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ONZE TAAK VOLBRENGEN

Wij leven snel. Enkele weken nadat zich
in ons land gebeurtenissen hebben voltrok-
ken, waarvan omvang en beteekenis zich
eerst in de toekomst zullen laten schatten,
gaat het leven in vele opzichten weer zijn
gewonen gang. Gapende wonden, die gesla-
gen zijn, schrijnen nog wel na, leed, dat ons
deel werd, doet nog wel pijn, maar het leven
van eiken dag en de zorg voor wie ons ge-
bleven zijn, vraagt ons op. Daarin is een
zegen Gods. Juist in tijden als wij beleven,
gevoelen wij den zegen van den arbeid, mer-
ken wij op het voorrecht, dat ons wordt ge-
schonken, wanneer wij intensief en met vol-
len inzet van onze kracht kunnen werken.

Dat geldt voor onzen dagelijkschen arbeid
en dat geldt voor den arbeid ten bate van
onze christelijke vakbeweging.

Het is daarom ook zoo verheugenisvol, uit
verschillende brieven te mogen opmaken, dat
én de hoofdbesturen der aangesloten orga-
nisaties én de besturen onzer besturenbonden
— de laatste met een enkele ongunstige uit-
zondering — zich met volle ambitie aan het
werk geven. Thans meer dan ooit, zoo schre-
ven enkele secretarissen, is het noodig, dat
wij de christelijk-sociale beginselen uitdra-
gen, thans meer dan ooit is het noodig, dat
wij als christen-arbeiders dicht naast elkander
blijven staan, om elkander te helpen en te
steunen in de moeilijkheden die zich wellicht
op sociaal en economisch terrein zullen voor-
doen. Thans niet minder dan voorheen moe-
ten wij laten zien, dat de christelijke begin-
selen beteekenis hebben voor het sociale
leven.

Over dergelijke brieven verheugen wij
ons van harte. Wij zijn het er niet alleen
geheel mede eens, maar wij hopen ook, dat
de gedachte er in neergelegd, volle realiteit
zal worden voor al de leden van onze chris-
telijke vakbeweging in het land. De drukking
der melk brengt de boter voort, zegt een be-
kend Nederlandsch spreekwoord. De gewel-
dige spanningen van onzen tijd mogen ons er
allen toe brengen, dat wij met nog grooter
ijver en trouw dan voorheen onze taak op
sociaal terrein volbrengen.

Hoe die taak in de naaste toekomst con-

crete gestalte zal krijgen, kunnen wij thans
nog minder dan voorheen zeggen. Toen de
christelijke vakbeweging haren arbeid begon,
leefden wij nog in een volmaakt ongebonden
maatschappij. Allengs is daarin een belang-
rijke wijziging gekomen. Er zijn allerlei wet-
telijke maatregelen gekomen tot bescherming
der arbeiders. De sociale-ver zekeringswet-
geving heeft hun rechtspositie verstevigd en
veel nood gelenigd.

Het groeiend overleg tusschen werkgevers
en arueicteiö, uc icycLiiy a<_*. cu_üciaSVOGJ>
waarden bij collectief contract, en de in haar
opkomst zijnde bedrijfsorganisatie, heeft de
christelijke gedachte van de saamhoorigheid
der bedrijfsgenooten in sterke mate bevor-
derd. De leer van den klassenstrijd, te on-
zaliger ure in de arbeidersbeweging inge-
drongen, was aanmerkelijk in verval geraakt.
Daarin hebben wij ons grootelijks verheugd.
Wij zagen daarin de kracht en de doorwer-

king van de beginselen van het christendom;
de beginselen van liefde en recht. Voor de
realiseering van die beginselen hadden wij
ons bepaalde gedachten eigengemaakt. Wij
meenden, dat zij langs bepaalde methoden en
in een bepaalden vorm tot verwezenlijking
konden worden gebracht.

Het zou zeker voorbarig zijn, te zeggen,
dat door de gebeurtenissen der laatste weken
en de gevolgen, die deze wellicht zullen heb-
ben voor het staatkundig, sociaal en econo-
misch leven van Europa, die gedachten hun
beteekenis hebben verloren.

Maar wel zal ook bij het bepalen van ons
standpunt met de gewijzigde verhouding
rekening moeten worden gehouden.

Als christelijke vakbeweging kunnen wij
dat te gemakkelijker, omdat wij ons nooit
hebben vastgeklemd aan een bepaalden
maatschappijvorm. Steeds hebben wij bele-
den, dat ook bij wisselende maatschappij-
vormen ons beginsel zijn kracht behoudt.

Wij willen de zonde bestrijden in het
gemeenschapsleven. Die zonde blijft. Daarom
blijft ook onze taak. Het zij ons een eere, die
taak in getrouwheid te volbrengen. Onszelf,
onzen naaste, en ons volk ten zegen.

STAPELKAMP.

DE JUISTE TOON

Niet alleen voor de hoofdbesturen, maar
voor alle geledingen van onze christelijke
vakbeweging, was de tweede helft van Mei
een periode van groote moeilijkheden, van
vele vragen en twijfelingen.

Met groote dankbaarheid hebben wij mo-
gen vaststellen, dat in tal van besturenbon-
den en afdeelingen de arbeid in het belang
van onze arbeiders, onmiddellijk toen dit
weer mogelijk was, met voorbeeldige trouw
werd voortgezet. Dit is juist daarom zoo ver-
heugend, omdat daaruit blijkt, dat de chris-
telijke vakbeweging in veler leven wat is
gaan beteekenen en dat ook onze leden zelf
gevoelen haar niet te kunnen missen.

Reeds voordat het bestuur van ons ver-
bond contact had kunnen hebben met onze
besturenbonden, waren er, die op eigen ini-
tiatief een bestuursvergadering hielden en
tot hun leden een. bemoedigend woord
richtten.

Met instemming namen wij kennis van een
circulaire, door één onzer besturenbonden
aan de leden verzonden, waarin zoozeer de
juiste toon is getroffen, dat wij den inhoud
daarvan hier overnemen.

Zij luidt:

Aan de leden van de afdeelingen
aangesloten bij onzen Chr. Besturenbond.

Waarde Vrienden,

In overleg met de besturen der afdeelin-
gen, heeft het bestuur van den Christelijken
Besturenbond gemeend tot onze leden het
volgende schrijven te moeten richten.

Eerstens kunnen wij U melden, dat na de
zeer moeilijke dagen, die wij hebben door-
gemaakt, is gebleken, dat er onder de leden
van onze afdeelingen weinig of geen slacht-



offers zijn gevallen. Dankbaarheid aan onzen
God vervult daardoor ons hart.

In de dagen, die nu voor ons liggen, zullen
zeer zeker moeilijkheden ons niet gespaard
blijven. We hebben ons daar wel degelijk op
voor te bereiden. Daarom is het van zoo
groot belang, dat we zorgen, allen tezamen,
man voor man, dat onze christelijke vakbe-
weging haar werk kan voortzetten. Daartoe
is in de eerste plaats noodig, dat wij allen
trouw blijven en niet als lid gaan bedanken.
Daar is geen enkele reden voor. Integendeel,
het is juist verkeerd, want als wij zelf be-
ginnen met af te breken, en in eigen inge-
wanden gaan wroeten, dan kan de aftakeling
vlug gaan. Laten we nu sterk staan in ons
geloof, wetende, dat God over alle dingen
regeert en onze christelijke vakbeweging, die
we onder veel gebed, met veel moeite en
moeizamen arbeid hebben opgebouwd tot
een sterke en hechte beweging, niet loslaten,
maar haar steunen en voor haar werken.
Juist nu is dat zeer noodig. Onze hoofdbe-
sturen gaan ons daarin voor.

Reeds ontvingen we bericht, dat alle werk-
loozenkassen normaal functionneeren. Het
Tuberculosefonds „Draagt Elkanders Las-
ten" gaat met zijn arbeid door. Dit zijn in-
stellingen, die we zelf, met Gods hulp en
ons eigen geld, hebben opgebouwd en dat
laten we toch niet in den steek.

Reeds hebben we zekerheid, dat de com-
missiën voor werkverruiming doorwerken,
zoodat we ook daar onzen invloed kunnen
laten gelden. Uw steun hebben we daarbij
noodig.

Nu het niet gemakkelijk gaat om de afdee-
lingen in vergadering bijeen te roepen, om-
dat daarvoor een speciale vergunning noodig
is, zal het contact met Uw plaatselijke be-
sturen niet zoo hecht kunnen zijn als vroe-
ger. Laat U dat niet ontmoedigen. Wij blij-
ven Uw belangen behartigen en wij hebben
toch juist nu dezen karaktertrek ook in ons
vereenigingsleven aan te wakkeren: hoe
meer de moeilijkheden zich opstapelen, hoe
taaier we worden in onze volharding om ze
te overwinnen.

