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WORDT HET GOUD AFGESCHAFT?

De huidige situatie van Europa is, dat het
economisch geheel op zichzelf is aangewezen.
Uit overzeesche gewesten komen geen aan-
voeren. Europa ligt geïsoleerd.

Dat heeft uiteraard invloed op de samen-
stelling van onze menu's. Dit moge thans nog
nauwelijks te bemerken zijn, hoe meer de tijd
voortschrijdt, hoe meer dit aan den dag zal
treden.

Maar dit heeft evenzeer invloed op de
economische verhouding tusschen de volken
van Europa.

Wel is waar leeft heel Europa in de ge-
matigde luchtstreek, zoodat de bodemproduc-
ten onderling niet zooveel uit elkaar loopen,
de agrarische en industrieele ontwikkeling
heeft toch op elk land haar stempel gedrukt,
terwijl ook de producten uit den bodem,
steenkool, erts. petroleum, niet in alle landen
van het continent, of althans niet in even
sterke mate voorkomen.

Onderlinge uitwisseling van goederen is
dus noodzakelijk. Deze noodzakelijkheid werd
immer gevoeld, maar door de oprichting van
tolmuren en door maatregelen, welke afzon-
derlijke landen namen, kwam daarvan in de
practijk maar al te weinig terecht.

De nieuwe constellatie van Europa heeft
de tariefmuren weggevaagd, zoodat de goe-
deren thans zonder weerstand daarheen kun-
nen vloeien, waar ze het hardst noodig zijn.

Dit roept intusschen een ander vraagstuk
op, namelijk het vraagstuk van de betaling.
De eenige internationale betalingsmogelijk-
heid is gelegen in de uitwisseling van goede-
ren. Wat een land van een ander land koopt,
kan het slechts betalen door den verkoop
van goederen aan dat land. Deze waarheid
ging weieens schuil achter de betalings-
methoden van voor den oorlog, waarbij altijd
door geldmiddelen vereffening plaats vond.
Maar toch bleef de uitwisseling van goederen
de eigenlijke betalingswijze tusschen de ver-
schillende landen. Wanneer in een zeker tijd-
perk een land steeds meer invoerde ten op-
zichte van een ander land, dan dat het goede-
ren daarheen uitvoerde, ontstond er dus een
niet door goederen te betalen schuld, die uit-
eindelijk door goud werd vereffend.

Dit laatste is echter in het huidige Europa,
doordat het goud, althans in voldoende mate,
ontbreekt, onmogelijk geworden. En naar uit
mededeelingen van den Duitschen minister
dr. Funk blijkt, is het zijn plan ook in de
toekomst in het Europeesche betalingsver-
keer, het goud als dekking van de betalingen
tusschen de landen en als vereffeningsmiddel
voor de betalingsverschillen te doen afschaf-
fen.

Om dit mogelijk te maken, dient er een
centrale voor de onderlinge betalingen tus-
schen de landen van Europa te worden op-
gericht. Zulk een centrale denkt dr. Funk
zich te Berlijn. Reeds nu hebben de Euro-
peesche landen een rekening met Berlijn,
namelijk de zoogenaamde clearing-rekening,
over welke rekening tusschen elk land af-
zonderlijk eenerzijds en Duitschland ander-
zijds de wederzijdsche vereffening plaats
vindt.

Gaat men nu een stap verder, dan kan men
de betaling van den wederzijdschen goederen-
ruil bij voorbeeld tusschen Nederland en
België doen plaats vinden over de rekening,
die beide landen te Berlijn bij dezelfde instan-
tie onderhouden. Men schrijft eenvoudig de
schulden van elkanders rekening af, in een
algemeene geldeenheid, die dan natuurlijk de
Reichsmark zou moeten zijn.

De vraag doet zich daarbij voor: welke
koersverhouding zal er dan moeten bestaan
tusschen bij voorbeeld den gulden en de mark
eenerzijds en de mark en den Belgischen frank
anderzijds? Het zou best kunnen zijn, dat de
Belgische frank in waarde daalde en de gul-
den in waarde steeg, of omgekeerd. Zou dan
toch dezelfde verhouding blijven gelden?

Bij de volledige werking van den gouden
standaard, wij hebben daarop reeds vaker ge-
wezen, richtte iedere valuta zich naar de
goudwaarde. In het goud vond men dus een
algemeenen waardemeter, die voor elk land
in den wisselkoers werd uitgedrukt. Welke
waardemeter zal er nu in het bedoelde nieuwe
systeem bestaan? Hoe zal men weten, welke
waardeverhouding tusschen frank en gulden
de juiste is?

Wij moeten hier allereerst opmerken, dat

wel is waar het goud de waardemeter was,
maar dat op den achtergrond stond de vraag:
welke goederenwaarde heeft het goud, wat
kan voor een kilogram fi jn goud in België en
wat in Nederland worden gekocht.

De waarde van de geldeenheid was dus
eigenlijk niet anders dan de keerzijde van het
prijspeil. Koopt men voor 10 gulden een zak
graan, dan is de koopkracht van tien gulden
een zak graan. Kan men nu in België een
zelfden zak graan voor 100 frank koopen,
dan is 10 gulden gelijk aan 100 frank, dus
is de koopkracht van beide landen als l tot
10.

Als men nu niet langer de werking van den
gouden standaard heeft, die deze verhouding
automatisch in de wisselkoersen tot uitdruk-
king bracht, dan moet men een ander middel
zoeken om deze koopkrachtgelijkheid of koop-
krachtpariteit vast te stellen.

Dr. Funk denkt zich de werking van zijn
systeem nu zoo in, dat de overheid in de ver-
schillende landen het prijspeil controleert, dat
is dus eigenlijk in de hand houdt. De prijzen
volgen dus niet meer de wet van vraag en
aanbod, maar worden door de overheid vast-
gesteld. Gebeurt dit nu in België, in Neder-
land en in Duitschland, dan kan men de
koopkracht van de verschillende geld- of
munteenheden in de hand houden en dus een
vaste verhouding in de verrekening tusschen
in- en uitvoer van België en Nederland hand-
haven en te Berlijn de vereffening op basis
van de mark doen plaats vinden.

In dit systeem is het goud overbodig ge-
worden.

Wel moet men zich er rekenschap van
geven, dat dit systeem een ver doorgevoerd
overheidsingrijpen medebrengt. Hapert er in
eenig land iets aan de handhaving van de
prijzen, hebben er ontduikingen plaats, neemt
vraag of aanbod toe, zonder dat dit in het
prijspeil tot uitdrukking komt en zonder dat
de geldcirculatie wordt geregeld, dan worden
de valutaverhoudingen scheefgetrokken.

Er is dus in alle landen niet alleen een
bekwame, maar ook een sterk ingrijpende
leiding noodig. Handhaving van de waarde-
vastheid van het geld brengt niet alleen rege-
ling van het prijspeil, maar evenzeer van het
loonpeil mede. Ook daarmede kan echter niet
worden volstaan, want ook de consumptie,
het verbruik, dient dan in de regeling door de
overheid begrepen te worden.

Alle samenstellende deelen van het econo-
misch leven grijpen in elkaar. Men kan niet
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één onderdeel, bij voorbeeld het geldwezen,
in handen van de overheid leggen en de
andere onderdeden vrij laten. Men kan niet
het prijspeil op dezelfde hoogte handhaven
en de loonen laten stijgen, omdat daardoor
het bedrijfsleven te gronde zou kunnen gaan.
Men kan evenmin het gebruik vrij laten, wan-
neer de nationale economie, namelijk de hand-
having van de ruilverhouding met andere
landen, verandering van het gebruik noodig
maakt. Het een grijpt in het ander.

Op zichzelf behoeft de afschaffing van het
goud en de daarmede gepaard gaande sterke
inkrimping van den geldhandel niet betreurd
te worden. Deze handel was vaak een bron
van ongerechtigheid, welks uitwassen moei-
lijk konden worden bestreden.

Maar zal een Europeesche internationale

beheersching van geld- en goederenverkeer,
straks wellicht tot de geheele wereld uitge-
breid, zonder een objectieven internationalen
waardemeter, niet tot andere moeilijkheden
en wrijvingen leiden, zooals tot een strijd tus-
schen de landen om een hoogeren ruilvoet
voor eigen munteenheid te verkrijgen, dan op
grond van eigen economische ontwikkeling
gerechtvaardigd is? De beste oplossing zou
dan wellicht nog zijn, over heel Europa, straks
over de geheele wereld, slechts één munteen-
heid in te voeren. De koopkracht van die
munt in elk der landen zou zich dan vanzelf
bepalen, mits ook dan een objectieve waarde-
meter werd gevonden.

De mogelijkheid van dergelijke concepties,
niet voor korten tijd, maar voor den langen
duur, is ons nog niet duidelijk.

DE NEDERLANDSCHE UNIE

Wij behoeven de Nederlandsche Unie, die
in ons land aanvankelijk door de leiders van
de zes groote politieke partijen is geïntrodu-
ceerd, maar later door het driemanschap
Linthorst Homan, De Quay en Einthoven in
de openbaarheid is gebracht, wel niet bij
onze lezers te presenteeren. Ieder kan uit zijn
dagblad allerlei bijzonderheden over deze
Unie hebben vernomen.

