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O, f(!?rs nacht, schoonerdqnde dqegera,
Hoe kanHerode-s 't licht verdroegen,
Dat ia Uw duisterrxisse blinckt,
En. wordt geviert en aangebeden,1?
Zijahpoghrnoed luistert nqaeen. reden,
Hoe schel die in zijn ooren knnc,kt.
Hij pooght d'oarioosle te ,
Door 't moorden, vononnoosle zielen,
Era. weckt eerxsbqcl enlq.«dqesch,rey,
In. Bethlehern en op den. qcEer ,
Ea rnaeckt den geest vcjri Ra.ch.el woeker,
Die wqererz goet door beerad erxwey.
DOA aap het we-steq, dqnirv^e^ ooslrerj,
Wiezql die droeve moeder trooster?,
Nu zy bqcr lieve ki^aers derf b ?
Nuzy die ziet ia,'t Woed versruooren,
Aleerze naulix^zjjri geboren,
En. zoo veel zwoerden rood gever r 1 9
Zy zieb de tndleck op de tippen
Vqndie bcstorve en bleecke lipper?,
Ceruckt rïpch.ver5cliva.iarwoedcrs borst,
Zy zieb de beere tro.e»tje5 hapgpî -,
Als dqyw, qcm druppels op de wcf gen :
7y zici ze vuil vqn bloed beraorst.
De \virackbnaeuwdecU wu mcrz.jjt2 boogbjes
Gelokew en geen lop fxerade ooghjes,
Die strqelden tot 'm. 't moeders hart.
Absccirrer2,dien2et hoer gewemel
Het q<?K2sch.iiascbiepea toreen' hemel ,
Eer 't met een' mist bet rocken werd.

d'elleride ea't jammer
E? telten zoo veel jonge bloemen-,
DiedoerivcrwelcKtea, eerze noch
Haer frissche blqderea ontloken.,
EK> liefelijckvooryder rokerz,
£12 '5 morgens aKancken 't eerste z
Zoo velt de zciri de korewqirew.,
Zboachud ean buy a<^ groene blqererz,
WqoReer het stormt \n 't wilde woud.
Wat kan de blinde stqetrucht brouwen,
Wararcecrze raest uit misvcHfo^wen.!
Wqt luid zoo scberzdigh dqt hoer rouwt!
Bearuckte Rachel, schort dit wqereti:
Uw l<iadep sterven martelqererX»
Ett ecrstelinoen van. b.ol zqed;,
Pqt uit uw bloed begint "te groeien,
En heerlijck tot God.s eer ictl bloeien,
Eadoorgeen wreedheid en

Joost vqnc(etiU)i].del.



ALS KERSTMIS NADERT
Als Kerstmis nadert, gaan de gedachten van ongetelde millioenen
uit naar het verhaal van het hind in de hribbe; naar de boodschap
van het Christendom; in de mensen een welbehagen. En hoe
dikwijls ook de mensheid zelf, en de Christenen niet minder dan
de anderen, ze door haar daden heeft te schande gemaakt, alt i jd
opnieuw herhaalt zij ze; zij is onsterfelijk; zij is ons ingeboren.
Zij zal worden herhaald tot zij van vrome wsns is geworden tot
werkelijkheid, want zij houdt de belofte in van vrede tussen de
volken. Zelfs in deze dagen van verbijsterend oorlogsgeweld, van
ongebreidelde vernietigingswoede en ontzettende moordlust, durven
mensen het woord uitspreken, durven zij hun hart er voor ope-
nenen. En de geschiedenis zal ons geslacht beoordelen naar de
maatstaf, niet van de zonde jegens de mensheid, die het heeft
misdreven, maar naar de toewijding, het geloof, dat zij heeft be-
tracht, om uit het rampzalige heden de volken op te heffen en
een toekomst te scheppen van vrijheid, welvaart en geluk.
Zo hunnen wij. ook zij die aan de traditie van het Christendom
zijn ontgroeid, het naderen van Kerstmis begroeten als een aan-
leiding om ons een ogenblik heen te zetten over het dageli jkse
oorlogsgebeuren, ook om ons los t« maken uit de gedachtensfeer
die zich vormt uit de dagelijkse wreedheden om ons heen en ons
af te vragen: hoe kunnen wij straks, als de zaak van de vrijkeid
heeft getriomfeerd, het best de zaak van de vrede dienen, de
boodschap van het Christendom maken tot de wet der samen-
leving tussen de volken.
In de mensen een welbehagen — zal het ooit mogeli jk zijn, dat
Nederlanders, dat Polen en Russen, Noren en Belgen en Fransen
een gevoel van broederschap koesteren jegens het Duitse volk9
En toch, als wij het ernstig menen met de blijde boodschap van
Belhlehem, als zij leeft in het innerste van ons innerste en
hoe zouden wij ons anders Socialisten durven noemen ! — moeten
wij hopen op, moeten wij trachten naar een toekomst, waarin wij
ook hel Duitse volk met vertrouwen tegemoet kunnen treden
waarin wij het de broederhand kunnen reiken.

Is deze toekomst onbereikbaar, dan is een vreedzaam Europa
een bedriegelijh droombeeld, da*i is het noodlot van de derde
wereldoorlog onafwendbaar, dan gaat de Europese bescha-
ving ten gronde, gelijk die van het oude Romeinse Rijk, van
het oude Griekenland, van het Egypte der pharao's en van
de Oosterse Rijken ten gronde zijn gegaan.

Gemakkelijk hebt gij, Duitsers, het ons niet gemaakt, om deze
overwegingen op te nemen in ons besef, ze uit te spraken, ze te
verdedigen. Dat gij sterker waart, wisten wij. Dat gij gelooft in
bruut geweld, wisten wij ook. In dit opzicht, was er geen ver-
schil, alleen verschil in graad tussen U en de andere grote
volken.
Aan de mensheid hebt gij onwaardeerbare schatten van weten-
schap en kunst geschonken; maar de grootste gave: de waardering
van, de eerbied voor de persoonlijkheid, van mensen en volken,
is maar in zeer geringe mate Uw deel geweest. In 1914 hebt gij
het Belgische volk vertrapt en in 1940 het Nederlandse, alleen
omdat dit dienstig was aan de plannen van Uw legerbestuur. Wij
konden weten, wat wij van U hadden te wachten. Dat wij ons er
niet naar Achtten, lag niet aan U, maar aan onze luchthart igheid.
Reeds in 1899 en 1907, bij de Vredesconfereniies, had Uw keizer
uitdagend geweigerd, te spreken o*er het staken van de wedstri jd
in wapening. Dat gij niet hebt berust in de nederlaag van 1918,
wisten wij ook. De hele wereld wist. dat Hitler Duitsland uit-
rustte voor de revanche-oorlog, dat gij, het Duitse volk de revanche-
oorlog aanvaardet.
Gij hebt hiermede een grote schuld op U geladen; maar een deel
daarvan dragen de andere volken mede. De vrede, die zij U hadden

