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., Geheel'afgescheiden van hei feit, dat, uit he't optreden van de z.g. EenheWsvakbeveging
hier te Iqndp, nu wel duidelijk is komen vast te staan, dat dit .een-organisatie is, welke
noch op de naam eenheid, noch op die <van vakbeweging aanspraak mag maken, omdat
het een louter communistisch en zuiver politiek geval is, afgescheiden dus daarvan leek
het ons'töeh :gewenst om nog eens enkele argumenten te onthouwen, welke omen inziens
pleiten voor hef goed recht en de noodzaak van onze katholieke vakbeweging. Reeds
vóór de bevrijding van Nederland— boven de rivieren — schreven, geheel onafliarikelijk van elkaar zowel Pater Jacobs M.S£. als Pater P. Paschasius O.F.M. resp. van de
Limburgse én de Bredase arbeidersbeweging, een brochure
over onze fiouding ten opzichte van de vakorganisatie, aan
welke geschriften wij enkele gedachten in dvze beschouwingen ontleenden.
De argumenten in de eerste twee bijdragen zijn van meer principiële aard; in Een tweefat slotbeschouwingen zullen wij nog diverse opmerkingen van meer praktische aard
daarop laten aansluitend

Principiële Argumenten

O

nder de beoefenaars van de economie als
wetenschap zijn er velen geweest, die zich
op het thans vrijwel overwonnen standpunt
bben gesteld, dat de economie, de leer der
olkshuishouding, de wetenschap, die zich bezig
ïoudt met het welvagrtsstreven van de mensen
t ethiek, met levens- en wereldbeschouwing,
niets van doen heeft. Evenals het dwaasheid ware,
zo zegt bijv. Heijmans, om van de chemie te verlangen, dat zij uit de eigenschappen van het ijzer
zal afleiden, dat het edeler is te ploegen dan te
vechten, is het een dwaasheid om van de volkshuishoudkunde te verlangen, dat zij zekere gedragingen uit ethisch oogpunt beoordele. Met moraal
heeft zij niets van doen en de uitkomsten, zegt
bijv, ten onzent Verrijn Stuart, welke zij oplevert,
winnen noch verliezen aan waarde, al naarmate
zij beter of slechter passen in enig ethisch of politiek stelsel.

Wat nu voor de economische wetenschap de
theorie geldt, geldt evenzeer voor de vakbeweging, die zich ook, zij het niet uitsluitend, op
economisch gebied beweegt.
Deze inleiding hebben wij daarom gemeend te
mogen laten voorafgaan aan het stellen en beantwoorden van de eerste vraag bij de behandeling
van hét onderwerp, hetwelk ons thans bezig houdt,
n.l.: gaat het bij de vakbeweging T— door velen
als een economisch verschijnsel zonder meer gezien — inderdaad uitsluitend om, zoals men dat
pleegt te noemen, 'n dikkere boterham? Zou dat
het geval zijn, dan zou de vakbeweging met vra-
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De neconomie, zo redeneren degenen, die er een
®9®
°vergestelde opvatting op na houden, houdt
lctl De
zig met de behoeften van den mens en
j^t de middelen om die behoeften te bevredigen.
met H an komen we ook onmiddellijk in contact
Wer IHK ^kit-k
én met kwesties van levens- en
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schouwing, want de menselijke behoeften
ve
zij
' ni^t alleen in aard en intensiteit, maar
J verschillen ook ethisch (er zijn immers ook
6rSe en
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demoraliserende behoeften). En het•tde geldt ten aanzien van de bevredigings«"ddelen. Men kan in zijn dagelijks onderhoud
"zien door eenvoudig koppen te „snellen" en
medemensen op te eten, men kan ook als
ïrzaam handwerker, bijv. met het maken van
•elen of tafels, z'n dagelijkse behoeften trachten
ie bevredigen. Het is zonder meer duidelijk, dat
s bevredigingsmiddelen, ook ethisch, ook naar
levens- en wereldbeschouwing gewaardeerd, zeer
sterk uiteenlopen.
Bovendien beweegt het economisch., leven, aldus
Chr. Raaymakers S.J., zich op de bodem ener
paalde rechtsorde, omtrent welke rechtsorde
iedere econoom zijn gevestigde overtuiging heeft,
i ethische waardering, steunend op zijn eigen
rf^ ei vf" en were l a beschouwing en waarvan hij bij
bestuderen der economische verschijnselen
onmogelijk afstand kan doen.
Zou men de wetenschap van de economie
beperken tot een die enkel de wetten van
Q wen
za
a ij Usak en gevolg zou mogen verklaren, dan zou,
Ruskin, deze wetenschap even weinig
w
r
w ^ de hebben als de leer van de gymnastiek,
. eu ; 2ou veron d ers t e n eni dat een mens geen
eenderen had. Zulk een economie veronderstelt
«*« niet dat de mens geen beenderen heeft,
dat hij enkel beenderen is'

gen van levens- en wereldbeschouwing feitelijk
niets te doen hebben en daarmede zou dan tevens
de confessionele, de katholieke vakbeweging zijn
veroordeeld.
Evenmin nu als men zich — in de studeerkamer
.-r- bij de beoefening van de economie als wetenschap, los kan maken van eigen levens- en wereldbeschouwing, evenmin is dat in de practijk van
het volle leven, in het streven naar meer welvaart,
dus o.a. in de vakorganisatie, het geval. Immers
ook hier komt de vraag aan de orde: met welke
middelen, langs welke wegen wordt die meerdere
welvaart nagestreefd resp. verkregen? Men kan
dat doen met middelen, die moreel niet te verantwoorden zijn, bijv. door het hanteren van het
middel van de staking, welk middel onder bepaalde omstandigheden — zoals bijv. nu in ons
land — zedelijk Verwerpelijk moet worden geacht.
En wanneer het om bepaalde concrete verlangens gaat op het gebied van de loonvorming, b.v.
over kindertoeslag of over de vaststelling van de
arbeidsvoorwaarden voor fabrieksarbeidsters, dan

