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Medezeggenschap
in de

onderneming
Het vraagstuk der bedrijfsorgani-
satie staat midden in de belang-
stelling. In breeden kring is de
overtuiging aanwezig, dat alleen
langs dezen weg de zoozeer be-
geerde bedrij f svr ede kan worden
verkregen.
De verwachting mag worden ge-
koesterd, dat de verwezenlijking
van deze gedachte nu zal komen.
Dit brengt met zich mede de nood-
zakelijkheid om zich nader reken-
schap te geven van de vraag hoe,
niet alleen in de groote lijnen,
maar ook gedetailleerd de be-
drijfsorganiastie zal moeten func-
tioneeren.
Daartoe behoort ook de medezeg-
genschap in de onderneming.
Wij raken hier een zeer belangrijk,
maar ook zeer moeilijk punt aan.
Belangrijk omdat het van de groot-
ste beteekenis is, dat er een goede
verstandhouding is tusschen de
drijfsorganisaties zal moeten func-
nooten.
In de onderneming ontmoeten
werkgevers en werknemers zich
als mensen. Daar moet de laatste
een groot stuk van zijn leven door-
brengen. Zijn de verhoudingen
slecht, het zet een stempel op zijn
leven, het dooft zijn energie en zal
de arbeidsprestatie in ongunstigen
zin beïnvloeden.
De vakbeweging heeft ook in het
verleden aan dit vraagstuk zijn
aandacht gewijd. Daar ging het
over de medezeggenschap in
sociale vragen.
Sinds jaar en dag kennen we fa-
briekskernen, fabrieksraden, en
soortgelijke instituten, die beoogen
een permanent overleg te scheppen
tusschen de leiding in de onderne-
ming en de arbeiders.
In vroeger jaren hebben sommige
werkgevers wel eens gepoogd door
dergelijke raden of kernen de vak-
organisaties buiten de deur te
houden.
Door het indfividueele kiesrecht
voor deze raden in te voeren,
hoopte men den band aan de orga-
nisatie te verzwakken.
Dit is echter nimmer gelukt. De
arbeiders hebben heel goed be-
grepen dat dit overleg'op de on-
derneming alleen maar mag en kan
geschieden als onderdeel van en
in aansluiting met het overleg in

het groot, het overleg voor heel
de bedrijfsgemeenschap.
Alleen datgene wat typisch tot de
afzonderlijke onderneming be-
hoort, kan jn dit overleg aan de
orde komen. Het andere moet in
het breede verband worden be-
zien. Voor zoover het den socialen
sector betreft, is deze scheiding
vrij gemakkelijk te trekken.
Zelfs in die bedrijven waar de or-
ganisatorische opbouw heel ver
gevorderd was, heeft dit in de
practijk nimmer ernstige moeilijk-
heden opgeleverd.

Wanneer straks de lijn wordt
doorgetrokken en ook in economi-
sche zaken de medezeggenschap
der werknemers zal zijn verkregen,
zal dit vermoedelijk wel wat ge-
compliceerder zijn. Dit is veel
moeilijker te beoordeelen terrein.
Dit geldt voor de medezeggen-
schap in de bedrijfsgemeenschap,
den bedrijfstak, maar het geldt in
nog meerdere mate voor de onder-
neming.
Het is gewenscht dat over de wijze
waarop dit ideaal verwezenlijkt
kan worden, nog eens rustig en
ernstig worde nagedacht.
Het moet zoo zijn dat deze mede-
zeggenschap, dit recht van mede-
spreken, den werknemer nauwer
aan de onderneming bindt, zijn
verantwoordelijkheidsgevoel ver-
sterkt, de verhouding tot de lei-
ding inniger maakt en hem het
besef bijbrengt dat hij in zijn eigen
zaak werkt. Maar de leiding moet
steeds bij de directie blijven, kan
nooit aan de arbeiders komen.

Dr A. A. van Rijn over.

„Sociale politiek"
Er is een boek verschenen dat tot titel
draagt: „Nieuw-Nederland". Het is
in 1944 te New-York uitgegeven en
bevat bijdragen van buiten bezet ge-
bied, in verband met den wederopbouw
van ons land, verzameld door Mr Dr
A. A. van Rijn.
Verschillende vooraanstaande Neder-
landers hebben er bijdrage in gege-
ven over zeer belangrijke en interes-
sante onderwerpen.
Voor ons bestek is het artikel van den
verzamelaar zelve over: „De sociale
politiek", wel het meest belangrijkste.
Om onze lezers eeniger mate een in-
zicht te geven welke gedachten den
schrijver hierbij leiden, nemen we
enkele bladzijden uit zijn opstel over:
„De vraag, welke motieven onze hou-
ding in het sociale vraagstuk bepalen,
is van groot belang. Ik acht het noo-
dig daarover iets meer te zeggen. Zulks
bevordert het elkaar begrijpen en
neemt onnoodige misverstanden weg.
Naar mijn meening zijn de motieven,
die ons in het sociale handelen moeten
leiden: menschwaardigheid en solidari-
teit. Beide zijn voor mij religieus ver-
ankerd.
De eerbied voor den mensch, de
menschwaardigheid, is een richtlijn, die
den mensch ziet als een persoonlijkheid.
Verhoudingen in het productieproces,
die tekort doen aan den eerbied, die
wij voor iederen mensch moeten heb-
ben, die derhalve de waarde van den
mensch als persoonlijkheid aantasten,
moeten worden veranderd.
Stel ik mij de vraag: waarom moet ik
eerbied hebben voor een ander
mensch, dan is mijn antwoord: omdat
ik in mijn medemensch zie het schep-
sel Gods. Hij schonk ons het levens-
licht, opdat wij allen, zonder uitzon-
dering, het plan dat Hij met ons leven
heeft, zouden zoeken en volbrengen.
Zoo krijgt ieder zijn mogelijkheden,
ieder fczijn taak. Ieder heeft als het
ware een opdracht van God. Daarom
kannen wij niet minder dan eerbied

hebben voor iederen medemensch met
een zoo hooge roeping. En wij moeten
voor iederen mensch den eisch stellen
van een menschwaardig bestaan.
Het geloof dat God den mensch heeft
geschapen, geeft naar mijn meening,
ook den grondslag voor een hechte
gemeenschap. De menschheid is al het
ware één groot gezin. Voor de individua-
listische gedachte van het „ieder voor
zich" is daarbij geen plaats. Solidari-
teit is noodig. De Apostel Paulus
heeft deze gedachte van solidariteit in
het tweede hoofdstuk van zijn eersten
brief aan de Corinthiërs op klassieke
wijze omschreven. Zooals alle leden
van het lichaam moeten samenwerken
om het lichaam te kunnen doen
functioneeren, zoo moeten de volge-
lingen van Christus één zijn in Hem.
Hiermede is de juiste basis gelegd
voor . de gemeenschapsgedachte. Zij
moet in de maatschappij leiden tot
vormen van samenwerking tusschen
werkgevers en arbeiders".
Het behoeft voor on?e lezers geen
breed betoog, dat wij het met dezen
gedachtengang van Dr van Rijn vol-
komen eens zijn. Hier vindt men den
rechtsgrond der christelijke vakbewe-
ging.
Ook wat de schrijver verder opmerkt
over sociale rechtvaardigheid, heeft
volkomen onze instemming. Hij verwijst
daar naar de wetgeving van oud-Israël,
die zich richt tegen opeenhooping van
bezit en economische overheersching.
en die uiteraard in onze moderne
maatschappij niet zoo toegepast zou
kunnen worden, maar waarvan de
geest die er uit spreekt, ook ons toch
wat te zeggen heeft.
In het vervolg van het opstel wordt
dan gesproken over sociale zekerheid
en in verband daarmede over het Rap-
port Beveridge in Engeland.
Wat daarover wordt medegedeeld is in
hooge mate belangrijk. We hopen er In
De Gids nog wel een en ander over
te schrijven.

