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OMNIA RESTAURARE IN CHRISTO

ALLES HERSTELLEN IN CHRISTUS

BIJ HET 10 JARIG PONTIFICAAT
van den Aartsbisschop Mgr. dr. J. de Jong
De herdenking van het tienjarig
Pontificaat van onzen vereerden
Aartsbisschop, is een ongezochte gelegenheid om uiting te geven aan de
gevoelens, die de Katholieke arbeiders bezielen.
..Herstel", het. eigen orgaan, zij de
spreekbuis van de tienduizenden, die
s
taan aangetreden met hun dank,
h
«n wensen, hun beloften.
Tienduizenden, in getal nog wel niet
zo sterk als vóór de oorlog; in beginselvaste houding en principiële bereidheid sterker "dan ooit.
Het is vandaag juist 25 jaar geleden
— het was op het Nationaal R.K. Arlde
rscongres — dat tegenover ver°3sde buitenlanders werd verklaard,
aat het geheim van het welslagen van

er meteen volop in. Dat was het dan
ook, wat aan onze arbeiders van meet
af zoveel vertrouwen gaf.
De beweging kennen betekent voor
den Aartsbisschop de beweging
waarderen en volgen met hartelijke
belangstelling.
Daarvan gaf Hij blijk in kleine trekjes van waarderende attenties alsook
bij ambtelijke verklaringen in duidelijke stijl.

bezorgdheid voor de arbeiders, toen
de oorlogsstorm was losgebroken boven hun hoofden en woedde rondom.
De Katholieke arbeiders waren rustig; zij voelden het: de Bisschop was
met hen!
Hij stond in hun midden; van Hem
kwam troost; van Hem kwam moed;
van Hem kwam kracht; van Hem
kwam wijsheid; van Hem kwam licht
In die duistere dagen.

Wanneer principiële vastberadenheid offers vergt, maakt het Godsvertrouwen sterk op de pijnlijkste momenten. Ook dat ondervond de Katholieke arbeidersbeweging. Toen alles
was te niet gegaan, was er niets meer
over dan het manmoedige voorbeeld
van den Aartsbisschop en diens Godsvertrouwen, dat spreekt uit zijn wapenspreuk Dominus mihi adjutor: de
Heer is mijn Helper. En het verging
het Katholieke arbeidende volk zoals
eertijds het volk Gods in zijn strijd:
„deze beroepen zich op oorlogswagens, gene op hun paarden, wij echter
roepen de naam aan van onzen God.
Deze zijn in hun strikken verward en
gevallen: wij echter zijn opgerezen en
staan rechtop." (Ps. 19)
Nu de beweging weer rechtop staat,
dankt zij den Aartsbisschop voor zijn
zorgen, zijn strijden, zijn lijden om
haar; zij huldigt Hem om zijn krachtige leiding en vaderlijke zorgzaamheid; zij betuigt in sterker mate dan
ooit te voren haar trouw en aanhankelijkheid.
In die gevoelens biedt zij de beweging aan, om in confessionele gebondenheid strijd te leveren tegen de
krachten van geestelijk en zedelijk
verval. Zij biedt zich aan als een
hulpleger met talrijke steunpunten en
uitgebreid arsenaal tot kentering van
het openbare leven.
Dit zij het feestgeschenk, den Aartsbisschop eerbiedig aangeboden bij
zijn tienjarig Pontificaat.
F. v. Leeuwen pr.
18 September 1945.

Katholieke Arbeidersbeweging in

dit gemengde land gelegen is in de
gehoorzaamheid aan het Kerkelijk
9ezag. Diezelfde verklaring klinke
thans met nog méér klem en zij een
belofte van onkreukbare trouw aan
de
n Aartsbisschop.
Die volg zaam heid — thans het geeim van haar snel herstel — werd
a r
°emrijke traditie en een levenskenmerk van de Katholieke arbeidersbeweging.

Geleid door die traditie, komen de
katholieke arbeiders den Aartsbisschop huldigen en danken voor diens
Ze
aenrijke leiding gedurende een tien1
laren van moeizaam bestuur. Het
e
' hoeft niet te worden verzwegen,
a°-t de katholieke arbeiders zich voeen aangetrokken tot dezen verheven
'9uur, naar wien zïl in alle eelwoud
*unnen komen,- het ontgaat hun niet,
1
in Hem de kracht leeft tot handden en tot scheppen en dat Hij het
r
°te groots weet te begrijpen en
groots weet te doen.
Zij hebben ervaren, dat zijn dyna:che geest ook de arbeidersvraagJkken gemakkelijk doorziet en dat
1 goeai
9 "art zo gaarne behulpzaam is, zelfs wanneer minder belang"Ike problemen een oplossing vragen.
een, dat valt Hem niet moeilijk
Want de Aartsbisschop kent de ariersbewegmg. Hij kende haar
«ds lang; Hij kende haar wezen,
aa
« doel, haar historie.
n een
Paar grote lijnen vermocht
Hl!
^J haar te tekenen in zijn onvolpren
Handboek der Kerkgeschiedenis:
d
ar
Wees Hij voor jaren reeds naar
1
te verwachten ontwikkeling der
ln
Sen, zoals deze thans bezig is zich
te
voltrekken.
Toen Hij dan ook geroepen werd
ui
t de studie naar de actie, zat Hij

mide nee temere, noch vreesachtig
noch roekeloos.
Toen de Duitse overweldiger de
slag om de arbeidersbeweging begon,
kon er van uitlevering geen sprake
zijn. En de Aartsbisschop, als hoogste
gezagvoerder, zag het schip der beweging liever zinken; — het zij dan
onder fier protest en niet, dan na
eerst in vaderlijke goedheid de schepelingen te hebben veilig gesteld.

Mgr. Dr. J. DE JONG

Hij waardeert de school, die Schaepman bouwde en waar Ariëns leermeester was: de school van werklieden
met rotsvast geloof en kennis; de
school, die moet worden uitgebouwd
tot steeds intensiever lekenapostolaat
en in dienst gesteld van het geestelijk
herstel, waartoe het Katholieke volk
nog pas werd opgeroepen.
Die waardering uitte zich in zijn

De arbeiders hadden veel te dragen,
maar Hij droeg het zwaarste; zij hadden zwaar te strijden, maar Hij streed
vooraan; zij moesten bitter lijden,
maar Hij leed het meest.
Ja, zij wisten het: de Aartsbisschop
stond op de bres voor ons geestelijk
volksbezit, voor onze principiële organisatie, op de bres dus ook voor de
Katholieke arbeidersbeweging nee ti-

„De nood van onze tijd is
een apologie van het Christendom, die niet aangrijpender zou
•n zijn. Uit de wortels
van anti-christelijke dwalingen
en bewegingen zijn onuitsprekelijk bittere vruchten gerijpt
en deze spreken een veroordeling uit, waarvan de kracht iedere theoretische weerlegging
overtreft."
Plus XII.

Op ƒ19 Juni bestond liet Internationaal Christelijk Vakverbond 25 jaar, terwijl het op
20 September a.s. een kwart eeuw geleden was, dat P. J. S. Serrarens, die toen op huir-elijksreis in Zwitserland vertoefde, te Bazel tot Secretaris van het I. C. V. werd gekozen. En
tenslotte houdt het I.C.V. op 8, 9 en 10 October a.s. te Brussel een buitengewoon congres. Wij
hebben in deze feiten aanleiding gevonden om Serrarens eens op te zoeken en hem gevraagd
naar aanleiding van deze gebeurtenissen een en ander te vertellen over <le organisatie
en de betekenis van het jubilerende vakverbond en over de positie van de Internationale Christelijke Vakbeweging in het algemeen.

Interessant
vraaggesprek
met Serrarens
HOE is het Internationaal Christelijk
Vakverbond feitelijk ontstaan? luidde
onze eerste vraag.
Daarvoor moeten -wij — aldus Serrarens — teruggaan tot de periode vlak na
de vorige wereldoorlog. In Maart 1919
vond te Luzern een congres plaats van
de Christelijke Vakverenigingen in
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland en ongeveer tegelijkertijd had
een soortgelijk congres plaats in Frankrijk, waarop in hoofdzaak de geallieerde
landen vertegenwoordigd waren. Beule
congressen wendden zich met een adres
tot de Vredesconferentie, waarop in dat
jaar het Verdrag van Versailles tot stand
gekomen is. En juist krachtens dat Verdrag werd in October 1919 de eerste Internationale Arbeidsconferentie gehouden. Op de Arbeidsconferenties bestaan
de delegaties uit vertegenwoordigers
van de betrokken regeringen en van de
arbeiders en werkgevers, maai' nu bleek
al aanstonds op de eerste Arbeidsconferentie te Washington, dat er in de Conferentie voor de vertegenwoordigers van
de Christelijke Vakbeweging, die geen gedelegeerden had, maar alleen technische
adviseurs geen plaats was. En zo heeft
toen feitelijk die Conferentie mede de
stoot gegeven tot een internationale aaneensluiting van de christelijke vakbeweging in de verschillende landen.
Ging die aaneensluiting vrij gemakkelijk in haar werk?
Neen, die aaneensluiting ging aanvankelijk daarom niet zo gemakkelijk,
omdat wij niet, zoals de socialisten, op
het standpunt stonden, dat de arbeider
geen vaderland had. De vaderlandsliefde hebben wij altijd als een der voornaamste burger-deugden beschouwd en
het gevolg daarvan was, dat men in
beide kampen der oorlogvoerenden heel
echerp tegenover den tegenstander stond
en dit was ook na het sluiten van de vrede het geval. Wij kunnen ons daar nu
wel indenken. Serrarens herinnert dan
aan een merkwaardig voorval uit die dagen, als hy vertelt, hoe van de zijde der
geallieerden geëist werd, dat de Duitsers eerst ten aanzien van een belangrijk
punt ongelijk moesten erkennen: n.l. ten
aanzien van de deportatie van arbeiders
naar het buitenland! En pas op de grondslag van een verklaring van de Duitsers,
dat zij altijd tijdens de Krieg tegen deze
deportatie waren geweest, maar dat hun
invloed tegenover de machthebbers van
toen te gering was(!), waren Fransen en
Belgen bereid mee te werken en is het
constituerende congres van het Internationaal Christelijk Vakverbond te Den
Haag in Hotel de Witte Brug gehouden.
Er is in de mentaliteit van de Duitsers nog niets veranderd, merken wij op.
Serrarens stemt dat volmondig toe. En
in het verloop van ons gesprek heeft hij
nog meermalen de gelegenheid ons op die
Duitse mentaliteit een helder licht te laten schijnen. Serrarens was toen voorzitter van dat Congres en dat baantje was
in die tijd niet bepaald gemakkelijk. De
gemoederen waren nog te zeer door de
oorlogsgebeurtenissen verhit. De voorzitter van de Duitse delegatie was de
toenmalige Pruisische minister-president
Stegerwald en de voorzitter van de
Franse delegatie was de Franse vliegenier Zirnheld, die tijdens de oorlog door
de Duitsers gevangen was genomen, doordat zijn toestel achter de Duitse linies
werd neergeschoten.
De partijen stonden dus fel tegenover
elkaar, maar we hebben ze toch tot
elkaar weten te brengen, merkt Serrarens op. De leiding van het I.C.V. werd
toen echter in handen van neutralen gelegd, Joseph Scherrer (Zwitser) werd

voorzitter, Amelink (Nederland, C.N.V.)
werd penningmeester en mij werd de
functie van secretaris toevertrouwd. In
1928 is het voorzitterschap aan de Duitsers gekomen. Otte heeft het bekleed tot
Hitler aan het bewind kwam, daarna
bleef de voorzitterszetel leeg, totdat in
1937 de Fransman Zirnheld gekozen
werd, die in het begin van deze oorlog
gestorven is. Het leed, dat over Frankrijk
is gekomen, was voor dezon Fransman te
veel en te zwaar geworden, hij is daaronder bezweken.
Kunt u in het kort de betekenis aangeven, die aan deze internationale organisatie van de christelijke vakbeweging
moet worden toegekend? luidde vervolgens onze vraag.
In 1919 werd de Volkenbond opgericht,
terwijl daarnaast de Internationale Organisatie van de Arbeid in het leven
werd geroepen, krachtens het bekende
vredesverdrag van Versailles. Nu was
het zo, dat als een Staat tot de Volken-

