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Vreezen en blijde zijn

.en zij vreesden met groote
vreeze. En de engel zeide tot hen:

„Vreest niet! want, ziet, ik verkon-
dig u groote blijdschap "

Lukas 2 : 9 en 10.

Hoe is het mogelijk, dat op een oogenblik
van blijde verrassing een mensch kan vree-
zen?

Daar staat een engel bij de herders in
Bethlehem en daar omschijnt hen niet maar
een groot hemelsch licht, maar de heerlijk-
heid des Heeren. Waar moeten zij zich ber-
gen, deze eenvoudige herders, deze zondaren,
die nochtans het heil hebben verbeid?

Zij vreezen met groote vrees! Is de oor-
deelsdag aangebroken? Worden zij bezocht
om hun zonde? Is alles afgeloopen?

Het is waarlijk geen wonder, dat de her-
ders bang worden als zij de zuiverheid van
het hemelsch licht aanschouwen. Want wie
zal God zien en leven?

Maar hoort, het is een en al geruststelling
wat de engel zegt. Geen vrees hebben, maar
blijde zijn. Christus is geboren. De Zalig-
maker is ter wereld gekomen. God openbaart
zich. Dat is geen reden voor vrees, maar
voor blijdschap. Voor echte, diepe vreugde.
Nu is niet alles afgeloopen, maar nu wordt
alles goed!

De Langverwachte is nedergedaald. De
engelen zelfs juichen en zingen in de gron-
delooze liefde des Vaders. Ook zij zijn ver-
blijd, dat zij deze boodschap aan de wach-
tende herders mogen brengen.

Hoe snel is nu de vrees bij de herders
weggezakt om plaats te maken voor blijd-
schap. Zij aarzelen geen oogenblik. Dat moe-
ten zij zien. En zij trekken naar Bethlehem,
naar de stad van hun vader David, opdat
hun blijdschap vervuld moge worden. Van
vrees is geen spoor meer overgebleven.

Opvallend is het plotselinge van de ver-
schijning aan de herders. Uit niets hebben
zij kunnen opmaken, dat dit hun beschoren
was. Zij hielden de nachtwacht, zij deden

hun gewone werk, niets bijzonders dus. Dan
ineens de schrik, de vrees, maar direct daar-
op de blijde verwondering.

„Komt, verwondert u hier, menschen."

* * *

Ook deze tijd is er een van het plotselinge,
van het vreezen. Wij zitten vol vrees, al wil-
len we het niet weten en al willen we het
vooral niet Jaten merken. Wat hangt ons nog
boven het hoofd?

Wij weten het wel van Jezus' wederkomst,
dat deze van verschrikkelijke teekenen vooraf
zal worden gegaan. Wij zien al de teekenen
der tijden en zijn ieder oogenblik verschrikt,
hoewel wij toch eigenlijk blijde moesten zijn,
omdat „de dag nadert".

Wat moeten we toch tegen deze vrees
doen?

Wij moeten doen als de herders. Zij de-
den hun gewone werk, zij hielden de nacht-
wacht. Misschien hebben zij meer gedaan,
misschien hebben zij om de komst van den

Beloofde gebeden en Hem verwacht. Maar
we lezen daar niets van.

Gewoon ons werk doen, is zeker het
eenige wat Jezus van ons vraagt. Getrouw,
rustig, maar toch stellig met de verwachting
van Zijn komst in het hart.

In die verwachting doen we ons dage-
lij ksch werk en ons organisatiewerk. Ge-
trouw, zonder vrees.

Laat ons vanwege de vrees en de ver-
schrikking, die om ons is, geen buitenissige
dingen gaan doen. Als Jezus Christus weder-
komt, dan zal wel een oogenblik de schrik
ons aangrijpen, maar de blijdschap zal spoe-
dig overheerschen.

Deze zekerheid maakt ons rustig en blijde.
Zij doet de vrees terugwijken.

Zij geeft ons de kracht van het geloof
rustig voor te arbeiden, op dezelfde wijze
als wij altijd hebben yi:da;:ii.

Kerstmis 1940 is vol schrik en oorlogs-
klanken.

Maar het jaartal doet er zoo weinig toe en
daarom doet er ook niet toe wat zich daar-
omheen groepeert.

Kerstmis, dat is: Jezus is gekomen. De
heerlijkheid des Heeren is op aarde ver-
schenen. Dan doet al het andere er niets toe.
Dan wijkt de vrees. Dan is er alleen de blijd-
schap, om de groote liefde, waarmede Hij
ons heeft liefgehad.

Zij die blijdschap het deel van ons allen,
door de duisternis van den Kerstnacht heen!

REGELING IN ZAKE
DE LOONVORMING IN ONS LAND

Het Verordeningenblad bevat een veror-
dening van den rijkscommissaris voor het be-
zette Nederlandsche gebied betreffende de
totstandkoming van regelingen in zake loo-
nen, salarissen en andere arbeidsvoorwaar-
den.

Hierin wordt het volgende bepaald:

Artikel 1.

Tot het aangaan van collectieve arbeids-
overeenkomsten zijn in de wet op de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 24 December
1927 (Staatsblad no. 415) genoemde par-
tijen, met inachtneming van het bepaalde in
de artikelen 2 tot en met 4, bevoegd.

Artikel 2.

1) Collectieve arbeidsovereenkomsten mo-
gen geen bepalingen bevatten, welke een
wijziging van de loonen of salarissen afhan-
kelijk maken van het intreden van bepaalde
omstandigheden, welke niet direct de tus-
schen werkgevers en werknemers bestaande
verhouding raken.

2) Bepalingen, als bedoeld in het eerste
lid, in bestaande collectieve arbeidsovereen-
komsten treden buiten werking.

3) Het bepaalde in de overige leden vindt
overeenkomstige toepassing ten aanzien van
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niet bij collectieve arbeidsovereenkomst gere-
gelde arbeidsovereenkomsten.

Artikel 3.

Nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten,
alsmede wijzigingen van bestaande collectie-
ve arbeidsovereenkomsten, behoeven goed-
keuring, voor zooveel daarbij loon- of salaris-
regelingen zijn getroffen, die een verhooging
van bestaande loonen of salarissen inhouden.

Artikel 4.

Onder loonen en salarissen worden de voor
een bepaald werk vastgestelde tijd- of stuk-
loonen, alsmede salarissen, met inbegrip van
regelmatig terugkeerende toeslagen en an-
dere vergoedingen verstaan.

Artikel 5.

1) Indien ter bescherming van de arbei-
ders de regeling van de loonen en salarissen,
alsmede van andere arbeidsvoorwaarden, bij
collectieve arbeidsovereenkomst noodzakelijk
lijkt, doch een collectieve arbeidsovereen-
komst niet tot stand komt, kan de secretaris-
generaal van het Departement van Sociale
Zaken of een door hem aangewezen, onder
hem ressorteerende instantie, loonen en sala-
rissen of andere arbeidsvoorwaarden bin-
dend vaststellen.

Hetzelfde geldt, voor zoover een collectie-
ve arbeidsovereenkomst loonen of salarissen
of andere arbeidsvoorwaarden niet regelt of
de wijziging van in bestaande collectieve ar-
beidsovereenkomsten voorkomende bepalin-
gen noodzakelijk lijkt.

2) Het bepaalde in het vorige lid vindt
overeenkomstige toepassing ten aanzien van
arbeidsovereenkomsten, welke niet bij collec-
tieve arbeidsovereenkomst geregeld zijn of
v/aarvoor een regeling bij collectieve arbeids-
overeenkomst niet getroffen kan worden.

De secretaris-generaal van het Departe-
ment van Sociale Zaken wordt gemachtigd
aan de door hem ingevolge artikel 5 aange-
wezen, onder hem ressorteerende instantie,
de navolgende, hem krachtens de wet op het
algemeen verbindend en onverbindend ver-
klaren van bepalingen van collectieve ar-
beidsovereenkomsten van 25 Mei 1937
(Staatsblad no. 801), toekomende bevoegd-
heden over te dragen:

1) Op verzoek van een of meer der daarbij
betrokken partijen collectieve arbeidsover-
eenkomsten of afzonderlijke bepalingen
daarvan algemeen verbindend te verklaren.

2) Collectieve arbeidsovereenkomsten of
afzonderlijke bepalingen daarvan onverbin-
dend te verklaren.

3) De algemeen verbindendverklaring van
een collectieve arbeidsovereenkomst of van
afzonderlijke bepalingen daarvan in te trek-
ken.

Artikel 7.

Een verhooging van loonen of salarissen
behoeft goedkeuring, voor zoover de verhoo-
ging niet uit een ingevolge artikel 3 reeds
goedgekeurde collectieve arbeidsovereen-
komst of uit beslissingen krachtens de ar-
tikelen 5 en 6 voortvloeit.
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Artikel 8.

