijders voor de democratie deelen deze opvatting van
Rome. Het is er, helaas, verre van-

daan. Het is zaak, zich niet door het
gebruik van hetzelfde woord democratie te laten misleiden en zoodoende te meenen, dat de zin ook
overeenstemt.
Churchill heeft eens verklaard, dat
de oorlog, naarmate hij voort-

uanstaande Engelsch schrijver Churchill is bijgevallen en gezegd heeft',
dat de strijd der Geallieerden tegen
Nazisme en Fascisme niets uitstaande heeft met bepaalde idealen omtrent de beste vormen van gemeenschap en staatkundig leven. Het
kapitalistische Amerika, zoo schreef
die auteur, maakt, door aan den
oorlog deel te nemen, voor het Rusland mogelijk, Communistisch te
blijven. Het Communistische Rusland maakt het, door zijn feilen
weerstand en dapperheid, aan de
Vereenigde Staten van Amerika
mogelijk, kapitalistisch te blijven.
En zoo geldt hetzelfde voor de
andere staten, welke zich bij het
Geallieerde blok hebben aangesloten. Ieder v au dc/.eu heeft liet
recht; dien vorm van bestuur en dat
sociaal of economisch systeem te
kiezen of te behouden, dat naar zijn
oordeel hem het beste past. Voor
die vrijheid, aldus de schrijver,
vechten wij, dus voor de vrijheid
van elk afzonderlijk volk om zijn
eigen weg te gaan.
Wanneer, zoo nog steeds deze Engelsche democraat, wij een bepaald
systeem als doelwit zouden stellen,
dan zou daarmede die vrijheid in 't
gedrang raken en dat zou neerkomen op een methode van geweld.
Neen, macht, welke gebruikt wordt
niet voor de vrijheid van ieder om
eigen lot overeenkomstig eigen beginselen te bepalen, maar om een
bepaald staatkundig en sociaal of
economisch stelsel op te leggen en
voor de geheele wereld en alle volkeren toepasselijk en verbindend te
verklaren, dat zou niet alleen de
éénheid onder de Geallieerden oplossen, maar ook een einde maken
aan alle hoop op een duurzamen
vrede als resultaat van de overwinning.
Men ziet, dat hier bewust vaste
richtlijnen worden uitgesloten en
dat niet alleen niet een terugkeer
tot de Christelijke beginselen wordt
gepredikt, maar daarvan met evenzooveel woorden afstand gedaan
wordt. Terwijl de Paus voor de toekomstige wereld een vrijheid stelt,
welke gebonden is aan de eeuwige
beginselen van rechtvaardigheid en
liefde, stelt men zich aan den anderen kant tevreden met een vrijheid
om te doen en te laten alles, wat
democraat bij uitnemendheid.
men zelf het beste vindt. Terwijl de
Paus slechts een duurzamen vrede
mogelijk acht, wanneer de onverschreed, steeds minder een ideologisch karakter ging dragen, waar-' gankelijke goddelijke orde in acht
mede hij bedoelde, dat hij steeds genomen wordt bij den opbouw der
minder een strijd om een beginsel nieuwe maatschappij, achten vooren een idee ging worden.' Reeds aanstaande democraten in Engeland
door deze uitspraak heeft de Engel- en elders voor die duurzaamheid
sche staatsman getoond, een andere juist noodig, dat geen bepaald ideaal
democratie voor oogen te hebben wordt gesteld en niet een keuze gedan de Paus, die immers juist op de daan wordt uit de verschillende
tijd. Integenbeginselen den grootsten nadruk stroomingen van onzen
deel, volgens hen is1 alle strijd en
legt. Nog duidelijker wordt het ver
schil tusschen beide standpunten, alle lijden tevergeefsch geweest, als
(Zie vervolg pag. 4J.
wanneer men leest, hoe een vx>r-

IN BUCHENWALD
Wij lezen in de Nieuwe Eeuw van 7 Juli j.l.:
Men heeft reeds zooveel gelezen over door nazi's
bedreven gruwelen in concentratiekampen,
zooveel
voor zichzelf sprekende en onopgesmukte bijzonder»
heden ervaren over de bittere ellende, welke hier is
geleden, dat men bezwaarlijk gelooven kan, dat aan
d«ze sinistere bladzijden in de geschiedenis der
menschheid nog onthullingen zijn toe te voegen, welke
weer een geheel nieuw licht werpen op den toestand
in sommige kampen en die niet minder zorgwekkend
zijn dan alle reeds bekende feiten.
Onthullingen, welke in de eerste plaa.ts zeer zeker
verrassend en pijnlijk zullen zijn voor hen, die in de
meening verkeerden, dat de slachtoffers in de kampen
wat hun lotgevallen ook mochten zijn, steeds door een
geest van solidariteit, in het gemeenschappelijk verzet
tegen nazistyrannie desnoods tot in den dood met
elkaar verbonden zouden zijn. Dat zij, wat overigens
hun nationaliteit, afkomst en gezindheid ook mocht
zijn niet zouden aarzelen in de ure der beproeving
voor elkaar in te staan.
Terecht mocht men vertrouwen hebben in deze onge*
schreven wet van den kampgeest, want hier was zij
meer dan ooit het laatste gebod der menschelijkheid.
Onder de zeer moeilijke omstandigheden, waarin de
kampgenooten verkeerden, was ZÜ trouwens ook de
eenige positieve kracht tot voortzetting van den strijd,
ook in het kamp.
Hoe bitter echter zijn vele nationaal voelende Neder»
landsche Buchenwalders, namens wie wij hier spreken,
en duizenden anderen in hetzelfde en in andere kamt
pen, teleurgesteld en ten diepste ontgoocheld juist in
dien geest van samenwerking en solidariteit welke
allen in het gemeenschappelijk verzet had behooren te
vereenigen. Hoe ontnuchterd en bedroevend dit ge*
brek aan ware lotsverbondenheid bij zekere kamp*
elementen op zich zelf reeds moge zijn, de mentaliteit
welke er door aanschouwelijk werd gemaakt, was nog
heel veel bedenkelijker. In een nieuwe gedaante ven
volgde zij immers dezelfde knechting, voor de bestrij*
ding waarvan duizenden in de kampen de gruwelijkste
folteringen moesten ondergaan.
We bedoelen de wijze, waarop de communisten vanaf
't begin, dat zij in de kampen kwamen, de macht aan
zich trokken en hun nietscommunistische lotgenooten
ringeloorden met methodes welke naar den geest
verdacht veel leken op de methodes der nazi*terreur.
Voor een goed begrip van deze dictatuur in de
dictatuur eerst een klein stukje concentratiekamp*
historie. De aanvankelijke bevolking van Buchenwald
bestond, evenals in de meeste Duitsche kampen, uit
misdadigers. Eerst later betraden de politieke gevan*
genen het kamp, en wel allereerst de communisten, die
al vrij spoedig, wat de interne kampleiding betreft, het