In zooverre als zij zich ook op sociaal-
economisch gebied wil bewegen, is het goed
dat wij er in ons blad aandacht aan schen-
ken. Haar doel is de volkseenheid op staat-
kundig, cultureel en sociaal-economisch ge-
bied te bevestigen en te versterken. Met ver-
dieping van den christelijken geest in de
samenleving wil de N.U. op sociaal-econo-
misch gebied, met handhaving van het eigen
karakter der Nederlandsche volkshuishou-
ding in haar samenhang met de wereldeco-
nomie en haar gerichtheid op het wereld-
verkeer:

1. Organische ordening der arbeids-
gemeenschap zonder klasse-tegenstellingen,

2. Vooropstelling van de belangen van het
gemeenebest boven die van den enkeling, met
erkenning van onvervangbare waarden der
persoonlijke zelfwerkzaamheid.

3. Doelbewuste leiding van de voortbren-
ging en verdeeling van stoffelijke goederen.

4. Dienstbaarmaking van geld- en crediet-
wezen aan de eischen der volkswelvaart.

5. Erkenning van den plicht van iederen
Nederlander om te arbeiden en van den
plicht van het gemeenebest om iederen
Nederlander in den gemeenschappelijken
arbeid te doen deelen.

6. Afweer van de proletariseering des
volks en versterking van de volkskracht o.a.
door bevordering van gezinsvorming en
gezinswelvaart en bevordering van bezits-
vorming voor allen.

7. Versterking van den landbouw door
loonend prijspeil en ordening van het grond-
gebruik.

8. Persoonlijke verantwoordelijkheid ook
in het sociaal-economisch leven.

9. Beteugeling van bedrijfsconcentratie en
trustvorming.

Dit sociaal-economisch program bevat vele
goede elementen en zou, afgezien van de
woordkeus, door ons kunnen worden over-
genomen. Met wat goeden wil zou men het
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sociaal-politiek program van het C.N.V.
onder de voornaamste punten kunnen onder-
brengen. Wij stonden daarom sympathiek
tegenover deze Unie, die een volksbeweging
voor nationale eenheid bedoelt te zijn. Ook
wij zijn voorstanders van nationale eenheid,
mits dit met behoud van onze Nederland-
sche principieel-geestelijke opvattingen moge-
lijk is. Wij mogen daarbij echter niet ver-
geten, dat de eenheidsroepers, die wij ook
vóór 10 Mei jl. reeds in ons midden hadden,
zich prachtisch steeds voor oogen stelden
het verdringen van den invloed van het
Woord Gods op de samenleving en het pro-
clameeren van de neutrale of godsdienstlooze
maatschappij. Hoe is van die zijde niet uiten-
treuren geponeerd, dat het in zaken van het
maatschappelijk leven immers alleen ging om
loon- en arbeidsvoorwaarden, die voor chris-
ten en niet-christen gelijk zijn.

Dat de richting, waarin het maatschappe-
lijk leven zich ontwikkelt en dat de geest, die
daarin overheerscht, het doelwit van de
vakbeweging vormen en dat daarin beginse-
len werken, werd verwaarloosd. Daarom was
het noodig, dat wij ons in dit opzicht aller-
eerst van de bedoeling van de leiders van de
N.U. op sociaal-economisch gebied overtuiq-
den,

In een rede, op 6 Augustus te 's-Graven-
hage gehouden, zeide de heer De Quay dan,
volgens een verslag in het Handelsblad, het
volgende:

„Stelregel bij het sociaal beleid zij, dat het
belang van de gemeenschap gaat boven het
belang van groep of individu. Dit beteekent
een breken met het egoïsme en individua-
lisme. Als „De Nederlandsche Unie" streeft
naar een organischen opbouw van maat-
schappij en staat, dan denkt zij allereerst aan
deze principieele verandering. Ten aanzien
van den socialen opbouw in organischen zin
zal men dus tot werkelijken nieuwbouw
moeten komen.

Ten aanzien van de sociaal-economische
vraagstukken zullen werkgevers, arbeiders,
middenstanders en boeren zich in vakunies
moeten samenvoegen, waarbij dus op den
duur de afzonderlijke vakbonden zullen ver-
dwijnen. Deze onder krachtige leiding staan-
de vak-unies zullen zich gegroepeerd naar
bedrijfstakken in corporaties van werkgevers
en arbeiders kunnen samenvoegen en aan

deze corporaties zal publiekrechtelijke be-
voegdheid moeten worden toegekend, terwijl
de corporaties in een nationalen raad zullen
moeten samenkomen. Van de verdeeling en
bepaling van bevoegdheden zal in de practijk
de gunstige werking afhangen.

Voor de bescherming van het algemeen
belang zal de overheid in deze corporaties
ook zeggenschap moeten hebben. Op die
wijze kunnen de klassentegenstellingen ver-
dwijnen. Eerste voorwaarde is: verplichte
organisatie.

Ten slotte nog een algemeene opmerking:
op velerlei gebied, niet het minst op sociaal»
economisch terrein, hebben meeningsverschil-
len, voortvloeiend uit te sterke groepsvor-
ming, remmend gewerkt op de vernieuwing.
Economische en sociale wijzigingen, welke in
Duitschland en Italië met groote dynamiek
waren doorgevoerd, lieten wij door onze
meeningsverschillen liggen."

Deze passus uit de rede van den heer De
Quay geeft tot tal van opmerkingen aanlei-
ding.

Het breken met egoïsme en individualisme
ligt volkomen in de lijn van hetgeen de chris-
telijke vakbeweging steeds heeft voorgestaan.
Wie denkt hier niet aan het magistrale werk
van mr. Gerbrandy: „De strijd om nieuwe
maatschappij-vormen" (het lezen ook thans
nog overwaard), waarin hij het breken met
egoïsme en individualisme aanduidt als den
wil eigen macht prijs te geven en eigen in-
vloed met anderen te deelen. Hij zegt daar-
van, dat dit moeilijk is, dat dit offers vordert,
maar dat zóó alleen een nieuwe maatschappij
komen kan.

Als de heer Einthoven dus in dezelfde ver-
gadering zegt, dat het volk weer moet leeren
offers te brengen, dan zijn wij het daarmede
van harte eens. Dan zeggen wij als antwoord
daarop, dat wij daarom willen voortbouwen
in de lijn, waarin wij hebben gebouwd en
offers hebben gebracht. Want bij alle zonde,
die ook ons werk heeft aangekleefd en bij de
tekortkomingen, die wij moeten belijden, heb-
ben de arbeiders in de crisisperiode van 1931
en later, herhaaldelijk getoond, mits goed
voorgelicht, offers te willen en te kunnen
brengen.

Maar nu lezen wij, dat de Nederlandsche
Unie van meening is, dat „men dus tot wer-
kelijken nieuwbouw zal moeten komen".

En inderdaad gaat prof. De Quay een
nieuw systeem uitstippelen, alsof er in ons
land niets van dien aard bestaat. Hij vergeet
totaal de Bedrij f sradenwet. Hij vergeet den
begonnen opbouw tot bedrijfsorganisatie. Hij
laat alles wat gegroeid is vallen. Hij wil
eerst afbreken om op de puinhoopen iets
nieuws te bouwen. Dat moge in den geest
van den tijd zijn, het is zeker niet in Neder-
landschen geest, die van dergelijke „nieuw-
lichterij" weinig hebben moet.

Hij zegt verder, dat wij economische en
sociale wijzigingen hebben laten liggen door
onze meeningsverschillen.

Is dat juist?
Zijn die meeningsverschillen dan nu ver-

dwenen? Wij zullen dat van harte toejuichen,
Maar welke sociale wijzigingen, om van de
economische wijzigingen nu maar te zwijgen,
staat de N.U. dan voor? En op welke wijze
zal in de nieuwe verhoudingen, als naar het
schijnt de christelijke vakorganisatie zal ver-
dwenen zijn, het Woord Gods nog invloed



op de maatschappelijke verhoudingen kun-
nen en mogen uitoefenen?

Het gaat ons niet zoozeer om het systeem
van het ordenen, als wel om den geest van
de ordenaars en om de gezindheid, die zich
straks in de nieuwe organen zal kunnen
openbaren eri om de vraag of die gezindheid
zich in vrijheid zal kunnen vormen op grond
van geloofsovertuiging en met een appèl aan
het Woord Gods.

Men versta ons goed! Wij verheerlijken
niet den ouden tijd. Wij weten maar al te
goed, hoeveel christelijke arbeiders, ambte-
naren, kantoorbedienden, technici, werk-
meesters, zich in hun „neutrale" vakorgani-
satie goed thuis schenen te voelen. En ook,
dat tal van christelijke werkgevers, misschien
wel aangesloten bij een christelijken werk-
gevers-vakbond, in de practijk van hun
zakenleven en van hun verhouding tot eigen
arbeiders weinig of niets van hun christen-
zijn lieten blijken, misschien wél het tegen-
deel, waarvan wij de voorbeelden wel zou-
den kunnen noemen.

Maar denkt men nu den waren christen-
geest, de echte naastenliefde, louter door
nieuwbouw te wekken? Zou na dien nieuw-
bouw de juiste, de christelijke gezindheid
dezen menschen zonder geestelijke beïnvloe-
ding aanwaaien?

