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De Verbondsvoorzitter bespreekt
in dit artikel de plannen van de Regering om het arbeidsproces weet op
gang te brengen. Hij vraagt opnieuw
ruim baan voor de stichting van de
Arbeid en dringt aan op het stellen
van daden die aan deze Regering het
zo nodige vertrouwen van het Nederlandse volk moeten schenken.

l
l
INISTER-PRESIDENT
Schermerhorn
M
heeft opnieuw voor de radio gesproken. Dat is, op zich beschouwd, goed; daardoor krijgt het Nederlandse Volk kijk op inzichten en voornemens van de Regering.
De radio-spreker heeft een aantal zaken
besproken die, duidelijk gesteld, ernstige
overweging waard zijn. Er moet gewerkt
worden; door niet te werken, gaan wij een
zeer ernstige tijd tegemoet; alleen productieve arbeid kan ons volk een eniger mate dragelijk bestaan geven. Daar kan moeilijk verschil van mening over bestaan, en elk plichtsgetrouw Nederlander zal er naar willen hanf °!en Hoe komt het dan, dat alles nog niet
vlot loopt? Zijn het de enkele duizenden
zwart-handelaren die, met medewerking van
„Canadezen", zich niet melden, omdat zij met
sigarettenbandel veel meer kunnen „verdienen", dan met te werken? Het is ellendig dat
het, in Den Haag onder de ramen van de Departementen gebeurt. Een strafkamp voor
zwart-handelaren met verplichte zware ar'
beid zou misschien een einde kunnen maken
aan die ergerlijke practijken. (In het kamp
zou misschien een plek kunnen worden ingeruimd voor de vrouwen die zich „zwart"
verkopen.")
Toch zijn het niet allereerst die „zwarte
herè"n'' die de oorzaak zijn van het niet werken, al bevorderen zij een ellendige morele
depressie. Moet de oorzaak niet veel meer
gezocht worden in het grote gebrek aan gereedschappen en grondstoffen, tengevolge
waarvan niet voldoende gewerkt kan worden? Indien juist is, hetgeen deskundigen beweren, n.l. dat het wel Maart-April 1946 kan
worden vóór de industrie eniger mate behoorlijk voort kan, dan staat het er niet al
te best voor; dan worden de ondernemingen
en wordt ook de overheidskas, financieel uitgeput.

Van een en ander kan men noch de arbeiders, noch de ondernemers een verwijt maken. Het is zelfs mogelijk, dat de voormalige
Londense Regering, die dat alles vooruit
heeft kunnen zien, niet over middelen heeft
beschikt, om tijdig voorzieningen te treffen.
Naar onze overtuiging staat vast: de overgrote massa van de valide arbeiders en bedienden wil werken.

De lonen. Er worden fantastische Ionen
betaald, aldus de minister. Ook hier worde
opgemerkt: de massa van de werkenden verdient een matig, soms een te matig loon eri
de verhoging van 25 pet. boven de lonen van
1940 is dringend noodzakelijk, — zó noodzakelijk, dat de Regering, die zegt over de
lonen te moeten beslissen, die verhoging zou
kunnen gelasten. Het komt voor, dat sommige, meestal kleine werkgevers, te hoge lonen
betalerf. Waarom grijpt de Regering dan niet
in,- met dreigementen alleen komt zelfs een
Redering er niet.
Er wordt gestaakt; die staking richt zich
teeen de Regering en het welzijn van het
Nederlandse volk, aldus de Minister-president. De heer Schermerhorn had o.i. verstandig gedaan, het kind bij zijn naam te noemen.
Wie staakt, wie zet tol staking aan of neemt
een wilde staking over? Is dat de bona-fide
vakbeweging of is het de, onder zo keurige
leiding staande 7.g. eenheidsvakbeweging?
Waarom verzwijgt Z.E. het een zowel als het
ander? Komt dat, misschien omdat de Minister wel wat voelt voor die „eenheid"? Zij zal
„met kracht" optreden. Het ware te overwegen geweest dat Z.E. maar gelijk gezegd had
welke pijlen de Regering ten deze op haar
boog heeft. Wil zij de stakers in de gevangenis stoppen? Daar zal wel weinig plaats over
zijn momenteel. Waar zal die „kracht" dan
uit bestaan? Er wordt thans zoveel onder
„noodrecht" gerangschikt, — indien die syndicalistische eenheidsvakbeweging tegen de
Overheid staakt en het welzijn van het Nederlandse volk bedreigt — het kan niet erger
— waarom wordt dat misdadige onding dan
niet, als in strijd met het algemeen belang,
verboden?
Waarom wordt niet voor honderd percent
overleg gepleegd, al was het dagelijks, met
de even ervaren als zich haar verantwoordelijkheid bewust zijnde Nederlandse Arbei1
dersbeweging — beter nog met de stichting
van de Arbeid — die zich toch niet voor niets
voor constructieve medewerking heeft aangeboden? Dan konden tóch radio-voordrachten worden gehouden, — doch dan hadden
zij misschien op sommige punten een ietwat
andere inhoud.
De oogst moet worden ingehaald. Daarvoor
zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers. Het zal de vraag zijn, of een oproep van

de Regering alleen voldoende resultaat heeft.
Men vergete niet: deze Regering moet haar
vertrouwenspositie nog maken; zij is er nauwelijks en het overgrote deel van haar leden
is bij ons Volk onbekend. Dan is het rationeel, dat allereerst de beschikbare krachten
worden opgevorderd, in het gewest waar
gewerkt moet worden. Het is niet rationeel
en erg duur bovendien, de arbeiders ergens
in Nederland weg te halen indien in de naaste omgeving van het werkobject arbeidskrachten beschikbaar /ouden zijn