Ten slotte willen we U er nog met aan-
drang op wijzen, om de door de plaatselijke
overheid gegeven wenken trouw na te ko-
men. Als christenen zijn we dat verplicht,
hoewel het niet altijd even gemakkelijk zal
zijn. Probeert zooveel mogelijk verkeerde ge-
dachten weg te nemen. Ge dient daarmee
heel onze bevolking. Geeft zelf een voor-
beeld.

Weest in deze dagen en ook voor de toe-
komst Gode bevolen, met al de Uwen.

Het bestuur.

Deze vertrouwenwekkende toon, deze ge-
loofstaal moet een bemoedigende uitwerking
hebben op allen, die zich door de gebeurte-
nissen van den laatsten tijd geslagen hebben
gevoeld.

Hierin komt het best tot uiting wat in
onze christelijke vakbeweging leeft. Waar
dit de grondtoon is en, door de verdrukking
heen, steeds meer gaat worden, daar is de
christelijk-sociale gedachte onuitroeibaar.

God geve, dat ons werk door dit geloof
en deze trouw steeds meer worde gedragen.
Dan zal alles goed komen.
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ONZE GEVALLENEN

Groot is het leed, dat de oorlog over tal-
rijke gezinnen heeft gebracht. Bij duizenden
zijn onze jongens in den strijd gevallen. Ook
al is het aantal van de gevallenen misschien
geringer, dan aanvankelijk werd gevreesd,
dit doet aan de smart van hen, die een man
en vader, een zoon of broeder verloren, niets
af. Zij brachten hun offer voor het vader-
land.

Wij staan in gedachten stil bij de graven,
die op tal van plaatsen in ons land voor de
gevallen Nederlanders zijn gegraven.

Diep in den koelen Nederlandschen bodem
rust hun stoffelijk overschot. Zij hebben het
vaderland als met het lijf gedekt, als om het
tegen den indringer te beveiligen en zij
hebben er het leven bij verloren.

Naar het getuigenis van teruggekeerde
soldaten waren er helden onder hen, die
door hun moed het leven van hun kame-
raden redden, vaak om er het hunne door
te verliezen.

Met diepen eerbied denken wij aan hen.
Zij hebben gestreden voor een ideaal: een
vrij vaderland. Zij hebben voor dat ideaal
alles wat zij bezaten veil gehad, namelijk
hun leven.

Wie zulke offers weet te brengen, heeft
getoond een karakter te bezitten, dat geeste-
lijke goederen: vrijheid en onafhankelijkheid,
op de juiste waarde weet te schatten.

Moge in het hart van hen, die vielen, ook
nog een hooger ideaal hebben gegloeid. Mo-

gen zij in het kindc^lük geloof, dat God in
Jezus Christus hun Vader was, hun laatsten
adem hebben uitgeblazen en moge hun ziel
tot Hem zijn opgenomen.

Dan staan wij wel aan hun groeve en
treuren om hun heengaan en om het offer, dat
tevergeefs schijnt te zijn gebracht, maar dan
heffen wij onze harten en hoofden op tot den
Vader van onzen Heere Jezus Christus, die
alleen de wereldheerschappij in handen heeft
en menschen slechts als instrumenten van
Zijn wil gebruikt en wij zeggen het den dich-
ter van Psalm 22 na:

„Op U stond vast der vaderen betrouwen;
Gij zaagt hen aan;

Gij hebt, wanneer z'in nooden
Tot U om hulp, vertrouwend, zijn gevloden,

Hen bijgestaan.
U smeekten zij, van menschenhulp ontbloot,
En zijn gered; zij hebben in hun nood
Op U vertrouwd, van schaamte nimmer rood,

Na hun gebeden.

Dat vertrouwen zij ons deel.
Dat gebed worde vermenigvuldigd, in alle

kringen van ons volk.
Zoo eeren wij onze gevallen helden.
Maar wat meer is, zoo eeren wij onzen

God, die ons door diepe dalen leidt, opdat
wij ons tot Hem zullen bekeeren met ons
gansche hart.

BIJ ONZE GEWONDEN

In het Geref. Jongelingsbtad schrijft A.
K(uiper):

„Onder het geronk van honderden vlieg-
tuigmotoren was de tiende Mei voorbij-
gegaan. De Zaterdag kroop er achteraan:
dagen, die eindeloos schenen. Toen kwam de
Eerste Pinksterdag.

En nog had ik van den oorlog niets gezien.
Heel dichtbij, scheen hij nog veraf.
Totdat ik, Maandagmorgen, den oorlog

zag.

* * *

Een hoffelijk commandant had mij toege-
staan, de gewonden in de ambulancetreinen
te bezoeken en met hen te spreken. Ik had
den Heere gebeden, of Hij mij kracht wilde
geven, dat ik doen kon, wat ik zoo graag
doen wilde.

Een luitenant bracht me door holle sta-
tionskamers naar één der perrons. Daar stond
de ambulance-trein, een lange rij van D-
wagons. 't Was er druk en toch stil, Roode-
Kruissoldaten en verpleegsters liepen in en
uit. Strompelend door twee mannen gesteund,
kwamen het perron op de gewonden, die nog
net loopen konden; op brancards, onder hun
rood-gestreepte dekens, werden aangedragen
de gewonden, die geen voet mochten of kon-
den verzetten. Schildwachten liepen met het

geweer in de hand; wie zou bij dit leed nu
nog ander leed willen voegen?

„In dezen goederenwagen kunt u beginnen
en dan trekt u de wagons maar door. Ik hoop,
dat u onze beste kerels wat helpen kunt."

En daar stond ik bij den eersten gewonde.
Wat maakte de Heere het mij nu plots ge-
makkelijk. Met een hoog-roode kleur lag de
jongeman op zijn brancard. Een pijnlijke trek
op het gezicht. Hij hoorde iemand bij zich en
opende de oogen. En toen

„Hoe komt ü hier, meneer Kuiper?" 't Was
een J.V.-er uit Arnhem. Zijn beenen waren
gewond door granaatscherven. Veel pijn had
hij niet meer, alleen een enkelen keer was 't
even heel erg.

We schaamden ons niet over onze tranen.
Wat was God goed, dat Hij ons ,,saamver-
gaarde".

„Voel je je alleen?"
„Neen-, de Heere is bij me Maar 'k heb

mijn bijbel niet meer, die is achtergebleven.
Ze hebben me zóó maar meegenomen."

Toen hebben we samen gebeden, bonds-
vrienden in 's Konings dienst. Wij waren
beiden gesterkt. Dat was ook noodig. 't Meest
voor mijn jongen vriend; maar ook voor mij.

Want zwaarder gewonden lagen te wach-
ten. Jongens, die 't heel moeilijk hadden en
die toch — of liever: daarom -- zoo dank-
baar waren, dat ze hier iets hoorden over den



Redder der wereld en over den Redder van
hun eigen, jonge, toch nog mooie leven.

Enkele wagons verder vond ik een zwaar
gewonden jongen uit den Achterhoek.

,,'k Zou graag beter worden."
Natuurlijk, wie zou dien wensch niet dee-

len voor dezen man en voor al de anderen in
dezen trein.

",,Ja, maar zóó bedoel ik het niet. Ik zou
zoo graag beter worden, om meer van mijn
Heiland te getuigen. Ik ben wel van Hem,
maar buiten m'n kring sprak ik haast nooit
over Hem; voor vreemden beleed ik eigenlijk
nooit mijn geloof. Toen we gisteren in het
stormvuur lagen, zei ik tegen den luitenant:
,,Als ik nu niet wist, dat God bij ons was,
dan hield ik het niet uit." Ziet u, zoo iets heb
ik vroeger nooit durven zeggen aan iemand,
die niet bij ons hoorde. En dat wou ik zoo
heel graag gaan doen - - als ik beter mag
worden."

Rustig hebben we samen gesproken over
dat nieuwe leven; rustig en sterk, wetend,
dat de Heere niet laat varen, wat Zijn hand
begon. En toen scheidden wij als broers.

Een verpleegster schoof langs me heen met
een flesch eau-de-cologne, ze bette de klam-
warme hoofden van de jongens; een Roode-
Kruissoldaat ging coupé na coupé af met een
bord vol appel- en sinaasappel-partjes en er
volgde er nog één met een blad vol met gla-
zen frissche limonade.

In één der laatste coupé's vertelde mij een
jonge man, wat hem het meest had gesteund
in het bangste uur van zijn leven.

„Toen ik zoo heel alleen lag en zoo erg
bloedde, toen dacht ik er aan, dat ik niet mijn,
maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus
Christus eigen was, die met Zijn dierbaar
bloed voor al mijn zonden volkomen betaald
heeft. Toen werd ik heel rustig, ik kon wach-
ten en alles werd goed."

