
DE GIDS
33e JAARGANG No. 11

31 AUGUSTUS 1945

C.W.V.
ORGAAN VAN HET CHRISTELIJK NATIONAAL VAKVERBOND IN NEDERLAND

^ VERANTWOORDELIJK VOOR DE REDACTIE: A. S T A P E L K A M P

** REDACTIE EN ADMINISTRATIE: STADHOUDERSLAAN 45, UTRECHT

VERSCHIJNT EENS PER WEEK EN WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN BIJ HET CHRISTELIJK NATIONAAL VAKVERBOND

AANGESLOTEN ORGANISATIES VOOR NIET-LEDEN ABONNEMENTSPRIJS F 5— PER HALF JAAR _ ADVERTENTIES F O.25 PER REGEL

en

prijsvorming
Toen het midden des land bevrijd werd,
mocht het Zuiden zich reeds negen
maanden in de door ons pas verwor-
ven vrijheid verheugen.
Men zat daar toen al midden in het
vraagstwk der loon- en prijsvorming.
De tot de bevrijding gegolden hebben-
de toonregelingen, zoomede de daarbij
behoorende klassenindeelingen, wa-
ren reeds finaal doorbroken en het
hellende vlak der inflatie, ingeluid
door loonverhooging, prijsverhooging,
loonsverhooging enz., was reeds betre-
den.
Het is van meet af de ernstige bedoe-
ling geweest van de georganiseerde
Werkgavers en arbeiders, die in de
Stichting van den Arbeid samenwerken,
een verder voortgaan op dezen weg te
voorkomen, en naar een stabilisatievlak
te zoeken, dat de mogelijkheid biedt om
loonen en prijzen weer in -juiste ver-
houding tot elkaar te brengen.
Gemakkelijk is dat niet. Dit teminder
omdat de grondslag waarop dit gebouw
moet worden opgetrokken, onze
valuta, wankelde.
Herstel van het vertrouwen daarin,
stabilisatie van de waarde aan ons
betaalmiddel zal allereerst noodig zijn.
Over de maatregelen die de Regeering
reedr genomen heelt, om hier toe te
komen, n.l. intrekking van de biljetten
van f 100.—, werd in ons blad reeds
geschreven. Wanneer dit zuiverings-
proces voltooid is en de geldmarkt van
de rnilliarden „zwart"-geld is ontdaan,
kan de vloer gelegd worden waarop
het gebouw der loon- en prijsvorming
kan verrijzen.
Dan kan de vakbeweging nagaan welk
loon, welk salaris reëel noodig is om
het gezin van den arbeider te kunnen
bieden, een, wat wij voorheen noemden
mensonwaardig bestaan, wat wij thans
zouden willen noemen een sociaal-
ethisch-minimum-loon. Hoe dat loon
samengesteld moet- zijn is dan nog weer
een vraagstuk op zichzelf. De christe-
lijke vakbeweging heeft altijd betoogd
dat hierbij tweeërlei maatstaf moest
worden aangelegd, n.l. prestatie en be-
hoefte. Op grond daarvan was en is
zij voorstandster van een kinderbijslag.
Is zijn ook voorstandster van een loon,
dat op de gemiddelde gezinssterkte
van man, vrouw en twee kinderen is
gebaseerd.
Er moge in het verleden over dit stand-
punt, en met name over het al of niet
gewenschte van kinderbijslag al ver-
schil van meening zijn geweest, op dit
oogenblik is dat er niet meer. Dit
standpunt wordt thans vrijwel alge-
meen aanvaardt.
Dit is wel heel gelukkig. Want in
dezen tijd van armoede en goederen-
schaarschte zullen we ons doel: een
sociaal minimum bestaan te verzeke-
ren, alleen maar kunnen bereiken

• wanneer met het behoeften-element
Wordt rekening gehouden.
Set is zelfs de vraag of we er met
°en kinderbijslag, zooals die thans is
doorgevoerd, alleen zullen komen en

f voor de allergrootste gezinnen niet
n°g iets extra's zal moeten worden

^daan. De Stichting van den Arbeid
-t deze vraag reeds bevestigend be-

itwoord en op gratis verstrekking
van goederen b.v. door beschikbaar-

ïlling van bonnen aangedrongen.
Een maatregel op zichzelf weinig fraai.
Intusschen moet in het welbegrepen
belang van ons volk en zijn toekomst
de ontwikkeling van het prijspeil, dat
met de vorengenoemde maatregelen
nauw verband houdt, niet uit het oog
worden verloren.
Een loonende exploitatie kan voor de

bedrijven niet worden gemist.
Door de vakbeweging is dit nimmer
ontkend, al heeft het onverstandige
optreden van sommige werkgevers, die'
bij elke loonsverhooging, zelfs bij die
waar de loonfactor een zeer geringe
rol speelde, de rendabiliteit van hun
bedrijf in gevaar zagen, wel eens
kwaad bloed gezet.
Maar wij willen het hier nog wel eens
herhalen, dat ook wij van meening
zijn, dat een loonende exploitatie voor
het bedrijfsleven noodig blijft.
Wij meenen evenwel dat niet zonder
meer mag worden gezegd, dat het loon-
peil hier beslissend is. In die theorie
heeft men in het verleden helaas al te
zeer vastgezeten. Het verheugde ons
dezer dagen in een geschrift van een
werkgever dat tot titel draagt: „Loo-
nen en Consumptiemogelijkheid", in
dit opzicht zulke optimistische klanken
te mogen hooren.
De schrijver wijst op het Amerikaan-

sche voorbeeld, dat bij hoogCjjfcflnen en
goede sociale zorg voor de ̂ arbeiders,
de bedrijven toch nog winjE konden
maken en met anderen corrcurreeren.
Voor het eigen land beroept n'ij zich
• > de Limburgsche mijnen en onze
Petroleumindustrie, ten bewijze, aat het
loonpeil, ook tegenover het buitenland,
niet beslissend is voor de mogelijkheid
van concurrentie.
Hij schrijft aan het slot van zijn be-
toog: „Het spreekt wel vanzelf dat ik
den invloed van het loonpeil op den
kostprijs niet wil bagatelliseeren.
Volkomen realiseer ik, dat in sommige
gevallen het loon een beslissende fac-
tor is. Ik wilde echter betoogen, dat
de leiding van een bedrijf tallooze mo-
gelijkheden heeft om het bedrijf te
saneeren, voor aleer zij aan het loon-
peil behoeft te raken, en dat hooge
loon niet persé indentiek , zijn met
hooge prijzen. Aan de spits van het
geheele probleem staan: activiteit, in-
zicht der bedrijfsleiding en doorzet-
tingsvermogen, aan het einde komt pas
het loonpeil". Dergelijke uitlatingen
van werkgeverszijde geven hope voor
de toekomst. De mogelijkheid dat we
in een rustige sfeer, bovenal op recht-
vaardige wijze, de,ze moeilijke vraag-
stukken tot een oplossing zullen kun-
nen brengen, wordt er door vergroot.