satie moest gekozen worden. Ook als de
verhoudingen zo waren, dat twee kleinere vakverbonden samen ongeveer even
sterk waren als het grootste, zoals hier
de Kath. en Christelijke vakbeweging
ongeveer even sterk waren als het N.V.V.
Toen Aalberse in 1921 op voorstel van
de Kath. en de Christelijke vakbeweging
Serrarens benoemde tot gedelegeerde,
was het N.V.V. en ook het I.V.V. hevig
verontwaardigd. Het mandaat werd betwist en de strijdvraag werd in de conferentie niet eens beslist. Daar moest het
Permanent Hof van Internationale Justitie, het Wereldgerechtshof van de Volkenbond, dat in den Haag in het Vrede?.paleis zetelt, aan te pas komen. Dat deed
in 1922 uitspraak en stelde ons, d.w.z. de
Nederlandse regering en onze Christelijke
Vakbeweging en het I.C.V. in het gelijk.
Het was de eerste zaak, die door het
Hof behandeld werd. Later zijn nog meer
zaken in behandeling gekomen, die de
Int. Organisatie van de Arbeid raakten.
Ik heb daar telkens het I.C.V. vertegenwoordigd en — telkens gelijk gekregen!
Slaat u in dit verband het belang van
de Internationale Arbeidsconferenties
hoog aan?
Ja, de betekenis daarvan is inderdaad
groot, merkt Serrarens op. Immers op de
conferenties worden conventies, verdragen gesloten, die door de deelnemende
staten bekrachtigd worden en die dan de
grondslag uitmaken van de nationale
sociale wetgeving. In werkelijkheid zijn
die conventies de ankers geweest, waaraan in tijden van crisis de nationale -arbeidswetgeving is blijven vastliggen,

rondom
DE INTERNATIONALE
CHRISTELIJKE VAKBEWEGING '
Fel verzet tegen de Staatsvakbeweging

bond toetrad, hij daarmee ook automatisch lid werd van de Internationale Organisatie van de Arbeid. Maar omgekeerd kon men van deze laatste organisatie lid zijn zonder lid te zijn van de Volkenbond en dit was later bijv. met de
Ver. Staten het geval. Het waren dus
twee autonome, op zichzelf staande lichamen, die alleen financiël in nauwe
betrekking tot elkaar stonden.
Een belangrijke grondslag nu van de
Internationale Organisatie van de Arbeid is deze, dat de vertegenwoordigers
van de arbeiders in de delegatie op de
Internationale Conferenties bestaan uit
van de betrokken regeringen onafhankelijke personen. U moet daarby bedenken,
aldus Serrarens, dat vóór de vorige wereldoorlog de staten geheel vrij waren in
het samenstellen van hun delegatie op
internationale conferenties. Maar in 1919
kwam daarin voor de Internationale Arbeidsconferenties een zeer principiële wijziging. Want van toen af bestonden de
delegaties enerzijds uit twee vertegenwoordigers van de Regering (en Serrarens herinnert aan de ttvee onvergetelijke
figuron voor Nederland, Nolens en Aalberse), maar anderzijds uit een gedelegeerde van de werkgevers en een van
de arbeiders. En deze gedelegeerden en
hun adviseurs moesten worden gekozen
ir. overeenstemming met de meest representatieve organisaties van werkgevers
en arbeiders uit de betrokken landen.
Dat. was in het volkerenrecht ongetwijfeld iets heel nieuws en een groot stuk
medezeggenschap, dat de arbeiders internationaal veroverden.
De tekst-van het verdrag trachtten de
socialisten zo uit te leggen, dat de gedelegeerde altijd uit de grootste organi-

omdat de staten nu eenmaal aan bepaaljie internationale normen op sociaal terrein waren gebonden.
Heeft het ontstaan van «en Staatsvakbeweging in Italië en later in Oostenrijk
en .Duitsland geen consequenties gehad
op deze internationale Arbeidsconferenties?
Ja, vanzelfsprekend. Toen in 1922 Mussolini naar Rome optrok en de vrije vakbeweging in Italië ophield te bestaan,
toen is door de internationale vakbeweging, de socialistische zowel als de christelijke, zeer bewust en zeer beslist partij
gekozen tegen de fascistische, z.g. arboidersvertegenwoordigers uit Italië en later tegen de Oostenrijkse en de Duitse
vertegenwoordiging.
Serrarens verhaalt dan hoe het verzet zeer fel werd in 1933 toen Robert Ley
kwam en de Christelijke vakbeweging in
Duitsland nog bestond. Hij had Otte, die
toen voorzitter was van het I.C.V. min
of meer als gijzelaar meegebracht en diezelfde Otte werd toen gedwongen ons hot
voorstel te doen, dat ook bij de overgang
van de christelijke vakbeweging in de
nieuwe vorm, de nazi's de jaarlijkse contributie aan het I.C.V. van t' 12.000.—
zouden blijven betalen
als wij ons
vriendelijk tegenover hen zouden gedragen op de Arbeidsconferentie!
Wij dachten daar n a t u u r l i j k niet aan.
Wij verkopen de rechten van de vakbeweging niet voor een schotel linzen. De
arbeiders stonden allen afwijzend tegenover hen. En toen hij in een dronken bui
— hij staat in heel de wereld als een
dronkaard bekend — óp een persconferentie tegen de Zuid-Amerikanen was te
keer gegaan en dezen ook zich tegen
hem kantten, ontweek de held de strijd.

Het ligt in
hand van l
meerder e l
werkzaamhedi
Arbeid, waan
eerder werdei
telkens sleclil
aantal door
onderwerpen,
inziens activ
spreken.

Toen hij in Moffrika terug was, koelde
hij zijn woede op de Christelijke vakbeweging door deze op te heffen. De he'e
Duitse delegatie werd teruggetrokken.
We zijn toen fel tegen de Nazi-beweging
opgetreden. Als represaille werden in
Duitsland 2ö leiders van onze beweging
gearresteerd. Ons internationaal tijdschrift werd verboden. En in onze brochure „De revolutie van het hakenkruis",
die in vier talen verschenen is, hebben
we het standpunt van de vrije Christelijke vakbeweging uiteengezet.

Miss
lectue
Maint'
meer,
en, er
nog u
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Vertelt u eens iets van de ervaringen
tijdens de bezetting. Het I.C.V. genoot
zeker wel de bijzondere belangstelling
van de heren? Bent u ook ondergedoken?
Ja, helaas wel en Serrarens doet dan
een interessant en omstandig verhaal
over de gebeurtenissen uit de eerste Lijd
der bezetting, w a a r u i t blijkt, dat de Duitsers het al heel gauw op het Internationaal Christelijk Vakverbond hadden gem u n t . Reeds in Juni '40, dus nog voor
het N.V.V. werd opgeheven, waren de
heren present. Zij eisten de notulen der
diverse bestuursbijeenkomsten, die inmiddels veilig in Genève waren opgeborgen
en legden beslag op de archieven. Het
waren Dr. Hellwig en Dr. Strathmann
van het Deutsche Arbeitsfront. De namen
liggen ons nog vers in het geheugen. Ze
waren precies op de hoogte van de houding van het I.C.V. en maakten daar geen
geheim van.
Zij eisten, toen de notulen er niet waren, de archieven op en sloten de kamer
af. om de archieven later te/onderzoeken.
Enn veertien dagen later kwam Je
Gestapo in het gebouw in verband met
het R.K. Vluchtelingencoinité. Kuiper en
ik werden meegenomen. Wij moesten lopen naar de Maliebaan, want als we met
de auto meereden, zon dat opzien baren.
Nu reed de auto langzaam achter <>.•*
De volgende dag moesten we terugkomen voor het verhoor, 't Was de verjaardag van Prins Bernhard. En Kuiper ha.l
een witte anjer in zijn knoopsgat gestoken!
Bij zijn verhoor bleek mij al spoedig
dat de Gestapo-man van het hele I.C.V.
niets afwist en op urenlange ondervraging bij het derde verhoor bij me thuis
heb ik 7'/a getikte bladzijden met verhalen over het I.C.V. gevuld, die volkomen
onbelangrijk waren. Maar de Gestapo, die
vertoornd was, omdat het D.A.F, op zijn
terrein gekomen was. wilde geen inlichtingen aan Hellwig vragen. En Hellwig,
die wist. dat hij b u i t e n zijn boekje gegaan
was, durfde de zaak niet aansnijden. Zo
danste ik door de rivaliteit tussen de
twee instanties er tussen uit.
Omdat de Gestapo wist, dat het Arbeitsfront het archief wilde hebben, gaf
zij opdracht om het hele archief naar
Berlijn te verzenden! Later kwam de
Duitse commissaris van het Arbeitsfront
dr. Kaute, voor wien in bet gebouw (het
I.C.V. zetelde in het gebouw van het Verbond) geen ruimte en geen bureau beschikbaar was, vragen of hij in de kamer
van het I.C.V. mocht zitten en van die
gelegenheid werd gebruik gemaakt om
de hele bibliotheek bestaande uit 8.000
boeken m a a r naar het Arbeitswissenschaftlichè Institut der deutschen Arbeitsfront te sturen. En als u dan nog
een treffend staaltje wilt vermelden, zegt
Serrarens, dan moet u de lezers van Herstel maar vertellen, dat ik later toen ik
bij een der medewerkers van GeneralKommissar Schmidt op het matje moest
komen, te horen kreeg, dat het Deutsche
Arbeitsfront heus toch zo kwaad niet was
en dat als ik soms na de oorlog om een
bepaald boek uit de bibliotheek erg verlogen zat. ik dat maar moest opgeven.
Dan zonden ze me dat v o l . . . . lenen!
In 1942 hebben ze nog geprobeerd, me
als gijzelaar te nemen, maar ik was een
kwartier van te voren weg en heb verder
het werkwoord duiken vervoegd.
Mag ik nog eens iets vragen: die strijd
tegen de Staatvakbeweging was toch in
feite een.strijd om een natuurrecht?
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De strijd, merkt Serrarens bier nog
eens zeer nadrukkelijk op, tegen de staatvakbeweging is een strijd op leven en .
dood van de vrije vakbeweging zelf. De
vrijheid van organisatie is inderdaad een
natuurrecht, dat o.a. in Rerum Novarura
door Leo XIII zeer nadrukkelijk is ver-
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STICHTING VAN DEN ARBEID
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"et ligt in onze bedoeling om aan de
hand van korte mededeling-en geregeld
rcieercjere bekendheid te geven aan de
werkzaamheden van de Stichting van de
Arbeid, waarvan opzet en doelstelling reeds
eerder werden toegelicht. Wü kunnen echter
telkens slechts een greep doen uit het groot
aantal door deze Stichting behandelde
onderwerpen, doch ook daardoor zullen onzes
inziens activiteit en betekenis voldoende
spreken.

kind, waarvoor de arbeider recht op die
bijslag heeft.
2. Het besclükbaarstellen van distributie-waardebonnen, waarop bepaalde levensmiddelen gratis kunnen worden betrokken door gezinnen met drie of meer
kinderen, te beginnen met het derde kind.
Deze uitreiking zou moeten worden gedaan
aan gezinshoofden, wier inkomen ƒ 3.000 of
minder bedraagt. (De loongrens uit het
merendeel der Sociale Verzekeringswetten.i

Loonsverhoging en sociale
Verzekeringswetten
De in het algemeen toegestane loonsverhoging van 25 % boven het peil van Mei
1940, resp. 15 % boven het peil van October
1942,
hebben ertoe geleid, dat een groot
aantal arbeiders de loongrens van ƒ 3.000
overschreden. Zij komen daardoor buiten
de werking dier wetten te vallen.
Het Bestuur van de Stichting is van
oordeel, dat de loongrens met 25 % zal
moeten worden verhoogd en gebracht zal
moeten worden op ƒ 3.750,—. Voorts zou
het bedrag van het dagloon, waarnaar het
ziekengeld ten hoogste wordt berekend,
moeten worden verhoogd van ƒ 8,— op
ƒ 10,—. Ten einde tens.otte de loonsverhoging zo spoedig mogelijk in de ziekengelduitkeringen tot u i t d r u k k i n g te laten
komen, zou een oplossing gevonden moeten worden in die zin, dat voor een tijdvak van drie maanden de uitkering gebaseerd zou worden op het' gemiddelde loon
van de laatste drie weken.
Het Stichtingsbestuur heeft besloten,
voor deze voorstellen het advies te vragen
van de Federatie van Bedrijfsverenigingen
en deze vervolgens aanhangig te maken bij
het Departement.