Het Nederlandse Volk lijdt niet aan aderverkalking, — ook de arbeiders, wij schakelen hierbij de eenheidsleden uit —zien het
grote belang er van in, dat er gewerkt moet
worden, te meer en te eerder, indien hun
eigen vertrouwensmannen, in speciale gevallen, een beroep op hen zouden doen.
Een Regering, zelfs een minister-president,
kan ook te veel praten; zij geeft zodoende
dikwijls te veel aanvals-punten.
Dat in bijzondere gevallen, noodzakelijk
gebleken ingrijpende Regeringsmaatregelen
voor het volk worden toegelicht, vooral nu
de Volksvertegenwoordiging nog is uitgeschakeld, is verstaanbaar.
In dat geval betreft het de toelichting op
een daad!
Van deze Regering worden daden verwacht, — een daarvan is, dat eindelijk een
likwidateur van het N.A.F. wordt benoemd,
waardoor wij onze gestolen goederen kunnen terug krijgen, — zo ook dat onze gebouwen worden ontruimd, *) die voor de beweging onontbeerlijk zijn en waardoor deze
haar noodzakelijk werk naar behoren kan
verrichten.
Zulke daden verlangen zelfs geen toelich•ting, die spreken voor elk verstandig mens
vanzelf; dat is rechtsherstel waarop reeds te
lang wordt gewacht.
d. B.
•) Ons gebouw Huis van den Arbeid, wordt grotendeels nog bezet door de (Rijks) topografische dienst;
onze drukkerij Lumax wordt geheel bezet door genoemde dienst, — het gebouw van onze Tabaksbewerkersfoond is eveneens bijna geheel in vreemde handen,
die moet bidden en smeken om een werkkamertje! In
zijn eigen gebouw!

• •• •

De aankomst.

Het vertrek:

ONGE mannen naast k,sten, koffers en reis»akken. 'n Gewild
onverschillige uitdrukking op 't gezicht.
Moeders die huilen en vaders die
keer op keer zich omdraaien om hun
ontroering te verbergen.
Mesjes die hun verloofden zien
gaan naar 't verre, 't vreemde, het
angstige buiten.anci.
't Vertrek naar Duitsland.
De tranentrein neemt duizenden
van onze beste jonge frisse kerels
mee — weggerukt uit de sfeer van
het gezin, de parochie, de J.W., ontworsteld aan bun vak of stud.e.
De vijand vreest hun stil verzet,
hun onuitgesproken vervloeking.
De vijand vreest hun gebalde vuisten, hun stalen geestkracht.
Hij sleept hen weg als slaven.
Hij zal hen trachten ie breken door
ziware arbeid en slechte voeding.
Hij zal hen trachten te verzwakken
door grof geweld of vuilheid, ongedierte in slavenkampen.
Maar geen nood, het moreel blijft
ongebroken. In stilte groeit de kracht
van het verzet ook in Duitsland,
ook in de lagers, ook in de fabrieken.
Kerels die wachten, die geloven, die
de zekerheid hebben van 'n overwinnend einde.
In lagers worden zfij te saam gedreven — verzorgd door Hitler's
sJavenknechten die van het weinige
dat hun gegund wordt nog stelen.
Keer op keer wekken de sirenes
hen uit de slaap.
Nacht op nacht zitten zij gebukt in
lage ruimte te wachten in bunkers
en Splittergraben.
Zij worden gehard, gehard tegen
doodsgevaar dat nu ook overdag hen
bedreigt.
De miaachtige behandeling deert
hen niet meer. Zij beginnen hun werk
van saibotage.
Hier een handvol zand in 'n onbeheerd staande auto.
Daar 'n breuk in 'n sluitstuk van
een kanon. Elders verdwijnen rollen
rubber, koper.
Va'Is luchtalarm legt alles stil.
„Blauw" maken is aan de orde van
de dag. Zij „drukken" zich van het
werk, zij „organiseren" veel weg.
De mof ontgaat dit geregeld georganiseerde verzet niet. De maatregelen worden verscherpt, harder
wordt het leven.
_
Minder voedsel, geen kleding, geen
schoeisel, "geen ontmanning meer,
steeds meer pri/tiu*.lraad, minder
vrijheid.
't Helipt niet: de Holland-e kaaskoippen buigen, maar breken niet.
Eindelijk.... de bevrijding.
Een volkomen nederlaag voor d«
moffen.
Ve.en gaan naar huis juichend en
zingend in versierde treinen en legerauto's, met uitdagende opschriften,
met vrolijke uitgelaten jonge mensen.
Maar.... er blijven ook velen achter, stil en vergeten in 'n eenzaam
graf op „vreemde bodem".
Getroffen door een bomscherf —
gemarteld in 'n straflager of achterhaald door 'n kwaadaardige ziekte..!

J

Eindelijk de Nederlandse grens.
Het Vaderhand, met smachtend verlangen verbe.d, spoed.g thuis.
Wat een teleurstel ing! weer in
kampen, geen welkom, de meisjes
hebben alleen oog voor de Canadezen. Dat doet pijn!
Zij vinden een ander vaderland
terug.
Een verarmd geslagen verscheurd
volk.
Een chaos — 'n gedesorganiseerd
land.
* Zij zien Nijmegen, Arnhem, de
Betuwe.
Zij horen van zin'oze vernielingen,
van overstromingen.
Zij lezen van hongeroedeem — van
stakingen, van onlusten.
Zij z en vermagerde gelaatstrekken
diep liggende ogen, vergrijsde en
verouderde mensen — afgedragen
k'.eding en afgelopen schoeisel —
vernielde s:raten, geroofde bomen.
Onbegrijpelijk, is dat 't Nederland
dat zij verlieten?
Wat een land!
Zij zien vele fouten en gebreken
'die verbeterd moeten worder en alles wacht en wacht — zonder de handen uit de mouwen te steken.
Zij wiOen mee aanpakken — opbouwen, herstellen, hernieuwen.
Stop — wachten — geen licht, geen
gas, geen machines, geen verkeersmiddelen, g«en schoeisel, geen kleding.
Zij gevoelen zich overbodig, bedroefd.
Hun vreugde en blijdÈen-ap van het
eerste wederzien worden vergald
door een bittere stemming van te
willen werken en niet te kunnen. Is
er dan niets veranderd?
Toch; veel; zeer veel, maar langzaam, zeer langzaam herstelt zich
wat in vijf jaren werd geroofd, vernield, vergruizeld.
***
Dan voltrekt zich de aanpassing.
Dan komt geleidelijk aan 'het inzicht, het begrip.
Dan is het niet meer: zij die in
Duits'and werkten hadden het
moei'ük — maar dan komt er begrip
voor wie in Nederland achter bleven.
met al zijn zenuwspanningen — zijn
langzame uithongering, zijn opjagen,
razzia's, bedreiging alle dagen, alle
nachten. Dan zien zij de verklaring
voor dat langzaam afglijden naar het
pauperisme.