opgelegd, had niet de oorzaken aangetast, die hadden geleid tot
de oorlog Zij misten het geloof in de duurzaamheid van de vrede.
Zij leefden, evenals gij, bij het woord van Uw ouden Moithe-
„de eeuwige vrede is een droom ; en niet eens een mooie droom".
Vragen van machtspolitiek, van een billijke verdeling der grond-
stoffen, waren onopgelost gelaten, nauwelijks aangeroerd. Natio-
nalistische en kapitalistische bekrompenheid hebben hen verhinderd
hun overwinning van 1918 om te zetten in een blijvende winst
voor de mensheid, voor de samenleving der volken. Maar Uw
schuld is zeker niet geringer dan de hunne.
Gij hebt ach en wee geroepen over de schadeloosstelling,, die U
was opgelegd, hoewel gij niet meer hebt betaald, dan 6% van
Uw volksinkomen; maar gij kebt toegelaten, dat tijdens Uw zo-
genaamde t i jde l i jk verzet tegen de Roerbezetting, een verblinde
regering een inflatiepolitiek voerde, die grote groepen van de
Middenklasse tot de bedelstaf bracht, de gezinnen der arbeiders
teisterde en de weerbaarheid van hun organisaties verlamde.
„Aan het Duitse wezen", profeteerde een van Uw dichters, „zal
de wereld genezen". Maar toen gij, toegelaten tot de Volkenbond,
in de gelegenheid waart, de projectie waar te maken, hebt gij het
schromelijk verzuimd. Stresemann moest zijn vredespolitiek voeren
tegen zijn eigen partij in ; en toen in 1929 de Economiscke Wereld-
conferentie met zeldzame eenstemmigheid de dringende nood-
zahelijkhe'd had uitgesproken om de tolmuren af te breken, keerdet
gij naar huis om ze hoger op te trekken en U er achter op te
sluiten. Maar toen in 1929 de grote crisis losbarstte, mede door
Uw schuld, weet gij alle ellende, die zij bracht, aan de anderen.
Gij hebt U beklaagd over het wantrouwen, waarop gij telkens
weer zijt gestuit. Is het wonder, dat men U niet vertrouwde? De
politiek van Uw befaamden Rijksbankdirecteur Schacht bezorgde
hem in Londense banhierskringen de naam van afzetter.
Gij liet de moordenaars van Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht
ontsnappen. Gij liet de moord op Erzberger en Rathenau, op
Haase en Eigner ongewrohen. Bendehoofden drilden hun troepen
en vonden een veilige schuilplaats op de landgoederen van Uw
adellijke grondbezitters. Nimmer hebben de kleine volken van
Europa, de waar l i jk vredelievenden, naar U kunnen opzien, ge-
lijk zij het konden doen naar Frankrijk, naar Groot-Brittannië,
naar de Verenigde Staten, in het vertrouwen, waarmee de zwakke
op ziet naar den sterke^ zijn na tuur l i jker beschermer. Alt i jd hebt
gij gejerimiteerd over het dwangjuk, dat U was aangelegd; zodra
men toeliet, dat g i j het afwierpt, hebt gij de wapens gesmeed
om Uw wraih- en heerszucht bot te vieren.
Neen, gemakkeli jk hebt gij het ons niet gemaakt, om U tegemoet
te treden met vertrouwen ! En nog lang zal het duren, nog veel
moet er bij U veranderen, eer wij aan U hunnen denken met een
gevoel van broederschap. Volken plegen snel te vergeten, en zelfs
te vergeven. Uw bruut en bars geweld, hoe beledigend ook en
hoe wreed, zou niei een zo diepe wrok in ons hebben geslagen,
zou ons niet zo hebban vervuld met haat en verachting, als Uw
barbaarsheid naïf en oprecht was geweest. Maar hoe gemeen
hebt gij ons behandeld ! Met hoe geveinsde gemoedelijkkeid hebt
gij gemeend, ons te kunnen overreden tot de slavernij, waarvoor
gij ons kad tiestemd. Hoe vals hebt gij, als de Keizer van het
oude Rome, die in z i jn tu inde maanzaadkoppen afsloeg, ons beroofd
van de mannen, die wij in v r i j h e i d ons tot leiders hadden gekozen,
U inbeeldende, dat wij als een kudde zonder herders, blatende U
zouden volgen. Met welk een wellustige wreedheid hebt gij de joden
uit ons midden uitgeroeid. Hoe bloeddorstig hebt gij iedere uitbar-
sting van verzet, iedere U ' t ing- van onze vr i jheidsl iefde gewroken
aan schuldigen en onschuldigen, zonder onderscheid. En, ten slotte,
nu gij ziet, dat de ove 'winning U ontgaat, nu de nederlaag U aan-
grijnst, hoe laf ha r t i g laat gij voor het laatst op ons weerlozen Uw



woede los! Niet genoeg, dat gij onze hossen hebt vernield, bederft
gij onze landerijen met zeewater, stort gij onze havenwerken in puin,
haalt gij uit onze fabrieken de machines en zelfs uit onze woningen
de meubelen weg, teneinde ons achter te laten in een ellende, nog
groter, dan die U staat te wachten !
Waarlijk het host ons inspanning te voorkomen, dat wij worden
meegesleept in de zedelijke verwildering, in de ontaarding, waar-
aan gij U zonder verzet heHt overgegeven. Het is nodig, dit te
bedenken, het uit te spreken, nu wij moeten antwoorden op de
vraag, welke middelen de beschaafde mensheid moet toepassen,
om aan ons werelddeel een duurzame, vreedzame samenleving
te verzekeren. Deze taak, ons opgelegd, is er een van beschaving,
niet van wraak. Zelfs met het uitspreken van het woord vergel-
ding, moeten wij voorzichtig zijn. Hoe onmetelijk veel hebben de
overweldigers vernietigd bij hun zegetocht over Europa, naar
Oost en West, naar Noord en Zuid.
Dat dit alles zou kunnen worden vergolden, ligt ver buiten iedere
mogelijkheid. Het onontkoombare feit, dat bij al onze overwegingen
het ui tgangspunt moet zijn, is dat midden in ons werelddeel
een volk leeft, het grootste van alle, een rusteloos, werkzaam, een
rijk begaafd volk, maar een volk ook, dat nog niet de kluisters
der 'gewelcJsaanbidding heeft weten te breken, dat nog altijd belast
is met de lakken der „Bedientenhaftigheit", die de grote viijheids-
held Friedrich Engels het verweet in de vorige eeuw, een volk,
waarin het conflict zich voltrekt tussen middeleeuwse barbaars-
heid en modern humanisme.