Ordening
De Stichting van de Arbeid zal op
zo kort mogelijke termijn haar
standpunt bepalen betreffende
de
sociaal-economische ordening in on.s
land. Ook de regering houdt zich
met dit probleem benig. Het is logisch dat de Stichting zich met het
probleem van deze tijd bezig houdt;
zij is niet op de laatste plaats een
zaak van de werkgevers en de werknemers.
'

Arbeidstijd van de 3-ploegen-dienst in
pel- en maalindustrie
Naar aanleiding van" moeilijkheden, die
bü een onderneming in de Zaanstreek waren gerezen ten aanzien van de werktijd
Itisschien kunnen sommige intelvan de 3-ploegen-dienst, welke nroeilüklectuele
buitenstaanders
'an Je
heden verband hielden met het verlangen
Maintiendrai, die zich onder veel
van de arbeiders naar een volledig vrye
Zondag, heeft de Stichting van de Arbeid
meer, ook met de Stichting bemoeiaan de betrokken partyen in overweging
Sociale
en, er uit afleiden, dat de Stichting
gegeven, in de pel- en maalindustrie overnog wel enige „ziel" heeft. Anders
een te komen, dat in het 3-ploegen-stelsel
verzekeringwetgev'mg
zal dat hun binnen niet te lange tijd
45 uur per week zal worden gewerkt, waarwel blijken uit een te houden con- in niet zullen zijn begrepen de uren die
De Stichting van de Arbeid bevoraan het schoonmaken van machines en de
gres,
derde een oplossing ter zake de
fabriek moeten worden besteed.
Het Bestuur van de Stichting heeft te
werktijd bij een onderneming in ae
kennen gegeven, dat indien in de pel- en
Zaanstreek. Er werd, semie-continu,
Repatriërende arbeiders en onderduikers
maalindustrie in onderling overleg deze
in drie ploegen gemerkt; er zal nu
afspraak zou kunnen worden getroffen, de
Ten aanzien van repatriërende arbeiders Stichting zich daarmede zou kunnen verop Zondag niet meer gewerkt woren or.derduikers heeft de Stichting van de enigen.
den.
Arbeid de werkgevers met klem aanbevolen,
Lonen Bouwbedrijf goedgekeurd
deze werknemers aanstonds weer in dienst
Een lid van onze Katholieke bakkerste nemen en zo mogelük te werk te stellen.
Het College van Rijksbemiddelaars heeft
Indien tengevolge van de omstandigheden
op verzoek van de Stichting van de Ar- gezellenbond, dat thans in een andere ordeze tewerkstelling onmogelijk moet wor- beid om een loonregeling voor het Bouw- ganisatie is overgegaan, wegens veranden geacht, is het treffen van een wacht- bedrijf goed te keuren, waaromtrent de
dering van bedrijf, schrijft het volgende
Raden van Arbeid
geldregeling, waar voor een overheidssub- betrokken partyen op 13 Juni 1945 tot aan het bestuur van zijn bond:
sidie kan worden gegeven, voor deze cate- overeenstemming zijn gekomen, bü beIn verband met mijn uittreding uit de
De Raden van Arbeid en de Comgorie van personen billijk en rechtvaardig. schikking van 27 Juli 1945 de volgende
Katholieke bakkersgezellenbond, wil ik
Het is intussen denkbaar, dat sommige lonen voor het bouwbedrijf goedgekeurd:
missies
van Advies voorden opnieuw
U en Uw medebestuurders hartelijk danwerkgevers, zwaar getroffen door het oorsamengesteld. De Stichting van de
ken voor het goede wat de organisatie
logsgeweld, in de financiële onmogelijkheid
Arbeid houdt zich, middels de aanvoor mij in de loop van 33 jaar heeft geverkeren
de lasten van een wachtgeldregeUn
g zelfs voor korte tijd te dragen. In dat
gesloten centrales, met de samendaan. Dit is voor mij niet alleen van stofi— c
eval dient voor de betrokken repatriërende Ge'meenteklasse
felijk, maar vooral van moreel belang
stelling bezig.
arbeiders, die zich niet bij hun laatsten
geweest. Daarom zal ik altijd met belangNederlandsen werkgever kunnen melden,
0
c
o
stelling het werk van de bond blijven
hetzij omdat zij die n i m m e r hebben gehad,
O
O
volgen eu zou daarom, indien mogelijk,
hetzij omdat die werkgever in het in de
De Stichting bevordert, dat de in
vorige alinea bedoelde geval van financiële
er uur
per uur
per uur „Ons Vakblad" bij het weder verschijnen,
de soc. verzekeringswetgeving
gegeregeld willen ontvangen, waarvoor bij
onmacht verkeert of zelfs als zodanig niet I
?6 et.
80 et.
76 et.
noemde loongrens van f 3000, vermeer bestaat, dat zij zich behoren te wenden
voorbaat mijn dank.
II
82 et.
76 et.
72 et.
tot het Gewestelijk Arbeidsbureau van de III
hoogd wordt tot f 3150; het dagloon
Met vriendelijke groeten en een spoe78 et.
72 et.
68 et.
Plaats hunner inwoning. Het Gewestelijk IV
dig herstel van „St. Hubrecht".
moet van f 8 op ƒ 10 worden ge74 et.
68 et.
64 et.
Arbeidsbureau zal alsdan trachten voor
V
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65 et.
61 et.
bracht.
Hoogachtend;
- repatriërende arbeiders een anderen 'VI
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«gever te vinden of hen te plaatsen bij VII
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59 et.
55 et.
J. B. BAKKER, Haarlem.
e Uienst Uitvoering Werken. Is de tewerk- VIII
62 et.
56 et.
52 et.
•ing op deze wijze niet mogelijk, dan
Het College heeft zich voorbehouden na
wordt vanwege de overheid aan de betrokken repatriërenden een overbruggings- overleg met partijen alsnog wijzigingen aan
te
brengen in de indeling en eventueel in
uitkering verleend, waarin een Verordenin»
het aantal der gemeenteklassen. Bepaald is,
van den Chef Staf M.G. van 18 Mei 1945
dat deze loonregeling mag worden toegevoorziet.
past te rekenen van 18 Juni 1945 af.
Kosten levensmiddelen
In Herstel van 26 Juli j.l., zult gij alHet Bestuur is van de gedachte uitgelen gelezen hebben, dat het in de bedoegaan dat de meeste thermometer-bezitB
'.i Herhaling is er vanwege de Stichting
ling ligt, om het Kanunnik van Schaik- ters nog wel een volle thermometer zulP gewezen, dat de kosten van de levenstonds
zo spoedig mogelijk in de gelegenlen hebben, zodat ieder lid het bedrag
"ddelen, die momenteel in de distributie
heid te stellen, zijn mooie werk, het vera f 1.04 — zijnde een jaar spaargeld —
verkrijgbaar
zijn,
te
hoog
zyn
voor
de
lenen van extra financiële steun aan le- wel direct voor het fonds af zou willen
'a_agst bezoldigden en vooral voor kinderAan de plaatselijke besturen wordt
den, wier zonen voor het H. Priesterschap
staan.
rijke gezinnen. Het Bestuur heeft een nota
verzocht publicaties, alleen of in
.ezonden aan de Regering, waarin o.m. ten
worden opgeleid, voort te zetten. Daar
Ook wij Rotterdammers willen vanzelf
samenwerking met andere orgaehoeve van kinderrijke arbeidersgezinnen
medewerken om een zo groot mogelijk
het fonds door de bezetting geheel is
werd aanbevolen:
nisaties gedaan, ter kennisname
leeggeroofd, kan het zijn taak niet ver- bedrag voor dit mooie doel bijeen te
Een tijdelijke verhoging van de wettevullen zoals wenselijk wordt geacht. brengen.
toe te zenden aan het Verbondslijke kinderbijslag tot 40 et. per dag per
Het plaatselijk Bestuur zit echter voor
Daarom ligt het in de bedoeling het
kind. Zoals bekend, is de kinderbHslac
bestuur Oudenoord, Utrecht.
de grote moeilijkheid dat het U niet perfonds ineens financiël op een behoorlijk
inderdaad te rekenen van l Januari 1945
soonlijk kan bezoeken, omdat al het
verhoogd tot 40 cent per dag voor ieder
peil te brengen.
adressen materiaal, door onvoorziene
omstandigheden is verloren gegaan.
Wij hebben er deze oplossing voor gevonden: Laat ieder lid die een thermoen dat wij ons onder geen omstansier tijdes het verzet aangenomen tegenrechtstreeks de gegevens over verschilmeter in zijn bezit heeft, het volle bedrag
digheden kunnen laten ontnemen. Als aan
over den bezetter en Vich'y, en de samenlende bedrijven en bedrijfstakken worden
van een jaar sparen f 1.04 of meer, per
de arbeiders de vrijheid van organisatie
uitgewisseld en bestudeerd en die weer werking die door het grootste deel der
postwissel, met vermelding: voor het
ontnomen wordt, zijn zij het kind van de
leiding van de christelijke vakbeweging
materiaal vormen voor vergelijking en
Kanunnik van Schaikfonds aan onzen
rekening omdat hun organisatie hun
met de socialisten tijdens de oorlog werd
voor versterking van de eigen actie. En
penningmeester, den heer C. J. v. Arenonderhouden.
kracht 'uitmaakt. En vandaar ons fel vortenslotte wijs ik nog op ons voor de oordonk, Strevelsweg 201a, Rotterdam-Z.,
zet op de Arbeidsconferenties tegen het
log in drie talen verschijnende maandOns Franse vakverbond heeft tweeovermaken. Ook leden en nieuwe leden
maal in de week vijf minuten zendtijd
zenden van z.g. arbeidcrsvertegenwoordischrift en op onze internationale studiedie geen thermometer in hun bezit hebdagen.
voor de Franse radio. Daar heb ik 7
?e'-s, die in feite niets anders waren dan
ben,
kunnen natuurlijk aan deze actie
Augustus ook voor gesproken. Het heeft
instrumenten in h a n d e n van de Staats.
Hebt u zich na de bevrijding al op de
me zelf verwonderd, hoeveel ge in vijf
macht. En in die houding hebben wij volStel ons niet teleur, doch laat het posthoogte kunnen stellen van de positie van
minuten k u n t zeggen. De 16de Septemhard, ook na de Anschluss van Oostenwissels regenen!
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ONDANKS ALLES....
Ondanks alles laait de Lumax-fakkel
weer helder op.
Drukkerij Lumax, die van alle instellingen wel het meest geleden heeft,
herrijst. Langzaam maar zeker komen
de weinige persen en zetmachines die
niet naar Duitsland gesleept werden,
terug.
Niets werd ons gelaten.
Na de gedwongen liquidatie in September 1941 werd ons mooie gebouw
systematisch leeggeplunderd. Bijna
alles verhuisde naar het land der
rovers, zullen we er nog iets van
terug zien? Onze prachtige rotatiepers

BIJ DE FOTO'S

De foto hiernaast toont het Lumaxgebouw. Goddank, het staat er nog,
kloek en onbeschadigd, zij het nog
slechts als een omhulsel van een totaal leeggeroofd lokalencomplex.
Van de 13 machines op de zetterij
{foto hiernaast) zijn slechts 3 machines
Weergevonden.
De foto beneden werd genomen toen
de bouwers aan „de Nieuwe Orde"
onze persen sloopten om ze voorgoed
.weg te voeren.
Voorlopig is de Nederlandse Topografische Dienst nog in het gebouw
gevestigd, doch dit jaar zal het naar
wij vertrouwen weer worden vrijgegeven. Er zal dan nog heel wat te
herstellen en te vernieuwen zijn.

Deze rotatiepers besloeg een totale
oppervlakte van 52,5 m2. De capaciteit was 90.000 kranten van 8 pagina's
per uur. Als verdere technische bizonderheid zij vermeld dat het zelfs mogelijk was kranten in vier kleuren te
drukken.
Alles wordt thans reeds in het werk
gesteld dit voorlopig onvervangbare
verlies weer te compenseren. Een rotatiepers is voor Lumax op de duur
onmisbaar.
Voorlopig draaien wij in een drukkerij op de Oude Gracht, doch nog dit
jaar hopen wij ons gebouw weer te
betreden. Het personeel van hoog tot
laag is Lumax trouw gebleven en voor
zover zij hun plaats nog niet hebben
ingenomen, staan zij verlangend klaar
het werk in de zo vertrouwde omgeving te hervatten.
Door aller energie, kennis en kunde
zal Lumax dan weer zi]n de drukkerij
waar in doelbewuste samenwerking
naar het degelijkste en schoonste gestreefd wordt.
De Lumax-fakkel vlamt weer op.
Lumax herrijst! Ondanks alles.