Beste vrienden, jullie ligt waarschijnlijk nu

nog in een hospitaal. Blijft daar in dat kin-
derlijke, blije én sterke geloof, waarvan je
sprak op dien Tweeden Pinksterdag. Tóén
was de Heere nabij; Hij is het nog; Hij zal
jullie nooit verlaten.

* * *

En — kan het anders? — nu denk ik aan
de duizenden gewonden, die ik niét gezien
heb. Ik zou jullie wel stuk voor stuk willen
opzoeken, om met je te spreken over dien
Eenen, die meer en andere smarten geleden
heeft, dan de botsende millioenenlegers el-
kaar kunnen aandoen.

Zóó zou ik ook bij jullie willen zijn, mijn
gewonde bondsvrienden.

Ik weet niet, óf en hoeveel idealen in deze
dagen, die jaren schenen, uit je leven zijn'
uitgerukt.

Maar vergeet nooit, dat één band binden
blijft, de band des Verbonds, de band aan
onzen Hemelschen Vader. Houdt dat vast,
twijfelt daar niet aan, maar gelooft!

Aan de hand Gods, steunend op Zijn
Woord, mag je het nieuwe leven ingaan. En
omdat je 't mag, moet 't.

In vele opzichten is het oude voorbij-
gegaan. Het oude, waarin de Heere stroomen
van zegeningen gaf en we maar al te dikwijls
dankten met hoonende lauwheid.

Veel goede, trouwe makkers nam de Heere
weg, maar jullie gaf Hij nog het leven. Be-
reid je dan op je bed voor voor de nieuwe
geschiedenisperiode, die je ingaat. Breekt het
oude, zondige, egoïstische in 's Heeren kracht
af, en geeft heel je leven in den nieuwen tijd
nadrukkelijk aan den Heere.

Dan vind je het niet vreemd meer, dat ik
jullie en mezelf na deze ontzettende Mei-
dagen herinner aan het Schriftwoord: „Dankt
God in alles, want dit is de wil Gods in Chris-
tus Jezus over u."

ONS ECONOMISCH LEVEN

Wij zijn de laatste jaren op het gebied van
het geldwezen aan heel veel gewoon geraakt.

Jarenlang was de gouden standaard het
bolwerk voor de verdediging van de zuiver-
heid en waardevastheid van de munteenheid.
Door de vrije werking van den gouden stan-
daard, met in- en uitvoer van goud ter be-
taling of incasseering van onze buitenland-
sche schulden en vorderingen, bleef de koop-
kracht van den gulden op de wereldmarkt
gehandhaafd. Toen echter, door de steeds
toenemende afsluiting van de verschillende
landen van de wereldmarkt, de vrije werking
van den gouden standaard een onmogelijk-
heid was geworden, moest ook ons land
dezen standaard loslaten.

We kregen de zwevende valuta
Door middel van een fonds, waarvoor de

Nederlandsche regeering een crediet van 300
millioen gulden ter beschikking stelde, werd
de guldenskoers, door aankoop en verkoop
van ponden sterling of dollars, in een min of
meer vaste verhouding tot deze vreemde
valuta's gehandhaafd.

Het internationale ruilmiddel, het goud,
dat bij den gouden standaard een allesbe-

heerschende rol vervulde, kwam bij het hand-
haven eener zoogenaamde zwevende valuta
op het tweede plan. Het bleef van beteekenis
voor het vereffenen van verschillen, terwijl
het ook den grondslag bleef vormen voor de
waardevastheid van onze munteenheid. Bij
groote invoeren en verkleinde uitvoeren, ge-
lijk sedert September 1939 het geval was,
gaf de betalingsbalans voor ons land een na-
deelig saldo te zien, dat door middel van
betaling in goud moest worden gedekt.

Om onnoodige kostbare verschepingen van
goud te voorkomen, werden vaak groote hoe-
veelheden goud bij andere circulatiebanken
gedeponeerd. Vroeger was dit in nog sterker
mate het geval, toen het zoogenaamde rente-
gevende goud (wissels in vreemde valuta)
werd aangehouden. Men noemde dit „rente-
gevend goud", omdat over den looptijd van
deze wissels rente werd gemaakt en de wis-
sels zelve ieder oogenblik in goud konden
worden omgewisseld. De onzekerheid in de
waardevastheid van vreemde valuta's, zoo
pijnlijk tot uitdrukking gekomen in het plot-
seling loslaten van den gouden standaard
door Engeland, hetgeen de Nederlandsche

et r
C.N.V.-ers! Na de dagen

Van beproevingen en pijn,
Dient de spreuk van 't Zeeuwsche

[wapen
Óók weer óns devies te zijn.

Is het niet, dat Neêrland immer
Biddend-worstelend ontkwam?

Toont u dan ook nu weer zonen
Van d' oud-Nederlandschen stam.

Laat ons liefdevol elkander
Zijn tot steun: een hand, een voet,

Opdat 't „Draagt elkanders lasten"
Zich ten volle gelden doet.

Naar de krachten, ons gebleven,
En de grenzen, thans gesteld,

Zullen w' onze taak vervullen
Op 't sociale arbeidsveld.

Veel, zeer veel is ons ontvallen,
Slechts één stut is blijven staan:

Ons geloof bleef ons behouden,
Dies we hoopvol verder gaan.

Biddend saam de armen strekkend,
Zóó is 't Zeeuwsch' devies ad rem.

Aangepakt dan, C.N.V.-ers,
Met: Ik worstel en ontzwem!

JAN WILNA.
(Nadruk verboden.)

Bank een verlies van 30 millioen gulden be-
zorgde, deed haar van deze winstgevende
transacties afzien.

Sedertdien werden de door de wisseltrans-
acties verkregen buitenlandsche wissels in
goud omgezet. Het Egalisatiefonds, dat tot
taak had den guldenskoers te midden van de
wisselende waarden van andere munteen-
heden op een vast peil te houden, verkreeg
zoo een grooten goudvoorraad, die grooten-
deels in de kelders der Nederlandsche Bank
werd bewaard.

Waarvoor diende nu dit goud?
Dit goud bleek van groote waarde voor

ons land te zijn, toen de in Augustus jl. in-
getreden oorlogstoestand den uitvoer van
goederen sterk belemmerde en toch de invoer
van goederen moest doorgaan, om ons land,
bij de mogelijke afsnoering van den invoer
van overzee, voldoende voorraden te bezor-
gen. De Nederlandsche regeering heeft toen
inderdaad groote voorraden goederen in ons
land aangelegd, niet slechts om ons volk
langen tijd van voedsel te voorzien, maar ook
om over grondstoffen te kunnen beschikken,
die het onze industrie mogelijk maakten voort
te werken.

Deze invoer kon zonder bezwaar plaats
vinden, omdat de betaling aan de overzeesche
landen in goud kon geschieden. De groote
goudvoorraad bewees toen zijn uitnemende
diensten voor onze volksgemeenschap.

Thans echter is in dezen toestand een
radicale wijziging gekomen.

De mogelijkheid, dat de oorlog naar ons
grondgebied zou worden verplaatst en de
Nederlandsche regeering dan niet meer vrij
in haar beslissingen zou kunnen zijn, deed
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reeds geruimen tijd geleden de wenschelijk-
heid naar voren komen, den goudvoorraad
buiten het bereik van de oorlogvoerenden,
naar Amerika te verschepen. Dit is dan ook
geschied, opdat er voor onze volksgemeen-
schap, nadat ons land en onze regeering weer
vrij zouden zijn, mogelijkheid van heropbouw
zou wezen, met het goud, dat alsdan weer te
onzer beschikking zou komen. De bewering,
dat ,,de Koningin het goud heeft meegeno-
men", raakt natuurlijk kant noch wal.

Op dit oogenblik zou ons land aan dit
goud toch niets hebben, omdat aanvoeren
van overzee geheel stopstaan.

Daarmede is echter de bijzondere situatie
meteen geteekend: er is geen verkeer meer
met de internationale goederenmarkten, waar
het goud nog in betaling wordt aangenomen.
We zijn van deze markten afgesnoerd.

In het economisch gebied, binnen hetwelk
wij thans zijn getrokken, gelden andere maat-
staven. Voor zoover met andere landen han-
del wordt gedreven, geschiedt deze niet door
wederzijdsche in- en uitvoer, maar wordt
nauwkeurig afgewogen of de invoer uit een
land overeenstemt met den uitvoer naar dat
land. In de plaats van koop en verkoop tegen
betaling a contant of op crediet is een soort
ruilhandel gekomen. De verhouding in de
vorderingen en schulden tusschen twee lan-
den wordt niet langs indirecten weg, door
middel van betalingsbalans en wisselkoersen,
openbaar, maar wordt langs directen weg
vastgesteld, door het sluiten van ruilovereen-
komsten, waarbij het eene land een bepaalde
waarde aan goederen levert en een gelijke
waarde in andere goederen ontvangt.