Als het antwoord is, dat zij door hun in-
voeging in het nieuwe systeem overtuigd zul-
len worden, dan mag het wederwoord zijn,
dat zulks in het systeem, dat begonnen was
uit te groeien, maar dat nog vele impulsen
en vele stimulansen ook van de zijde der
overheid noodig had, evenzeer en waar-
schijnlijk beter mogelijk was. Maar waarom
dan nieuwbouw na afbraak?

Men ziet, dat er voor ons een aantal vra-
gen overblijft, die beantwoording behoeven,

Den besten socialen opbouw zien wij in de
verdere ontwikkeling der bedrijfsorganisatie.
En het is ons niet duidelijk, noch waarom dit
niet mogelijk zou zijn, noch dat een andere
nieuwbouw beter zou zijn.

Wel het tegendeel!

DE WERKELIJKE GEMEENSCHAP
Onder dit hoofd schrijft De Christelijke

Landarbeider, na op principieele en histo-
rische gronden de eenheid ten koste van het
christelijk beginsel te hebben afgewezen:

„Wil dat nu zeggen, dat alles bij het oude
moet blijven?

Neen, volstrekt neen!
Er moet meer saamhoorigheid komen.
De liberale boer en de prot.-christelijke

arbeider mogen dan niet samen kunnen wo-
nen in één huis, toch zijn ze door God in
één bedrijf geplaatst.

De r.-k. tuinder en de socialistische ar-
beider kunnen wel niet samenwonen, maar
zij behooren tot één bedrijf: zij zijn bedrijfs-
genooten.

De prot.-chr. boer en de r.-k. arbeider kun-
nen wel bezwaarlijk in één organisatie, maar
toch werken ze samen op één akker.

En ziedaar ondanks alle gescheidenheid
van geloofsovertuiging de christelijk-sociale
gedachte van de bedrijfsgemeenschap.

Al zijn de principieele verschillen fusschen
de menschen nog zoo groot, het bedrijf blijft
een eenheid en moet meer en meer een ge-
meenschap worden.

Deze saamhoorigheidsgedachte hebben wij
in den loop der jaren reeds zoovele malen in
ons blad en op andere wijze gepropageerd,
dat het niet noodig is er thans veel van te
zeggen.

Aan deze gedachte dankt onze N.C.L.B.
intusschen zijn ontstaan. „De bond aan-
vaardt de christelijke beginselen en verwerpt
mitsdien den klassenstrijd." Dat is het ABC
van de christelijk-sociale beweging.

Dat beteekent, dat wij ondanks alle ver-
schil in levensbeschouwing met elkaar en
voor elkaar in het bedrijf moeten werken. De
een den ander tot een hand en tot een voet.
En zoo in het klein, maar ook in het groot.

Dat betreft dus niet alleen en zelfs niet in
de eerste plaats den organisatievorm, maar
het wezen van de zaak.

En hoe kan dat christelijk-sociaal ideaal
van de bedrijfsgemeenschap nu verwezenlijkt
worden?

Niet door eenheidsorganisatie!

Want dat wordt een kerkhofeenheid. En
daarvan is het overgroote deel van de Ne-
derlandsche boeren, tuinders en arbeiders,
niet gediend. Zoowel de confessioneel ge-
organiseerde boeren en tuinders als de con-
fessioneel georganiseerde arbeiders zijn in ons
bedrijf gelukkig verre in de meerderheid-
Laten degenen, die naar „eenheidsorganisa-
tie" streven, dat niet vergeten!

De bedrijfsgemeenschap moet op andere
wijze verwerkelijkt worden.

Er moet komen een orgaan, dat voor het
geheele bedrijf optreedt en het geheele be-
drijf omvat. Hoe men dat orgaan wil noemen
(corporatie, bedrij f sraad of landbouwkamer)
is ons tamelijk onverschillig. Belangrijker dan
de naam is het wezen.

\Vij geven ter verduidelijking van onze
bedoeling een paar voorbeelden:

Als de overheid de meening vraagt van
het bedrijf over een bepaalden maatregel,
dan moet niet iedere organisatie spreken,
maar het bedrijfsorgaan.

Als er een beslissing moet worden geno-
men over >de arbeidsvoorwaarden, dan mag
niet meer mogelijk zijn wat dit jaar in het
Drentsch-Overijsselsch veenbedrijf is ge-
schied en in het Groninger landbouwbedrijf
dreigde te geschieden, nl. dat één van de
drie landarbeidersbonden weigert een ar-
beidsgeschil aan rechtspraak te onderwerpen.

Zoo zullen o.i., indien mogelijk, ook de
technische diensten der landbouw-organisa-
ties op den duur gecombineerd moeten wor-
den (boekhoudbureaux, exportslachterijen,
aankoop, proefvelden, etc.).

Voorts behoort de sociale verzekering op
land- en tuinbouwgebied niet te worden uit-
gevoerd door 7 a 8 elkander beconcurreeren-
de „bedrijfsvereenigingen", maar door één
bedrijfsorgaan voor iederen bedrijfstak.

Zoo kunnen we doorgaan met het noemen
van voorbeelden. Onze bedoeling zal echter
nu wel duidelijk zijn.

In alles, waarbij het geheele bedrijf be-
trokken is, moet ook het geheele bedrijf, dus
het bedrijfsorgaan, spreken en handelen, zoo-
wel naar binnen als naar buiten.

Opgedragen aan den Bond van
Chr. Politie-ambtenaren in Neder-
land bij zijn zilveren jubileum.

In dankbare vreugd moogt ge heden
[gedenken,

— Ofschoon wel aan weemoed
[gepaard -

Hoe gij in 'n kwarteeuw van rusteloos
[werken

Door God zijt gezegend, gespaard.

Vol dank, doch met weemoed. Al
[siert u het zilver,

Devoot toefdet gij bij het graf
Van menigen vriend, die zijn alles,

[zijn leven
Voor d' eer van het vaderland gaf.

Toch zult gij ook deze bewogene dagen,
Den woeligsten storm zelfs doorstaan,

Wanneer g' in uw strijd om het recht,
[als voor deze

Op zuivere basis blijft staan.

Voor veiligheid, orde en rust immer
[wakend,

Steeds trouw aan des Hoogsten
[gebod,

Zijt gij in die kwarteeuw als bond
[en als leden

Gegrondvest, gebouwd door uw God.

Wie toch zal de zegening peilen of
[meten,

Die rijk'lijk uw deel is geweest?
De mate der eere uw voortrekkers

[geven,
Waardeerend hun wakkeren geest?

Zoo stijge uw danktoon eerbiedig
[naar boven,

Naar Hem, aller Koning en Heer,
Door wien gij dit ,,Eben-Haëzer"

bereiktet,
Hem, Hem zij alleen alle eer.

(Nadruk verboden.) JAN WILNA.

En vrijwel in denzelfden geest heeft de
Kath. Ned. Boeren- en Tuindersbond thans
een plan aanhangig gemaakt. Ir. G. J. Heij-
meijer, de secretaris van den K.N.B.T.B.,
heeft in een artikel, dat wij hierachter laten
volgen, dit plan nader toegelicht."

Men ziet uit dit citaat, dat de christelijke
vakbeweging in staat is constructief werk te
leveren. Als degenen, die altijd maar weer de
eenheidsorganisatie propageeren en het ,,sec-
tarisme" hekelen, voordat zij spraken en
schreven eens rustig en behoorlijk kennis
namen van hetgeen de christelijke vakbewe-
ging jaar en dag heeft voorgestaan en aan-
geprezen, dan zou men niet tot uitspraken
komen, die velen van deze menschen als on-
bekwame en ongeleerde voorlichters doen
kennen.

Een werkelijke bedrijfsgemeenschap is uit-
nemend bereikbaar als men de constructieve
gedachten, door de christelijke vakbeweging
reeds jaren voorgestaan, toepast.
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DE EIGEN POSITIE VAN HET BEDRIJFSLEVEN

Onder dezen titel hield op 24 Januari jl.
de heer H. Botterweg een referaat voor de
jaarvergadering van het Verbond van Prot.-
Christelijke Werkgevers.

Het is goed, dat dit referaat alsnog in druk
verschijnt, al is het tijdstip, waarop het werd
uitgesproken, in ons besef zeer ver van het
tegenwoordige oogenblik verwijderd. Daar-
om achten wij dit goed, omdat op dat tijdstip
rustige bespreking van de vraagstukken, die
zich hierbij voordoen, mogelijk was, zonder
dat partij kiezen naar de eene of naar de
andere zijde, naar de zijde van de behoud-
zucht of naar die van de revolutie-idee, tot
verwijdering behoefde te leiden.

Bij het lezen van dit referaat valt het op,
dat zoowel bij den referent als bij de debaters
de oogen openstaan voor de veranderingen
in het maatschappelijk leven en in de ver-
houding tusschen overheid en maatschappij,
die reeds vóór 10 Mei bezig waren zich te
voltrekken.