'gaat het niet alleen om guldens of rijksdaalders,
maar dan gaat het in feite over vraagstukken,
welke met het gezinsleven ten nauwste verband
houden. Dan gaat het over de waardering van
de kinderzegen en over d» plaats van de vrouw
in het gezin. Tegen de achtergrond daarvan plegen de onderhandelingen dan gevoerd, plegen
bepaalde opvattingen verdedigd te worden. Welnu,
dan is het toch ook duidelijk, dat hier verschillen
kunnen ontstaan, die niet alleen van graduele
aard zijn, die dus zuiver betrekking hebben op
een hoger of lager geldsbedrag zonder meer, doch
die wel degelijk van principiële aard kunnen zijn,
op grond waarvan concrete verlangens in dit
opzicht dus ook het beste in een op principiël»
leest geschoeide organisatie kunnen worden geformuleerd, nagestreefd en alleen dan in .samenwerking met anderen worden verdedigd, wanneer
die anderen daar tenminste precies zo over denken. Het afwijzen van b.v. 'n zekere kindertoeslag
op het loon op grond van de bekende fokpremieopvatting of de verdediging van gelijke lonen
voor vrouwen en mannen bij gelijksoortige arbeidsprestatie is in wezen een principieel standpunt, wel degelijk voortvloeiend uit een bepaalde
levens- en wereldbeschouwing, die nimmer die
van den katholieken arbeider kan zijn!

Vervolgens is het niet juist de taak van de
vakbewegihg enkel te zien in het streven naar
verhoging van stoffelijke welvaart. Op de eerst»
plaats niet omdat tot de taak van de vakbeweging
ook wel degelijk gerekend moet worden de behartiging van zedelijke en morele aangelegenheden,
voor zover rechtstreeks tot 't bedrijf behorend. De
wekelijkse rustdag bijv. is niet enkel een kwestie
van een dag „vrij" in de week, doch houdt ook
verband met de mogelijkheid de Zondag als d»
dag des Heren naar behoren te kunnen Vieren.
En op de tweede plaats bedenke men, dat juist
de vakorganisaties — ook volgens de leer van
Ouadragesimo Anno — gezien moeten worden als
de wegbereidsters tot een nieuwe sociale rechtsorde en ook van deze rechtsorde kan men zeggen,
dat aanvaarding daarvan — en derhalve ook heï
streven om ertoe te geraken — wel degelijk weer
verband houdt met 's mensen levens- en wereldbeschouwing.
Op het streven naar een bepaalde rechtsorde
en derhalve ook op het uiteindelijke karakter van
deze laatste zal ongetwijfeld een krachtig stempel worden gedrukt door de ethische waardering,
welke wij voor zo'n rechtsorde hebben, welke
waardering wij juist in de confessionele vakorganisatie tot gelding kunnen brengen.
L. BEUMER.

Algemene
Mobilisatie voor..
Ons aller vriend Schutte, de voorzitter van „Herwonnen Levenskracht", waarnaar geheel zijn liefde
en grote werkkracht uitging, is de
beweging, is H. L. ontvallen.
Dit verlies is zwaar en in de
daardoor ontstane leemte is moeilijk volwaardig te voorzien. Het
leven stelt echter blijvend zijn
eisen; de tuberculose houdt voor
het verlies van een zo warmvoelend^Jborzitter van H. L. geen stand,
onze patiënten blijven vragen, neen
smeken om hulp.
Zo koos het bestuur ondergetekende als voorzitter en heb ik derhalve de taak het werk van Schutte
en zijn voorgangers voort te zetten.
Of het mij gelukken zal Schutte
volwaardig te vervangen? De tijd
zal daarop het antwoord moeten
geven. Laat mij volstaan met te
zeggen dat ik daarvoor mijn best
zal doen. Mijn best zal doen, ener-

maart

een en ander terug te komen. Vast
staat echter dat ook in de rijen van
onze katholieke werknemers het
aantal ziektegevallen sterk is toegenomen en derhalve Herwonnen
Levenskracht voor een sterk verzwaarde taak staat. Die taak schrikt
ons niet af; integendeel, het moet
en het zal een prikkel zijn om onze
activiteit te vergroten, onze geestdrift op te voeren.
Meer nog dan anders zal onze
beweging en zullen allen die daarin aan het werk van Herwonnen
Levenskracht deelnemen, zich op

De nieuwe voorzitter van Herwonnen Levenskracht,
ƒ• Andriessen, herdenkt hier het verscheiden van zijn
voorganger, vriend Schutte en het heengaan van den
secretaris H* B. Haver. Voorts roept hij alle krachten op
in een grote mobilisatie voor de komende strijd tegen de
tuberculose, de ziekte die ook in onze rijen zoveel slachtoffers heeft geëist.
Krachtens het Ziekenfondsbesluit kunnen ook tuber*
culose-patiënten aanspraak maken op geldelijke vergoedingen- Enkele belangrijke hiermede verband houdende
kwesties worden in het slot door Andriessen besproken-

zij ds omdat H. L. al onze en ook
mijn volle liefde heeft; anderzijds,
omdat onze patiënten recht hebben
op ons aller toewijding en hulp.
Wij maken, dat wil zeggen de besturen der aangesloten bonden, de
besturen der plaatselijke werkliedenverenigingen en vakafdelingen,
de plaatselijke comité's, de leden
van onze katholieke arbeidersbeweging en verder allen die sympathiseren met het werk van H. L., wij
maken het vaste voornemen onze
schouders in eensgezindheid onder
dat werk te zetten. Dan zullen wij
slagen en daardoor onnoemelijk
veel leed en lijden wegnemen of
yerzachten.

De jaren van de bezetting hadden
bog een andere wijziging in het
bestuur van Herwonnen Levenskracht tengevolge. Onze vriend Haver, die jarenlang de secretaris
was, zag zich genoodzaakt om gezondheidsredenen te bedanken en
zich uit het actieve werk van H. L.
terug te trekken. Dat was voor hem
een pijnlijke beslissing, niet alleen
omdat hij zo lange Üjd de genoemde
functie heeft waargenomen, maar
vooral omdat hij de tuberculosebestrijding een warm hart toedroeg.
De oud-patiënten zijn hem dan ook
veel dank verschuldigd voor alles
wat hij voor hen heeft gedaan. H. L.
verliest in Haver een functionaris,
die zich ongetwijfeld tal van vrienden heeft weten te verwerven.
Moge het Haver gegeven zijn
nog vele jaren het werk van H. L.
te kunnen volgen. Wij zijn er van
overtuigd, dat het zijn warme belangstelling zal blijven behouden.