Dat! afglijden van een hoogs'aand
cultuurvolk naar een schooiersvolk,
dat immuun is voor een gat
in een
s'raat, voor een kaal ge r oofd bos
voor een verwilderde jeugd.
En toch Jeugd van Nederland!
Arbeidersjeugd
Katholieke Arbeidersjeugd!

Geen volksherstel zonder de medewerking van de jeugd.

Zij drukken zich van het werk...

Gij vooral die zoveel moei'ljke jaren in Duitsland hebt doorgebracht
en nu in Nederland zijt' teruggekeerd,
wij roepen U een hartelijk welkom
toe.

Geen waarachtige op-bouw zonder
een enthousiaste arbeidersjeugd. Gij
zijt niet overbodig. Wij hebben U
nodig. Neem Uw plaats "veer in
in onze Katholieke Arbeiders Jeugdbeweging. Vormt mannelijke h ai pkorpsen voor de totaal vernielde
streken — laat d« Katholieke Arbei•dersjeugdbeweging m innige samenwerking met alle andere jeugdverenigingen — hun opmars beginnen.
Gij al'en vastberaden kerels die
staa; te trappelen van ongeduld,
grijpt de vlaggen en vooruit aan de
slag. Nu of nooit, niet wachten, aanpakken.
Willen wij weer ons zelf worden,
kom dan met Uw stijgende en steigerende energie — kom met uw stralende ogen en zilveren lach. Kom, op
mars naar toekomstland. Een frank
en vrij en fier hertboren Nederland.
Jos. .

Wachtgeldregelingen
m het

particuliere
bedrijfsleven
In dit artikel bespreekt H. J. Kuiper het probleem van de wachtgeldregelingen
voor degenen die uit het buitenland zijn teruggekeerd. Het Bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft daaromtrent aan den Minister van Sociale Zaken een
gedegen advies uitgebracht, waarvan de voornaamste punten door den schrijver
worden besprokei.. Zolang er geen voldoende werkgelegenheid is, moet een behoorlijke wachtgeldregeling- voor de bonafide en valide arbeiders als de beste
oplossing worden beschouwd waardoor de band met het bedrijf in tact blijft en
de betrokkenen voor de demoraliserende werkloosheidssfeer behoed worden.
et eerste punt van het UrgentieH
programma dat door de Stichting van de Arbeid aan de Rege-

Verzorgd door HHler's slavenknechien.

Gij zJj>t met de tranentrein vertrokken. Met de vreugdetrein zijt ge
teruggekeerd.
Ws<t hebben wij alle dagen voor V
gebeden, de goede God gevraagd, gesmeekt om Uw bethouien 'huiskcmst
niet alleen voor Uw familie maar
ook en voorai voor het herstel en de
opbouw van ons dierbaar Vaderland.

ring is toegezonden luidt als volgt:
„Vari Regeringswege worden,
in overleg met het georganiseerde
bedrijfsleven, onverwijld maatre^
gelen gettroffen dat:
a. de werknemers, die in het
buitenland gedwongen werken,
b. de krijgsgevangenen,
c. de door ~en vijand als gyzelaar geïnterneerden of om andere redenen door den bezetter
van hun vrijheden beroofde personen,
d. de onderduikers,
in hun oude functies te werk
worden gesteld. Als dit om bijzon-i
dere redenen niet aanstonds mogelijk is. geldt voor hen een
wachtgeldregeling, die onverwijld
van overheidswege wordt ingesteld of bevorderd.
Tevens wordt voor hen,
die
voor die tijd werkloos waren, een
financiële regefling getroffen."
De bedoeling van dit punt, van het
Urgentieprogramma is duidelijk. Alle
werknemers die repatriëren weer
terugnemen op hun oude plaatsen in
het bedrijfsleven en als dit i--et aanstonds kan, dan hen opnamen in een
wachtgeldregeling w a a r d o o r de

band met de onderneming
d i r e c t k a n w o r d e n hersteld.
De Regering heeft zich blijkbaar
met dit verlangen verenigd. Er is
dezer dagen overleg gepleegd met
vertegenwoordigers van den Minister van Sociale Zaken en een Commissie van deskundigen uit de
Stichting van de Arbeid, betreffende een uit te brengen advies over
een ontwerp van een regeling inzake
subsidiëring van wachtgeld en uitkeringen.
Dat advies is inmiddels door het
bestuur van de Stichting van d«
Arbeid overgenomen en uitgebracht
aan den Minister van Sociale Zaken.
Het betreft de volgende punten:
De wijze van uitvoering:
de uitkeringen;
de subsidieregeling;
financieel risico van de gemeente;
geen subsidie voor vrouwelijke
wachtgelders;
wachttijd;
wachtgeldregelingen niet alleen
voor ondernemingen.
Het zou te veel plaatsruimte vragen, indien we deze punten hier allemaal wilden bespreken. Wa+. de
„wijze van uitvoering" betreft zij
alleen opgemerkt dat het bestuur
van de Stichting van de Arbeid —
dat zyn dus de werkgevers en werk-

