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HET SOCIALISME

Er is in de Nederiandsche socialistische
arbeidersbeweging sedert enkele maanden
een proces van her-oriënteering gaande, dat
groote aandacht verdient, zeker niet het minst
van onze zijde.

Door een verandering in de leiding van de
S.D.A.P. en de socialistische vakbeweging is
onmiskenbaar een einde gemaakt aan het
streven van 't zoogenaamde ,,democratische"
socialisme. Maar tegelijkertijd is door de
nieuwe leiding bij herhaling verklaard, dat
deze wijziging niet beteekent. dat aan het
socialisme de rug wordt toegekeerd. Integen-
deel, zoo wordt gezegd, de opbouw van een
socialistische gemeenschap kan nu eerst recht
beginnen. Wat hierbij opvalt is, dat Pieter
Jelles Troelstra, die toch als Marxistisch
socialist behoort tot een periode, waarin de
leer van den klassenstrijd met volle scherpte
werd toegepast, als de ware socialist wordt
geprezen en als zoodanig aan de arbeiders
wordt voorgehouden.

Nu is dezer dagen opgericht een „Socialis-
tische Werkgemeenschap", die als haar be-
doeling lanceert: ,,De mentaliteit en de ge-
voelens van de socialisten van vóór 10 Mei
zullen een andere moeten worden. Wij zullen
van het volk socialisten moeten maken, die
inzien, dat een volkseenheid de waarachtige
voorwaarde is voor een hoogere samenle-
vingsvorm. Het streven zal er in de toekomst
op gericht moeten zijn, om de menschen dui-
delijk te maken, dat uit hun midden de ideeën
moeten opkomen, die staat en maatschappij
vormen." Tot zoover het verslag in het
Handelsblad van de gehouden vergadering,
die stond onder leiding van een zekeren heer
Tjerk van der Zee.

Erg duidelijk wordt hieruit het streven van
deze Nederiandsche Socialistische Werkge-
meenschap niet.

Iets meer komen wij te weten uit den op-
roep, die tot de Nederiandsche socialisten
uitgaat en uit het program, dat is gepubli-
ceerd.

Wij lezen daarvan in het Handelsblad:
,,Op economisch gebied", zegt de oproep

verder, „zullen wij stelling nemen tegen de
kapitalistische dwingelandij. Voor dit doel

sommen wij onderstaand een aantal punten
op, die onder nieuwe vormen de oude ideeën
van de sociale rechtvaardigheid moeten ver-
wezenlijken.

1. Het streven van de N.S.W. heeft ten
doel den opbouw van de Nederiandsche
volksgemeenschap in socialistischen zin.

2. Wij willen, dat de Nederiandsche volks-
huishouding haar plaats vindt in de nieuwe
economische ordening, die bezig is zich in
Europa te voltrekken.

3. Door deze nieuwe oriëmeering zal de
werkloosheid kunnen worden overwonnen en
zal de arbeid in zijn waarde hersteld moeten
worden.

4. Wij eischen een zoodanige beschikking
over de productiemiddelen, dat de voortbren-
ging niet langer eenzijdig op particulieren
winsthonger wordt gericht, maar ten bate van
ons volksgeheel zal worden opgebouwd. Noo-
dig is daartoe de controle van staatswege op
het bankwezen en beheersching van het cre-
diet."

Het gaat dus inderdaad om „het socialis-
me" en uitdrukkingen als „kapitalistische
dwinglandij" en „particuliere winsthonger
herinneren aan de oude klanken uit de klas-
senstrij dsperiode.

In strijd daarmede schijnt echter weer het
openingswoord van den voorzitter dezer ver-
gadering, waarin gezegd werd: „Er zal eer-
lijk naar gestreefd moeten worden, om de
psychologische verschillen, die bestaan tus-
schen hen, die eigenlijk moesten samenwer-
ken, te overbruggen." Wordt hiermede be-
doeld de verschillen tusschen werkgevers en
arbeiders? Is het de bedoeling deze te over-
bruggen en samenwerking tot stand te bren-
gen? Dan zijn de in het program gebezigde
uitdrukkingen daarvoor minder dienstig.

Het begrip socialisme is de eeuwen door
een zwevend begrip geweest. Het brengt tot
uitdrukking, dat de gemeenschap boven alles
gaat. Het staat lijnrecht tegenover het begrip
„individualisme", dat juist den persoon, het
individu, den voorrang wil verleenen. Maar
met socialisme is ook vaak aangeduid allerlei

Voorloopig zal „De Gids" eens per drie
weken blijven verschijnen.

streven om den in de wereld minder bedeelde
voorrechten of een betere positie te ver-
schaffen.

Prof. mr. H. P. G. Quack schreef een werk
in zes deelen, omvattende meer dan 3000
pagina's, waarin hij de personen en de stelsels
van het socialisme beschrijft. Duidelijk komt
daarin tot uitdrukking de wisseling, die het
begrip „socialisme" in den loop der eeuwen
heeft ondergaan.

Daarom kon ook dr. Kuyper in 1891 op het
Eerste Christelijk-Sociaal Congres zeggen,
dat de oplossing van het sociale vraagstuk
moest worden gezocht in den socialistischen
weg, mits onder socialisme niet werd verstaan
het streven van de sociaal-democratie, maar
een doelbewuste bevordering van de sociale
belangen van den arbeidenden stand.

Onder ons is het woord „socialisme" als
naam voor ons streven losgelaten. Het was al
te zeer doordrengt met utopieën, met lucht-
spiegelingen omtrent een toekomstigen heil-
staat op deze aarde. Met zulke droombeelden
wilden en willen wij niet meedoen. In den
lateren tijd omzweefde het begrip „socialis-
me" de materialistische levens- en wereld-
beschouwing van het historisch materialisme
en de leer van den klassenstrijd, voortgeko-
men uit de philosophie van Hegel. Daartegen
vooral is de christelijke vakbeweging met
kracht opgekomen. Met kracht, maar ook met
toenemend resultaat. Het Marxistisch socia-
lisme werd allengs losgelaten en gezien de
latere richting van de socialistische vakbe-
weging, was het begrip „socialisme" weer
geworden tot een idee, waarin de directe
bevordering van de arbeidersbelangen binnen
het raam van de kapitalistische maatschappij
werd nagestreefd.

Het wil ons voorkomen, dat in deze rich-
ting ook gaat de nu opgerichte Socialistische
Werkgemeenschap. Haar practische doel-
stelling wijst daarop. Zij stelt zich voor de
erfenis van de thans uit elkaar gevallen
S.D.A.P. over te nemen, de socialistische
arbeiders een nieuw houvast of, wil meri, een
nieuw ideaal te geven.

Gaat men deze practische doelstelling ech-
ter ontleden, dan vindt men van het begrip
„socialisme" niets terug, maar blijkt zij zuiver
een reformistische beweging te willen zijn.

129

J



Zelfs blijkt dan, dat haar practisclie doel-
einden parallel loopen met wat de christelijke
vakbeweging al jarenlang nastreeft. Of met
andere woorden: het program van deze zoo-
genaamde Socialistische \Verkgemeenschap
bevat niets nieuws.

Ten duidelijkste blijkt dit, als we de arti-
kelen van dit program plaatsen naast het
sociaal-politiek program van het C.N.V.

Punt 6 vnn het program luidt:

„Ue middenstand dient te worden be-
schermd, eenerzijds tegen de overwoeke-
ling van kapitaalsconcentraties, anderzijds
door een rege. :ng van zijn bestaan, die ook
aan deze catejorie medewerkers een rede-
lijk en verzekerd inkomen schenkt."

Punt 4 hebben wij hierboven reeds geci-
teerd, waarin controle op bank- en crediet-
wezen wordt gevraagd.

Deze wenschen konden wel zijn overge-
nomen uit het sociaal-politiek program van
het C.N.V., waar we o.m. lezen:

„Bij de voortschrijdende nationale en
internationale concentratie der bedrijven
v-orde door de overheid op trusts en kar-
tels, alsmede op de banken, controle uit-
gt -jefend."

Punt 7 van het program der Nederland-
sche Socialistische V/erkgemeenschap luidt
als volgt:

„De sociale wetgeving, die nog al te zeer
ontoereikend is en vaak ook verward en
ongelijk werkt, zal in een groot en even-
wichtig samenstel van maatregelen moeten
worden samengevat, waarbij, met inacht-
neming van de eischen van algemeen be-
lang, aan arbeiders, boeren en middenstan-
ders, aan de werkers van hoofd en hand
en met name ook aan hen, die thans nog
onverzorgd zijn, een redelijke bescherming
wordt geboden."

Naast deze verlangens kunnen wij even-
eens ons sociaal-politiek program leggen,
waarin op tal van punten uitbreiding van de
wettelijke arbei UTobescherming wordt ge-
vraagd.

Over het vraagstuk van het ouderdoms- en
invaliditeitspensioen wordt gezegd:

„Het vraagstuk „oud en arm" zal door
een actie voor een behoorlijk arbeidspen-
sioen op den grondslag van ons gemeen-
schappelijk verantwoordelijkheidsbesef voor
degenen, die hun arbeidskracht aan staat
.en maatschappij gaven, zijn oplossing moe-
ten vinden."