De rechtvaardigheid ten aanzien van onze land:
genoten die in de Duitse gevangenkampen heb*
ben geleden, gebiedt de openbaarmaking van
bijgaand stuk, voor welks juistheid door zevens
tien landgenoten die in deze kampen hebben
doorgebracht wordt ingestaan. Het is echter
gewenst op het volgende te wijzen: zoals het stuk
zelf te verstaan geeft, hebben de Duitse commuf
nisten zich meer als Duitsers dan als communis*
ten gedragen. Vervolgens: in hoeverre mag men
min of meer officiële communistische instanties
aansprakelijk stellen voor de eventuele misdragins
gen van Nederlandse communisten? Het zou
aangenaam zijn te mogen vernemen, dat deze
misdragingen slechts voor rekening van „entar>
iele" personen komen.

heft in handen namen. Toen de eerste Nederlandsche
gevangenen in het kamp arriveerden , was de macht
reeds volledig in handen van de communisten. Dat wil
zeggen dat zij zich hadden meester gemaakt van de
belangrijkste posities in het kamp. Vooral toen het
kamp groeide en steeds meer buitenlanders er hun
intrede deden in de jaren 1942 tot 1944, waren de
communisten er op bedacht hun sleutelposities bij ad»
ministratie, hospitaal, magazijnen enz., welke zij had*
den kunnen verkrijgen, omdat de S.S. zich niet veel
met de interne kamptoestanden bemoeide, te hand*
haven. Nadat de communisten aanvankelijk een streng
onderscheid hadden gemaakt tusschen buitenlanders
en Duitschers (in hun hart bleven zij in de eerste
plaats Duitsch) begonnen zij van tactiek te veranderen
en streefden naar samenwerking en kameraadschap.
Deze bestond hierin, dat alle buitenlandsche commu*
nisten die in het. kamp werden ondergebracht in de
weldaden der goede baantjes mochten deelen. Op deze
wijze konden de Duitsche communisten, die precies
ageerden als de nazi*Duitschers, de lakens blijven
uitdeelen. Zij werden daarin terzijde gestaan door
Fransche Tsjechische, Belgische en ook Nederlandsche
communisten, en met zijn allen ontzagen zij zich niet,
nadat zij voor zich zelf het eenig brevet van anti*
fascistische strijders hadden gereserveerd, allen te on»
derdrukken die den naam hadden .kapitalistisch" of
„intellectueel'-' of ,,nationaal gezind" te zijn. Behoudens
enkele uitzonderingen kwam geen enkele van deze
„verderfelijke" lieden in aanmerking voor een positie,
welke hen een lichter bestaan had kunnen verschaffen
en hen wellicht in het leven had kunnen houden. Zij
werden — voor zoover zij %iet zoo verstandig waren
geweest om te zwijgcn; wat door velen werd gedaan

om later verantwoording te kunnen afleggen — ab
gevaarlijke elementen weggevoerd. Het teveel aan ge*
vangenen in Buchenwald moest namelijk geregeld af»
gevloeid worden naar nieuwe kampen, waar de toe»
standen in vergelijking met Buchenwald nog veel
slechter waren. Een transport naar zulk een kamp be»
teekende voor velen binnen zes maanden den dood.
Iedereen, die het bij de communisten verbruid had
door een al te vrije meeningsuiting omtrent zijn poli»
tieke .overtuiging, werd door de oppermachtige interne
kampleiding opgegeven als geschikt voor transport. Op
deze wijze werden communisten van alle nationaliteit
medeschuldig aan den dood van een groot aantal vast»
beraden en -hoogsta.aiyle strijders tegen het nazidom.
Nimmer gingen er communisten op transport, of alleen
als er ook in de nieuwe kampen sleutelposities bezet
moesten worden. Alleen die niet*communisten, die
door hun vakkennis tot de vaste kern van het kamp
behoorden, en zoo maar niet door de communistische
interne kampleiding weggestuurd konden worden,
hadden van dit transportgevaar niets te duchten en
konden zich veroorloven, openlijk in oppositie tegen
deze terreur te komen.
Weer veranderden de kampcommunisten van tactiek,
toen met Juni 1944 de invasie kwam. De komst van de
Westelijke bondgenooten bracht hen plotseling op de
gedachte der „samenwerking op breede basis" met hen
die tot dusver op ieder onvertogen woord werden
weg<=gemanoeuvreerd. Slechts enkelen, waaronder ook
Nederlandsche gevangenen, die pas in 1945 in het
kamp waren gekomen en niet op de hoogte waren van
wat zich in de voorgaande jaren had afgespeeld, lieten
zich overhalen en betuigden instemming met de doof
de communisten in de kampen jegens lotgenooten ge»
voerde politiek.
Hoe weinig de niet*communistische gevangenen in de
melk te brokken hadden wanneer het aankwam op
een belangenvertegenwoordiging blijkt hieruit, dat in
midden 1944, toen van iedere nationaliteit vertrou»
wensmannen benoemd moesten worden, de Neder»
landsche communisten daarvoor, zonder dat anderen
gehoord waren, drie communisten aanwezen, die van
toen af steeds de , officieele" vertegenwoordiging zoos
wel naar binnen als naar buiten, van de Nederlandsche
gevangenen waarvan er in April 1945 ongeveer 800 in
Buchenwald waren, zijn geweest.
Het laakbare beginsel der onderdrukking van een
meerderheid door een minderheid was op deze wijze
in den boezem van het kamp, in de schaduw van de
nazi*terreur weer in optima forma vertegenwoordigd.
Zij die tusschen twee vuren hun beginselen, waarvoor
zij geleden en gestreden hadden, in de kampen hoog'
hielden zijn na hun bevrijding met een bedenkelijke
ervaring rijker naar hun land teruggekeerd.
R. Remmerswaal.
W. Hoogwerf.
J. Bouwman.