Arbeidersvacantie

Door de Stichting van den
Arbeid is aan het College van
Rïjksbemiddelaars verzocht al-
gemeene machtiging te verlee-
nen om aan haar arbeiders een
minimum vacantie van één week
met behoud van loon . toe te
staan in die gevallen, waarin tot
dusver minder werd gegeven.
De Stichting van. den Arbeid
spreekt de verwachting uit, dat
men zich in werkgeverskringen
na het verschijnen van deze
machtiging hieraan algemeen zal
houden.

De schrijver — wie onzer had het
anders verwacht — is voorstander van
Bedrij f sorganisaties.
Hij wil deze verordenende bevoegd-*
heden geven. Op de vraag hoever moe-i
ten deze verordenende bevoegdheden
zich uitstrekken, geeft de heer Van
Rijn dit antwoord: „Van belang U
hierbij vooral de vraag, of de bedrijfs-
raad alleen het sociale, dan wel ook
het economische gebied moet bestrij-
ken. Er is tusschen beide verschil. De
sociale taak van den werkgever is het
regelen der arbeidsvoorwaarden. Da
economische taak van den ondernemer
is het vaststellen van zijn commercieele
en technische gestes. Ondanks dit
verschil hangen beide toch nauw met
elkaar samen. In een bedrijfsraad,
waar de arbeidsverhoudingen worden
vastgesteld, zullen ongetwijfeld ook
commercieele en technische vragen
moeten worden besproken, al was het
alleen reeds om den vakorganisaties
duidelijk inzicht te geven in de econo-
mische positie en draagkracht van het
bedrijf. Maar dat beteekent nog niet,
dat commercieele en technische vragen
daar beslissend moeten worden ge-
regeld. Naar mijn meening is er plaats
voor een sociale en economische orga-
nisatie, die naast elkander loopen, ge-
lijk vóór den oorlog reeds algemeen
het geval was.
Wel is het gewenscht, dat de ontwikke-
ling van de economische organisaties
zich niet geheel buiten de vakvereeni-
gingen voltrekt. Ik zou er daarom voor
voelen, daarbij voor eenige vertegen-
woordigers een plaats in te ruimen".
De heer Van Rijn wil in de Bedrij f s-

• raden geen behandeling van sociale én
economische vragen. De eerste wil hij
daarin wel behandeld zien, voor de
laatste wil hij een afzonderlijke orga-
nisatie. Over sociale onderwerpen wil
hij voorts volledig medezeggenschap
der arbeiders, over de economische
zullen ze alleen mede mogen advisee-
ren, maar zullen de werkgevers moe-
ten beslissen.
Wie kennis heeft genomen' over onze
„Richtlijnen", zal begrijpen dat wij het
op dit punt met den heer Van Rijn niet
eens zijn. Wij meenen dat de sociale én
de economische zaken in één orgaan
moeten worden behandeld, zij het ook
dat zich dit kan splitsen in twee sec-
ties: een voor de sociale, de andere voor
de economische vragen.
Wij zijn voorts de meening toegedaan,
dat over economische zoowel als over
de sociale vragen de arbeiders mede
moeten kunnen beslissen, al willen wij
ruimte laten voor de mogelijkheid dat
ten aanzien van de economische sectie
geen pariteit noodig is tusschen da
werkgevers- en werknemersvertegen-
woordigers. Zooals bekend meenen wij
dat dit ten aanzien van de sociale vra-
gen wel noodig is.
Maar over dit verschil bij de uitwer-
king, hopen we met Dr van Rijn nog
wel eens van gedachten te wisselen*



Offers
In de achter ons liggende oorlogsjaren
hebben duizenden groote offers ge-
bracht. Offers van bezit en van wel-
vaart. Offers van vrijheid en rust. Ook
offers van het leven van zichzelf of
van degenen, die hun het liefst op
aarde waren.
De oorlog is gewonnen door het bren-
gen van offers van goed en^bloed „alte-
zamen". Die offers zijn in'veel geval-
len met blijdschap gebracht, wanneer
de vrijheid van het vaderland daar-
tegenover in de weegschaal werd ge-
worpen.
Nu is de oorlog voorbij — is het nu af-
geloopen met het brengen van offers?
Geen sprake van!
Het gaat er nu om den vrede te winnen.
Het gaat er nu om een samenleving op
te bouwen, die de gebreken van de voor-
oorlogsche samenleving niet vertoont en
daardoor evenmin de kiemen in zich
draagt voor een volgenden oorlog.
Er is misschien niemand in de wereld,
die duidelijk voor oogen heeft, wat het
eigenlijk precies inhoudt, den vrede
winnen. In algemeene termen kan men
er schoon over spreken. Niet waar, men
spreekt van vernieuwing, van eenheid
en zuivering. Men wil geen massale
werkloosheid meer — en geen groot
aantal partijen. En de regeering wil
aan het volk gelegenheid geven zichzelf
terug te vinden. * Daarom laat het dit
volk vooralsnog buiten de democrati-
sche verantwoordelijkheid t.a.v. het
regeeringsbeleid.
Het zijn allemaal middelen waardoor
men hoopt ons volksleven weer zóó op
gang te brengen, dat de fouten van
weleer worden vermeden en een orde
van zaken tot stand komt, die van beter
gehalte is, dan de voor-oorlogsche.
Van sommige zijde is er de aandacht
op gevestigd, dat deze volks-vernieu-
wing niet van stoffelijken, maar van
geestelijken aard is. Zal ons volk waar-
lijk een vernieuwing ondergaan, dan
zullen de zielekrachten van dat volk
tot verhoogde werkzaamheid gebracht
moeten worden en dan zoo, dat uit de
krachtbron van het evangelisch geloof
de vruchten van vernieuwing en be-
keering uitspruiten.
Met minder zullen wij inderdaad niet
toekomen.
En wij voegen er aan toe: waar het
er om gaat den vrede te winnen, zul-
len, evenals bij den oorlog, de offers
met blijdschap moeten worden ge-
bracht. En die offers zullen alleen ge-
bracht worden uit en door het geloof,
dat volksvernieuwing slechts mogelijk
is door volksbekeering. Of, met andere
woorden, de strijd om den vrede te
winnen is een strijd om de ziel va»
ons volk.
Naar de mate ons volk op zeer con-
crete onderdeelen bereid is, zich offers
te getroosten, naar die mate zal men
kunnen zeggen, dat de vrede gewon-
nen wordt.
Wij willen in het kort op een paar
dingen wijzen.
Wat wil dat nu zeggen ten opzichte
van het sociaal-economische leven?
Allereerst op de verarming, waarin