Hetgeen vrijwel overeenkomt met de para-
graaf „Sociale verzekering" in ons sociaal-
politiek program.

Wij zouden zoo kunnen doorgaan. Ge-
vraagd wordt wettelijke vacantieregeling, ver-
betering van het lager-, nijverheids- en land-
bouwonderwijs, bevordering van de volksge-
zondheid en van den volkswoningbouw.

Op alle deze punten laat ons sociaal-poli-
tiek program geen onzeker geluid hooren, en
wat meer is, heeft ons verbond door onaf-
gebroken actie verbetering weten te bereiken.
Wat de vacantle betreft is in het voorjaar
ec-n voorontwerp van wet in een commissie
uit den Hoogen Ra<" ! vrn Arbeid besproken
en ten aanzi n van .ku volkswoningbouw is
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nog dezer dagen een door de vakcentrales
uitgebracht rapport met de leiders van den
W^ederopbouwdienst besproken.

We willen hiermede alleen vaststellen, dat
hier van een socialistisch program in den
eigenlijken zin geen sprake is, maar dat her-
vormingen en verbeteringen worden aange-
prezen, die ook in de niet-socialistische krin-
gen leven.

Moeten wij daaruit concludeeren, dat men
„het socialisme" heeft losgelaten?

Eén zeer belangrijke zaak, ja, het allerbe-
langrijkste missen wij evenwel in dit program.
Wij doelen op hetgeen de besten van ons
geslacht bij herhaling tot uitdrukking hebben
gebracht.

Prof. H. P. G. Quack schreef aan het einde
van zijn 6-deelig werk, als hij voor zijn gees-
tesoog de armen en misdeelden voorbij ziet
trekken en ze hoort vragen naar barmhartig-
heid en recht:

„Dat recht zal aan allen gegeven worden,
wanneer slechts door allen niet slechts op
stoffelijke verheffing, maar vooral op zede-
lijke verheffing nadruk wordt gelegd. Het
sociale vraagstuk is allereerst een ethische
kwestie."

Vrijwel gelijkluidend is het oordeel van ds.
C. J. Sikkel, als hij zeot: „Het loonvraagstuk
is een zedelijk vraagstuk."

Een zedelijk vraagstuk dus heel het vraag-
stuk van de sociale kwalen en nooden.

Dat wil zeggen, dat de maatschappelijke
nood en ontbering hun grond vinden in zede-
lijke misstanden. Als er werkloosheid, slechte

arbeidsvoorwaarden, slechte woningtoestan-
den zijn, dan komt dit omdat de zedewet geen
toepassing vindt, omdat de naastenliefde ont-
breekt, omdat de verhouding tusschen mensch
en mensch te wenschen overlaat.

Zedelijkheid en zedeleer hebben betrekking
hierop, hoe de eene mensch zich tegenover
den andere heeft te gedragen. Is dat in orde,
dan is heel het sociale vraagstuk opgelost.

\Velnu, deze oplossing kan dan ook alleen
liggen in het naleven van de zedewet van
Christus: „Hebt uw naaste lief als uzelve."
Dit moet geleerd en beleefd worden, dit moet
patroons en arbeiders worden voorgehouden,
dan zal het sociale vraagstuk zijn oplossing
naderen. Dit is het ware socialisme, dat im-
mers wortelt in het hart van den mensch,
waaruit de uitgangen des levens zijn.

Dit bedoelde ook dr. Kuyper, toen hij op
het Eerste Christelijk-Sociaal Congres in
1891 uitsprak, dat de oplossing van het
sociale vraagstuk ligt in den socialistischen
weg.

In dezen zin zijn ook wij socialisten. Voor
allerlei hervormingen, radicale hervormingen
ook zijn wij te vinden, mits het daarbij gaat
om de juiste, de christelijke verhouding tus-
schen mensch en mensch, in zedelijk en stof-
felijk opzicht, te vinden.

Daarom kunnen wij, welke goede bedoe-
lingen men ook heeft, niet meegaan op een
program, dat het sociale vraagstuk, dat een
zedelijk vraagstuk is, wil trachten op te lossen
zonder daarbij de christelijke zedewet tot
richtsnoer en leefregel te nemen.

BIJ DEN KWARTAALSTAAT

Dat de gebeurtenissen, die zich in de
maand Mei in ons land voltrokken, en de
gevolgen, die daaruit voortsproten, ook hun
invloed zouden doen gelden op het ledental
van ons verbond, viel te verwachten.

Het was alleen maar de vraag: in welken
omvang zullen zich die gevolgen doen ge-
voelen?

In een beschouwing bij den kwartaalstaat
over de eerste drie maanden van dit jaar,
welke staat gepubliceerd is in het nummer
van 4 Juli jl., schreven wij daaromtrent: „Wij
hebben echter goede hoop, dat die gevolgen
mee zullen vallen. Uit de berichten, die ons
bereiken, blijkt groote liefde voor onze be-
weging en het vaste geloof, dat die ook voor
de naaste toekomst een belangrijke taak zal
hebben te vervullen."

Daaruit viel reeds op te merken, dat wij
met eenigen teruggang rekening hielden.

Nu wij de gegevens in ons bezit hebben,
omtrent het ledental per l Juli jl., blijkt, dat
wij in onze verwachting niet zijn teleurge-
steld.

Er is inderdaad eenige teruggang. Van
121.742 leden gingen wij terug tot 120.394
leden. Dat is een verlies van 1.348 leden of
1 .11 pet.

Maar wanneer wij er rekening mede hou-
den, dat in dit kwartaal doorstaan moest
worden de geweldige schok, die de oorlog
en de daarop volgende capitulatie bracht,
bovendien cle daarmede samenhangende ver-
keersbeperkingen, waardoor het haast niet

mogelijk was met verschillende deelen onzer
beweging in contact te komen, en de propa-
ganda voor ledenuitbreiding even zooveel
weken stopstond, dan is het waarlijk nog een
wonder, dat het verlies niet grooter is, dan
uit den in dit nummer opgenomen staat blijkt.

Een achttal organisaties kon zelfs ieder
verlies keeren. Zij maakten nog eenige winst,
al was deze ook gering. Van de veertien
organisaties, die een verlies hadden te boe-
ken, zijn er twee — de Fabrieksarbeiders en
de Landarbeiders - • wier teruggang van
eenigen omvang is.

Beide organisaties hebben, naar wij ver-
moeden, vooral de gevolgen der yerkeers-
storingen ondervonden. Beide werden daar-
door in sterke mate bemoeilijkt in den propa-
ganda-arbeid.

In elk geval, hoezeer wij eiken teruggang
in ledental, hoe gering ook, betreuren, het
resultaat, dat het tweede kwartaal 1940 op-
leverde, was te voorzien.

Het stemt eerder tot blijdschap, dat het
verlies niet grooter is en het bemoedigt om
vol vertrouwen verder te gaan. Uit de gepu-
bliceerde gegevens blijkt, dat onze beweging
innerlijk krachtig, gaaf en sterk is. Zelfs
geweldige gebeurtenissen als wij thans door-
leven hebben op haar vrijwel geen invloed.

Daarvoor danken wij God. En wij spreken
den wensch uit, dat door inspanning van alle
krachten ook de moeilijkheden, die de ko-
mende wintermaanden wellicht nog ons deel
zullen zijn -- moeilijkheden van socialen en



economischen aard - -op gelijke wijze over-
wonnen zullen worden.

Wij weten, dat op de wijze, als dit voor-
heen gebeurde, de winterpropaganda niet
gevoerd zal kunnen worden. Het contact met
de voor bearbeiding in aanmerking komende
arbeiders zal minder gemakkelijk zijn te ver-
krijgen.

Maar wij vertrouwen op de vele duizenden
vrienden in het land, om zich deswege niet
te laten ontmoedigen. Moeilijkheden zijn er

CORPORATIEF BESTEL

om overwonnen te worden. Dat geldt ook
voor onzen arbeid. Samen aan het werk om
de komende wintermaanden te benutten voor
den uitbouw der christelijke vakbeweging. De
trouw van onze leden beziele ons en spore
allen aan tot krachtige activiteit. Bedenken
wij bovenal, dat God ons tot dezen arbeid
roept.

Nu zooals vóór 10 Mei!

STAPELKAMP.

Het woord corporatie met zijn afleidingen
wordt door ons weinig of niet gebruikt. Het
heeft bij ons een ouderwetschen klank. Man-
nen als dr. Kuyper en ds. Sikkel gebruikten
het woord corporatie, maar sedertdien is het
in onbruik geraakt. De zaak, waarom het bij
dit woord gaat, is ons echter allerminst
vreemd. Men bedoelde er mede, vereenigin-
gen of organen, die een publiekrechtelijke
functie te vervullen hebben.

Dr. Kuyper dacht zich de corporatieve
ordening in den vorm van Kamers van Ar-
beid, die uit het organisatieleven opkwamen,
maar door de overheid werden ingesteld.