J. Slagboom.
J. Boode.
M. de Wit.
T. Elias.

Geen onnodig machtsvertoon!
Men treft wel eens arbeiders aan,
die van mening zijn, dat de verbeteringen voor den arbeider veel te
lang/aam af komen.
Zij menen ook de oorzaak daarvan
te kennen. Die ligt volgens hen in
het feit, dat de arbeiders over verschillende vakbewegingen verdeeld
zijn. „Wij zijn niet machtig genoeg;
er moest maar één vakbeweging
«ijn; dan konden wij alles dwingen."
Wie zo spreken, hebben voorliefde
voor J j „eenheidsorganisatie", om
dat zij „de macht" in handen willen
krijgen, zo'n macht, Jat er g-;en
sterveling aan weerstaan kan.
De heren, die zo denken, zou ik de
volgende vraag willen voorleggen,
die zij heel eerlijk voor zich zelf
moeten beantwoorden: „bestaat
het doel der vakbeweging volgens
jou daarin, dat de arbeider volkomen baas moet kunnen spelen in
het sociaal-economische leven?"
Laat ik de vraag wat anders formuleren: „zou de sociale rechtvaardigheid het best gewaarborgd zijn,
als de arbeiders alleen de lakens
konden uitdelen?"
Vroeger waren alleen de patroons
baas; wij weten dat het toen zeer
vaak treurig gesteld was op sociaal
gebied.
De patroon móést niet alleen baas
zwak in de deugd om te weerstaan
aan de bekoring: van den arbeider
te plukken.
Toen hebben wij in felle veront-'
waardiöing een zwaar vonnis uitgesproken over het schandelijk misbruik, dat de patroons maakten van
hun machtspositie.
De patroon móést niet aleen baas
zijn, de arbeider moest óók wat te
vertellen hebben.
Dat was zuiver sociale taal.
Maar wat voor geestesgesteltenis
leeft er dan bij den arbeider, die
nu streeft naar een machtspositie
voor zich zelf,f die hij „de pest"
vond toen de patroon over die
macht beschikte?

Wie nu den arbeider de macht in
handen wil geven, werkt in communistische richting, streeft naar de
dictatuur van het proletariaat."
En nu vraag ik in gemoede: zou de
arbeidersklasse, eenmaal de baas
zijnde, wei aan de bekoring kunnen weerstaan om misbruik te maken van haar machtspositie?
De bekoring om de sociale rechtvaardigheid te schenden zou sterker werken dan bij de patroons indertijd, juist omdat de arbeiders
lange tijd zijn uitgebuit en dus gemakkelijk met een soort wraak onrecht zouden plegen.
Wie nu sociaal-economische toestanden vervloekt, omdat wij strijden met de rechtvaardigheid, is
alleen dan eerlijk verontwaardigd
over dat onrecht, als hij van onrecht een echte afschuw heeft.
Maar wie onrecht verafschuwt,
staat niet klaar om zelf onrecht te
gaan plegen.
Zo ook: wie het een wantoestand
vond, dat de patroon aleen de baas
speelde, moet zelf niet streven naar
een alles-overheersende machtspositie van den arbeider.

DE PAUS

Wij katholieke arbeiders, moeten
aan iedereen laten zien: ons doel is
niet de macht maar het recht, niet
de machts- maar de rechtspositie.
Wat wij schrijven is van onmiddellijk practisch nut.
Zouden wij, arbeiders, iedere gunstige gelegenheid benutten om door
machtsvertoon voordelen af te
dwingen, dan zijn wij zelf oorzaak,
dat ook bij de patroons de machtsmentaliteit blijft leven.
En het getij, dat nu gunstig is minstens voor enkele groepen arbeiders
om successen te behalen, dat getij
kan stuks wel weer eens verlopen.
Het is volstrekt niet denkbeeldig,
dat er weer eens voorbijgaande perioden komen, waarin de patroons
ons „missen" kunnen.
Hebben wij gegronde klachten,
kunnen wij rechtens bepaalde eisen
stellen, laten leiders en leden onzer
Katholieke arbeidersbeweging dan
een taal spreken, die het overleg
niet belemmert.
Klachten en eisen kunnen geformuleerd worden op een wijze, die de
patroons prikkelt tot verzet, omdat de formulering zelf haast be-

SPREEKT

„De staat is niet een mechanische bijeenplaatsing en een vormlooze opeenhooping van enkelingen binnen bepaalde gebiedsgrenzen; hij is en moet ook in werkelijkheid zijn de organische
en organïseerende eenheid van een waarachtig volk. Een volk is
geheel iets anders dan een vormlooze menigte, dan een massa.
Een volk leeft en beweegt door zijn eigen leven; een massa is in
zichzelf traag en kan enkel van buitenaf in beweging worden
gebracht. Een volk leeft van de levensvolheid dergenen, die e_
fleel van uitmaken, van wie elk op de plaats waar hij staat en
op eigen wijze besef heeft van zijn eigen verantwoordelijkheden
en overtuigingen. De massa daarentegen wacht op een aanstoot
van buiten en is een gemakkelijke speelbal in de handen van
eenieder, die haar instincten of indrukken weet te exploiteeren,
gereed als zij is vandaag deze en morgen gene vlag te volgen".
P i u s XII in Zijn Radioboodschap over Democratie en Wereldvrede van Kerstmis 1944.

ledigend is. Dat dient vermeden
te worden; dat kan ook vermeden
worden zonder de kracht van de
eis iets te verzwakken.
Zelfs dan wanneer de patroons de
juiste toon niet zouden treffen,
dienen wij, arbeiders, door onze
beheerste taaluitingen te tonen, dat
wij beschaving hebben verworven.
Wellicht zal in een of ander vak-de
mogelijkheid ontstaan om lonen af
te dwingen, die een stuk liggen
boven het peil der lonen, die in 't
algemeen worden gegeven. In dat
geval hebben de desbetreffende
vakbonden goed te,beseffen, welke
gevolgen zulke hoog uitstekende
lonen zullen meebrengen voor de
arbeidersstand als geheel en voor
het algemeen welzijn. Ook de vakbonden afzonderlijk moeten zich
delen weten van het geheel en
moöen niet groeps-egoïstisch op'1
treden.
Wel heeft de arbeidersbeweging als
geheel met alle kracht er voor op
te komen, dat het distributie-pakket door de arbeiders kan worden
bekostigd, ófwel door loonsverhoging ófwel door verlaging van de
prijs voor het distributie-pakket.
De arbeiders zijn wel zo ontwik'
keld dat ze weten, welke gevaren
er verbonden zijn aan ongeremde
loonsverhogingen. Gewiekste lezers,
die het begin van dit artikel niet
vergeten zijn, zullen zich wellicht
afvragen: „zou de eenheidsorganisatie den arbeider dan werkelijk
de macht in handen spelen?"
Beantwoording dezer vraag volgt
een andere keer. Alleen wil ik op
voorhand al meedelen, dat naaf
mijn mening de eenheidsorganisatie
de macht helemaal niet in handen
zal krijgen, dat het echter niets
minder dan een ramp zou betekenen, als ze wel oppermachtig zou
worden.
P. PASCHASIUS.