Naar Omhoog
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Majesteit, uw landen zijn geschonden
en onttakeld als een storm-gehavend schip.
Maar nu Gij zijt weergekeerd uit Londen,
staan wij tusschen zee en puin, verbonden
en gereinigd tot een eendracht van begrip:
Natie, die haar roeping heeft hervonden.

Majesteit, uw volkeren herdenken
wie er vielen in den ongelijken strijd,
tot de bloedomdampte lust tot krenken
voor het zwaard der dapperen moest zwenken.
Duizend offers: ach, hoe waren zij bereid
voor ons leven 't hunne w-zg te schenken.

Majesteit, wij die het overleven,
mogen U vertellen, dat dit vrije volk
op zijn laatsten steun teruggedreven,
tranenblind het hoofd heeft opgeheven
tot utv ster, die boven donkre wolk
stralen bleef en ons heeft moed gegeven.

Majesteit, de droefheid onzer jaren
kan niet dooven 't licht op uwen dag.
Zie, wij naderen — een blijde schare —
en wij bidden: God, wil Haar bewaren.
Boven 't leed uit rijst de vreugdevlag.
Samen zullen wij de toekomst klaren!

A.B.

;l!,l!iil!li!llll!:illl!!llll!!lllll!!llllili:!lllllll!ll!!llllllllll!!IIIIIIIIIIIIM llülllllülllll Illllllllllllllllllllllllllllllilt

Onze Koninginne verjaart
Na 5 jaren in ballingschap te heb-
ben verkeerd, heeft onze geëer-
biedigde Koningin haren verjaar-
dag weer op vaderlandschen bo-
dem, te midden van haar volk in
vrijheid mogen vieren. In .volle
vrijheid! Want niet alleen de ge-
biedsdeelen in Nederland, maar
ook die in Azië zien zich bevrijd
van het juk van den overweldiger.
Wat zal er veel omgegaan zijn in
de ziel van onze Vorstinne! Zware
en moeilijke jaren heeft zij doorge-

maakt. Maar God heeft alles wel
gemaakt.
Met haar kinderen en kleinkinde-
ren mag zij thans weer genieten
van de liefde van haar volk.
Op dezen dag van dankbaar ge-
denken, rijst onze bede omhoog dat
God onze Koningin nog een aan-
tal jaren voor ons volk en voor
haar kinderen mag sparen. Hij
geve haar het voorrecht de geluk-
kige ontwikkeling van haar Rijk
te aanschouwen!

De berichten, die ons uit tal van plaat-
sen in het la r. d • , dat
onze vrienden met groote opgewekt-
heid en voortvarendheid bezig zijn
aan den" opbouw van de christelijke
vakbeweging te werken.
Nieuwe afdeelingen worden opgericht,
de nieuwe leden stroomen toe en lede-
ren dag wijzigt zich het beeld van den
omvang en de saamstelling onzer be-
weging. Hier en daar rijst wel eens een
klacht, omdat de steun van de zijde
van de hoofdbesturen onvoldoende is of
de voorlichting te wenschen overlaat.
Dit is niet altijd te voorkomen. Het feit,
dat zulke klachten geuit worden, be-
wijst evenwel dat het dynanisme, dat
is de drang tot ontplooiing van nog meer
activiteit, groot is. De bezoldigde be-
stuurders hebben mannen en krachten
te weinig om aan al de wenschen om
persoonlijk het werk te komen leiden,
te voldoen.
Hierin komt geleidelijk verbetering.
De 'verbindingen worden beter, al is
het nog een heele opgave om een reis
dwars door het land heen, te maken.
Aanstelling van nieuwe en jonge krach-
ten is noodig en vindt dan ook reeds
plaats. Verscheidene organisaties heb-
ben reeds nieuwe krachten aangesteld
of staan op het punt dit te doen.
Het contact tusschen de hoofdbesturen
en de afdeelingen in het land kan dus
allengs verbeteren. Dat zal men spoe-
dig gaan bemerken. De hoofdbesturen
doen alles wat mogelijk is om zich
overal te vertoonen en aan het werk
leiding te geven.
Voor de voorlichting is de regelmatige
verspreiding van „De Gids" van groot
belang. De secretarissen van de bestu-
renbonden en van de afdeelingen, die
„De Gids" ontvangen ter verdere ver-
spreiding hebben hier een verantwoor-
delijke taak, een taak ook die voor de
verspreiding onzer beginselen en
sociale inzichten van groote beteeke-
nis is.
De propaganda-folder, die het Ver-:
bondsbestuur heeft laten vervaardigen,
kan op nog grooter schaal worden ver-
spreid. Wij hebben niet den indruk,
dat hiervan voldoende gebruik wordt
gemaakt.
Intusschen is een tweede propaganda-
geschrift in voorbereiding, dat naar
wij hopen, spoedig gereed zal zijn.
Om de voorlichting en de propaganda
verder te stimuleeren, besloot het Ver-
bondsbestuur in September vergade-
ringen te houden met het kader onzer
beweging. In deze vergaderingen zullen
inlichtingen van allerlei aard gegeven
worden.
Daarna volgen dan groote propaganda-
vergaderingen in alle plaatsen, die daar-
voor in aanmerking kunnen komen en
waar de besturen dit gewenscht
achten.
Deze vergaderingen moeten het begin
vormen van nog grootere activiteit in
de komende wintermaanden. Wat de
christelijke vakbeweging is en wat zij
doet, moet van algemeene bekendheid
worden.
Met verjongde krachten en vernieuw-
de geestdrift gaan wij den winter tege-
moet en wij rusten niet voor ons oude
ledental is bereikt en overschreden.
In de chaos van meeningen, in den
strijd van de omhoogstrevende arbeids-
massa's hebben wij als christenarbeiders
ons getuigenis te doen hooren. Het
getuigenis, dat Jezus Christus de Heer
is, ook voor de maatschappij, met zijn
verbroken verhoudingen, met zijn
nooden en kwalen.
Nu is het de tijd om met volle han-
den het zaad in den akker te zaaien,
met het gebed op de lippen, dat God
dit werk moge zegenen, tot heil van