nemers — het een gelukkige regeling acht dat naast de inschakeling
van het Gewestelijk Arbeidsbureau
en de Arbeids-Inspectie bij het iadienen van aanvragen de gemeentelijke controle gehandhaafd blijft op
de uitbetaling van de uitkeringen
en subsidies.
Betreffende „de uitkeringen" is
geadviseerd dat aan de vaststelling
van de uitkeringen in een percentage van het loon de voorkeur moet
worden gegeven boven de uitkeringsschaal van de oude regeling.
E*e bedoelde uitkeringfscbaal is gebaseerd op een 48-urige werkweek,
en er zijn tal van bedrijven -'aarin
de normale werktijd meer oS. r .Inder
bedraagt dan 48 per week &1 moet
worden toegegeven dat voor het
merendeel van de, bedrijfstakken een
normale werktijd van 48 uur geldt.
Op zichzelf is er daarom legen het
vaststellen van een uitkeringsschaal
geen bezwaar, mits tevens worde bePaald dat in die bedrijven. Wiiar een
kortere of een langere werktijd gebruikelijk is e«n andere uitkeringsschaal kan worden gebezi^c1 opdat
Uiteindelijk alle wachtgelders eenzelfde percentage van het laatstelijk
verdiende loon als wachtgeld krijgen
uitgekeerd Ten aanzien van de
hoogte van de uitkering is geadviseerd dat voor gehuwden en kostwinners een uitkering van 87 y, %
van het gederfde loon redelijk en
billijk moet worden geacht. Een uitkering van 80 % — zoals die voor
bet bevrijde Zuiden ge d', werd te
laag geacht, gezien de bestaande
kosten van levensonderhoud en de
practijk in het Noordelijk deel van
het land.
Voor ongehuwden, niet bij lun
ouders inwonenden is geadviseerd 'n
uitkeringspercentage van 70 en voor
ongehuwden die bij hun ouóers in'wonen 60 %. Tevens is geadviseerd
Voor de beambten dezelf e uitkettflgspercentages aan te houden.
Voorts wordt in het Advies bepleit
dat ten aanzien van de te verlenen
subsidies aan de ondernemingen een
minimum subsidie van 80 % zal worden bepaald inclusief de sociale lasten, waarbij nog de mogelijkheid
deze te openen dat in bijzondere
daarvoor in aanmerking komende
gevallen nog een hoger percentage
Kan Worden verstrekt.
Het beistuur van de Stichting van
* Arbeia is verder van oordeel dat
de subsidiëring van wachtgeldregelingen R ij k s zaak is en geen onderWerp van gemeentelijke zorg, zodat
niet aan de gemeenten de verplichting moet worden opgelegd dat zij
een deel van de subsidies voor hun
rekening nemen. Dat werkt bovendien belemmerend op de uitvoering.
In
het verleden kwam het nog wel
ee
ns
voor dat een gemeente weigerde
aan de uitvoering van waehtgeddre
gelingen mede te werken omdat zij
va
n mening was de voor haar daaruit voortvloeiende financiële consequenties niet te moeten (kunnen)
flragen. Dit deed zich vooral voor in
die gemeenten, welke moesten bij
dragen voor ingezetenen die in een
andere gemeente werkten.
Wat de vrouwelijke wachtgelders
betreft is geadviseerd dat als regel
geen subsidie zal worden verstrekt
jn het wachtgeld aan vrouwelijke arbeidskrachten beneden 25 jaar. Er
«estaat immers bij voortduring een

groot tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten zowel in be; aaide industriële beroepen als in de hui.houdeirijike beroepen.
Voorts is bepeit dat in het algemeen slechts die werknemers in een
wachtgeldregeling kunnen worden
opgenomen die reeds gedurende enige
tijd een dienstverband hebben, zulks
om fraude te voorkomen. Uitzondering hierop moet uiteraard worden
gemaakt voor de zo pas gerepatrieerde arbeiders.
Ten slotte wordt geadviseerd de
mogelijkheid te openen dat ook „instellingen van nieit commerciële aard''
en coöperatieve verenigingen in de
subsidieregeling voor wachtgeldregelingen kunnen worden opgenomen
Wij spreken het vertrouwen uit dat

de Minister van Sociale Zaken zich
in algemene zin met de gegeven adviezen zal kunnen verenigen en dat
de werkgevers hunnerzijds alles zullen doen wat in hun vermogen ligt
onze arbeiders en bedienden, voor
wie door gebrek aan grondstoffen,
machines of anderszins, nog geen
voldoende werkgelegenheid is, in
wachtgeldregelingen op te nemen.
Dit is, zolang geen voldoende werkgelegenheid gecreëerd kan worden,
voor bonafide en valide arbeiders, de
allerbeste vorm van werklozenzorg.
Het herstelt en (ofi handhaaft de
band met het bedrijfsleven
De betrokkenen gevoelen zich niet
uitgesloten en worden behoed voor
de demoraliserende ffeer die aan het
werkloos zijn verbonden is.

PERSSTEMMEN
(B ) Het ligt in onze bedoeling
— indien de beperkte plaatsruimte
dit toelaat elke week — de aandacht
van onze lezers te vestigen op in de
pers verschenen artikelen," voor zover
daarin de brandende vraags'ukken
van deze tijd op een ons inziens juiste
wijze worden belicht.
Wij zullen volstaan met ofwel de
inhoud daarvan verkort weer te
geven, bepaalde passages daaruit te
citeren dan wel het behandelde
onderwerp
met bronvermelding
slechts aan te dubden.
Ook op deze wijze willen wij trachten de blik van onze lezers te verruimen en hun visie op vele actuele
problemen te verbreden en te verd epen.
Gefaald!
In het nummer van 6 Juli 1945
is het Utrechtsen Katholiek Dagblad van oordeel, dat ook de arbeiders uit het voorlopig beë ndi^en
van de Rotterdamse staking een
belangrijke les kunnen trekken.
Het blad resumeert de eisen, welke werden gesteld en betreurt het,
dat voor de inwilliging jaarvan
niet de weg van overleg is gekozen.
Er is daardoor een troebele situatie
ontstaan waarin gevist werd, niet
door het overkoepelend orgaan,
dat de dr:e grote vakcentralen, het
R.K.W.V., het C.N.V. en het N.V.V.
onlangs in het leven riepen (bedoeld is hier de Stichting van de
Arbeid, Red.) maar door een we]
ietwat pedanterig optredende nieuwe vakvereniging, drie voor ich het
praedicaat
eenheidsvakbc— eging
opeist. Deze eiste — wij konden
onze democratischeZ oren jaast niet
geloven, doch het Ü op gezag van
Ir. Schermerhorn medegedeeld —
dat alle havenarbeiders zich onder
haar vanen zouden scharen Volgens
den minister-president had zij
moeite met het hanteren van de
elementaire spelregels en inderdaad
laat zij nu de wrokkige toon horen
van den speler, die niet tegen zijn
verlies _zan en dreigt met een nieuwe landelijke staking, als alle eisen
niet ingewilligd worden.
Het wil ons voorkomen, dat dit