Het mechanisme, dat op eigen kracht
werkte van in- en uitvoer, betalingsbalans,
wisselkoers, goudverschepingen, is dus nu
vervangen door het rechtstreeksche ingrijpen
van den mensch in in- en uitvoer.

We zullen de voor- en nadeelen van dit
directe systeem nu niet gaan bespreken. Deze
zullen, nu wij zelf in dit systeem zijn inge-
schakeld, later wel blijken. Wij weten van de
werking nu nog te weinig ah

Reeds zijn Duitsche economen begonnen,
onder leiding van dr. Wohltat, de teugels van
ons economisch leven in handen te nemen,
waarbij het uiteraard allereerst gaat om ver-
sterking van de economische kracht van
Duitschland, dat in een zwaren oorlog is ge-
wikkeld.

Wat ons land betreft, zal het met tal van
crisismaatregelen, die voorheen dienden om
de productie van agrarische en industrieele
goederen aan te passen aan de Nederland-
sche consumptie en de Nederlandsche uit-
voermogelijkheden, nu wel zijn afgeloopen.
Het gaat er nu om zooveel mogelijk te pro-
duceeren van die artikelen, welke binnen het
economische gebied, waarbinnen wij zijn ge-
trokken, het meest noodig zijn.

Het goud heeft daarin geen beteekenis.
Arbeid, arbeid en nog eens arbeid, is het
beste wat ons volk kan geven.

Arbeid ten behoeve van de productie.
Arbeid om ons ook geestelijk te herstellen

van de slagen, die ons hebben getroffen.
Arbeid om aan den moeilijken en zwaren

winter, dien wij tegemoet gaan, het hoofd te
kunnen bieden en met Gods hulp er door te
komen.

Misschien zal menigeen zich afvragen of
de gulden nu zonder gouddekking zijn
waarde kan behouden.

We moeten dit zóó zien, dat de gulden,
door de vaststelling der prijzen van over-
heidswege, een gedwongen koers heeft ge-
kregen. De overheid stelt vast, dat de prijzen
niet mogen stijgen en dat de gulden in be-
taling moet worden aangenomen. Een gulden
vertegenwoordigt dus een bepaalde hoeveel-
heid goederen. Zoolang die goederen ge-
kocht kunnen worden, maakt niemand zich
ongerust over de gouddekking. Met andere
economische kringen heeft Nederland geen
contact. Van daaruit kan dus evenmin een
waardedaling voor den gulden komen.

Het goud heeft voor ons muntstelsel voor-
loopig afgedaan. Welke rol het later nog zal
spelen, valt op 't oogenblik niet te zeggen.

OPLOSSING VAN ARBEIDSGESCHILLEN

Dd. 27 Mei jl. is door het waarnemend
Hoofd van het Departement van Sociale
Zaken de volgende circulaire uitgezonden:

No. 2133, Af d. Arbeid.
Betreffende inschakeling
rijksbemiddelaars bij verschillen
over arbeidsvoorwaarden.

's-Gravenhage, 27 Mei 1940.
Zooals U bekend is, heeft de Opperbevel-

hebber van de Duitsche Legergroep in Ne-
derland bij verordening van 17 Mei jl. be-
paald, dat door het krijgsgerecht wordt
gestraft „opruiïng tot staking, het moedwil-
lig neerleggen van den arbeid, werkstaking
en het verhinderen van werkwillige elemen-
ten". Dit bracht de noodzakelijkheid met
zich, te overwegen, op welke wijze voortaan
verschillen over arbeidsvoorwaarden uit den
weg geruimd zouden kunnen worden. De
Arbeidsgeschillenwet toch zal, als uitgaande
van de gedachte, dat er een staking dreigt of
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reeds is, in het algemeen dan geen toepassing
kunnen vinden. Dit vraagstuk wordt onge-
twijfeld op eenvoudige en doeltreffende wijze
opgelost, indien met bedoelde taak belast
wordt het College van Rijksbemiddelaars, dat
zich reeds gedurende vele jaren op dit ter-
rein bewoog en daarbij het vertrouwen van
het bedrijfsleven genoot.

In verband hiermede heeft de Opperbevel-
hebber van Land- en Zeemacht het volgende
besluit uitgevaardigd, dat terstond, na de
bekendmaking in het Staatsblad — hetgeen
wellicht nog later het geval is — in werking
treedt.

„Artikel L
Indien een der partijen bij eene collectieve

arbeidsovereenkomst van oordeel is, dat de
overeenkomst gewijzigd dient te worden, en
de andere partij hare medewerking daartoe
niet wil verleenen, kan eerstbedoelde partij
zich dienaangaande tot het College van
Rijksbemiddelaars wenden.

Artikel 2.
Een werknemer in eene onderneming,

wiens loon na 9 Mei 1940 in onredelijke mate
verlaagd is, of wiens arbeidsvoorwaarden
overigens na dien datum belangrijk ongun-
stiger zijn geworden, kan zich dienaangaande
tot het College van Rijksbemiddelaars
wenden.

Artikel 3.
Het College van Rijksbemiddelaars zal

mondeling of schriftelijk zijne medewerking
verleenen aan het tot stand komen van eene
partijen bevredigende regeling.

Artikel 4.
Blijkt het tot stand komen van eene rege-

ling, als in het vorige artikel bedoeld, niet
mogelijk, dan zal het College van Rijksbe-
middelaars zelf eene regeling vaststellen,
welke voor partijen bindend is.

Artikel 5.
Het College van Rijksbemiddelaars kan

zich van tusschenkomst onthouden, indien
het eene zaak niet van voldoende gewicht
acht. Het geeft daarvan kennis aan dengene,
die de zaak aanhangig heeft gemaakt."

Het is m.i. gewenscht, dat U een spoedig
bekend worden van den inhoud van dit be-
sluit in de kringen der werkgevers en arbei-
ders zooveel mogelijk tracht te bevorderen.

De Secretaris-Generaal,
waarn. hoofd van het Departement

van Sociale Zaken,
(w.g.) R. G. WOLF.

Om aan het verzoek, in de laatste zinsnede
gedaan, te voldoen, is deze circulaire on-
middellijk aan de hoofdbesturen van de aan-
gesloten organisaties toegezonden.

Van ingrijpende beteekenis is deze circu-
laire niet. Dat komt, omdat in ons land reeds
de verheugende toestand bestond, dat sta-
kingen en uitsluitingen schier niet meer voor-
kwamen. Dit leidde er zelfs toe, dat het Centr.
Bureau voor de Statistiek besloot haar publi-
catie „Werkstakingen en uitsluitingen" stop
te zetten. De gegevens voor zulk een uitgave
waren daarvoor te schaarsch geworden.

Wij noemen dit een verheugenden toe-
stand, niet slechts omdat arbeidsconflicten
leiden tot arbeidsonrust en economische
schade, maar veel meer omdat zij een voort-
gaanden groei van den geest van onderling
vertrouwen en wederzijdsche samenwerking
tusschen werkgevers en arbeiders belemme-
ren. Die geest kan alleen opbloeien in een
rustige sfeer van practische samenwerking.

Nu is ook officieel, immers bij besluit van
den Opperbevelhebber van Land- en Zee-
macht, staking en uitsluiting tot een afgeslo-
ten hoofdstuk verklaard en, daarin vooral
ligt de beteekenis van het besluit, is een weg
aangewezen, waarlangs arbeiders en werk-
gevers bevrediging van wenschen kunnen
verkrijgen, namelijk door verplichte arbi-
trage.

Dat deze zal geschieden door het College
van Rijksbemiddelaars, lijkt ons een geluk-
kige oplossing. Deze heeren hebben een lang-
jarige ervaring in deze dingen, kennen het
bedrijfsleven en de mentaliteit van arbeiders
en werkgevers als weinigen en de kans, dat
hun arbitrale uitspraken partijen zullen be-
vredigen, is daardoor zeer groot.



PENSIOENRECHTEN VOOR NABESTAANDEN

VAN GESNEUVELDEN

In ons nummer van 15 Februari 1940 heb-
ben wij een uitvoerige uiteenzetting opge-
nomen van de pensioenrechten der gemobili-
seerden. Wij wisten toen niet, dat dit onder-
werp, toen reeds actueel door eenige rampen,
die de marine hadden getroffen, binnen zoo
korten tijd voor een aanzienlijk aantal van
onze Nederlandsche militairen en hun familie
beteekenis zou krijgen.

Wij verwijzen daarom thans nogmaals naar
dat artikel en nemen hier een persbericht op,
dat dezer dagen in de bladen is verschenen:

„Ingevolge de op pensioengebied bestaande
bepalingen bestaat recht op pensioen voor de

weduwen en weezen van de in den strijd om
het leven gekomen gehuwde militairen van
zee- en landmacht. Zoodanig recht bestaat
mede voor de ouders of bij ontstentenis van
dezen de grootouders, eventueel voor elk
ouderloos kleinkind en voor de schoonouders
van gesneuvelde militairen, voor zooveel de
overledene hun kostwinner of mede-kostwin-
ner was.