Het woord geraakte later in onbruik, maar
de gedachte leefde onder ons voort, werd
verbreid en gepropageerd onder den naam
van bedrijfsorganisatie.

Nu men de laatste jaren weer veel over
corporaties spreekt, is het niet overbodig er-
aan te herinneren, dat corporatie-vorming
geen nieuwe, maar een oude gedachte is, die
zich thans als nieuw aandient.

Want de corporatieve ordening of bedrijfs-
organisatie, zooals deze in den kring der
christelijk-sociale beweging leeft, dient wel
te worden onderscheiden van de corporatieve
ordening, zooals deze in Italië aanvankelijk
toepassing vindt en naar het schijnt ook in
Spanje wordt nagestreefd.

Men heeft dit onderscheid weieens aange-
duid door te zeggen: in Italië wil men een
corporatieven staat, wij zoeken een corpora-
tieve maatschappij. Het is echter zeer de
vraag of dit juist is. Een corporatieve staat
immers beteekent, dat het regeeringsbeleid
wordt gedragen door en geleid in de richting
van de beginselen, die in de corporaties of
vereenigingen leven. Maar is dit mogelijk?
Is een regeering mogelijk, die het land
bestuurt overeenkomstig de beginselen en
ideeën, die in vrije vereenigingen zich vor-
men? Waar blijft dan het overheidsgezag.

Men kan dan ook in Italië niet spreken van
een corporatieven staat in dezen, eigenlijken
zin van het woord. Een krachtig gezag, nu
meer dan ooit noodzakelijk en in het heden-
daagsche Italië niet het minst, zou zulk een
corporatieve staat zeker niet bezitten. Want
immers bij den corporatieven staat in eigen-
lijken zin komt de overheid uit de corporaties
op. Zij vormen de overheid. Wat men tegen-
woordig onder een corporatieven staat ver-
staat is practisch dan ook niet anders, dan
een. staatsgezag, dat zich van corporaties
bedient om zijn wil uit te voeren.

Hier gevoelt men het verschil met de door
ons nagestreefde bedrijfsorganisatie, of, als
men wil, corporatieve ordening.

Daaronder verstaan wij sociaal-economi-
sche organen, met publiekrechtelijke, dus

door de overheid toegekende bevoegdheden,
om in het sociaal-economisch leven verorde-
ningen vast te stellen, het recht te hand-
haven en dat alles onder toezicht van de
overheid, die voor het algemeen belang heeft
te waken.

Deze corporatieve ordening, dit corpora-
tief bestel, beteekent niet, dat de politieke
macht in handen van vereenigingen komt te
liggen. Integendeel, politieke machtsuitoefe-
ning behoort niet tot het terrein van de cor-
poraties. Zij hebben een sociaal-economische
taak, namelijk het bedrijfsleven, zoodanig te
regelen, dat het bedrijf het best aan zijn
doel beantwoordt, om op economische wijze
zijn deel bij te dragen tot de behoeftenvoor-
ziening van het volk en tegelijkertijd binnen
deze grenzen aan allen, die daarin werkzaam
zijn, een behoorlijk bestaan te verschaffen.

Wij brengen dit nog eens naar voren,
niet omdat onze lezers dit niet reeds bij her-
haling zouden hebben gehoord, maar omdat
er in deze materie tegenwoordig zoo ontzag-
lijk wordt „geliefhebberd", zonder dat juiste
onderscheidingen worden gemaakt.

In een open brief heeft een studie-vereeni-
ging, die zich ,,De Vuurslag" noemt, zich tot
„de Nederlandsche Unie", tot „het Verbond
voor Nationaal Herstel" en tot „Nationaal
Front" gewend, met verzoek in gemeenschap-
pelijk overleg het nieuwe corporatief en auto-
ritair bestel staatsrechtelijk, economisch en
sociaal uit te werken. Hier wordt dus een
zeer nauw contact gelegd tusschen een cor-
poratief bestel en het staatkundig leven.

Heeft men hier wel juist onderscheiden?
Wil men het leven van den staat binden

aan corporaties? Bedoelt men uitsluitend
sociaal-economische corporaties of ook poli-
tieke corporaties? Van een studievereeniging
op het gebied van de corporatieve gedachte,
gelijk „de Vuurslag" zich aandient, mag men
toch wel een wat nauwkeurige onderschei-
ding verwachten. Prof. Anema heeft eens ge-
schreven, dat corporatieve staat is: „Een
groot, valsch woord." Niemand heeft ooit een
echte, eigenlijke corporatieve staat gezien of
gekend. Niemand ter wereld wil zulk een
staat.

Het was dan ook verstandig van het drie-
manschap van „De Nederlandsche Unie",
dat het zich in zijn antwoord losmaakte van
het vraagstuk van den corporatieven staat,
omdat dit nog»in studie is. Tegelijkertijd gaf
het blijk de door ons bedoelde onderschei-
ding zeer wel te kennen.

Wij nemen een deel van het antwoord, dat
het kernpunt aanroert, hier over:

„Het politieke verleden heeft aangetoond,
dat de parlementaire democratie vooral op

Toen - - een vijftig jaar geleden -
Zich de Christen in ons land

Slechts zichzèlve wilde blijven,
Óók in t sociaal verband,

Kostte hem dit smaad, verguizing,
- Och, ge kent wel het portret

Waarmee iedre „vrome" schamper
Werd in 't zonnetje gezet: -

'n Lang figuur niet bleeke „tronie",
In versleten pand j es jas,

Torsende een dikken Bijbel,
Zedig schrijdend in den pas.

Tóch, die Christen, smaad negeerend,
Bleef getrouw zichzelf. En toen—?

Zie de honderd-twintig-duizend
Slechts van 't C.N.V.-legioen!

'k Hoor van groepen en organen
Buigend, zwenkend: och. men vindt

't „Politiek" misschien de huik maar
Steeds te hangen naar den wind.

Neen, een Christen blijft zichzèlve! -
In 's lands vreugd en droefenis

Rekent hij het zich een eere
Dat hij Nederlander is.

Blijf uzelf dan, Christenv^rker!
juist in dezen zwaren tijd.

Toon, dat g' óók in te genheden
Eervol C.N.V.'-er ^ijt!

JAN WILNA.
(Nadruk verboden.)

sociaal-economisch gel r;d was vastgeloopen.
Zij miste de mogelijkheid, op dit technische
terrein de vooral ook hier zoo noodzakelijke
besluitvaardigheid tot grlding te doen komen.
Daardoor en door de sr Mie opkomst van het
maatschappelijk organisrtieleven lag in de
practijk reeds veel werk van ingrijpende be-
teekenis in de handen der deskundigen in de
verschillende bedrijfstakken, terwijl voort-
durend én uit het openbare leven én uit het
bedrijfsleven zelf het verlangen sprak, deze
ontwikkeling nog zeer sterk te doen toenemen.
Tegelijkertijd voltrok zich in het bedrijfsleven
onmiskenbaar 't proces van groeiende onder-
linge toenadering tusschen arbeider en pa-
troon. Dit complex van verschijnselen gaf ons
de overtuiging, dat het sociaal-economisch
beleid, tot een onverbrekelijk geheel aaneen-
geklonken met den arbeid als beslissende
waarde, in de toekomst behoort te berusten in
de handen van bedrij f scorporaties, waarover
wij ons dan ook duidelijk hebben uitge-
sproken."

En verder:

„Wij streven dus naar corporatief werk op
sociaal-economisch gebied. Wij zijn immers
overtuigd, dat ook onze volksmeening dit
reeds verlangt. Dit is echter minder vergaand
als het corporatief staatsbestel, hetwelk gij
ons aanraadt, waarin geheel het beleid in het
maatschappelijk leven, doch ook in het staat-
kundige leven bij corporaties berust. Wij
meenen, dat de corporaties het terrein van het
sociaal~economische niet mogen verlaten (wij
cursiveeren. Red.). Wij hebben echter reeds
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bij de oprichting van De Nederlandsche Unie
deze vraagstukken voorgelegd aan een com-
missie, welke ons op korten termijn haar
advies zal uitbrengen aan de hand van Neder-
landsche gegevens en opvattingen en van
buitenlandsche ervaringen."

Met den hier vertolkten gedachtengang
zijn wij het grootendeels eens.

Met groote belangstelling zien wij naar het
resultaat van de studie dezer commissie uit.

Wie deze commissie vormen is ons echter
onbekend. Ook is ons onbekend, of daarin
personen zitting hebben, die geacht mogen
worden de christelijk-sociale opvattingen in
theorie en in practijk te kennen.

Maar het geluid, dat ons hier aanvankelijk
tegenklinkt, geeft ons hoop, dat men den
juisten koers zal vinden, een koers, die door
jarenlange bearbeiding in onze arbeidersbe-
weging tot een levend ideaal is geworden.

COLLECTIEF CONTRACT IN DE METAALNIJVERHEID

In De Metaalbewerker, het orgaan van den
Christelijken Metaalbewerkersbond, wordt
medegedeeld, dat thans een collectieve
arbeidsovereenkomst in de metaalindustrie is
afgesloten.