Hier wordt voorts open en eerlijk gespro-
ken over eigen- en groepsbelang, dat in dezen
tijd weer in onderlinge scherpe tegenstelling
wordt geplaatst. En de corporatieve gedachte,
zooals die in den kring der christelijk-sociale
beweging reeds sedert Kuyper wordt nage-
streefd, wordt hier met overtuiging op den
voorgrond geplaatst. Dat alsdan een voort-
durende spanning tusschen het overheidsge-
zag eenerzijds en de vrijheid van het bedrijfs-
leven anderzijds zal bestaan wordt toege-
geven, maar, naar één van de debaters het
uitdrukte: „voor spanningen komt het mij
voor, dat de christen nooit uit den weg mag
gaan".

Zoo zien ook wij de zaak. Zoodra uit ons
leven in staat en maatschappij, in arbeid en
bedrijf, in onze verhouding tot God en onze
verhouding tot den naaste, de spanning is
verdwenen, is er iets niet in orde. Wij kun-
nen het als menschen nooit verder brengen

OVERHEIDS- EN SEMI-OVERHEIDS-
BEDRIJVEN.

Van de christelijke politie-ambtenaren,

In het orgaan van 27 Juli van dezen bond
is opgenomen het tweejaarlijksche verslag
over 1938 en 1939.

De bondssecretaris herinnert in zijn inlei-
dend woord aan de bijzondere tijdsomstan-
digheden. De vraag, zegt hij, zou kunnen
worden gesteld of nu een terugblik op het-
geen in het verleden plaats vond, nog belang-
stelling kan wekken.

Deze vraag moet zonder voorbehoud be-
vestigend worden beantwoord. Niet alleen,
omdat het lezen van een overzicht over
eenige jaren van bondsarbeid kan voorko-
men, dat de zegeningen, welke ons ook
daarin weder mochten ten deel vallen, zouden
worden vergeten, maar ook, omdat bij het
kiezen van nieuwe wegen het goede, dat in
een afgesloten tijdvak werd ervaren, mede
richting geven kan. Ook op hetgeen geschied
is, worde steeds gelet.
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dan tot het hinken van de eene naar de andere
zijde, steeds zoekend naar het middelpunt
en de vastheid, die alleen in God is te vinden.
Dat zien wij ook in het maatschappelijk leven.

Tientallen jaren was de vrijheid van be-
drijf het schibboleth - • totdat de oogen
opengingen voor haar funeste gevolgen voor
het leven van den mensch Gods. De sociale
reactie deed den weg naar meer gebonden-
heid zoeken.

Thans zijn er groepen, die de vrijheid ge-
heel willen loslaten en de gebondenheid, den
staat tot alleenheerschappij willen brengen.

Maar in deze wankeling van links naar
rechts en omgekeerd, heeft de christen zich
steeds af te vragen, waar het punt ligt, waar-
op de gerechtigheid en de liefde elkaar tref-
fen en vinden. Dat kan nu eens naar grooter
vrijheid, dan weer naar meer gebondenheid
voeren. Geheel oneens zijn wij het dan ook
met hetgeen een debater opmerkte: ,,indien
de democratie het wint van de dictatuur,
moeten wij weer terug naar de vrije maat-
schappij". Afgezien van de vraag wat moet
worden verstaan onder „de democratie" en
wat onder „de vrije maatschappij", grijpt deze
uitspraak terug op een verleden, dat in den
gang der geschiedenis in denzelfden vorm
onmogelijk kan terugkeeren. Zoo ziet men
de ontwikkeling al te simplistisch.

Met de kennis van de huidige verhoudin-
gen en van de hier en elders gemaakte fou-
ten, zoowel ten aanzien van de vrijheid als
ten aanzien van de gebondenheid, moeten wij
de ontwikkeling van het bedrijfsleven van
stap tot stap volgen om daarop bevruchtend
in te werken met de grondbeginselen, die in
den christelijk-socialen kring gemeengoed zijn
geworden.

De referent heeft daartoe een poging ge-
waagd. Daarom heeft zijn referaat ook nu
nog groote principieele en practische be-
teekenis.

Dan herinnert hij aan het feit, dat de bond
over enkele weken het 25-jarig bestaan hoopt
te herdenken.

Met dankbaarheid wordt geschreven over
velerlei veranderingen in deze 25 jaar tot
stand gekomen. Ook deze organisatie heeft
daaraan mogen medewerken.

Dat het christelijk politiepersoneel al meer
begrijpt, wat de keuze moet zijn betreffende
de organisatie, blijkt met verheuging uit de
toeneming van het ledental.

Over 1938 en 1939 steeg dit ledental van
1716 op 1899. Een vermeerdering dus van
183. Het ging dus in regelmatig en rustig
tempo omhoog. Het tweede duizendtal werd
hierdoor zeer kort benaderd, te meer, omdat
de stijging ook na l Januari 1940 nog steeds
aanhield.

De bond was op l Januari 1938 samenge-
steld uit 50 afdeelingen, l correspondent-
schap en 53 personeele leden,

Afdeelingen kwamen er in deze tweejaar-
lijksche periode niet bij.

Het aantal correspondentschappen steeg
tot 4.

Aan de vakopleiding wordt nog steeds
ernstig aandacht geschonken.

In 1938 werd aan het examen deelgenomen
door 142 candidaten.

Afgewezen werden 64.
Aan 59 kon het gewone diploma van be-

kwaamheid voor politie-agent worden uitge-
reikt. Aan 19 het diploma met aanteekening.

In 1939 hadden zich 211 candidaten aan-
gemeld voor het examen.

Afgewezen werden 98.
Aan 67 kon het diploma worden toege-

kend; aan 25 het diploma met aanteekening.
Meer eenheid van opleiding en examinee-

ring werd verkregen, doordat in 1937 een
besluit werd genomen om deze zaak door de
bonden gezamenlijk te regelen.

Aan het orgaan van den bond wordt in het
verslag ook aandacht geschonken. Dit staat
onder redactioneele leiding van den bonds-
voorzitter, vriend Reeder. Voor de wijze
waarop deze zijn taak waarneemt wordt hem
in het verslag een woord van warmen dank
gebracht.

Dat van de bondsleiding, in hoofdzaak van
het bureau, activiteit in het belang der leden
wordt gevraagd, blijkt wel uit de correspon-
dentie die gevoerd moet worden. Over 1938
— 1939 steeg het aantal brieven van 3312 tot
3811.

Daarbij kwamen nog het groot aantal
adressen aan autoriteiten en de noodige
klaag- en beroepsschriften.

Van het aan den bond verbonden onder-
steuningsfonds werd in moeilijke omstandig-
heden een dankbaar gebruik gemaakt.

In 52 gevallen van steunaanvraag werd
met een bedrag van ƒ 1780.— geholpen over
1938.

In 1939 was dit een bedrag van ƒ 1275.—
voor 38 gevallen.

Een commissie voor het fonds „Eigen Ge-
bouw" werkte actief en met mooi resultaat.

Evenzoo het damescomité voor de inrich-
ting van dit eigen gebouw.

Van het vacantie-oord in Putten, uitgaande
van het C.N.V., wordt een toenemend ge-
bruik gemaakt door de leden van den bond.

Het verslag memoreert dan verder wat in
centraal verband onder leiding van het Per-
manent Comité in het belang der leden kon
worden gedaan voor formeel en materieel
recht.

Dan volgt een reeks van belangrijke zaken,
die door de diverse groepen en afdeelingen
behartigd konden worden.

Alles bijeen een verslag van actieven ar-
beid in het belang der leden.

God geve dezen bond bij kloekheid van
belijden de kracht die noodig is om te dienen
het belang der groep en daarin de geheele
gemeenschap. De zilveren mijlpaal moge over
eenige weken een blijvende gedenkzuil zijn
in het werk dezer organisatie. D. de R.

ADRES VERANDERINGEN.

Adresveranderingen enz, behooren
uitsluitend gezonden te worden aan
het verbondsbureau en NIET AAN DE
DRUKKERIJ. Van dergelijke kennis-
gevingen wordi door onze drukkerij
geen nota genomen.



WAT MEN DIENT TE WETEN

ui.
I. In ons vorige nummer deelden wij mede,

(Wat men dient te weten, II, 8) , dat tusschen
9 Mei en 14 Juni jl. ontslagen arbeiders, die
zich niet vóór l Juli 1940 opnieuw bij hun
werkgever hebben aangemeld, geacht zullen
worden een nieuwen werkkring te hebben
gevonden en dus niet weer op grond van
de ontslagverordening in dienst genomen be-
hoeven te worden.

Blijkens een nieuwe circulaire van den
Directeur-Generaal van den Arbeid (dd. 15
Juli 1940) moet thans-de datum l Juli wor-
den gewijzigd in 8 Juli 1940.

II. Aan de heeren districtshoofden der
Arbeids- en Havenarbeidsinspectie is thans
machtiging gegeven vergunning tot ontslag
te verleenen aan arbeiders, die naar de mee-
ning van den werkgever onbekwaam of on-
geschikt voor hun taak zijn. Alsdan moet
echter kunnen worden aangetoond, dat voor
den ontslagene een plaatsvervanger is aan-
genomen onder ongeveer dezelfde arbeids-
voorwaarden, terwijl ook gewaakt moet wor-
den tegen vervanging van gehuwden of kost-
winners door ongehuwden of niet-kostwin-
ners.