In deze dagen zien wij dit volk als een wolf, die
opgesloten is in een kooi, heen en weer rent in
dolle angst voor de Russische beer, die staande
voor de tralies en links en rechts niet zijn klauwen
omsluit en de wolf met kooi en al dreigt te ver-
pletteren . Het geeft ons leedvermaak. Maar dit mag
ons niet beheersen, als wij voor Europa een nieuwe
beschaving willen scheppen. Willen wij een toekomst
bouwen, die staat op een hoger peil van beschaving
dan het verleden, willen wij de Kerstboodschap

nader brengen tot haar verwezenlijking, dan mogen
wij ons niet laten leiden door wraakgedachten.

Willen wij een samenleving van de volken, die
die naam verdient, dan moeten wij ons verheffen,
ook boven eigen nationaal belang, die hoe gerecht-
vaardigd in zichzelf, in hun uitwerking gelijk-
soortig zouden zijn aan de barbaarsheden, die wij
verwijten aan de Duitsers. Wij denken aan het
annexeren van Duits grondgebied, waarbij millioe-
nen - - vijf, tien of meer - - Duitsers van huis en
hof zouden worden verdreven, zodat ontelbare ont-
wortelde mensdieren door het verminkte Duitse
Rijk zouden zwerven, bereid tot elke daad van
terreur tegen de eigen landgenoten misschien, maar
stellig tegen den vreemdeling, die zich had geves-
tigd op hun grond.

Wij denken ook aan andere middelen, die in de
bedorven atmosfeer van deze tijd een goed onthaal
vinden, maar die, zodra de oorlogsdamp wegtrekt,
als ondienstig, als de beschaving onwaardig zullen
worden ter zijde geschoven.

De taak voor hen, die de grondslagen moeten
leggen van het nieuwe Europa, is ongekend zwaar.
Zij moeten streng, maar zij moeten tevens wijs
zijn. Zij mogen niet, als de vredemakers van 1919
zich afmaken van huu plicht met revolutiebouw.
Zij zullen blijven beneden hun roeping, indien
niet diep in hun ziel de vredeboodschap leeft:

IN DE MENSEN EEN WELBEHAGEN!

Waarden wanklen, en in oude waarheden
staat de wig van de twijfel splijtend gedreven.
Wordt in de chaos die wij nu beieven
mensheid en menslikheid voorgoed verleden ?

Of zijn de spanningen, die ons omgeven
en de spanningen die wij in ons voelen,
enkel het snel heen en weer schieten van spoelen
die staag aan 't kleed van nieuwe tijden weven ?

Wordt vanzelf deez' aarde eens een ster-schone
zuivere mensengemeenschap, en geraakte
z' ook vanzelf zover van enig licht?

Neen: de wereld waarin de mensen wonen,
is de wereld, zo haar de mensen maakten:
niet geschiedt, of 't is door mensen verricht.

Laatren mogen de zachte liederen zingen
met een mild ritme en vol teedre gloed,
als geheeld zijn deze vernederingen
en de strijd geëindigd is die nu woedt:

wanneer gemeenschappelijk allen voortbrengen
wat allen bekleed en wat allen voedt,
en geen haat meer is om het bezit der dingen,
maar elk mens elk ander als broeder begroet.

Laatren mogen de zachte liedren zingen
met speelse woorden, trippelend als ranke
kindervoeten in feestlik dartele dans,

maar wij-van-nu kunnen de stem niet dwingen
tol een blij lied, enkel met harde klanken
aanklagend spreken over de nood van tans.



MOED EN VOLHARDING
De donkere dagen voor Kerstmis, vormen tevens de donkerste
periode, die Nederland gedurende ck bezetting heeft doorgemaakt.
De hoop op een spoedige bevrijding van heel ons land, die zo-
velen een ogenblik met vreugde bezielde, is niet in vervulling
gegaan. Wij moeten opnieuw geduld oefenen. En onder welke
omstandigheden!

Onze jonge mannen aan het werk voor den vijand of nog dage-
lijks in gevaar te worden weggesleept; het bedrijfsleven ontwricht
de bedrijven veelal vernield of beroofd; een groot deel van de bevol-
king zonder licht, bijna zonder brandstof en met een schreeuwend
gebrek aan voedsel. Velen door onderwaterzettingen of doordat
hun omgeving gevechtsterrein werd, gemaakt tot zwervers, die
alles moesten prijsgeven. En daarbij de terreur die, na een korte
verslapping in de Septemberdagen, nu weer talloze slachtoffers
maakt.
Zwaar is de druk, die op ons volk rust.
Maar zoals wij weten, dat de donkere dagen voor Kerstmis de
voorboden zijn van de komende keer, van het lengen en lichter
worden der dagen, van de weer te wachten opbloei in de natuur
zo weten wij ook, dat achter de duisternis van het diepste leed
en de zwaarste zorgen het licht der bevrijding ons wacht.
Dit maakt tenslotte voor wie de nek niet wil buigen voor de
onderdrukker, omdat hij vrijheid, recht en menselijkheid boven
alles stelt, deze donkere Decemberdagen vol nood en moeilijk-
heden, beter te dragen dan de zonnige maanden van Mei en
Juni 1940, toen het leven toch spoedig, schijnbaar, grotendeels
weer zijn gewone gang ging.

Toen scheen het mogelijk, dat het.nazi-barbarisme lange tijd over
ons land, over Europa, over een groot deel van de wereld zou
heersen; dat de vrijheid van de geest zou worden gebroken en
de rechtsgedachte tot een aanfluiting zou worden.
Nu weten wij met volstrekte zekerheid, dat de dagen, van den
onderdrukker geteld zijn. Reeds is de Duitse aanvaller terugge-
drongen uit onmetelijke gebieden, die hij blijvend meende te
kunnen bezetten. De overmacht van zijn luchtmacht is gebroken.
Zijn duikboten zijn van de zeeën gevaagd Al zijn bondgenoten
in Europa zijn van hem afgevallen en grotendeels hebben zij zich
tegen hem gekeerd. In het Westen zowel als in het Oosten staan
de legers der Verenigde Volkeren reeds op Duits gebied, dat
ook in het Zuiden wordt bedreigd. Nog kan hij de dag der afre-
kening trachten te vertragen, maar zijn lot is bezegeld.
Wat ons eigen land betreft, drie provinciën zijn reeds geheel of
voor een belangrijk deel bevrijd En de verwoestingen zelf, die
de Duitsers in het bezette gebied aanrichten, getuigen van hun
besef, d<it zij het ook daar niet lang meer zullen houden.
Zo kunnen, ondanks alles, deze moeilijke dagen doorstraald
worden door de zekerheid der overwinning, die ons in de eerste
plaats vrijheid zal brengen Herstel van de onafhankelijkheid van
ons land en van de geestelijke vrijheid en veiligheid in de wereld
En een overwinning, die ons wel is waar niet onmiddellijk en niet
automatisch welvaart en volle werkgelegenheid zal brengen,
maar die ons de mogelijkheid zal geven onze krachten daarvoor
in te spannen en de grondslagen te leggen voor betere maat-
schappelijke verhoudingen.
Daarvoor hameraden, moed en volharding!!