Onze beweging
IS NOG

BOEIEND V O O R DE JEUGD!

De opkomende generatie staat nog komen, omdat zij daar voor vol
Onbevooroordeeld, onbevangen en worden aangezien. Dat is de natuurHieuw tegenover de dingen van het lijke groep- of bendevorming onder
leven. Het leven is als een onge- de arbeidersjeugd, die bij studenten
• repte sneeuwmorgen, nog niet door en anderen de organisatievorm van
een zakelijke stap betreden. De de kroeg krijgt. Maar juist in die
groei van het mensenkind naar zelf- overgang, waarbij zij nog niet zelfstandigheid bepaalt heel de opvoe- standig zijn maar van de andere
ding. Van de lichamelijke losmaking kant zich losmaken uit het gezin,
^Uit de moederschoot tot de rijpheid zodat zij daar de leiding niet meer'
Voor het huwelijk is één proces van accepteren, in die overgang heeft
losmaking uit het gezin. De 2e ge- de jeugd een natuurnoodzakelijke
boorte, de geestelijke losmaking behoefte aan leiding, die ze van hun
|'begint in de puberteit. Als dan onze ouders niet meer accepteren, de
groeiende jongens en meisjes hun losmakingsdrift uit het gezin werkt
Verstand voelen ontwaken — als zij hier. Maar haast blindelings edelkun sociaal gevoel ontdekken . — moedig tot offerbereid — zonder
hun eigen ik en de verhouding tot morren en enthousiast volgen zij
andere mensen, dan beginnen zij den man die door het donker de
hun oordeel te vormen. Die pijni- paden kan wijzen en die zij hun
gende zelfstrijd van de jonge mens eerlijke kameraad weten. Alles verdie zich ontgroeid voelt aan zijn geven zij, maar nooit ontrouw of
kinderwereld — die de wereld van oneerlijkheid. Een ander beginsel
de volwassenen nog niet begrijpt — kunnen zij waarderen — maar zij
die eindelijk pas de zin gaat begrij- verfoeien het gekonkel, het gepen van wat hij aan beginselen in schipper, het gemarchandeer met
de catechismus heeft gememori- beginselen. Kortom, hun levensvisie
seerd- Beginselen krijgen voor den
jongen mens die diepe zin, waaraan
hij een fellere betekenis en scherper
consequentie verbindt dan de volWassenen, omdat hij de dingen nog
Uaïef, ongecompliceerd en zo simpel ziet, omdat hij nog als beginneling in de architectuur van de wereld moet thuisraken en de verhoudingen niet kent en de toepassing
Van het strakke principe niet van
het principe zelf weet te onderscheiden. Omdat de jonge man zichzelf
Kloet worden — zelfstandig — om
later de leider van een nieuwe geirieenschap: 't gezin te zijn, daarom
trioet hij blanco beginnen — moet
hij tegenover alles gaan staan wat
We buitenwereld hem van buitenaf
Vil opdringen. Alleen laife vleöels
*n nietsnutters aanvaarden klakkeloos een principe — dat is de massa
- dat zijn dan van die principen,
die de waarde hebben van een leus,
'n principe als „Mussert wint" of op
hetzelfde niveau: Chief Whip, de
sigaret voor uw gezondheid. Maar
Onze ernstige, strijdende jonge manDen en vrouwen ontpoppen zich als
Zelfstandige mensen en zijn eigenAlsof i^ niet ben weg geweest,
wijs en zijn critisch en zijn revoluZoo ben fy bij U weer;
tionair in hun gesprekken en zijn
Bereid mijn J{omst geen teeder feest,
fel in hun oordeel. En dat is goed.
Laat hun geest ook experimenteren,
Zet V stil met mij neer;
laat hen de levende-principen maar
Wees droef noch blij; rei\ mij uw
eens in felle debatten toetsen. Het
hand
beginsel van het Evangelie kan de
En wil van ïippe en oogen lezen,
Critiek doorstaan, maar daar zit het
Dat onze trouw het onderpand
hem dan niet in. De geloofscrisis
Vdn 't ongewijzigde moest wezen
Van onze jeugd ontstaat meestal
niet door het principe maar door de
Wees niet verheugd na zooveel leed,
Zielige toepassing ervan. Onze jonMoord, ballingschap en bloed;
ge mannen zijn evangelie-minnaars.
Wees «iet verdrietig, wijl gij weet,
Vandaar de aanhang, die ra.l'--«le
Hoe God ons heeft behoed;
figuren kunnen hebben, radicale
Laat ons ons zelf weer zijn en laat
anarchisten, maar ook radicale heiOns, nu w'opnieuw elkander vonden,
' ligen b.v. St. Franciscus en de radiDen derde toonen, dat het \waad
Caüst bij uitnemendheid: Chr stus
Ons met in onze trouw l^on wonden.
Wie niet voor Mij is. is rt-ücn Ai'j
*n
daarmee heeft Christus het hart
v
wijlen in den lampeschijn
an de jeugd gewonnen. Daarom
Om ons de vale angsten,
kan er deze eigenaardige tegenstelSchoon nooit de vraag gesteld zal
ling bestaan, dat er naast een diepe
zijn:
Waardering voor het vertedon vaa
Wie uias van ons de bangste?
de arbeidersbeweging een twijfel,
Ja soms ee/i afkeer bestaat als het
Straks na den nacht herrijst de zon
gaat over heden en toekomst van
En... hoor i\ niet ons \ind ontwaken!
Onze beweging. De romantiek van
Ach, hoe het leed snood overwon,
de geschiedenis boeit de je'i-jd,
De dood mocht niet uw lief genaden,
'Haar de reëele feiten van het heden
Stoten dikwijls af.
Uit „De Spelewei" (Miniatuurnummer), hetwelk een dezer dagen verschijnt.

A.ls onze jongeren in de sturm- und
drangperiode van het leven hulpeloos in het donker tasten dan hebben zij van nature behoefte om lotgenoten op te zoeken, van nature
groepen zij bij elkaar. Dit is de
Phychologische ondergrond van alle
bendevorming. Staat niet in iedere
s
traat zo'n troepje jongens iedere
a
vond onder een lantaarnpaal? Ze
^luchten
de huiselijke omgeving om
b
ij hun soort en leeftijdsgenoten te

Lekenspelfonds is weer op zijn post,
met vreugde zien we de spelewei
weel tegemoet
Als altijd is Anton Sweers erbij,
wanneer zijn stem de vreugde kan
verhogen, zoals hij er was u n ir. de
donkere dagen met een woord en
een lied, een spel, troost — belofte
— bemoediging — vroomheid te
druppelen in het hart van ons Volk.
V t'l'fi cultuur met de Spelewei!
Spelewei oojf wij zijn klaar!