De voor de uitvoering van deze verorde-
ning noodige voorschriften worden door den
secretaris-generaal van het Departement van
Sociale Zaken uitgevaardigd. Zij mogen,
voor zoover zij op het bepaalde in artikel 7
betrekking hebben, strafbedreigingen be-
vatten.

Artikel 9.

Deze verordening is niet van toepassing
op de arbeidsverhoudingen in overheids-
dienst noch op huiselijke diensten.

Artikel 10.

Deze verordening treedt heden (30 No-
vember) in werking.

Wij hebben hier de verordening afgedrukt
betreffende de tot standkoming van regelin-
gen in zake loonen, salarissen en andere ar-
beidsvoorwaarden.

In het eerste artikel der verordening wordt
gezegd, dat collectieve arbeidsovereenkomsten
geen bepalingen mogen bevatten, betreffen-
de wijzigingen van loonen of salarissen, die
verband houden met andere omstandigheden
dan die direct de verhouding werkgever-
werknemer raken. Hieruit volgt, dat de zoo-
genaamde duurteclausules hun rechtsgeldig-
heid verliezen, tenzij zij worden goedgekeurd.
Bestaande verhoogingen blijven echter on-
aangetast. Verhooging wegens de duurte
immers raakt niet de verhouding tusschen
werkgever en werknemer. Verhooging mag
krachtens deze verordening alleen plaats
vinden, wanneer de prestatie van den werk-
nemer vermeerdert of wanneer de leeftijd
hooger wordt, zoodat een periodieke ver-
hooging moet worden gegeven.

Ook wanneer de arbeidsvoorwaarden niet
bij collectief contract zijn geregeld, geldt
deze bepaling.

Wij kunnen ons voorstellen, dat deze ver-
ordening, vooral in het licht van de sterk
toegenomen duurte van het levensonderhoud,
bij velen ongerustheid heeft gewekt.

Heelemaal onmogelijk is de loonsverhoo-
ging intusschen door deze verordening niet
geworden. Loonsverhooging, hetzij met, het-
zij zonder een collectief contract, blijft wel
degelijk mogelijk. Alleen is — krachtens ar-
tikel 3 der verordening — goedkeuring van
hoogerhand daarvoor noodzakelijk.

Veel, zoo niet alles, hangt dus af van de
soepelheid, of misschien ware het beter te
spreken van het inzicht, van degenen, die
deze goedkeuring hebben te geven, namelijk
de secretaris-generaal van het Departement
van Sociale Zaken, die als daartoe bevoegde
instantie het college van rijksbemiddelaars
aanwijst.

Wij spreken over het inzicht in deze aan-
gelegenheid, omdat, naar uit den inhoud van
deze verordennig blijkt, en de daarop reeds
gegeven toelichting, het hier gaat om het van
staatswege regelen van het economisch leven
en in verband daarmede om het bedrijfsleven
dienstbaar te maken aan het gemeenschaps-
belang. Reeds heeft de staat een verbod van
loonsverlaging gegeven, behoudens daartoe
gegeven goedkeuring. Thans wordt loonsver-
hooging, behoudens goedkeuring door den
staat, verboden.

Het gaat hier dus om een zeer ingrijpende
wijziging in de economische politiek van ons

land. Evenmin als de prijzen, zullen voort-
aan de loonen aan hun lot worden overge-
laten. Er komt een van staatswege ordenen
en regelen van de economische factoren,
waartoe voorloopig alleen de loonen en prij-
zen behooren.

Ten einde zekerheid te hebben, dat in de
loonen geen belangrijke wijzigingen intre-
den, dat loonverschillen tusschen de verschil-
lende bedrijven binnen bepaalde grenzen
blijven en in het algemeen de loonvorming,
die in ons economisch bestel van zoo groote
beteekenis is, niet ,,op eigen gelegenheid",
maar alleen overeenkomstig de wenschen van
den staat, bezien in het kader van heel de
economische politiek, geschiede, is deze ver-
ordening in het leven geroepen.

Hoe eenvoudig de verordening er ook uit-
ziet, zij beteekent niet minder dan een af-
scheid aan de liberale economische beginse-
len, waaraan de laatste jaren reeds was ge-
knabbeld, maar die thans, radicaal buiten
boord worden gezet.

Immers, met de bedoeling de loonvorming
vast in handen te krijgen, krijgt het college
van rijksbemiddelaars ook de bevoegdheid
loonen en arbeidsvoorwaarden bindend voor
te schrijven, zoowel wanneer een C.A.O. be-
staat als wanneer deze niet bestaat of althans
de loonen daarin niet geregeld zijn. In dit
verband zij opgemerkt, dat ook het verbin-
dend of onverbindend verklaren van bepalin-
gen van C.A.O.'s door de daartoe bevoegde
instantie kan geschieden. Dit geschiedt ech-
ter nog volgens de oude regeling op verzoek
van een of meer der bij de C.A.O. betrokken
partijen.

De vakorganisatie wordt dus niet uitge-
schakeld. Trouwens ook bij de loonvorming
zelf ligt het hooren van de vakorganisatie in
de bedoeling. Reeds had een bespreking met
het bureau van het college van rijksbemid-
delaars plaats, waartoe de vakcentrales wer-
den uitgenoodigd.

Een zware taak is op genoemd college
gelegd. In normale tijden zou de gegeven
opdracht reeds zwaar zijn, maar nu des1 te
meer. Want de loonvorming zit met duizend
en een draden aan heel het economisch leven
vast.

Daarom is het voor onze arbeiders gerust-
stellend, dat men de toepassing dezer ver-
ordening in nauwe samenwerking met de
vakorganisatie wil doen geschieden.

Geruststellend is ook, dat uit de gehouden
besprekingen, waar de richtlijnen voor deze
toepassing aan de orde kwamen, is gebleken,
dat er bij het bevoegde college begrip bestaat
voor de moeilijke positie, waarin de arbei-
ders met de laagste loonen door de duurte
reeds verkeeren. Wij hebben dan ook alle
hoop, dat bij aanvragen om loonsverhooging
voor de minst bezoldigde groepen het col-
lege de grootste soepelheid zal betrachten.

De nood in de gezinnen is reeds zeer ge-
stegen. In Januari treedt de Kinderbijslagwet
in werking en zal aan de groote gezinnen
althans eenige verruiming brengen. Maar
daarnaast is loonsverhooging, in welken vorm
dan ook, met het oog op de duurte dringend
noodig. Moge deze verordening daartegen
geen al te groote belemmering vormen, zoo-
dat althans bij de laag bezoldigde groepen
verhoogingen niet behoeven uit te blijven.

Op een zeer belangrijken kant van deze
verordening hebben wij intusschen nog niet
gewezen.

Artikel 5 vermeldt uitdrukkelijk, dat „ter



bescherming van de arbeiders" door het col-
lege loonen en salarissen bindend kunnen
worden vastgesteld.

Dit opent de mogelijkheid, dat voor laag
bezoldigde groepen een hooger loon wordt
opgelegd. Vakorganisaties en zelfs personen,
die meenen, dat hun leden, respectievelijk
dat zij zelf een loon verdienen, dat voor het
noodzakelijk levensonderhoud te laag moet
worden geacht, kunnen zich tot het College
van Rijksbemiddelaars wenden. Het gaat
daarbij om de „bescherming van de arbei-
ders". Groepen of personen, die tot dusver
wegens zwakke organisatie of zwakke econo-
mische positie er niet in slaagden een betere
bezoldiging te verwerven, krijgen door deze
verordening de kans te bereiken, wat zij
anders niet konden bereiken. Vooral als er

bij de werkgevers meer onwil dan niet-kun-
nen in het spel is, is er nu een gelegenheid
tot verbetering der sociale positie.

Iets soortgelijks hebben wij in ons land
ondervonden bij de verplichte arbitrage in den
landbouw, die tot een verbetering van de
positie van den landarbeider heeft geleid.

Wij hopen dan ook, dat althans de slecht
betaalde arbeiders door deze verordening
eenige verruiming van levensmogelijkheid
zullen ondervinden.

Maar vooral ook zal het van groot belang
zijn, als het College van Rijksbemiddelaars er
in slaagt een zoodanige aanpassing tusschen
de loonen eenerzijds en de prijzen anderzijds
te bewerkstelligen, dat de nood in de gezin-
nen niet grooter, maar juist teruggedrongen
wordt.

GEESTELIJKE ZORG VOOR
NEDERLANDSCHE ARBEIDERS IN DUITSCHLAND

In dit nummer nemen wij een artikel over
uit het Christelijk Sociaal Dagblad in zake de
nieuwe regelen, die voor Nederlandsche
arbeiders in Duitschland in zake de sociale-
verzekeringswetten zullen gelden.