DE ACHTERHOEK IN OORLOGSTIJD
Schrijven over het werk van de beweging in de Achterhoek tijdens de
bezetting en dan nog zo dat het de lezers van Eerstel zowel in en buiten de
Achterhoek interesseert, valt niet
mee. Zo staat het er in de brief die A.
v. Aken, fabrieksarbeider op een
ijzergieterij te Ulft, ons schreef, naar
aanleiding van een desbetreffend verzoek van ons.
Teuntje van Aken is een populaire
figuur in de Achterhoek. Sinds 1921
is hij lid van de beweging en sedert
1924
bestuurslid van de werkliedenvereniging te Ulft. Zijn benoeming in
Juni van dit jaar tot wethouder van
de gemeente Gendringen was ongetwijfeld een erkenning van zijn verdienstelijk sociaal werk, dat hij ook in
de oorlogsjaren heeft doorgezet, waar
het gold de belangen van onze mensen te behartigen (denk aan Zevenaar!) In een tweetal artikelen beschrijft Van Aken voor Herstel de gebeurtenissen rondom onze beweging
in de jaren der bezetting.
Tot in de kleinste plaatsen van de
Achterhoek is thans de Katholieke Arbeidersbeweging
herrezen. In enkele
plaatsen, we denken b.v. aan Groenlo,
waren de geallieerde tanks nog nauwelijks binnengerukt, of de beweging begon haar arbeid. In andere duurde het
wat langer maar thans is er overal volop
leven in de brouwerij.
Na vijf jaren van onderdrukking en
knechting, van klopjachten en slavernij,
van gevangenis en dood, van deportatie
en Todt treedt ook de Achterhoek uit de
duisternis der overheersing weer in
het licht der vrijheid
25 Juli 1941 was voor onze streek van
historische betekenis. Deze reactie op het
benoemen van Woudenberg tot commissaris van het R.K. Werkliedenverbond
was spontaan en overweldigend en officieel had de Achterhoek reeds geheel als
lid bedankt toen 3 Aug. '41 de beroemd
geworden bisschoppelijke brief werd
voorgelezen.
De gehele parochiële geestelijkheid
van 's Heerenberg Pastoor Galama, kap.
Van Rooyen en kap. Hegge werd op 4
Aug. gearresteerd, beschuldigd van het
verspreiden van het bisschoppelijk schrijven. Past. Galama en Kap. van Rooyen
vonden in Juni '42 de dood in het concentratiekamp Dachau in Beijeren. Kap.
Hegge bracht er het leven af.
Alhoewel officieel de katholieke arbeidersbeweging was opgeheven, werkte zij
„ondergronds" toch door, en in verschillende plaatsen, o.a. Lichtenvoorde bleef
nok plaatselijk het organisatorisch ver-

waar ook de Volkskrant op gedrukt
werd, vond zijn weg naar het rovershol, Berlijn. Door de oorlogshandelingen moet deze machtige machine,
eens de trots van Lumax, vergruizeld
zijn.

band bestaan en had men thans niets
anders te doen dan zich openlijk weer
present te melden.
Ook met de Diocesane leiding en met
de leiding van de vakbeweging bleef het
contact behouden, oorspronkelijk onder
den dekmantel van het Kan. van Schaikfonds, totdat op een gegeven ogenblik de
S D. daarvan waarschijnlijk de lucht
kreeg en het fonds verbood, de gelden
ipimiitiiiiHiiitiiiiiiiimmiHimiiiiHtiiü'iiimimmiiimiHiiimiii
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inbeslag nam enz. Van toen af werden
meer kleine samenkomsten georganiseerd ten huize van een of anderen arbeider, daardoor bleven ook wij enigszins
op de hoogte met wat er „ondergronds"
leefde en groeide inzake arbeid en arbeidsverhoudingen, inzake arbeidersbeweging en toekomstige structuur der
arbeidersorganisatie in Nederland.
In Mei 1942 werden de eerste arbeiders
uit de Achterhoek gedwongen naar
Duitsland te gaan werken, z.g. vrijwillig.
Ze moesten een soort van „arbeidscontract" tekenen, waarbij ?.ij zich verplichtten een jaar bij een bepaalden werkgever
in Duitsland te werken: Alle fabrieken
en bedrijven werden „uitgekamd" en ontvolkt- ..
Verschillende van de aldus tewerkgestelde arbeiders hebben de bevrijding
niet mogen beleven en zijn omgekomen
bij bombardementen enz. Anderen, zoals
Herman Overkamp uit Ulft zijn voor een
of ander vermeend vergrijp in een Duitse
gevangenis geworpen en doodgeslagen.

In etui arbeidskamp in de buurt van
Eslingen in Zuid-West-Duitsland brak
typhus uit, hetgeen aan verschillende
jonge arbeiders, ook hier uit de streek,
het leven kostte.
Geleidelijk aan ontvluchtte een groot
gedeelte der gedeporteerde arbeiders de
fabrieken en kampen, kwamen clandestien de grens, over en doken in de
Achterhoek onder.
Zo nu en dan stonden ze bloot aan
klopjachten, maar dank zij de goed functionnerende onderduik-organisaties en
de hulp van de, in dit gedeelte van de
Achterhoek, Gode zij dank, goede Nederlandse politie, konden zij meestal de
dans ontspringen. Een enkele maal, zoals
in de Piriksterdacht 1944 kon niet snel
en afdoende worden gewaarschuwd. De
vangst van de S. D. was toen in Ulft betrekkelijk groot. Enkele van dé voornaamste leiders van de „onderduikorganisatie", ondergedoken arbeiders en
militairen enz. moesten er aan geloven
en werden weggevoerd naar concentratie-,
arbeids- t n gevangenkampen in
Duitsland.
In die dagen was de S. D. buitengewoon actief. Een jong arbeider uit Lichtenvoorde, Antomi sMot. was een van de
velen, die in handen van de S. D. viel en
gefusilleerd werd. Antuon Slot, geboren
11-9-1918 te Lichtenvoorde, werkte na
zijn diensttijd in Ulft bij D.R.U. werd
ziek en ging naar huis. en was. toen
in 1939 de oorlog uitbrak en hij bij de
alg. mobilisatie werd opgeroepen, nauwelijks van zijn ziekte genezen. Mei 1940
vocht hij op de Grebbeberg. Na de capitulatie van de vesting Holland, werkte
hij al spoedig in het ondergrondse leger,
voor wie zijn kennis als wapenkundige
van enorme betekenis was.
Gevangen genomen door de S.D., als
gevolg van verraad, werd hij achtereenvolgens naar A r n h e m . Vnght. Utrecht ïevoerd.

25 Juli 1944 werd hij in Utrecht gefusilleerd. In zijn afscheidsbrief, enkele
uren voor zijn dood, schreef hij: „Treur
niet om mij, want ik sterf met God en
ben «r geheel op voorbereid. Ik sterf nu
voor God, voor U allen en voor het Vaderland. Ik sterf als soldaat."
Zo stierf een jong, katholiek arbeider
uit de Achterhoek.
*, *
Tot September 1944 waren er in de
Achterhoek
betrekkelijk weinig Duitse
soldaten. Na de grote doorbraak in
Frankrijk en de massale terugtocht der
Duitsers veranderde het beeld totaal. Geheel Gelderland en ook de Achterhoek
werd overstroomd door Duitse militairen,
alle scholen en openbare gebouwen werden gevorderd en het werd met de dag
duidelijker, dat wij meer on meer in het
directe oorlogsgebeuren betrokken gingen worden.
Vanaf dat ogenblik begon voor ons
i-m nieuwe vorm van arbeidsdwang. De
Organisatie Todt begon ook hier haar
werk. Den burgemeesters werd bevolen
arbeiders voor de z.g. „Westwallbau" te
leveren. Voor zover de burgemeesters
van het goede Nederlandse hout gesneizevolu t i - .'/'-ven en ..doken onder",
den waren, weigerden ze aan de oproep
Nieuwe N.S.B, burgemeesters werden
aangesteld. Proclamaties, waarbij alle inwoners tussen 16 en 60 jaren wenlen opgeroepen zich te melden, werden aangeplakt, voorzien van de'nodige dreigementen: verwoesten van huizen, standn-ehtelijk doodschieten enz.
De eerst gevorderde arbeiders moesten naar Zevenaar versterkingen helpen
maken tegen de te verwachten geallieerde aanval. Nog maar enkele dagen
waren de arbeiders voornamelijk uit
Winterswijk, Lichtenvoorde, Wisch, Doetinchem enz. daar bezig toen de geallieerde a a n v a l tegen Eindhoven. Nijmegen,
Arnhem een a a n v a n g nam. Zondag 17
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VAN PUTTEN NAAR ARNHEM
Het was slechts enkele dagen na de
gelukkige bevrijding en midden in de
moeilijkheden kwam "het, door de brievenbus de gang in dwarrelen.
Efn simpel bericht.
„Na evacuatie verhuisd van Putten
n a a r Arnhem."
Of zijn er geen moeilijkheden als je
weer moet gaan bouwen aan de principiële organisatie, welke door de vreemde overheersers en de zich Nederlanders
noemende satalieten werd opgeheven en
v
an al haar bezittingen beroofd.
Dankbaar betreed je het „Huis van
de Arbeid 1 ' en je krijgt dan o v e r g f l u k k i g
£«••11 kamer toegewezen. Een kamer, vier
muren, een vloer, twee ramen on een
lege kast, verder niets. Zelfs geen stuk
Papier
met een potlood. Maar een kamer
ls
er — ook al moet .je die delen met
twee andere bonden.
Dan liftende naar Amsterdam en vervolgens in een gammel bootje, om zo
spoedig mogelijk in contact te komen
m
et den Bondsvoorzitter.
. 1 Aldaar
aangekomen vond ik hem bezig
f e 2 ijn grimprofiseerd kantoortje zijn in
" dienst van de Bond vergrijsde pientere kop gebogen over een dik boek, wat
net nieuwe ledenregister blijkt te zijn, gekocht uit eigen zak.
En met genoegen verneem je dan, dat
reeds de eerste dag na de bevrijding het
startsein aan de afdelingen per post is
doorgegeven, de Bond is herrezen. Dit is

het teken voor onze afdelingsfunctionarissen om het raderwerk van de Bond
weer op gang te brengen.
Onze afdelings-functionarissen.
Hoe vaak hebben wij aan hen niet gedacht toen het oorlogsgeweld over ons
dierbaar vaderland raasde en na September 1944 het persoonlijk contact practiseh niet meer mogelijk was.
En weer denk ik aan het simpele bericht.
„Na evacuatie verhuisd van Putten
naar Arnhem."
Twee plaatsen in Nederland, welke
tijdens de oorlog de zwaarste tol hebhen
betaald en nog lang ook in onze herinnering zullen blijven.
•„Na evacuatie verhuisd van Putten
r.aar Arnhem.
Direct schrijf ik een brief en vraag:
maar beste vriend hoe kan je zulk een
bericht sturen terwijl ik brand van
nieuwsgierigheid hoe jij het maakt vooral ook je gezin en hoe gaat het met al de
andere vrienden ter plaatse?
Een paar dagen later ontvang ik het
volgende antwoord:
„In antwoord op Uw schrijven deel
ik U mede. dat wij er met ons gezin
betrekkelijk goed zijn afgekomen.
Tijdens de evacuatie naar Putten hebben wij heel veel meegemaakt. Gedurende de beruchte razzia heb ik met
mijn zoon ruim twee uur in een sloot
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clegen. Wij waren wel nat en koud,
och wij hadden het leven er bij afgefbracht.
Dit alles was niets vergeleken
met hetgeen de andere bewoners van
Putten hebben meegemaakt Op l
October 1944 werden ruim 600 mannelijke bewoners van Putten weggevoerd. Toen wjj na de bevrijding uit
Putten weggingen waren er maar 14
teruggekomen. Deze mensen waren
geraamten gelijk. De overige zijn zo
goed ais zeker allen omgebrachtOns huis in Arnhem troffen wij na
de evacuatie in de grootste wanorde

aan, terwijl er veel van ons meubilair
bleek gestolen te zijn.
Teveiis deel ik U mede, dat de afdeling Arnhem weer is herrezen en
reeds 100 leden telt Wij zijn doende
met een actieve propaganda, en zuli
len onze afdeling groter maken dan:
ooit tevoren."
Voor mij zijn er geen moeilijkheden"
meer, want dan denk ik weer aan het
simpele bericht. „Na evacuatie verhuisd
van Putten naar Arnhem." De afdeling
Arnhem is weer herrezen: On verwoest*
•baar, heerlijk enthousiasme!