De gesel van de oorlog en die
van de bezetting heeft ook de
volksgezondheid helaas niet onaangetast gelaten. Velen zijn lichamelijk verzwakt en tengevolge daarvan kon de tuberculose zeer veel
slachtoffers maken. Huiveringwekkende cijfers worden daaromtrent
reeds gepubliceerd en speciale
maatregelen zijn aangekondigd om
de gevreesde ziekte te bestrijden.
Er zal gelegenheid zijn nader op

deze taak bezinnen en werkkracht
en werklust aan offerzin paren,
om de grootst mogelijke resultaten
te bereiken.
Werkkracht en werklust
Dat zal het bestuur van Herwonnen Levenskracht in de komende
weken en maanden vragen van
onze plaatselijke comité's en allen
die daar omheen gegroepeerd
staan, om de strijd tegen de tuber-

£r heerst ook en vooral op
geestelijk gebied — in de wereld der gedachten en opvattingen een volslagen chaos.
Men zou bijna het ff oor bijster kunnen worden.
En toch: allerlei brandende
problemen dringen zich aan
ons op, roepen om een oplossing.
Te midden van die geestelijke prikkeldraadversperringen moeten wij een weg banen
voor ons zelf en ... voor onze
mede-arbeidersl
Dat geldt vooral ook voor
de besturen die plaatselijke
richting, leiding en bezieling
moeten geven. Zij hebben met
onze mensen voortdurend
contact. Maar men kan —
materieel zowel als geestelijk
— nooit méér geven dan waarover men zelf de beschikking
heeft.

culose aan te binden. Aan te binden met een vastberadenheid en
een onverbiddelijkheid, die recht
evenredig is aan de kwaadaardigheid van het monster dat moet worden bestreden.
Zal ons die werkkracht en werklust worden gegeven? Geantwoord
moet worden met een wedervraag:
Mag men die aan het bestuur onthouden, gezien het doel van de gevraagde inspanning? Wie durft
hierop een ontkennend antwoord te
geven? Wie zal zich dan dit werk
van naastenliefde, van practisch
christendom, willen onttrekken? Wij
zijn omtrent het antwoord op deze
vragen gerust. Herwonnen Levenskracht neemt daarvoor een te grote
plaats in de harten van de leden
van onze beweging in.
Het gaat bij dit alles echter ook
om offerzin. Want evenals met zoveel andere dingen, is het ook hier:
de bestrijding der tuberculose kost
geld. Opname In een sanatorium,
huisverpleging, enz. eist onverbiddelijk financiële middelen en deze
moeten groter zijn naarmate er
meer naar het herwinnen van hun
levenskracht zitten te snakken.
Daarbij komen de verzwaring van
lasten, als stijging van lonen en salarissen, stijging der kosten van
voedingsmiddelen enz.; om nog
raaar niet te spreken van de noodzakelijke vernieuwingen welke
moeten plaats vinden in sanatorium en elders. Na de periode van
roof en plundering welke achter
ons ligt, tengevolge -waarvan aan
deze vernieuwing niet kon worden
gedacht, is op alles roofbouw gepleegd, met de daarmede noodzakelijk gepaard gaande verarming.
Om aan deze moeilijkheden het
hoofd te bieden zullen offers worden gevraagd. Het „ene broertje"
waarover wijlen vriend Schutte zo
enthousiast wist te spreken, zal niet
voldoende zijn. Dit is te meer nodig
om het ideaal dat H. L. zich stelt:
Berg en Bosch bevolkt door H. L.-

Welnu, lees dan Herstel en
lees het goedl
Bestudeer de artikelen die
erin voorkomen, lees met een
potlood, d.w.z. onderstreep de
naar Uw oordeel voornaamste
passages in bepaalde artikelen,
leg desnoods een plakboek
aan, in elk geval:
Tracht van de wekelijkse
inhoud van Herstel een zo
goed mogelijke portie tot Uw
geestelijk eigendom te makenl
Pas dan als Uw geestelijke
wapenuitrusting voldoende is
en regelmatig wordt vernieuwd en aangevuld, pas dan
kunt ge anderen leiden, stuwen, bezielen en overtuigen!
Vooral nu hangt er van de
activiteit ter plaatse zoveel af l
Laten wij dat niet vergeten en
onszelf derhalve voor die taak
zo goed mogelijk bekwament
B.

patiënten, tot werkelijkheid te maken.
Daar toch moeten wij heen, vooral
in de komende jaren, nu zovelen
voor uitzending in aanmerking
komen. En wanneer daaraan nog
kan worden toegevoegd dat R L.
zelf kan aanvullen wat aan de verpleegprijs, na aftrek van wettelijke
uitkeringen, ontbreekt, zodat uitzencing niet vertraagd wordt door
de noodzakelijke financiële medewerking van derden, dan zijn wi]
waar we zijn moeten. Ook hierop
zal nader worden teruggekomen.
Het bereiken van deze doelen kost
echter geld en gezocht moet worden naar bronnen om het te vinden.

Wel blijkt uit een en ander dat
de bestrijding der tuberculose in
ons land nog gebaseerd is op sterke
medewerking van het particulier
initiatief. Daarin zit zeer veel aantrekkelijks en er zijn mooie resultaten mee bereikt.
Toch mag de vraag gesteld worden of het juist is deze toestand te
bestendigen, met name nu, nu er
wellicht van een calamiteit moet
worden gesproken en krachtens het
Ziekenfondsbesluit ook tuberculosepatiënten aanspraak kunnen maken
op geldelijke vergoedingen. Deze
vergoedingen zijn echter, ook voor
wat de duur betreft, aan grenzen
gebonden.
Binnen het kader echter van de
doelstelling vaa genoemd besluit
moet de vraag gesteld worden of
het principieel juist is dat deze
tijdsgrens zo nauw wordt getrokken
(een jaar) en tevens of de geldende
uitkeringen niet verhoogd moeten
worden. Dit kost geld en het zal
misschien een verhoging van het
percentage, dat nu door onderneming en werknemer moet worden
betaald, tengevolge hebben. Doch
moet daarom een meer effectieve
bestrijding van de tuberculose
achterwege blijven? Wij beantwoorden deze vraag vooralsnog
ontkennend en zijn. van oordeel dat
deze voor de.tuberculose-patiënten
zo belangrijke aangelegenheid ter
bevoegder plaatse nader onder de
ogen moet worden gezien.
Opvoering van de hier bedoelde
uitkeringen maakt trouwens particulier initiatief geenszins overbodig. Er blijft, .aast de uitzending
naar sanatoria, nog terrein genoeg
ter bewerking over.