Door transportmoeilijkheden "waarmede onder de hui-
dige omstandigheden vrijwel iedere illegale krant te
kampen heeft, verschijnt dit nummer van „Paraat" iets
later. De inhoud is niettemin nog volkomen actueel.

Niet, dat een overmachtig tegenstander
ons geranseld heeft en uiteengeslagen -
niet onze uiterlike nederlagen
tegen de blinde stormloop van den ander -

en het feit niet, dat geheel in elkander
stort het nieuwe aardrijk, dat wij dichtbij zagen -
dit -s alles niet het ergste: het maakt de dagen
tot dagen van schade ons, niet van schande.

Maar: dat nog altijd onz' onnoozle monden
d'ijdele hazen mateloos herhalen,
en dat zelfs geen rampe' ons verleren konden
't laf gepoch op latere zegepralen -

en God! dat zonder schaamt om d eigen zonden
wij nóg onze makkers om hun schuld smalen ...



VHEIIESf AAK?
Indien
De belangrijke levensbeschrijving van President Wilson is die van

Ray Stannard Baker. In het hoofdstuk, waarin hij de plichten en de
rechten behandelt van de Verenigde Staten bij het uitbreken van
de eerste wereldoorlog, en het verlangen van Wilson om den vredes-
stichter te zijn, schrijft hij:

„Terwijl de organisatie voor een mogelijke oorlog een halve
eeuw lang de knapste koppen van Europa aan het werk had
gezet, terwijl alle bronnen van wetenschap en scheppingskracht
in beslag waren genomen voor de voorbereiding van „den
dag", was weinig ernstige aandacht besteed aan denkbeelden
voor het bewaren van de vrede en nog minder aan de gedrags-
lijn, die ten aanzien van een grote wereldbrand een neutrale
natie diende te volgen. In de Verenigde Staten was practisch
geen neutraliteitswetgeving tot stand gekomen sinds 1838. In
een tijdperk van vliegmachines behielpen wij ons met de werk-
tuigen uit de tijd van de ossekar. Plannen als het Haagse
Hof, de arbitrageverdragen, de nieuwe voorstellen van Bryan,
ieder op zichzelf een moedig begin. Het Haagse Hof was voort-
gekomen uit de eerste bijeengeroepen Vredesconferentie van
1899. Het bestond uit een lijst, waai op de staten namen

brachten van personen, geschikt om als scheidsrechter op te
treden. Bij het dreigen van conflicten konden de betrokken
regeringen, indien zij een vreedzame oplossing zochten, uit
die lijst een scheidsgerecht samenstellen. De arbitrageverdragen
waren verdragen voor de vreedzame oplossing van geschillen,
door de Verenigde Staten vroeger gesloten met een paar
dozijn staten.

Bryan was in 1914 Wilson's mininter van buitenlandse
zaken. Het modelverdrag, door hem ontworpen, verplichtte
de staten, bij het rijzen van een conflict een commissie van
vijf te benoemen, die opdracht kreeg het geschil te onder-
zoeken en er een rapport over uit te brengen. Het kreeg de
naam „afkoelingsverdrag".

Bij het uitbreken van de oorlog mistte zij prestige bij de
dragers van de regeringsverantwoordelijkheid, zowel als de
steun van belangrijke delen van de publieke opinie. Wat men
internationale wetgeving noemde, was niet meer dan een
magere en innerlijke tegenstrijdige verzameling van preceden-
ten, die niet steunde op werkelijke sancties? Om een oorlog
te ontketenen behoefde er slechts te werden gedrukt op een
omvangrijke en wei-geordende machine, die zich hierop in
beweging zette naar zijn eigen schrikwekkende wetten. Het
was oneindig veel moeilijker en meer ingewikkeld voor een
neutraal staatsman, het schaduwbestaan te verdedigen en te
handhaven van een internationale wetgeving: iets wat geleek
op orde te bewaren in een wereld, die het verstand had ver-
loren; levensadem in te blazen aan zwakke plannen voor
internationale samenwerking.

Indien Amerika, in de twintig of vijftig jaar, die vooraf-
gingen aan het schot te Serajewo, de helft van het verstand
en een tienduizendste deel van het regeringsgeld, dat de mili-
taristen van Europa hebben uitgegeven, had besteed aan de
studie van de neutraliteitsproblemen, aan het smeden van de
vredeswerktuigen en het oefenen van het volk in het gebruik
hadden wij naar alle waarschijnlijkheid de oorlog kunnen
voorkomen en hadden wij kunnen grijpen naar de leiding in
de wereldgeschiedenis, waarvan wij droomden".

Indien....
Tot de dromers behoorde ook Wilson, de president van de Ver-

enigde Staten. Niet alleen tot hen, die ervan droomden, dat Amerika
het uitverkoren volk was om de wereld te leiden op de [weg der
beschaving, in haar vlag is niet alleen de vlag van Amerika, maar

die van de menschheid, zeide hij in zijn rede in het congres van de
5e Maart 1914.

Reeds in Augustus 1914 „droomde" hij van het organiseren van de
vrede, van een nieuwe wereldorde. Vier beginselen was zijn voor-
lopige conclusie, behoren te worden verwezenlijkt.

Ie. Aan geen land mag worden toegestaan een duim grond te
krijgen door verovering.

2e. Kleine naties moeten gelijkberechtigd zijn met de grote.
3e. De wapenfabricage mag voortaan niet door particuliere.- onder-

nemingen, maar alleen door de staat geschieden.
4e. De stichting van een Volkenbond, die aan iedere staat de be-

scherming van zijn onschendbaarheid verzekert, door alle andere,
zodat een land, dat deze verplichtingen breekt, zich automatisch
een oorlog op de hals haalt.