Deze regeling is van groote beteekenis.
Reeds vroeger was dit het geval, gelijk men
in dat artikel lezen kan. Des te meer verheu-
gen wij ons, dat, nu zooveel van onze arbei-
ders in Duitschland werkzaam zijn, deze zaak
is geregeld. Van nog meer beteekenis achten
wij de geestelijke verzorging van onze in
Duitschland werkzaam zijnde kameraden.
Deze arbeiders, met name wanneer zij chris-
ten zijn, missen in geestelijk opzicht zeer veel.

Niet alleen zijn zij uit het gezinsverband
heengegaan en missen dus het dagelijksche
geestelijke verkeer met eigen gezinsleden,
zooals het gezamenlijk gebed en het gezamen-
lijk bijbellezen, maar ook het kerkgaan en het
in ons land zoo intensieve christelijke ver-
eenigingsleven moeten zij ontberen.

Voor sommige arbeiders, die in de nabij-
heid van groote bevolkingscentra werken, zal
het in sommige gevallen mogelijk zijn 's Zon-
dags een Protestantsche kerk te bezoeken,
maar zelfs in dit gunstige geval heeft deze
kerkdienst een slechts zeer betrekkelijke
waarde, omdat de meeste Nederlandsche
arbeiders de Duitsche taal niet voldoende
machtig zijn, om een preek goed te begrijpen;
men vangt dan klanken op zonder de betee-
kenis en den samenhang te verstaan.

Voor de arbeiders, die in arbeidskampen
zijn ondergebracht, vér van de steden, zooals
bij voorbeeld het geval is in het kamp te Ber-
lin—Spandau, dat wij bezocht hebben, is
kerkbezoek echter geheel uitgesloten.

De geestelijke verzorging van deze arbei-
ders moet ons dus als christelijke vakbewe-
ging na aan het hart liggen. Daarom zijn wij
begonnen overleg te plegen met het Neder-
landsche Bijbelgenootschap, dat op royale
wijze heeft medegewerkt om ons in de ge-
legenheid te stellen aan al de naar Duitsch-
land vertrekkende leden onzer beweging een
bijbel mede te geven. Daarbij zijn de bestu-
renbonden ingeschakeld. Ook andere arbei-
ders, die geen lid zijn, kunnen een bijbel ont-
vangen, indien zij daarop prijs stellen.

Moge deze stille Evangelisatie nog voor
velen ten zegen zijn.

Gedachtig aan de geestelijke verzorging in
ons land van de arbeiders, die in werkver-
schaffing werken, heeft ons C.N.V.-bestuur.
in samenwerking met het Roomsch-Katholiek
vakverbond, zich tot de autoriteiten gewend,
met verzoek de vakcentrales in de gelegen-
heid te stellen geestelijke verzorgers naar
Duitschland uit te zenden.

Na de aanvankelijke toestemming hebben
wij ons tot de Synode der Hervormde Kerk
en tot de Deputaten der Gereformeerde Ker-
ken gewend, om elk een predikant ter be-
schikking te stellen, die bereid is dit werk ter
hand te nemen.

Deze voorbereidingen zijn thans ten einde.
Ds. Den Hertog, Nederlandsch Hervormd
predikant te Rotterdam en Ds. De Waard,
Gereformeerd predikant te Kampen, hebben
zich bereid verklaard den arbeid onder de
„verstrooiden" in Duitschland aan te pakken.

Jlic&t dek
Och of Gij de heem'len scheurdet,

Neerkwaamt uit Uw paarlen stad
In de armoe onzer wereld,

In ons leven, dor en mat,
't Scheen wel of de koop'ren hemel

Slechts der ouden zielekreet
In de hooge, ijle luchten

Eeuw na eeuw vervluchten deed.

God! Zoo groot, zoo ver, oneindig,
Heerlijk, heilig, vlekloos, rein;

God! Almachtig, onbegrepen,
Voor wie zelfs de serafijn

't Aanzicht vol ontzag bevleugelt,
Gij deedt op die bange klacht

't Reddend Licht der wereld schijnen
In den donk'ren wereldnacht.

Is ons koude, doode harte,
Is ons leven, dor en mat,

Door dat licht hernieuwd, herboren?
Straalt het op ons levenspad?

(Nadruk verboden.) JAN WILNA.

Zij zullen van plaats tot plaats trekken en
overal de Nederlandsche arbeiders opzoeken,
met hen spreken, misschien ook bijeenkom-
sten met hen houden.

De aanvang van dezen arbeid is afhanke-
lijk van de goedkeuring van de Duitsche
autoriteiten, die echter tot dusver geen offi-
cieele beslissing hebben gegeven.

Wat de reden is, dat deze beslissing zoo-
lang uitblijft, is ons niet duidelijk.

Moge dit zoo noodige werk spoedig een
aanvang kunnen nemen.

Boven alle materieel gewin, dus ook boven
alle sociale zorg, hoe uitnemend ook, gaat de
geestelijke welstand van een mensch en een
volk uit. Wordt deze geestelijke welstand
verwaarloosd, dan is de bijl aan den worte'!
van den boom gelegd, die straks wordt uit
gehouwen en in het vuur geworpen.

Daarom ook leggen wij op de noodzake
lijkheid van deze geestelijke zorg een zo<
sterken nadruk.

SOCIALE ZORG VOOR
NEDERLANDSCHE ARBEIDERS IN DUITSCHLAND

Wij nemen met instemming uit het Christe-
lijk Sociaal Dagblad het volgende artikel
over:

„Sinds de totstandkoming van sociale-
verzekeringswetten is het vraagstuk van de
toepassing dezer wetten op buitenlandsche
arbeiders aan de orde geweest.

Voor Nederland betrof dit in hoofdzaak
de verhouding met Duitschland en België.

Uit beide landen werkten, ook in normale
tijden, arbeiders in Nederland, terwijl om-
gekeerd groote groepen Nederlandsche ar-
beiders aldaar hun brood verdienden.

Sommige dezer arbeiders waren z.g. grens-
loopers, menschen, die 's morgens over de
grens naar hun werk gingen en 's avonds
naar huis terugkeerden, anderen werkten er

een seizoen, soms langer, om dan naar hun
vaderland terug te keeren. Maar voor alles
was het van belang, dat de sociale-verzeke-
ringswetten van het land waar ze werk-
ten, ook voor hen volledig van toepassing
waren. Tot een goede en bevredigende op-
lossing is dit vraagstuk, meenen we, alleen
met België gekomen. Met dit land is intertijd
een z.g. wederkeerigheidsverdrag gesloten,
waarbij de verdragsluitende partijen over en
weer op zich namen, de bestaande sociale
wetgeving te erkennen en de toepassing
daarvan voor de wederzijdsche arbeiders te
waarborgen.

Ook met Duitschland hebben indertijd be-
sprekingen plaats gevonden over de afslui-
ting van zulk een „wederkeerigheidsverdrag".
Zijn onze inlichtingen juist, dan waren beide
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landen het over den inhoud eens geworden,
maar heeft de intusschen uitgebroken oorlog,
als op zooveel ander gebied, in de officieele
onderteekening stagnatie gebracht.

Het vraagstuk bleef dus onopgelost, maar
werd inmiddels nog urgenter door de toe-
neming van het aantal in Duitschland te werk
gestelde Nederlandsche arbeiders.

De Duitsche autoriteiten blijken voor het
belang van deze zaak niet blind te zijn.- Een
wijziging ten goede is op komst.

De leider van de vakgroep Soziale Ver-
waltung, de heer Jakob, heeft dezer dagen
aan het A.N.P. medegedeeld, dat Neder-
iandsche arbeiders, die in Duitschland wer-
ken, daar onder de Ziektewet vallen en voor
deze verzekering premie moeten betalen,
voortaan ook de voordeelen, welke uit deze
wet voortvloeien, volledig zullen ontvangen.
Volgens het desbetreffende persbericht, heeft
de heer Jakob ten aanzien van dit punt het
volgende gezegd: ,,In het bijzonder was het
niet mogelijk de bepalingen betreffende hulp
aan verwanten toepasselijk te doen zijn op
hun in Nederland verblijvende familieleden.

Ook kon de verzorging van den verzekerde
niet voortgezet worden als deze in geval van
ziekte naar Nederland terugkeerde of wan-
neer hij ziek werd gedurende een verlof in
het vaderland. Want naar de voorschriften
van de Duitsche verordening mogen alleen
prestaties geleverd worden ten opzichte van
verzekerden, die zich in Duitschland bevin-
den."

,Dit", zoo betoogde hij verder, „zal
nu veranderen."

Uit deze mededeeling blijkt niet, dat het
wederkeerigheidsverdrag, waarover wij in
den aanvang schreven, thans is bekrachtigd.
Er blijkt wél uit, dat de Duitsche regeering
maatregelen heeft getroffen, waardoor Ne-
derlandsche arbeiders, die in Duitschland
werken, ten aanzien van de ziekteverzekering
voortaan voor zich en de hunnen dezelfde
rechten zullen krijgen, welke de Duitsche
arbeiders hebben, met name ook dat deze

rechten niet te niet gaan, • wanneer ze met
verlof naar Nederland komen of thuis zijn.