Zo staat Herwonnen Levenskracht
voor een grote en grootse taak. Met
liefde zal die taak ter hand worden
ge:.omen en zij weet zich bij voorbaat van een actieve medewerking
verzekerd. Het feit dat vijf jaren
v.rdrukkinq de vlam der liefde en
toewijding voor onze katholieke arbeidersbeweging niet heeft kunnen
doven, moet voeren tot de conclusie, dat ook Herwonnen Levenskracht zijn toegewijde werkers —i
werksters niet heeft verloren. Die
verdrukking heeft ons gestaald en
zij heeft bronnen van kracht doen
ontspringen, welke ook aan het
werk van H. L. dienstbaar zullen
worden gemaakt
JL ANDRIESSEN.
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Katholiek Staatkundig Centrum
e vraag stellen of er in het herD
boren Nederland voor een politieke organisatie der Katholieken
plaats zou zijn, verraadt een gebrek
aan inzicht in de politieke verhoudingen in ons vaderland.
De vaag stellen is overigens haar
beantwoorden, omdat het Centrum
'oor
Staatkundige Vorming zijn
werkzaamheden begonnen is en zoodoende
een begin werd gemaakt met
de
politieke organisatie der Katholieke Nederlanders.
Er is een zekere aarzeling in haar
optreden te bespeuren, wellicht omöat er zoveel gesproken wordt over
samenwerking, wederopbouw en hervorming. Wellicht omdat sommigen
beweren, dat een politieke organisatie
van Katholieke Nederlanders overbodig is.
Men meesmuilt dan over hekjeszetterij en wijst veelbeteekend op de
Nederlandse Volksbeweging. Nu is
het begrijpelijk, dat men de Katholieken onder zijn vanen wil scharen.
Wi
ï zijn ordelievend, trouw aan God,
Koningin en Vaderland. We kennen
discipiine en varen op een juist kompas. We blijven standvastig in tegenspoed.
Natuurlijk moeten allen samenwerken bij de Wederopbouw, bij de sociale hervorming, die noodig is, met
alle die van goede wille zijn, waarmede echter geenszins gezegd is, dat
dan een eigen politieke organisatie
overbodig is geworden. Integendeel!
Een eigen politieke organisatie is
nuttig, heilzaam en noodzakelijk voor
den goeden gang van zaken in ons
Vaderland.
Het laat zich aanzien, dat in de toekomst een waarlijk sociale politiek
zal gevoerd worden. Wij verzuchten
eindelijk e*i doen natuurlijk mee.
Daarom komen wij wel met een
eigen politieke organisatie.
De Katholieke levens- en wereldbeschouwing heeft zeer veel te zeggen aan de maatschappij, zeker op
sociaal economisch gebied.
Men beroept zich op de uitspraken
der Pausen, wanneer men gewaagt

van sociale rechtvaardigheid,
de
rechten der arbeiders, gezinspolitiek,
doch waarom mogen de Katholieken,
georganiseerd in politiek verband,
dan niet medewerken aan de uitvoering van deze gezonde en eenig juiste
beginselen?
Wij zijn verheugd, in het besef dat
sociale inzichten zich baanbreken,
doch zij zijn niet verantwoord, wanneer wij toezien, dat aan die sociale
politiek alleen socialistische en humanistische tendenzen worden gegeven.
Wij mogen, de beteekenis onzer
door

Dr. A. A. M.<M. v. d. Ven
levensbeschouwing voor heit maatschappelijke leven niet miskennen
door te verwaarlozen de sociale praxis m.a.w. door middel van de politieke werkzaamheid, te verwerven
hetgeen natuurrecht en menselijkheid ^geloof en zedenleer voorschrijven.
Terecht schrijft heb Hoogwaardig
Episcopaat in zijn Vastenbrief 1941
dan ook:
Niemand kan de Kerk van politiek beschuldigen, als zij de wettige haar ten dienste staande
middelen gebruikt, om- het Godsrijk op aarde te verbreiden en
Christus te doen leven in de
jeugd, in het gezin, in het maatschappelijk leven. Nog minder
als zij zich verzet tegen leerstellinger en strevingen, die haar
dreigen te treffen in het hart.
Het is haar plicht, haar van
Godswege oplegd, zich daartegen
te verweren en zij zou schromelijk h&ar taak verwaarlozen, als
zij rustig zou toezien, dat „de vijand onkruid onder de tarwe
zaait" (Mt 13, 25).
Het staat te bezien, of in het politieke leven de scheidingslijnen nog
zullen lopen langs de confessionele
opvattingen. Het is zeer goed moge-

P E R S jJtemm&n...
Tweeërlei Dictatuur in Buchenwald
Onder dit opschrift bevatte de Nieuwe Eeuw een zeer merkwaardig stuk,
voor welks juistheid, aldus dit blad,
door zeventien landgenoten, die in
deze kampen hebben geleefd wordt ingestaan. Wij citeren hier de voornaamste ^ssages en laten de concluSifc gaarne aan onze lezers over:
Men heeft reeds zooveel gelezen
Over door nazi's bedreven gruwelen in
Concentratiekampen, zooveel voor
zichzelf sprekende en onopgesmukte
bijzonderheden ervaren over de bittere ellende, welke hier is geleden,
dat men bezwaarlijk gelooven kan,
dat aan deze 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
*ijn dan alle reeds bekende feiten.
De wijze, waarop communisten vanat het begin, dat zij in de concentratiekampen kwamen, de macht aan
zich trokken en hun niet-communistiBche lotgenooten ringeloorden, leek
Veel op de methodes der naziterreur.
Voor een goed begrip van, deze dictatuur in de dictatuur eerst een klein
Stukje concentratiekamphistorie. De
aanvankelijke bevolking van BuehenWald bestond, evenals in de meeste
Duitsche kampen, uit misdadigers.
Eerst later betraden de politieke geVangenen het kamp, en wel allereerst
de communisten, die al vrij spoedig,
*at de interne kampleiding betreft,
het heft in handen namen . Toen de
eerste Nederlandsehe gevangenen in
het kamp arriveerden, was de macht
reeds volledig in handen van de comjnumsten. Dat wil zeggen, dat zij zich
hadden meester gemaakt van de belangrijkste posities in het kamp. VoorI toen het kamp groeide en steeds
neer buitenlanders er hun intrede dei m de jaren 1942 tot 1944, waren