'ons volk en van den arbeider in het
bijzonder. F,



Apostolische
aanvalshouding

In het reeds eerder vermelde Herder-
lijk schrijven aan de Gemeente van
Daarle, enz. i) worden de leden der
kerk aangemaand tegenover de wereld
een radicaal-profetische en priester-
lijke houding aan te nemen, inplaats
van een verdedigende. Deze opwek-
king hebben wij met groote blijdschap
en instemming gelezen. Want de nei-
ging is altoos aanwezig om in de
defensieve houding te gaan staan, ter-
wijl het toch zoo noodig is, dat de
christenen, willen zij waarlijk, naar
de Heilige Schrift, de wereld winnen,
telkens het offensief openen. Er zijn
ook wel omstandigheden, dat een
defensieve houding noodig is, maar
meestal is de aanval het meest ge-
wenscht.
Want zeer terecht zegt de kerk in haar
Herderlijke Brief: „Nieuwe geestelijke
gevaren bedrei. | n ons. Want ook is
een oorlog over en door ons volk heen-
gegaan". Hoewel de Brief niet pre-
ciseert welke geestelijke gevaren be-
doeld worden, kan ieder toch wel na-
gaan, welke gevaren dit zijn. Daar is
het gevaar van het bolsjewisme, ook
nog van het natibnaal-socialisme en
fascisme. Want al zijn deze laatste
machten, die heidensche beginselen
„te-vuur-en-te-zwaard" propageerden
op de slachtvelden verslagen, de gees-
telijke infectie is niet uitgebannen.
Telkens vinden we op allerlei manie-
ren de bewijzen daarvan.
Deze geestelijke boosheden worden,
naar het woord van den Bijbel, alleen
langs den weg van bidden en vasten
overwonnen. En alléén door het geloof.
Dat schijnt een defer>6ieve houding:
bidden en vasten. Maaf in wezen is
het dat niet, want in dien weg wil
de Heere in ons werken om krachten
te verzamelen in den strijd tot den
aanval. Wij hopen dat de stem van
de kerk gehoord zal worden en de
kerkleden gewillig bevonden worden
om dezen strijd te voeren.
Het Herderlijk schrijven maakt nu
een tegenstelling. Na de aanmaning, in-
plaats van 'n verdedigende, 'n aanvals-
houding aan te nemen, volgt: „meenen
wij U met ernst te moeten waarschu-
wen tegen de hervatting van de sepa-
ratistische afzoncferingsrieigingên van
het christelijk-protestantsche 'volks-
deel van vóór den oorlog".
Indien in dit stuk niets meer gezegd
zou zijn, zouden we ook deze zinsnede
kunnen beamen. Maar uit hetgeen we
citeerden in 't vorig nummer, blijkt
wel, dat deze waarschuwing niet op
zichzelf staat, doch de achtergrond vormt
van de klacht over de bewust gezochte
afzondering. Ook wij hebben gewaar-
schuwd tegen neigingen tot afzondering,
want wij bedoelden met de vorming van
de christelijke vakbeweging een uit-
valspoort naar de „wereld" te openen,
om langs' dezen weg de christelijke
beginselen ingang te doen vinden in
de vergroeiende maatschappelijke ver-
houdingen. Wij streefden dus, welbe-
wust, naar een apostolische aanvals-
houding.
Helaas moet worden erkend, dat we
in dit opzicht niet zonder fouten en
gebreken waren, maar dat neemt niet
weg, dat we met de vorming van
christelijke vakorganisaties geen sepa-
ratistische neigingen beoogden. Want
naast het persoonlijk getuigen in han-
del en wandel, staat het ernstig col-
lectieve pogen, de gedachten van het
evangelie uit te dragen in arbeiders-
en bedrijfswereld. Zij die dit willen
ontkennen, moeten de moeite nemen
om de jaargangen van dit blad en van
onze vakbonden door te lezen.
De Herderlijke Brief vervolgt dan, na-
dat gewaarschuwd werd tegen de
separatistische neigingen: „Want daar-
door zouden wij in deze gemeenschap-
pelijke geestelijke gevaren, ons weer
op alle terrein des levens als chris-
tenen apart plaatsen, daardoor zouden
wij de solidariteit met het volk ver-
breken, de christelijke dienst verzwak-
ken, en het buitenkerkelijk deel van
ons volk overlaten aan zichzelf."
Brengt, zoo vragen wij met nadruk,

i) Uit verschillende plaatsen ontvin-
gen wij exemplaren van zulk een
schrijven dat soms woordelijk of in
groote trekken hetzelfde is, zoodat
aangenomen mag worden, dat dit
schrijven niet slechts van deze ge-*
meenten afkomstig is.

ons optreden als christelijke vakbe-
weging, mede dat we ons apart plaat-
sten, de solidariteit met het volk ver-
braken? In geen enkel opzicht. Onze
leden stonden in al die, jaren midden
in het bedrijfsleven, ook in de apos-
tolische aanvalshouding. Als wij ons
moeten beklagen over menigeen die
dit niet (Jeed, dan moeten we, helaas,
daarvoor ook oorzaken zoeken bij de
kerk zelve, die in de voorgaande halve
eeuw, zoo weinig die apostolische hou-
ding Vertoonde. Hoe vaak moesten
we niet, vanwege de bedienaren des
Woords hooren, dat ook de christelijke
vakbeweging, wereldgelijkvormig ge-
worden was, omdat we soms met de
andere voor rechtvaardige verlangens
moesten staken. Er was alleen langs
dezen weg nog slechts een mogelijk-
heid om recht te verkrijgen. Soms was
zulk een staking, hoewel niet begeerd,
een verbreking der solidariteit tus-
schen werkgevers en werknemers,
toch ook gezamenlijk het volk.
Juist de christelijke vakbeweging
pleitte voor die solidariteit tusschen
arbeiders en patroons. We zijn om dit

streven gehoond door onze tegen-
voeters in de vakbeweging; door de
werkgevers niet voor „vol" aangezien;
door menigen dominé als socialistisch
gedoodverfd. Door menigmaal niet te
staken, hoewel dat veel gemakkelijker
geweest was, hebben we den christelijken
dienst aan ons volk versterkt en ge-
toond dat we moed hadden voor ons
christelijk beginsel te staan.
Wij wijzen daarom deze aanklacht tegen
de christelijke vakbeweging af.
Niemand uit dezen kring heeft de moei-
te genomen, hoewel men toch wist, hoe
wij over deze dingen dachten en wat
we illegaal hadden uitgevoerd, vooraf
met de leiding der christelijke vakbe-
weging te spreken. Zelfs een poging
onzerzijds om vooraf overleg te plegen
over onze actie, liep op niets uit.
De mannenbroeders die nu een andere
koers varen, hebben vooraf niet van
deze koerswijziging kennis gegeven.
Nu kan men zeggen: dat behoeven we
als kerk niet te doen. Maar dan her-
inneren we er aan dat het stuk zelve
zegt dat de kerk is: ieder lid, en dus
niet de ambtsdragers alleen, maar
ambtsdragers én leden. En waar die
leden der kerk samen werkten op 't
terrein van het maatschappelijk leven,
daar kon de kerk haar kinderen vin-
den in deze organisatie.
Apostolische aanvalshouding inderdaad;
docht niet alleen individueel, maar ook
gemeenschappelijk.