Aan onze kinderen blijdschap te geven,
Dut is de taak van de moeder in 't leven;
ledere moeder, die dat heeft betracht
Heeft iets goeds in de wereld volbracht.
Blij te zijn, ook al nijpen de zorgen,
Big te zijn, ook al daagt er geen morgen;
ledere moeder, die dal heeft verstaan,
Die heeft iets groots in de wereld gedaan.
'N MOEDER.

laatste en trouwens de hels -ol van
deze beweging in dit gebeuren er
wein g toe zal hebben bijgcdiagen
haar crediet bij het Nederlandse
volk te verhogen.
De schrijver besluit a.'êus:
MisJch en is hei een gevolg van
jeugdgebrek, waarschijnlijk center
is het een gebrek uit haar wezen
voortkomend, feit is evenwel, dat
de eenhe dsvakbeweging n een
ernstig uur blijk heeft gegeven de
geest van cie nieuwe tijd niet ie
verstaan, die zoekt naar een harmonieuse oplossing der belangengeschillen in hei bedrijfsleven, n et
in een sfeer van strij-rj en gewe:d,
doch in die van so idair ver?ntóf tot revo'utionnaire
uitbarstingen te
woo-delijkrheid ; besef.
Zou de Nederlandse arbeider in
deze handen zijn belangen durven
'te leggen?
Het gezagsprobleem
In nummer 26 van Je Maint.endrai
van 30 Juni behandelt dr. W. Banning
de brandende kwestie van het gezagsprobleem in ons land en spreekt
hij van een gezagscrisis, die in de
groind een geestelijke crisis anzer gehele beschaving is De schrij-er wijst
op de zeer diepgaande verontrusting
in verantwoordelijke en bewuste
kringen van ons volk, op de complete
chaos die er heerst, nu allerlei instanties volkomen op eigen gezag en
dwars door elkaar heenwerken. Ook
al worden de straten wat netter en
helpt het geallieerde voedsel, de ontbinding grijpt om zich heen. Nu er
een regering is opgetreden, moet deze
krachtig gesteund worden, te meer
omdat zij én om de personen én om
haar program ons volle vertrouwen
heeft.
Het beangstigende verschijnsel
van de bestaande gezagscrisis in ons
volk is duidelijk waarneembaar
uit het geschokte vertrouwen in
allerlei overheidsorganen, uit het
voortwoekeren van de zwarte handel en uit de bestaande arbeidsonlust. Ik beschuldig niet — aldus dr.
Banning — behalve dan het tuig
aat nog steeds zwarte handel pleeg |
n ongenadig dient te worden gestraft (déze zuivering is minstens
zo belangrijk als de politieke!), ik
constateer slechts.
Er is in deze omstandigheden niet
zoveel .nodig om óf tot een dictatuur
óf tot revolulonaire uitbarstingen te
geraken. En beide zouden in dit ogenblik de ramspoed van ons geslagen
volk ontzaglijk vergroten. -3e schrijver dringt er daarom op aan: regering, regeer! Niet dictatoriaal, maar
wel met gezag, sterk door rechtvaardigheid en daadkracht, om zo de gezagscrisis te overwinnen, in welke
overwinning ons volk zelf evenwel
een belangrijk aandeel moet leveren,
juist omdat wij een democratisch volk
z«n.
Wij „wachten" dus n:et met de
handen in de zak tot de -egering
allerlei wantoestanden opruimt —
al rekenen wij er op dat zij dit snel
en krachtig ter hand neemt. Wy
hebben als volk de eigen taak en
de eigen verantwoordelijkheid: in
onze levenspracttjk eenvoudig te
gehoorzamen aan de eisen van
goede trouw, dienst aan ons volksgeheel in harde, toegewijde arbeid;
ieder heeft op eigen post eenvoudig
te bewijzen, dat hij een wereld van
geestelijk gezag erkent om den losgesiagen medemens aldus op te
richten en de chaos aldus en voor
zyn deel te overwinnen.