Zij, die meenen aanspraak op pensioen, als
vorenbedoeld, te kunnen doen gelden, gelie-
ven zich met een desbetreffende ongezegelde
aanvrage te wenden tot de 3e afdeeling B.
van het Departement van Defensie, Heeren-
gracht no. 38a te 's-Gravenhage."

HET ZIEKENFONDSWEZEN

Het ziekenfondswezen in ons land voorziet
op uitgebreide schaal in de verzorging van
zieken door dokters- en apothekershulp. Ook
hulp van specialisten wordt in veel gevallen
door deze fondsen geboden.

Dit fondsenstelsel heeft zich in de laatste
jaren belangrijk ontwikkeld, zooals blijkt uit
de publicatie van het Centraal Bureau voor
de Statistiek. Naar den stand van het zieken-
fondswezen per l Januari 1940 werd een
uitgebreid onderzoek ingesteld en de volgen-
de gegevens kwamen aan het licht.

Van 647 fondsen werden gegevens ont-
vangen, die naar de verschillende organi-
satievormen als volgt verdeeld zijn: 88 maat-
schappij-, 202 onderling beheerde, 52 direc-
tie-, 62 pndernemings-, 224 dokters- en 19
andere fondsen.

Het verslag geeft de volgende cijfers voor
het aantal personen, dat door deze fondsen
verzorgd wordt naar de jaren 1936 en 1940:

Maatschappij fondsen
Onderl. beh. fondsen
Directie-fondsen
Ondernemingsfondsen
Doktersfondsen
Overige fondsen

Isen . . .
Isen ...

idsen .

Totaal

1936 1940
1.096.136 1.410.450

930.563 1.076.058
594.971 663 070
356.308 362.163
146.024 153.648
289.983 360.152

3.413.895 4.025.541

Het aantal aangeslotenen per 1000 inwo-
ners bedroeg respectievelijk in de genoemde
jaren: 403 en 456. Er is dus in deze vier
jaren niet alleen een nominale toeneming van
ruim zeshonderdduizend, maar ook per dui-
zend inwoners was er een vermeerdering
van 53.

De verhouding van het aantal deelnemers
en de verschillende fondsen was in het ge-
heele land aldus: maatschappijfondsen 35.0,
onderling beheerde fondsen 26.7, directie-
fondsen 16.5, ondernemingsfondsen 9.0, dok-
tersfondsen. 3.8 en overige fondsen 9.0. De
beide eerstgenoemde, die met elkaar om den
voorrang strijden, vertegenwoordigen dus
bijna 62 procent der ziekenfondsleden.

Opmerkelijk is. dat het ziekenfondswezen
in de provincie Friesland het zwakst ontwik-
keld is, nl. 63.380 leden. Zeeland en Drente
steken in aantal nog boven deze provincie
uit.

De toeneming in het jaar 1939 was het
sterkst bij de maatschappijfondsen. Het per-
centage liep op van 34.7 tot 75. Hoewel de
onderling beheerde ziekenfondsen een toe-
neming hadden van rond 20.000 leden, daal-
de het percentage van 27 op 26.7.

J. SCHIPPER.

BEHOEFTE AAN GESCHOOLDE ARBEIDERS

Het April-nummer van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek geeft de volgende
beschouwing over het gebrek aan „werk-
krachten" in de industrie:

„In weerwil van de omvangrijke werk-
loosheid ontstond reeds kort na het intreden
van de opleving in het bedrijfsleven (in
1936) een gebrek aan sommige categorieën
van geschoolde werkkrachten. Tijdens de
crisis had nl. de practische vakopleiding

voor een belangrijk deel stilgestaan, terwijl
vele vroegere vaklieden door langdurige
werkloosheid aan vaardigheid hadden inge-
boet. Bovendien waren dezen niet vertrouwd
met de nieuwe werkmethoden, die onder in-
vloed van het streven naar bezuiniging op
de productiekosten waren ingevoerd en door-
gaans andere eischen stelden aan de vak-
kennis en geoefendheid der arbeiders.

Het tekort openbaarde zich het eerst in

de metaalindustrie, de bedrijfsgroep waar de
opleving begonnen was; het betrof hier aan-
vankelijk die vakken, waarin men ook vóór
de crisis reeds meermalen moeilijkheden met
het verkrijgen van geschikte krachten onder-
vond, vnl. draaiers, vormers en fraisers;
later breidde het zich tot sommige andere
vakken uit, zooals plaatwerkers en machine-
bankwerkers.

Met het toenemen van de bedrijvigheid
bleek het tekort ook in andere bedrijfstak-
ken, eerst in sommige branches van de tex-
tielindustrie, vnl. de wol- en katoenindustrie
(vooral wevers) en de tricot- en kousen-
fabricage, vervolgens in de kleedingindustrie
(speciaal de confectie-industrie), de wasch-
industrie (strijksters), de schoenenindustrie
(stiksters) en de sigarenindustrie (bolknak-
werkers, in verband met de sterke uitbrei-
ding van de productie van bolknaksigaren).

Naast deze klachten over gebrek aan ge-
schoolden kwamen uit sommige streken ook
geleidelijk meer berichten over onvoldoende
aanbod van jeugdige werkkrachten. De
scherpe concurrentie, gevoegd bij de voort-
schrijdende mechanisatie, die den arbeid in
vele gevallen vereenvoudigde, had den drang
tot aanwending van goedkoope krachten
sterk doen toenemen, zoodat vele fabrikan-
ten vaak jeugdigen in hun bedrijf opnamen
met voorbijgaan van oudere werkloozen.
Het tekort, dat hierdoor ten slotte ontstond,
beperkte zich in hoofdzaak tot de sterk ge-
industrialiseerde streken, zooals in het Zuid-
hollandsche en Noordbrabantsche industrie-
gebied, Twente en de Zaanstreek.

Het strekte zich hier echter uit tot vrijwel
alle branches, die in beteekenende mate met
jeugdige werkkrachten werken, en was dus
in zooverre ingrijpender dan het tekort aan
geschoolden. Het gebrek aan meisjes voor de
industrie werd, speciaal in de rapporten uit
de textiel- en kleedingnijverheid, voor een
deel toegeschreven aan de bepaling in de
steunregeling voor de werkloozen, dat geen
aftrek wordt toegepast voor gezinsleden, die
in een huishouding werkzaam zijn. Deze be-
paling bevordert het aanbod van dienst-
boden, doch doet den lust om in fabrieken te
werken verminderen.

Bepaald nijpend werd het gebrek aan
werkkrachten, in de confectie- en de tricot-
nijverheid, branches, die profijt trokken van
de vermindering der buitenlandsche (Duit-
sche, Oostenrijksche en Tsjechische) con-
currentie, waardoor niet alleen haar binnen-
landsch afzetgebied, maar ook haar export
zich in korten tijd belangrijk uitbreidde. Het
was ten eenenmale onmogelijk de bedrijven,
die in hoofdzaak met vrouwelijk personeel
werken, bij deze snelle uitbreiding aan te
passen; zoowel ongeschoolde als geschoolde
krachten kwam men te kort en ook ontbrak
het, mede door de onvoldoende opleiding
hier te lande, vaak aan leidinggevend perso-
neel.

Na het uitbreken van den oorlog is het
bovengeschetste tekort aan werkkrachten eer
toe- dan afgenomen. In de eerste plaats
werden door de mobilisatie een aantal vak-
lieden aan het bedrijfsleven onttrokken, die
moeilijk of slechts geleidelijk te vervangen
waren. Maar bovendien kregen verschillende
takken der metaalindustrie, textielnijverheid,
kleeding- en leerindustrie, die reeds min of
meer met gebrek aan geschikte krachten
kampten, meer werk voor defensie-doelein-
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den. In verband met de bijzondere vakkennis,
die voor een deel van dit werk vereischt is,
nam in de metaalindustrie vooral het gebrek
aan zgn, fijnwerkers in verschillende cate-
gorieën toe. In de mijnindustrie liep door
gebrek aan behoorlijke plaatsvervangers
voor de gemobiliseerden de productie terug:
onder de \vapenen geroepen buitengewoon
dienstplichtigen kregen voorloopig uitstel."

Tot zoover het Maandschrift. Uit dit stuk
blijkt wel duidelijk, welke schade de crisis

aan het bedrijfsleven gebracht heeft door de
onvoldoende opleiding in het bedrijf. Het zal
voor de toekomst van ons volk van groote
beteekenis zijn, dat de scholing van jonge
arbeiders door de oorlogsomstandigheden
niet verslapt. Want, als te eeniger tijd de
vrede weer komt, zal er met man en macht
gewerkt moeten worden om de verloren wel-
vaart te herwinnen. En dan is een groote
groep prima vaklieden daarvoor een eerste
vereischte. J. SCHIPPER.

