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No: 146.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Geringe Communistische 
invioed Yh Saargebiedn.-

Bijlagen één.-

A A N B.II.-

V A N W.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toe
komen, een artikel uit de "Gazet van Limburgtt van Zaterdag, 
3 Maart 1951, betreffende bovenvermeld onderwerp, naar de 
inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-
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Moet Stm. Maurits het loodje leggen? &!!JE-. 
de Saar • In Interconfessionele vakbeweging 

vorm van katholiek apostolaat .,Het probleem zou eerst actueel 
worden, indien van protestantse 
zij de de behoefte werd gevoe'ld aan 
eigen organisatie. Maar daarvan 
valt nog steeds niets te bespeurren." "Katholiek wil de Saar zijr, ·en blijven !" 

- --- ~ 

Communisten Spelen GEEN GELUKKIGE OPLOSSING, ' BLOEIEND KATHOLIEK LEVEN. 
MAAR.:; .•• 

geen rol Naar onze opvattingen is deze Overigens oestaat er in Baarland 
interconfessi<>nele vakbeweging een ]:)loeiend katholiek leven. De 

(Van onze Mijnstreek-redacteur) geen gelulctd.ge oplossilig. Maai' geestelijkheid heeft geen reden tot 
SAARBRUCKEN. Men spreekt men er met de katholieke e{nstige klachten. Wat ik in Metz 

kent in het saar-gebied niet leiders over dan zeggen zij: ,,De tzag, komt inSaarland nergens voor. 
als bij ons de katholieke va]cor- verhoudingen liggen hier toch ge- D.arur woonde ik Zondagmorgen . in 
ganisatie. Wel is e1· een begin !heel anders dan in Nedell'land, :!?et c';. pr~c?tige kathedraal de h~i11ge 
gemaakt met een standsorga- zijn sterk gemengde lJevolking, l\l.ds blJ m de crypte, waar nog geen 
nisatie voor de katholieke Vergeet u voora'l. niet, dat S·aarland · ftQnderd gelovigen zich rondom ~e 
arbeide1's. Zij te1t momenteel voor het grootste percentage uit 0'\_de pastoor hadden geschaard, d1e 
30 00 l d t t '-'-"-=-= . · · ·• • - er de heilige Mis opdroeg, ,.Waar 

. 0 e en. Waa1· zij bes aa , katholleken b~staat. _D1t bete·kent, ZiJ·n de gelovigen om de kerken te 
heeft zij de steun der geeste- d t d k ~:ih 1 k 1et ailee11 de 

~ . e av 0 Je_ en n 
1
.. or-volken?" - dat is de bange 

lijkheid. Waar zij nog niet is, le1dmg h~biben m deze christe IJ~e .. ·vl:aág, die hier werd geste'ld. 
bekommert de geestelijkheid vakbewegmg, maar er ook volledig :: · . .rn saarbrücken, de hoofdstad 
zich niet over de gedachte de1' h'lll1 s_~empel op drukken. H1e: heb- van Saarland, heb Lk zelfs op door-
standsorganisati"e. ·,,wij betreu- ben ZlJ ee~ ume~e ge~egenheH;l.! om de-weekse dagen mogen constate-
ren deze houding buitenge- d_~ katholl~k-so~Iale 1~eal~.n · mt te ren, dat de heilige Diensten bijzon-
woon" zei mij een katholiek dQagen bmten e1gen riJen. ·der goed ,,bezet'' waren. En waar-voorman uit de arbeidersbewe-
ging, Hij voegde er aanstonds De katholieke leiders oorde- lijk niet alleen door oude mannen 
aan toe: "Indien wij onder on- len, dat zij met deze vorm, van en vrouwen, maar ook en vooral 
ze priesters mannen hadden apostolaat reeds goede succes- door de jeugd. 
als een dr. Poels, een pater Ja- sen he·bben geboekt. Zij verwiF ,.Katholiek wil de saar zijn en 
cobs, een pater, Colsen, dan zou- zen naar redevoeringen ~n pu- blijven", heeft nog onlangs een mi- l 