Uit dit embryo is het vclkenbondsontwerp gegroeid, waarmee
Wilson de oceaan overstak naar Europa. Wiïson, de dromer. „Die
halfzachte mijnheer Wilson", hoorden.wij nog onlangs een ontwikkeld
man zeggen. Wie de gelegenheid had van Wilson's geschiedenis iets
meer te leeren kennen dan de meeste Europeanen, weet, dat deze
dromer destijds als rector van een universiteit een belangrijke her-
vorming in het onderwijs tot stand wist te brengen, als gouverneur
van de staat New-Yersey met succes de inmenging van de ver-
kiezingsagenten, de bosses in zijn bestuursbeleid had weerstaan en
de strijd aanbond tegen de monopolistische trusts; en dat hij in het
eerste jaar van zijn presidentschap van de Verenigde Staten een
belangrijke hervorming van het tarief van invoerrechten en van het
bankwezen had doorgezet. Hij bereidde een grootscheepse aanval op
het monopolistische kapitaal voor, toen de oorlog uitbrak en de
problemen, zowel van nationale als van internationale politiek, daar-
uit voortgekomen, zijn werkplan in de war stuurden. Wie belangrijke
hervormingen wil tot stand brengen, moet beschikken over een meer
dan gewone staatsmankunst. Maar even stellig mag men zeggen, dat
dat de dromers zijn, aan wie de geboorte van grote hervormingen
is te danken. Voor de verwezenlijking van de ideeën zorgt de prac-
tische staatsman, de idee zelf is afkomstig van den dromer. In Wil-
son waren staatsman en dromer vereenigd. Wilson's volkenbond is
een mislukking geworden. Een droombeeld? Ja en neen. De idee was
op weg werkelijkheid te worden; maar de Europeese staatslieden,
die de vredesverdragen moesten opstellen, belemmerden deze ont-
wikkeling zooveel zij konden. De grootste veldheer in de modernste
geschiedenis Napoleon, kwam tot het inzicht, dat grote problemen
niet zijn op te lossen door middel van geweld. Clemenceau en Poin-
caré, Lloyd George, geloofden niet in vrede door rede, vrede door
geweld was hun catechismus. Op zijn weg naar Europa, tijdens het
oponthoud te Londen waren aan Wilson's plan „giftanden" uitge-
trokken. In artikel 8 had Wilson geschreven, dat de leden van de
volkenbond zouden ontwapenen tot de grens die werd gesteld door
de eisen van de binnenlandse (domestic) veiligheid. Het woord „do-
mestic" werd vervangen door „national". De grens zou worden be-
paald door wat noodig was voor de veiligheid. Niet tegen de vijand
van binnen, maar tegen alle mogelijke vijanden van buiten. Voor de
regeling van de economische verhoudingen tussen de staten had
Wilson bepaald, dat de leden alle volkeren zouden behandelen op
gelijke (equal) voet, Te Londen veranderde men er schijnbaar maar
een kleinigheid aan: „equal" werd „equitable": „ge l i jk" werd
„b i l l i j k" . Wat billijk is, bepaalt natuurlijk iedere staat zelf. De
schijnbaar geringe wijziging stond met schrapping gelijk.

Toch: wie de eerste volkenbondsvergaderingen heeft gevolgd, wie
heeft ingeademd wat toen was de atmosfeer van Geneve, weet, dat
menige deelnemer was bezield door de ernstige wil, de gedachte van
Wilson van wens tot werkelijkheid te maken. Wij denken aan Lord
Robert Cecil, aan Branting en een aantal anderen. Maar reeds had-
den de bovendrijvende elementen in het volk van de Vereenigd



Staten de verbintenissen verloochend, door Wilspn in Europa aan-
gegaan, en Wilson zelf. die trouw aan zijn gewoonte een rondreis
had ondernomen, om de massa te overtuigen, was in het begin van
die pelgrimstocht getroffen door een ziekte, waarvan hij niet zou
herstellen.

Het zijn de grote mogendheden geweest, die de volkenbond heb-
ben doen mislukken. De Verenigde Staten door hun weigering van
het lidmaatschap, Japan en Italië door hun geweldpolitiek, Groot-
Britannië en Frankrijk door hun berusting in geweld. Toen Japan
in China zijn veldtocht ondernam, en staatssecretaris Stimson namens
de Verenigde Staten aan Groot-Britannië voorstelde, samen den
geweldenaar tot rede te brengen, verschool Sir John Simon zich
achter de volkenbond, wetende, dat de Verenigde Staten watervrees
hadden voor deelname aan de volkenbondsactie. Toen Mussolini
zijn troepen uitzond voor de verovering van Abessinië. en Antonie
Eden aanstalten maakte alsof hij den veroveraar te lijf zou gaan,
was het de sinistere Laval, eenmaal socialist, die de glorie van den
moordenaar van Matiotti stelde boven de eer van Frankrijk.

Grote ideeën, echter, zijn geen luchtverhevelingen. Zij verschijnen
en verdwijnen niet met veranderingen in de dampkring en in de
stand der hemellichamen. Zij 'worden geboren uit de geschiedenis der
mensheid, en als zij onmisbare voorwaarden zijn voor de verdere
ontwikkeling der- samenleving, dan krijgen zij tastbare vormen en

worden werkelijkheid, trots alle ontkenning, spot en bestrijding.
Een eerste mislukkieg heeft slechts tot gevolg haar wedergeboorte

in meer doelmatige vorm, en mocht ook de tweede mislukken, dan
schept de mensheid de derde. De overwinning van de geallieerde
mogendheden op de Kain's van de twintigste eeuw dringt hen de
verplichting op, een tweede volkenbond te stichten. Halverwege
hebben zij hun taak volbracht. Het resultaat is, zacht gezegd, twee-
slachtig. Maar de sluitsteen ontbreekt nog. Hoe de permanente leden
van de veiligheidraad, Rusland en de Verenigde Staten, Groot-
Britannië en China, geschillen zullen oplossen die rijzen tussen hen
onderling, hoe zij de oorlogsgedachten zullen bannen uit hun onder-
linge verhouding en daarmee uit de geschiedenis der mensheid, -
deze vraag hebben zij onbeantwoord gelaten. Zij is verdaagd tot
een volgende conferentie en Stalin vermeit zich in smalende uit
latingen over de dode volkenbond.

Toch zal het van de oplossing van dit vraagsiuk afhangen of het
jaar 1945 een vredesjaar zal worden. Een jaar van overwinning
wordt het stellig. Maar of zij zal worden beklonken door een vrede
door geweld, dan wel door een overwinning door de rede, dat hangt
af van de krijgs- en staatslieden, die de grondslag moeten leggen
voor de toekomst. Het hangt ook af van de volken, want zo in-
vloedrijk is de macht van de democratie geworden, dat tegen de
wil der volken op den duur niet kan worden geregeerd'

NIET ZO
Berichten uit het Zuiden doen zien, dat het in onze mijnen niet

goed gaat. De Koningin deed in haar radiorede van 28 Nov. een bijzon-
der beroep op de mijnwerkers om verder te gaan met algehele (o wij-
ding, teneinde de nood van ons volk te helpen lenigen. Een week
later herinnerde de Burgemeester van Heerlen aan dit dringend
beroep. Op 16 December echter deelde Den Doolaard voor de
radio mede, dat er wilde stakingen en andere strubbelingen waren
geweest en dat de spanningen nog niet waren opgeheven. Een paar
weken geleden produceerde het mijngebied slechts een vierde a een
een. vijfde van de productie tijdens de bezetting.