J. SCHIPPER.

) Voor de lens
•— M'nheer, — U is genomen! riep
eens een straatfotograaf tot mij.
Zijn gezicht toonde een vriende-
lijke grijns. Een vuile hand stak
me een kaartje toe.
— Ja, maar . . . . ik . . . . ik neem
het niet, weerde ik af. Ik ben al
zoo vaak genomen; 't mooie is er
al lang af.
De man bleef aandringen.
— M'n vrouw neemt het heele-
maal niet, zei ik kortaf op zijn
advies om het kaartje toch maar
aan te nemen.
— 't Is toch geen moeite, zuchtte
toen de fotograaf en zette zijn
voet vlak voor de mijne. Doe me
nou 'n plezier . . . .
Ik nam het kaartje, want ik dacht:
direct neemt-ie me! En dat nemen
zou zeker nog iets anders zijn dan
mijn nemen. Ik had geen zin om
met de klinkers van onze goedte
oude stad kennis te maken ten
aanschouw-e van het op sensatie
beluste publiek.
Ik kwam op tijd thuis, zooals het
een eerbaren man en vader past.
•— Vrouwtje — vertelde ik opge-
togen — ik ben „voor de lens" ge-
weest. Ik had al besloten d-e foto
te nemen.
— Wat leuk. Waarvoor is dat?
Kom je in de krant? vroeg ze
sarcastisch.
— Foei, foei, wat ben je ijdel,
trachtte ik haar sarcasme te be-
antwoorden.
Wat er verder dien avond gebeur-
de, kan ik niet vertellen. D'er zijn
van die dingen — u weet wel —
daar Zoop je niet mee te koop, hè!
Nou ja, 't was niet erg hoor! We
namen het niet, en toch namen
we elkaar daarna weer!
Den volgenden dag zijn we samen
naar een kunst(!)-fotograaf ge-
stapt. De man brabbelde wat, ver-
schikte wat, draaide, plooide en
tikte wat, o.a. mijn vrouw tegen
het hoofd (ik maakte me bijna
kwaad) enz. enz.
Met dit al, heb ik een onuitwisch-
bare indruk gekregen van „voor,
de lens" te staan. Daarom kan het
ook niet anders of deze nieuwe
rubriek in onze Gids moet „Voor
de Lens" heeten. U moet m'n
assimilatie of combinatie van ge-
dachten en gevoelens maar niet
kwalijk nemen.

En nu een korte verklaring van
de bedoeling van deze rubriek.

Het leven is vol afwisseling en
contrasten. Het leven is nu eens
een bruisende rivier, dan weer
een kalm beekje. Het kent zijn
opwindingen en zijn rustperioden.
Het biedt zijn vreugden, het
schenkt zijn verdriet. Het brengt
de rijkste schatten en het doet
vertoeven in de diepten van wan-
hoop. Smartelijke ervaringen en
weelderige genietingen, ze staan
naast elkaar. Dankbaarheid en
ontevredenheid offer en egoïsme,
een zich geven en een vereten
en verbijten; een strijden en een
luilakken; een toegeven en ver-
staan, en een niet begrijpen, ze
komen allen naast elkaar voor.
Het leven is bont en fel, heerlijk
en wreed. Het volle, machtige,
bruisende leven willen we U uit-
beelden in al zijn verscheidenheid
van gebeurtenissen. U begrijpt:
we kunnen slechts het belangrijk-
ste, het meest pikante en treffende
nemen. Dat zetten voor de lens en
we knippen af!
Doodnuchter gezegd: we vertellen
V in vogelvlucht, soms kort, soms
meer uitvoerig, naar eigen aard
en visie, wat in voorbijgegane
dagen hier en daar gebeurd is.
Met commentaar. We hopen up-
to-date te zijn, al zullen we dit
niet kunnen garandeeren.

Op de hoek van een straat, in een
smalle steeg, op het marktterrein
staan ze: onverschillig, een sigaret
in de scheef getrokken mond. Ze
wauwelen wat, en spuwen wat.
De oogen kijken gluiperig en zoe-
ken gedurig de omgeving af of
er onheil te bespeuren valt. Soms
komt er zich een voegen bij het
lamlendige troepje; soms gaat er
iemand slenterend weg.
Ze sissen tusschen de tanden de
woorden elkaar venijnig toe. Ze
graaien met hun handen en wer-
ken met hun blikken. Heet begee-
ren flikkert soms in hun oogen,
die daarna weer in gedwongen
onverschilligheid scheef voor zich
uitstaren. Een afschuwelijke grijns
trekt nu en dan over een goor ge-
laat. Een vloek knettert los . . . .
Zwarthandelaren <-— satans ge-
broed.
Toch menschen, voor wie Christus
ook gekomen is. We hebben ze
niet verachtelijk, voorbij te gaan,
maar hen het Evangelie van den
rijken Christus te brengen, gelijk

Deze Zelf het deed aan hoeren en
tollenaren. Wordt dit wel eens niet
vergeten?
Laten we de opgeheven hand, met
den steen erin, maar zakken, want
wie staat hier niet schuldig? Onze
God, kent geen groote, half groote
en kleine zonden; geen tweeërlei
-maat, geen tweeërlei moraal.
Liefde dus voor den zwarthande-
laar als mensch, als zondaar. Maar
een onverwoestbare wil tot uitroei-
ing van den zwarten handel als een
schrik'lijk en verderfelijk instru-
ment in de hand van den groot-
sten woekeraar Satan.
Deze wil wordt te weinig bemerkt,
zijn kracht te weinig gevoeld.
Wat is daarvan de oorzaak. De
zonde — zullen velen zeggen. Het
kan een dooddoener zijn.
Ik heb nog nooit een
dominee hooren bidden
tegen den zwarten han-
del en voor den zwart-
handelaar als mensch en
zondaar. Deze nalatigheid en
gebrek aan liefde zijn ook zonden!