Reeds vroeger bestond er in deze belang-
rijke Nederlandsche industrie, die met dui-
zenden arbeiders werkt, een collectief con-
tract. De in 1931 ingezette economische de-
pressie was echter aanleiding, dat het in dat
jaar niet tot verlenging kwam en sedertdien
was er in dit bedrijf een contractlooze periode.
Hoe ongewenscht deze toestand was, behoeft
geen betoog. Alle pogingen, vanwege de or-
ganisaties gedaan, om weer een contract te
sluiten, stuitten af op de geringe bereidwillig-
heid van de werkgevers.

Maar de verandering in veler mentaliteit,
die heusch niet eerst in 1940 tot uiting is ge-
komen, zooals sommigen ons willen doen ge-
looven, maakte het begin 1939 mogelijk de
onderhandelingen met nieuwen moed en
nieuwe hoop te hervatten. In September 1939
kwam echter de oorlog tusschenbeide. De
onzekerheid op economisch gebied was voor
het afsluiten van een eenigszins langdurige
overeenkomst allerminst geschikt. Zoodat de
verdere onderhandelingen werden opgeschort,
hoewel op alle kardinale punten reeds toen
overeenstemming tusschen werkgevers en
arbeiders was bereikt.

Thans echter is de overeenkomst tot stand
gekomen. Eenerzijds staan de Metaalbond
en de R.K. Vereeniging van \Verkgevers in
de Metaalnijverheid en anderzijds de drie
bonden van arbeiders in deze industrie, waar-
onder de Christelijke Metaalbewerkersbond.
Verheugend is, dat het contract niet onder
eenigen druk, maar uit vrije samenspreking
is geboren.

De overeenkomst is afgesloten voor een
periode van een jaar. De loonen zijn geregeld
naar gemeenteklassen. Hoezeer niet slechts
eenige van de voornaamste arbeidsvoorwaar-
den, maar het geheele gebied van de arbeids-
voorwaarden in het contract is geregeld,
blijkt uit het feit, dat dit tot een klein boek-
deel is uitgedijd.

De loonregeling is in twee groepen, A en
B, verdeeld, namelijk groep A voor geoefen-
den en ongeschoolden van 28 resp. 26 jaar
tot 65 jaar en groep B voor geschoolden van
29 jaar en jonger, geoefenden van 27 jaar
en jonger en ongeschoolden van 25 jaar en
jonger.

Merkwaardig is, dat wat de loonen betreft,
dit eigenlijk een mantel-overeenkomst is. De
loonen zijn namelijk minimum-loonen. Op
zichzelf is dit in een contract niets bijzonders.
Maar hier staat reeds van te voren vast, dat
bij tal van ondernemingen de loonen reeds
nu hooger zijn en dat deze niet zulllen wor-
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den verlaagd, maar dat integendeel verhoo-
gmg mag worden verwacht.

ilen goede toepassing zal voor het grootste
deel afhangen van de voortgaande ontwikke-
ling van goede verhoudingen en onderling
vertrouwen in deze industrie.

In het contract zijn bepaiingen opgenomen
ten aanzien van een duurtetoeslag, van beta~
ttng van overuren, van betaling bij ploegen-
dienst, en op christelijke feestdagen.

Een vacantie van zes werkdagen voor de
arbeiders, die van 2 Januari af in dienst zijn
en van 2',-j dag bij een diensttijd van minstens
drie maanden, is gewaarborgd.

Verder spreekt het contract over klein ver-

zuim, over den opzegtermijn en over de in-
stelling van een fabrieksraad of kern in elke
onderneming voor de behartiging van de mo-
reele en materieele belangen alsmede voor de
zorg voor de veiligheid der werklieden.

Van groot belang is voorts de instelling
van een centrale commissie uit de bonden van
werkgevers en arbeiders. Deze commissie
schijnt ingrijpende bevoegdheden te krijgen,
namelijk bij wijziging van de omstandigheden
aan partijen voorstellen tot niet- of gewijzigde
nakoming van de bepalingen der C.A.O. te
doen.

Een nauwkeurige omschrijving van deze
bevoegdheden hebben wij niet. Maar dat deze
centrale commissie tot een zeer belangrijk
orgaan voor de metaalindustrie kan uitgroei-
en, lijkt ons onmiskenbaar.

Hier is de kiem van een bedrij f sraad aan-
wezig. Ontwikkelen zich de verhoudingen in
dit bedrijf op goede wijze, dan komt er op
den duur mogelijkheid tot een bedrijfsorgani-
satie, waarin een echte en hechte samen-
werking kan floreeren.

Moge dit contract, dat de bedrij f s verhou-
dingen in ons land zulk een stevigen stap
vooruitbrengt, in die richting verder worden
uitgebouwd, in het belang van een vreed-
zame ontwikkeling der maatschappelijke orde
in christelijk-socialen zin.

DE CHRISTELIJKE VAKORGANISATIE IN AMERIKA

Wij ontvingen uit Amerika een rapport,
dat kort vóór 10 Mei jl. werd verzonden en
thans bij ons is binnengekomen.

Dit rapport geeft een uitnemend inzicht
in den moeilijken strijd, dien onze broeders
daar hebben. Onder welken druk het werk
eter verbreiding onzer beginselen aldaar moet
worden verricht, blijkt daaruit duidelijk. Van
de financieele moeilijkheden, die men onder-
vindt en de offers, die de leiders moeten
brengen, getuigt het rapport eveneens.

Het voornaamste daaruit nemen wij hier
vertaald over:

„Misschien moest dk u eerst vertellen over
de veranderingen, die we in den opzet van
de organisatie tot stand brachten. Onze
statuten en ons reglement zijn geheel herzien.
Terwijl we vóór juni 1939 nog werkten als
een organisatie met verschillende aangesloten
afdeelingen, hebben wij sindsdien afzonder-
lijke plaatselijke vakgroepen georganiseerd,
die volkomen autonoom zijn. We voelden dat
we dat moesten doen om te bereiken, het-
geen we zoeken en om in staat te zijn aan
den druk van de andere organisaties weer-
stand te bieden. Thans organiseeren we de
arbeiders, die in één tak van handel of
industrie werkzaam zijn, in eigen organisaties.
Alhoewel het nationaal dagelijksch bestuur
nog steeds het toezicht heeft, zijn deze plaat-
selijke afdeelingen in hun werk onafhanke-
lijker dan vroeger.

In enkele industriëele ondernemingen heb-
ben we zulke afdeelingen speciaal opgericht
om de christelijke arbeiders te steunen tegen
de vervolging door de neutrale vakvereeni-
ging, die in zulke ondernemingen de baas is,
door haar macht om overeenkomsten af te
sluiten, met uitsluiting van anderen. U bent
ongetwijfeld op de hoogte met het feit, dat in

ons land de vakvereeniging, die een meerder-
heid van de werknemers in een fabriek heeft
ingeschreven, of die door een verkiezing een
meerderheid verkrijgt, het uitsluitende recht
wordt verleend om voor alle werknemers
overeenkomsten af te sluiten. Dat is een
slecht ding voor ons, aangezien we steeds in
de minderheid zijn. Het eenige wat we dan
kunnen doen is te trachten een sluiting van
een werkplaats voor onze leden te beletten en
hen te beschermen tegen vervolging door de
andere organisatie. We probeerën voort-
durend een verandering in de wet te ver-
krijgen, waarbij het aan vakvereenigingen
veroorloofd wordt voor hun eigen leden col-
lectieve contracten af te sluiten. Maar zoover
zijn wij nog niet. De nationale wetgeving
wordt te zeer beïnvloed door de sterke neu-
trale organisaties, die deze wetgeving wen-
schen te behouden.

In den Staat Michigan slaagden we er vorig
jaar in de wetgeving zoo te beïnvloeden, dat
eenige bescherming aan de minderheden
wordt gegeven. Maar dat heeft alleen doel
voor die arbeiders, die niet onder de Nationale
wet vallen. Dit beteekent, dat de meeste
bouwvakarbeiders ermee gebaat zijn. En we
hebben dit bereikt, dat in den Staat Michigan
een andere vakvereeniging zich niet kan
bemoeien met een werk, dat door de C.L.A.1)-
mannen gedaan wordt. We probeerën dien
invloed te vergrooten door in die bedrijven
contracten met werkgevers te verkrijgen.

In een anderen Staat, Illinois, hebben we
ook een beteren toestand bereikt. Tot vorig
jaar toe zijn wij nooit werkelijk erkend als
een bona-fide arbeidersvakvereeniging. Dit
werd vorig jaar echter veranderd door onze

*) C.L.A. is Christian Labor Association, de christe-
lijke vakvereeniging in Amerika.



bemoeiingen bij de betreffende autoriteiten.
Als gevolg daarvan is de C.L.A. daar even-
eens in een betere positie om zichzelf te ver-
dedigen tegen de andere vakvereenigingen,
die voortdurend trachten ons er uit te werken.
We hebben daar een aantal magazijnbedien-
den, die op contract werken en vorig jaar
heeft de A,F. of L.2) een van de magazijnen,
waarmede we een contract hadden, gepost.
Wij slaagden erin dit posten ten slotte te
doen eindigen door middel van de autoritei-
ten van den Staat Illinois. In dien Staat en
ook in Michigan en andere is een wet, die
inmenging van een buiten het contract
staande vereeniging, die ten doel heeft een
bestaande collectieve overeenkomst of een
wettelijke overeenkomst tusschen een werk-
gever en zijn personeel te vernietigen, ver-
biedt, hetwelk ook leidde tot het verwijderen
van de posten voor dat magazijn. Dat is een
zeer belangrijke winst voor ons.