· • · d b'licaties van protestantse, dat nister verklaard. De H. Vader heeft : 
den Wij er met onze stan s-or- is saarradd van z.g. Evangelf- voor de saar een ,.nuntius" aange" 
ganisatie heel wat beter voo·r- sche zijde, waarin, vaa,k met steld, Visitator dr. J. Scl1Ulien, zoon staan." -

naam en toenaam, de sociale van een mijnwerker uit Altenkessel 
In het a.Lgemeen ,.vertelde deze gedachten van Rerum Nova- bij Saall'brüoken. . . , 

arbeidersleider" ziet de geestelijk- rum en QuadQ'agesimo Anno Wanneer binnen afzienbare tijd. 
heid nog niet in. dat de standsoQ'- worden uitgedragen. ,.Zouden · · Mtttelbe~ach een nie.uwe inijn 
ganisatle váak de enige vorm van wij niet zeer veel goodwill · záz verrijzen voor een dagproductie 
apostolaat is, die het mogelijk prijsgeven en aan invloed ver- van 7500. ton -- in Saarlarid weet 
maakt in eontact te komen m.et 

1 
liezen, indien wij de protestan- men al te vertellen, dat deze mijn 

brede arlbe~dell's-•kringen die ,.liet ten gingen uitschakelen. door mettertijd de grootste van Eu-ropa 
wel gelov~n". Men probeert de op- 1 zuiver katholieke vakOrganisa- zal worden, welke eer nu nog de 
lossing der vaak beangstigende ties in het leven te roepen?" staatsmijn Maurits voor zich op-
problemen te zoeken via de zulver .Het probleem der schelding tus- eist -- dan zal zij worden genoemd 
kerkelijke organisaties. Men heeft sen katholieke en pil',Qtestantse ar- naar .Sinte.Barbara, die ~e patrones 
nok niet de diepe zin verstaan van 'bei-de·rs in eigen va'1wrganisaties '!~van de sr:-arlandse_ mz~nwerkers .. 
het gu:ote woord van Uw Poels: noemen zij voor het Saarlanq niet . ItJ- het. meuwe d~stnctskanto.oi 
,,Het allernoodzakelijkSta werkter- actueel. Zij voegen hiera 11 toe: van de . (mterconfessJOpel_e) :cl1ns-
reln voor het apostolaat der katho-, ---"!'""-----· ____ .,...!:..-.....~_..j telij'ke mijnwerkersbond m Neun- · 
lieke leken is en blijft, het wereld-,_ kiil'chen, zag _lk dan ook haar beeld 
llj!k terrein van onze oprecht ka- aan de •wand. Voor ons een vreem-
tholieke, maar niet-kerkelijke or- de gedachte, dat ook protestantse 
ganisaties''. 

1

. oge11 naar haar beeld schouwen 1 

treft: van de rUim 170.000 ar- ken elkaar vinden tijdens studie-
Wat de vakorganisatie 'be- wanneer protestanten en katholie-~ 

lbeiders, zijn onge'Veer 50.000 1 bijeenkomsten en v~~·gader~ngen in 
georganiseerd in de intercon- Ldit gemeenschappel!Jke hmS! 
fessionele christelijke vaklJewe-
ging en ongeveer 75.000 in de 
eenheidsvakbeweging, Het ge-
tal georganiseerden is in het 
Saall'land dus beduidend. 
De eenheids-vaklbeweging is ook 

hier praiCtisclh in handen der socia
listen. Het percentage communis
ten speelt geen rol. Maar de socia
listen zijn, wat ik z~u wi'llen noe
men orthodox-marxiStisch. Er is 
herhalve voor katholieken in de 
eenheids-va~beweging geen plaat.s. f 
Zij vinden elkaar met de gelOIV:!ge ~ 
protestanten in de inte!l'confessi?- , 
nele christelij,ke vaklbeweging, d1e l 
steeds meer aan betekenis wint, ten 
koste van de eenheidSbeweging, 

De "GAZET VAN LIMBURG" 
te Maastricht 

van Zaterdag, 3 Maart 1951.-
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eveneens toe t erug t e ke r en en zich n-r·i rt r.;"!!"'ffli~""fF~~~~ 
De aommunisten daarentegen dr i j ven l an.;. zaan: 
de E . V. C. 

Het Bestuur van de c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e_ 
verga derde op 12 en 13 Oe ober t e Hee r len onder voorzitterscr.a~ 
van J • va n BUGGENHOUT . _a de ""evoerde b esprekingen r;erd !:et volgên-

J ~e commu.ni qué uitg egeven: "' -
Het Bestuur onderzocht de s tand van de besprelcin.;en , die sedert :?o Juni j .1. te P::lr i j s over !:et p l an- Schumann zi j n gehouden , 

,;met het doel de p roducti e van ko l en en s ta~.l van de 6 deelnenen
.de landen samen t e br en~en . 
~ Het stelt va st : -:?· dat . de doorvo.e r ing va.n het pl an , welke in Pari j s wordt v or
. bere~d , ernst~ge wij zigingen kan brengen in de econor.lis cl e 

bedrijvigheid van de landen en de so c i a l e 'toe stand v:m de ·u
beiders ; 