De intrekking van de briefjes van
f 100.— was een rake klap. Maar
toch van te weinig invloed. De vol-
ledige geldsaneering moest reeds
lang hebben plaats gevonden. De
afzichtelijke drakenkop van den
zwarten handel wordt nog overal
gezien.
Men had maanden den tijd voor
het gereed maken van de 'plannen
tot geldsaneering, maar we krij-
gen sterk den indruk dat de boel
blauw-blauw gelaten is, omdat
men wist, dat men de uitvoering
niet zou behartigen en de verant-
woordelijkheid niet zou dragen.
Wij voegen hieraan toe, dat het
mogelijk is, dat de oude regeering
wel deugdelijke plannen had,
maar dan behooren we hierover
ingelicht te worden.
Twee dingen weten we: de op-
dracht tot het drukken van het
nieuwe geld is in Februari j.l. ge-
geven en schepen met ongemunt
zilvergeld komen nu in ons land
aan. Dat is beide veel te laat.
En dan te weten dat ons vaak voor
de radio verteld is dat het nieuwe
geld er direct na de bevrijding
zou zijn! Het nieuwe bankpapier
was er inderdaad, maar alleen in
handen van de geallieerde solda-
ten.
Waarom moeten we zoo lang
wachten? Waarom niet den zwar-
ten handel als een vreeselijk kan-
kergezwel als een pestbuil uit ons
volksleven uitgesneden door snelle
afdoende maatregelen? Onze
arbeiders, onze huisvrouwen, onze
kinderen dragen al veel te lang de
gevolgen ervan!
Regeering regeer! We snakken
naar krachtdadige, opbouw van
ons geruïneerd economisch leven,
wiens genezingsproces thans te-
gengehouden wordt door het lange
uitblijven van gezonde, radicale,
snelle maatregelen met als gevolg
een gebrek aan verkooplust bij na-
genoeg alle winkeliers en in den
handel.

Bouwinius Juniores.

Arbeiders-
vacantie

Het College van Rijksbemidde-
laars heeft gunstig beschikt op
het verzoek van de Stichting
van den Arbeid om een alge-
meene machtiging te verleenen,
er toe strekkende dat alle werk-
gevers, die daartoe niet reeds
krachtens arbeidsovereenkomst
verplicht zijn, aan hun arbeiders
een vacantie kunnen- geven van
een week met behoud van loon.
Het Bestuur der Stichting wekt
alle werkgevers op van deze ver-
gunning gebruik te maken.



Wereldvrede
l Kon. 5 : 3—5,

De koning David, grijs en moegestreden,
zag in zijn eind Gods vijanden gezwicht.
Toen heeft zijn laatst verlangen nog gebedens
Uw naam worde een heerlijk Huis gesticht.

Maar God kwam hem zeer teeder tegentreden:
Niet gij, mijn bloedig zwaard ten streng gericht,
maar Salomo, uw zoon — hem schenk ik vrede —>
bouwt tempelmuren, blinkend van mijn licht.

Dit zij de roem van onze vredesjaren,
dit zij het offer onzer dankbaarheid:
Gods almacht brak den hoogmoed der barbaren,
nu worde ons leven tempel, Hem gewijd!
Heer, rijp ons tot uw oogst van korenaren
en leer ons dienen in gehoorzaamheid!

'A. B.

Voor onze meisjes en vrouwen

Vrij
Ik had

V.
— vannacht een gekke

droom! 'k Liep door een verlaten
and, — ja, merkwaardig verlaten

f_tts het en ik kon maar niet uit-
vinden waar het aan lag. De zon
scheen, en het was groen en mooi
om me heen. De boeren waren be-
zig om de oogst in te halen, vee
graasde in de weiden, van waar
dan die indruk van verlatenheid?
Ineens stond ik voor een groot ge-
bouw en meteen was ik al binnen
ook. Er kwamen veel deuren uit
op de breede steenen gang, en daar
achter klonk verward roepen en
jammeren. Er was geen mensch
om iets aan te vragen, dus maak-
te ik een deur open en keek naar
binnen. Het tuas een ziekenhuis!
En het was alsof het heele zieken-
huis één reusachtige zaal was met
wel honderde bedden en uit elk
bed keek een zieke me aan.
t Was doodstil ineens en de in-
druk van verlatenheid was ster-
ker dan ooit. Ik kon m'n beenen
niet meer bewegen en stond stok-
stijf midden in die zaal. Alle zie-
ken keken me aan met groote,
vragende oogen. Ze zagen er mi-
serabel en ellendig verwaarloosd
uit. Eindelijk zei er een: „Ben je
eindelijk gekomen? Wéét je dan
niet, dat we niet beter kunnen
voorden, als er geen zusters zijn
om ons te verplegen?"
„Waar zijn ze dan?" hoorde ik
mezelf vragen met groote angst
in mijn stem. Er waren weer hon-
derde, er waren duizende bedden,
zoo vér als ik zien kon.
En meteen schrok ik wakker. Het
u>as nog midden in den nacht, 'k
Had moeite om het beeld kwijt te
raken. „Waar zijn onze meisjes

toch?" probeerde ik te beden-
. En toen sliep ik weer in.

was nog schemer toen de
ratelde, 'k Sprong mijn

uit, geradbraakt van moeheid.
Wat was er ook weer? O ja! gauw
de huiskamer vegen en het ontbijt
«laar zetten, dan de drie oudste
ónderen wekken en de twee

eintjes aarikleeden*. Baby
n n« Tiet ontbijt gewasschen
rden. Een jachterig gevoel

zich van me meester,
gauw de boodschappen en

ian de wasch. Tergend vol staat
de verstelmand waar ik hem gis-
teravond laat liet staan. Ook dat
nog!"
;>We hebben ons gasrantsoen bij-
na op", zegt de stem van mijn
man> „je mag wel zuinig aan doen
en deze week op den kachel ko-
ken", 'k Hoorde hem al houtjes
hakken. Hoe kom ik den dag ooit
door? Ik ben zoo hopeloos moe.