In den Staat Indiana werken we speciaal
in de bouwvakken. Het is daar zeer moeilijk
werken, aangezien de A.F. of L. practisch
alles beheerscht en alle middelen aanwendt
die overheerschende positie te behouden. We
trachten niet de A.F. of L. af te breken.
Maar, door den onrechtvaardigen druk van
die vereeniging tegenover werkgevers en
arbeiders, is het bouwbedrijf in het nauw ge-
bracht. De loonen zijn te hoog. Alle soorten
beperkingen zijn de aannemers opgelegd, die
den bouw onvoordeelig maken. Als gevolg
daarvan lijdt de industrie natuurlijk zeer. Wij
probeeren die situatie te veranderen door
middel van een billijke arbeidsovereenkomst,
die voor alle betrokkenen rechtvaardig is. Het
is moeilijk werk, zeer moeilijk. De mannen
die er aan werken zijn voortdurend in gevaar.
De agenten van de A.F. of L. zijn gewoonlijk
van een zeer laagstaand soort, mannen die
rondloopen met een lijfwacht, die een pistool
in zijn zak draagt. Het gebruik van geweld-
dadige methoden is niets vreemds. Natuurlijk
zijn er veel mannen bang om met zulk een
vereeniging te breken, omdat zij daarom be-
spot worden.

Er is nog veel meer dat ik zou kunnen
schrijven, maar dit verslag zou te lang wor-
den, als ik het deed. Als u verdere inlichtin-
gen wenscht zal ik ze graag geven. We vech-
ten verder, tegen groote misstanden. Maar
we weten, dat we een goed werk doen.
Gisteren had ik een bespreking met een amb-
tenaar van den Staat over een wettelijke
kwestie, die gerezen was. Hij was zeer ge-
ïnteresseerd in onze zaak en gaf onmiddellijk
toe, dat onze idealen zuiver zijn en nage-
streefd moesten worden; dat onze principes
goed zijn en in practijk gebracht moesten
worden. Hij spoorde me aan verder te gaan,
en het niet op te geven, alhoewel hij ook toe-
gaf dat het een zeer moeilijk werk zou zijn
om te verwezenlijken wat wij zoeken, met het
oog op de algemeene omstandigheden en de
kracht van de neutrale vereenigingen. We
moesten een vertegenwoordiger hebben in
Washington om onze zaak te bepleiten en
onze principes bij de leden van het Congres
te verdedigen. Zelfs ongeloovigen zullen toe-
geven, dat onze principes en bedoelingen
zuiver zijn en goed. We hebben dat verschil-
lende keeren ondervonden."

ADVISEUR BIJ BEROEPSKEUZE

Bij de groote belangstelling van ouders en
jonge menschen in de voorlichting bij be-
roepskeuze, bij de noodzakelijkheid ook om
in het sterk gedifferentieerde beroepsleven de
juiste personen op de voor hen geschikte
plaatsen in het bedrijfsleven te brengen, is
allengs de noodzakelijkheid gebleken, dat
meer personen, die zich voor deze eigen-
aardige sociale werkzaamheid hebben voor-
bereid, beschikbaar komen.

De in ons land bestaande drie vereenigin-
gen, die zich op dit terrein reeds jaren be-
wegen, vormen een Centraal Comité van
Samenwerking in zake voorlichting bij be-
roepskeuze. Dit Centraal Comité ontvangt
een overheidssubsidie en tracht op de meest
geëigende wijze de voorlichting te bevorde-
ren en te dienen.

Het besloot thans tot de organisatie van
een cursus tot opleiding van adviseurs bij
beroepskeuze. Aan dezen cursus kunnen deel-
nemen personen uit de kringen van ambte-
naren voor jeugdbemiddeling en jeugdregis-
tratie, van sociale afdeelingen van secreta-
rieën, van jeugdleiders, hoofden van scholen,
onderwijzers, kortom alle personen, die door
hun ontwikkeling, gepaard aan hun sociale
opvattingen en hun belangstelling voor de
beroepskeuze en de psychologie, zich tot
dezen cursus aangetrokken gevoelen.

Deze voorlichting is voor de jonge men-
schen, die het beroepsleven binnentreden, van
hoog belang. Het is zeer gewenscht, dat ook
uit den christelijken kring personen worden
opgeleid en dus aan den cursus deelnemen,
aangezien de beroepskeuze een levensbeslis-
sing voor de jonge menschen beteekent,
waarbij godsdienstige en zedelijke beginselen
vaak den doorslag moeten geven en dus den
raad en steun van christen-mannen en -vrou-
wen van hooge waarde doet zijn.

In verband met het karakter van het advi-
. seerend en voorlichtend werk (besprekingen

met ouders, opvoedkundige raadgeving aan
jongelieden) zullen de candidaten voor den
cursus den leeftijd van 25 jaar bereikt moeten
hebben.

Het prospectus vermeldt verder:

Om bezwaren van financieelen aard zoo
gering mogelijk te doen zijn en ook wat den
duur van den cursus betreft, dezen zoo toe-
gankelijk mogelijk te maken, werd besloten
een inleidenden, korten cursus te geven van
acht uren, .gevolgd door de eigenlijke oplei-
ding in één cursus van dertig uren.

Het cursusgeld voor den inleidenden cursus
bedraagt ƒ 7.50, dat voor den cursus voor de
eigenlijke opleiding ƒ 40.—.

Alleen zij, die den inleidenden cursus ge-
volgd hebben, kunnen zich aanmelden voor
de eigenlijke opleiding. Nadat deze candida-
ten psychotechnisch ziin onderzocht, beslist
het college van docenten over hun (of haar)
toelating tot den opleidingscursus.

Cursisten, die den opleidingscursus met
succes hebben gevolgd, ontvangen een ge-
tuigschrift van „candidaat-adviseur bij be-
roepskeuze", nadat zij op een bureau voor
beroepskeuze 15 spreekuren hebben bijge-
woond.

De cursussen worden gegeven in het ge-
bouw van de Nederlandsche Stichting voor
Psychotechniek, Wittevrouwenkade 6 re
Utrecht.

De eerste les van den inleidenden cursus
wordt gegeven op Zaterdagmiddag 19 Octo-
ber 1940, des middags van 2.30—4.30 uur
en zoo vervolgens op totaal vier Zaterdag-
middagen.

De eerste les van den opleidingscursus
wordt gegeven op Zaterdag 23 November
1940 op dezelfde uren, in totaal op 15 Zater-
dagmiddagen, eindigend op 23 Maart 1941.
Op 28 December 1940 en op 4 Januari 1941
wordt geen les gegeven.

VAKSTUDIE EN JEUGDWERK

2) A.F. of L. is American Federation of Labor, de
millioenen leden tellende z.g. neutrale organisatie.

Bij den N.C.G.B.
De ontwikkeling der bedrijfsorganisatie iri

de grafische vakken biedt aan de vakorgani-
saties van arbeiders de mogelijkheid om zich
intensief bezig te houden met de vakstudie
van de volwassen en jeugdige leden en de
algemeene en sociale vorming van de jeugd.

Hoewel de Nederlandsche Christelijke
Grafische Bond thans de kleinste vakorgani-
satie van werknemers in dit bedrijf is, doet
hij in de vervulling van deze taak in geen
opzicht voor de grootere bonden onder. In-
tegendeel; in meer dan één opzicht heeft de
N.C.G.B. stimuleerend gewerkt en was een
voorbeeld voor de andere.

Van deze takken van dienst ontvingen wij
de rapporten over de periode van l October
1939 tot 30 April 1940 (in zeker opzicht nog
een rustige werkperiode). Met voldoening
namen we kennis van deze nogal tabellarisch
gestelde gegevens. De cijfers zien er op het
eerste gezicht nogal „droog" uit, maar bij
nadere beschouwing blijkt, dat achter deze
cijferreeksen een stuk werk met een dosis

energie verborgen ligt, dat van beteekenis is
voor de leden en den bond.

't Verslag over de vakstudieclubs vermeldt,
dat er in 19 afdeelingen zulke clubs waren.
Dat is ongeveer een derde der afdeelingen
van den N.C.G.B. Het aantal clubleden be-
droeg 269, terwijl 't aantal bijeenkomsten,
dat gehouden werd door deze 19 clubs, 184
bedroeg. Voorts werden 82 vaktechnische
lezingen gehouden, 20 excursies hadden
plaats en 6 prijsvragen zijn uitgeschreven.