WERKLOOSHEIDSVERMINDERING

De werkloosheid is sinds het jaar 1936,
toen blijkbaar het diepste punt in de crisis
werd bereikt, belangrijk verminderd.

Ook de oorlogsomstandigheden sinds Sep-
tember 1939 hebben op dezen teruggang
geen al te grooten remmenden invloed gehad.

Het maandgemiddelde van de gesteunde
werkloozen in de jaren 1936^-1939 zag er,
volgens de cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek, aldus uit: 193.266, 169.334,
153.005 en 115.121. Een terugloop van bijna
80.000 gesteunden.

Daartegenover nam het aantal personen,
die te werk gesteld werden bij door het rijk

gesubsidieerde werkverruiming, toe. Over
dezelfde jaren waren deze cijfers resp.
46.040, 44.860, 50.241 en 58.630.

Hoe deze cijfers zich onder de huidige
omstandigheden zullen ontwikkelen, valt niet
te voorspellen. Economisch is ons land, ook
door de vernietiging der verkeersmiddelen,
zwaar getroffen. Maar de al-oude Neder-
landsche geest wordt vaardig over ons volk.
Met man en macht wordt aan den opbouw
gewerkt. Werkgevers en werknemers slaan
de handen ineen en maken zich op, de ver-
nielde welvaart terug te winnen.

J. SCHIPPER.

BESTRIJDING DER TUBERCULOSE MET

BEHULP VAN MASSADOORLICHTING

Een zeer belangwekkend rapport is ver-
schenen van een commissie, benoemd door
het bestuur der Federatie van Bedrij f sver-
eenigingen voor Ziekengeldverzekering en
het bestuur der Vereeniging van Raden van
Arbeid, de beide centrale organisaties, die
bijna alle organen omvatten, welke zijn be-
last met de uitvoering van de Ziektewet.

De benoeming vain deze commissie ge-
schiedde in verband met een verzoek, door
één der bestaande bedrijfsvereenigingen tot
uitvoering van de Ziektewet gericht tot het
bestuur van het Prophylaxefonds.

Dit fonds wordt,, zooals bekend, opge-
bouwd uit door de organen voor de uitvoe-
ring van de Ziektewet gereserveerde gelden
en beoogt financieele hulp te verleenen bij
het voorkomen en de bestrijding van ziekten.
Zeer terecht was dus door de betreffende
bedrij f svereeniging tot het bestuur van het
Prophylaxefonds het verzoek gericht om ter
vroegtijdige ontdekking van de lijders aan
de tuberculose, hetgeen door een nieuwe
methode van „doorlichting" mogelijk is ge-
worden, deze ziekte nog meer dan tot dus-
ver in haar oorsprong te bestrijden.

Wij zullen nu niet uitvoerig bespreken,
welke voorbereidingen moesten worden ge-
troffen en hoe de verdere organisatie van
de plannen tot stand kwam. Genoeg zij het
te vermelden, dat gesticht werd een „Cen-
traal Bureau voor Keuringen op Medisch-
Hygiënisch Gebied", door samenwerking
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tusschen het Departement van Sociale Za-
ken, het Prophylaxefonds, organisaties van
werkgevers en werknemers, Rijksverzeke-
ringsbank, Vereeniging van Raden van Ar-
beid, Federatie van Bedrijfsvereenigingen,
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering
van de Geneeskunst, Vereeniging van Ne-
derlandsche Gemeenten.

Dit Centraal Bureau zou een massa-door-
lichtingsproef nemen. Het Prophylaxefonds
stelde een bedrag van ƒ 30.000.— ter be-
schikking.

Belangrijke vragen moesten allereerst tot
oplossing worden gebracht.

Eén dezer vragen was: indien na de door-
lichting een aantal arbeiders een genees-
kundige behandeling moet ondergaan, wie
zal deze kosten dan dragen? Daarvoor kwa-
men in aanmerking: het Invaliditeitsfonds,
dat immers ter voorkoming van invaliditeit
verzekerde arbeiders een bijzondere behande-
ling (sanatoriumverpleging bij voorbeeld)
waarborgt, de fondsjen ter bestrijding der
tuberculose van de drie werknemers-vakcen-
tralen, de gemeenten, alsmede eventueel par-
ticuliere fondsen.

Een tweede vraag was, hoe de loonderving
van de te behandelen patiënten, die niet meer
voor het ontvangen van ziekengeld in aan-
merking zouden komen (dus na 156 dagen)
geregeld moest worden.

Voor deze en meer vragen werd een op-
lossing gevonden. Medewerking werd, naar

het getuigenis der commissie, in alle opzich-
ten en van alle genoemde instanties Ver-
kregen.

Zoo kon de proef worden begonnen; een
proef, die 13.000 arbeiders zou omvatten.
Men koos daarvoor een aantal Twentsche
textielfabrieken, eenige electro-technische en
eenige metaalondernemingen, alsmede een
drietal sigarenfabrieken in Brabant.

Belangwekkende gegevens vermeldt nu
het rapport omtrent het resultaat der door-
lichtingsproet.

Doorgelicht werden: 1971 arbeiders uit de
electro-technische industrie, 3873 uit de me-
taalnijverheid, 2466 sigarenmakers en 4472
textielarbeiders, tcftaal 12787 personen.

De resultaten der doorlichting werden in
34 groepen onderscheiden:

Ie groep, de actieve processen; de perso-
nen van deze groep hebben alleen behande-
ling noodig.

2e groep: de dubieuse actieve processen;
deze personen blijven voorloopig onder toe-
zicht van het consultatiebureau voor de t.b.c.

3e groep: de inactieve afwijkingen; deze
heeft behandeling noch toezicht noodig.

De 4e groep is uiteraard die van personen,
bij welke geen afwijkingen voorkomen.

De tot de eerste groep behoorenden zijp
dus alleen de patiënten. Hun totale aantal
was niet hooger dan 16 mannen en 7 vrou-
wen. Hiervan konden 3 mannen en 3 vrou-
wen, onder toezicht van den leider van het
consultatiebureau,, thuis worden verpleegd.
Inmiddels zijn 2 mannen en l vrouw na een
behandeling gedurende een hafl jaar of kor-
ter, als genezen ontslagen. De anderen
worden nog verpleegd.

Voorts bleek voor de overige 17 personen,
namelijk 13 mannen en 4 vrouwen, saoato-
riumverpleging noodig. Hun behandeling is
nog niet voltooid.

Het volgende merkwaardige geval wordt
in het rapport vermeld:

„Ten opzichte van één van deze lijders
verdient het aanbeveling, hier nader op in
te gaan.

Deze 28-jarige man was onderbaas van
een afdeeling en naar eigen meening geheel
gezond. Bij de massai-doorlichting kwam aan
den dag, dat hij aan open tuberculose leed.
Verder bleek, dat vier meisjes, die in zijn
omgeving werkten, ziek waren. Bij nader on-
derzoek kon worden vastgesteld, dat drie
van deze meisjes leden aan erythema nodo-
sum en één aan griep. Het ingestelde longen-
onderzoek toonde aan, dat één van de drie
eerstgenoemde meisjes en het meisje dat aan
„griep" leed, een primair longinfikraat had-
den. Dit wijst er op, dat de infectie kort
geleden heeft plaats gehad. Het eene meisje
is na een rustkuur thuis van ongeveer vier
maanden genezen, het andere is na een korte
rustkuur thuis voor rekening van het In-
validiteitsfonds opgenomen in een sanato-
rium. Bij de beide andere meisjes, die aan
erythema nodosum leden, zijn ,tqt nu toe
geen longafwijkingen geconstateerd.

Dit geval demonstreert wel op typische
wijze de waarde van de systematische door-
lichting. Aangenomen mag worden, dat door
de behandeling van dezen lijder aan tuber-
culosis inappercepta een verdere uitzaaiing
van tuberkelbacillen is voorkomen."

Verder zegt het rapport, dat tot de tweede
groep, die der dubieus-actieve afwijkingen,



behoorden 78 personen, namelijk 62 mannen
en 16 vrouwen, die onder toezicht van de
plaatselijke consultatiebureaux zijn gesteld en
periodiek worden gecontroleerd.

Verondersteld wordt, dat 6 pet. van deze
personen binnen een tijdvak van een jaar als-
nog voor behandeling in aanmerking zullen
komen. Het einde van dezen termijn is nog
niet bereikt — voor een groot aantal hunner
nog niet eens in zicht. Aan 15 van de 32 tot
l Maart jl. opnieuw gecontroleerde personen
is medegedeeld, dat verder onderzoek niet
noodig is.