en wat nu
„Waarom is er toch nergens hulp
te krijgen?"
Wie zei dat? Wéér gedroomd!
'k Ben van het geluid van m'n
eigen stem wakker geworden.
Gek, 'k droomde dit allemaal
zeker omdat de nood van de huis-
vrouwen en van de ziekenhuizen
en sanatoria me den laatsten tijd
zóó heeft bezig gehouden.
Waarom is er nergens hulp te krij-
gen? Waar zijn onze meisjes?
Blijven ze heusch allemaal thuis
omdat dat gewoonte werd de laat-
ste jaren van den oorlog? Omdat
er met en zonder zwarte handel
genoeg verdiend werd en ze den-
ken dat je lekker niet uit werken
hoeft te gaan zoo lang het om het
geld niet noodzakelijk is?
Of willen ze allemaal wat anders,
uit pure reactie op het vrij-worden
na den langen druk van de bezet-
tingsjaren? Willen ze nu ineens .. .
ja, zóó maar wat anders, naar
Indië of bij de Marva's of een

baantje bij de Canadeezen of
wat dan ook, als 't maar iets
anders is dan waar ze mee bezig
waren?
Of willen ze alleen maar werken
als er ruim verdiend kan worden,
als er niet te veel verantwoorde-
lijkheid bij gevraagd wordt, als
het werk ook nog binnen den
kortst mogelijken tijd afgedaan
kan worden?
Hoe komt het anders, dat er zoo'n
schreeuwend tekort is aan vrou-
welijke werkkrachten? En dan
denk ik vandaag speciaal aan de
hulpen in de huishouding en aan
de verpleegsters.
't Is waar, het zijn beide baantjes,
toaarin véél geven, véél „dienst",
véél verantwoordelijkheidsbesef
gevraagd wordt
Waaraan je niet kunt be-
ginnen met eischen van zoo min
mogelijk inspanning en zoo veel
mogelijk vrijen tijd. En er zijn nog
wel méér bezwaren tegen in te
brengen.
Maar . ... nu we weer vrij zijn,
moéten we, willen we nu niet
allen meehelpen tot herstel van
ons volk? Ieder naar beste kun-
nen? En moeten we dan niet be-
reid zijn om daarheen te gaan,
waar de nood het grootst is, in-
plaats van alleen maar te beden-
ken wat we zelf het liefst zouden
willen en waar we er het gemak-
kelijkst afkomen?
Weten we, dat er duizende huis-
vrouwen zijn die zich haast geen
raad meer weten zonder hulp?
Weten we, dat het tekort aan ver-
pleegsters voor ziekenhuizen en
sanatoria werkelijk nijpend is?
Vrijwilligers vóór! Juist op deze
moeilijkste van alle posten —
moeilijkst, omdat ze het meest
„gewoon" zijn en omdat ze véél
van ons vragen.
Juist daarom: aan het werk!

J. A. W. van Stoetwegen.
De verzorgster van deze rubriek
wil gaarne contact hebben met
haar lezers en lezeressen.
Wie naar aanleiding van het door
haar geschrevene iets te vragen,
te wenschen of op te merken
heeft, wende zich gerust tot haar.
Haar adres is: Pieter Saenredam-
straat llb, Utrecht.

Toen Nederland bezet was
Bouwers aan de weer. „Laat ik nu eens

een eenvoudig voorbeeld
nemen. Jullie zijn vier

Zooals iederen dag was
ook op dien dag de trein
barstens vol. Er zaten
velen, maar er stonden
er nog méér. Toch was
iedereen biy, dat hij nog
mee kon.
't Was een lange reis,
want onze mooie diesel-
treinen waren van eige-
naars veranderd en de
trein, die nu op het baan-
vak reed, had lang de
snelheid niet van een
diesel. Ook daardoor
kwam het, dat hij nu
reeds meer dan twee uur
gestaan had, dat wil zeg-
gen telkens op één voet,
daar er voor twee voeten
tegelijk geen plaats was
op het plekje treinbodem,
dat hij veroverd had.
In het compartement bij
hem zaten nog vier jonge
mannen, die het met
elkaar hadden over
maatschappijbouw. Want
deze maatschappij, deug-
de niet. Alles draaide om
het geld, iedereen zocht
lijn eigen belang en ver-
trapte den ander. Maar
als het kapitalisme ver-
dwenen was dan zou het
anders wezen.
Toen mengde h ij zich
in het gesprek. „Jullie

nieuwe gemeenschap sez°nde
Jullie zitten in den trein

vergissen zich. Wat er en ik sta nu al meer dan
in de samenleving ver-
keerd is, wordt niet ver-
oorzaakt door den maat-
schappijvorm of door de
omstandigheden, maar
het ligt aan de mensehen.
Eerst als de menschen
b e k e e r d zouden zijn,
zou er kans wezen op
verbeterde toestanden.
Door heel de geschiede-
nis heen blijkt dat. Altijd
zijn de menschen er op
uit geweest zichzelf te
bevoordeelen en anderen
te verdrukken".
„U is een pessimist", zei
er een.
„Toch niet", was het ant-
woord. „Ik geloof aan de
komst van een nieuwe
aarde en help er naar
mijn beste kracht toe
mede, dat geloof by
anderen te wekken en
hen aan te sporen, zoo-
lang die nieuwe aarde
er niet is, liefde en ge-
rechtigheid tegen den
naaste in toepassing te
brengen".
„'t Gaat alles om het
geld!" hield er een vol.
„Als dat er niet meer is,
dan zijn de menschen
geen egoïsten meer!"
„U vergist zich", zei hij

twee uur. Er is geen geld
mee gemoeid om mij eens
te laten zitten. Maar
jullie hebben alle vier
gedacht: „Wij zitten lek-
ker, laat die ouwe vent
maar staan!" Zouden jul-
lie naastenliefde toege-
past hebben, dan zou je
mij en anderen wel eens
een zitplaats hebben aan-
geboden, 't Ligt niet aan
het geld, maar aan jullie
egoïsme, dat je het niet
deed!"
„Die man heeft geluk", zei
een van de vier.
„Wil U op mijn plaats
zitten gaan?"
„Neen, ik dank U. Ik be-
del niet om een zitplaats,
maar ik wilde jullie be-
wijzen, dat je in de nieu-
we maatschappij net zoo
egoïstisch zult zijn als in
deze".
„Je bent een ouwe
taaie", zei een van de
vier.
„Dat zal wel", was het
antwoord, „maar dat ben
ik liever, dan een jonge
slappe".
't Gesprek stokte hier.
De trein reed voort . . . •

Hn.

IN MEMORIAM

HENDRIK VENNIK
secretaris van den Christelijken

Besturenbond Woerden en
Omstreken.