ons land en geheel de wereld door den •
oorlog gekomen is. Groote gebieden
zijn onder water geraakt en zullen in
de eerste jaren geen of een geringe op-
brengst geven. Onze havens zijn voor
een groot gedeelte verwoest, met de
installaties incluis. Onze koopvaardij-
vloot is voor meer dan de helft naar
den bodem van de zee verhuisd. Onze
fabrieksgebouwen liggen in puin of
de machines zijn geroofd. Werktuigen,
werkkleeding en werkschoeisel is niet
meer aanwezig. Een groot aantal jonge
mannen zal aan de productie van noo-
dige en nuttige zaken worden onttrok-
ken om de militaire kleeding te dra-
gen.
De invoer van goederen, om het ver-
lorene te vervangen, zal aan het bui-
tenland met den uitvoer van produc-
ten van landbouw en qijverheid moe-
ten worden betaald.
Is onze arbeidende stand bereid zich
offers in den vorm van harden arbeid
en een matige levensstandaard te ge-
troosten?'
Zijn de werkgevers bereid met een
kleine winst genoegen te nemen en
het offer van een groot deel van hun
overvloed en weelde te brengen op
het altaar van den vrede?
Het levenspeil van de groote massa
arbeiders, die het laagst bezoldigd zijn,
mag niet dusdanig dalen, dat behoor-
lijke voorziening in hun nooddruft
onmogelijk is. Het zal integendeel
moeten worden opgetrokken, zoodat
de afstand tusschen de lage en de
hoogste loonen geringer wordt.
Zijn de beter gesalariëerden bereid het
offer van hun betrekkelijke weelde te
brengen om het mogelijk te maken,
dat ook voor den eenvoudige een ge-
zinsleven mogelijk wordt?
In een verarmde gemeenschap zullen
allen offers moeten brengen om ge-
zamenlijk de armoede te overwinnen.
En deze offers moeten met blijdschap
worden gebracht. Dat eischt het Evan-
gelie. Een zekere dwang, een zekere
pressie van overheidswege zal daarbij
niet kunnen worden gemist. Maar naar-
mate de offers met blij moedigheid
worden gebracht, naar die mate zal
gezegd kunnen worden, dat wij, na
den oorlog, ook den vrede gaan win-
nen.
Hetzelfde kan gezegd worden van de

Commissie van advies voor
vereenigings-
aan gelegenheden

Door den Minister van Sociale Zaken
is een commissie ingesteld voor Ver-
eenigingsaangelegenheden. Deze com-
missie brengt desgevraagd op eigener
beweging aan voornoemden minister
advies uit in aangelegenheden, vereeni-
gingen van werkgevers en werknemers
betreffende.
De samenstelling der commissie is
aldus:

Jhr Mr M. van de Goes van Natus,
voorzitter.

A. C. de Bruyn, lid.
E. Kupers, lid.
A. Stapelkamp, lid.

Als secretaris is aan de commissie toe-
gevoegd: Mr Ir A. W. Quint.

Veede

Terwijl wij bezig zijn de copie voor dit num-
mer van ,J)e Gids" klaar te maken, komt
het officieele bericht door de radio dat Japan
de voorwaarden van Potsdam heeft aanvaard
en de Japansche Keizer aan al zijn troepen
het bevel gegeven heeft den strijd te staken.
Wat een ontroerend en machtig moment in de
wereldgeschiedenis], Na ruim 5 jaren oorlog
— voor China zelfs 8 jaar -- zal het dan nu
eindelijk vrede zijn in de wereld.
Wij zullen er even aan moeten wennen, geen
dagelijksche berichten meer te ontvangen van
de fronten. Wij zullen er even aan moeten
wennen dat de sensatie over de uitwerking
van de atoombom niet meer door radio en
dagblad zal worden verbreid. Het is thans
echt vrede, in Nederland en Indië.
Wij zullen nu met volle kracht aan den arbeid
moeten. Aan den opbouw van ons land en van
Indië. God schenke ons volk daartoe de lust
en de kracht. Hij zegene ook in dit opzicht
onzer handen werk. Hij geve ons die stem-
ming der dankbaarheid voor de betoonde ver-
lossing die Hem welbehagelijk isl

hulp, die aan oorlogsslachtoffers, aan
oude en zieke arbeiders, aan invali-
den gebracht zal moeten worden.
Door bedrijfsregelingen en door
Overheidsbepalingen zal voor deze
categorie hulp-behoevenden als een
hun toekomend recht gezorgd moeten
worden. Hieraan ontbreekt nog zeer
veel. Krachtige maatregelen om deze
groepen te helpen, mogen niet achter-
wege blijven.
Maar de gelden moeten komen uit de
inkomsten van het bedrijf en van
particulieren. Zal ons volk in zijn
breede lagen zijn verantwoordelijk-
heid ten opzichte van deze volksge-
nooten gevoelen en bereid zijn zich de
offers te getroosten om op te brengen,
wat daarvoor noodig is?
Dit is een Evangelische eisch: „Wie
twee rokken heeft, geve hem, die niet
heeft". In de taal van onzen tijd wil
dat zeggen, dat de voorzieningen die
noodzakelijk zijn, worden getroffen,
ook al kost dit aan een deel van de
bevolking offers in geld en goed.
Maar ook andere offers zijn noodig.
We kennen voor den oorlog bedrijfsver-
houdingen, waarbij van „bedrijfsge-
meenschap niet of nauwelijks kon
worden gesproken. Er was een gewel-
dige afstand tusschen den ondernemer
en „zijn" arbeider. Op de arbeidsvoor-
waarden had de laatste weinig of geen
invloed, laat staan op het welwezen
van de onderneming. Daarin is in de
laatste jaren vóór den oorlog geleidelijk
wel verbetering gekomen, maar het
bleef slechts „stuk-werk". Na den

onder de

havenarbeiders
De z.g.n. eenheidsvakbeweging heeft
opnieuw kans gezien onrust te brengen
onder de havenarbeiders van Rotter-
dam, een onrust die volgens de laatste
berichten ook overgeslagen is naar
Amsterdam.
Na een 24-uurstaking in de Rotterdam-
sche baven, welke reeds een z.g.n.
golidariteitsstaking was, heeft een ge-
deelte der Amsterdamsche havenarbei-
ders eveneens het werk voor 24 uur
neergelegd, om daarmede de solidariteit
met de Rotterdamsche collega's te be-
zegelen.
Wfl behoeven niet te zeggen hoe fu-
nest wij dit optreden vinden voor een
goede ontwikkeling der sociale ver-
houdingen in de haven en in geheel
bet land. Indien de menschen die deze
•takingen proclameeren, een greintje
verantwoordelijkheidsgevoel bezaten,
souden zij er voor terugdeinzen.
Dat ontbreekt echter ten eenenmale. De
achtergrond dezer stakingen is (""-n