Dat is ongetwijfeld een maatregel van be-
teekenis. Het is een maatregel, die vermoede-
lijk bedoeld is als van tijdelijken aard, om-
dat, naar wij vertrouwen, in meer normale
tijden ook de Duitsche regeering de voorkeur
zou hebben gegeven aan een regeling, die niet
alleen voor de in Duitschland werkende Ne-
derlandsche, maar evenzeer voor de in
Nederland werkende Duitsche arbeiders zou
gelden, derhalve een bij verdrag vastgelegde
regeling.

De heer }akob heeft ook nog gesproken
over de toepassing der invaliditeitsverzeke-
ring. Hij heeft de aandacht gevestigd op be-
sprekingen tusschen de Nederlandsche en de
Duitsche autoriteiten, die bedoelden, de na-
deelen van de Duitsche invaliditeitsverzeke-
ring voor de in Duitschland werkende Ne-
derlandsche arbeiders weg te nemen.

Wij hopen zeer, dat dit zal gelukken.
Jarenlang is er voor gepleit.

In Duitschland wordt de premie voor de
invaliditeitsverzekering, in tegenstelling met
de regeling in Nederland, door de arbeiders
betaald. Ook van de Nederlandsche arbei-
ders, die in Duitschland werken, wordt deze
premie van het loon afgehouden. Het is dus
wel van zeer groote beteekenis, dat maat-
regelen worden getroffen, dat de betaalde
premiën onder alle omstandigheden de be-
trokken Nederlandsche arbeiders ten goede
komen, 't Liefst zagen wij een regeling,
waarbij de aldus in Duitschland gestorte
premiën overgebracht werden naar het Ne-
derlandsch Invaliditeitsfonds en dit fonds het
bedrag als tegoed boekte op de rentekaart
van den betrokken arbeider.

Naar onze meening is dit de kortste en
raeest eenvoudige weg.

Intusschen is misschien ook een andere
regeling mogelijk. Hoofdzaak is, dat de des-
betreffende arbeiders worden geholpen. Beide
sociale-verzekeringswetten nemen in het leven
der arbeiders een groote plaats in."

IETS OVER HET DUITSCHE ARBEIDSFRONT

In het vorige nummer hebben wij iets mee-
gedeeld over de naar Duitschland gemaakte
reis. Aan het eind beloofden we nog iets te
zullen schrijven over de structuur van het
Duitsche arbeidsfront.

Deze belofte willen wij nu inlossen.
Dit is ons mogelijk gemaakt doordat de

heer Bötticher tijdens ons bezoek aan Berlijn
uitvoerige uiteenzettingen over deze organi-
satie heeft gegeven.

Aan onze aanteekeningen ontleenen wij,
dat het Duitsche arbeidsfront (afkorting
D.A.F.) thans ongeveer 30 millioen leden
telt. De toetreding tot het D.A.F, is vrijwil-
lig, maar dit is min of meer theorie. Want
hoewel niemand, die niet wil, behoeft toe te
treden (en zulke zijn er) wordt er in de be-
drijven uiteraard een sterke moreele druk
uitgeoefend. Dit heeft tot gevolg, dat verre-
weg de overgroote meerderheid van de ar-
beiders lid zijn.

Eén van de voornaamste doeleinden is tot
de arbeiders te doen doordringen, dat arbeid
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een eere is. Niemand behoeft zich dus te
schamen arbeider te zijn. Integendeel, men
kan en mag daar trots op zijn.

Naar het schijnt is deze, voor ons,zoo een-
voudige zaak, in Duitschland van doorslaan-
de beteekenis. Men acht zelfs, dat begrip
voor deze opvatting zonder de nationaal-
socialistische opvatting niet mogelijk zou zijn
geweest.

De opbouw van het D.A.F, is gelijk aan
dien van de N.S.D.A.P. Aan het hoofd staat
de Führer en de plaatsvervangend Führer,
onder wie het ministerie van Arbeid ressor-
teert. Daaronder staat de Gauleitung, dat is
dus de leiding in een landsgedeelte, daarna
de Bezirksleitung (districtsleiding), en ds
Ortsleitung (plaatselijke leiding). In de on-
dernemingen heeft men voorts de Zeilen
(ondernemingscellen), terwijl de plaatselijke
leiding weer is opgebouwd uit blokleiders en
zoogenaamde Hausgemeinschaften.

De arbeid van het D.A.F, valt in 4 deel en
uiteen.

In de eerste plaats heeft men de zooge-

naamde beroepscentrales (Fachamter), waar-
van er 15 zijn, namelijk:

1. Voedings- en genotmiddelen.
2. Textiel.'
3. Kleeding en leder.
4. Bouwbedrijf.
5. Bosch en hout.
6. Ijzer en metaal.
7. Chemie.
8. Drukkerij en papier.
9. Energie-opwekking.

10. Beheersbedrijven.
11. Mijnbouw.
12. Steen en aarde,
13. Handel.
14. Handwerk.
15. Vrije beroepen;

In elk van deze centrales worden de za-
ken besproken, die het betreffende beroep of
bedrijf betreffen. Zoo wordt in groep 4 alles
besproken, wat het bouwbedrijf betreft.
Hierin is geen sprake meer van werkgevers
en arbeiders, want allen behooren daartoe.

In de tweede plaats is er de zuiver sociaal-
politieke arbeid van het D.A.F. Hiertoe be-
hoort bij voorbeeld het zoogenaamde Jugend-
amt (jeugdzorg), dat alle vraagstukken, de
jeugd betreffende, behandelt. Ook de vrou-
wenarbeid behoort daaronder.

Dan heeft men in de derde plaats de be-
heerscentrales (Verwaltungsamter).

Ten slotte behoort tot het D.A.F, de cul-
tureele arbeid, die onder het motto Kraft
durch Freude (kracht door vreugde) wordt
verricht. Men gaat er van uit, dat de arbei-
ders ook moeten deelnemen aan het cultu-
reele leven van hun volk. Daarom beschikt
K. d. F. over verscheidene schouwburgen,
waar tooneel, opera, operettes, circus en der-
gelijke publieke vermakelijkheden worden
gegeven, waartoe de arbeider tegen lagen
prijs toegang heeft. In de ondernemingen
heeft men ondernemings-sportgroepen.

Men legde er ten slotte den nadruk op, dat
dit alles op socialistische grondslagen is op-
getrokken. Wat dit precies inhoudt, is ons
echter niet duidelijk geworden.

Over de financieele structuur zij het vol-
gende vermeld.

Alle arbeid van het D.A.F, wordt gefi-
nancierd door vaste maandelijksche bijdra-
gen, die van 40 pfennig tot Mk. 12.— be-
dragen, waarbij niet vergeten mag worden,
dat ook de werkgevers lid zijn. De gemiddel-
de contributie is Mk. 2.— per maand. Het
D.A.F, heeft dan ook een jaarlijksche in-
komstenbron van % milliard Mark, dat is
750 millioen Mark.

Er zijn l j/2 millioen medewerkers, waar-
van 3 pet., dus 45000 personen, geheel be-
zoldigd worden.

Door zulk een leger van medewerkers en
een zoo ontzaglijk budget kan uiteraard zeer
veel worden gepresteerd.

Het D.A.F, houdt zich ook bezig met de
gezondheidszorg, met het geven van rechts-
kundig advies, met regeling van het uitvin-
dersrecht, met raadgeving bij sociaal-poli-
tieke studiën, waarvoor zij er ook een biblio-
theek op nahoudt. Het organiseert beroeps-
wedstrijden, waaraan prijzen verbonden zijn.
De hoogste winnaar in een bepaald vak voor
het geheele land wordt aan den Führer voor-
gesteld en krijgt desgewenscht een studie-
beurs.



Alle financieele transacties loopen over een
eigen bankinstelling, de Bank van den Duit-
schen arbeid, die onder de Duitsche bank'
instellingen de 4e in grootte is.

Het D.A.F, bemoeit zich ook met de wo-
ningpolitiek. Het heeft in zijn program staan,
dat 4-kamer-W9ningen voor de arbeiders
moeten worden gebouwd. Men erkent ech-
ter zoover nog niet te zijn. Voorshands legt
men zich toe op het verkrijgen van voldoende
woningen met 2 j/J kamer, namelijk een huis-,
een slaap- en een kinderkamer.

Onderzoekingen op het gebied van de
ontwikkeling der arbeidsmarkt in het belang
van de beroepskeuze-voorlichting worden
door wetenschappelijke menschen geleid.