III. Indien door de Arbeidsinspectie een
vergunning tot ontslag wordt verleend, dient

daaraan deze belangrijke voorwaarde te wor-
den verbonden:

„dat de ontslagene(n) onmiddellijk
schriftelijk met het gegeven ontslag wordt
(worden) in kennis gesteld met vermelding
van den datum en het nummer der des-
betreffende vergunning en van de bijzon-
dere voorwaarde(n), waaronder de ver-
gunning eventueel werd verleend".
IV. Behalve op de in ons vorige nummer

(Wat men dient te weten, II, 7) vermelde
bedrijven is de ontslagverordening thans ook
van toepassing op de volgende bedrijven:

zee- en kustvisscherij;
zoetwatervisscherij;
oester- en mosselteelt;
overige vischteelt en
jacht.
V. Personen, die als bestuurslid van een

vereeniging met werkloozenkas plaatselijk
belast zijn met de inning der bijdragen, de
uitkeering aan werkloozen en de administra-
tieve werkzaamheden, aan het beheer der
werkloozenkas verbonden, behoeft door de
Arbeidsbeurzen arbeid in Duitschland niet te
worden aangeboden, mits hun arbeid voor de
werkloozenkas redelijkerwijs niet door ande-
ren kan worden overgenomen.

AMSTERDAMSCHE CHRISTELIJKE JEUGDCENTRALE

Het jaarverslag over 1939 van deze jeugd-
centrale getuigt van een omvangrijken en
nuttigen arbeid voor de jeugd.

De centrale organiseert een Christelijk
Bureau voor Beroepskeuze en houdt dit in
stand. In 1939 werden:

a. 238 candidaten psychotechnisch ge-
keurd;

b. 466 nieuwe bezoeken geregistreerd;
c. 300 herhaalde bezoeken geboekt, hier-

onder begrepen de 238 psychotechnisch ge-
keurden, die voor uitslag terug moesten
komen.

Het gebruik, dat van het bureau wordt
gemaakt, stijgt geleidelijk, al vond in de
tweede helft van 1939 een vrij sterke terug-
loop plaats.

PERS EN POLEMIEK

Verder organiseert de centrale cursussen
voor jongens en voor meisjes, die geen arbeid
hebben. De vermindering der jeugdwerkloos-
heid in het laatst van het vorige jaar maakte
aan dit werk echter voorshands een einde.

Ook christelijke vacantie-oorden zijn door
de centrale, die veelal door afzonderlijke com-
missies haar arbeid doet verrichten, in het
leven geroepen. Eenige duizenden kinderen
hebben het vorig jaar daarvan gebruik ge-
maakt.

Ten slotte verleende de A.C.J.C, haar be-
middeling aan vereenigingen, die voor hun
arbeid van scholen der gemeente Amsterdam
gebruik wenschen te maken.

De A.C.J.C. mag voor haar socialen arbeid
ongetwijfeld aan andere jeugdcentrales ten
voorbeeld worden gesteld.

Wij nemen met instemming het volgende
artikel uit het Christelijk Sociaal Dagblad van
31 Juli jl. over:

De klop op de deur.

Er is een klop op de deur van ons staat-
kundig en ons maatschappelijk huis.

Heeft ieder dien klop gehoord?
Hij is gehoord door allen, die niet angst-

vallig zich uit den strijd hebben teruggetrok-
ken, die niet de oogen hebben gesloten voor
de gevaren en verschrikkingen van het slag-
veld, maar moedig met den inzet van eigen
leven hebben gestreden.

Hij is gehoord door hen, die zich niet heb-
ben vastgebeten in het oude, maar met vast-

beradenheid het heden en de toekomst zijn
tegengetreden.

Wie gesproken heeft met de Nederland-
sche frontsoldaten en met de uit Duitsche
krijgsgevangenschap teruggekeerde man-
schappen, die heeft ook den klop aan de deur
van ons levenshuis gehoord.

Zij, die in doodsnood op het slagveld met
hun kameraden zijn neergeknield, om Gods
bescherming te zoeken; zij, die in het krijgs-
gevangenkamp met hun kameraden Gods
Woord lazen en hun psalmen deden opklin-
ken, zij hebben den klop gehoord, die alle
verschillen nietig en onbeteekenend deed
worden, bij de eenheid, die er is tusschen de
kinderen van één Vader.

Teruggekeerd naar hun huis en hun werk
denken zij met heimwee terug aan de eenheid
tusschen allen, die, van welke belijdenis of
kerk ook, behooren tot de ééne heilige, alge-
meene Christelijke Kerk, die in den nood tot
openbaring kwam. De gespletenheid van deze
Kerk is hun een oorzaak van droefenis ge-
worden. Zij hebben in den klop op de deur
dit gehoord, dat de gescheidenheid zonde is
voor God.

Maar zij hebben daarin nog meer gehoord.
Ook dit, dat de Nederlandsche natie een

eenheid is en dat voor hen wildvreemde
Nederlanders tot vrienden werden, omdat zij
met elkaar één wensch koesteren: de vrijheid
en onafhankelijkheid van dit ééne volk.

Er zijn banden gelegd, die niet meer ver-
broken kunnen worden.

Hebben nu ook de ouderen dezen klop ge-
hoord?

Hebben zij, hebben wij allen, in den nood
van dezen tijd, in de gevaren, die ons bedrei-
gen, de hunkering gehoord naar het op-zij-
zetten van de nationale geschillen en van alle
onnoodige kerkelijke gespletenheid?

De klop op de deur.
Zij is duidelijk en doordringend in het be-

drijfsleven, dat zijn vrijheid zoo krachtig ver-
dedigde tegen overheidsbemoeiing en gebon-
denheid door collectieve contracten en loon-
afspraken, en dat zich thans geheel anders
op de dingen moet instellen. Het is voors-
hands uit met de vrije productie en met het
zijn van „baas in eigen huis". Wie kennis
heeft genomen van de nieuwere economische
verhoudingen, weet, dat een verschuiving
bezig is plaats te grijpen, waarbij de machts-
positie van den ondernemer in het bedrijfs-
leven, die gedurende de crisisjaren toch reeds
heeft geleden, verder ten behoeve van den
staat zal worden ingekort.

Of men het toejuicht of niet, met deze
feitelijkheden zal rekening moeten worden
gehouden. Het is de klop op de deur van een
nieuwen tijd.

Te zeer heeft menige groot-ondernemer
eigen machtspositie willen handhaven, en
tegen het deelen van eigen invloed met de
andere bedrijfsgenooten positie genomen. Nu
zal wellicht een grooter stuk van die vrijheid
teloor gaan.

Er is in die verschuiving een deel, dat wij
zeer beslist afwijzen, namelijk wanneer de
overheersching door den staat ontplooiing
van de menschelijke persoonlijkheid dreigt te
schaden.

Er is echter in deze ontwikkeling een ander
deel, dat wij van ons christelijk geloof uit van
harte toejuichen. Als in dezen tijd de ge-
dachte, dat kapitaal schier onbegrensde
macht beteekent, verzwakt wordt en in de
practijk aan de onderneming meer dan tot
dusver een dienende taak wordt toegewezen,
wanneer niet het geld, niet de winst, maar
het welzijn van den mensch, die in de onder-
neming werkt en het belang van de gemeen-
schap op den voorgrond komt, dan moeten
wij dat met blijdschap begroeten.

Wij zeggen niet, dat dit het geval zal zijn,
want de menschelijke zonde werkt in eiken
maatschappij-vorm. Maar als christelijke vak-
beweging hebben wij noch voor het oude,
noch voor het nieuwe in aanbidding te knie-
len, doch het alles aan Gods Woord te
toetsen.

Dat is onze taak.
Want er is ook voor de arbeidersorgani-
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saties een klop op de deur. De gebeurtenissen
van den laatsten tijd maakten ons dien klop
duidelijk hoorbaar.

Er is ongetwijfeld in den loop der jaren
veel ten gunste van den arbeidenden stand
bereikt. De sociale wetgeving in ons land was
anderen landen ver vooruit. De loonstan-
daard, de rechtspositie der arbeiders kon de
vergelijking met zeer vele andere landen
glansrijk doorstaan. De ontwikkeling der
maatschappelijke verhoudingen ging in de
richting van beter begrip, meer samenwer-
king tusschen de bedrijfsgenooten, overeen-
komstig het streven van de christelijke vak-
beweging.

Maar er was een wondeplek in ons sociale
leven, namelijk de werkloosheid, die veler
leven verwoestte. Zeker, ook hier heeft de
christelijke vakbeweging zich niet onbetuigd
gelaten. Zoowel bij de materieele als bij de
geestelijke en zedelijke verzorging stond zij
vooraan. Maar de werkloosheid, dit groote
kwaad van de 20ste eeuw, dat harten en
zielen ten doode toe wondde, vermocht zij
niet te stuiten. Hebben wij als christenen
misschien te veel vastgehouden aan bestaande
vormen, om daaraan den mensch Gods en
zijn zedelijk en geestelijk welzijn onderge-
schikt te maken? Hadden wij voor radicaler
oplossingen moeten pleiten, nu het ging om
duizenden menschen, die in de werkloosheid
geestelijk dreigden onder te gaan?