Er zijn moeilijkheden geweest over het handhaven van bazen,
die tijdens de bezetting verkeerd zouden hebben gehandeld, en er
zijn eisen gesteld over de voedselvoorziening, de lonen en de pen-
sioenen.

Over de bijzonderheden kan van hieruit niet ten volle worden
geoordeeld. Er kunnen van bovenaf fouten zijn gemaakt en onvol-
doende voeding is bij het zware mijnwerk nog moeilijker te dragen
dan bij lichte arbeid. Wij kunnen er overigens zeker van zijn, dat
arbeidsconflicten zich meer zullen voordoen. Na de druk van vier
en een half jaar bezetting zullen de moeilijkheden en tegenstellingen,
die ook na de bezetting onvermijdelijk zijn, bij ons ondervoed en
prikkelbaar geworden volk in allerlei vormen tot grote spanningen
aanleiding geven. En de arbeiders zullen licht geneigd zijn te grijpen
naar het wapen der staking, dat in het verleden vaak zoveel heeft
betekend in de worsteling voor een beter bestaan. De verleiding
daartoe zal het grootst zijn voor die groepen, wier arbeid voor de
voortzetting van de strijd en voor de voorziening in dringende
volksbehoeften het meest onmisbaar is.

Het is echter plicht om juist onder deze omstandigheden te
waarschuwen. Nog staat Nederland, samen met de geallieerden, in
een strijd op leven en dood met Nazi-Duitsland, dat de vrijheid
van heel Europa in gevaar heeft gebracht. Wie de brandstoffen-
voorziening belemmert, die een van de grondslagen vormt van alle
productie en/van de oorlogvoering, doet aan die strijd afbreuk. Hij
schaadt bovendien de behoeftevoorziening en de werkgelegenheid

van het eigen volk. Hij is oorzaak, dat meer brandstoffen overzee
moeten worden aangevoerd, dat dus minder transportmiddelen be-
schikbaar zijn én voor de legers én voor de bevolking. Hij verhindert
ook het vormen van een voorraad, die straks de bevolking boven
de Moerdijk weer zou moeten helpen aan gas, electriciteit, kolen.
Dergelijke overwegingen zullen nog een tijd na het einde van de
oorlog blijven gelden. Er zal nog lang aan bijna alles een tekort
wezen. Er zal b.v. een schreeuwende behoefte zijn aan textiel-
goederen. Moeten de textielarbeiders nu trachten door staking hoge
eisen door te zeöen? Er zijn honderdduizenden woningen te weinig.
Moeten de bouwvakarbeiders op hun beurt weigeren te werken?
En ,de arbeiders in de schoenfabrieken? De transportarbeiders, die
wat aangevoerd wordt, moeten lossen en verder vervoeren? De
arbeiders, die de dijk moeten herstellen en het land weer bewoon-
baar en bruikbaar moeten maken?

En het zijn niet de loonarbeiders alleen, van wier medewerking
het lot der ganse bevolking afhangt. Zou men het aanvaarden als
de boeren en tuinders straks, wanneer de vijand verdreven is,
weigeren hun producten af te leveren, zolang niet heel hoge prijzen
zijn vastgesteld?

Men kan zeggen, zoals reeds geschreven is: dan moet de Rege-
ring maar snel grote sociale verbeteringen invoeren. Niemand kan
sterker dan wij willen, dat een ingrijpend program van economische
en sociale omvorming zal worden verwerkelijkt. Geen enkele Rege-
ring kan echter dadelijk zulke materiële verbeteringen tot stand
brengen, dat alle verlangens worden bevredigd. Ook niet aller-
redelijke verlangens, gezwegen van de onredelijke.

Men zou natuurlijk wel meer papieren guldens kunnen geven. Zo
groot is de papierschaarste nog niet of de bankbiljettenpers kan
blijven draaien. Zolang echter de goederenvoorziening daarmee geen
gelijke tred houdt, betekent dat niet. dat men meer krijgt. Het be-
teakent alleen, dat alles verder in prijs stijgt.

Hiervan moeten wij ons goed doordringen: het tekort kan alleen
worden aangevuld door productie en door aanvoer, dat is door
a rbe id . Onderbreking daarvan door een reeks van arbeidscon-



flicten zou betekenen verlenging van de honger, de koude, de
duisternis, van het lopen op kapot en minderwaardig schoeisel of
zelfs zonder schoeisel en in onvoldoende kleren; verlenging ook
van het samenwonen in te kleine ruimten. En de strijd, die formeel
gevoerd zou worden tegen de ondernemers, zou in hoofdzaak een
worsteling zijn tussen de verschillende groepen, wie van de te ge-
ringe hoeveelheid iets meer zal krijgen dan de anderen.

Voordat het wapen der staking voor goed kan worden ter zijde
gelegd, zullen wij moeten leven in een gans andere maatschappij.
Maar zolang de oorlog duurt en in de daarop volgende tijd van
de schaarste en van noodzakelijke wederopbouw zullen ook de
arbeiders in het belang van het gehele volk er toe moeten mede-
werken arbeidsconflicten te voorkomen.

Andere wegen zullen moeten worden gevolgd voor het vast-
stellen van naar de omstandigheden van het ogenblik redelijke
arbeidsvoorwaarden. Overleg tusschen organisaties van werkgevers
en werknemers met tenslotte zo nodig beslissing van overheidswege.
Bij die beslissingen zal begrepen moeten worden, dat de lonen in
guldens niet op vooroorlogs peil kunnen staan, en dat de reële
waarde ervan verhoogd dient te worden, zo snel en zo krachtig
als het herstel der productie maar enigszins mogelijk maakt.

Wij beginnen straks op een laagtepunt. Met de middelen der
moderne techniek kan de arbeid bij doelmatige aanwending zo
productief zijn, dat een spoedige opvoering in uitzicht is. Moge een
gezamenlijke krachtsinspanning de welvaart in Nederland herstellen
en vergroten en een democratisch en sociaal beleid daa-ibij andere
verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen in het leven roepen.

WEG MET DE KLAPLOPERIJ

Voor de oorlog was een groot percentage arbeiders in ons land
in de vakbeweging van één of andere richting georganiseerd. Een
nog groter deel was evenwel ongeorganiseerd. Dit droevige ver-
schijnsel werd ten dele vergoed doordat de wezenlijke invloed van
de vakbeweging veel verder reikte dan haar numerieke sterkte
aangaf.