Het bestuur van onzen Besturenbond
te Woerden schrijft ons:
Na enkele maanden van uitzien is de
spanning gebroken, onze vriend Ven^
nik keert helaas niet terug.
Op 24 Juni 1944 door valsch verraad
door landwachtershanden van zijn bed
gelicht, werd Vennik naar Gouda ge-i
transporteerd, van daar naar Rotter-!
dam overgebracht, vertransporteerd
naar Vught en op 4 September 1944
naar Duitschland op transport gesteld.
Vanaf dien dag hebben we helaas geen
teeken van leven meer van hem ont-
vangen. Na onze bevrijding hebben
we met groot verlangen ook naar hem
uitgezien, vurig hebben we om zrjn
terugkeer gebeden, maar God die geen
rekenschap van Zijne daden geeft,
heeft hem vanuit de handen zijner
beulen tot Zich geroepen.
Zaterdag 25 Augustus j.l. bereikte ons
het bericht dat hij op transport naar
zijn 10e concentratiekamp op 21 Maart
1945 wegens uitputting overleden is.
Met zoovele duizenden is ook Vennik
gevallen.
Vele jaren heeft hij zijn krachten aan
den groei en bloei van onze christelijke
vakbeweging gegeven. Zoowel als
secretaris van onzen Besturenbond, als
leider van de Studieclub was hij voor
ons een stuwende kracht en zijn ijver
voor dit werk bijna onbegrensd.
Wij danken God voor wat Hij ons in
Vennik geschonken heeft en zetten in
biddend opzien tot God zijn werk
voort.
Zijn vrouw en dochter bidden wij toe
kracht en vertrouwen om dit zoo smar-
telijk verlies te kunnen dragen, Hij zij
hen tot Man en Vader.

Uit de Pers
In „Patrimonium" schrijft de heer
Smeenk:

HERSTEL
Tot onze blijdschap gaat het met het
herstel van de Christelijke Vakbewe-
ging niet on voorspoedig. Alle organi-
saties functionneeren weer. Er worden
niet alleen vele oude, maar ook vele
nieuwe leden ingeschreven. Alles moet
er op gezet worden, dat de beweging
reeds in het eerste jaar der bevrijding
op haar oude sterkte komt.
En dan zijn er nog groote mogelijk-
heden. De getalsterkte van de Chris-
telijke Vakbeweging harmonieerde
vóór den oorlog nog altoos niet met
de numerieke beteekenis van het chris-
telijk volksdeel, zooals deze afgeleid
kon worden uit kerkelijke en andere
gegevens. Hetzelfde kan in nog ster-
kere mate worden gezegd van de orga-
nisaties onzer christelijke werkgevers,
middenstanders en boeren. Ook zij
moeten niet alleen hersteld, maar zelfs
tot nog veel krachtiger ontplooiing
komen.
Slaan zij dan de handen ineen, dan is
het mogelijk om ook de sociaal-econo-
mische studie, vanuit christelijk be-
ginsel, o.a. door de uitgifte van een
wetenschappelijk tijdschrift, te bevor-
deren.
P a t r i m o n i u m wil hier gaarne
medewerking verleenen. Het wil daar-
voor zelfs, als het noodig is, offers
brengen. Het Verbond heeft ook in het
verleden meermalen getoond, dat het
schade wil lijden, zelfs wil terugtre-
den, indien het belang van de groote
zaak, die wij dienen, dit eischt.
In de toekomst past geen andere houi
ding.

Goed voorbeeld
Van den kerkeraad van een onzer
kerken ontvingen wij het verzoek om
3000 exemplaren van de circulaire,
door ons Verbondsbestuur aan kerken
raden en predikanten gezonden.
Men wil deze verspreiden onder de
daarvoor in aanmerking komende leden
der kerk.
Wij juichen dit voornemen van harte
toe en hebben bereids maatregelen ge-,
troffen, dat aan het verzoek van den
kerkeraad zal worden voldaan. Hier
is een voorbeeld hoe de Kerk den
arbeid der christelijke vakbeweging
kan steunen.



De Eenheids-
vakbeweging

op pad
Wij kwamen in het bezit van een pro-
paganda-geschrift van de Eenheids-
vakbeweging en willen de aandacht
vestigen op de argumentatie, die van
die zijde wordt gebruikt om deze bij
de arbeiders aan te bevelen.
Er wordt gewezen op de eendracht
van de strijdende partijen tijdens den
oorlog, waardoor de overwinning werd
behaald:
En het geschrift gaat dan verder:
„Hoe groot was hier de verscheiden-
„heid van volkeren!
„Hoe groot had de verdeeldheid niet
„kunnen zijn!
„Er waren toch ook geen Protestant-
„sche, Katholieke of socialistische divi-
„sies.
„Ja, er waren echter wel Communis-
„tische divisies en deze leverden zelfs
„het grootste aandeel in de overwin-
„ning te land.
„Waarom nu angst als blijkt, dat ook
„eenige Nederlandsche communisten
„wenschen samen te werken met de
„rest van het Nederlandsche volk op
„vakvereenigingsgebied?"
Nu gaat de vergelijking met de oor-
logvoerende landen natuurl i jk volko-
men mank. Er was maar één oorlogs-
doel, namelijk het nationaal-socialis-
tisch geweld te weerstaan. De maat-
schappelijke doeleinden, door de vak-
beweging nagestreefd, loopen hemels-
breed uiteen. Men denkc slechts aan
de communistische doeleinden als het
vormen van sovjets en kolchozen,
onder staatsdwang, d.w.z. volkomen
afschaffing van het privaat bezit. En
ook de middelen zijn totaal verschillend.
De stakingen van de E.V.B, spreken
boekdeelen voor degenen, die in den
weg van overleg en bedrijfsorganisatie,
dus door middel van den bedrijfsvrcde
de sociale positie van den arbeidenden
stand duurzaam op hoogsr peil willen
brengen.
Intusschen zijn wij dankbaar voor de
erkenning, dat in de E.V.B, ook com-
munisten zitten. Wij hadden deze erken-
ning intusschen niet noodig. De daden

De Raad van Vakcentralen confereert
met den Minister van Sociale Zaken

22 Augustus confereerden vertegenwoordigers van den Raad van
Vakcentralen met den Minister van Sociale Zaken over een aantal
actueele gevallen.
De volgende zaken werden o.m. besproken:
sociaal-economische ordening van het Bedrijfsleven;
financieele bijstand aan de bevolking voor den aankoop van tex-

tielgoederen, schoeisel en klompen, waarbij in het bijzonder
aandacht werd geschonken aan de nooden van de bevolking
der verwoeste gebieden;

de stringente doorvoering van de door de Regeering toegestane
loonsverhooging;

terugbetaling van de aan de grens afgenomen gelden, welke het
eigendom zijn van de gerepatrieerden;

de moeilijkheden, welke zich voordoen bij de uitbetaling van de
z.g. overbruggingsuitkeering..