andere dan de havenarbeiders in bewe-
ging te brengen en bepaalde politieke
oogmerken te verwezenlijken. Het zich
telkens tot de Regeering wenden,
over de hoofden der werkgevers heen,
spreekt hier duidelijke taal.
Daarom is temeer te betreuren, dat de
Regeering tegenover deze onruststo-
kers, zulk een weifelende houding
aanneemt. Eenerzijds wordt gezegd dat
niet onderhandeld kan worden zoolang
er conflicten zijn, anderszïjds wordt
na een conflict weer overleg in uitzicht
gesteld, dat den drang naar nieuwe
conflicten in zich bergt.
WQ bedoelen dit: De Regeering had
ronduit moeten zeggen: wij onderhan-
delen alleen met organisaties die naar
het Nederlandsche recht en de Neder-
landsche wet als v a k o r g a n i s a -
t i e s kunnen worden beschouwd. Met
die a l l e e n , maar met die ook
a l l e n zonder onderscheid van rich-
ting. De eenige voorwaarde is dat men

zich houdt aan' wet en recht. Wanneer
zoo resoluut een maand terug de zaak
was gesteld, waren er nu geen sta-
kingen meer. Juist dat telkens van de
Regeeringstafel in uitzicht stellen van
overleg met een groep zonder organisa-
torisch verband, heeft de onrust ver-
groot.
Wij gelooven gaarne dat de Regeering
dat niet bedoeld, maar het is naar onze
overtuiging er wel het gevolg van ge-
weest.
Dit heeft mede v e r t r a a g t het af-
werken van de materieele verlangens
der havenarbeiders.
De drie transportarbeidersbonden zijn
reeds geruimen tijd met de werkgevers
in het havenbedrijf aan het onderhan-
delen. Op diverse punten is reeds over-
eenstemming • bereikt. Op andere moet
die nog. worden verkregen. De afwik-
keling er van wordt sterk bemoeilijkt
door deze stakingen, die heel vaak
gaan over datgene waarover de onder-
handelingen loopende zijn. Zoo blijkt
ook hier weer hoe in dit opzicht met
de waarachtige belangen der haven-
arbeiders wordt gespeeld.
Wij hopen dat de christelijke haven-
arbeiders dit hoe langer hoe meer dui-
delijk en klaar zullen zien, en hieruit
voor zichzelf de consequenties zullen
trekken, anders raken we al dieper in
het moeras.

oorlog is een sterke drang bij de arbei-
ders opgekomen om medezeggenschap
in de arbeidsvoorwaarden niet alleen,
maar ook in de onderneming en be-
drijf zelf te verkrijgen. De instelling
van organen voor de bedrijfstakken,
waarin ondernemers en arbeiders als
bedrij f sgenooten met elkaar de be-
drijfsbelangen behartigen, is nu aan
de orde gesteld. Zullen de ondernemers
bereid zijn aan de arbeiders de mede-
zeggenschap in het bedrijf te verlee-
nen, waarnaar dezen uitzien? Als
mondige en volwassenen bedrijfsgenoo-
ten hebben zij aanspraak op zulk een
plaats in de bedrij f sgemeenschap, dat
zij aan den opbouw en opbloei van
het bedrijfsleven kunnen medewerken.
Dat beteekent, dat de ondernemers"
een deel van hun macht en invloed
prijsgeven; dat zij een deel van hun
vrijheid verliezen en een deel van hun
winst moeten loslaten. Want — en dit
is ook een erfenis van den oorlog —
door middel van de in te stellen be-
drijfsorganen of ook anderszins van
overheidswege, zal een breidel moeten
worden aangelegd aan de productie,
zoodat het productie-apparaat niet
maar zal kunnen voortbrengen, wat
de meeste winst oplevert, maar wat op
een bepaald tijdstip voor de volksge-

• meenschap het noodigst en het nuttigst
is.
De nieuw te stichten bedrijfsgemeen-
schappen zullen veel in geordende
bannen hebben te leiden, wat tot voor
kort nog ongebreideld zich kon ont-
wikkeld.
Nogmaals, dat houdt in, dat de werk-
gevers offers zullen moeten brengen.
Offers aan macht en invloed, offers
aan vrijheid en inkomsten.
Naar de mate, waarin zij daartoe be-
reid zijn, zullen wij den vrede winnen.
Want de arbeiders van 1945, die hun
offers aan den oorlog in ruime mate
hebben gebracht en — naar wij ver-
trouwen — ook bereid zijn hun offers
voor het winnen van den vrede te
brengen, vragen een dusdanige plaats
in de bedrijfsgemeenschap, dat zij met
hun heele persoonlijkheid, als volwaar-
dige menschen en op democratische
wijze aan het welzijn van het bedrijfs-
leven kunnen medewerken.
Wij leven in een tijdperk, waarin het
personolisme opgeld doet. De persoon-
lijkheid van den arbeider is in de
moderne bedrijfsontwikkeling al te
lang onderdrukt. Zij komt thans naur
volwaardige plaats opsi^h611- Zij wil
thans haar roeping vervullen in de
bedrijfsverhoudingen en is bereid
daarvoor verantwoordelijkheid te dra-
gen.
Wordt deze drang verstaan en wordt
daaraan zonder onnoodig uitstel vol-
daan, dan zijn wij goed op weg ook
den vrede te winnen.
En dat kan alleen indien er bij werk-
gevers en overheid, maar ook bij de
arbeiders bereidwilligheid is, om, ieder
op eigen terrein, offers te brengen.



Bewust
nagestreefde
afzondering ?