PALING OP DE BON
Wij moéten geen paling en omdat
we ze anders toch laten lopen (de
palingbonnen bedoel ik) hebben we
ze met jen gul gebaar aan de Rielinga's kunnen geven
De Rielinga's zijn onze naaste buren en dol op paling. Zo kwam Riel
dan 's avonds met een dubbele zooi
thuis. Ze leefden nog, maar dan zijn
ze op z'n lekkerst, levend schoonmaken en stropen verte/de Riel Ik
g, uwde bij de gedachte, maar 't
gekke is dat Riel er ook van rilt Hij
smult ervan als ze smeuig gestoofd
op z'n bord liggen, maar dat griezelig schoonmaken laten de Rielinga's
aan 't meisje over. Die kan overweg
. met paling en als ze dan panklaar
staan krijgt Geertje van Meneer en
Mevrouw een pluimpje
Voordat hij die avond in bed stapte
bedacht Riel plotseling dat de paling morgen wel dood kon zijn. Hij
ging naar de keuken en plensde de
pan boordevol met water en ziet
tot zijn voldoening kwam er beweging in de saamgeklitte en stomhappende massa. Glad en soepel kronkelden de bovensten door het water.
„Griezelig als die dingen nog leven"
vond Riel — afin de rest was voor
het meisje.
Hysterische kreis- en gilgeluiden
rukten onzen Riel 's morgens uit z'n
slaap. Voor hij 't wist was hij benedt en daar in de keuken stond zijn
vrouw boven op een stoel, haar rokken krampachtig om haar knieën
klemmend. Riel werd onthaald op een
stortvloed van uitgegilde verwijten
er. toen zag hij 't pas. Over de witgranieten
keukenvloer
verspreid
kronkelden en kropen de ontelbare
ontsnapte palingen In alle mogelijke
hoeken en gaatjes zag Riel ze als
blauwgrijze wormen bewegen. Een
bijzonder dik exemplaar kronkelde
zich lustig in de vla die op de aanrecht stond. „Gooi ze in de pan, gilde mevrouw" Gooi ze o", onmiddellijk in. En Riel die het toch zo goed
bedoeld had, kroop niettemin schuld-'
btwust en onderdanig over de grond.
Krampachtig kronkelden de glibberige dieren zich rond zijn hand.
Haastig en huiverend schudde Riet
ze telkens in de pan. En Wanneer hij
dacht dat het griezelkarwei gedaan
was, wees Mevrouw gebiedend vanaf
naar vluchtheuvel, „daar nog een en
daar!" Riel slikte iets weg en kroop
weer, greep
maar gruwde!

Daar z<n ,tlj ^uor z n ijevenngt.
kost, gestoofde paling! Riel wilde 't
zich niet bekennen. Maar een gevoel
in z n binnenste verzette zich heftig
regen paling. Hij zag hoe zijn vrouw
en jongens smulden ten vermande
zich. Hij trachtte zich in te denken
hoe hij vroeger zelf op paling aanviel en hij hapte .... maar z'n kauwspieren
weigerden. Glibberig en
wormachtig begon het te bewegen
op z'n bord en luchthappende slangenbekken kringelden naar omhoog....
Kiel rukte z'n boord naar voren
g reep naar z'n keel en lispelde dan
bleek voor zich uitstarend. „Ik ..... ik
blief geen paling meer!"
„Zeg mij, met wie gij omgaat en ik zal U zeggen, wie
Gij zijt." Dit oude spreekwoord zou met een kleine
variant ook aldus kunnen
luiden: „Zeg mij, welke
krant gij leest en ik zal U
zeggen, wat gij denkt."
Mgr. Masseinclli,
Aartsbisschop van Beneventum.

Betrouw aan onze belofte, de vorige week gedaan om ook aan hei karakter
van tleistei als gezinsblad recht te doen wedervaren, — voorzover dit met de
zeet beperkte plaatsruimte thans reeds, mogelijk is — heeft een onzer medewerkers, dezer dagen n bezoek gebracht aan de directie van de Utrechtse uastabriek
en daarna aan de directrice van een der huishoudscholen, in verband met de verstrekking van het eerste gas na de bevrijding.
£.\m bevindingen neett hij in dit artikel samengevat en van de practische wenken weike hij meekreeg zullen de huismoeders in de grote steden wellicht enig
profijt kunnen trekken!
ET is goed, dat het aantal vrouH
welijke typografen op iet ogenblik nog niet zo groot is Anders
wa'e het gevaar niet denkbeeld g,
dat de titel van deze Huishoudelijke
beschouwing had geluid:: „Méér gas!"
En zó ver zijn wij nog nieo; tlat
komt pas later. Voorlopig is net nog
w e e r gas en dat geidt voorshands
nog m&ar alleen voor de bewoners
van de grote steden, die zien op of
omstreeks 15 Juli in het herstel
van hè- zoo prettige, -n een modern
huishouden schier onontbeerlijke
stookmiddel TM len mogen verheugen.
Zoals men intussen uit de dagbladen zal rernomen hebben, kan
het gebruik van gas aanvankelijk
slechts op beperkte schaal geschieden- er zijn k eine rantsoenen toegestaan, zodat het gasgebruik aanstonds een probleem zal worden. En
aangezien het wenselijk is bij de
oplossing van moeilijke problemen
de voorlichting van deskundigen tn
te roepen, zijn wij dezer dagen over
deze aangelegenhe d eens gaan praten met den directeur eener gasfabriek in een onzer grote sied^n en
— om de vrouwelijke visie op ö*1
geval te belichten — ook met de
directrice van een gerenommeerde
huishoudschool
De eerste bespreking leverde uiteraard geen bijzonder rijke stof voor
beschouwingen of bespiegelingen op.
De uiteenzetting van den mannelijken deskund ge kwam m korte woorden hierop neer: de beperk'e ko envoorraad, waarover wij beschikken
en de 'luidige onzekerheid t.a.v. proiuetie en vervoer laten siechOs een
beperkte gasvoorztening toe. die naar
wij hopen geleidelijk zal worden uitgebreid. Wat wij nu doen is nog, maar
een bescne den begin; wij .zijn ons
ten volle ervan bewust, dat het te
verdekken quantum onvoldoende is
en dat de kring van verbruikers zo
spoedig -nogeliik moet worden uitgebreid, maar wij kunnen niet meer
geven, dan wij hebben. En laten de
mensen hiermede voorlopig tevreden zijn en alles in hè' werk stellen
om het met de toegestane rantsoenen
te doen want wij zu'len noodweniig
krasse maatregelen moeten treffen
tegen de overschrijders!
Van groter practisch nut voor onze
lezeressen (misschien ook voor vele
lezers!) waren de raadgevingen omtrent een zuinig en economisch gasr
verbruik, ons verstrekt door de directrice van de huishoudsch-iol. Onze
zegsvouwe begon met er op te wijzen, dat een economisch gasgebruifc
een vrij ingewikkeld probleem is, dat
een grondige studie behoeft vooraleer men een serie geboden en
verboden u:t deze materie kan distilleeren. Waarop wij geantwoord hebben, dat men zulks maar liever niet
moest doen, omdat wij de aatste
jaren al met zoveel geboden en verboden zijn belast, dat we op 't ogenblik daarmede liever met worden
lastig gevallen.
„ Welnu, dan maar 'n praatje met
enige prac'ische wenken," besloot!
onze zegsvrouwe en zü stak van wal.
„Eigenlijk is het probleem van het!
gasverbrulk een kwestie van overleg
en doorzicht, van nadenken, van
wikken en van wegen. Maar enkele
practische richtlijnen kunnen zo