Er is een klop op de deur.
Of, om met Job te spreken: de hand Gods

heeft ons aangeraakt.
Dan kan men niet voortgaan, alsof er niets

is gebeurd. Dan is bezinning noodzakelijk.
Daarom moeten wij eenerzijds openstaan

voor hetgeen rondom ons gebeurt, maar
anderzijds met de grootste behoedzaamheid
voorwaarts gaan en ons stap voor stap af-
vragen, welke eischen God de Heere ons als
mannen van de christelijk-sociale beweging
in deze nieuwe situatie stelt.

Bij alle verandering en wisseling toch blijft
God dezelfde en blijft Zijn Woord onver-
anderd, maar blijft ook onveranderd de taak,
ons door Hem gegeven, om Hem in 't sociale
leven te dienen en te verheerlijken.

Stellen wij ons dan zóó op de dingen in,
dat wij de vraagstukken weten los te pellen
uit hun vaak ruwen bolster, om ze te toetsen
aan de eischen der Heilige Schrift, die op
meer dan één bladzijde, de hooge waardij
van den mensch, boven het fijnste goud,
proclameert.

Dien toets aanleggend, ons wachtend voor
splitsing van de materieele en de geestelijke
behoeften van den mensch, zoekend naar de
eere des Heeren op sociaal terrein, treden wij
veilig en zeker met open oog den nieuwen
tijd tegemoet.

God de Heere is, de Heer van alles wat is
en geschiedt; naar Zijn bestel leven wij in
dezen tijd en moeten wij ook in dezen tijd
onze taak verrichten.

Laat het verrichten van deze taak, ook nu
zooveel druk en droefheid ons dreigt te over-
mannen, ons een vreugde zijn.

Negatief of positief?

In De Reformatie, weekblad tot ontwikke-
ling van het gereformeerde leven, van
9 Augustus 1940, publiceert de redacteur
prof. dr. K. Schilder een artikel onder het
opschrift: „Schrifturen van dr. H, W. v. d.
Vaart Smit".
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In dat artikel deelt prof. S. mede, dat hem
o.m. werden toegezonden twee artikelen,
door den gereformeerden predikant dr. H.
W. v. d. Vaart Smit geschreven. Dr. v. d.
Vaart Smit is, zooals men weet, directeur
van het Ned. Chr. Persbureau.

De beide door prof. Schilder bedoelde
artikelen handelen over: „Een groote be-
slissing", alsmede „Over het socialisme".

Wij citeeren nu verder woordelijk De
Reformatie:

„Laten we uit deze laatste artikelen enkele
zinnen overnemen. „In het artikel „Over het
socialisme" begint de „gereformeerde domi-
nee" te constateeren, dat de benoeming van
de heeren Woudenberg en Rost van Ton-
ningen (N.S.B.) tot „regeeringsgevolmach-
tigde" de „grootste overwinning is, die de
N.S.B, tot dusver behaald heeft". Of zij ze
„behaald" heeft? We betwijfelen het; maar
herinneren ons in ieder geval, dat de heer
Rost van Tonningen publiek verklaard heeft,
ciesnoods de lieden van het „politieke chris-
tendom" „naar den strot te zullen grijpen".
Koninginnegracht 70 (op Koninginnegracht
70 is het N.C.P. gevestigd. A.) is daar niet
stil van geworden; de aldaar huizende
dominee ook niet. Het moge u vergeven wor-
den, dr. v. d. Vaart Smit. Maar het moge
niet vergeten worden.

Vervolgens constateert de schrijver, dat
het nationaal-socialisme „socialistisch met de
daad" is. Daarna wendt hij zich tot „de
christelijke vakorganisaties". Alsof er geen
positieve drang in die vakorganisaties werkte
(het recht Gods over mensch en gemeen-
schap, Christus' koningschap, ons rentmees-
terschap, vijfde, zesde, achtste gebod, en
eigenlijk heel de wet des verbonds), consta-
teert de gereformeerde predikant, dat de
„christelijke vakorganisaties zijn opgericht
met als voornaamste motief, dat zij den klas-
senstrijd niet konden aanvaarden". Dat wie
den klassenstrijd niet aanvaardt, evenmin den
rjssenstrijd kan willen, wordt „wijselijk"
verzwegen. Even verder vervolgt het blad:
Door het wegvallen van den klassen-
strijd „komen de christelijke vakorgani-
saties thans voor moeilijke vragen te
staan". „Dat de beide nieuwe regeeringscom-
missarissen zich ook ten doel hebben gesteld
de eenheid der arbeidersklasse organisato-
risch te herstellen, is bekend", constateert dr.
v, d. V. S. Men lette op de woorden „de"
eenheid „der" arbeidersklasse. En niet min-
der op het woord „herstellen"! Tot achter de
poorten van het paradijs wil de heer Rost
van Tonningen terug, zoo wil dr. v. d. V. S.
waarschijnlijk zeggen. En men leze wat er
dan onmiddellijk volgt: „Wij hopen, dat de
christelijke vakorganisaties zich niet louter
negatief tegenover deze ontwikkeling stellen".

We kennen die klanken: ze zijn puur
extract uit wat de N.S.B, pleegt te verkon-
digen. \Veer wordt, evenals in het eerste
door ons overgenomen Tenax-artikel ge-
redeneerd, niet uit de beginselen, doch uit de
(nog maar verwachte) werkelijkheid; een
probleemstelling, die ieder gereformeerd pre-
dikant hartgrondig meet verfoeien. „Dat zou
immers niets helpen", constateert de dominee,
die toch weieens van Abraham Kuyper en
Hendrik de Cock gehoord heeft.

Het schijnt hem heel en al te ontgaan, dat
een synode, met welks beslissingen ook hij
officieel geacht wordt in te stemmen in leer

en leven (ook in leer!), nog pas heeft uit-
gesproken, dat elk lid van een der gerefor-
meerde kerken geroepen is ...... ook in het
leven der organisaties met name van die op
sociaal terrein, de beginselen van het \Voord
Gods te belijden en daarnaar te leven, en
dat derhalve hij niet mag behooren tot welke
organisatie ook, die door haar beginsel of
practijk in strijd komt met hetgeen de Heilige
Schrift duidelijk leert en gebiedt.

Het probleem schijnt niet eens meer te
bestaan voor dr. v. d. Vaart Smit. Hij ziet
alleen maar twee regeeringscommissarissen,
die zich ten doel hebben gesteld, „de eenheid
cier arbeidersklasse organisatorisch te her-
stellen". Wie niet meedoet, zal, nota bene, de
„doeleinden, die de christelijke vakorganisa-
ties zich stelden, schaden".

Welk een verraad van de beginselen, waar-
uit dr. v. d. V. S. tot nu toe beweerde te
leven! Dat is nu de man, die eens gepromo-
veerd is op een dissertatie, waarin de vol-
gende woorden voorkomen: „de verlossing
kan in niets minder bestaan dan in een alge-
heele vernieuwing en herschepping. De boom
moet eerst goed gemaakt worden, indien hij
ooit goede vruchten zal kunnen dragen ......
Indien de mensch radicaal boos is, dan is
ook radicale vernieuwing en herschepping
onmisbaar, zal de verlossing ooit tot stand
komen ...... " (165). „Zoo is de herschepping
naar theïstische opvatting de ware vernieu-
wing van de etisch-religieuse relatie, welke
God bij en door de creatio (schepping) tus-
schen Zichzelven en den mensch gelegd
heeft" ( 167 ) . . „Het is Christus, uit wien pn
door wien de gansche herschepping is, want
Hij is de Heer over alles, de Vorst des levens,
de Overwinnaar des doods en de Zaligmaker
der wereld" (168). De man, die dat eens
schreef, beweert thans, dat als de klassen-
strijd maar afgeloopen is (Stalin Mussolini's
vriend!) de christelijke vakorganisaties wel
huistoe kunnen gaan ...... Mogen we in uw
eigen taal besluiten, dominee? Welnu, het
zal u en uw mede- (ver) leiders, „niet makke-
lijk vallen" de volksopinie bij de christelijke
vakbonden tot afwijzing van wat zij uit Gods
Woord verstaan hebben, te „kneden". Er zijn
er ook nog, die trouw zijn, zelfs in bangen
tijd. Sommigen juist in bangen tijd. K. S.

^ij voegen hieraan onzerzijds toe, dat
inderdaad in den aanvang, bij het ontstaan
der christelijke vakbeweging, door sommigen,
de oprichting van afzonderlijke christelijke
vakorganisaties verdedigd is, met het nega-
tieve argument, dat eenheid niet meer moge-
lijk was, omdat anderen den klassenstrijd en
de politiek in de vakbeweging hadden ge-
bracht. Maar zij, die slechts daarom voor-
standers van christelijke vakbeweging waren,
hebben geen school gemaakt. Trouwens,
reeds in 1906, dus nog vóór de oprichting
van het C.N.V., werd in een propaganda-
brochure van het Christelijk Arbeidssecreta-
riaat op zeer positieven grondslag de nood-
zakelijkheid van christelijke vakorganisatie
verdedigd. Gelijk blijkt uit het volgende
citaat:

„Christelijke arbeiders, die Gods Woord
als grondslag nemen, hebben zich zelfstandig
te organiseeren. Dat zij dit willen en doen,
kan voor niemand een bezwaar zijn, integen-
deel, het getuigt dat het christelijk beginsel
iets werkelijks is in hun leven, dat hun han-
delen bepaalt. Het bewijst, dat het voor hen



niet iets bijkomstigs is, dat er zoo bij behoort,
dat naast hun eigenlijk leven staat, dat het
ir'et is een etiquette, dat er van buiten op zit
geplakt en gemakkelijk kan worden afge-
nomen om door een ander vervangen te wor-
den; neen, indien het zoo ware, dan kan men
zijn christelijk beginsel wel opbergen, dan is
het niets waard. Smakeloos zout deugt ner-
gens meer toe, dan om buitengeworpen en
van de menschen vertreden te worden.