de communisten er op bedacht hun
sleutelposities bij administratie, hospitaal, magazijnen enz., welke zij hadden kunnen verkrijgen, omdat de S.S.
zich niet veel met de interne kamptoestanden bemoeide, te handhaven.
Nadat de communisten aanvankelijk
een streng onderscheid hadden gemaakt tusschen buitenlanders en
Duitschers (in hun hart bleven zij in.
do eerste plaats Duitsch) begonnen zij
van tactiek te veranderen en streefden naar samenwerking en kameraadschap. Deze bestond hierin, dat alle
buitenlandsche communisten 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-faseistische strijders hadden gereserveerd, allen te onderdrukken die

lijk, dat de sociale politiek richtinggevend en normatief zal zijn bij de
toekomstige
politieke
partijen —
groepering.
Dan kunnen er drie stromingen het
staatkundig leven beïnvloeden.
Links: de radicalen.
Rechts: de conservatieven.
In de middengroep zullen de Katholieken hun plaats vinden.
Daarom lijkt mij de naam, die aan
de herboren politieke organisatie de
Katholieken Nederlanders wordt gegeven, die van „Katholiek Staatkuadig Centrum" de juiste.
Deze naam geeft uitdrukking aan
den wil der Katholieken-, om 'n sociale politiek te voeren, terwijl hij in
overeenstemming is met de stelling, die wij dienen in te nemen.
Immers wij willen vernieuwing,
doch miskennen de traditie niet. Wij
erkennen fouten in het besef, dat de
geest gewillig en het vlees zwak is.
Wij zijn modern en conservatief.
Fortiter in resuaviter in mado!
Tenslotte waag ik een opmerking
over een, in vele ogen, netelige kwestie.
In het verleden gaf de R.K.S.P. het
beeld te zien van een ware volksbeweging. Deze partij toch was de
grootste verticaal georganiseerde party in Nederland. De leden der R.K.S.
P. kwamen uit alle klassen der
maatschappij, zulks integenstelling
met de organisatie der S.D.A.P. waarvan de meeste leden uit een bepaalde
klasse — de werknemers — kwamen,
derhalve een horizontale organisatie.
Boeren en arbeiders.
werkgevers,
middenstanders en ambtenaren
waren lid der R. K. S. P.
Het is dam ook begrijpelijk, dat er
spanningen waren. Toch werden die
groepen verenigd en werden de belangen dier groepen overkoepeld door
een gezamelijk, voor allen geldend
belang.
Er was een krachtig bindmiddel —
men vergeve mij dit huishoudelijk,
doch duidelijk woord — te weten de
emancipatie en wat later de gelijkstelling van het bijzonder onderwijs.
Wat in het verleden mogelijk was,
kan ook in de toekomst mogelijk zijn.
In deze tijd kunnen wij gezamenlijk
aantreden, verenigd in het strevea
naar het grootste ideaal, dat wy tot
heil van Kerk en Staat kunnen verwezelijken: de bescherming van het
gezin.
Wij weten het : een volk zonder gezond gezinsleven, is een stervend
volk.
Het zal waarlijk geen holle, doch
een volle leuze blijken te zijn: „Beschermt het gezin, steunt het Katholiek Staatkundig Centrum".
Laten wij behouden datgene wat
het voorgeslacht moeizaam heeft verworven.
Zargejn wij ervoor, het erfdeel onr vaderen waardig te zijn, door
mee te bouwen aan een herboren en
welvarend Nederland.
Door mede gestalte te geven aan
een constructief sociaal werkplan,
waarvan de bescherming en behartiging der geziasbelaagen het midil punt vormt, puttende uit de oerbronnen van waarheid, vrede en
recht, navolgende Hem, die de Weg,
de Waarheid en het Leven is

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 hun een lichter bestaan had kunnen verschaffen
en hen wellicht in het leven had kunnen houden. Het te veel aan gevange-
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ivertvoestba ar
Het hoofdbestuur van
St. Joris, onze vakbond
voor de Katholieke
Slagersgezellen,
ontving dezer dagen een
schryven uit . . . Arnhem van z'n afdelingsbestuurder J H. Liethof. Toevallig lag deze
kaart, bij ons bezoek
aan den Bondssecretaris A. v. Rijswijk, op
diens bureau en Wö lazen o. m : ,, . Was dezer dagen toevallig In
Arnhem om een woonvergunning te halen en

vond Uw schryven in ger schryven, want we
de gang liggen. De gaan weer aan 't
brievenbus Is nameiyk werk" . . .
Z'n woning is vereen der weinige dingon
die onbeschadigd ble- woest maar onverven, de rest ia kapot woestbaar bleek ayn
en leeggeplunderd. Heb idealisme voor de bezelfs geen bed om met weging! Zo hebben en
m'n vrouw en kindereu zo kennen wy er velen !
Te midden van de
op te slapen. En toch
keer ik binnenkort grootste chaos en e.iweer terug, ben al die lende schittert hun
tijd in Friesland ge- idealisme! Gelukkig de
ëvacueerd geweest . . beweging die over zulE«n dezer dagen ont- ke krachten de bevangt U een uitvoeri- schikking heeft!