ONZE MILITAIREN
wat kunnen we voor hen doen?
Deze vraag vonden we gesteld in een
circulaire van het Secretariaat der Katholieke Arbeiders Jeugd uit het Bisdom
Breda. Men heeft zich daar, naar aanleiding van verzoeken om iets voor de soldaten te doen, in verbinding gesteld met
een der Legeraalmoezeniers en met enkele militairen zelf en kwam toen tot
de bittere conclusie: er is niets meer van
het leger en van de legerorganisatie en
ook niets meer van allerlei diensten voor
ontwikkeling en ontspanning voor onze
jongens, over. Alles is kapot, dit ook.
Als een voorlopig practisch punt van
actie wordt nu genoemd het verzamelen
van goede lectuur (boeken, tijdschriften,
bladen). Alles wat er in de legerplaatsen
komt wordt van a tot e gelezen, zo was
het vroeger en zo is het nu oo/f. Stuur
alles maar naar ons adres staat er in het
rondschrijven aan de K.A.J. afdelingen
in het Bredase. Moeten de Secretariaten
van de andere diocesane Arbeidersleugd-ürganisaties niet iets in dezelfde
geest op touw zetten? Herstel regelmatig
in de kantines verspreiden?

PLAATSELIJK GEEN GECOMBINEERDE VERGADERINGEN!
Het Verbondsbestuur heeft aan de Besturen van de plaatselijke R.K. Volksbonden en Werkliedenverenigingen een
rondschrijven doen uitgaan, waarvan wij
de inhoud van voldoende importantie
achten om daarvan ook onze leden op de
hoogte te stellen. Dat rondschrijven luidt
als volgt:
September 1944 begon de „slag om Araü e
" en de O.T. arbeiders, die in Zevetewerk waren gesteld vluchtten
over kop naar huis en weigerden
het werk te hervatten.
Toen echter bleek dat de eerste aanJa' op Arnhem was afgeslagen, namen
u e Duitsers strengere maatregelen om de
arbeiders het werk te doen hervatten.
\Wdjs

NOGMAALS HOEDEN AFI
Het plaatselijk comité van Her^onnen Levenskracht te Vught,
peelt aan het bestuur mede, dat
..voor de uitzending van de
Patiënten een Rad van Avontuur
"Öftft laten draaien, dat de kolos*p(e som opbracht van ruim twintig
duizend gulden.
Hulde aan de wakkere initiatiefnemers en aan allen, die aan het
succes van deze actie hebben
meegewerkt.

Door het S. S. commando Zevenaar werden in de verschillende plaatsen gijzelaars opgehaald en gedreigd deze te zullen fusilleren, indien door de inwoners
geen gevolg zou worden gegeven aan de
oproep tot melding voor de „arbeitseinsatz'. Als gevolg hiervan had er een
massale melding plaats, in de gemeente
Gendringen was deze op Donderdag 26
Oct. '44, waarbij de arbeiders in twee
groepen werden ingedeeld, met en zonder fiets. Die niet in het bezit van een
rijwiel waren werden per boerenkar naar
Zevenaar vervoerd en daar in „Lagers"
ondergebracht De „Turmac" en het
„Juvenaat" waren ingericht als „Lagers".
In het Juvenaat, dat bezet was door een
commando van de S.S., werden ook de
gijzelaars gevangen gehouden en ook
nog enkele andere politieke gevangenen.
Ook de Todt-arbeiders uit de Gemeente
Gendringen, die niet in bet bezit van een
rijwiel waren, werden in een der zalen
van het Juvenaat ondergebracht. De
tweede of derde nacht, die ze daar doorbrachten was erg sensationeel en vergde
veel van hun zenuwen.
Een jong Ulfts arbeider. Antoon Heuves, die met behulp van verschillende
vrienden, veel heeft gedaan om de goede
geest onder de arbeiders te bewaren,
vertelde daarvan een interessant verhaal,
dat wij in het eerstvolgende nummer zullen navertellen.

Het komt de laatste tijd nogal voor,
dat de plaatselijke organisaties zich wenden, hetzij tot de Raad van Vakcentralen, hetzij tot de afzonderlijke Centralen
met het verzoek sprekers aan te wijzen
voor, met de andere delen der Nederl.
Arbeidersbeweging te houden of reeds
uitgeschreven gecombineerde propaganda-vergaderingen. Als motief wordt veelal aangegeven: verzet tegen de z.g. eenheidsvakbeweging.
Het schijnt ons dienstig op te merken,
dat zulk soort vergaderingen beter niet
gehouden kan worden; het doel is te negatief, waarbij komt, dat de sprekers, zodra zij een min of meer positieve inhoud
willen geven aan het door hen gesproken
woord, zich richten willen op de beginselen, welke hen leiden en de consequenties, welke daaruit getrokken dienen
te worden in organisatorisch opzicht, geraar lopen met elkaar in botsing te komen. Daardoor zijn die bijeenkomsten in
de grond weinig bevredigend.
Het is beter, dat wij, als Katholieke
Beweging, de koe zelf bij de hoorns pakken; desgewenst zelf schriftelijk en in
vergaderingen optreden; dan spreken wij

voor ons katholiek Volk verstaanbare
taal; dan worden wij begrepen.
Wij — ook de andere Centralen zuilerf
zulks doen — adviseren derhalve: geen
gecombineerde vergaderingen houden".
Alleen bij hoge uitzondering dienen wq
van deze gedragslijn af te wijken.

ZEND ONS FOTO'S
De redactie zou het op prijs stellen
indien haar regelmatig allerlei foto's
werden toegezonden, die een weerspiegeling zijn van het leven en streven der Beweging in haar verschillende schakeringen. Landdagen, opealucht-bijeenkomsten,
beschadigde
eigen gebouwen en de wederom ingebruik-name daarvan, het feest v. d.
Arbeid, jubilea en nog tal van andere
feiten en gebeurtenissen vormen als
zodanig uitstekend materiaal.
De opnamen zelf late men echter
zoveel mogelijk door een vakman verzorgen, het moeten scherpe, zwart geglansde foto's zijn, niet van te veraf
genomen en van groter formaat dan
het gebruikelijke briefkaartmodel.
Voor elke geplaatste foto wordt een
bedrag van f 5.— tot f 10.— vergoed
in uitzonderingsgevallen kan dit bedrag worden verhoogd. Laten vooral
de plaatselijke afdelingen meewerken
om ook door goede en levendige illustraties ons eigen weekblad op een
steeds hoger plan te brengen.

VOOR ONZE LEZERS IN DE

Regeling van Oorlogsschade aan woonhuizen
Wanneer komt men voor deze
regeling in aanmerking?
Men komt daarvoor ia aanmerking,
wanneer het woonhuis schade heeft geleden, die een rechtstreeks gevolg is van:
1. oorlogsgeweld (b.v. een bombardement).
2. handelingen of maatregelen van den
vijand (b.v. vernielingen).
3. oorlogsomstandigheden (b.v. instortingen).
Het kan heel goed mogelijk zijn,
dat in dit geval de schade is toegebracht na de bevrijding, doch
daarbij zal dan worden nagegaan,
in hoeverre de eigenaar of huurder bet nodige heeft kunnen doen
en ook heeft gedaan om de gevolgen van deze oorlogsomstandigheden te voorkomen of te beperken
Tot wie moet men zich allereerst
wenden?
Om te beginnen moet men de schade
gaan aangeven bij de schade-enquêtecommissie, binnen wier rayon het beschadigde pand is gelegen. De burgegemeester ter plaatse weet natuurlijk
wel, waar deze commsisie in het betrokken rayon gevestigd is. Deze commissie
verstrekt doorgaans ook de formulieren,
waarop men zijn aangifte moet doen.
Wie moet de aangifte doen?
Op de eerste plaats natuurlijk de eigenaar zelf. Aangifte kan ook namens den
eigenaar geschieden bij volmacht, of ook
door den huurder, indien redelijke zekerheid bestaat, dat de eigenaar niet in
staat is zelf aangifte te doen.
Het opnemen van de schade
Voor bespoediging van een aangifte en
van een zoo snel mogelijk herstel, is het
gewenst, dat de eigenaar zelf zo spoedig
mogelijk een eigen aannemer kiest voor
opneming van de schade. Voor het her
stellen van de schade moet eveneens zo
snel mogelijk, hetzij voorlopig, hetzij definitief een aannemer worden gekozen.
Het verdient natuurlijk wel aanbeveling,
dat voor opening en voor herstel van de
schade dezelfde aannemer optreedt
Het vastleggen van de schade
Heeft de aannemer de schade opgenomen,
vastgesteld en gespecificeerd, dan
kan de eigenaar op een daarvoor bestemd formulier, deze schade nog persoonlijk vastleggen. Dit formulier ont
vangt hij — op verzoek — tegelijk met
het aangifte-formulier bij de schadeenquete-commissie. Een juiste specificatie is natuurlijk van groot belang, omdat vanwege het rijk door deskundigen
ook rapporten over de aangerichte schade worden opgesteld en deze rapporten
worden dan met de opgestelde specificatie vergeleken.
Hoe groot zijn de bedragen, die
voor rekening van de staat verstrekt u-orden bij het uitvoeren
van de herstelwerkzaamheden?
Om te beginnen heeft deze hele regeling nog slechts een voorlopig karakter.
In afwachting van een definitieve regeling worden de volgende bijdragen verstrekt:
1. betreft het werkzaamheden, die
nodig zijn om verdere schade te
voorkomen (b.v. nis er jroen maatregelen wor*1cn genomen stort het
pand in) en die dus n'ff een definitief herstel van de schade beogen, dan worde"
bonden kosten g-r

2. de kosten voor werkzaamheden,
die ten doel hebben om beschadigde panden te herstellen en in
bruikbare toestand te brengen,
worden eveneens volledig door de
staat gedragen, indien deze kosten
een beflrag van f 3.000.— per pand
niet te boven gaan.
3. Is dat wel het geval, dan zullen
ook dan de kosten geheel voor rekening van de staat komen, mits
zij anders gedragen zouden worden
door natuurlijke personen (dus
geen rechtspersonen als b.v. een
naamloze vennootschap), die in
1943 niet in de vermogensbelasting
zijn of moeten worden aangesla
gen, of die een zuiver inkomen in
dat jaar hadden, waarvan minder
dan f 300.— belasting betaald had
moeten worden, de loonbelasting
daaronder begrepen.
4. Voor rechtspersonen en voor na
tuurlijke personen, die over 1943
wel in de vermogensbelasting zijn
of worden aangeslagen of die ten
minste f 300.— aan inkomstenbelasting
moeten betalen, wordt
maximaal 75 % der herstelschade
vergoed .
5. Het is ook mogelijk, dat het schade-geval door een molest-ver'zekering wordt gedekt. Het maximumbedrag, dat de staat dan voor
zijn rekening neemt zal in geen
geval meer bedragen, dan het verschil tussen de verzekeringsuitkering en de onder 3. en 4. bedoelde
100 % of 75 % der herstelkosten.
6. Indien de totale herstelkosten méér
bedragen dan f 3000.—, kunnen boven het bedrag, dat door en voor
rekening van de staat wordt gefinancierd, ook de verdere kosten tot
100 %, dus tot het totale bedrag
van de kosten, door de staat worden gefinancierd voor rekening
van den eigenaar Lat e r zal dan
tussen de staat en de eigenaar een
v e r r e k e n i n g moeten plaats
vinden, waarbij geval voor geval

uitkeringen dringend nodig.
Verbetering van de invaliditeitsAls invalide arbeider is het mij opgevallen, dat noch in Herstel, noch in
de Regeringsverklaring iets gezegd is
over de Invaliditeitswet, die dringend
verbetering behoeft. Sinds Januari
1942 ben ik niet meer in staat te werken wegens een bloedziekte, die op
mijn spieren uitwerkt.
N n geniet ik een uitkeering van
f 4.30 plus 75 % dat er bij is gekomen,
wordt f 7.50. Mensen die 40 jaar voor
h u n gezin i'ii voor de bewcy.ïncr hebben gewerkt, w o r d e n nu a ''•
niet '
in di 1 v ' • ' • ' • : . l i f t
wil (-r b i j mij n i e t i
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Door het College van Commissarissen voor de wederopbomo is een
voorlopige regeling ontworpen voor
het herstel van de schafte door oorlogshandelingen veroorzaakt aan onroerende
goederen. Ofschoon het
overgrote deel van onze lezers wel
geen huis in eigendom heeft kan het
toch goed zijn, dat men ook als huur
der van een getroffen pand met dezr
regeling op de hoogte is, opdat men
den betrokken eigenaar op zijn plicht
kan wijzen en eventueel oo7t als huurder zelfstandig de nodige maatregelen kan nemen, om de geleden schade
zo spoedig mogelijk hersteld te krij
gen.
Omtrent de ambtelijke stijl van deze
regeling die hier en daar niet bepaald
door
grote duidelijkheid uitmunt,
volgt hier een populaire uiteenzetting.

den. Onder redelijk bruikbare toestand
is dus niet alleen te verstaan voorlopig
herstel, doch tevens definitief herstel,
mits redelijk in uitvoering en met vermijding van onnodige luxe.
De extra kosten van een uitvoering,
welke meer omvat dan hetgeen als redelijk wordt geoordeeld, zijn voor rekening
van den eigenaar.
Tot welke instantie moet de
eigenaar zich wenden om bèta
ling te verkrijgen?
Om betaling te verkrijgen moet de eigenaar na voltooiing van het herstel of
gedeelten daarvan zich wenden tot het
hoofd van het bureau voor de wederopbouw, binnen welks rayon het herstelde pand is gelegen. Indien in de plaatse
lijke bladen nog geen bekendmaking
daaromtrent is verschenen, wende men
zich in geval van onzekerheid tot den
burgemeester van de gemeente, waarin
het beschadigde pand is gelegen
Welke stukken moet men daarvoor meebrengen?
Aan het bureau voornoemd moeten
worden overgelegd de bewijsstukken
waaruit de kosten voor het herstel moe
ten blijken, en tevens een verklaring o'
het desbetreffende pand tegen oorloffi»
rnolestsehade was verzekerd en zo ja, hi;
welke maatschappij. Tevens moet dar
opgegeven worden of met betrekking to(
de schade aan dit pand reeds uitkering
is ontvangen van den verzekeraar ei
zo ja tot welk bedrag.