Voor een christen-arbeider is zijn beginsel
als een zuurdeesem dat alles doortrekken
moet, zoodat het gezien wordt in zijn daden,
in zijn optreden op ieder terrein des levens,
zoodat het ook uitkomt in de middelen, die hij
aanwendt tot bereiking van het doel der
vakorganisatie. Zijn vereeniging aanvaardt
Gods Woord als grondslag en erkent, dat
op dien grondslag eene blijvende lotsverbete-
ring voor de vakgenooten moet gezocht wor-
den. Aldus spreekt hij duidelijk zijn beginsel
uit en wie daarmede instemt, kan tot zulk
eene vereeniging toetreden."

Later heeft het C.N.V.-bestuur, in de bro-
chure „Uw belijdenis beleven", die uitgereikt
wordt aan hen die belijdenis des geloofs doen,
dit aldus geformuleerd:

,,De christelijke werknemer heeft een eigen
christelijke vakbeweging noodig. Niet omdat
hij zoo gaarne apart staat, maar omdat ook
hier de beginselen beslissen. Het principieele
verschil tusschen voorstanders van christe-
lijke en voorstanders van niet-christelijke
vakbeweging, ligt niet hierin, dat beide eigen-
lijk hetzelfde willen, maar
christelijke vakbeweging

dat
het

dan bij de
geestelijke

vooropgaat, maar het verschil ligt daarin,
dat wij de oplossing der maatschappelijke
vragen willen trachten te verkrijgen door de
toepassing van de beginselen van Gods
Woord in het maatschappelijk leven: dat wij
dus de maatschappelijke vragen willen bezien
bij het licht van dat Woord, erkennende, dat
in ons menschen geen licht is, dan alleen

door Gods genade; terwijl tegenstanders der
christelijke vakbeweging meenen, bij het
behartigen der stoffelijke belangen Gods
Woord en het licht van dat Woord niet
noodig te hebben. Men meent wel daarbuiten
te kunnen; men oordeelt dat Gods Woord
ons te dien opzichte niets te zeggen heeft.

Wij weten dat God voor elk levensgebied
en eiken levenskring Zijn ordeningen heeft
gegeven. Ook voor den kring van onder-
neming en bedrijf, ook voor de verhouding
tusschen werkgever en werknemer, ook voor
de verhouding tusschen de overheid en haar
ambtenaren. Het stipuleeren van de rechts-
verhouding tusschen de overheid en haar
ambtenaren, tusschen werkgevers en werk-
nemers, kan daarom niet buiten onze begin-
selen omgaan.

Een christen kan daarom geen lid zijn van
een neutrale vakorganisatie. Want de neu-
trale vakbeweging spreekt het door hare z.g.
neutraliteit uit, dat de beginselen van het
Woord Gods geen beteekenis hebben voor
het werk der vakbeweging. Ge moogt chris-
ten zijn in uw huis en in de kerk, maar als
lid der neutrale vakbeweging moet ge uw
beginselen thuis laten. Die hebben voor het
werk der vakbeweging geen beteekenis.

Dat kan een christen die gelooft en belijdt,
die weet, dat zijn beginsel van universeek
beteekenis is, en dat Gods ordinantiën gel-
den voor heel het leven, niet aanvaarden.
Het lidmaatschap eener neutrale vakvereeni-
ging is daarom voor den christen, die aan
zijn belijdenis wil vasthouden, niet accep-
tabel."

Wat met onze vakbeweging gebeurt, weten
wij niet. Dat ligt in Gods raad en in Gods
hand. Wij weten wél, dat onveranderlijk zijn
de beginselen, ons in Gods Woord geopen-
baard. Wij bidden God, dat Hij ons de ge-
nade moge verkenen, getrouw te blijven,
ook in bangen tijd. A.

FUSIE N.V.V. EN NEDERLANDSCHE VAKCENTRALE
In een persconferentie heeft de heer Wou-

denberg, voormalig leider van het arbeids-
front van de N.S.B., thans commissaris van
het N.V.V., medegedeeld, dat de Neder-
landsche Vakcentrale, het neutrale vakver-
bond, in haar laatste hoofdbestuursvergade-
ring heeft besloten zich aan te sluiten bij
het N.V.V.

Eenerzijds verwondert deze aansluiting ons
niets. De Nederlandsche Vakcentrale verloor
geleidelijk haar bestaansrecht, toen 't N.V.V.
steeds minder uit de klassenstrijdsgedachte
leefde en werkte. Dit was reeds vóór 10 Mei
jl. het geval. De samenwerking, die het
N.V.V. in de laatste jaren met de werk-
gevers zocht, was met den klassenstrijd prac-
tisch onvereenigbaar. Samensmelting had
dus reeds eerder kunnen plaats vinden.

Wat ons wél verwondert is, dat de N.V.C,
zonder overleg en het hooren van de leden
tot deze aansluiting overgaat.

Wel is waar is de oude leiding van het
N.V.V. ontslagen, maar dat wil toch niet
zonder meer zeggen, dat er eenheid van rich-
ting is tusschen de nieuwe leiding van het
N.V.V. (de N.S.B.er Woudenberg) en de
leiding van de N.V.C.

De vraag rijst daarom of de leden, die tot

een der vakbonden, aangesloten bij de
N.V.C., behooren, met deze overheveling
accoord gaan.

Misschien zal daarvoor nog een congres
worden belegd. Het zou toch al te dwaas zijn
als de leden hierover niets meer te zeggen
zouden hebben.

Wij vragen ons met name af, welk oordeel
de duizenden kantoorbedienden en ambtena-
ren van christelijke levensopvatting, die in
neutrale ambtenaciisorganisaties of in „Mer-
curius" georganiseerd zijn, hierover zullen
hebben. Onder hen zijn zelfs ouderlingen en
diakenen van Hervormde en Gereformeerde
kerken. Zullen deze thans de groote fout van
hun leven ontdekken? Als hun oogen thans
opengaan voor het karakter van de „neu-
traliteit" in de vakbeweging, dan zal dat een
winst beteekenen voor hun persoonlijk gees-
telijk leven en voor de zuiverheid der ver-
houdingen op maatschappelijk gebied; een
winst, die misschien nog verder-strekkende
beteekenis heeft voor ons volk.

Dat geve God.
De heer Woudenberg deelde in de pers-

conferentie verder mede: „Andere vakbon-
den houden zich eveneens ernstig met de
aansluitingsgedachte bezig."

Wij zijn benieuwd op welke vakbonden
(vakcentrales?) wordt gedoeld. Van het
R.K.W.V. noch van het C.N.V. is daarover
bij ons iets bekend. Er zijn nog enkele zeer
kleine vakcentrales en er is nog een aantal
losstaande vakbonden. Vermoedelijk heeft
men deze laatste op het oog.

C.N.V.-VACANTIEOORD TE PUTTEN.
Logiesaanvragen voor eerste twee weken

van September spoedig indienen.

Een groot aantal gasten maakte ook dit
vacantieseizoen gebruik van ons zeer in trek
zijnde vacantie-oord.

Hieronder volgen eenige mededeelingen
over de bezetting:

Tot en met 24 Augustus zijn vrijwel alle
beschikbare plaatsen bezet. In de week van
Zaterdag 24 Augustus tot Zaterdag 31
Augustus hebben wij echter nog een aantal
kamers beschikbaar.

Voor de weken van 31 Augustus tot
7 September en 7 September tot 14 Septem-
ber verwachten wij nog een groot aantal aan-
vragen om logies.

Bij voldoende deelneming hebben wij het
voornemen HET V.O. TOT EN MET
14 SEPTEMBER OPEN TE STELLEN.
Mocht de deelneming echter onvoldoende
blijken te zijn, dan zal tot sluiting op een
vroegeren datum moeten worden overgegaan.

De aanvragen voor de eerste twee weken
m September worden liefst zoo spoedig mo-
gelijk ingewacht, opdat aan de aanvragers
definitieve toezegging voor logies kan wor-
den gegeven.

De pensionprijzen bedragen:
a. Voor leden van bij het „Fonds V.O."

aangesloten organisaties en hun echtgenoo-
ten en kinderen (voor zoover deze laatsten
niet georganiseerd kunnen zijn) ƒ 1.50 per
dag en per persoon.

b. Voor leden van niet bij het „Fonds
V.O.'' aangesloten organisaties (Diamant-
bewerkers, Mijnwerkers en Postpersoneel)
en voor alle andere personen ƒ 2.— per dag
en per persoon; kinderen beneden 12 jaar
halve prijs.