Wij zullen onzen bondgenoten in geestelijk opzich hun hulp vergoeden
door een steunpilaar te
zijn in het nieuw ontstaande Europa en wanneer wij ons land weder
kunnen opbouwen, zullen wij hun torien,, dat
wij sterk zijn.
(H. M. Koningin

Wilhelmina
Radio-rede 28-6-'45)

voor de vuist weg toch wel worden
gegeven. In de eerste P aats dan vs
het wenselijk de voor de loofdmaaltijd benodigde elemanten met
w e i n i g water te koken. Jan is
het maal nie' al.een spoediger gereed, — met minder gas — maar bo-

(Jroot is de ellende van
ons volk na deze oorlog op
materieel gebied, groot is de
ellende van ons volk op
geestelijk gebied. Alleen de
christelijke geest, alleen de
:hristelijke
naastenliefde
kan herstel op beide terreinen mogelijk maken Helpt
elkander zo, dat gij allen
weer in Uw eigen gezin aan
Uw christelijk leven kunt
werken.
(Mgr. Dr J. de Jong en
Mgr. J. P. Huibers in
hun Herderlijk Schrijven van 24 Juni 1945).
vendien komt derge.ijke methode
ook aan de voedingswaarde ten goede
door het behoud der vitaminen, zoals de moderne voedingsleer algemeen aanneemt. Verder is het economisch om bij het bereiden 'an de
maaltijd zoveel mogelijk de pannen
te „stapelen", dat betekent een dubbele of meervoudige benutting van
het gas. Voora. wanneer men het gas
per se wil benutten voor het koiten
van de was is deze methode profijtelijk: men fcoke dan vooraf het
water in een grote pan en stapelt
daar meteen enige andere oaai-en
op. In dit verband zij er nog op gewezen, dat verschillende gerechten
met ten volle op het gas gekookt behoeven te worden, maar men kan
volstaan mei ze aan de kook te brengen en ze vervolgens in de hoo.kist
of m de kranten gaar te iaten worden.
Het is ook nuttig van te voren precies de duur van het koken te oerekenen. opdat men het gas niet behoeft te besteden voor tiet warm houden van de maaltijd; dat kan bij
nauwkeurig overleg gevoegelijk worden uitgespaard.
Dan moet men het gas niet eerder
aans eken dan wanneer de pan kant
en klaar op het gascomfoor staat:
iedere minuut eerder is onnodige
verspilling. Tevens dient men voort-

BROOD
Nog tovert dit. woord in onze
geest sproken van leven en de weelde van het dagelijks brood beseffen wij voor altijd ten volle, omdat
de herinnering aan de laatste oorlogswinter, toen de honger onze
krachten dreigde te stopen, nooit
sterven zal.
Brood, dat is zegen de. goedheid,
mildheid van moeder aarde, weelde
der eenvoudigen, kracht voor arbeid,
onveranderlijk geschenk van de hemel.
De wijsheid zelve leerde ons bidden — in vast geloof — om het dagelijks brood.
V an oudsher spon de 'Schone verbeelding poëzie om het brood, omdat,
de mens altijd heeft geweten, dat
brood voorzichtig maakt en toegewijd, deemoedig en vreedzaam. Brood
kweekt overleg en tucht en maakt de
mens vertrouwd met de aarde.
Wij zien dan ook, dat de volkeren,
die brood als voornaamste voedselbestanddeel gebruiken, een hoger

durend op te letten of het water aan
de kook is: verschillende huisvrouwen» die onder het kookbedrijf door
andere werkzaamheden ver-ichten,
laten het gas vaak onnodig lang
branden. En voorts is het -*an be:ang,
dat wanneer een of ander gehecht
aan de kook is, zooals men het noemt,
het gas lager worde gedraaid: het is
een -otaal verkeerde meening dat in
dat geval met vol-gas sneiler resultaten bereikt woroen. Vervo gen? de
afwas: de meeste vrouwen plegen
onmidiellijk na iedere maaltijd de
afwas te verrichten. Dat kost telkens gas: bij deze omstandigheden is
het veel beter de te -e nigen voorweroen bij e.kaar te zeïten en aes
avonds in één keer de ge-heie afwas te verrichten. Het met-v'tige
gedeelte behandele men met koud
water, alleen voor het vette gebrutke
men wa"m
In het algemeen, besloot de directrice, dienen de huisvrouwen er naar
te streven zich bij de eenmaal gewijzigde 'oestanden aan te passen: met
oude gewoonten, op zich zeil goed en
prijzenswaardig, moeten '.ij onder de
gegeven omstandigheden breken. En
dan nog eerst: nadenken en overleggen, — dat is de opioss ng voor het
ontegenzeggelijk moeilijk prob.eem
van economisch gasverbru:k."
Wij hebben het hierbij maar gelaten, vertrouwend dat het vrouwe ijk
vernuft ook nog andere bezuiniging^
mogelijkheden zal weten te vinden
om ten slotte met het minimale gasrantsoen uit te komen.
J. D.