Ten slotte kan ook genoemd worden de
geheele politiek voor een voor het rijk nut-
tige verdeeling van de arbeidskrachten.
Daarover werden ons afzonderlijk mededee-
lingen gedaan. De hoofdzaak daarvan is,
dat de organisatie van de arbeidskrachten
ten doel heeft de vrije beroepskeuze en ar-

beidskeuze, als onprofijtelijk voor een goede
staatshuishouding, te beperken en door dienst-
verplichting de arbeiders daar te gebruiken,
waar zij voor de ontwikkeling van het eco-
nomisch leven het meest noodig zijn. Vooral
de totale oorlog heeft het nemen van maat-
regelen op dit gebied noodzakelijk gemaakt.

Ongetwijfeld ware nog meer over den ar-
beid van het D.A.F, te vertellen. Maar deze
korte mededeelingen zullen onzen lezers van
den opbouw en de werkzaamheid van deze
reuzenorganisatie reeds een indruk hebben
gegeven.

Stellig zal men vergelijkingen gaan treffen
met de vakvereenigingen in ons land. Men
zal dan echter bemerken, dat vergelijken heel
moeilijk is, aangezien we met een ander-
soortige organisatie te doen hebben. Dat
blijkt uit den bestuursvorm en uit den veel-
soortigen arbeid van het D.A.F.

Beter dan te vergelijken is het dan ook
deze organisatie op zichzelf te beschouwen.

Hetgen wij hierboven hebben gedaan.

CIJFERS, DIE NIET LIEGEN

De Rijksdienst voor de Werkverruiming
heeft een verslag laten verschijnen, dat loopt
over de periode van midden 1938 tot einde
1939.

Dit verslag verschijnt op een tijdstip, dat
wel uitermate geschikt is om een balans op
te maken van hetgeen vóór den oorlog in ons
land op het gebied van de werkverruiming is
tot stand gebracht.

Na een korte beschrijving van de geschie-
denis en de organisatie van de Werkver-
schaffing en de Werkverruiming en bespre-
king van de voorwaarden, die het rijk stelde
voor het verkrijgen van subsidie of voor-
schotten, volgt het interessantste gedeelte
van het verslag, namelijk een omschrijving
van de wijze van uitvoering, een beschrijving
van de werken zelve en eenig cijfermateriaal,
de resultaten van dit alles betreffende.

De economische beteekenis van de werk-
verruimingswerken wordt duidelijk, zij het
zeer sober, in het licht gesteld. Uitvoeriger
wordt men daarover ingelicht als men vroe-
gere bijzondere uitgaven, zooals ,,Het wer-
kende land" raadpleegt. Maar het is ons op
't oogenblik te doen om de resultaten van
de werkverruiming, die in staten en cijfers
de beteekenis van dit werk voor de werklooze
arbeiders doen zien.

Zoo is het van belang te weten, dat het
aantal bij de werkverruiming geplaatste ar-
beiders in den loop der jaren als volgt was:

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

49792
50980
55868
46040
44860
50255
54032

26 %
27 %
25 %
19%
21 %
25%
31 %

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.
aant.

werkl.
werkl.
werkl.
werkl.
werkl.
werkl.
werkl.

Dit zijn gemiddelde aantallen. Zoo bereik-
te het aantal te werk gestelde arbeiders in
Maart 1939 70630. In den zomer heeft ech-
ter steeds een daling van het aantal werk-

loozen plaats, waardoor ook een daling van
het aantal arbeiders, dat bij de werkverrui-
ming is geplaatst, zich voordoet. Het verslag
vermeldt trouwens, dat de daling van het
aantal werkloozen in den zomer van 1939
niet gevolgd is door de gebruikelijke stijging
in het najaar.

Hoewel het verslag dit niet speciaal ver-
meldt, ligt hier klaarblijkelijk ook de oorzaak
van het feit, dat het hooge aantal van ruim
70.000, dat de regeering tot 100.000 beoogde
op te voeren, niet werd gehandhaafd en dat
het gemiddelde daardoor slechts 54032 was.
Het verslag laat zien, dat het percentage der
te werk gestelden, berekend van het aantal
,,in zorg" zijnde personen, in Augustus 1939
nog 36.9, in September 34.6, October 34.7,
November 35.8 en December 19.5 was. En
het schrijft daarbij:

„De verlaging van het percentage in
September 1939 is toe te schrijven aan
plaatselijke massale overgangen van arbei-
ders naar het vrije bedrijf, waarin onmo-
gelijk voorzien kon worden door uitbrei-
ding van het vervoer, terwijl tevens in
dezen tijd een zekere weifeling aan de zijde
der gesubsidieerde lichamen en particulie-
ren te onderkennen was."

En elders zegt het verslag:

„In den zomer van 1939 had een nor-
male daling van het aantal werkloozen
plaats, welke echter in het najaar niet ge-
volgd werd door de gewoonlijk voor-
komende sterke stijging. De oorzaak hier-
van moet gedeeltelijk gezocht worden in
de in Augustus afgekondigde mobilisatie
en in de meerdere werkgelegenheid, die
zich in 1939 in het vrije bedrijf voordeed,
vermoedelijk vooral door vrije uitvoering
van werken voor Defensie, waardoor
plaatselijk de stand der werkloosheid sterk
werd beïnvloed."

Als we nu de maand December 1939 uit-
schakelen, omdat de intrede van de vorst on-
getwijfeld grooten invloed heeft gehad op
het aantal in werkverruiming arbeidende
personen, dan zien we dat in November
1939, bij een dalend aantal werkloozen het
percentage van de werkende arbeiders nog
gestegen was tot 35.8. In die maand was
het aantal werklooozen ,,in zorg" 147.037,
waarvan 94.371 gesteund en 52.666 in werk-
verruiming.

Houdt men er rekening mede, dat in dz
wintermaanden de werkloosheid het hoogst
pleegt te zijn en in het voorjaar altijd een
daling intreedt en dat het in de bedoeling lag
het aantal arbeiders in de werkverruiming tot
100.000 op te voeren, dan blijkt dat daarmede
de werkloosheid grootendeels overwonnen
zou zijn geweest.

Deze cijfers zijn niet minder dan verplette-
rend voor degenen, die beweren, dat in ons
land ter bestrijding van de werkloosheid wei-
nig of niets werd gedaan.

Een andere vraag is echter op welke wijze,
door welke middelen we voor den oorlog
bezig waren de werkloosheid te overwinnen.
Op die vraag moet het antwoord gegeven
worden: behalve door normale middelen, zoo-
als uitbreiding van industrie, handel en
scheepvaart, door ontwatering, ruilverkave-
ling, droogleggingen, wegen- en bruggen-
bouw, maar daarnaast door versterking van
ons defensiestelsel en uitbreiding van de
weermacht.

Mocht iemand tegen dit laatste bezwaar
maken, dan mogen we zeggen, dat het geen
schande is, wanneer ook deze middelen heb-
ben medegewerkt tot uitdrijving van de werk-
loosheid in ons land. Andere landen, die de
werkloosheid hebben overwonnen, hebben
geen andere middelen toegepast. In Duitsch-
land wordt dit openlijk erkend. Ook daar
heeft men het wegennet verbeterd, gebouwen
gesticht, de weermacht versterkt, de West-
wall gebouwd.

In Nürnberg heeft men een bouwwerk aan-
gevangen voor partijvergaderingen, dat 80 M-
hoog zal worden, 40.000 zitplaatsen zal be-
vatten en waaraan 10.000 man gedurende
4 jaar kunnen arbeiden. Bij ons is een werk
ondernomen als de drooglegging van de Zui-
derzee, dat, hoewel andersoortig, toch wat
omvang betreft, met zulk een bouwwerk kan
worden vergeleken.

Ons figuur behoeft dus niet meer gered
te worden als het gaat om hetgeen ter be-
strijding van de werkloosheid in ons land is
gedaan.

Intusschen bleef in ons land bij de be-
strijding der werkloosheid één groote moei-
lijkheid over.

Deze namelijk: dat in de groote steden in
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht een
groot percentage der werklooze arbeiders
niet in werkverruimingsarbeid kon worden
gesteld.

Uit enkele grafieken in het verslag blijkt,
dat in de provincies Friesland, Groningen,
Drente, Overijssel en Gelderland meer dan
de helft van 't aantal werkloozen tot de te
werk gestelden behoorden. In Drente waren
zelfs practisch alle werklooze arbeiders in
de werkverschaffing werkzaam.

In Noord- en Zuid-Holland was dit per-
centage echter gering. In 1939 waren in
Noord-Holland van de ongeveer 36000
werkloozen slechts ongeveer 5000, in Zuid-
Holland van de 57000 slechts ongeveer 6000
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en in Utrecht van de ongeveer 7000 slechts
2000 in werkverruimingsarbeid werkzaam,
de overigen ontvingen ondersteuning. Dit
zijn alle gemiddelde cijfers.