Hoe geschiedt de betaling''
Na controle van het herstel aan <1
hand van de bewijsstukken zal vanwegt
het bovenbedoeld bureau voor de werekening zal worden gehouden met
deropbouw worden overgegaan tot bed ef i n a n c i ë l e o m s t a n taling per postcheque tot 75 % van het
d i g h e d e n , waarin de eigebedrag der herstelkosten, tenzij de genaar verkeert.
troffene met officiële sub 2. en 3. bedoelde belastinggegevens kan aantonen, dat
7. Bedragen de herstelkosten in tohij in aanmerking zou komen voor een
taal minder dan f 100.— per obbetaling van 100 % dier kosten. Indien
ject, dan komt dit bedrag niet in
zulks eerst later blijkt uit het belastingaanmerking voor vergoeding van
onderzoek, dat geval voor geval zal
Rijkswege, tenzij de eigenaar een
natuurlijke persoon is (dus weer plaats hebben, volgt een aanvullende betaling van 25 %.
geen N. V., of firma of een ander
rechtspersoonlijkheid
bezittend
Hoe komen wij aan de spullen?
lichaam) en kan aantonen, dat zijn
De technische uitvoering is gebonden
weekinkomen lager is dan het bedrag der herstelkosten. Dit is b.v. aan de beschikbare materialen.
Voor het verkrijgen hiervan moet men
het geval indien de kosten f 80.—
7Ïeh TrwlT tot h*t tmr«Mi voor de Wöbedragen en het weekinkomen
deropbouw, binnen welks rayon het beslechts f 35.— zou zijn.
schadigde pand is gelegen. De verstrekTot wanneer geldt deze regeling?
king van de materialen geschiedt aan
Bovenstaande regeling geldt voorlopig
den voor het herstel gekozen aannemer.
voor herstel, uitgevoerd vóór l NovemWat te doen met onwillige
ber 1945 en tevens voor reeds hersteleigenaren?
de, doch financieel nog niet afgewikkelde gevallen. Uiteraard worden geen
Ten slotte kan het nog voorkomen, dat
„zwarte" prijzen vergoed.
de eigenaar in kwestie, om welke reden
dan ook, niet aan zijn verplichtingen tot
Voorlopig en definitief herstel
herstel voldoet. In zulk een geval kan
der schade.
men zich ook persoonlijk tot het bovenOnder de huidige omstandigheden zulbedoelde bureau voor de Wederopbouw
len in zeer vele gevallen de sub. 1., 2. en
wenden»
3. bedoelde maatregelen gecombineerd
Indien dit herstel dan uit een oogpunt
voorkomen. De voorlopige maatregelen
van algemeen belang gewenst geacht
sub.
1. kunnen tevens dienen om het
wordt, kan herstel door den eigenaar
pand in redelijk bruikbare toestand te
van Rijkswege worden gelast, of kan
brengen, zij het dan ook van zeer voorherstel van ~ Rijkswege plaats vinden.
lopige aard. Indien het voorlopige deel
Eventueel k u n n e n de huurders of get.z.t door definitief herstel wordt vervanbruikers door het Rijk biermede worden
gen, zodra de daarvoor benodigde matebelast. Voor hen gelden dan zoveel morialen ter beschikking komen, kunnen de
gelijk dezelfde bepalingen als hiervoor
kosten hiervan voor rekening van de
voor den eigenaar omschreven.
staat worden genomen, zolang deze de
L. M. BEUMER.
bovenbedoelde grenzen niet overschrij-

Uw veelomvattende arbeid rusten,
van mijn gebed kunt U verzekerd
zijn.
II. DE KONING, IJsselstein.
De hoogte van de invaliditeitsuitkeringen houdt verband met het
aantal zegels dat geplakt is. Het minimum aantal zet/els dat vereist wordt
is 1:~>0, of juister gezegd: er moet gedurende l HU wd;e,n premie zijn be•/atild. d.w.z. zegels geplakt. De invali-'iir'rxiiUkering irordt alleen verK/rcl;l nis il e. betreffende arbcidei
•nier. n/eer in Klnal Is met pussende
arlit •
• te verdienen
• n />'"'•<] Ier p'iini!;e gewoonlijk
verdienen. Pe inval
nfe -/rordt
eerst verstrekt zv de 'invaliditeit onaf-

gebroken een half jaar heeft geduurd
indien de i» validiteit t ij d e l ij k is,
dus zolang er kans op herstel bestaat. Bestaat er geen kans op herstel,
dnn kan een b l i j v e n /l e in validiteitsrente worden verleend. De uitkeringsbedragen zijn echter onn de zeer lage
kant, vooral in de huidige omstandigheden nu de gulden belangrijk aan
koopkracht heeft ingeboet. Wij zijn
het volkomen met. inzender eens dat
dit een ongezonde toestand is. We
spreken echter de stellige verwachting uit, dat, nu de gehele sociale verzp/teriH-gmt'efifeving
onder de loupe
zal worden genomen, ook de Invaliditrit.swet op dit punt zal worden verbeterd. Dat er in Herstel nog nipt over
geschreven is, zegt op zichzelf na'iuurlijk niets. Er zijn nog tientallen
andere onderwerpen waarover nog
ni/'t gi'si'/ire-ren is, de ruimte is beperkt en illes kan niet tri/e/ijlt. Maar
de L'in-si'i,: heeft on~e nnm/acht en
de iinndiieiif run de Kfi/ering. Voor
de door in->ent1er toegelegde steun, in
d. rnnii rni/ ren gebed om zegen op
ons iccrk. zeggen u-ij hem grote dank.
Welke schriftelijke cursussen
zijn goed?
Ik

b:
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in het gedeelte van ons blad, speciaal voor de vrouw en het gezin
bedoeld, mag natuurlijk een gezellig en leerzaam praatje over de
voeding, over de. bereiding en samenstelling van maaltijden en alles
wat daarmee samenhangt, niet ontbreken.
Vandaag start onze medewerkster, die deze rubriek voor haar rekening zal nemen met een inleidend praatje der kennismaking en wij
twijfelen er niet aan of zij zal in staat zijn onze vele duizenden
huismoeders wekelijks — voorlopig nog even om de veertien dagen —
onder een gezellig babbeltje steeds weer opnieuw een serie nuttige
wenken te geven, waarmede zij hun voordeel zulien kunnen doen, en
waarmee de populariteit van ons blad — opnieuw — verhoogd
wordt! Wij wensen haar een grote en aandachtige kring van
lezeressen!

stond te turen aan het strand van de zee
on misschien droomde hij wat van geluk
en liefde, toen twee mannen langs hem
gingen en zijn opmerkzaamheid trokken.
Ze heetten Wiro en Pleehelmus, Ieren die
zich een grote taak hadden opgelegd: de
missionering van ons Vaderland. Dat
wilde zeggen, dat zij gingen beleven .in
primitiever en ernstiger omstandigheden
hetgeen ons boeiend wordt verhaald in
de missieboekjes en de annalen van de
missionarissen van vandaag. Ze spraken
met Otger en die. enthousiast, leefde mee
met het plan, beloofde zich in te zetten
voor hetzelfde ideaal en hij is met hen de
zee overgestoken, kort nadat Willibrord
was voorgegaan.
In de nationale geschiedenis van ons
Vaderland kunnen we moeilijk de figuur
van Otger verwaarlozen, want overal zijn
de sporen van zijn werkzaamheid te vinden. Hij doorliep Overijsel, trok naar
Groningen, waar hij volgens Molanus de
kathedrale kerk hielp bouwen, hij arbeidde te Keulen en heeft zich te langen leste teruggetrokken in Zuid-Limburg op de
Sint-Odiïiënberg. van waaruit hij het leven van Nederland beïnvloedde door zijn
gebed doch evenzeer door de raad, die
hij gaf aan cle bestuurders, bizonder aan
Pepijn van Herstal, die bij alle regeringsdaden eerst naar deze berg in Limburg
trok om de belangen van het volk met
Otger te bespreken en te doen, zoals hein
door dezen monnik werd gezegd
_ Otger is rond het jaar 713 overleden.
Zijn overblijfselen werden naar de kathedraal van Roermond overgebracht
Zouden we nalaten een kaars te ontsteken voor den man, die aan velen de
waarheid bracht en die regeerders katholiek deed handelen? JAN BURGER.

Daar zie ik U al staan, huismoeders,
in de keuken, en in diep gepeins verzonken. Zou het gepeins wel heel diep kun
rien zijn? Ik denk dat ge daar niet veel
tijd voor hebt en dat de kinders U niet
lang zullen laten peinzen.
Laat ik U dan wat helpen!
Ik peins heel graag met U rnee en ik
kom U elke week met mijn overpeinzing
ev
en 's avonds in de kamer gezelschap
houden. Maar
U gaat er fijn rustig
bij zitten en neem maar gerust een bankje onder de voeten of een twede stoei
voor de benen, "doe alsof U thuis bent";
ik begrijp best dat ge na een zware dagtaak 's avonds blij bent als er eindelijk
eens rust komt en ge er gemakkelijk bij
kunt
gaan zitten. Van m'n praatje hoop ik
'-' e t dat ge te moe wordt; we behoeven
er
immers geen politiek bij te halen en
gelukkig ook niet'over de oorlog te praten!
Neen, we zullen onze gedachten eens
de vrije loop laten gaan over hele gewone en alledaagse dingen; ja juist over
die heel eenvoudige zaken kunnen we 't
gezelligst samen praten en als we zo een
paar minuten onze overpeinzingen heblic-n gehouden, hoop ik dat ge U een heel
klein beetje verlicht gevoeld en dat ge
"'et frisse moed de volgende dag eens
1
' i ' proef neemt van hetgeen we in de
g-'-est trachtten te bereiden op papier.
moeders, we beginnen vandaaa
f, ,r PP,0-"?
"""i!«'e Omlijsting. We
GeilS S
wlnLeT'
— «J "*bo» te
We zijn gewapend met een grote bood
sebappentas en een portemonnaie en we
•vergeten vooral onze bonnen niet.
Onze bonnen hebben we natuurlijk
vantevoren netjes uitgeknipt en gesorteerd. Ja, dat heeft één van de kinderen
keurig voor Moeder uitgezocht. Het is
maar een kleine prul van 9 jaar, maar
secuur! !
Het was immers zo gemakkelijk als
moeder het zo maar voor het grijpen had
in de winkel en daarom heeft ze ze soort
bij soort in het bonnenmapje gestoken.
En in de rij staan is ook al niet meer
nodig. Wat hebben we een zware tijd
Jchter de rug en wat kunnen we ons nu
elukkig en tevreden voelen nu we weer
8'ke dag een stap vooruit gaan. We wiler
' > liefst alles weer ineens bij het oude
hebben maar als we even doordenken

kunnen we niet anders dan dankbaar zijn
dat we alweer zover zijn als nu. Het hele
kookvraagstuk is trouwens geen probleem meer en wat zijn er al weer niet
een mogelijkheden om in onze voeding
variatie aan te brengen.
Daar zie ik dat er voor inmaak een
half pond zuot is aangekondigd; dat is
nog eens een uitkomst! We kunnen nu
nog juist wat voor de winter zorgen.
Zullen we nog wat boontjes inmaken en
andijvie. De kinderen houden ook zo van
zuurkool en je hebt daar niet zóveel zout
voor nodig. Wat tomaten in zout is van
de winter ook een heerlijke tractatie.
Daar zien we warempel weer rozijntjes
op de boodschappenlijst staan en op de
nieuwe bon krijgen we ook alweer eipoeder. Dat zijn echte luxe artikelen, hoor,
maar we zorgen toch er iets van in huis
te nemen, het verhoogt de gezelligheid
by een feestdag en .we maken er eens een
aardige Zondagtraetatie van.
Ja,.... ik zie U wel zitten knikkebollen. 'k begrijp het best, ge vindt m'n
inleiding veel te lang. maar 'k moest U
toch even vertellen wat m'n bedoeling
was.
Volgende week val ik meteen met de
recepten in huis voor wat inmaak, rozijnen, eipoeder enz.
Tot over een week dus.
M. R.