THEO

is zuiver en die zuiverheid consequent.
De arbeidersbeweging heeft haar
felle beginselen. Quadragesimo Anno en Rerum Novarum zijn geen
sportbulletins. De arbeidersstand
heeft haar karakteristieke eigenschappen, in lijden en strijden gegroeid. Het liberalisme — .'t verkwanselen van mensenrechten — 't
vertrappen van de mensenziel — 't
verdrukken van vrouwen en kinderen: heerlijk, dat wij daartegen gevochten hebben, dat wij daarin
zoveel verbeterden, maar onbegrijpelijk, .ongelooflijk en voor de
jeugd onaanvaardbaar als ze dat
liberalisme in andere vorm, in de
gedragingen in eigen kring ontmoet.
De strijd met het socialisme heeft
een mentaliteit gebracht van elkaar
vliegen afvangen en 't waren dikwijls vliegen op het terrein van de
materie. Zeker, 't stoffelijke is nodig voor het geestelijke, maar het
geestelijke is tenslotte de quintessence. Vandaar dat wij den arbeider verzekerd hebben tegen inbraak, tegen brand, tegen invaliditeit, bij geboorte, bij sterven, wij
verzekeren hem zijn huis, wij zorgen voor zijn brandstof. Maar wanneer verzorgde men met zo veel
nadruk zijn geestelijke opvoeding?
Wie dacht aan de culturele verheffing, aan de geestelijke armoede,
wie nam het op voor de katholieke
ambachtsschool, wie strijdt bewust
in zich zelf naar de verbetering van
zeden, die de verbetering van instellingen moeten inluiden? Consequent op het evangelie en op O. A.
doorgebouwd zou de arbeidersbeweging een idealiste zijn waar de
jeugd zich in deze tijd om verdrong.
„Geef ze te vreten" is niet het
enige probleem dezer tijd. Geef ze
wat meer, geen medelijden, maar
eerbied — dat wat liberalisme te
kort schiet in eerbied voor de mensenziel. Naast voedsel — geestelijke
kracht. Nood leert niet bidden: als

vele mensen in nood verkeren zullen ze niet bidden, als ze dit niet
eerst geleerd hebben. Leeft de arbeidersbeweging niet langs haar
eigen leiders heen? Volgen zij de
idealisten die op de hoge vuurtoren
de richting wijzen? Is b.v. bij onze
arbeiders het ideaal van het Gemeenschapsoord al een persoonlijk
ideaal geworden? Iets dierbaars
waar je een sigaar minder om zou
roken om 't te kunnen kopen, zoals
de eerste pionneers van de arbeidersbeweging hun beweging persoonlijk lief hadden?
Daarom is een serieuze verdieping
van onze arbeidersbeweging noodzakelijk. Ik respecteer de wil van
de goede leiders, ik weet de logge
massa die zij te leiden hebben. Is
het klaar en duidelijk, welke kant
het uit moet? En als zij dat weten
hebben zij de methode om hun
leden te doen volgen? De leiderstaak is meer dan een bestuurstaak
— die taak is niet administratief
zonder meer. Die taak is een pedagogische en opvoedende taak. De
taak van de arbeidersleiders van
hoog tot laag is en blijft een sursum corda taak — volksontwikkeling van de beste soort.
Zij moeten hun mannen nog onze
vrije tijd nuttig en goed voor eigen
vorming leren gebruiken. Zij moeten hen ontwikkelen, zij moeten in
hen vormen die eigenschappen,
waartoe de arbeider speciaal gedisponeerd is, kameraadschap — eenvoud — zuiverheid — dienstbaarheid — ijver. Zo moeten zij van
onze logge massa een sterke verbonden mensengroepering maken,
een gemeenschapshaard van echte
mensenliefde, die een brand kan
ontsteken van sociale liefde en
rechtvaardigheid. Wii moeten ons
volk weer de weldaad bewijzen van
actieve deelname aan de cultuur om
daardoor zichzelf, onze stand, en
daardoor heel onze volksgemeenschap te verheffen en gelukkiger te
maken. Dat ideaal van samen iets
te gaan bouwen — dat moet men
vooral uitbuiten — vooral omdat
men daardoor de jeuöd boeit.
Pakt daar aan — eerlijk en consequent.
Dan hebt U de jeugd mee, dan
vangt men de wind uit de zeilen
van nieuwlichters.
TH. VAN STEEN.

RAUTER
Een van -die supersadisten, die ons volk
tyranniseerden is door revolverschoten
z w a a r gewond.
De tyrannendood heeft enige honderden
Nederlanders het leven gekost.
Judas de strop.
Rauter de kogel.
Beiden veracht door alle eeuwen.
In Buchenwald heb ik hem eens gezien.
De koude winter en de onmenselijke
opsluiting in benauwde ruimten, slechte
voeding en heimwee hadden al 14 -slacht*
offers onder de Nederlandse gijzelaars
gemaakt. Excellentie Goseling's dood
had in Nederland nogal gerucht gemaakt
en kort daarop was jonkheer Verhey de
fiere ritmeestersopperstalmeester vau
Hare Majesteit gestorven en daa-om
kwam Rauter himself.... controleren,
wat de reden van deze sterfgevallen was.
De Scharführer waren die morgen ner»
veus.... en er was inspectie op inspec»
tie.... De kastjes moesten model
gepakt.... de bettenbau moest „taJel*
los eckig" zijn.... daar waren loye
Pieten in de buurt, zodat er telkens
werd geseind „awas andjing" maleis,
wat betekent: „pas op de hond."...
Overigens was de beste naam voor
dezen Scharführer „fluim". Vooral onze
holle bolle Gijs, die we „Bleeke Bet"
noemden, was die morgen blinkend
gestiefeld en druk voor zijn fatserig
doen.
Toen kwarr- Rauter met een hele troep
kerels met hoge gehuifde petten en
glimmende laarzen, tussen pet en laars
— stomheid — vetheid en verwaandheid
met ridderordes..
Rauter stak er met kop en schouders
boven uit. Een Duitse God.... Ik dacht
onwillekeurig: „Kerel, ik zou je wel eens
in je onderbroek willlen zien."
„Rauter komt! smoel houwen, jongens!,
laat hem verrekken!, dat was het wacht»
woord.
„Achtung", schalde het door de keel
van een hakkenklappende oberschar»
führer, zo'n uitslover met schurftstem.