'! 2', dat weliswaar v or deringen zijn g emaakt b i j de b e s relün.;en 
11 over de definitieve stan d van de nieuw t e s che pen marltt , maar 
11 dat in tegenstelling h i e r mede met betrekki ng to t het overgangs 

tijdperk nog vele moeilijkheden moeten worden overwo1men ; 
'!3 . dat in bepaalde kringen de g edahhte wordt gel anceerd , a ls 
'.' s ou de verVJezenlijking van het p lan n iet meer noo dzak elijk 

zijn in verband met de verhoogde inter nat ional e industr i ële 
bedrijvigheid; 

'.' Het Bestuur van de Chris t eli jke l.!i jm1erkers- I nternational e 
'!spreekt de mening u it en bevest,i.gt h ie r mede. zijn vroe .:;er inge
'!nomen stand unt , dat : 
'.'1. de verwezenlijking va n het plan- Schumann noo dzakelij k i s 
'·' voor de blijvende welvaart van de be t r oklt en l an den en in be

langrijke mate zal bijdragen tot een goede verstandhouding 
van de volkeren en de vrede in de \'lereld . Deze doeleinden we t 
tigen ruimschoots de offers , die van a lle deeln emende l e.nden 
en groepen gevra agd v10rden . Het Bestuur wenst in verband h ier
nrede , dat de vertegenwo ordigingi"Van de v1erkne n:.ers in de ver
schillende organen van het plan- Schumann uitdrukkel i jk worden 
verzekerd ; 

'! 2 . all e verantwoordelijke gezagsdragers en andere p ersonen die
'! nen samen te wer.·en om een spoedige, maar da arom n ie t over

haaste doorvoering van het plan te verwezenlijken . •: 

Het N. V. V. en de daarbij aangeslotftn Al0 emene Nederla nds e 
!l:ijnwerkers- Bond herdachten Zonda~-middag , 15 October i n druk be
zochte feestelijke bi,.jeen.komsten {twee zalen) he t feit , dat h e t 
aantal leden , aangesloten bij de Socialistische Vak-Gentrele in 
Nederland , voor het eerst de 400,000 had overschreden.De Voorzit
ter va.n het N.V. V. , H.OOSTEPJWIS, belichtte bij deze gelegenheid 
in een toespraa..lc de po si tie van de socialistische beweging in de 
hedendaagse wereld , in Europa en in Nederla.nd.De heer Oasterhuis 
ze ide ongeveer het navol gend e:De wereld is geteisterd doo r werel< 
oorlogen en is thans slachtoffer van economische crises en een 
Jwude oorlog.De ,•;ereld heeft echter slechts de keuze tussen so
cialisme en kePi talisme . Er is geen tussenweg . V/i e zulks wel meent, 
vaart verkeerd: Deze wereld moet behoed worden voor de zegen i ngen 
van de c ommunistische volksdemocratie. Voor \'lat Europa betreft , 
moet men n iet spreken over he rf!tel en wederopbouw , maar over so
cialistische reconstructie i n politiek, sociaal en economisch 
opzicht . Herstel van het kapitüisme of beter gezegd van het ka
pitalistisch systeem is t:.it de _boze . In Nederland is reeds veel 
bereikt na de oorlog , mqar er ~s nog veel te doen.Het levens
peil van de arbeiders r.!Oet op hoger pla..n gebracht worden . 
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CHR. VAKBEWEGING IN 
DUITSLAND? 

l.C. V -deputatie te Berlijn 
Een deputatie van het Int. Chr. 

Vakverbond bestaande uit de heren 
Teasier (Frankrijk), Serrarens 
(Nederland) en Cools (Belg:ë) heeft 
een bezoek aan Berlijn gebracht. 

Tijdens een persconferentie In , 
de Duitse hoofdstad, welke door 
ongeveer 40 journalisten werd bij
gewoond, heeft de heer Serrarens 
medegedeeld, dat men t.z.t. ook een 
bezoek aan de verschillende zones1 
wil brengen om de nu verzamelde 1 

gegevens tot een afgerond geheel ' 
te kunnen completeren. Eerst dan 
is een definiü.ef oordeel mogelijk. 

De delegatie heeft nauw contact 
gehad met de Chr. Dem. Unie, vnl. 
met Jakob Kaiser, die vóór het 
ffitlerregiem leider van de Chr. 
vakbeweging in Duitsland was. Ook 
werd een bezoek gebracht aan het 
bestuur van den Freie Deutse Ge
werkschaftsbund, de eenheidsvakor
ganisatie van de Sowjet-zone. 