Wai 'n iijd - W»i 'n tijd!
Moet U weten, dat ik twee uur in de
rij heb gestaan! Watblief? Of er wat te
halen was? Brengen meneer — twee
uur gestaan en gehangen van 't ene
been op 't andere om m'n eigen geld
kwijt te raken!
„O, is 't van datte! Dus je had ooit
een honderdje?"
Dat had ik al lang in huis en
dat is allemaal nog niks maar 't ergste is, dat m'n vrouw al dikwijls had
gezegd: laten we het geld weer naar
de bank brengen.
Ik voelde er niet voor. En dat heef t
nu drie kwaje gevolgen gehad, te weten: ruzie met moeder de wouw —
dan dat eeuwige in de rij staan en ten
derde dat vreemde kijken van m'n
buurman. Die zag me staan ... nou ja,
voor jezelf weet je wel beter, maar
't is toch vervelend.
Toen besloot ik de rest van m'n
geld naar de Centrale Volksbank te
brengen. Ik zeg maar zo, dat is tenminste safe! 't Liep storm! Niet om
te halen maar allemaal brengen! Wat
'n tijd niet?
Ze zeggen altijd — geld maakt niet
gelukkig —. Nou kon je dat meemaken. Een stormloop meneer om er
maar vanaf te komen — nog erger of
't dysenterie was! U mag 't gerust weten, ik ben zuinig geweest en heb aan
dat gekke, gedoe niet mee gedaan. Gesmeten heb ik er niet mee. Maar als je
nou toch zit te zweten om er van af
te komen dan... maar ja, eigen
schuld hoor: Ik had het veel eerder
weg moeten brengen. En nou deed ik
net als de anderen: ik ben met mijn
geld gevlucht — gevlucht naar de veilige haven onze eigen spaarbank. Ik
stond daar ook niet alléén. Vlak duizend nieuwe spaarders in één week
zei dir. Koppelman, 't Was haast niet
om bij te benen. Nou, dat kan me niet
schelen, dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Ik ben er af en dat is een opluchting geweest, dat kan ik U haast
niet vertellen! Ik had een gevoel of
de vrede opnieuw was uitgebroken. Je
vraagt niet meer naar rente, je vraagt
niet meer hoeveel je gelijk terug kan
krijgen: of 't wel safe is. niks d'r van

— je bent ulij, aat ze je geld hebben ingeschreven. En ze zagen me
graag terugkomen ook hoor! Niks
geen gezicht van: nou is de bank
weer goed genoeg — heelemaal niet!
Nou heb ik weer een Soekje. Het bewijs van goed gedrag. Ze kunnen mij
nog meer vertellen. — En nou U . . .

nen in Buchenweld moest geregeld
afgevloeid worden naar nieuwe kampen, waar de toestanden in vergelijking met Bucbenwald nog veel slechter waren. Een transport naar zulk
een kamp beteekende voor velen binnen zes maanden den dood. Iedereen,
die het bij de communisten verbruid
had door een al te vrije meeningsuiting omtrent zijn politieke overtuiging, werd door de-oppermachtige
intetne kampleiding opgegeven als
geschikt voor transport. Op deze wrjze werden communisten van alle nationaliteit medeschuldig aan den dood
van een groot aantal vastberaden en
hoogstaande strijders tegen het nazidom. Nimmer gingen er communisten
op transport, of alleen als er pok in
de nieuwe kampen sleutelposities bezet moesten worden. Alleen d i e nietcommunisten 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 diirbten, en konden zich veroorloven,
openlijk in oppositie tegen deze terreur te komen. (Vervolg op pag. 4.)

Weer veranderden de kampcomtnunisten van tactiek, toeu inet Juai 1944
de iavasie kwam. De komst van de
Westelijke bondgenooten bracht hea
plotseling' op de gedachte der „samenwerking op breede basis" met hen die
tot dusver op ieder oavertogen woord
werden weggemanoeuvreerd.
Hoe weinig de niet-communistische
gevangenen in de melk te brokkelen
hadden, wanneer het aankwam op een
belangeuvertegenwoordiging,
blijkt
hieruit, dat in midden 1944, toen van
iedere nationaliteit vertrouwensmannen benoemd moesten worden, de Nederlandsche communisten daarvoor,
zonder dat anderen gehoord waren,
drie communisten aanwezen,1 die van
toen af steeds de „officieele * vertegenwoordiging, zoowel naar binnen
als naar buiten, van de Nederlandsche
gevangenen, waarvan er in April 1945
ongeveer 800 in Buchenwald waren,
zijn geweest.
Het laakbare beginsef der onderdrukking van een meerderheid door
een minderheid was op deze wijze ia
den boezem van het kamp, in de schaduw van de nazi-terreur weer in optima forma vertegenwoordigd.

Historie van de week
Aug. is het 50 jaar geleden, dat het
stoffelijk overschot van den H. Ailbertus, den in 1122 overleden stichter van Rolduc, naar Roldue werd
overgebracht, waar Let in 1897 in
een stenen sarcophaag in de crypte
werd bijgezet.
l Aug. viert A. A. v. d. Werft, hoofdbestuurder van de Ned. R. K. Fabrieksarbeidérsbond „St. Willibror*
dus" zijn 25-jarig jubileum als
hoofdbestuurder in onze katholieke
arbeidersbeweging.
1 Aug, viert Zwitserland zijn jaarlijks
feest der federale republiek (1291).
2 Aug. is het 25 jaar geleden, dat de
Nederlandse radio - weerberichtendienst werd ingesteld.
3 Aug. is het 10 jaar geleden, dat
mgr. dr. J. de Jong, Aartsbisschop
van Utrecht, werd benoemd tot
coadjutor van den toenmaligen
Aartsbisschop.
5 Aug. is het de zesde verjaardag van
Prinses Irene,
6 Aug. is het 25 jaar geleden, dat in
België een wetsontwerp werd aangenomen betreffende het gebruik
der Vlaamse taal in bestuurszaken.