In een slotbeschouwing van het rapport
zegt de commissie:

,,Zonder nog eens terug te komen op de
onmogelijkheid, het resultaat met name van
het sociaal-economische deel van de proef
reeds geheel te kunnen beoordeelen, komt de
commissie tot de conclusie, dat in de eerste
plaats vast staat, dat het nemen van de proef
van waarde is gebleken, omdat hierdoor de
beschikking is verkregen over gegevens, die
belangrijk afwijken van hetgeen op grond
van andere onderzoekingen moest worden
verwacht.

De proef heeft aangetoond, dat er wel
degelijk reden is om de tuberculosebestrij-
ding aan te vullen met massadoorlichting.
Het is gelukt aan 23 arbeiders, die onbewust
waren van hun lijden, de behandeling te ge-
ven, die zij noodig hebben en wel op een
tijdstip, dat zeker vroeger ligt dan het zou
hebben gelegen, indien hun lijden op andere
wijze ontdekt zou zijn. Behalve dat deze
menschen eerder dan anders het geval zou
zijn geweest een voor hun ziekte geëigende
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behandeling hebben kunnen ondergaan, moet
ten aanzien van allen, doch met name van de
7 lijders aan open-tubercuelose, worden over-
wogen, dat zij een bron van besmetting voor
hun omgeving waren of hadden kunnen zijn.
Dit onheil is gestuit, resp. voorkomen, terwijl
bovendien de consultatiebureaux voor tuber-
culose de gelegenheid hebben gekregen, in
de omgeving der patiënten naar contactgeval-
len te zoeken. De 78 dubieus-actieve geval-
len zijn onder toezicht gekomen en wel zoo-
danig, dat de beste waarborgen aanwezig
zijn, dat zij, wanneer hun proces in onge-
wenschte richting mocht gaan, ten spoedigste
zullen kunnen worden behandeld.

Bij het beoordeelen van de kosten van deze
doorlichtingsproef moet worden overwogen,
dat de kosten van ziekengeld, geneeskundige
behandeling en invaliditeitsrente, indien de
proef het ontdekken der patiënten niet had
verhaast, later ongetwijfeld grooter zouden
zijn geweest en minder resultaat zouden heb-
ben opgeleverd.

De commissie vestigt op een en ander nog-
maals uwe aandacht en spreekt de hoop uit,
dat het bestuur van het Prophylaxefonds
hierin aanleiding moge vinden, een nieuw
subsidie voor massadoorlichting beschikbaar
te stellen, niet alleen opdat opnieuw tubercu-
lose bij een aantal verzekerden ingevolge de
Ziektewet kan worden behandeld, resp. voor-
komen, doch bovendien, omdat door voort-
zetting van het doorlichtingswerk nog meer
materiaal voor wetenschappelijke beoordee-
Img beschikbaar zal komen."

Bij dezen laatsten wensch sluiten wij ons
gaarne aan.

In het jaarverslag van den hoofdinspec-
teur van den dienst, belast met het toezicht
op de handhaving van de wettelijke bepa-
lingen in zake de Volkshuisvesting over
1939 komen beschouwingen voor, die reeds
vóór den oorlog groote beteekenis hadden,
doch nu des te sterker onze aandacht vra-
gen.

Over de woningproductie zegt het verslag:

„Het verslag over 1938 kon aanvangen
met de mededeeling, dat de belangrijke terug-
gang in de woningproductie, die in 1936 en
nog sterker in 1937 viel waar te nemen, in
1938 tot staan was gekomen.

Het aantal nieuwgebouwde woningen was
gestegen tot 38.375 en de totale aanbouw,
met inbegrip van herbouw, verandering van
bestemming, enz. tot 40.712, terwijl de netto-
vermeerdering van den woningvoorraad
34.131 bedroeg.

De cijfers van de eerste maanden van 1939
waren van dien aard, dat voor dit jaar een
aanmerkelijk hoogere productie mocht wor-
den verwacht. Ondanks den teruggang in
aanbouw, die onmiddellijk na het uitbreken
van den oorlog intrad, was het aantal wonin-
gen in uitvoering nog zoo groot, dat voor het
geheele jaar nog een bevredigende productie
werd bereikt. Bij de moeilijkheden tengevolge
van den oorlog voegden zich aan het einde

van het jaar nog de invloeden van den on-
gewoon strengen winter, zoodat de vooruit-
zichten voor de woningproductie aan het
einde van het jaar niet gunstig konden wor-
den genoemd. Op 31 December 1939 waren
in uitvoering 13.295 woningen tegen 17.792
op 31 December 1938. In de maand Decem-
ber waren in uitvoering gebracht 650 wonin-
gen, tegen 2309 in December 1938.

Het aantal nieuwgebouwde woningen dn
1939 bedroeg, blijkens tabel I 36.830, dus on-
geveer 1500 minder dan in 1938. De netto-
vermeerdering bleef met een cijfer van 32.208
ongeveer 2000 achter bij 1938. '

Gelet op de jaarlijksche toeneming van de
behoefte aan woningen, zooals deze op ver-
schillende wijzen is vastgesteld, kan de pro-
ductie over 1939 in geenendeele onbevredi-
gend worden genoemd. Gevaren voor een
regelmatige voorziening in de behoefte aan
woningen zullen zich eerst voordoen, wanneer
in 1940 en volgende jaren tengevolge van het
voortduren van den oorlogstoestand, stagnatie
in den aanbouw zou ontstaan.

Het laatste moet niet denkbeeldig worden
geacht. Een land als Nederland, dat wel is
waar in de behoefte aan verschillende bouw-
materialen door eigen productie kan voorzien,
doch voor andere onmisbare materialen vol-
komen afhankelijk is van den invoer, welke
voor een groot deel moet plaats hebben uit

of door oorlogvoerende landen, verkeert in
dezen tijd ten aanzien .van de bouwmate-
rialenvoorziening dn een uiterst precaire
positie.

Vrijwel onmiddellijk na het uitbreken van
den oorlog werden de prijzen van verschillen-
de materialen aanmerkelijk verhoogd. Zulks
was deels een gevolg van de groote aankoo-
pen door het Departement van Defensie, deels
ook van gevreesde schaarschte ten gevolge
van stagnatie van den aanvoer van mate-
rialen. Bij het periodieke onderzoek naar de
prijzen van de voor een gemiddelde arbei-
derswoning benoodigde bouwmaterialen op
l October 1939 bleken, vergeleken met l Juli
1939, met name de prijzen van hout en van
verschillende metalen aanmerkelijk te zijn
gestegen. Het hout was van ƒ 586.— per
woning gestegen tot ƒ 804.— per woning."

De schrijver komt in een berekening tot de
conclusie, dat van l Juli 1939 tot l Januari
1940 alleen tengevolge van de stijging van de
prijzen der materialen de bouwkosten van een
woning, van 16 tot 18 pet. zijn gestegen. Door
de stijging van de !-..^!en van 'e--ensonder-
houd en, tengevolge daarvan, de stijging der
loonen, zijn de bouwkosten zeker niet 20 pet.
of meer omhoog gegaan.

Het spreekt vanzelf, dat deze stijging der
bouwkosten straks ook in een huurstijging tot
uitdrukking moet komen. De in verhouding
tot den huidigen bouwprijs te lage huurprijs,
acht de schrijver een beletsel voor de opvoe-
ring van de woningproductie.

Desondanks schrijft hij:
,,De vermindering van de woningproductie,

welke zonder twijfel beduidend moet worden
geacht, wettigt naar mijn oordeel nog niet de
min of meer alarmeerende uitlatingen, die
hier en daar zijn gedaan.

Intusschen mag toch het gevaar van het
blijvend terugloopen van de woningproductie
niet worden onderschat. Het laat zich niet
aanzien, dat het aantal in aanbouw gebrachte
woningen zdch spoedig uit eigen beweging zal
herstellen. Daarbij moet worden overwogen,
dat wel spoedig de tamelijk gunstige toe-
stand, die de laatste jaren vrij algemeen op
de woningmarkt heeft bestaan, in het tegen-
deel kan zijn verkeerd. Bij onvoldoende aan-
vulling van den voorraad toch kan een ruim
overschot aan woningen in een half jaar ver-
bruikt zijn. Het is derhalve van het grootste
belang, de woningproductie — zij het wellicht
in eenigszins verminderden voet -- aan den
gang te houden."

Bij al deze beschouwingen moet natuurlijk
in het oog worden gehouden, dat deze vóór
den huidigen toestand werden neergeschre-
ven.

Ten opzichte van de woningproductie blij-
ven ze echter van waarde. Nu de oorlog ook
in ons land heeft gewoed en tallooze huizen
zijn verwoest, klemt te meer de noodzaak de
productie van huizen snel op te voeren.

Wij hebben het vertrouwen, dat de be-
voegde instanties daarvoor een open oog heb-
ben. „Opbouw" is nu het woord van den dag.