In het herderlijk schrijven der kerken
in Daarle, Den Ham, Helléndoorn,
Lemele, Lemerlerveld, Nijverdal, Vrie-
zenveen, Vroomshoop, waarover in
nummer 8 van De Gids reeds geschre-
ven werd, komen onder het hoofd:
„Geen onnoodige afzondering der
christenen, geen separatisme", de vol-
gende zinsneden voor:
»Zonder in een algemeene beoordeeling
te treden van de achter ons liggende
geschiedenis, erkennen wij met eerbied
het werk dat op sociaal terrein door
christelijke voormannen en organisaties
gedaan is in een tijd, waarin onze kerk
haar profetische en priesterlijke taak
tegenover het geheele volk verwaarloos-
de en geen aandacht schonk aan de pro-
fetische stem van de strijdende arbeids-
beweging — profetisch, omdat zij de
Kerk stelde voor iden eisch van christe-
lijke gerechtigheid en naastenliefde
ondanks het feit, dat zij vaak met God
niet rekende en alle heil van het aard-
sche verwachtte.
t>e tegenstelling op politiek en maat-
schappelijk gebied tegenover het
socialisme en op schoolgebied tegenover
het 19de eeuwsche liberalisme hebben
echter onder allerlei invloeden geleid
tot een bewust gezochte en nagestreefde
afzondering van vele oprecht belijdende
leden der gemeente in christelijke ver-
eenigingen en organisaties op politiek,
maatschappelijk en cultureel gebied,
die vaak met groote willekeur de taak
van den uitleg van Gods Woord over-
namen buiten de levende gemeenschap
der Kerk om en vanuit een gesloten
groep van gelijkgezinden.
Wij zijn nu tientallen jaren verder.
Nieuwe geestelijke gevaren bedreigen
ons. Ook is een oorlog over en door ons
volk heengegaan. Bewust, dat de hou-
ding van de Kerk, d.i. van ieder lid
der Kerk, tegenover de wereld thans
een. radicaal-profetische en priesterlijke
zal moeten worden — d.w.z. getuigend
*n dienend — een apostolische aan-
valshouding in plaats van een verde-
digende, meenen wij U met ernst te
moeten waarschuwen tegen de hervat-
ting van de separatistische (afzondc-
rings) neigingen van het christelijk-
protestantsche volksdeel van vóór den
oorlog. Want daarvoor zouden wij in
deze gemeenschappelijke geestelijke
gevaren one weer op allerlei terrein
des levens als christenen apart plaat-
sen, daardoor zouden wij de solidariteit
niet het volk verbreken, de christelijke
dienst aan de wereld verzwakken, en
het buitenkerkelijk deel van ons volk
overlaten aan zichzelf. Wij zouden ons
dan niet mogen verwonderen over de
voortschrijding van de ontkerstening".
Naar deze waarschuwing der kerk, wil-
len wij niet alleen met onze beide ooren,
maar ook met ons hart luisteren.
Want als de Kerk spreekt, komt het
evangelie van Christus tot ons. En
komt dus eigenlijk de Heere Christus
zelf tot ons.
Toch mogen we niet nalaten in verband
met bovenstaande uitlatingen een en
ander op te merken.
Daar is in ons hart blijdschap om de
erkenning van het werk dat op sociaal
terrein- door christelijke voormannen
en organisaties werd verricht. Want de
tijd ligt heusch nog niet zoo ver achter
ons, dat de christelijk-sociale actie
d°or de kerk-dienaars in het algemeen
Vrerd afgewezen en veroordeeld. Heel

aak vverd tevergeefsch om medewer-
nS aan menige .pastorie-deur aange-

klopt. Menigmaal kwam uit de studeer-
:amer en van de kansels de waar-
^huwing tot de christenen om zich niet

deze actie te bemoeien, omdat
langs dien Weg de ontevredenheid
werd aangekweekt. Maar „de man op

e preekstoel" volstond met tot berus-
ting aan te manen en begreep van den
zielestrijd der christen-arbeiders niets.
Daarom willen al degenen die thans
andere adviezen geven dan toen, voor-

ichtig zijn en er voor waken de ge-
meenteleden in verwarring te brengen.
Dat ook de gemeenteleden niet zoo grif
zijn bij het opvolgen van de adviezen,
moet worden toegeschreven aan het feit,

dat vele predikanten zich vroeger noch
om het stoffelijke noch om het waar-
achtig geestelijk welzijn hunner ge-
meenteleden hebben bekommerd. Daar-
om past thans aan de predikanten
eenige bescheidenheid als ze gaan
spreken over roeping der christenheid
nu.
Als wij met dankbaarheid aanvaarden
de erkenning over het werk der chris-
telijk-sociale actie, dan leggen wij die
dank neer aan de voeten van Hem, die
ons daartoe geroepen heeft en willen
gebruiken. Want ook in dien weg heeft
Hij Zijn Kerk willen bewaren en Zijn
Koninkrijk gebouwd.
Is het juist dat de christelijk-sociale
actie bewust de afzondering heeft na-
gestreefd? Ja en neen. Ja, omdat wij
hebben leeren inzien, dat het noodig
was, eigen organisaties te stichten om
alleen langs dien weg mede een zou-
tend zout of een zuurdeesem te zijn.
Zij, die in de laatste decenniën der
vorige eeuw poogden in de algemeene
sociale organisaties, die toen reeds
sterke humanistische en of socialisti-
sche tendenzen vertoonden, de stem
van het geloof en het evangelie te laten
doorklinken, moesten de bittere erva-
ring opdoen dat zij niet gehoord wer-
den en hun stem meestal werd ge-
smoord.
Het is voorts niet vreemd, dat het tijd-
perk van den overgang naar de twin-
tigste eeuw de vakbeweging sociaal en
economisch volkomen onvruchtbaar
was. Hij was een dispuutgezelschap
geworden en. tot eenige sociale verbe-
tering niet in staat. Vandaar dan ook
mede de uitbarsting in 1903 en het
daarna uit elkaar gaan van de vak-
organisatie in vier, eigenlijk vijf,
richtingen, n.l. de sociaal-democratische,
de anarchistische, roomsch-katholieke,
protestantsche en liberale.
Wij gaven dus allereerst het bevesti-

gende antwoord. Maar daarnaast zei-
den we ook ,,neen" tegen deze uiting
der kerken in een deel van Overijsel.
Want, ook al erkennen wij het gevaar
van onnoodige afzondering, separa-
tisme, bewust gezochte en nage-
streefde afzondering, beteekende niet
opsluiting en conserveering. Eigenlijk
is het woord afzondering hier niet
juist. Het was het bijeenbrengen der
geestelijke krachten tot een strijd tegen
hen, die het evangelie niet tot richt-
snoer namen, die uit de humanistische
beginselen leefden. Waarbij niet
slechts hét gemeenschappelijk op-
treden een getuigenis was, maar ook
het persoonlijk belijden niet werd ge-
mist.
Aanvankelijk voelden wij neiging om
uitvoerig in te gaan op het laatste
deel der eerste geciteerde zin, n.l. met
groote willekeur de taak van den uit-
leg van Gods Woord overnemen bui-
ten de levende gemeenschap der kerk.
Wij willen alleen volstaan met de
opmerking, dat juist vanuit de chris-
telijk-sociale actie de roep tot de
kerk uitging om de uitleg van Gods
Woord over hetbreede terrein van het
sociale leven.
Talma was een van de eersten die uit
naam der christelijk-sociale actie, in
die richting werkzaam was met zijn
Leidsche lezingen over „De Arbeiders-
beweging". Slotemaker de Bruine was
zijn opvolger, die op de tekorten der
kerk wees en met anderen, in de veel-
vuldige christelijk-sociale cursussen in
Lunteren, poogde dit tekort weg te
nemen. Hier moet de kerk in zelfbe-
schuldiging zichzelf herzien en pogen
het' tekort aan te vullen.
Voor ditmaal genoeg. In een volgend
artikel over de apostolische aanvalshou-
ding.

J. SCHIPPER.

N.B. Een van onze leden maakte er
mij op attent dat in 't artikel „De Kerk
en het sociale leven" (no. 8) ten on-
rechte wordt medegedeeld, dat de óp-
roep van de Ned. Herv. Kerk niet tot
de gemeente, maar tot het gansche
volk was gericht. De onnauwkeurigheid
werd reeds in het artikel in De Gids
(no. 9) „Christelijke gerechtigheid en
"onderlinge rechtvaardigheid" hersteld.
Ten overvloede vestig ik hierop de
aandacht. Sch.