In 13 afdeelingen zijn jeugdclubs gevormd
met 273 jonge leden. Honderd keer kwamen
de 13 clubs bijeen. Vier excursies hadden
plaats en drie keer werden prijsvragen uit-
geschreven. Regelmatig werden vaktechnische
onderwerpen (in totaal 70) behandeld. Dit
blijkt niet het geval te zijn met de sociale
onderwerpen, terwijl slechts een enkele der
leidraden, door het C.N.V. beschikbaar ge-
steld, werd besproken. Naast deze onderwer-
pen werd in alle clubs de bondsjeugdfilm 1939
vertoond, die een goed onthaal vond bij de
jeugdige leden.
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Met belangstelling en waardeering namen
we kennis van dit mooie werk. We hopen,
dat de N.C.G.B.-ers dit werk zoo zullen
waardeeren, dat nog meerdere studie- en
jeugdclubs zullen worden gesticht. In de vak-
beweging geldt de stelregel: naarmate iemand
meewerkt, plukt hij de vruchten van dit werk.
Zij, die niet meewerken, laten den oogst op
het veld staan. Zij zaaien wel, maar laten
het maaien aan anderen over.

J. SCHIPPER.

OVERHEIDS- EN SEMI-OVERHEIDS-
BEDRIJVEN.

Spoor- en tramwegpersoneel,
Van dezen bond verscheen het 34ste jaar-

verslag.
In zijn inleiding herinnert de secretaris aan

het feit, dat het jaar 1939 een jaar is, waarin
zich rondom het werk meer gebeurtenissen
van groote beteekenis voordeden, dan in eenig
voorafgaand jaar, waarover hij het jaarverslag
schreef.

Voorts wordt nog herinnerd aan den dank,
dien directie en personeel van het bedrijf
mochten ontvangen voor de wijze, waarop zij
hun taak in de eerste mobilisatiedagen heb-
ben vervuld, toen zooveel van het vervoer
werd gevergd.

Op l Januari 1939 ging de bond er toe
over een eigen bureau in te stellen voor het
geven van rechtskundig advies. Al dien tijd
behartigde mr. H. A. Dambrink de belangen
der leden wanneer rechtskundige bijstand
noodig was. Ook op dit terrein kon in den
loop dezer jaren zeer veel in het belang dei-
leden worden gedaan.

Ten aanzien van het overleg kon worden
gezegd, dat tusschen directie en personeel al
datgene wordt gedaan, wat in het belang van
bedrijf en personeel mogelijk is.

Een commissie werd benoemd, welke had
na te gaan de mogelijkheid tot stichting van
een eigen werkloozenkas. Deze commissie
heeft haar taak aanvaard. Na bestudeering
van dit probleem kwam men tot de conclusie,
dat het aantal belanghebbenden zoo gering
is, dat de practische uitvoerbaarheid voorals-
nog niet aanwezig is.

Intusschen staat het vervoerbedrijf in een
tijd, dat zich allerlei veranderingen gaan vol-
trekken. Hiermede moet ook de bond reke-
ning houden. Reeds is door de grensregelings-
commissie van het C.N.V., naar aanleiding
van een aanhangig gemaakte zaak, een uit-
spraak gedaan, die ook van beteekenis is voor
het vraagstuk der werkloozenkas.

Uitgesproken is namelijk, dat meerdere
groepen personeel bij het transport betrok-
ken, in dezen bond georganiseerd dienen te
zijn. Voordien zullen echter wijzigingen in de
statuten aangebracht dienen te worden, waar-
door de bond gerechtigd wordt tot het afslui-
ten van collectieve contracten. Vervolgens,
dat aan den bond een werkloozenkas verbon-
den zal moeten zijn.

Mede door deze beslissing zet daarom de
commissie uit den bond haar werkzaamheden
voort.

Het is dus afwachten of dusdanige beslui-
ten kunnen worden voorbereid, dat in een
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volgend verslag positieve resultaten vermeld
kunnen worden.

Van werklooze leden konden 5 vrouwen
voor rekening van den bond 4 dagen profi-
teeren van vacantie in het mooie oord te
Putten.

Behalve Het Seinlicht, dat wekelijks ver-
schijnt, is er nog een blad, dat afzonderlijke
voorlichting geert voor afdeelingsbestuurders
en vertrouwensmannen. Daarnaast verschijnt
ook nog een driemaandelijksch orgaan, meer
speciaal bedoeld voor vakopleiding van
bedrij f sgenooten.

Hieruit blijkt de veelzijdige beteekenis van
het werk der christelijke vakbeweging ook
onder ons spoorwegpersoneel.

De stand van het ledental was op l Januari
1939 niet veel hooger dan aan het einde des
jaars. Begonnen werd met 4522. Op 31 De-
cember was dit aantal 4536. Een vooruitgang
van slechts 14 leden.

Naar andere bonden gingen, voor zoover
bekend, over 9 leden.

Uit den socialistischen bond kwamen over
41 leden; uit neutrale bonden 9 leden.

Dus nog steeds een verschuiving van be-
teekenis.

Gezien het feit van personeelinkrimping bij
deze vervoerbedrijven, stemt het ledenverloop
niet tot ongerustheid.

Dat er een garde is die behoort tot de
vaste kern van getrouwen, blijkt uit een lijst
van 21 namen van leden, die het gouden in-
signe van het C.N.V. mochten ontvangen
voor het onafgebroken lidmaatschap gedi:.-
rende 25 jaren.

Het verslag herinnert nog aan het eeuw-
feest van het bedrijf. Door de directie was
besloten het geheele personeel in deze her-
denking te betrekken. Door de droeve omstan-
digheden kon deze opzet niet doorgaan.

De herdenking werd beperkt door aanbid-
ding namens het personeel van een geschenk.

Besloten werd met ingang van Juni 1939
op het personeel ook psychotechnische keu-
ring toe te passen.

Een gunstige mededeeling voor het perso-
neel was de verklaring namens de directie dat
deze keuring niet de alleen richtinggevende
maatstaf zou zijn.

Naast de nieuwe, zal men ook de oude
paden, de waarde van het praktische werk
als maatgevend laten gelden.

De gevoerde actie tot vermeerdering van
inkomsten wegens duurder worden van de
eerste levensbehoeften kon geen ander resul-
taat opleveren dan een gratificatie van een
dag loon.

Het verslag geeft voorts nog velerlei arbeid
aan, die in het belang van leden en van het
geheele spoorwegpersoneel door gezamenlijke
actie kon worden verricht, alsmede ook voor
het trampersoneel.

Vriend Eijkelboom besluit zijn verslag als
volgt:

„Wat de toekomst zal brengen, vrede en
welvaart, dan wel nog meer verbittering onder-
de volken en ontwrichting van het economi-
sche leven, niemand die het weet. Weten
doen wij alleen, dat ook te midden van het
wereldrumoer in onze dagen God het is, die
regeert! Blijven wij dan op Hem vertrouwen
en gaan wij in Zijn kracht moedig voor-
waarts."

Uit het financieel versl"ag teekenen wij aan,
dat de eindrekening sluit met een saldo van
ƒ 6100.— bij inkomsten en uitgaven van
ruim ƒ 54.000.—.

De balans geeft aan een eindcijfer van
meer dan ƒ 153.000.

Onder de sterkende hand Gods mocht ook
deze bond door krachtsinspanning bouwen.
Zij het onzen vrienden gegeven dit werk in
lengte van jaren te mogen voortzetten en
bewaren. D. de R.

WAT MEN DIENT TE WETEN

v.
l . Voor werknemers van Nederlandsche

nationaliteit, werkzaam bij de verschillende
Duitsche weermachtsinstanties is bepaald,
dat zij ten opzichte van de sociale verzekerin-
gen principieel een geheel gelijke behande-

ling moeten ondervinden als arbeiders in
dienst van particuliere werkgevers. Zij zijn
evengoed als deze onderworpen, overeen--
komstig de Nederlandsche voorschriften der
sociale verzekeringen, aan de wettelijke
ziekte-, ongevallen- en invaliditeits- en ouder-
doms verzekering.

HET VERLIES VAN BESSARABIE VOOR ROEMENIE

Nu Roemenië aan Rusland, aan Bulgarije
en aan Hongarije belangrijke stukken van
zijn grondgebied heeft moeten afstaan, is het
van belang te weten, hoe het overgebleven
gedeelte van dit land economisch zal kunnen
blijven bestaan.

We herinneren ons, dat een aantal landen
van Europa, tengevolge van de verknipping
van de kaart van Europa, krachtens het ver-
drag van Versailles, in groote economische
moeilijkheden kwam te verkeeren. Moeilijk-
heden, die leidden tot armoede der bevolking,
tot tarief- en handelsoorlogen en ten slotte
mede tot den huidigen oorlog.

De situatie, die na het afstaan van gebie-

den, meer dan een derde van zijn grond-
gebied, voor Roemenië ontstaat is nog niet
goed te overzien. Intusschen is het reeds nu
interessant kennis te nemen van hetgeen het
afstaan van Bessarabië aan Rusland voor
Roemenië beteekent. Wij lezen daarover het
volgende in het weekblad Economisch-Statis-
tische Berichten:

„Over den invloed van het verlies van
Bessarabië op de economische structuur van
Roemenië verschaft Werrier Zimmermann
eenige belangwekkende gegevens in Der
Deutsche Volkswirt van 26 Juli 1940.