In deze provincies vooral lag het zwakke
punt van de werkloosheidsbestrijding; de
opeenhooping van arbeiders in bepaalde
centra en het ontbreken van een voldoend
aantal werkobjecten in de naaste omgeving.

Ook in Duitschland had men deze moei-
lijkheid. Men heeft deze opgelost door den
arbeidsdienstplicht (Arbeitseinsatz), waar-
door men de werklooze en zelfs de werken-
de arbeiders kan verplichten in andere dee-
len van het land te gaan werken. Vrijwillig
zal een arbeider dit allicht niet doen, omdat
hij daardoor ver van vrouw en kinderen moet
leven en slechts enkele malen per jaar naar
huis kan gaan.

Voor ons land zijn de hieraan verbonden
bezwaren minder groot, omdat de afstanden
kleiner zijn, maar toch blijft het aan groote
bezwaren onderhevig, wanneer de gezinnen
uit elkaar worden gerukt. Er moet zeker ge-
tracht worden dit zoodanig te regelen, dat
de arbeiders 's avonds hun woning kunnen
bereiken.

Een andere mogelijkheid zou zijn, dat een
soort kolonisatie plaats vond, bij voorbeeld in
Noord-Brabant of den kop van Noord-Hol-
land, waar de bevolkingsdichtheid gering is.

Dit is echter een vraagstuk op zichzelf,
dat in dezen tijd wel niet tot oplossing kan
worden gebracht. Maar de moeilijkheid van
de oplossing der werkloosheid in de groote
bevolkingscentra blijkt daaruit, mede in het
licht van de buitenlandsche voorbeelden, wel
zeer duidelijk.

l!SONNEVANCK"

Het 35ste jaarverslag der Vereeniging tot
christelijk hulpbetoon aan tuberculoselijders
verscheen iets later dan andere jaren de ge-
woonte was. De buitengewone tijdsomstan-
digheden waren daarvan de oorzaak. Het
bestuur der vereeniging deelt mede, dat van
het jaar 1939 veel te melden is, dat tot dank-
baarheid stemt. De arbeid voor het suppletie-
fonds ging intensief verder en leverde succes
op, zoodat inkomsten en uitgaven elkander
dekten. Het verbond „Vrienden van Sonne-
nevanck" bood zijn gewaardeerden steun met
name voor de bloempjesdagen, die op vele
plaatsen in den lande werden gehouden. Een
jeugdmobilisatie werd voorbereid en leverde
een bijdrage ineens, die de verwachtingen
overtrof. De dankbaarheid voor deze zege-
ningen klimt nog, als wordt bedacht, dat in
1940 de zorgen wonderlijk werden be-
schaamd. De stichting „Sonnevanck" bleef
ongedeerd en heeft volkomen ongehinderd
haar arbeid tot nu toe kunnen verrichten. Er
waren vanzelfsprekend zorgen en moeilijke
oogenblikken, maar God heeft het wèlge-
maakt.

Het bestuur heeft gemeend den grond-
aankoop, waarvoor de ledenvergadering vol-
macht gaf, te moeten laten doorgaan. Het
oog is gevestigd op de toekomst, waarin on-
der Gods zegen, naar het bestuur hoopt,
voortgang, moderniseering en uitbreiding van
het werk mag worden verwacht. Er was
ruimte noodig, ook met het oog op de uit-
breiding, die „Nieuwe Wegen" kreeg, want
de nieuwe werkplaats stond precies tegen de
omrastering van het terrein.

Een groot deel van het jaarverslag vormt
het verslag van den geneesheer-directeur.
Daarin wordt o.m, medegedeeld, dat het sa-
natorium het geheele jaar sterk bezet was.
Het was zelfs niet mogelijk aan alle aanvra-
gen te voldoen. In den loop van het jaar
werden behandeld 234 mannelijke en 190
vrouwelijke patiënten, met totaal 86746 ver-
pleegdagen. Hieronder zijn begrepen 10384
verpleegdagen van 64 patiënten, door de
Raden van Arbeid uitgezonden.

In den loop van 1939 waren er gemiddeld
7 nazorgers, met een maximum van 8. In
totaal zijn er 22 patiënten in „Nieuwe We-
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gen" verpleegd. Er is steeds veel werk ge-
weest. Zoo is b.v. door „Nieuwe Wegen"
een lighal voor het kinderpaviljoen gemaakt.
Voorts is de nieuwe timmermanswerkplaats
gereed gekomen. Dit gebouw mag werkelijk
geslaagd heeten. De twee aangeschafte ma-
chines voor houtbewerking beteekenen voor

de prestaties van de nazorg een grooten
vooruitgang.

Onder het personeel van ,,Sonnevanck"
kwam weinig mutatie voor, terwijl er ook
minder ziektegevallen voorkwamen dan in
1938. Op l Januari 1940 waren aanwezig 5
gediplomeerde verpleegsters, 31 leerlingen en
14 adspirant-leerlingen.

Uit de financieele gegevens blijkt, dat het
sanatorium, gebouwen en terreinen tot ƒ 1.—
zijn afgeschreven, evenals het meubilair. De
40 pet. obligatieleening bedraagt ƒ 58.700.—.
De exploitatie-rekening heeft een voordeelig
saldo van ruim ƒ 9000.—. Het suppletiefonds
had op l Januari 1939 een deficit van bijna
ƒ 9800.—. De ontvangsten in den loop van
1939 bedroegen ruim ƒ 41000.— en de uit-
gaven ruim ƒ 38000.—. Hieruit blijkt, dat de
inkomsten de uitgaven dekten. Er is nog een
deficit van ruim ƒ 6600.—. Het is echter
ƒ 3200.— minder dan op l Januari 1940.

De penningmeester van „Sonnevanck", de
heer A. J. van der Marel, heeft er goed aan
gedaan in het verslag te laten opnemen de
giften, collecten, enz., die het suppletiefonds
ontving. Dti is bevorderlijk voor de propa-
ganda ten behoeve van het fonds.

Onze christelijke vakbeweging is door haar
deelname aan „Nieuwe Wegen" nauw aan
„Sonnevanck" verbonden. Het moet de leden
onzer vakbeweging een eere zijn dit sana-
torium te steunen en de" beste vorm is, door
donateur of donatrice te worden van het
suppletiefonds. L. VERMEULEN.

LEGITIMATIEBEWIJZEN

Aan den heer Secretaris-Generaal van het
Departement van Binnenlandsche Zaken
zond ons verbond het volgende verzoek:

Utrecht, 26 November 1940.

Volgens een persbericht zullen binnenkort
nieuwe legitimatiebewijzen verkrijgbaar wor-
den gesteld, waarvoor een legesgeld van ƒ 1.—
moet worden betaald. Deze uitgave zal voor-
al voor de minder draagkrachtige werk-
nemers, met name voor de gezinnen met een

aantal kinderen, een groote uitgave beteeke-
nen, die zeer moeilijk gedragen zal kunnen
worden.

Derhalve wenden wij ons tot U met het
verzoek te willen overwegen aan personen,
wier bezoldiging beneden een bepaalde grens
ligt, vrijstelling van betaling of wel een
reductie daarop te verschaffen.

Met verschuldigde gevoelens,

(w.g.) F. P. FUYKSCHOT,
secretaris C.N.V.

WAT MEN DIENT TE WETEN

IX.

1. In de steunregeling is een aanvulling op
artikel 7 gekomen, waarbij een nadere rege-
ling wordt vastgesteld voor den aftrek voor
verdiensten van een gezinslid, dat door een
ongeval is getroffen. In overeenstemming met
de regeling ten aanzien van ziekte-uitkeering.
zal de aftrek voor de verdiensten van een ge-
zinslid, dat krachtens een der ongevallen-
wetten uitkeering ontvangt, ten hoogste ge-
lijk zijn aan den gebruikelijken 2/3 aftrek van
het weekloon van het gezinslid, op het tijd-
stip dat hem het bedrijfsongeval overkwam.

2. De werkverschaffing zal tijdelijk worden
stopgezet:

a. bij vorst, zwaren sneeuwval of hoog
water;

b. van 23 December 1940 tot en met
4 Januari 1941 met het oog op het jaarge-
tijde.

In zake de hulpverleening tijdens deze
periode zijn nadere regelen gesteld, terwijl
ook de gebruikelijke kerstbijslag, zooals deze
bij de steunverleening geldt, mag worden
uitgekeerd.



3. Naar aan de leiders van de distributie-
bureaux is medegedeeld, kunnen thans voor
langdurigen of nachtarbeid extra-rantsoenen
brood, vleesch en vet of boter worden ver-
strekt, met dien verstande, dat voldaan moet
worden aan de hieronder genoemde voor-
waarden:

Langdurige arbeidsdag. Men moet werk-
zaam zijn in fabrieken of werkplaatsen als
bedoeld in artikel 2 van de Arbeidswet-1919.