Den

meuwen
geest 99

„Je Maintiendrai" het weekblad van
't personolistisch-socialisme en spreek-
buis van de huidige regeering, heeft
zich verheugd over den nieuwen geest
die onder de arbeiders zich baanbrak.
Dezen nieuwen geest kwam volgens
het blad tot uiting in afkeuring van de
oude vakbeweging, een toenadering tot
de eenheidsvakbeweging en in de Rot-
terdarnsche havenstaking. Het blad
juichte, toen dit laatste geval zich voor-
deed: de arbeiders zijn niet meer de
simpele contributiebetalers, ze volgen
niet rneer door dik en dun de oude lei-
ding.
Het blad zal reden hebben zich nog
meer te verheugen. Een tweede en derde
staking is prompt gevolgd.
Altegader „solidariteitsstakingen".
Meerdere kunnen worden verwacht.
„Toontje solidair", uit de geschiedenis
der vakbeweging goed bekend en kind
in huis bij de syndicalistisch-anarchis-
tische groepen, komt weer op 't tooneel.
En dat in alle mogelijke creaties. De
allernieuwste is in Utrecht aangekon-
digd. Daar is door de P.O.D. een be-
kend industrieel wegens collaboratie
gevangen genomert.
De man die vermoedelijk aan de Duit-
schers millioenen heeft verdiend, heeft
zich naar het bekende Schriftwoord:
„Vrienden gemaakt uit den onrecht-
vaardigen mammon".
Het is algemeen bekend dat hij van-
wege zijn mildheid en „goeddoen"
machtige beschermers heeft.
Het personeel van zijn fabriek heeft
zich daarbij nu ook in de rij geschaard
en een staking aangekondigd wanneer
genoemde heer niet zou worden vrij-
gelaten.
Van den nieuwen geest gesproken!
Solidariteit tot zelfs in de collaboratie.

Voor onze meisjes en vrouwen •

Vrij
IV.

,Jopie, je mag niet jokken", zegt
Moeder tegen haar dochtertje van
zes jaar. „Jokken is leelijk. Je
moet de dingen zeggen zooals ze
zijn.
Jopie kijkt verschrikt. Maar dan
ineens, met iets triomf ante lij ks:
„Ja maar, Moeder, van den winter
zei U zélf dat ik zeggen moest dat
Vader niet thuis was als er iemand
voor hem kwam. En hij was wél
thuis. Enne . . . ."
Enne . . . . denkt Moeder voor het
kind verder, van den winter en
al de jaren van de bezetting, heb-
ben we allemaal gejokt, groote
leugens en kleine leugentjes, uit
verweer tegen den vijand, uit nood-
weer tegen den honger - uit zelfver-
dediging en omdat 't er langzamer-
hand haast bij hooren ging.
Nu is 't enkele maanden na de be-
vrijding. We willen weer eerlijk
worden . . . . maar de kleintjes
zijn opg-sgroeid met de scherp in-
geprente waarschuwing): ,£eg
maar, dat Vader niet thuis is" —
en Vader zat op de vliering of
onder de vloer .
„Zeg maar, dat je den heelen dag
nog g-een eten gehad hebt" — en je
had net bij de Iko gegeten en je
broertje stond met een zak vol
boterhammen om de heek van de
volgende straat.
„Zeg maar . . ." of „Zeg niet . . ."
En nu is het ineens weer: „Je mag
niet jokken, jokken is leelijk."
Voor'de kleintjes is het leven niet
eenvoudig op het oogenblik. Maar
voor de grooteren en voor de vol-
wassenen óók niet.

en wat nu
De zedelijke normen zijn losge-
laten, heet het in couranten en op
congressen. En nu moeten we weer
worden teruggebracht tot die nor-
men.
Ja, inderdaad. Maar het is gemak-
kelijker gezegd dan gedaan. Want
het liegen en bedriegen is als 't
ware verweven geraakt met ons
alledag-leven. De zwarte handel
is er een symptoom van, maar
even goed onze eigen kleine leu-
gentjes en knoeierijtjes om nog
wat meer van 't een of andere te
pakken te krijgen. Hoe komen we
er w&zr van los?
We moeten misschien eerst weer
gaan zien dat het fout is. Niet
alleen als een ander het doet, maar
in de eerste plaats als we 't zelf
doen. Dat op zichzelf is al moei-
lijk. Omdat het altijd gemakke-
lijker is een fout in een ander te
zien dan er een in jezelf te erken-
nen. Maar ook, omdat het toch
sneu is, als een ander wél profijt
blijft trekken van wat minder eer-
lijkheid, en het zou aan ons voor-
bijgaan!
Het is de kwestie van 't profijt,
die ons het meeste dwars zit. 't
Profijt van het krijgen, van het
hebben, al is het dan maar een
klein beetje meer dan je toekomt.
Wat meer eer, een betere plaats
in het werk, wat hooger winst,
een aardiger, vlotter jongen, een
béétje meer eten nog, een stukje
extra van de kleeding-uitdeeling,
al wat w-2 maar krijgen en hebben
kunnen. Je kunt immers heusch
in dezen tijd nog wel wat erbij ge-
bruiken!

Het is deze laatste jaren als een
ziekte in ons geworden. Hoe ko-
men we er ooit weer af?
Door te zien dat het fout is.
Want het Evangelie eischt van
ons dat we waar, dat we eerlijk
zullen zijn. ledere onwaarheid, ook
de kleinste, brengt een kreuk in
de verhouding met elkaar. En een
kreuk is iets leelijks, iets dat er
niet hoort, is fout.
Als ive dat eenmaal zien en
erkennen, zullen we er ook iets
aan moeten doen. We zullen moe-
ten gaan vechten tegen de heb-
zucht en tegen de slapheid van „'t
is toch zoo erg niet" in onszelf.
Vechten, vechten en nog eens
vechten, vanuit een strenge zelf-
critiek en met groote volharding,
't Gaat n.l. om herstel van ons
volk, niet alleen wat huizen en
fabrieken en bestaan betreft, maar
net zoo goed om al wat kromge-
groeid en kapot is in onszelf, 't
Gaat om de kinderen, om de op-
groeiende jeugd en óók om d-e vol-
wassenen — om heel ons volk.
En dan moeten we beginnen bij
onszelf, niét het voorbeeld aan een
ander overlaten.
Dat wordt een hard gevecht, en
een moeilijke overwinning. Maar
Jezus Christus heeft gezegd: zij die
gezond zijn, hebben geen genees-
heer noodig, maar zij die ziek zijn.
Mark. 2:17.
Hoe is het — willen we den ge-
neesheer, die zich „de Waarheid"
noemt, in ons dagelijksch leven toe-
laten? Dagelijks op leugen en be-
drog, tot op het kleinste leugentje
en het „onschuldigste" geknoei
door Hem gecontroleerd worden?
En van Hem leeren, dagelijks op-
nieuw, oprecht en waar en zonder
bedrog te zijn?
Vooruit dan! op in den strijd, tot
deze overwinning zal zijn behaald.

r'. A. W. v. Stoetwegen,



Het Internationaal
Christelijk
Vakverbond

••••••••••i

lïa de overwinning van recht en vrij*
held op de tyrannle die nationaal*
socialisme en fascisme in Duitschland,
Italië en Japan, in de door hen be-
zette gebieden hebben uitgeoefend, ia
het de internationale arbeidersbewe-
ging weer mogelijk, haar werk te her-*
vatten.