Het resultaat was verbijsterend.
Rauter die een moment wachtte om de
ceremonie van zijn binnenkomst bij deze
lastige plutocraten te vieren, was zicht»
baar teleurgesteld.... Vooraan stonden
er een paar op, maar slofjes=sloom,
verderop klapte een boek dicht een
ander moest nog zorgvuldig zijn krant
opvouwen.
Enfin.... na enige minuten stonden de
Hollanders, tenminste als je dat verve»
lende landerig lummelen staan kunt
noemen.
De mof kent maar een situatie, een die
hij zelf enceneert, maar een nieuwe
situatie is hem de baas. Rauter met
zijn machtige gestalte en zijn groot
gevolg legde de ontmoeting af tegen de
schamel geklede Hollanders, die hem
straal negeerden en hier en daar een
afwezig staren, of een spotlachje, of een
hooghartig kijken.
Rauter redde zijn figuur op Duitse ma.*
nier: Rauter schold: hij zei, dat het
stonk en dat het maar eens uit moest
zijn met al dat gemekker en nog bleef
het publiek stomvervelend staren naar
het imposante luchtledig Rauter.
Toen vroeg hij, of we wel eens aan
sport deden. Daarop kwam prompt het
brutale antwoord: Met deze schoenen?
En met dit eten? .
Toen zei Rauter, dat er schoenen onder»
weg waren en dat het eten behoorlijk
was
Dit was natuurlijk voor den Zweed»
sen gezant bestemd niet voor ons.
Ten slotte zei Rauter. dat het onze eigen
fatsige schuld was, dat er zoveel men*
sen gestorven waren. We waren te be»
roerd om in de frisse lucht te gaan.
En daarmede was de inspectie van den
„Heer" Rauter afgelopen en hebben we
dit bezoek 's avonds gevierd met een
voorstelling van deze receptie in optima
forma en'hebben we ons verdiept uit
welke allergoorste elementen dit Her»
renras was samengesteld.

Alles is weer normaal!
„Als je me nou", zegt mijn vriend Jan*
sen, „we zijn al bijna een j a a r bevrijd
en nog staat alles op zijn kop. Mijn
'buurman, de timmerman is nog bij de
brandweer."
'De scholen, ja, de scbolen, praat me daar
niet van, de i'cholen zijn pakhuizen en
bergplaats en pakhuizen zijn omgebouwd
tot primitieve scholen.
Wanneer komt de school wee-r vrij voor
de schooljeugd??
Alles weer normaal — als de kinderen
•weer normaal naar school gaan, worden
de gezinnen weer normaal en voelen de
vaders ook weer wat meer voor normaal
•werk. We dachten dat het z.g. Maandag»
morgen houden van bouwvakarbeiders
«uit de ouwe doos was, maar het begint
weer!
Er zit geen lijn, geen orde in onze men*
een en daarom doen ze zo ordeloos.
'De overheid moet dit op alle mogelijke
manieren bevorderen!
Ontspanning. Hoe staat het met de ont»
spanning van ons volk?
Is dit het resultaat van de regerings'be»
inoeüng, dat ze 50 zeer slechte films
heeft aangekocht en de goede oude films
geblokkeerd zijn? Waarom??
Welke belangen gaan hier voor? Die
van bioscooptrusts of van Volksont»
6'panning??
IK. R. O. Komt nu onderhand die Ka»
tholieke Radio terug die wij allen wen»
een? Aan de bron, bij de uitzending,
heeft men niet de beslissing, wat ik nu
in mijn huiskamer wens te horen. Daar*
over beslis ik aan mijn eigen toestel.
Of er een ziekenlof, een lijdensmedita»
tie, een Henri de Greeve en een mis»
•uitzending is', dat maakt de radio nog
niet geschikt voor het R. K. Arbeiders»
gezin.
Cultuur is ondenkbaar zonder onze
levensbeschouwing en deze wensen wij
ijuist in deze populaire ontspannings»
middelen, radio en film, te benutten
voor onze mensen.
Daarom K.R.O. kom terug, maar richt
U dan op de werkelijke behoefte van
ons Volk!
Stel dan ook Uw apparatuur ten dien»
ste van voorlichting en opvoeding zoals'
onze arbeidersbeweging die wenst.
Een borrel „Ja", zegt mijn vriend Jan»
sen, „een borrel is niet het eerst no»
dige, maar mijn dochter trouwt en nu
zou ik toch wel een bescheiden bor»
reltje in huis willen hebben, maar ik
ben geen Zwarte Piet en vroeger was
ik nooit vaste klant, of liever ik was
wel vaste klant, met verjaardagen of
een ander feestje en met Ouwejaar en
Kerstmis, maar vaste klant betekent
voor de slijters iets anders. En dus
(Slot van pag. 1).
men aan de wereld een bepaald beginsel voorhoudt en oplegt.
Dat is juist voor alle stelsels, behalve voor het Christendom. Dit ataat
niet op één lijn met de vele andere
levens- en wereldbeschouwingen.
Het kan daarmede niet vergeleken
worden. Het neemt een aparte,
eenige plaats in. Slechts van het
Christendom is te verwachten een
wereld, waarin vrijheid, welvaart en
voorspoed heerscht en waarin de
democratie bloeit. Zonder toepassing der Christelijke beginselen
blijft alle pogen zonder resultaat.
Slechts het Christendom bewaart de
(democratie voor uitwassen en verdedigt haar tegen onredelijke en
yalsche eischen. Wie, zooals in de
geschetste opvatting van overzee,
genoegen neemt met een zelfbestuur
der volkeren zonder dat daarbij de
Christelijke principes richtsnoer
fcijn, staat machteloos tegen alle
ivormen van ongerechtigheid en
.Onzedelijkheid. Dan zou men, —
en dat is geschied! — , uit naam van
'de democratie het recht van ' den
man moeten verdedigen om zich
met publieke vrouwen af te geven,
ja, die zoogenaamde democratie
eischt zelfs, dat men hem daartoe
de gelegenheid opent! Dan is het
gebruik en het verschaffen van
.voorbehoedmiddelen, ter voorkoming van ziekten als gevolg van
zulke onzedelijke uitspattingen, een
eisch van het democratisch beginsel! Maar dat is niet de democratie-Van den Christen. Voor die democratie heeft Pius XII geen pleidooi
gehouden.
C.
l
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wordt mijn matigheid van vroeger
gestraft in het heden.
Een sigaar, die krijgen we weer na 15
Augustus over heel ons' land om de 14
dagen. Wij in het Zuiden zijn in dit
opzicht zeer verwend en „een tevreden
rooker is geen onruststoker."