Mededelingen van de Redactie
Van verschillende ijverige secretarissen van vakafdelingen bereiken ons
verslagen of agenda's van vergaderingen met verzoek deze in ons blad
te willen plaatsen. Men zal bij enig
nadenken moeten -toegeven, dat wij
aan die verzoeken onmogelijk kunnen voldoen. Of de verslagen zijn zo
kort dat ze zich beperken tot enkele
simpele mededelingen van datum,
spreker en onderwerp, of ze zijn te
uitvoerig voor de beschikbare plaatsruimte. Plaatsing van agenda's voor
nog te houden vergaderingen heeft
ook weinig zin omdat in vele gevallen
het blad pas dan bij de leden arriveert als de bijeenkomst reeds gehouden is. En overigens door al dat
soort berichten wordt de lezenswaardigheid van het blad er niet groter
op en daar moeten we 't toch op de
eerste plaats op aan sturen! Wat de
redactie dus wel op prijs stelt zijn
korte berichten die blijk geven vaa
vitaliteit in de plaatselijke beweging,
mededelingen over concrete resultaten dus. Ons plan is namelijk om aan
de hand daarvan van tijd tot tijd in
Herstel een overzicht te geven van do
groei van onze Katholieke Arbeidersbeweging in het ganse land.
*„*
Wegens gebrek aan plaatsruimte
zien wij ons genoodzaakt de plaatsing
van het vervolg- en tevens slotartikel
Bilthoven.. Basdorf van Henk Verhoef te verschuiven naar het volgende nummer.
* **
Abusievelijk werd in een der eerste
nummers van Herstel de naam en het
adres van de Ned. R.K. Bond van
Verzekeringspersoneel
opgegeven.
Deze organisatie is echter gefuseerd
met de Ned. R.K. Bond van Handels-,
Kantoor- en Winkelbedienden. Onze
Katholieke Verzekeringsagenten melden zich dus aan het adres: Jan Luykenstraat 12, Amsterdam. Daar zetelt
HUN organisatie!

Merkwaardige Werkmethode
ons, ten aanzien van somH ETmigeis zaken,
(nog niet) duideiijk

welke werk-methode het huidige kabinet volgt. Wij wezen op zijn houding' nopens de z.g. Eenheidsvakbeweging. Laat dit kabinet en in het
bijzonder de Min. President zich, bij
het bepalen van een houding, leiden
door een zekere mate van zielsverwantschap met die „beweging"? D.m
is het goed, dat het Nederl. Volk dat
weet, al mist het nog altijd het orgaan om van zijn gevoelen te doen
blijken.
Thans trekt hetgeen geschiedde in
de Radio-wereld de aandacht. Tot aan
de gewelddadige onderdrukking kende men, naast een algemene de confessionele Radio-organisaties. Zij deden, onder toezicht van de Overheid,
uitmuntend werk; zij verzorgden haar
eigen programma's.
Wat gebeurt er nu? Respecteert dit
Kabinet hetgeen, voor de oorlog, in
passende vrijheid is gegroeid en bij
honderd-duizenden bevrediging vond?
•Neen, — de. Regering werpt. <i.e. vroeger bestaande, opzet overhoord en besluit op te richten: „een tijdelijke
stichting Nederlandse radio-omroep
in overgangstijd".
De Regering sticht hierdoor een
eeaheids-organisatie op radiogebied;
van zelfstandige, eigen, op de behoeften van grote groepen van ons Volk
afgestemde radio-uitzendingen zal dus
geen sprake meer zijn; men zal genoegen moeten nemen met hetgeen deze
eenheids-radio-stichting gelieft uit te
zenden.
Dat besluit, die principiële koersverandering vergeleken bij hetgeen in
vele jaren was gegroeid is van zeor
ernstige aard.
Dat blijkt de Regering ook in te
zien. Zij maakt een „tijdelijke stichting in overgangstijd", — doch „de
definitieve beslissing blijft straks aan
de Volksvertegenwoordiging".
Wat is dat nu voor een werkmethode?
De Volksvertegenwoordiging moet
„straks" beslissen over de vraag, hoe
de radio-organisatie moet zijn. Wat
7ou nu meer voor de hand hebben
kunnen liggen, dan dat de Regering
ten deze had aangeknoopt bij hetgeen,
na jaren lange voorbereiding in passende vrijheid, zich op radio-gebied
heeft ontwikkeld en slechts door ruw
geweld van den vijand kon worden
vernietigd? Dan had de volksvertegenwoordiging „straks" een in volle
vrijheid beslissing kunnen nemen.
De Regering doet anders. Erkennende het grote belang van deze
kwestie, erkennende dat de Volksvertegenwoordiging, dus het 'Volk zelf,
dient te beslissen, werpt zij het bestaande — hetgeen de vijaiid ophief

wordt niet als rechtmatig erkend —•
overboord en maakt een eenheidsorgaan.
Wij kunnen geen andere reden voor
deze vreemde houding vinden dan
deze: dit Kabinet, zonder controle van
de Volksvertegenwoordiging regeronde, gebruikt de gelegenheid om zijn
ecnheids-organisatie-streven
vaste
vorm te geven. Daarmede wordt ons,
momenteel politiek onmondig volk
voor een voldongen feit geplaatst,
waarbij de Regering hoopt, dat haar
experiment zal slagen.
Is die kans van slagen groot? De
Regering weet nu reeds, dat haar houding in bepaalde „kringen", geen
bevrediging wekt. Laat men er niet
op rekenen dat met een kerk-uitzending en de behandeling nu en dan
van door Katholieken gehouden onderwerpen, liefst van technische aard
bij de Katholieke bevolking in haar
grote meerderheid bevrediging wekken kan.
Daar komt bij: dringender dan vóór
de oorlog, heeft ons Volk thans behoefte aan principiële voorlichting;
hoe, in welke vorm, en in welke mate
dat moet gebeuren, is een zaak van
en voor de principiële omroep-organisaties, zij het onder controle van de
Overheid.

Monopolie voor de
Gegradueerden
In verband met ons artikel over
„politiek", waarin o.m. bezwaar werd
gemaakt tegen het streven van hen
die van oordeel zijn, dat bepaalde gebieden van het maatschappelijke en
politieke leven bij uitsluiting gereseveerd dienen te zijn voor gegradueerden, somt een belangstellend lezer, met een beroep op St. Thomas,
op, wat de mens tot een geschikt,
voorzichtig volksvoorlichter maakt:
1 de ervaring.
2 het inzicht.
3 de ontvankelijkheid
4 de vindingrijkheid.
5 de redeneerkracht.
6 de vooruitziendheid.
7 de omzichtigheid.
8 de behoedzaamheid.
Deie criterièK zijn zeer gewichtig;
als maatstaf aangelegd zijn zij beslissend over de vraag, of iemand, op
een bepaald gebied, geschikt is om
voorlichting te geven.
Een of andere wetenschappelijke
titel alleen is niet voldoende. Dat wilden wij betogen; meer niet.
d. B.