'Het Internationaal Christelijk Vak-
verbond, dat zijn secretariaat in Ne-
derland heeft, hield op 16 en 17 Augus-
tus, te Brussel, onder voorzitterschap
van Oud-Minister Pauwels, de eerste
vergadering van zijn permanent co-
mité, dat het bestuur der Internationale
en de vertegenwoordigers der Christe-
lijke Vakinternationales, omvat.
Het I.C.V. verheugt zich over den
vrede, die de grondslag vormt voor
het geluk en de welvaart der volkeren
en met name voor de arbeiders, die
tijdens den oorlog de zwaarste offers
hebben moeten brengen.
Het verheugt zich over de overwin-
ning op fascisme en nationaal-socialis-
me, waartegen de Christelijke Vakbe-
weging, sinds bijna 25 jaar, onverzwakt
strijd heeft gevoerd, zooals het zich
tegen iederen vorm van monopolie op
het gebied der vakbeweging en tegen
iedere staatsvakbeweging verzet heeft
en blijft verzetten.
Het I.C.V. verheugt zich over de opbloei
der arbeidersbeweging in de landen,
die pas kort hun vrijheid hebben ver-
kregen en het roept de christelijke
arbeiders op, hun vakbeweging sterk te

' maken en mede te werken om aan de
arbeiders in de geheele wereld de plaats
te verzekeren, die hun toekomt.
Na den vorigen oorlog is door de op-
richting der Internationale Organisatie

van den Arbeid, naast den Volkenbond,
aan de vakbeweging der arbeiders een
groot stuk medezeggenschap verzekerd.
Maar in het Statuut der Vereenigde
Naties, is voor deze internationale
organisatie geen behoorlijke plaats in-
geruimd, zooals ook in de delegaties
in San Francisco de arbeid bijna geen
vertegenwoordiging gevonden had.
Het I.C.V. heeft daarom besloten, op
de agenda van zijn buitengewoon Con-
gres, dat op 8, 9 en 10 October te Brus-
sel zal plaats vinden, te bespreken, „de
plaats van den arbeider in den komen-
den tijd, in onderneming en bedrijf, in
staat en samenleving en internationaal".
Dit onderwerp sluit zich aan bij het
overzicht over den stand der vakbewe-
ging, dat in het verslag van den Alge-
meenen Secretaris Serrarens, aan de
orde zal komen.
Hierbij komt tevens in bespreking de
oprichting van vakorganisaties in de
van nationaal-socialisme en fascisme
bevrijde landen, waartoe de Christelijke
en Socialistische Vakorganisaties uit
West-Europa, in samenwerking, hun
bijstand behooren te verleenen om een
gezonde ontwikkeling van een
arbeidersbeweging op democratischen
grondslag te kunnen waarborgen.
Met het oog op het groot gewicht van
het kolenvraagstuk en het grondstof-
fenprobleem voor de economische ont-
wikkeling, vooral in de landen, wier
economisch apparaat door den oorlog
grootendeels is verwoest, zullen ook
hierover oriënteerende besprekingen
aan de orde gesteld worden.
Een slotbeschouwing van den voorzit-
ter zal de positie van de christelijke
vakbeweging in het kader van dezen
tijd omlijnen.

DAMRUBRIEK
Verzoeke alle correspondentie betrek-
king hebbende op deze rubriek, te
adresseeren aan het Bureau van het
C.N.V., Stadhouderslaan 45, Utrecht.
Wij plaatsen hier een probleem wat
voor de beginners wel een zware op-
gave zal zijn, echter mogen zij het
probeeren en dan hooren wij wel of
het gaat. Voor een meer gevorderd
speler zal het een voldoening zijn de
oplossing te vinden. Wij plaatsen dan
probleem No. 1.
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Stand der schijven:
Zwart: 8 tot 10, 17 tot 22, 24 en 27
Wit: 28, 29. 32, 38. 38, 38 tot 40, 42,
48, 49, 50.
Wit speelt en wint.

Voor alle dammers hebben -wij hét
diagram genummerd. Aan allen dus de
raad, eerst uw dambord nummeren,
zooals wij dit in bovenstaand diagram
gedaan hebben.
Wij gaan nu een openingsstudie be-
handelen, waaraan alle dammers aan
deel moeten nemen. Wij plaatsen alle
schijven op het dambord en spelen
aldus:

1. 33—28 18—23
2. 39—33 12—18 •
3. 34—30 7—12
4. 30—25 l— 7
5. 40—34 20—24
6. 34—30 14—20
7. 25X14 9X20
8. 30—25 4— 9?

Bij de laatste zet van zwart hebben
wij een vraagteeken geplaatst. Onze
dammers moeten nu eens nagaan, waar-
voor wij dit teeken gezet hebben. Wij
kunnen vast zeggen, dat wit nu een
schijf gaat winnen. Wij zeggen dus,
dat zwart niet 4—9 had mogen spelen,
doch 110—14 of 17—211. Nu vervolgt

De eerste hulpverleeningen
Het tuberculosebestrijdingsfonds onzer
Christelijke Vakbeweging „D.E.L,"
heeft het werk van de hulpverleening
aan T.B.C.-patiënten hervat.
De eerste hulpverleeningsgevallen loo-
pen nu.
Het spreekt vanzelf dat de mate en
de omvang van de hulp voorshands be-
scheiden moeten zijn, met het oog op
de zeer beperkte financiën, doch het
begin is er gelukkig.
Er is een groote nood. Vele T.B.C.-
patiënten moeten geholpen worden en
dat „D.E.L.", naast andere hulpverlee-
ningsorganen, nu weer is ingescha-
keld, is een zegen.
Alleen maar, nu moeten ook alle
„D.E.L."-vrienden krachtig de schou-
ders zetten onder het werk der T.B.C. -
bestrijding in den kring onzer Christe-
lijke Vakbeweging.
Is in de plaats Uwer inwoning of in
het" rayon waartoe zij behoort, reeds
een plaatselijke „D.E.L."-commissie
gevormd?
Zoo niet, brengt dit dan met spoed in
orde. Dit moet geschieden via den
Christelijken Besturenbond ter plaatse.

het spel zich aldus.
8. 25X14 9X20
9. 35—30 24X35

10. 33—29 34X34
11. 28—22 17X28
12. 32X25.

De stand is nu nog gelijk, doch bij de
volgende zet speelt wit 44—40; zwart
35X44; en wit met 50X30 of 49X29
en de schijf is gewonnen.
Wij zullen nog meerdere spelopeningen
behandelen en wij verzoeken onze
dammers er goede nota van te nemen,
want het naspelen en onthouden van
deze openingen is bevorderlijk voor
hun spel. Wij deelen nog mede, dat wi]
in de volgende rubriek de oplossing
van probleem No. l zullen plaatsen.
En nu dammers aan den slag en wij
hooren van U of wel of wij op den
ingeslagen weg moeten voortgaan of
dat er nog iets bij moet.