Betrokkenen moeten in fabrieken en werk-
plaatsen als hier bedoeld gedurende minstens
één maand ononderbroken eiken werkdag
lichamelijken arbeid verrichten, terwijl zij
verder ten gevolge van den grooten afstand
van en naar het werk 12 uren of meer per
dag van hun woningen afwezig moeten zijn.

Nachtarbeid. Men moet werkzaam zijn in
fabrieken of werkplaatsen als bedoeld in
artikel 2 van de Arbeidswet-1919.

Betrokkenen moeten bij het drie-ploegen-
stelsel in fabrieken en werkplaatsen gedu-
rende minstens één week uit elke drie weken
ononderbroken in de nachtploeg lichamelijken
arbeid verrichten.

Zij, die in verband met hun werkzaam-
heden tot de bovenomschreven categorieën
(langdurige arbeid of nachtarbeid) behooren,
doch uit anderen hoofde reeds in het genot
zijn van extra-rantsoenen levensmiddelen
(zware of zeer zware arbeid), komen niet in
aanmerking voor de in deze bekendmaking
bedoelde rantsoenen.

Aanvragen kunnen uitsluitend via den
werkgever worden ingediend.

ARBEIDERS

zorgt voor onmiddellijke aangifte vait
ziekte gevallen!

Te late ziekmeldingen kunnen onaan»
genaamheden en eventueel weigering
van ziekengeld tot gevolg hebben!

„De blijde weg naar Bethlehem", door dr.
Joh. de Groot. Uitgegeven door Bosch &
Keuning N.V. te Baarn. Prijs ƒ 1.10 ge~
bonden.

De weg naar Bethlehem is een blijde weg.
De schrijver ging dien weg zelf meermalen.
Hij vertelt er van, hij geeft er foto's van. Hij
laat Jozef en Maria dien weg gaan en de
herders en de wijzen uit hét Oosten en hij
dringt ook den lezer dezen weg te gaan, die
een blijde weg is.

Prof. De Groot is een verteller. Wie zijn
radio-bijbelbesprekingen ooit heeft beluisterd,
weet dat. Uit oude boeken brengt hij de over-
leveringen te pas. Hij doet ons den weg
gaan naar de door Keizerin Helena gebouwde
kerk, maar niet de aanschouwing met het
vleeschelijk oog is het einde. Hij doet ons

schouwen het heil, de handen opheffen en
bidden om op dit Kerstfeest tot onzen Hei-
land te gaan.

Een stil uur op één der kerstdagen met dit
boekje, kan tot rijken zegen zijn.

Hartelijk aanbevolen.

„Kerstfeest heden", door ds. P. Ch. v. d.
Vliet. Uitg. N. V. Gebr. Zomer & Keuning's
Uitgeversmaatschappij, Wageningen.

Ondanks volkomen vernietiging van ge-
bouwen en machines door het oorlogsgeweld
gaat deze uitgeefster voort ook nu boek na
boek te doen verschijnen.

„Kerstfeest heden", van den bekenden en
geliefden Utrechtschen pastor is een boek,
dat juist voor de komende feestdagen in rus-
tige bezinning tot rijken zegen kan worden.

„Kerstfeest heden", niet alleen om de
tegenstellingen, die daarbij voor ons opdoe-
men. Zeker, ook daarom. Maar omdat heden
het heil tot ons komt. Kies u heden!

In grooten eenvoud wordt hier het groote
heil verkondigd. Wat een rijkdom, wat een
veelkleurige rijkdom, van genade en liefde
wordt ons hier voorgehouden! Ongelooflijke
dingen zien we in Bethlehem.

We zijn er zóó aan gewend, dat het hard
en hard noodig is, dat we er ons weer op
bezinnen. Juist,heden.

De schrijver weet ons er heen te dringen.
We komen in Bethlehem en we zien het Kind
en we komen er God lovend vandaan, om met
de herders te gaan verkondigen.

Dit is een voortreffelijk boek voor allen,
die waarlijk Kerstfeest willen vieren. We
hopen, dat het in deze dagen in vele handen
mag komen. Dit Kerstfeest hebben wij noodig
en de wereld heeft het noodig.

De uitvoering is, in eenvoudigen lichten
stempelband, keurig en aantrekkelijk.

De prijs is slechts ƒ l .25 gebonden.

„De Berg komt. . . ." Roman uit een Zivit-
sersch bergdorp, door Rudolf Schnetzer.
Vertaling van A. Tieleman. Uitgeefster:
Bosch 6 Keuning N.V., Baarn.

Een zeer spannend boek. Van het begin tot
het einde! De hoofdpersoon in dit boek is
eigenlijk: de liefde, maar niet de liefde tot
een of ander mensch, hoewel die hier ook
zeer zeker beschreven wordt, maar in den
grond der zaak eigenlijk de liefde tot den
geboortegrond! De grond, die bedreigd werd
door het groote gevaar: de berg! Moesten de
dorpsbewoners in den gewonen gang der
dingen reeds worstelen om moeizaam zich
een bestaan te verzekeren, thans, nu de berg
ging dreigen in te storten en zijn gevaarlijke
steenenmassa's over het dorp heen te slinge-
ren, thans bleek eerst recht, met hoeveel ver-
knochtheid zij zich aan dien grond gehecht
hadden, zoodat zij niet eerder, dan op het
allerlaatst er als 't ware toe gedreven moesten
v/orden, om huis en hof te verlaten.

Trouw als ze waren aan hun grond, wa-
ren zij het ook ten opzichte van elkander.

Zeer mooi en treffend wordt hier over men-
scheii geschreven, die elkander liefhebben,
over menschen, die op elkander wachten,
over een vader die, om zijn zoon te redden,
een misdaad bedrijft, die door dien zoon is
uitgedacht.

We komen geheel in de sfeer van het
Zwitsersche bergleven; we leeren het ver-
staan en liefhebben.

Dit boek verplaatst ons in een geheel
andere wereld dan waarin wijzelf leven. Dat
heeft een groote aantrekkelijkheid. Daarom
zal er naar dit boek gegrepen worden.

Verklarend Woordenboekje voor de Re-
productietechniek in de Grafische Vakken,
samengesteld door G. J. Jong.

Dit woordenboekje is uitgegeven door het
vakkundig bureau van den Nederlandschen
Katholieken Grafischen Bond en de vaktech-
nische commissie van den Nederlandschen
Christelijken Grafischen Bond.

In een voorbericht wordt gezegd, dat de
uitgifte ten doel heeft „de bevordering van
meer algemene kennis omtrent grondstoffen,
materialen en chemicaliën, welke bij de be-
oefening van de reproductietechniek worder*
gebruikt". Aangezien, ter bereiking van dit
doel, het boekje onder ieders bereik moest
worden gebracht, is de uitvoering sober ge-
houden en de -woordverklaring zoo uitvoerig
mogelijk gemaakt. Het boekje gaat uit van de
techniek in het chemigrafisch bedrijf en be-
strijkt verder grootendeels het gebied van de
reproductietechniek in offset- en diepdruk.

Tal van beelden verduidelijken den inhoud
en ontnemen aan het boekje eenigszins de
eenvormige aaneenrijging van reeksen woor-
den en zinnen.

Het stemt tot verheuging, dat deze beide
organisaties, die ook reeds jarenlang samen
een algemeen geroemd vaktijdschrift uit-
tot deze uitgave, die voor de werkers in het
bedrijf van beteekenis is, zijn gekomen. Daar-
uit spreekt een gezonde opvatting van de taak
eener vakvereeniging, die in het bedrijf en
voor het bedrijf werkzaam is. De verouderde
opvatting, die zelfs bii zich modern noemende
organisaties nog wordt gevonden, dat de vak-
vereeniging er is om voor de leden betere
arbeidsvoorwaarden te bereiken en verder
niets, is hier wel geheel overwonnen.

De leden te vormen tot bekwame vakge-
nooten en deze vakgenooten samen te voe-
gen in hun arbeid voor het bedrijf, is de op-
vatting, die uit deze vaktechnische voorlich-
ting spreekt.

Een eeresaluut voor dit initiatief is zeker
op zijn plaats.

Statistisch Zakboekje der . Gemeente
Utrecht 1940.

Wij ontvingen dit boekje, dat, in een han-
dig formaat, tal van cijfers en feiten, binnen
de gemeente Utrecht van belang, vermeldt.

Vrijwillige Arbeidsdienst. Een boodschap
en een getuigenis, door M. C. Fallentin.
Uitgave G. F. Callenbach N.V., Nijkerk.
Prijs f 0.50.

Dit kleine boekje in handig formaat van
nog geen 50 bladzijden, spreekt over den
vrijwilligen arbeidsdienst van Jezus Christus.
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In den vorm van gesprekken met een arbeider
wordt deze opgewekt zich in dezen dienst
aan de melden. De pericopen gaan telkens
uit van een korte vertelling of treffende op-
merking, zoodat zij vlot lezen en, wat zeker
van groot belang is, ook de aandacht boeien.