Tijdens de persconferentie wer
den den heer Serrarens ook vragen· 
gesteld over de schade, die Neder
land door de Duitse bezetting ge
leden heeft, op welke vraag de Ne
derlandse vertegenwoordiger een 
aantal indru]j:wekkende cijfers uit 
de b.ieromtrent opgestelde rege
ringsrapporten genoemd heeft, 
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oess. Ne.: ... ®..J:9. .. @ 

CWT. : _...J'J!:/".k..S.A':~~-
OATUflt: .. _l.l.:::..r.::.'/7~-~ ... 
PAR.: ..... ·--································ ··· 

l.C.V .. -bestuur in Berlijn 

Bezoek volledig 
succes 

Belangstelling voor christe
lijke vakbeweging aanwezig 

(Van onze co?Tespondent). 
Het bezoek, dat de bestuurs

leden van het Internationaal Chris. 
telijl<: Valwerbond, de heren Tes. 
sier, Serrarens en Cool, aan Ber~ 
lijn gebracht hebben, .kan, indien 
men rekening houdt met het ge~ 
stelde doel, een volledig succes ge. 
noemd worden. Voor het eerst 
sinds 1933 werd de gedachte der 
christelijke vakbeweging .openlijk 
naar voren gebracht en werd een 
onde traditie hersteld. De christe~ 
lijke vakbeweging, die stelselmatig 
in Duitsland wordt doodgezwegen, 
heeft zich weer aangemeld. 

Gedurende hun verblijf te Ber
lijn voerdJen de bestuurderen van 
de chris>telijke vakverenigingsin~ 
ternationale besprekingen met 
Franse, Engelse eai Amerikaanse 
autoriteiten, met het ·bestuur van 
het "Vrije Duitse Vakverbo:old", 
met de voorzitter der christelijk· 
democratische unie in de Sovjet~ 
zone, Jakob Kai.ser, en met oude 
chris>telijke vakbond•bestuurders 
uit de CDU. Op een persconferenltie 
'Voor Duitse journalist·en werden 
het doel en de betekenis der chris
telijke vakbewegi:n:g uiteengezet. 
Uit de talrijk\) ges>telde vragen 
bleek de grote belangste!ling, die 
in Duitse kringen voor de chris
telijke vakbeweging heerst. Over 
hetzelfde Qllderwerp heeft de heer 
Serrarens een causerie gehouden 
over de Amerikaanse radio van 
Berlijn. Voor hun vertrek uit Ber
lijn werden de rcv -!bestuurders 
nog <mtva::ngcn door Z. Em. Kar
dinaal von .l:'reysing. 

Gevraagd naar de indrukken van 
zijn reis, verklaarde de heer Ser~ 
rarens mij, dat hoewel ,zijn bezoek 
aan Berlijn slechts als een eerste 
con:tactneming kan worden be· 
schouwd, hij toch reeds de over~ 
tuigi:rug heeft gekregen, dat de 
chr.iSitelijke vakbewegingsgedachte 
meer toegewijde aanhangers telt 
dan men zou verwachten en dat 
ook onder de geallieerden hiervoor 
thans meer begrip heerst dan en~ 
k,ele maanden gele·den. Zijn ken
nismaki:n.g met de eell'heidsvakbe
weging beves>tigde slechts de juist. 
heid van de in West-Europa ge
volgde lijn om dJe chri.stelijke vak~ 
beweging niet in een of andere 
eenheidsorganisatie te doen op
gaan. 



• 

• 

IOSS. No. : .. !:[.!). .... 0.?. .. 6.!-.o 
~T. : _g_~ .. ?.: .r.: .. JI.lYt.!4!. ........ . 
OA TUM: I dJ.::.t..f/t.R.:::!i. .. f- -·· 
PAR.: ····--··-····-······-·-···· ··· 

Oproep ·vlh ·INTERNATIONAAL 
VAKVERBOND tot de arbeiders 
!Een belangrijke vergadering van het l.C. V. 
te Brussel 

Het bestuur van het Internatio
naal Christelijk Vakverbond heeft 
pp 15 dezer een belangrijke ver
gadering gehouden te Brussel. 
1 Benevens t a l van vraagstukken 
van innerlijke en or.ganisatori.Bche 
aard, heeft het bestuur verslag 
!gehoord over de rei.<; van de al
gemene secretaris dhr Serrarens, 

~
aar de Verenigde Staten, waar 
ij het I .C.V. vertegenWoordigde 
p de vergaderingen van de Eco· 
omische en Socialè· Raad van de 
erenigde Naties. Het bestuur 

verheugde zich over de gunstige 
indruk, die het I .C.V. daar heeft 
lgelaten en nam met belangstel
ling kennis van het «Memoran
dum over de Vrijheld van Vakbe
\ve!Png», dat door de algemene se
è retaris bij de Economische en So· 
clale Raad werd ingediend. 