Deze invloed doet zich, volgens hem, in



hoofdzaak gevoelen in den agrarischen sec-
tor van het economisch leven. Op industrieel
gebied zijn de wijzigingen van ondergeschikte
beteekenis. Van de ruim 3500 fabrieken,
welke Roemenië telde, waren er slechts 126,
voornamelijk levensmiddelenindustrieën, in
Bessarabië gevestigd, die niet meer dan 2
pet. van het in de gezamenlijke Roemeensche
industrie geïnvesteerde kapitaal vertegen-
woordigen. In het afgestane gedeelte van de
Boekowina was de beteekenis der industrie
weliswaar grooter, maar, alles tezamen ge-
nomen, bedraagt het verlies aan industrieele
capaciteit voor Roemenië nauwelijks 5 pet.
De nog geringe dichtheid van het verkeer in
de betrokken gebieden is oorzaak, dat zich
ook in verkeerstechnisch opzicht geen wijzi-
gingen van beteekenis voordoen.

De invloed op agrarisch gebied.
Van het totale Roemeensche territoir, ter

grootte van circa 295.000 km2, met 18 mil-
lioen inwoners, nam Bessarabië ongeveer
54.000 km2 met 4 millioen inwoners in be-
slag. Het overwegend agrarische karakter
van het land komt beter tot uitdrukking in
de cijfers betreffende Bessarabië dan in die
betreffende het geheele vroegere Roemeen-
sche staatsgebied. Terwijl in geheel Roemenië
80 pet. van de bevolking op het platteland
gevestigd was, bedroeg dit percentage voor
Bessarabië 87. Van de bodemoppervlakte
van geheel Roemenië was 45 pet., van die
van Bessarabië 70 pet. akkerland. Opmerking
verdient, dat het aandeel der handelsgewas-
sen in de totale bebouwde oppervlakte van
Bessarabië 8.7 pet. bedroeg en van de ove-
rige deelen van het land gemiddeld slechts
3 pet.

Van de meeste der belangrijkste agrarische
exportproducten van Roemenië: tarwe, mai's,
veeteeltproducten en handelsgewassen, was
een vrij aanzienlijk gedeelte afkomstig uit
Bessarabië.

De verbouw van graan neemt ongeveer 85
pet. van de bebouwde oppervlakte van Bes-

sarabië in beslag. Het aandeel van de pro-
ductie van de belangrijkste graansoorten in
de totale Roemeensche graanproductie blijkt
uit de navolgende cijfers betreffende 1937:

Voortbrenging van granen in 1937.
(In duizenden tonnen.)

Roemenië: Bessarabië:
Tarwe 3800 760 (20 pet.)
Maïs 4660 740 (16 pet.)
Gerst 950. 310 (33 pet.)
Rogge 450 130 (30 pet.)

De totale met handelsgewassen bebouwde
oppervlakte is, vooral sinds de uitbreiding
der handelsrelaties met Duitschland, sterk
toegenomen. Zij bedroeg in de periode 1931
— 1935 voor geheel Roemenië gemiddeld

379.000 ha., waarvan 189.000 ha. in Bessara-
bië. De belangrijkste productiecijfers zijn hi^r
naar schatting als volgt:

Jaarlijksche voortbrenging van
handelsgewassen.

(In duizenden tonnen.)
Roemenië: Bessarabië:

Sojaboonen 50 a 70 ca. 70 pet.
Zonnebloempitten 170 a 200 65 a 70 pet.

Van de met tabak bebouwde oppervlakte
van Roemenië lag circa 25 pet. in Bessarabië;
van den wijnbouw bedroeg dit percentage
ongeveer 35 en van de notenteelt bijna 50.

Ten aanzien van den veestapel van Roe-
menië bezat Bessarabië 14 pet. van de run-
deren, 19 pet. van de schapen en '18 pet. van
de varkens. Deze voorzagen echter voor-
namelijk in de eigen behoeften van Bessara-
bië.

Alles tezamen genomen, blijkt Roemenië
derhalve op agrarisch terrein een niet onbe-
langrijk verlies te hebben geleden. De schrij-
ver van bovengenoemd artikel acht het ech-
ter niet ondenkbaar, dat Roemenië dit verlies
door middel van verbeteringen in de bodem-
bewerking, zorgvuldige zaadselectie en an-
dere intensiveeringsmaatregelen te boven zal
komen.

„DIAGONALE KLEEDING CENTRALE"
RAMP ROTTERDAM

Men schrijft ons:
Deze instelling, door de diakenen te Rot-

terdam (Centrum) in het leven geroepen
door den nood in deze gemeente, heeft zich
als taak gesteld om de gemeente-leden van
de Ned. Herv. Gemeente, welke door de
ramp van 14 Mei jl. alles hebben verloren,
materieel en stoffelijk te helpen. Op hen rust
de plicht om de helpende hand toe te steken
en te trachten om zooveel mogelijk een einde
te maken aan den toestand waarin velen,
zeer velen verkeeren. Als er ooit behoefte is
om onze getroffen broeders en zusters te
helpen, dan is die tijd er thans. Nu, meer dan
drie maanden na het vreeselijk gebeuren, zijn
er nog velen, zeer velen, die geen bed hebben
en op een planken vloer moeten slapen met
hun gezin; velen moeten, als zij zich van
schoone onderkleeding willen voorzien, dit
's avonds wasschen en den volgenden mor-
gen weder aantrekken, aangezien het hun
geheele bezit is. Alles hebben zij op hun
vlucht uit de brandende omgeving moeten
achterlaten; ternauwernood hebben zij het

vege lijf kunnen redden. Bij hun terugkomst
vonden zij slechts een rookende puinhoop op
de plaats waar eens hun keurig ingericht huis
stond, als graf van hun welvaart. Veler be-
staan ging eveneens verloren.

We kunnen gelukkig in onze geteisterde
stad spreken van een groote saamhoorigheid,
van medeleven in anderer toestand, van een
milddadigheid, welke werkelijk schitterend
genoemd mag worden. Maar er is zoo ont-
zaglijk veel noodig. Wanneer men bedenkt,
dat er ca. 28000 woningen zijn vernietigd
en verbrand met den geheelen inhoud. Stelt
men dan een gezin op gemiddeld 4 a 5 per-
sonen, dan krijgt men wel een indruk hoe
groot de nood is.

De commissie uit de diaconie, belast met
deze aangelegenheid, heeft haar verzamel-
plaats in het „Tehuis", aan de Van der
Sluysstraat no. 44 te Rotterdam, waar alles
in ontvangst wordt genomen. En dat is niet
alleen kleeding (zoowel onder- als boven-
kleeding); ook andere goederen worden hier
samengebracht en uitgereikt, zooals bedde-

goed, gordijnen, vloerbedekking, schoeisel,
meubelen, huisraad, keukengerei, kortom alles
is welkom, want er is van alles noodig.

Lezers en lezeressen, hier is een instelling,
die grooten steun en zegen kan verspreiden
onder de zwaar getroffen Rotterdamsche
gemeenteleden. Door velen daartoe in staat
gesteld, heeft zij al velen kunnen helpen en
gelukkig maken, hetzij met kleeding, hetzij
met huisraad. Maar, zooals reeds gezegd, er
is nog zooveel noodig en daarom vraagt zij
van harte: „Help ons in ons streven, schenk
ons wat ge missen kunt; het komt uw mede-
broeders en -zusters zeer ten goede."

Aan de afzenders wordt bericht van goede
ontvangst gezonden.

Het adres is: „Diaconale Kleeding Cen-
trale", Van der Sluysstraat 44, Rotterdam.
Girono. 45648 ten name „Diaconie N.H.G.
Rotterdam", met vermelding: ten behoeve
Diaconale Kleeding Centrale."

Wie spoedig helpt, helpt dubbel. Het is
zeer noodig.

„DRAAGT ELKANDERS LASTüN".

Overzicht hulpverleeningen in de maand
Augustus 1940.

In de maand Augustus werden voor geheele
of gedeeltelijke rekening van „D.E.L." ter
verpleging opgenomen in de na te noemen
inrichtingen:

Sanatoria, enz.
Kind van lid Bouwarbeiders, Leeuwarden.

Parkherstellingsoord.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,

Zwijndrecht. Zeehospitium, Katwijk aan Zee.
Kind van Kantoor- en Handelsbedienden,

Hengelo. San. ,,Almen".
Kind van lid Pers. in Publieken Dienst,

Amsterdam. San. „Zonnegloren".
Echtgenoote van lid Textielarbeiders,

Enschede. Dagsan. Bruchterbosch.
Kind van lid Mijnwerkers, Brunssum. San.

„Zonnegloren".
Ziekenhuis.

Lid van Ambtenaren, Middelburg.
Vrouw van lid Fabr.- en Transportarbei-

ders, Lisse.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,

Sprang.
Koloniehuis.