Toch zijn er thans nog toonverschillen in één en dezelfde bedrijfs-
tak van 8 a 10 cent per uur. In één industrie in het Zuiden van
ons land is het uurloon b.v. 10 cent lager dan in het Centrum en
in het Noorden voor dezelfde soort arbeid wordt betaald. Louter
een gevolg van geen of zeer zwakke organisatie. Er zijn bedrijfs-
takken waar de arbeiders krachtig verenigd daardoor verhoudings-
gewijze behoorlijke lonen, collectieve contracten met vacantie en
pensioenregelingen tot stand hebben weten te brengen. Er zijn
echter ook bedrijfstakken waar de economische mogelijkheden even-
zeer aanwezig waren, doch tengevolge van de laksheid der des-
betreffende arbeiders niets van dit alles tot stand kon komen.
Schepen met papier, vlugschriften, kranten, eindeloze reeksen ver-
gaderingen, ja kapitalen zijn in de propaganda aangewend om de
arbeiders, de lakse achterban, in de organisatie te brengen. Hon-
derden sprekende voorbeelden konden aantoonen waartoe sterke
organisatie in staat is. Het is nog niet zo heel lang geleden, dat
van de 88.000 textielarbeiders in ons land minder dan 25 procent
georganiseerd was, terwijl de „machtigen der aarde" sterk en strijd-
baar in hun werkgeversorganisaties de lakens uitdeelden. Dit alles
zal in het algemeen gesproken moeten veranderen. Grondig! Er is
een systeem denkbaar waarbij zonder aantasting van de persoon-
lijke vrijheid of van het vrije verenigingsrecht aan het parasiteren,
aan de klaploperij een einde kan worden gemaakt. Het percentage,
dat dan zal blijken gewetensbezwaren te hebben, is minder dan
l procent. Wanneer men thans roept om verandering, om vernieu-

wing, eensgezindheid en samenwerking, dan is er op dit gebied nog
ontzaglijk veel spinrag op te ruimen. Zij, die op dit terrein enige
ervaring hebben, weten, dat men hier met zoete broodjes bakken
of met bedelen niets bereikt. Er zal bij behoorlijk meerderheids-
besluit, in de bedrijfsgroepen een regeling van verplicht lidmaat-
schap tot stand moeten komen. Zij, die dan nog gewetensbezwaren
hebben, dienen een verplichte financiële bijdrage te storten in een
sociaal fonds. De arbeiders, die jarenlang altijd weer offerende, hun
solidariteitsplicht verstonden, hebben het recht zulks te verlangen.

NIEUWE VORMEN
Ongeacht of wij in de toekomst krijgen een eenheidsvakbeweging,

dan wel eenheid in de gereglementeerde samenwerking van de drie
dominerende richtingen, over één vraagstuk zal men het eens moeten
worden en dat is, minder splitsing in vakbonden en vakbondjes.

Het aantal vakbonden kan o.i. zonder overwegend bezwaar tot
ongeveer de helft van het vroegere aantal, dat is van 32 op 16
teruggebracht worden. Wij moeten van beroepsbonden naar een
systeem van b e d r i j f s b o n d e n . Dat mag echter niet leiden tot een
maar willekeurig aan elkaar plakken van bonden en hondjes. Men
kan b.v. landarbeiders en ambtenaren niet in een bedrijfsbond onder-
brengen. Landarbeiders en fabrieksarbeiders dienen eveneens afzon-
derlijk georganiseerd te worden. De bedrijfsbonden zijn de peilers
der vakbeweging. Wanneer wij dit voor ogen houden, dient dus
ook zo consequent mogelijk bij de wederopbouw :der vakbeweging
de doelmatigheid en het algemeen belang voorop te staan en de
juiste sanering te worden doorgevoerd. Komt dit systeem tot stand,
dan zal b.v. in de bouwbedrijven voor afzonderlijke organisaties
van timmerlieden, metselaars, grondwerkers, schildersgezellen, stuca-
doors, helers, wegenbouwers enz. geen plaats meer zijn. Dan zullen
bovendien naast de geschoolde, de geoefende, of de ongeschoolde
krachten ook de technici, opzichters en het kantoorpersoneel uit
deze bedrijfstak in één bedrijfsbond worden opgenomen. Behartiging
van de specifiek vaktechnische belangen moet natuurlijk gewaarborgd
zijn. Hetzelfde geldt voor de metaalindustrie, voor het vervoerwezen
en de fabriekmatige bedrijven. De vele bedrijven in de voedings- en
genotmiddelenindustrie waren als actieterrein over v ij f organisaties
verdeeld. Er is geen enkel redelijk argument aan te voeren om deze
dwaze toestand te handhaven. Een aantal kleine hondjes kan met
grotere in één sterk organisatorisch verband, in één grote bedrijfs-
bond ondergebracht worden. Het bevordert de daadkracht; een
rationale belangenbehartiging en lost bovendien alle grenskwesties op.

Er is daarenboven nog een zeer dringende reden waarom wij
menen dat het systeem van bedrijfsbonden noodzakelijk is. Verwacht
kan worden, dat bij de wet zullen •worden ingesteld, bedrijfsraden
voor het bedrijfsleven. In deze bedrijfsraad, en de daarboven tronen-
de sociaal-economische raad zal de vakbeweging zich op sociaal-
economisch gebied kunnen laten gelden. Alles wat er leeft aan
verlangen onder de werkers in de diverse bedrijfsgroepen in de
vakgroepen of ondervakgroepen met betrekking tot de regeling der
arbeidsvoorwaarden zal ,vorm en inhoud kunnen krijgen in de be-
drijfsraden. Welnu, het zou de dwaasheid ten top zijn, wanneer in
één bedrijfsraad, indien b.v. drie richtingen in de vakbeweging
blijven bestaan, van alle drie richtingen 12 of 15 organisaties in de
bedrijfsraad aan de bestuurstafel zouden moeten plaatsnemen.

De bedrijfsgewijze opbouw van het vakverenigingswezen in ons
land moet dus afgestemd zijn op het wettelijk tot stand te brengen
bedrijfsraden-systeem. Van de thans bestaande organisatie van de
Nederlandse industrie (commissie Wolterson) is het geraamte een
constructie, die als basis, maar dan ook niet meer dan als basis
kan dienen.



wt eten,
Als de ordening in eenig bedrijf noodig en gewenscht is, dan is

het in het bouwbedrijf. In geen anderen tak van bedrijf kan het
economisch nut en het gunstig maatschappelijk effect zoo algemeen
en zoo verstrekkend zijn als in de bouwerij, met name die van de
woningen.

Van een zeer groot aantal bouw-ondernemingen bestaat het „blij-
vend gedeelte" uit een ondernemer, soms een baas en iemand op
het kantoor, Bouwvakarbeiders zijn er'alleen, als de onderneming
functionneert, d.w.z. als de ondernemer er in geslaagd is een per-
ceeltje grond te bemachtigen of de laagste inschrijver is. Na afloop
van den bouw gaan de bouwer en zijn personeel uit elkaar, en
trekken de arbeiders uit de werkloozenkas, tot er weer een baas of
een onder-aannemer metselaars of timmerlui noodig heeft.