leven. En toch, ze hebben de grote invloed gehad op de ontwikkeling van het
Vaderland en wat wij nu aan katholieke
rijkdom bezitten is veelal bet gevolg van
hun opofferend leven. Daar heb je bijvoorbeeld Otger, den Engelsman. Hij

Medelijden is de brug tussen vreugde
en smart, tussen geloof en liefde, mede-

lezenswaardiger en interessanter.
ar nu wilde ik u vragen; Is het misschien
mogelijk om in ons blad 'n lijstje
*e plaatsen
van de verschillende
S c h r i f t e l i j k e cursussen van bv.
j'eclametekenen en algemene ontwikkeling, cursussen om het letterzetten goed
te
leren enz. enz. Ik vraag het daarom
°mdat er tegenwoordig zoveel verschillende
cursussen aangeboden worden; men
w
eet werkelijk niet meer wat of men
moet kiezen want elk prijst de zijne als
de beste.
C. J. J. LELIEVELD,
Loosduinen.

steken by de eigen vakorganisatie, die
hem ongetwijfeld wel een deskundig advies zal kunnen geven.
Het filmvraagstuk
Herstel is ook in Schagen weer verschenen en ik kan niet anders zeggen:
het is nog beter van vorm en inhoud dan
voorheen, 't Is in een woord af! Ik wil
in deze rubriek eens het filmvraagstuk
aanroeren en U enkele concrete vragen
stellen. De filmkeuring blijft m.i. primitief en kan slechts preventief werken. En
als in de krant de film wordt afgekeurd
of slechts toelaatbaar wordt geacht voor
bepaalde leeftijden tippelt het gros van
de mensen er juist heen. Is dat niet te
veranderen? Bestaat er weer een katho- .
lieke filmactie en is het niet mogelijk dat
de katholieken via een filmfonds zelf tot
filmproductie overgaan? Was er niet ergens een plaats in Nederland waar alt h a n s vroeger uitsluitend goede films
werden vertoond en kunnen wij die films
hier niet in Schagen vertoond krijgen? De
huidige filmexploitanten speculeren m.i.
te veel op de lagere hartstochten om er
succes en geld uit te slaan. Er zijn toch
onder de vele millioenen katholieken genoeg talentvolle schrijvers en artisten,
die zich aan dit doel zouden willen wijden?
C. J. BOERLAGE
Schagen.

De
geachte inzender stelt hier wel een
r
belangrijk en veelzijdig vraagstuk
aan de orde, waarvan een afdoende bewndeling in dese rubriek te veel ruimte
vergt. In het kort willen wij er dit van
zeggen:
De K.F.A. (Kath. Film-Actie) is in verschillende plaatsen wederom actief. Voor
nadere inlichtingen kunt U zich wenden
tot het algemeen secretariaat Nieuwstraat 24 Den Bosch.
Of een eigen, katholiek filmtheater te
exploiteren valt,hangt af van diverse, in
het bijzonder plaatselijke, factoren. In
Amsterdam is het mogelijk gebleken,
(Huize De Liefde) maar uiteraard draait
men daar slechts zelden specifiek katholieke films. Het programma neemt alle
mogelijke producten op, indien ze slechts
voldoen aan de algemene zedelijke normen. En juist daar die algemeen zedelijke normen de maatstaf dienen te zijn,
kan men beter trachten met andere bevolkingsgroepen, welke met ons die al(jemene normen aanvaarden, tot samenwerking te komen om eventueel daar
waar dit mogelijk en gewenst is, tot een
gezamenlijke exploitatie te komen. Ook
actie's tegen rolprenten welke de zeden
ondermijnen, dienen wij zo veel mogelijk gezamenlijk met andere goedwillenden te ondernemen.
Wij moeten ons isolement ten deze bewust doorbreken.

E staan hoog in de nis tegen een keikZ
pilaar en ze zeggen je niets die heiligen, want in je dagelijkse leven zijn andere zorgen dan de bestudering van hun

Sint Ötger
Belijder
Feestdag 11 Sept.

MEDELIJDEN
Medelijden in de juiste betekenis van
het woord is meedogen, deernis, erbarming, lijden met anderen. Nu vele zorgen
en ontberingen van ons zijn afgevallen,
mag men zich wel eens afvragen, of wij
ons lijden dragen in gemeenschap met de
duizenden lijdenden, berooiden en bedroefden.
Hebben wij waarlijk deernis met allen,
die reeds jaren lang een onmenselijk lot
dragen, wier leven wanhopig is als een
snik?
Medelijden veronderstelt eigen schuld
en eigen leed.

HET NIJPEND
TEXTIEL
PROBLEEM!
De verstrekking van textielgoedederen is bijzonder actueel. De
meeste gesinnen zitten aan de
grond; de linnenkast is leeg. Ook het
te-kort aan kleding, schoeisel en
klompen is zeer groot. Het Vet'
bondsbestuur en de Raad van Vakcentralen ontvangen dagelijks
de
meest dringende verzoeken om te
bevorderen dat in genoemde tekorten wordt voorzien.
Wij mogen opmerken, dat gedaan
wordt wat mogelijk is, genoemde organen, alsmede de Stichting van de
Arbeid houden zich voortdurend met
die kwesties bezig. Vóór enige voeken is er over geconfereerd met den
minister van Soc. Zaken en daarna
met minister Schermerhorn. Ook die
zijn overtuigd dat er spoedig moet
worden voorzien.
De moeilijkheid is kolen en grondstof Jen; onze fabrieken moeien kun*
nen draaien. Nu schijnt de positie
van de industrie in September belangrijk beter te zijn gew&rden. Er
komen belangrijk meer kolen van
Amerika en Duitsland, en er komen,
zij het nog schaars, grondstoffen.
Dan kan er worden gewerkt.
De Regering sa.' met de Stichting
van de Arbeid nader overleg plegen
over een billijke verdeling van de
producten.

lijden is de sluitsteen der moraal.
Het betekent steeds de opoffering van
eigen vreugde terwille van het leed van
anderen.
•
Wie het medelijden niet kent, heeft
aan het leven van de geest geen deel.
Medelijden is de wijsheid der verzoening.
De medelijdende ziet het leed en de armoede der mensen vanuit de liefde. Het
is niet mogelijk medelijden te voelen, indien wij zelf onbekend zijn met leed en
vreugde.
Medelijden geeft uiting aan de liefde
tot de mensen en de mildheid des harten
en is het tegenovergestelde van de
toorn.
V1TAL V,

. BEUMER.
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:e curie en wor

Men ziet hieruit, dat de redacteur heel
«'at
te verwerken krijgt in deze rubriek:
e
meest uiteenlopende onderwerpen
m
°e en ter sprake. Maar dat is niet erg,
f{ -uilen er ons wel doorheen slaan! InTr
Js
od
het soms moeilijk om uit de
v
aan r iliH
lijk e CUTSUS
P y Sen van allerlei schriftehet •S v
sen de goede te kiezen, doch
ver£ °or ons onmogelijk om aan het
e
van
dan ° ^
i-nzender te voldoen. Want
tn0ef 9°u men feitelijk een opsomming
a tl
geven van goede cursussen op
<loer-^ei O^Med en dat is practisch onenlyit. Bovendien zou dat een verkap* reclame voor allerlei instituten bete• '_«en en dat behoort niet tot onze taak.
* ,raden imender aan zijn licht over
en bepaalde cursus op zijn terrein op te

Dat alleen en uitsluitend een specifiek
katholieke filmproductie in staat zou z$n
goede films te produceren is — geluk'
kig — onjuist. Ware dit wél het geval,
dan zou het exploiteren van een eigen
theater bij voorbaat onmogelijk zijn, daar.
de eigen productie toch slechts een zeer
gering deel van de algemene productie
zou blijven en op dat geringe deel geen
weekprogramma's op te bouwen zouden
zijn.
Trouwens, veronderstel eens dat iey
uw eis ook op andere gebieden van het
kunstleven zouden toepassen en alle
met-katholieke voortbrengselen op het
gebied van de wereldliteratuur, de bouwkunst, de schilderkunst etc.? zouden moeten afwijzen. Waar zouden wij dan belanden.
Biermede sluit ik de mogelijkheid en
zelfs de wenselijkheid van een goede eigen productie niet uit, maar er is geen
reden om alles op die éne kaart te zetten.
„De eigen pers is voor
ons een „arma veritatis",
het sterke wapen in onze
strijd voor de waarheid."
PIUS XII.

Barbaarse toestanden ïn concentratiekampen
KAPEL IN HET LAGER
In Dachau bestond voor de afgesloten
geestelijkheid, bestaande uit verschillende nationaliteiten, een kapel waarin zij
ihun priesterlijk ambt konden uitoefenen.
.Onder geheimhouding en op slinkse wijze
kon zo nu en dan door een paar personen
«een H. Mis of plechtig Lof worden bijgewoond. Hiervoor zorgden onze hooggeachte Hollandse geestelijken. Deze hebSben in het lager voortreffelijk zielswerk
tverricht. Hun eigen ontbijt of middageten
forerd weggegeven om de honger te stillen van hun geloofs- en niet-geloofsgenoïten. Zij zorgden regelmatig voor opbeuring en hielden ons steeds het vertrouwen
^n Gods voorzieningheid voor ogen. Het
^priesterlijk contact was een van de grootSte' weldaden, die men in deze toe/Jt'and bezat. Driemaal per week kon ik de
IL Communie ontvangen. Het was te bejïreuren dat de geestelijkheid die haar
{eigen leven in de waagschaal stelde regelmatig werd beklad en dat er wantrouwen tegen haar werd gezaaid. Zij hadden
,ypor het ondergaan van straffen door de
.Duitse barbaren haar opgelegd, ook nog
$6 dragen de verachting van individuen,
Mö zich niet ontzagen om daadwerkelijk
vjpen peil in het hart af te schieten door op
Smerige wijze de priesterstand omlaag te
,Jialen en verdacht te maken.
Mijn grote dank spreek ik uit voor alles wat wij als katholieken in dat lager
aan' deze priesters hebben gehad en ik
IVraag u allen voor hen te bidden, opdat
Sij spoedig het leed door hen geleden te
boven komen, opdat er eerherstel kome
yoór hun priesterlijke waardigheid. Velen
tf-afi hen hebben hun leven gelaten on
foidden wij daarom voor hen meermalen
tot Onzen Lieven Heer: Heer geef hun Ie
eeuwige rust, de eeuwige rust verlichte
hen, opdat zij in vrede rusten.