De heroprichting van de chris
telijke vakbeweging in het Saar
gebied wordt eveneens met vreug· 
de begroet. In dit verband wordt 
dan de toestand op gebied van 
vakbeweging in Duitsland, Oosten
rijk, Italië en andere landen van 
;Europa en van Zuld-Amerika on-
derzocht. . 

Het bestuur zal alles in · het 
werk stellen opdat de regeringen 
per bezettende machten de rech
ten der chri.Btelijke vakbeweging 
zouden eerbiedigen en hunne op· 
vattingen over vakbewegingsvrij
heid in waarlijk democratische zin 
r~:ouden hierzlen. Maatregelen wer
den in dit verband getroffen. 

Het bestuur van het I.C.V. on· 
derzocht de door hem te nemen 
maatregelen in aansluiting met de 
oproep der Verenigde Naties ten 
voordele van de noodlijdende kin· 
peren der gehele wereld en besloot 
een oproep voor de vrede te rich· 
ten aan alle arbeiders van de we
reld en bijzo,nder aan al deze, die 
de christelijke beginselen van vre
~e en naastenllefde zijn toegedaan. 

OPROEP VOOR DE VREDE 
De \izlgwekkende karavaan van 

de oorlog en .zijn verschriltkingen. 
zijn rouw en zijn pulnen, is ter· 
nauwernood voorbij, of daar te
kent zich tegen de horizont reeds 
de spookgedaante van de -toekom· 
~tige oorlog af. 

De puinhopen van de bombar
jementen zijn nog niet opgeruimd, 

en reeds berekent" men matllema· 
t isch·nauwkeurig de vernietings
kracht van n ieuwe' oorlog.svindin· 
gen. 

Het bloed van strijders en weg
g evoerden i.<; ternauwernood op 
slagvelden en In concentratiekam
pen weggewist of daar spreekt 
men er · weer volop van, dat a n
dermaal bloed zal vergoten wor· 
den. 

Natles dagen ellmnder uit en 
mensen treden in het strijdperk. 
De psychose van de «onvermijde· 
lijke oorlog» wordt roekeloos ver
wekt. 

In het bewustzijn van h et ge· 
vaar, dat de mensheid bedreigt, 

in de overtuiging, dat alleen 
een nooit versagende kamp voor 
de vrede, die dag a an dag dient 
te worden opgebouwd, de wel;'eld 
van de onder.gang kan redden, 

IN NAAM VAN DE ARBEI
DERS. DIE HET VERDEDIGT, 

IN NAAM VAN DE LEER, 
DIE HET HULDIGT, 
richt het Internationaal Christelijlt 
Vakverbond een dringende oproep 
tot alle arbeiders. tot alle vol· 
keren, tot de regeringen en tot 
de Verenigde Naties. 

Het brengt de regeringen en de 
volkeren in herinnering, dat het 
niet mogelijk i.<; zich op te sluiten 
in de kluis van het nationaal 
egoïsme, die caricatuur van de 
waarachtige vaderlandsliefde. 

Het vraagt alle arbeid€rs van 
de gehele wereld hun stem te la· 
ten horen over g-eographlsche en 
politieke ~renzen heen, om zich 
m de striJd tegen de ellende te 
verenigen. 

Het bezweert de verantwoorde-
1\i-ke leiders van de Verenigde Na
ties, wier taak het is de vrede 
op te bouwen, het Grote Verbond 
der Mensen te bevorderen om aan 
allen, in vrede en rechtvaardig
heid, een menswaardig bestaan te 
verzekeren. · 

Het I.C.V. doet deze . oproep ;n 
het volle bewustzijn, dat hij be· 
a.ntwoo_r~t aan de wanhoopskreet 
van nuliloenen wezens, die leven 
in angst om de dag van moro-en 
en zich vertwijfeld afvragen wa"a.r
om de Verstanelhouding der Vol
keren onmogelijk Is om de vrede 
te bouwen, dan wanneer zij wèl 
verwezenlijkt werd om de oorlo<>' 
tot een einde te brengen. "' 
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