NATÏONALISATIE
DER MIJNEN
Zijn er in particuliere grootbedrijven wantoestanden van groot kaliber, dan wordt door sommigen al
heel gauw geroepen: „ze moesten
er staatseigendom van maken". Net
alsof staatsbedrijven altijd heiligdommen van sociale gerechtigheid
zijn!!
Nationalisatie van bepaald bedrijven kan ongetwijfeld soms noodzakelijk zijn, omdat anders de staat
b.v. in haar vrijheid of veiligheid
zou worden bedreigd of omdat
anders een behoorlijke behartiging
van het algemeen welzijn al te zeer
zou worden belemmerd.
Ter beoordeling van bepaalde gevallen dienen wij echter steeds deze
vraag te onderzoeken: zit die bedreiging juist in het feit, dat die
bedrijven particulier bezit zijn; of
anders gezegd: is dat dreigend gevaar niet weg te nemen door ingrijpen van de staat zonder de nationalisatie toe te passen. Kan door
bindende voorschriften, door controle e.d. het staats- en volkswelzijn
voldoende worden veilig gesteld,

dan is dieper ingrijpen van de staat
onnodig en dus ongeoorloofd.
Wij hopen, dat straks ons gezuiverd en aangevuld nood-parlement
bij de behandeling van de nationalisatie der mijnen streng principieel
deze zaak zal bekijken en zich zelf
en de Regering scherp de vraag zal
stellen: is onteigening beslist nodig
om ernstige gevaren voor staat of
maatschappij af te wenden of om,
ander onbereikbaar, groot goed
voor het volkswelzijn tot stand te
brengen of te waarborgen?
Het gevaar voor een teveel, te diep
ingrijpen door de staat is in een toestand van nood, die men liefst onmiddellijk gelenigd ziet, geenszins
denkbeeldig. Zo nationalisatie van
bepaalde bedrijven nodig is, dan
volgt daaruit niet noodzakelijk, dat
exploitatie en beheer door de Staat
ook gewenst is. Men vergete niet,
dat de Staat in de regel zeer duur
werkt. En wie betaalt dat? P. P.

blijfsel is uit de donkere Middeleeuwe*
waar heksen en boze geesten werden v&
brand of opgehangen en dat dit een maf?'
sche handeling was, die het boze moe''
bezweren.
Ik weet niet of de mensen er van der V«"
op nageslagen hebben, maar wel hebben J*
al het leed van 5 jaren Hitlerellende ui"
gejoeld en weggehotst. Er was geen jenevt*
en de café's waren niet voor ongeunifo**
meerde schepselen geopend, zodat noodg^
dwongen de feestvreugde op straat bleef. _
De grootste individualist kon het in zij"
eenzaamheid niet uithouden en werd roe*'
gesleurd in een van die zeldzame gelegel1*:
heden, die een echt gemeenschapsleven vof'
men.
FEEST — kakelbont jolijt — sponta»*
volkshumot en volksgijn.
Maar wat voel je dan het groot gebrek aa*i
gezonde middelen om de gemeenschap?*
lijke vreugde te uiten.
Wat zou hier een lekespel, een leuü'g8.
samenzang, een echte rondedans de vreugd*."
prachtig hebben opgevangen. Nu liep b*
feest vaak uit op veel ordinair gelal en ë&
blèr en geschuifel en gedrang, op een
vloer.
Nu was er eigenlijk geen stijlvolle
ring, die de vrijheid uitbeeldde, maar me6*
een decoratie ter ere van de Koningin, «ej
soort oranjefeest; terwijl dit feest tod1
Het was een uitbundig feest in onze stad
eigenlijk
een andere inhoud had.
en gelukkig was er niets
georganiseerd;
De officiële kinderzanghulde had natuurlij''
althans met door officiële herca in hoge
de aantrekkelijkheid
van kinderpret «*
hoed en 20 ......
kleur en zon; maar de afschuwelijke „pü^l
De buurten haddden met veel dennegroen
dat iedere jongen aan d'onafhankelijkheio
en gekleurd papier een bonte versiering
en „o, schitterende kleuren" waren w«e'
aangebracht, met veel dank aan onze bevrij'
aandoenlijk lelijk, de organisatoren niet *'
ders en hulde aan het prinselijk paar.
na gesproken; in S jaar zwijgen kun j'
Overal waren er dansvloeren en schuund-n
moeilijk spontaan iets nieuws brengen,
de tonnen bier; het was Breugheliaans; de
Maar „o, Nederland let op U saeck"
dolle kinderspelen,
tonkruipen, zaklopen,
„slaat op di trommele", dat zou toch
waren vol bonte snakerijen en lachend ple<
hebben gestaan.
zier.
Een geïmproviseerde optocht had best
Overal waren muziekgezelschappen met mu'
nen zijn, maar was zo banaal.
ziek of wat er voor door ging of was er
Zo ver zijn we nog niet.
tenminste een gillende radio.
Hitler kreeg in ieder buurtje zijn galg. . O Nederland let op U saeck.
Een volk kent men aan zijn feesten.
Folkloristen beweren dat dit nog een over'
TH. VAN