Had men de omroep-organisaties
overkoepeld; had men b.v. de muziekuitvoeringen gecombineerd, — in orde, — dat de Regering on- en voortijdig, dictatoriaal, in het wezen vaa
de omroep-organisaties ingrijpt is o.i.
fout!
(d. B.)

Hij doet niet onder
Ongetwijfeld heeft onze R.K. Bond
van Hotel, Café- en Restaurant-geëmployeerden St. Antonius. a's een der
kleinere Bonden het in deze tijd gezien het vervoersprobleem en vooral
ook met het oog op dn f droge! / situatie in het Hotel- en Restaurantbedrijf zelf, verre van gemakkelijk. Er
wordt echter hard gewerkt, zoowel
aan de opbouw van dt bond zelf,
door het werven van leden als ook
aan het bereiken van practische resultaten. Want ook in dat opzicht
moet er nog heel veel werk verzet
worden! Het doet daarom deugd te
kunnen constateren, dat uit aiverse
plaatsen bemoedigende berichten binnen komen.
Als het oude ledental maar weer
vast is bereikt, en dat zal niet ze heel
lang duren, dan keffen we straks op
de redactie — om In de. stijl van de
branche te blqven — ons glas met
surrogaat limonade maar omhoog en
klinken dan even met het ijverige
hoofdbestuur en zijn dito plaatselijke
werkers! Wanneer zal dat zijn? Hieronder volgen enkele Hitsen:
Het gehele personeel, werkzaam in
het hotel-, café en restaurant bedrijf te
Bergen op Zoom *heeft zich nu georganiseerd en de afdeling van 17
man sloot zich bij onze Katholieke
Bond aan, als feestgave aan het
hoofdbestuur bij de bevrijding!
Toen Woudenberg aan het bewind
kwam telde de afdeling Eindhoven
70 leden. Nu is het oude ledental
met 44 overschreden en telt deze afdeling reeds lli leden. Men v^il daar
het ledental opvoeren tot 125, maar
dan is er ook geen employee meer
ongeorganiseerd in Eindhoven!
In 's-Hertogenbosch is het oude
ledental met 5 overschreden en van
35 op 40 gebracht. Ook Zwolle en
Leeuwarden boeken winst. Maastricht heeft zijn' oude niveau bereikt,
Nijmegen telt nog slechts vier hotelbedrijven, maar dat neemt, niet weg,
dat „St. Antonius" daar al weei 25 leden heeft weten in te schrijven!
utrecht en Rotterdam hebban het
oude ledental bijna bereikt.
Volhouden, mannen!

en

Eindelijk na vijf jaren is de oorlog
in zijn afschuwelijke totaliteit uitgeraasd. Nu staan wij met ledige handen
en een hart vol van droefheid en
vreugde, op de puinhopen van ons
vaderland. Droefheid nam bezit van
ons hart, omdat veel wat ons lief is
verloren ging. Ook vreugde klinkt in
ons, immers leven en arbeidskracht
bleef ons behouden.
De arbeid is ons hef geworden,
omdat in onze harten de levenswet
geschreven staat, dat do mens zal
streven naar het scheppen van orde.
Zo gaarne willen wij arbeiden en het
dagelijks brood niet zonder moeite
verwerven.
Er zijn drie soorten ï'an arbeid. De
bijna uitsluitend lichamelijke arbeid
van hen, die een handwerk uitoefenen; vervolgens de geestesarbeid van
den geleerde, bestuurder, handelsman,
veldheer of schrijver. Tenslotte de, arbeid van het inwendig leven. ])ezt arbeid is niet meer het beroep van de
mens, doch hij vormt en veredelt, de
mens zelf, waarvan de Kerkvader
Gregorius zegt, dat het moeilijker is
dan de arbeid in het zweet van ons
aanschijn.

Het Christendom ziet in de arbeid
iets edels, in tegenstelling mét de
heidense oudheid, die de arbeid beschouwde als een oneervolle last voor
de slaven.
De arbeid is een zegen, die uit een
vloek voortkomt. Een zegen, omdat
door arbeid alleen wij kunnen verwerven onderhoud voor ons leven en
licht voor onze geest.
De arbeid is een zegen, omdat wij
door hem 'de toekomst kunnen richten
naar onze wensen. Duister is nog de
toekomst, doch de zo ware woorden,
duizenden jaren geleden geschreven:
„de arbeid in het zweel des aanschijns
overwint alle moeilijkheden" bereiden
een innige troost voor onze bekommerde haften.
Laten wij de handen ineenslaan en
onvermoeid arbeiden, opdat onze kinderen kunnen leven in vrede en vrijheid.
Laten wij de handen uit de mouwen
steken en ons blijven herinneren de
wijsheid van Plutarchus: „Het werkzame leven zonder bezinning is eert,
melodie zonder schoonheid en zuiverheid."

^

/ital. V.

Zaterdag 28 Juli was het 25 jaar
geleden, dat het" Sanatorium Berg en
Bosch, instelling van Herwennen Levenskracht en daarmee van onze Katholieke Arbeidersbeweging door Oudminister Aalberse plechtig werd geopend.
Hoewel er alle reden was, het heilzame werk, gedurende die 25 jaren
onder de eminente leiding van dea
Geneesheer Directeur Dr. Bronkhorst
met medewerking van njn staf doktoren, zusters en personeel verricht, te
herdenken, meende het bestuur van
Herwonnen Levenskracht in verbancl
met de moeilijke tijdsomstandigheden,
zowel van een officiële als van een
feestelijke herdenking te moeten afzien tot een betere gelegenheid.
Om het feit echter aiet jrelieel -onopgemerkt te laten voorbijgaan heeft
Rector Spelbrink, op die dag een
plechtige H. Mis opgedragen m de
Kapel van het Sanatorium Berj^en
Bosch te Bilthoven om Ood te danken,
voor Zijn zegen, die 'M zichtbaar op
het Sanatorium heeft gerust.
Bij deze plechtigheid waren Dr.
Bronkhorst en de besturen van het B.
K. Werklieden verbond en Herwonnen
Levenskracht aanwezig.