Hij kent de heren!
In Zaandam gaat het uitmuntend
met onze Katholieke Arbeidersbeweging, dank zij mede de bezielende activiteit van den voorzitter onzer beweging dan, vriend Clynk. De Zaanstreek
wordt genoemd als een der centra der
z.g eenheidsvakbeweging. Op de
vraag, wat zijn het voor heren die de
eenheidsvakbeweging f simuleren.
geeft Clynk in „De Opstanding" het
volgende antwoord:
Zij waren in hoofdzaak de leden
van de Communistische Partij Holland, thans de z.g.n. Vrienden van
de Waarheid, aangevuld met leden
van het in hoofdzaak uit vrije socialisten bestaande Nationaal Arbeiders Secretariaat. Deze heren waren
het die aan confcrentietafels, in georganiseerd overleg, vergaderingen
enz voor 1940, onze pogingen om
gezinsloon of -bijslag steeds deden
stranden en smalende spraken over
fokpremies enz. Die tegenover ons
principieel standpunt van geordend
overleg het hunne stelde: van
directe actie. Die tegenover onze
poging om de arbeiders op te voeden voor een Christelijke solidaire
maatschappij, het hunne stelden de
dictatuur van het proletariaat. Zij
zijn het die nu m hard roepen om
eenheids-organisaties.
Dat is het beeld, dat een bij uitstek
practisch man. staande midden tussen
de gebeurtenissen van deze tijd van de
eenheidsvakbeweging, 'tekent.
Het tekent de z g. eenheidsvakbeweging ten voeten uit.

Mannen uit één stuk!
Van de afdeling St. Nicolaasga ontving het bestuur van de Utrecbtsche
R.K. Werkliedenbond een briefje van
de volgende inhoud:
Beste Vrienden,
Bij deze deei ik U mede. dat
wij op Zondag 24 Juni ].l. onze
eerste vergadering van de R .K.
W.V. weer hebben gehouden.
Deze vergadering was voorafgegaan door een. plechtig Lof
met toespraak van de G.A. De
vergadering was opgeluisterd
door de muziekvereniging „St.
Caecilia", en goed bezocht, ook
vele jongeren waren aanwezig.
Van een heroprichting was hier
feitelijk geen sprake. De ieden
van de W.V. en de vakbondsleden hebben altijd hun contributie doorbetaald. Al deze gelden
zijn besteed om de werkeloze
leden hun Wettige uitkering te
geven. Dit is ons ook iedere winter gelukt. In totaal is gedUT-prde bezetting uitbetaald ƒ 8.409.—.
Om dit mogelijk te maken was
in de paroch:e een jarant-efonds
gevormd, groot ruim ƒ 3000.—.
Hieruit is eenmaal betaald de
somma van ƒ 1361.—. De overige
uitgekeerde r« w en zijn door de

beschavingspeil bezitten dan de volkeren, die hoofdzakelijk van cocosnoten of dadelpalmen leven. Voor
brood werken wij in het zweet van
ons aanschijn. Het brood breken is
een teken van gastvrijheid en
vriendschap.
Brood is een symbool van de
band tussen geest en lichaam, tussen God en de mens.
Brood is ook een symbool van de
vrede der harten, de Godsvrede,
die de wereld niet kennen wil.
Vrede is toch zo nodig omr het
brood te verwerven en brood is de
beste waarborg voor dé vrede.
Blijven wij voortaan —^ ook in tijden van voorspoel — waarderen
het brood, deze
onvergelijkelijke
mildheid der natuur, deze wonderbare gave Gods.
Vergeten wij niet de schone woorden van onzen dichter Bóutens:
„O aar des eêtste vrucht, o,
voedend brood,
Dat daaglijks van ons weert
den harden dood".
Vital V.

R K.W.V. en Vakbond en tezamen
zetf opgebracht. Zal deze zaak
echter geheel haar beslag krijgen, dan moeten wij zo nog doorwerken tot l Sept. 1945, en In
die zin is ook besloten.
Staande de vergadering heeft
een flink aantal, vooral jonge
leden zich ais IUJ aangegeven.
Dit is één van de vele afdelingen
waarvan wij weten dat zij niet alleen
niet hebben willen bukken voor Duitser of N S.B.-er, maar üun werk beginseltrouw hebben voortgezet. Met
zulke mensen een Katholieke Arbeidersbeweging opibouwen is een vreug
de, en geeft de beste garanties voor
de toekomst!

De juiste toon
De toelichting op het reglement
van samenwerking motiveert het
samengaan der drie toonaangevende
richtingen in de Vakbeweging, door
er op te wijzen, dat de praktijk van
het leven in ons land beslist had (en
heeft) over de vraag: één organisatie
voor allen, dan wel: ieder organisere
zich overeenkomstig zijn eigen levens- en wereld-beschouwing. Zó is
het inderdaad, en het heeft feitelijk
weinig zin. het is tijd en arbeid vermorsen, aan die, uit het verleden
stammende kwestie aandacht te
schenken; men zou, door er wel aandacht aan te schenken, de goede verhoudingen slechts kunnen schaden.
Het reglement van samenwerking
voorziet o.m. in het vormen van organen. Raden van Overleg, bestaande uit de plaatselijke ;entralen; in
"tal van plaatsen zijn die reeds tot
stand gekomen. Uut toegezonden publicaties blijkt, dat men de geest,
waarin moet worden samengewerkt,
heeft begrepen. Dat is o.a. het geval
met een manifest hetwelk, namens
de drie plaatselijke besturen te Alphen aan de Rijn, gericht >s tot de
werkers ter plaatse. De besturen van
de Pronest. Christelij'ke, de Katholieke en de Moderne centrale besturen, verklaren o.m.: „De Nederlandse arbeider kan zijn taak alleen vervullen in een volkomen geestelijke
vrijheid. Hij is daarbij gebonden aan
e'gen levensbeschouwing en belijdenis. Overeenkomstig de beginselen
die zij -belijden dienen de werknemers zich te verenigen. 6f in de Protestants-ChristeUjke, óf in de Catholieke, df in de Moderne Vakbeweging". En het manifest eindigt met
de oproep: ,,Sluit U dan aan bij <Me
groep, waar ge krachtens Cw levens,
beschouwing thuis behoort".
Dat is de juiste toon, zó kan de
begonnen samenwerking vruchtdragend zijn.