ADRESVEEANDEKINGEN.
Adresveranderingen enz. behooren uit-

sluitend gezonden te worden aan het
bureau C.N. V., en NIET AAN DE
DRUKKEKIJ. Van dergelijke kennis-
gevingen wordt door onze drukkerij geen
nota genomen.
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VACANTIE-OORD TE PUTTEN.

Het vacantie-oord wordt bij voldoende deel-
neming van 29 Juni af weder opengesteld.

Het ligt in het voornemen het C.N.V.-
vacantie-oord te Putten weder voor vacantie-
gasten open te stellen -- indien althans een
voldoende aantal aanvragen inkomt - - met
ingang van Zaterdag 29 Juni a.s.

Aanvragen - - ook voor latere data -
worden met spoed ingewacht; — niet op te
zenden aan het V.O., doch uitsluitend aan
den penningmeester van het C.N.V. te
Utrecht, Stadhouderslaan 43-45.

Aanvragers voor de eerste periode, aan-
vangende 29 Juni, krijgen 8 dagen te voren
bericht, of de openstelling op 29 Juni al dan
niet doorgaat.

W. DE JONG, beheerder V.O.

,,De Spiegel", Christelijk Nationaal Week-
blad, Wageningen. ƒ 1.-— per kwartaal.

In een ons toegezonden circulaire lezen wij:
„Door het bombardement van Wageningen
is ons mooie, moderne gebouw volkomen ver-
nietigd. Niets, maar dan ook letterlijk niets,
is er overgebleven."

Dit is een afdoende verklaring voor het
feit, dat het blad eenige weken lang niet
verscheen.

Maar nu is het er weer. Het is nog wat
dun, maar het is toch weer het ons zoo be-
kende en vertrouwd geworden geïllustreerde
weekblad. Spoedig hoopt de uitgever weer „in
vol ornaat" uit te komen.

Moge De Spiegel spoedig ,,de oude" zijn.
Daartoe abonneere men zich op dit mooie
tijdschrift.

* * *

Neutraliteit, Dr. S. Rozemond. - - Uitg.
G. F. Callenbach N.V., Nijkerk.

Dit is de derde uitgave in de serie „Ons
Schild ende Betrouwen".

Het is vóór den oorlog geschreven, maar
heeft van zijn actualiteit niets verloren. In-
tegendeel. Juist nu spreekt deze brochure ons
toe, als zij zegt: ..Onze geestelijke waarden
worden in den smeltkroes geworpen. Veel
zal daarbij in den zengenden gloed als stroo
verteren of als slakken komen bovendrijven,
om te worden afgeschuimd en op de mest-
vaalt gesmeten, maar daarbij zal ook blijken,
dat in vrijheid en menschelijkheid een onver-
zengbare kern van goud kan zijn."

De schrijver wijst dan op de noodzaak van
verdieping van het geestelijk leven van ons
volk, die alleen mogelijk is, wanneer wij ver-
vuld zijn van een liefde, sterker dan de dood.
Die liefde wordt alleen gewekt door den
dienst van Hem, die de Heer van alle leven is.

Als dit boekje thans uitkwam zou wellicht
de titel gewijzigd moeten worden, maar de
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inhoud zou gehandhaafd kunnen blijven. Het
stemt tot overpeinzing, maar is ook, als we
ons niet vergissen, reeds voor een deel tot
werkelijkheid geworden.

De prijs is slechts 15 cents. Wij bevelen
de lezing in breeden kring van harte aan.

* * *
„De Lijdenslyriek" van Joost v. d. Vondel.
Verzameld en van enkele verklaringen
voorzien door H. J. Werps. Ingeleid door
Roei Houwink. Libellenserie no. 386. Prijs
f 0.45. Uitgave Bosch & Keuning N.V.,
Baarn.

Reeds eenigen tijd hadden wij dit boekske
ter recensie gereed liggen, maar tot een be-
spreking kwam het niet. Men moet er rustig
voor gaan zitten, om deze lijdenslyriek met
zegen te lezen. Maar dan ook, wordt men
stil bij den ongekunstelden (iets anders dan
kunstloozen) eenvoud, waarin Jezus' lijden
hier wordt bezongen. Deze verzen zijn een
getuigenis, veel meer dan „litteratuur", zoo-
als in de inleiding wordt opgemerkt.

Van harte aanbevolen.

* * *
„Gebootebeperking en Geboorteregeling",
door K. Nicolai, te Hoogezand, met voor~
woord van ds. W. Torn, te Sappemeer.
Uitgave van Firma S. Kleefsman & Co.,
Sappemeer. Prijs ƒ 0.50.

Deze lijvige brochure behandelt het in onze
dagen nog steeds actueele huwelijksvraag-
stuk. De lectuur, die daarover de laatste jaren
door christelijke auteurs is uitgegeven, is door
dezen schrijver bewerkt en op populaire wijze
weergegeven. Daarin ligt ook de verdienste
van deze brochure, dat de vragen over ge-
boortebeperking en geboorteregeling, alsmede
de zedelijke en geestelijke gevaren, die daar-
mede samenhangen, op voor ieder duidelijke
wijze worden besproken en zonder eenige
aarzeling daarin positie wordt gekozen.

Sprekend over het doel van het huwelijk
zegt de schrijver terecht, dat God man en
vrouw samenvoegde, „opdat zij door oprechte
liefde verbonden elkander trouw helpen en
bijstaan in alle dingen, die tot het tijdelijke en
eeuwige leven behoren". Met instemming
haalt de schrijver ds. Delleman aan, als deze
zegt: „Man en vrouw worden door het huwe-
lijk, vooral door de ontplooiing hunner sexua-
liteit, tot den enen vollen mens."

Met deze opvatting komt de schrijver naar
ons gevoelen in strijd, als hij bij uit medisch
oogpunt noodzakelijke geboortebeperking ab-
solute onthouding als eisch stelt. Er blijft dan
immers van het huwelijk niets meer over.

Dit is echter een punt, waarover in chris-
telijken kring geen eenstemmigheid bestaat.
De schrijver geeft zijn opvatting en verdedigt
die.

Oplossen doet deze brochure uiteraard niet;
wel voorlichten. Men zal goed doen van den
inhoud kennis te nemen, al zal door meerdere
kennis van deze dingen de zonde op dit ge-
bied niet kunnen worden teruggedrongen.
Want de zonde kan alleen worden uitgezui-
verd door den Heiligen Geest, die den
mensch doorloutert meer dan het zilver en
het goud wordt gelouterd.

Maar het geloovig hart, dat met deze din-
gen worstelt en er geen uitweg in ziet, zal op

menig punt door deze brochure meer licht
kunnen ontvangen.

Daarom bevelen wij de lezing gaarne aan.

* * *
„Het groote geluk", door Willem Kramer.
Uitgave N.V. Gebr. Zomer & Keuning's
Uitgevers-Maatschappij, Wageningen.

Na „Roelie" en „Over den drempel" komt
thans het derde boek van dezen trits zich bij
ons aanmelden.

Roei is „Roelie" niet meer. Hij is er te
groot voor geworden. Een jongen van H, 15
jaar noemt men toch geen „Roelie" meer.
„Roelie" is goed voor een snotneus van zes,
maar niet voor een jongen van veertien.

Wij hebben dit boek met intense belang-
stelling gelezen. Het is een echt menschelijk
boek. De hoofdpersoon worstelt er in om tot
geestelijke hoogten op te stijgen. Maar on-
barmhartig ploft hij telkens weer neer, als
zijn eigen hart, zijn persoonlijke daden hem
doen zien, dat hij niet beter is dan anderen,
die hij in zijn hart veracht. „Hij scheldt zich
voor ellendeling en slaat zich met de vuist
voor z'n kop. Want wat is hij dan toch ook
voor een knul "

Dit echt-menschelijke komt te beter tot
uiting, waar alles zich afspeelt in de sfeer van
den blinde. Wat een ander ziet met z'n oogen,
wordt door den blinde in veel grooter zuiver-
heid doorvoelt. Het blindengesticht is een
andere, voor ons onwerkelijke wereld, waar
Roei in zijn verhouding tot de andere blinden
en tot den directeur komt tot het groeiend
besef van zijn lichamelijke en geestelijke
kracht. Deze krachtsmetingen brengen in het
boek een element van voortdurende spanning
en onderwijl gevoelt men, in de nederlagen
van Roel's ik, den groei van zijn karakter
en van zijn geloof.

Dit is een bijzonder boek, geschreven door
een blinde, die, naar het schijnt, zijn eigen
levensgeschiedenis verhaalt.

Een boek om van te genieten. Fijne psy-
chologische trekjes zijn er vele in dit boek.
De blindensfeer is voor ons onwerkelijk.
Maar het onopgesmukte echt-menschelijke
maakt dit boek tot een bron van geestelijk
genot.
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