Mocht dit boekje komen in de handen van
vele jeugdige en (waarom niet?) ook oudere
arbeiders van iedere ontwikkeling om be-
paald te worden bij de dagelijksche zonden
van het leven, dikwijls niet eens opgemerkt,
maar niettemin verstorend het echte geeste-
lijke leven.

Een frisch boekje!

Belangrijke boeken op komst.

Zeer binnenkort verschijnt er van den be-
'kenden Utrechtschen predikant, ds. P. Ch.
van der Vliet, een uiterst actueel boek:
„Kerstfeest-heden."

Bovendien komt er een ooggetuige-verslag
van den oorlog in de Peel en Zeeland, onder
den titel: „Chauffeur Maas in het vuur." De
lotgevallen van een chauffeur-trekker (ka-
non-auto no. IV V-K. R.A.).

Beide boeken worden uitgegeven door
N.V. Zomer 6 Keuning's Uitgeversmaat-
schappij te Wageningen.

Opdeel
„DRAAGT ELKANDERS LASTEN".

Overzicht hulpverleeningen in de maand
November 1940.

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

Sanatoria, enz.

Lid van Bouwarbeiders, Bunschoten; San,
„Sonnevanck". — Kind van lid Bouwarbei-
ders, Rotterdam; Zeehospitium. — Kind van
lid Landarbeiders, Kamperland; San. ,,Erica".
- Echtgen. van lid Landarbeiders, Klundert;

San. „Sonnevanck". - - Kind van lid Land-
arbeiders, Serooskerke; Zeehospitium. — Lid
van Landarbeiders, Uithuizen; San. „Sonne-
vanck". - - Kind van lid Metaalbewerkers,
Schiedam; Zeehospitium. - - Lid van Grafi-
sche arbeiders, Delft; Groene Kruis Sanato-
rium, Delft.

Ziekenhuizen.

Kind van lid Grafische arbeiders, Apel-
doorn; Ziekenhuis Apeldoorn. • Lid van
Landarbeiders, Marrum; Ziekenhuis Leeu-
warden. - - Echtgen. van lid Landarbeiders,
Nijemirdum—Heerenveen.

Koloniehuis.

2 kinderen van lid Fabr.- en Transport-
arbeiders, Noordwijk. — Kind van lid Kleer-
makers, Utrecht, — Kind van lid Metaalbe-
werkers, Heerenveen.

Rusthuis.

Echtgen. van lid Kantoor- en Handelsbe-
dienden, Amsterdam; „Hebron".
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Andere vormen van hulp.

Extra-voeding.

Echtgen. van lid Bouwarbeiders, Leiden.
- Kind van lid Bouwarbeiders, Nijmegen. -

Lid van Bouwarb., Rotterdam. — Lid van
Fabr.- en Transportarb., 's-Gravenhage. —
Kind van lid Fabr.- en Transportarbeiders,
Kampen. - - Lid van Fabr.- en Transport-
arbeiders, Wapenveld. - - Echtgen. van lid
Grafische arbeiders, Amsterdam. — Kind van
lid Grafische arbeiders, Groningen. - - Lid
van Houtbewerkers, Groningen. — Zuster
van lid Houtbewerkers, Utrecht. — Lid van
Kantoor- en Handelsbedienden, Nijmegen. —
Lid van Landarbeiders, Hommerts. - - Lid
van Landarbeiders, Uithuizermeeden, 2
kinderen van lid Landarbeiders, Oude-
Pekela. Lid van Landarbeiders, Oude-
Pekela. - - Kind van lid Metaalbewerkers,
Bussum, - - Echtgen. van lid Metaalbewer-
kers, Deventer. -- Echtgen. van lid Metaal-
bewerkers, Utrecht. — Lid van Metaalbewer-
kers, Utrecht. - - Echtgen. van lid Metaal-
bewerkers, Puttershoek. Kind van lid
Mijnwerkers, Geleen.

Huishoudelijke hulp.

Echtgen. van lid Landarbeiders, Barne-
veld. - - Echtgen. van lid Metaalbewerkers,
Heusden Aalburg. -- Echtgen. van lid Me-
taalbewerkers, Utrecht. - - Echtgen. van lid
Pers in Publ. Dienst, Alkmaar. - - Echtgen.
van lid Textielarbeiders, Borne.

Diversen.

Lid van Bouwarbeiders, Bunschoten.
Kind van lid Bouwarbeiders, Noordwijk. —
Lid van Fabr.- en Transportarbeiders, 's-Gra-
venhage. — Kind van lid Fabr.- en Transp.-
arbeiders, Zwijndrecht. -- Lid van Kantoor-
en Handelsbedienden, Hengelo. — Kind van
lid Landarbeiders, Elburg. - - Lid van Me-
taalbewerkers, Alblasserdam. — Kind van lid
Metaalbewerkers, Rotterdam.

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

bij sanatoriumverpleging, bij itsrpleging in
andere inrichtingen van herstel tot plm. 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 blij-
ken.

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
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 uitgebreide
hulp te hebben.

(Alle gezinsleden die niet tot een chr. vak-
organisatie kunnen behooren, zijn vrij van het
deelnemerschap, doch hebben op grond van
het deelnemerschap van het gezinshoofd' vol-

ledig aanspraak op hulp van ,,D.E.L."; dus
de huismoeders, alle kinderen beneden 16 jaar
en alle oudere kinderen die studeeren, dag-
dienstbode zijn, enz.)

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

Het komt nog steeds voor, dat men hulp
begeert, zonder daarop aanspraak te maken.
Vergewis u er daarom van, of ge deelnemer
zij t!

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

W. DE JONG,
penningm.-beheerder „D.E.L.".

Utrecht, November 1940.

VOOR EN VAN ONZE
BESTURENBONDEN

Almelo.

Onze studieclub mocht dit seizoen voor het eerst
in vergadering bijeenkomen.

In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter, vr.
H. Prinsen, de gebeurtenissen der laatste maanden en
wekte op tot trouw bestudeeren onzer beginselen.

Vriend H. Noltus behandelde in een principieel be-
toog het onderwerp: „De christelijke vakbeweging nu
en straks", waarop een leerzame bespreking volgde.

De vergadering werd op de gebruikelijke wijze ge-
sloten.

Jammer, dat niet meerderen aan onzen oproep ge-
hoor hebben gegeven.

Ze hebben dit keer veel gemist.
G. JANSEN, secretaris.

Assen.

In een vergadering van de studieclub, behandelde
vr. A. Schuurman voor ons: ,,De christelijke vakbe-
weging nu en straks". Na de mooie principieele
uiteenzetting van den inleider, werden o.a. de vol-
gende vragen en op'merkingen gesteld:

1. Hoe moeten wij als C.N.V. staan tegenover be-
drijfsorganisatie, wannneer deze door de bezettende
macht wordt opgelegd?

2. Is het gewenscht elke bedrijfsorganisatie van
bovenaf geheel terug te wfzen?

3. Zijn de loonafstanden voor de verschillende
groepen van werknemers niet te groot?

4. Is het betreffende het „straks" niet goed, dat het
C.N.V. komt met een omlijnd program?

De inleider antwoordde als volgt:
1. Wanneer deze •wordt opgelegd, zullen we ze

moeten accepteeren. Hoewel het niet is hetgeen wij
voorstaan. Bedrijfsorganisatie moet van onderop
groeiend naar boven komen. Bedrijfsgenooten, werk-
gever en werknemer dienen hun stem te kunnen laten
hooren.

2. De overheid kan bindende bevoegdheden ver-
leenen.

3. Inleider acht de afstanden te groot.
4. Het „straks" is achter een te dikken sluier ver-

borgen, om met doeltreffendheid den koers te kunnen
bepalen wat betreft eventueele nieuwe programma-
punten.

INHOUD: Vreezen en blijde zijn. — Rege-
ling in zake de loonvorming in ons land. -
Geestelijke zorg voor Nederlandsche arbeiders
in Duitschland. — Licht der wereld. — Sociale
zorg voor Nederlandsche arbeiders in Duitsch-
land. —. Iets over het Duitsche Arbeidsfront.

- Cijfers, die niet liegen. — „Sonnevanck".
- Legitimatiebewijzen. - - Wat men dient te

weten. (IX.) -- Boekbespreking: a. De blijde
weg naar Bethlehem; b. Kerstfeest heden; c.
De Berg komt...; d. Verklarend Wbordenboekje
voor de Reproductietechniek in de Grafische
Vakken; e. Statistisch Zakboekje der Gemeente
Utrecht 1940; f. Vrijwillige Arbeidsdienst: g.
Belangrijke boeken op komst. - - Officieel:
„Draagt Elkanders Lasten". -- Voor en van
cnze besturenbonden: a. Almelo; b. Assen.