Vorige jaren konden wij in de September-
maand de pensionprijzen iets lager stellen
dan de normaal geldende. Door de huidige
omstandigheden is dit ons voor het komende
na-seizoen echter niet mogelijk, zoodat dit
jaar ook in September de gewone prijzen,
hierboven genoemd, gelden.

Aanvragen om logies uitsluitend te rich-
ten aan den penningmeester van het Christe-
lijk Nationaal Vakverbond in Nederland te
Utrecht, Stadhouderslaan 43—45.

W. DE JONG, beheerder V.O.
Utrecht, Augustus 1940.

„DRAAGT ELKANDERS LASTüN".
Overzicht hulpverleeningen in de maand

Juli 1940.

In de maand Juli werden voor geheele of
gedeeltelijke rekening van „D.E.L." ter ver-
pleging opgenomen in de na te noemen in-
richtingen:
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Sanatoria, enz.:

Lid van Houtbewerkers, Leerdam. Sanato-
rium „Zonnegloren".

Lid van Fabrieks- en Transportarbeiders,
Alphen a. d. Rijn. San. „Zonnegloren"

Echtgenoote van lid Fabrieks- en Trans-
portarbeiders, Herwijnen. San. ..Zonneglo-
ren."

Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-
ders, Wierum. Sanatorium „Erica".

Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-
ders, Zwijndrecht. Sanatorium „Erica".

Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-
ders, Leeuwarden. Sanatorium „Erica".

Echtgenoote van lid Landarbeiders, Rinsu-
mageest. Sanatorium „Sonnevanck."

Kind van lid Landarbeiders,. De Krim.
Sanatorium „Hellendoorn".

Echtgenoote van lid Metaalbewerkers,
Amersfoort. Sanatorium „Sonnevanck".

Ziekenhuis:

Lid van Bouwarbeiders, Apeldoorn.
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-

ders, Zegveld.

Koloniehuis:

Kind van lid Houtbewerkers, Alkmaar.
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-

ders, Asperen.
Kind van lid Landarbeiders, Uithuizen.
Kind van lid Landarbeiders, Uithuizen.

Andere vormen van hulp:

Extra- voeding:

Lid van Fabrieks- en Transportarbeiders,
Aalten.

Lid van Fabrieks- en Transportarbeiders,
Alphen a. d. Rijn.

Echtgenoote van lid Fabrieks- en Trans-
portarbeiders, Lisse.

Echtgenoote van lid Fabrieks- en Trans-
portarbeiders, Haarlem.

Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-
ders, Dordrecht.

Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-
ders, 's-Hertogenbosch.

Lid van Landarbeiders, Wierum.
Lid van Landarbeiders, Andijk.
Echtgenoote van lid Landarbeiders, Zaara-

slag.
Kind van lid Landarbeiders, Kamperland.
Kind van lid Landarbeiders, De Krim.
Kind van lid Landarbeiders, De Krim.
Kind van lid Landarbeiders, De Krim.
Lid van Metaalbewerkers, Utrecht.
Kind van lid Metaalbewerkers, Dordrecht.
Echtgenoote van lid Metaalbewerkers,

Winschoten.
Kind van lid Textielarbeiders.Veenendaal.

Huishoudelijke hulp:

Echtgenoote van lid Fabrieks- en Trans-
portarbeiders, Haarlem.

Echtgenoote van lid Fabrieks- en Trans-
portarbeiders, Lisse.

Echtgenoote van lid Fabrieks- en Trans-
portarbeiders, Leiden.

Echtgenoote van lid Grafische arbeiders,
Sneek.

Echtgenoote van lid Landarbeiders, Zaam-
slag.

Echtgenoote van lid Landarbeiders, An-
dijk.
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Echtgenoote van lid Metaalbewerkers,
Dieren.

Echtgenoote van lid Textielarbeiders,
Dinxperlo.

Diversen:
Lid van Bouwarbeiders, Hardenberg.
Echtgenoote van lid Bouwarbeiders, Schie-

dam.
Kind van lid Fabrieks- en Transportarbei-

ders, Sprang.
Echtgenoote van lid Metaalbewerkers,

Amersfoort.
Kind van lid Metaalbewerkers, Utrecht.
Lid van Sigarenmakers, Veenendaal.
Kind van lid Sigarenmakers, Kampen.

„Draagt Elkanders Lasten" is een hulp-
fonds, dat met inschakeling van een redelijke
gezinsbijdrage, zijn deelnemeis-t.b.c.-patiën-
ten, na een minimum wachttijd van zes maan-
den, hulp verleent:

bij sanatoriumverpleging, bij verpleging in
andere inrichtingen van herstel, tot pl.m. 50
pet. van de verpleegkosten;

bij, door het consultatiebureau, in verband
met t.b.c., geadviseerde andere vormen van
hulp, als: extra-voeding, hulp in de huis-
houding, enz.,

tot bedragen als redelijkerwijze noodig
blijken.

De deelnemerscontributie voor „D.E.L."
bedraagt: indien de leden van een afdeeling
of bond collectief zijn toegetreden, 2 cent
per week (af te dragen gelijktijdig met de
bondscontributie), of anders 10 cent per
maand (af te dragen aan de plaatselijke com-
missie van „D.E.L.").

Alleen de leden der christelijke vakbewe-
ging kunnen deelnemer zijn, hetgeen in-
houdt, dat alle gezinsleden, die christelijk ge-
organiseerd kunnen zijn, tot „D.E.L." moe-
ten toetreden om aanspraak op de zeer uit-
gebreide hulp te hebben.

(Alle gezinsleden die niet tot een christe-
lijke vakorganisatie kunnen behooren, zijn
vrij van het deelnemerschap, doch hebben op
grond van het deelnemerschap van het ge-
zinshoofd volledig aanspraak op hulp van
„D.E.L.", dus de huismoeders, alle kinderen
beneden 16 jaar en alle oudere kinderen, die
studeeren, dagdienstbode zijn, enz.).

Nog steeds ' ontbreekt een groot aantal
leden onzer christelijke vakbeweging (ruim
dertig duizend) op de deelnemerslijst van
„D.E.L.".

Wekt de achterblijvers op tot toetreding.
W. DE JONG,

penningm.-beheerder „D.E.L.".

Utrecht, Augustus 1940.

UITZENDING VAN KINDEREN VAN
DOOR OORLOGSGEWELD

GETROFFEN LEDEN.

Het dagelijksch bestuur heeft zijn bemidde-
ling aangeboden aan de leden, die door bom-
bardementen e.d. oorlogsgeweld zijn getrof-
fen en die hun kinderen gaarne in christe-
lijke gezinnen in rustige streken van ons land
een aantal weken zouden willen zien onder-
gebracht.

Bij navrage bij de leden, via de besturen-
bonden in de meest getroffen gebieden, bleek
en vrij groot aantal ouders er prijs op te stel-
len van deze bemiddeling gebruik te maken.
Evenwel moesten de besturenbonden, voor
zoover zij antwoord zonden, ons berichten,
dat juist in de rustige streken van ons land
onze leden reeds zoo vol zitten met logé's uit
de geteisterde gebieden, dat er niemand meer
bij kan.

Daarop heeft het dagelijksch bestuur be-
sloten gedurende 14 dagen het vacantie-oord
voor deze kinderen open te stellen en wel in
de laatste week van Augustus en de eerste
week van September.

Mochten er leden van aangesloten organi-
saties zijn, die, dit lezende of hiervan hoo-
rende, bereid zijn in hun gezin één of twee
kinderen voor eenige weken gratis te plaat-
sen, dan schrijve men aan het C.N.V. Wel-
licht dat immers, na deze publicatie, het aan-
tal zich meldende kinderen grooter zal zijn
dan in het vacantie-oord kunnen worden
ondergebracht.

T$f>^^
Sjouke Ales Hannema, door Jo
Ypma. Uitgave: Bosch en Keu-
ning N. V., Baarn.

„Want weet je, jongens en meisjes van de
zevende, het leven is soms net als een reus-
achtige vormsom, die je niet uit kunt krijgen",
zoo spreekt de onderwijzer tot de kinderen,
die voor het laatst de school bezoeken. Sjouke
luistert met telkens afwezige aandacht, nog
onbewust, dat deze toespraak zoo spoedig zal
blijken waarheid te bevatten.

Een ontwakende jongensziel wordt hier in
fijne trekjes geteekend. Een jongensziel, waar
in het onbestemde woelt en gist, maar waarin
ook een sterke liefde tot God tot ontwaking
komt.

Deze boerenzoon komt klaar met 't leven,
omdat hij den weg naar boven weet te vin-
den. Een stoere figuur, die om al het praten
der menschen niet geeft en al jong weet wat
hij wil.

De ontwikkeling van dit karakter boeit van
het begin tot het einde, al is de geschiedenis
simpel gehouden en doen zich geen schok-
kende gebeurtenissen voor.

Wij bevelen de lezing gaarne aan.
De prijs is slechts ƒ 2.90.
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christelijke politie-ambtenaren. - Wat men
dient te weten. (III.) — Amsterdamsche Chr.
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N.V.V. en Nederlandsche Vakcentrale.
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