Kind van lid Landarbeiders, Oegstgeest.
„Boschhuis", Nunspeet.

2 kinderen van lid Metaalbewerkers, Gro-
ningen. „De Zulthe", Roden.

Andere vormen van hulp.
Extra-voeding.

Echtgen. van lid Fabr.- en Transport-
arbeiders, Koudekerk aan den Rijn.

Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,
Maassluis.

Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,
Rotterdam.

Kind van lid Grafische arbeiders, Am-
sterdam.

Kind van lid Landarbeiders, Hardenberg.
Kind van lid Metaalbewerkers, Rotterdam.
Kind van lid Pers. in Publieken Dienst,

Hilversum.
Kind van lid Sigarenmakers, Kampen.
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Huishoudelijke hulp.
Echtgen. van lid Fabr.- en Transport-

arbeiders, Huizen.
Echtgen. van lid Landarbeiders, Paesens.
Echtgen. van lid Metaalbewerkers, Win-

schoten.

Diversen.

Kind van lid Bouwarbeiders, Vlissingen.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,

\Vierum.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders.

Woerden.
Kind van lid Grafische arbeiders, Rotter-

dam.
Kind van lid Metaalbewerkers, Zutphen.

„Draagt Elkanders Lasten" is een hulp-
fonds, dat, met inschakeling van een redelijke
gezinsbijdrage, zijn deelnemers-f.è.c.-pafo'ërz-
ten, na een minimum-wachttijd van zes maan-
den, hulp verleent:

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

bij, door het consultatie-bureau, in verband
met t.b.c., geadviseerde andere vormen van
hulp, als: extra-voeding, hulp in de huishou-
ding, 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 bonds-
contributie); of anders 10 cent per maand (a f
te dragen aan de plaatselijke commissie van
„D.E.L.").

Alleen de leden der christelijke vakbewe-
ging kunnen deelnemer zijn; hetgeen inhoudt,
dat alle gezinsleden, die christelijk georgani-
seerd kunnen zijn, tot „D.E.L." moeten toe-
treden om aanspraak op de zeer uitgebreid?
hulp te hebben.

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

Alle leden van de christelijke vakbeweging
behooren „D.E.L."-deelnemer te zijn.

Men melde zich daartoe bij de plaatselijke
commissies of rechtstreeks tot Stadhouders-
laan 43—45, Utrecht.

W. DE JONG, penn.-beh. „D.E.L."
Utrecht, September 1940.

ZAKAGENDA
„DRAAGT ELKANDERS LASTEN"

1941.

Dezer dagen zijn aan de plaatselijke com-
missies van ons t.b.c.-fonds en aan de christe-
lijke besturenbonden weder de gebruikelijke
in teekenlij sten toegezonden voor de zak-
agenda voor 1941.

De vorm en de inhoud zijn de laatste
jaren zoodanig aangepast aan de alge-
meene verlangens, dat vrijwel een ieder is
bevredigd. De oplaag, die voor 1940 op
27.000 exemplaren was bepaald, werd dan
ook geheel verkocht. Wij willen thans gaarne
de 30.000 bereiken.

Aan den inhoud zal weer alle zorg worden
besteed, terwijl de oude prijs van 25 cent
gehandhaafd blijft.

Het is van belang zoo spoedig mogelijk te
bestellen, ten einde teleurstelling te voor-
komen.

Het ligt in de bedoeling de agenda tegen
midden November het licht te doen zien.

Het bestuur van het t.b.c.-fonds
,,Draagt Elkanders Lasten",

W. DE JONG, penningmeester.

VOOR EN VAN ONZE
BESTURENBONDEN

Assen.

Onze besturenbond vergaderde Vrijdag 6 Septem-
ber in ,,Ons Huis", onder leiding van vr. J. v. Dalen
Wzn.

In zijn openingswoord herdacht de voorzitter hen,
die in den oorlog van 5 dagen met Duitschland het
offer van hun leven brachten.

De christelijke vakbeweging gaat ook thans met
haar werk door, onder meer is het contact met het
Ministerie van Sociale Zaken blijven bestaan.

Verschillende ingekomen stukken, betreffende kost-
winnersvergoedingen, Opbouwdienst, enz., werden be-
handeld. Uit een rondschrijven van het C.N.V. be-
treffende het werken in Duitschland blijkt o.m., dat
Nederlandsche arbeiders niet verplicht zijn lid te
worden van het Arbeidsfront en dat op Zondag niet
gewerkt behoeft te worden. De adressen van christe-
li jke arbeiders in Duitschland worden opgevraagd, om
het geestelijk contact met die menschen te kunnen
onderhouden.

Bij de bestuursverkiezing werden de vrienden S.
Boer, H. Hoving1 en J. Klok her- of verkozen.

Nagegaan zal worden of er christelijk georgani-
seerden Zondags op de vliegvelden werken. Daar
hiertoe geen verplichting bestaat, zal ter zake met
die menschen worden gesproken.

INHOUD: Het socialisme. — Bij den kwar-
taalstaat. — Corporatief bestel. — Herhaling?

- Collectief contract in de metaalnijverheid.
- De christelijke vakorganisatie in Amerika.

— Adviseur bij beroepskeuze. — Vakstudie en
jeugdwerk. -- Uit eigen kring. Overheids- en
semi-overheidsbedrijven: Spoor- en tramweg-
personeel. -- Wat men dient te weten. (V.)
- Het verlies van Bessarabië voor Roemenie.
- „Diaconale Kleeding Centrale" ramp Rot-

terdam. -- Officieel: .Draagt Elkanders Las-
ten". - - Voor en van onze besturenbonden:
Assen. — Kwartaalstaat van het C.N.V.

KWARTAALSTAAT VAN HET C.N.V.
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Lijst der organisaties
alphabetisch gerang-

schikt naar de bedrijven

Ambtenaren
Belastingambtenaren ...
Bouwarbeiders
Diamantbewerkers
Fabr.- en Transportarb.
Grafische arbeiders ....
Houtbewerkers
Kant.- en Handelsbed. .
Kleermakers
Landarbeiders
Metaalbewerkers
Mijnwerkers
Pers. in Publ. Dienst ..
Politieambtenaren
Postpersoneel

Spoor- en Tramw.pers.
Technici
Textielarbeiders
Verzekeringsagenten ...
Voed.- en Genotm.arb.
\Verkmeesters

C.N.V

Ledental op

1 Jan.*
1940

4572
1717

16161
13

J 8588
3260
3599
7848

718
25036
12437

448
5641
1899
2359
1270
4536
782

5155
147

3360
798

120344

1 April*
1940

4701
1724

16245
13

18763
3307
3614
8002
753

25220
12620

458
5753
1916
2466
1303
4528
812

5155
147

3381
861

121742

1 Juli*
1940

4715
1713

16293
12

18313
3288
3578
8032
756

24527
12571

429
5720
1940
2511
1294
4447
815

5063
140

3357
880

120394
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72
39

370
1

272
65
73
70
27

749
125

13
165
56
78
29

146
23
57

7
79
72

2588

A D R E S

Plaats

's-Gravenhage
's-Gravenhage
Utrecht
Amsterdam (Z. )
's-Gravenhage
Amsterdam (Z.)
's-Gravenhage
Amsterdam (Z.)
Rotterdam (N.)
Utrecht
Leiden
Heerlen
Rotterdam (C.)
Amsterdam (Z.)
's-Gravenhage
Kampen
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Rotterdam (N.)
Rotterdam (W.)
Utrecht

Utrecht

Secretaris

L. Vermeulen
J. Rooseboorn
J. Veldwijk
W. C. Koolman Sr.
H. H. Spoelstra
A. S. Boone
H. v. d. Heijden
D. W. Ormel
C. Grashoff
H. Oudekerk Hz.
J. B. H. Grotenhuis
B. Bomhoff
P. Kapinga
A. H. v. d. Veen
P. A. ten Haaf
3. Pot
J. Eijkelboom
G. van Hoven
J. Wind
J. K. Rietdijk
J. van Soelen
G. J. van Riet

H. Amelink )
J. Schipper
F. P. Fuykschot )

Straat, no., enz.

Prins Hendrikstraat 18
Hoef kade 1548
Kr. Nieuwe Gracht 22
Vlietstraat 44 III
Pieter Bothstraat 8
Valeriusplein 30
Meidoornstraat 7
Joh. Verhulststraat 20
Rodenrijschestraat 22a
Mauritsstraat 47
De Laat de Kanterstraat 4
Burg. Ch. de Hessellepl, 26
Heemraadssingel 163
Van Breestraat 50
Adriaan Pauwstraat 5
Boven Nieuwstraat 26 — 28
Kr. Nieuwe Gracht 39
Frederik Hendrikstraat 23
F. C. Dondersstr. 63bis
Heer Kerstantstraat 98
Mathenesserlaan 474
Kr. Nieuwe Gracht 50

Stadhouderslaan 43 — 45

Telef.
no.

392449
333488

14736

770540
91134

391146
93790
40610
14203
21719

4412
33566
23888

557618
200

14773
20087
12754
43242
31285
16647

12443

') Adspirantleden inbegrepen.
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