Ondernemers zijn er in dit bedrijf bij duizenden teveel en hoe
slechter het gaat, hoe meer er bijkomen. Tusschen 1930 en 1939
verminderde het aantal verzekerden in het bouwbedrijf van bijna
200.000 tot 175.000, doch tegelijkertijd nam het aantal „onder-
nemingen". ... toe met 8000!

De bestaanszekerheid is voor de massa in het bouwbedrijf ge-
ringer dan in welk ander bedrijf ook. En deze massa is nog aan-
zienlijk grooter dan die van alle werkenden in de vervaardiging
van werktuigen, den scheepsbouw en de bewerking van metalen
tezamen.

Zal in de na-oorlogsjaren een economisch leidende hand zich over
het bouwbedrijf uitstrekken, dan wordt voorkomen, dat het als na
1918, werkkrachten aantrekt, die na eenige jaren als een leger
werkloozen weer worden afgestooten. Dan wordt voorkomen, dat
dat de bouw door het tegen elkaar opbieden van gegadigden voor
materialen, schreeuwend duur wordt. Dan behoeven geen millioenen
voor bouwpremies te worden uitgetrokken om te zorgen, dat ook
arbeiderswoningen verrijzen. Dan kan het bouwbedrijf eindelijk een
bedrijf worden.

Het bouwbedrijf is misschien de grootste werkgever in het land.
Het kan bijna alle materialen uit de binnenlandsche industrie be-
trekken: steenen, pannen, bewerkt hout, sanitaire artikelen, verf,
cement, kalk, behangselpapier, tegels, hang- en sluitwerk, bouwijzer,
verwarmingsbuizen en radiatoren, glas, rioolbuizen, materiaal voor
de water-, gas- en electriciteitsvoorziening.

De grondslag van een geordend bouwbedrijf is een bouwplan,
dat in verband met de mogelijkheid om de prondstoffen te produ-
ceeren en aan te voeren, voor eenige jaren vastlegt, hoeveel er
gebouwd zal worden en in verband met de behoeften en het maat-
schappelijk nut, wat en in welke volgorde de bouw zal worden ter
hand genomen. Dit houdt in, dat ook de bedrijven aan wie deze
sleutelindustrie werk verschaft, hun orders voor de volgende jaren
kunnen overzien en dus op maximumcapaciteit kunnen werken. Dat
s met een minimum aan productiekosten. Een welgeordend bouw-

bedrijf schept bloei tot ver over zijn grenzen,
i

Veel artikelen, die het bouwbedrijf betrekt, kunnen gestandaardi-
seerd worden. Wat bij een verstandige toepassing volstrekt niet
tot eentonigheid in de architectuur en eenvormigheid in de inrich-
ting behoeft te leiden. Wat wel weer de productiekosten gunstig
beïnvloedt. De oorlogservaring heeft eigenlijk pas aan het licht
gebracht, hoe groot de verspilling is, die door de hopelooze veel-
vormigheid van materialen en fabrikaten wordt veroorzaakt: ver-
spilling van arbeidskracht, grondstoffen en tijd.

De rationalisatie na den eersten wereldoorlog ingezet heeft de
productiekosten enorm verlaagd. Van de standaardisatie na d e z e n
oorlog wordt in dit opzicht nog meer verwacht, Doch daarbij moet
niet de ondernemer maar een bedrijfsorgaan met voldoende gezag
de productie bepalen. De door standaardiseering veroorzaakte
daling van kosten brengt een grooter productie onder het bereik
van de massa. Zij maakt grooter welvaart mogelijk.

Ordening in den bouw en in de nevenbedrijven heft gedeeltelijk
de concurrentie op. De ondernemingen hebben hun opdrachten en
krijgen het materiaal toegewezen. Het .schilderachtig tooneel in en
voor Suisse in de Kalverstraat op Maandag, waar vertegenwoor-
digers, agenten en commissionnairs de reunie van bouwers ontmoeten,
kan verdwijnen. En daarmee weer een kosten-element: dat der
tusschenpersonen. Ook het geknoei met crediet, prijs en kwaliteit
houdt op.

De in en voor den bouw continu-werkende ondernemingen zijn
voor een reeks van jaren zeker van hun opdrachten; zij zijn aan
prijzen en kwaliteit gebonden; maar ook een redelijke winst is ge-
waarborgd. Daarmee is voor een aanzienlijk deel der nijverheid de
voorwaarde geschapen voor een gezond bedrijfsleven.

De ordening in den bouw zou zeer onvolledig zijn, wanneer er
niet tevens de beschikbaarstelling van het bouwkapitaal in werd
begrepen. De niet voldoend kapitaalkrachtige bouwers —• de meerder-
heid — die tot nu toe voor bouwcredieten op notarissen en banken
waren aangewezen, wat altijd een kostbare geschiedenis is, krijgen
in het geordendende bedrijf met de opdracht en de materiaaltoe-
wijzing tevens het crediet, zooals de woningbouwvereenigingen dit
reeds hadden.

Heel wat particulier initiatief zal daarmee niet langer tot ont-
plooiing komen; waar tegenover staat, dat ander en gezonder ini-
tiatief ontluikt, gezonder, omdat het niet zoo „particulier" is.

Een geordend bouwbedrijf is niet gericht op het behalen van
winst door de ondernemers, al behoeven deze er binnen redelijke
grenzen niet slecht bij te varen. Het dient het belang van de ge-
meenschap, in wier behoefte aan woningen en utiliteitsbouw het
op de meest economische en deugdelijke wijze voorziet.

Wat de woningvoorziening betreft, willen wij voldoend ruime,
comfortabele woningen voor allen, voor nu en voor de volgende
generaties. Wij willen goedkoope woningen, onder behoorlijke ar-
beidsvoorwaarden gebouwd. Ten aanzien van de woningen moet
aan het parasiteeren, vooral aan het paratiseeren door bezitters van
bouwgrond, een finaal einde worden gemaakt.

Goedkoope woningen waren in den ouden gedachtengang woningen,
door bouwvakarbeiders met lage loonen opgetrokken. De Amster-
damsche Gezondheidscommissie liet het effect onderzoeken van een
loonsverlaging met 20 pet. Het bleek neer te komen op nog geen
twee dubbeltjes huurverlaging per week. Als werkelijke bezuinigings-
objecten kwamen alleen in aanmerking „de erfpachten, de rentevoet
en de belastingen op onroerend goed".

Het geordend bedrijf zal ruime, comfortabele woningen, hechte
utiliteitsbouw beschikbaar stellen tegen lager prijs dan voorheen, een
aanmerkelijk lager prijs, terwijl het voor de arbeiders in het bouw-
bedrijf en de bouwbedrijven, een 300.000 man omvattend, een hoo-
geren levensstandaard schept en een niet door perioden van werk-
loosheid onderbroken bestaan.