DE DAMREDACTIE.

Wij gelooven, dat wie leerde |
luisteren naar het Woord der
Schrift, juist daardoor vond
den vasten bodem waarop hij
kan staan in den strijd. Wij
gelooven, dat juist die over--
tuiging, die Paulus zijn
woorden aan de christensla-
ven in de pen gaf, voor hem,
die haar bezit, kracht en
prikkel beide is in den nooit
rustenden strijd voor recht.

Ds A. S. T ALMA.
(•«•••••••••«•••••i

Het fondsbestuur wacht op Uw mede-
deelingen omtrent de samenstelling
dezer commissies, want er moet nu
actie worden gevoerd door de verster-
king van de fondsfinanciën: in de
maanden September en October moe-
ten overal bloemen- en collecte-dagen
worden georganiseerd.
Ook voor de werving van donateurs ia
het nu den tijd.
Vrienden, allen aangepakt nu.
Leden der Christelijke Vakbeweging
en hun huisgenooten (die niet zelfstan-
dig georganiseerd kunnen zijn), die
aan tuberculose lijdende zijn, kunnen
aanspraak maken op hulp uit het
fonds „D.E.L.".
Aanvragen om hulp moeten geschie-
den aan de plaatselijke „D.E.L."-
commissies, die daartoe aanvraagfor-
mulieren opvragen aan het fondsbe-
stuur.
De eerste hulpverleeningsgevallen be-
treffen:

Bijdrage sanatoriumverpleging:
Lid Kantoor- en Handelsbedienden,
Zaandam; Sanatorium „Sonnevanck".
Dochter lid Landarbeiders, Borssele;
Sanatorium „Sonnevanck".

Bijdrage Herstellingsoord:
Kind lid Werkmeesters, Groningen;
„De Zulthe", Rhoden.

VACANTIE-OORD TE PUTTEN
Het hoofdgebouw van ons vacantie-
oord te Putten is op het oogenblik in
gebruik als nood-sanatorium, het bij-
gebouw „De Rimboe" dient tot huis-
vesting van de bewoners van het
vroegere Diaconiehuis der NederL
Hervormde Gemeente te Putten, en
op het theehuis „De Koekoek" (de ont-
spanningslocalitet van het V.O.) heeft
het evacuatie-bureau beslag gelegd.
Met het nieuwe bijgebouw „De Instuif"
hebben de satellieten van onzen vijand
raar omgesprongen. De conferentiezaal
is in gebruik geweest als cabaret-,
bioscoop en de mooie twee-persoons-
kamertjes rondom de zaal gelegen,
zijn geheel leeg gehaald: alle kasten
en vaste waschtafels zijn verdwenen.
Al denken wij nu nog niet aan de
vroegere vacantie-genoegens — daar
zijn de omstandigheden niet naar —
wij zullen toch ons best doen het V.O.
D.V. zomer 1946 voor ontvangst van
gasten in gereedheid te hebben.

W. DE JONG,
Verbondspenningmeester.

De KI assen strijdslee*
In „Vrij Nederland" bespreekt de heef
Stufkens de vraag of de klasserurtrÖtt
heeft afgedaan. Hij wijst er daarbij OR?
dat het woord in de literatuur van van«
daag niet meer voorkomt en dat ooi
het weer te vinden men terug moet
naar den grondslag van het C-N.Tfc
„dat in de bestrijding van de klasse»»
strijdleer zijn program toespitst".
Uit het verband waarin deze opmer»
king kan worden afgeleid, dat d*
schrijver dit min of meer ouderwetse!»
vindt. De klassenstrijd heeft afgedaan*
De discussies op onze jongste alge*
meene vergadering, voornamelijk van
de zijde der oude garde, was voor den
heer Stufkens wellicht leerzaam ge*
weest Daar waren de menschen, dl*
aan den lijve hebben gevoeld wat d*
klassenstrijd beteekende, ook in zijn
practische toepassing voor het geesten
lijke leven der arbeiders. Het ging niet
alleen om stoffelijke goederen.
De christelijke vakbeweging is geboren
in den strijd om geestelijke bevrijding
tegenover het materialisme van Marx
en om stoffelijke bevrijding uit de doo-!
delijke omklemming van het kapitalist
me. Beide voerden den klassenstrijd*
Zij zijn onlosmakelijk aan elkander ver-i
bonden.
In zijn beginselverklaring heeft het
C.N.V. thans er aan toegevoegd, dat
de aanvaarding der christelijke begint
selen het ook brengt tot het verwer-.
pen van de leer van den totalen staat.
De gevaren die daaruit voor de arbei-i
ders voortvloeien, geestelijk en zede*
lijk, straks misschien ook stoffelijk,
zijn niet minder groot. Misschien wü
„Vrij Nederland" dat in bezettingstijd
geboren werd in de kringen der chris->
telijke arbeiders, maar zich die afi
komst niet meer herinnert, daaraan
ook eens aandacht schenken? En dan
principieel stelling nemen s.v.p.!

Weer vakorganisaties
in Duitschland?
Volgens Radio Luxemburg heeft gene.
raal Dawson van het Amerikaansch*
militaire bestuur in Duitschland aan
de Duitsche arbeiders medegedeeld,
dat zij zoo spoedig mogelijk weer hun
eigen vakvereenigingsvertegenwoordi-i
gers mogen kiezen. Indien zulks noodig
zou zijn, zal het militaire bestuur toe-
zicht houden op de verkiezingen. Deze
laatste mededeeling slaat blijkbaar op
mogelijke tegenwerking van de zijd*
der Nazi-partij en vroegere arbeids-.
fronten.
Verder wordt nog bericht dat verga*
deringen om vakorganisaties op te tien*
ten na bekomen goedkeuring van d*
plaatselijke militaire autoriteiten ge-i
houden mogen worden.
Wij wachten met groote belangstelling
af hoe de zaken zich in Duitschland
zullen ontwikkelen. Met name de vraag
of na twaalf jaren nazi-terreur de
voormannen der voormalige christelijk*
vakbeweging nog in staat zullen blij-
ken, den arbeid te hervatten, heeft
onze levendige belangstelling.

Reclame-problemen oplossen . .

De Klerk

zodat U er de vruchten van plukt, is voor
ons dagelijks werk. Of Uw budget groot is

' of klein, de hele kunst is om zelf met be-
scheiden middelen GROTE RESULTATEN
te bereiken.

Wilt U bewijzen?
Vraagt U dan even GRATIS INLICH-
TINGEN en werkproeven aan

tijdelijk: Anten de Haenstraat 118, Dan Heag
Eén van de weinige bureaux. die onderdoken!

Het Bestuur van het C.N.V. roept sollicitanten op voor de betrek-
king van

Secretariaats-bediendc
te zijnen kantore.
Gegadigden moeten in staat zijn zelfstandig te werken en aan kldn
personeel leiding te geven. Zij die grondige kennis van de moderne
talen bezitten, genieten de voorkeur.

Brieven aan het bureau van het C.N. V., Stadhouderslaan 45, Utrecht