Sociaal Hoekje
De Volkskrant is aanstonds te Ams'ter» meer gaat, in deze tijd, verschillen^
dam verschenen. Prof. Romme aan» groepen slaan begerige ogen op oD*
„Het is de wens van de Centrale Over» vaardde de politieke redactie; de heer bezit. Tal van aanslagen zijn tot nu to*
held zo spoedig mogelijk alle beschikt Lucker werd hoofdredacteur; de heer afgeslagen.
bare arbeidskrachten in het arbeids- Sleeve directeur. De krant gaat „er in Waarom?
proces in te schakelen."
als koek". Er kunnen niet genoeg exem» We hebben het zelf hard nodig. -Al*
Aldus lezen wij in een circulaire die in plaren worden gedrukt; de abonné's ko» cultureel centrum doch ook, indien hèeö
overleg met den Secretaris»GeneraaI van men met duizenden. Moeilijkheid: pa» mogelijk is, als rustoord allereerst
het Ministerie van Sociale Zaken en pierschaarste, stroomgebrek en ver» aanvankelijk voor de verzwakte kindere"
den Gemachtigde voor het Ministerie keersmoeilijkheden. Het parool: De van onze leden. Het is mooi, dat on**_
van Financiën, door den Gemachtigde Volkskrant in ieders' hand, worde spoe» kinderen in andere landen worden
voor het Ministerie van Binnenlandsche dig werkelijkheid!
nomen. Beter is1 dat wij hen, als 't
Zaken in Mei 1945 aan de Heren Bur» Onze drukkerij Lumax. Deze is totaal mogelijk is, zelf verzorgen. Daar _gemeesters is gezonden.
leeggeplunderd. Geen machine, geen let» bij, dat met de mogelijkheid rekenin*
„Het voortduren of wederom optreden ter is meer aanwezig. Ook ons prachtig moet worden gehouden, dat het ë6'
van werkloosheid zal op de meest gebouw Lumax is door de Topogra» meenschapsoord gebruikt moet word6."
krachtdadige wijze moeten worden fische dienst in gebruik genomen. Naa door onze sociale academie, het insft'
tegengegaan. Vooruitlopende op nadere tuurlijk verlangt de beweging, als recht» tuut dat een aantal van onze beste joö'
regelingen, welke terzake zullen worden matige eigenares, dat de Rijksinstelling, geren zal opleiden tot volwaardige le"
getr\ffen, wordt aan de gemeentebestu: de Topografische dienst, ook het Lu» ders van het sociaalseconomi's'che leve*
ren opgedragen, al die maatregelen te maxgebouw zo spoedig mogelijk ont» Ook onze Centrale voor onfwikkelinê3*
treffen welke ter bevordering van het ruimt. Directeur Van Kessel is doende werk zal, vanzelf sprekend, zo dra fflO'
hier gestelde doel noodzakelijk zijn." zo machines en materiaal op te sporen. gelijk haar arbeid hervatten.
.lezen wij verder. En dan worden de na» Lumax blijft ons drukwerk verzorgen.
Onze Ziekenfondsen
bleven nornJflj
volgende maatregelen aanbevolen:
Concordia, onze levensverzekeringsin» functioneren.
1. Aandrang op particuliere werkge» stelling functioneert nog normaal.
Ons Centraal instituut voor de Volk*
vers om:
a. zo spoedig en zoveel mogelijk ar» Onze spaarbank: De Volksbank even» huisvesting zal zo spoedig mogelijk h***
eens.
beidskrachten in bestaande ondernemin» Herwonnen Levenskracht heeft haar ar» nuttige arbeid hervatten.
gen te werk te stellen;
beid hervat. Ons dagelijks bestuurslid Zo ook de Centrale Propagandadienst.
b. over te gaan tot het doen verrich» Andriessen
tot voorzitter benoemd; De Centrale Reiskas zal nog enige tij*
ten van herstellingen van en opruimin» Vuyster totis tijdelijk
secretaris'. Ons geduld moeten betrachten.
gen op particuliere eigendommen;
model=sanatorium
Berg
en
Bosch zet on» Dat De Jonge Werkman — de katho'
c. werken welke in uitvoering zijn
onderbroken zijn arbeid, onder leiding lieke arbeidersjeugd — staat te trap'
voort te zetten.
pelen van ongeduld om te beginnen*
2. Uitvoering van werken, genoemd in van dr. Bronkhorst, voort.
Kanunnik Van Schaikrfonds. Alle gelden spreekt vanzelf.
art. 209 letter h der Gemeentewet.
zal worden ingesteld een Dienst v°ot8
3. Uitvoering van werken, strekkende zijn gestolen. Wij zullen, zodra moge» Er
de
wederopbouw; een instelling welk e
tot het doen functioneren van gemeen» lijk, trachten te achterhalen waar het speciaal
zal schenken aan "
telijke voorzieningen, tot het. wegnemen kapitaal gebleven is. Indien de beweging gang vanaandacht
zaken bij de D'(ienst) U(itvo6e'
van verkeersbelemmeringen, alsmede tot weer enigermate op orde is, gaat het ring) W(erken)
de verordening *
het herstel van door oorlogsgeweld ge» fonds weer draaien. Intussen kunnen de welke betrekking en
hebben op de tewerk'
troffen woningen en andere gebouwen, barometers' voor de dag worden gehaald stelling.
in het bijzonder indien voor dit herstel en kan het kwik — de centen»bijdrage
Indien men van dit onopgesmukte lüst'v
weinig materiaal vereist is. Voorts — weer gaan stijgen!
van
en diensten, hetwSi
wordt aangedrongen aanstonds over te Facanfie» en rustoord Drakenburg. Wij nog instellingen
volledig is, kennisneemt, A^
gaan tot uitvoering van die werken waren met de bouw — en de organisatie blijktniet
te meer de rijkheid der K?,
waarvoor in het verleden een bijdrage — begonnen. De bouw is, na opheffing tholiekeeens
Arbeidersbeweging, dan VQH
als werkverruimings» of als cultuurtech» der beweging, stopgezet. Zeer veel van ook do meest
eenvoudige onder de e en
nisch werk is toegezegd, of voorwaarde» het voor bouw en inrichting aanwezige voudigen ogenblikkelijk
de voos» en
lijk toegezegd of waarvoor in het ver» materiaal is gestolen. Architect en aan»
leden weliswaar geen bijdrage is toe» nemer zijn van oordeel dat, vóór met de ^^^"of SZe^aÖj
gezegd, doch die niettemin door hun bouw kan worden voortgegaan, waar» beweging. Dat zijn holle- woorden, ^
betekenis het verbruik van materiaal schijnlijk ongeveer drie kwart jaar verlo» zijn lege begrippen, welke door het eers-'
rechtvaardigen.
pen zal. De bouw zelf vordert eveneens
— men denke aan h 6e^
Het is een goede circulaire. Voor zover plus minus negen maanden. Het duurt stormpje
stormDJe»Woudenberg'
— worden weg£
nodig dringen onze plaatselijke besturen dus nog een geruime tijd voor we met vaagd.
bij hun gemeentebestuur op snelle en de ingebruikneming beginnen kunnen. Het was de, in beginselen verankerd^!
De organisatie zal eerder ter hand ge» principiële arbeidersbeweging die *J?j
doeltreffende uitvoering aan!
nomen worden.
wat ze wilde; die wist wat wél en i>1*
Onze instellingen Gemeenschapsoord Drakenburg, (Hil» mocht
en die consekwent was. Het "
(d. B.) Wij willen in dit eerste nummer versumsBaarn). Dat oord, als cultureel diezelfde principiële (katholieke) Arb^J'
van
He rst
, . « na de algehele bevrijding, centrum' bedoeld, is afgebouwd, zij het dersbeweging die haar gerechte P'fl „
voorlopig in kort bestek, onze mannen dan, dat de N.A.F.svandalisten een en herneemt en waarop land en volk, nt' e f
en vrouwen een beeld geven van de be» ander hebben bedorven en verwaar» in de toekomst, zal kunnen bouwen, oOV
weging, zoals ze thans reilt en zeilt.
loosd. Wij, de heer Jan Beerends', heeft dat zij, principieel, uit graniet
Hoe staat het met de instellingen?
het oord ogenblikkelijk bezet. Zo het bouwd is!
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Een goede circulaire
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