Gelijkmatige verdeling van
de armoede in ons volk (is)
helaas een bittere werkelijkheid en betekent, dat ieder
cich wat moet ontzeggen,
daarbij de rijksten het meest,
doch helaas ook alle anderen.
(Prof. Ir. Schermerhom,
Radio-rede 28-6-M5)

l Na enige tijd gewerkt te hebben in de
gaskamers kreeg ik infectie aan mijn
neus en handen en werd ik opgenomen
ïn het rivier. God zij dank ben ik dit te
fooven gekomen en kon ik enige tijd mijn
Werk hervatten totdat ik opnieuw v*oor
'transport werd opgeroepen om vervoerd
Je worden.
&,,
NAAR MAUTHAUSEN
• ' Dit was voor mij een grote teleurstelling, omdat dit concentratiekamp het afBtervingskamp werd genoemd en dit dus
mijn laatste levensgang zou worden. Het
'transport bestond uit 100 personen in een
beestenwagen, 3 dagen en 2 nachten werden we zonder eten en drinken gelaten.
De tonelen welke men met een dusdanig
'transport beleeft, zijn onbeschrijfelijk,
doch de aankomst met 68 doden én een
groot aantal gewonden en zieken spreekt
boekdelen. Aan het station aankomende
•werd men in rijen van 4 opgesteld en zo
kwamen we na een mars van 3 uur tegen
de bergen oplopend in het kamp aan. Uitgehongerd en bevend van dorst moest er
worden gevochten om een beetje drink-

W. J. Heselaars

water te bemachtigen. Dit transport bestond o.m. uit 17'Hollanders. Met schoppen en trappen, met het slaan van geweerkolven werden we onthaald om vervolgens naar een open ruimte te worden
gebracht. Hier moesten de kleren wordon
uitgetrokken en na uren naakt te hebben
doorgebracht kon gebruik worden gemaakt van een badruimte waar men zich
enigszins zonder zeep kon afspoelen.
Hierna werd goed verstrekt een hemd en
ondergoed waar geen heel aan was, van
sokken was geen sprake, terwijl we een
paar tripjes ontvingen. Het bovengoed
bestond uit een oude broek en een dito
jasje afgezet met rode strepen en kruisen welke daar met rode menie waren
opgebracht.
Hierna werden wij ingedeeld in een
varkenshok van boven open, nat hooi bedekte de grond. Het brood werd op de
grond geworpen, de soep in de trog gegoten zodat men gelijk een beest zijn
voedsel moest nuttigen. Het kamp bevatte ongeveer 160.000 personen met een
groot aantal ingedeelde blokken waarop
nummers stonden. Men moest hier werken in steengroeven of stenendragen tegen de hoge bergen.
De kapo's waren hyena's, schoppen en
slaan was hun beginsel. Hier dan zijn ook
duizenden doodgeslagen of van uitputtiiisr
gestorven. Het verblijf hier was voor mij
van korte duur, want na 9 dagen in deze
zwijnorij te hbbcn doorgebracht werd ik
opnieuw op transport gesteld naar:
'JOEGOSLAVIË!
Het was nu voor de 4e maal dat ik op
transport werd gesteld en de ontberingen
daarvan moest ondergaan. Dit is voldoende om U opnieuw een indruk te geven van
het transport dat wederom 2 dagen en
nachten duurde, we bleven zonder eten en
drinken met de sterk bewapende S.S. bij
ons. Des avonds kwamen wij om plm. 9
uur in Klagenfurt aan en werden met
transportauto's vervoerd naar het kamp
Het bleek dat hier twee kampen "waren
namelijk Noord en Zuid. De ontvangst
was in Zuid en de Lagercommandant
deelde ogenblikkelijk de voorwaarde uit
welke men in acht had te nemen wilde
men hier weer levend uitkomen. Het
werkcommando was het maken van een
tunnel-verbinding tussen Oostentijk met
Joego-Slavië. Het maken van deze tunnel werd uitgevoerd door een aannemer
uit Wenen. Het bleek al gauw dat deze
en zijn trawanten met hetzelfde sop waren begoten als het doodskoppenregiment der S.S., het was steeds maar
.schreeuwen, en tieren en jagen. Tk werd
ingedeeld bij de minneurs (vaklieden)
kreeg een houweel, lepel, en schop en
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moest stenen kloven en materiaal scheppen in kiepkarren. Dit was buitengewoon
zwaar werk. Een en ander onder toezicht
van een comrnandot'ührer. Dit heer oud
27 jaar had voor gewoonte om het gereedschap uit je handen te nemen, je
daarmede op je lichaam te beuken of hij
nam je mede naar een stille plaats in de
tunnel en sloeg je dan tegen de grond,
en dan kon je bijna niet overeind komen,
waarna je voor straf het kloven van
grote stenen kreeg welke door mijnontploffingen naar beneden waren gestort.
Ongelukken met dodelijke afloop waren
schering en inslag. Ik had het ongeluk
door het gejaag en geschreeuw boven uit
de berg te. vallen en kwam tussen de rijdende kiepkarren terecht. Gelukkig vielen er ook stenen naar beneden die voor
de wielen terecht kwamen zodat ik niet
totaal werd verbrijzeld Ik kon niet meer
lopen en het was net of mijn lichaam
door midden was gekneld. De S.S. mannen bevoelden: opstaan, doch het (ring
niet, nog eens geprobeerd met schoppen
en slaan, ook dat gaf niets, ik kón niet.
Gooi hem maar in het vuur werd er geschreeuwd door de S.S. doch een hunner
de ondercommandant gaf bevel een
draagbaar te halen en mij te brengen
naar het rivier. Dit gebeurde en mijn kameraden bestaande uit Fransen. Polen,
Russen, Grieken, Noren, Belden en Joego-Slaven en nog andere nationaliteiten
(ik . was alleen als Hollander over) verzorgden mij en ik knapte weer op. Ik
woog tenslotte nog 98 pond en was totaal krachteloos. Na enige tijd werd ik
in een buiten-commando geplaatst. Het
vroor 38 graden en de sneeuw viel er
meters dik. In deze weersgesteldheid,
terwijl de kleding slechts uit een bovenpakje bestond, zonder onderkleding, op
een paar klompschoentjes met blote voeten moest men wegen scheppen door
bergen van 17 meter hoge sneeuw!
Het duurde niet lang of ik werd geestelijk onwel; men bracht mij in een rustblok en ik knapte na een zevental weken weer op, mijn geest werd weer helder en ik kon weor onderscheiden.
Hierna boblu-n de heren mij geplaatst
in de aardappelschillenloods zodat ik
zittend werk kreeg. De kok en het keukenpersoneel hebben zich over mij ontfermd en brachten mij regelmatig eten
boven mijn rantsoen. Dit heeft er to? geleid dat ik mijn krachten weer enigszins
terug kreeg.
(Slot volgt)

Historie van de week
16 Sept. is het 100 jaar geleden, dat de Russische veldmaarschalk M. I. Koetoesow, vorst van Smolensk, de
grote bestrijder van Napoleon o.m.
in de slagen bij Austerlitz. Borodino en Smolensk, te St. Petersburg
(Leningrad) werd geboren.
20 Sept. is het 75 jaar geleden, dat Rome
op de pauselijke zouaven werd
veroverd i_n to't hoofdstad geproclameerd van het kon.nkrijk Italië, waarmede tevens een einde
kwam aan de Kerkelijke Staat.
20 Sept. is het 50 jaar geleden, dat generaal J. A. Vetter als commandant
van het leger en chef van het Departement van Oorlog in Ned. Ind.ë
weder naar de Oost vertrok, waar
hij een einde wist te maken aan
het tijdperk der geconcentreerde
linie :n de Atjehoorlog.
S8 Sept. is het 50 jaar geleden, dat de Franse chemicus, bioloog en med:cu.i
Louis Pasteur, o.m. de uitvinder
van de vaccine tegen hondsdolheid.
te Villeneuve l'Etang bij Parijs
overleed.
18 Sept. viert Chili jaarlijks zijn onafhankelijkheidsdag (1810).
23 Sept. wordt -.n Frankrijk het eerste gedeelte en een week later het tweede gedeelte van de verkiezingen
voor de Consells généraux gehouden.
'A Sept. hoopt Ismet Inönu, president van
Turkije, zijn 61e verjaardag te
gedenken.
!6 Sept hoopt Z M. Christiaan X van Denemarken zijn 75e verjaardag te
gedenken.
30 Sept sprak Hitler drie jaar geleden o.m.
als volgt: ,,Wij bereiken Staiingrad en zullen het nemen ook ! . . .
Als ik een tegenstander van millta:r formaat had, kon ik ongeveer
uitrekenen; waar hij moest aanvallen. Maar als men militaire
idioten tegenover zich heeft, kan
men natuurlijk niet weten, wuar
zij aanvallen . . . Hij mag van geluk spreken, als hij ergens anders
negen uur aan wal blijft . . . Iets
ergers dan de vorige winter Kan
en zal ditmaal niet komen . . . Diegenen, die bij den geesteszieke tn
het Witte Huis aan de touwtjes
trekken. hebben het inderdaad
klaar gespeeld het eene volk na
het andere bij deze oorlog te be-

VAN PEUK TOT PEUK
Ik heb me een hall onsje „beale'
Belg mef te snuy aunyasc/ui/i. u ei <;>
een i'eüeiu.^c utiyuu/ ottt, voor een
pink vieze MOUK ucnt en ee/i iituot
gulden neer ie teilen, L>ut ... wnat
is in a guiiderf IK neu nel met gewetensvioeginy yeaaan, maai M
oen toen t^oor ae veneidiny bezweken.
Ln aus, ik rook. „Een man weel
nooit maat te nouaen,' zeyi mijn
vrouu: aiiyd. „boe net nu eens een
Keenje zuinig aan, dun doe je ei
een ween mee '. Uocli een man, die
in de riji-caom baadt van een liall
onsje snay Kan zijn genot niet op
en rookt straf door. Uevotg.
n-oensduyacond is mijn tabafcs
doos teeg. Er zit geen kruimel
meer in.
Uoen dan heb ik nog een kleine
verrassing voor mezelf. In een
blikken doos (er zaten vroeger
Karet I's in) heb iit mijn pennen
bewaard, tiet is een vieze geschiedenis, je wordt ei misselijk oan ais
je er lang naar kijkt. Van die peuken produceer ik nog ongeveei
een kiem blik tabak. Ik lach om
mijn eigen slimnnyheid, doch dezelfde avond is die siimnugheid
ouk aluteer in rook opgegaan. Wal
rest is rommel, die een bepaald
onfrisse lucht verspreidt, nat is en
zeer onhygiënisch,
Als ook die s/neerboel verrool<,l
is, begint de kwelling. Ik begin de
usbakiien af te zoeken, hier en
daar pik ik nog een peuk mee. De
asbakken (nyeyrausd zijnde, werp
ik mij vol élan op de prullemand
onder mijn bureau, die tot ontsteltenis van mijn vrouw omgekeerd
wordt. Weer rook ik. Dan kon/at
de zakken rau co
overjmt arm de beurt, »
Een
(c ïiauk ; • ,
.' van
i'jiiteïntje of de wasbak dost
•me opsprint/en van vreugde.
Nee, i.k ben nog niet tot bukshagroker gedegradeerd, onder dit bedrijf zou mijn menselijke waan/.ighciil te veel lijden. Bet is zo al erg
genoeg en bovendien pas ik er
rrjor de een of amlerr, ziekte op te
lopen. Want dat krijg je ervan, beweren de doktoren en het is logisch.
De man sprak iraurhe'nl, die
schreef: Een tevreden roker ts
geen onruststoker. Want wie zijn
saffie mi.wn moet is voor het
merendeel ongenietbaar. Wat een
kimde noot is voor ons, heren der
schepping.

trekken . . . Ik zal liet Jodenctou*
uitroeien . . . Duff Cooper en Eden
zijn schaapskoppen . . . U kunt ervan overtuigd zijn, dat geen mens
ons meer van de Wolga kan wégkrijgen."
30 Sept. loopt de wapenstilstandsovereenkomst voor Italië af, waarna dit
land kan toetreden tot de Verenigde Nat.es.
16 Sept. hoopt mr. F. J. v. Lanschot, ouJburgemeester van Den Bosch, zija
70e - verjaardag te gedenken.
23 Sept. organiseert de Ned. Wieiren Unie
op de Cauber; te Valkenburg
wielerkampioenschappen
op de
weg
24 Sept. hoopt de Nederlandse toneelspeler
en toneelschrijver Herman Bouber.
auteur ojn. yan ,,De Jantjes", te
Amsterdam zijn 60e verjaardag te
gedenken.
22 Sept. is het 100 jaar geleden, dat
rochiekerk va.n Sint TJrbanus ce
Beifeld (dekenaat Venlo) doei
mgr. Paredis werd jeconsacre^r i.
24 Sept. is het 400 jaar geleden, dat ka
naai Albrecht van Brandenburg!
keurvorst van Mainz,.een do:
kendste bisschopp~v
uit de refor- :
matieti.i'd, die Jc.n:1 der. Nederland-^
sen paus Aai'."'n .=> VI te ree 3*1
werd gewezen we«r«>rs zijn lanK- (
moedigheid ten «vrichte der I^u- ,
theranen, te Asi-'-üffenburg
leea.