De Minister zegde toe de te dien aanzien door den Raad van
Vakcentralen geuite verlangens in ernstige overweging te zullen
nemen.

van den E.V.B, spraken voor ons toch
reeds een taal, die niet mis was te ver-
staan.
En waarom is het samengaan van com-
munisten en christelijk-sociale man-
nen in de vakbeweging volstrekt on-
mogelijk?
Omdat zoowel de doeleinden, als de te
gebruiken middelen totaal verschillend
zijn.
Het lijkt zoo simpel: in één organisatie
strijden voor lotsverbetering.
Maar nu: wat verstaat gij onder lots-
verbetering? Verstaat gij daaronder
de sovjetiseering van het bedrijfsleven
en dus onteigening van alle productie-
middelen en het maken van de be-
drijfsleiders en arbeiders tot ambtena-
ren van een politiek systeem? Dat
alleen beschouwt de communist als de
ware lotsverbetering van den arbeider.
En het middel om daartoe te komen,
is op politiek gebied; de agitatie, het
in een voortdurende staat van actie'
brengen van de arbeiders tegen het
bestaande politieke systeem. In „De
Waarheid", het communistisch dag-
blad, ziet men daarvan het beeld. Op
sociaal gebied is het de staking, of

Brief van den Raad van Valicentraïen
aan den Minister van Handel en Nijverheid

21 Augustus 1945.
Aan Zijne Excellentie den Heer
Minister van Handel en Nijver-
heid te

'-GRAVENHAGE.
Excellentie,
Met groote belangstelling volgt de
Raad van Vakcentralen de gedachten-
ontwikkeling, ten aanzien van de
sociaal-economische ordening van ons
bedrijfsleven, in het bijzonder, hetgeen
betrekking heeft op de economische
ordening. Dat ook het huidige Kabinet
zich op' het standpunt heeft gesteld,
dat er een (sociaal)-economische orde-
ning komen moet, waarbij de werk-
jiemers(organisaties) hun rechtens toe-
komende plaats zal worden verzekerd,
stemt ons tot voldoening; dat kan, in
's lands belang, de bekroning worden
van een jarenlang door de Arbeiders-
beweging bewust gestimuleerde evolu-
tie. De vakbeweging vertegenwoordigd
in onzen Raad heeft ter zake dit vraag-

Hoe het kan!
Een dez-zr dagen ontvingen wij
een postwissel uit Aalsmeer,
waarbij een bedrag werd over-
gemaakt groot
vijfduizend driehonderd gulden.
Op het strookje stond all-een
maar: „Opbrengst collec-
te D.E.L."
De verrassing was te grooter,
omdat de vrienden te Aalsmeer
het fondsbestuur tevoren niets
hadden med-egedeeld of ge-
vraagd.
Ze deden eenvoudig hun werk.
En met welk een resultaat!
A'a n p a k k e n voor D.E.L. ten
bate van onze t.b.c.-patiënten.
Doe gij het ook en . . . . doe het
nu l

W. DE JONG,
Penningmeester D.E.L.

stuk haar opvatting reeds eerder ken-
baar gemaakt. Het moge ons vergund
zijn ook Uwe Excellentie hierbij een
exemplaar van een door haar uitge-
bracht rapport aan te bieden.
In verband met de, ook door de Re-
geering gewenschte komende econo-
mische ordening, mogen wij Uwe
Excellentie voorts wijzen op een be-
staand tekort — dit, dat de werk-
nemersorganisaties te weinig worden
ingeschakeld bij het huidige economi-
sche gebeuren. Het is, om slechts
enkele onderwerpen te noemen, een
tekort, dat wij onvoldoende zijn ge-
oriënteerd ten aanzien van de grond-
stoffen-positie, de energie-mogelijk-
heden, de financieele positie van ons
land, de in- en uitvoermogelijkheden
enz., enz., alle onderwerpen welke ons
ten deze moeten interesseeren, óók
voor hetgeen in sociaal opzicht ge-
wenscht en mogelijk is. Het contact
met het Departement van Sociale Za-
ken liet in het verleden en ook thans
weinig te wenschen over, — het con-
tact met Uw- Departement en de
Arbeidersbeweging was belangrijk
minder intensief.
Doel van dit schrijven is Uwe Excel-
lentie te verzoeken de mogelijkheid te
willen overwegen om onzen Raad van
Vakcentralen in te schakelen in de
werkzaamheden van Uw Departement,
gelijk bijvoorbeeld de werkgevers-
organisaties ingeschakeld zijn. Uwe
Excellentie zult inzien, dat dit verzoek
steunt op het verlangen ons land te
dienen en gedragen wordt door het
verantwoordelijkheidsgevoel onzer Be-
weging voor de nooden en behoeften
van ons volk.
Ons desgeweascht gaarne bereid ver-
klarende de inhoud van deze brief
nader persoonlijk toe te lichten-, zien
wij het antwoord van Uwe Excellentie
met belangstelling tegemoet.
Met verschuldigde gevoelens,

Namens den Raad van Vakcentralen:
E. KUPERS, Voorzitter.
A. STAPELKAMP, 2de Voorzitter.
A. C. DE BRUIJN, Secretaris.

liever de staak-maar-raakmethode
als het agitatiemiddel bij uitnemend-
heid om de arbeiders voor de sovjeti-
seering rijp te maken.
De christen-arbeider wijst zoowel dit
doel als dit middel af. Hij wenscht
langs den weg van vredelievende
samenwerking te komen tot volwaar-
dige positie van den arbeid in het be-
drijfsleven. Staking is daarbij het
uiterste middel, dat in een geordend
bedrijfsleven met volledige medezeg-
genschap van de arbeiders tenslotte
moet verdwijnen.
De communist streeft naar de revolu-
tionneering van den arbeider. De chris-
ten streeft ernaar den arbeider als
schepsel Gods een passende plaats in het
bedrijfsleven te verschaffen.
Daarom kunnen communist en christen
bij den strijd om nieuwe maatschappij-
vormen niet en nooit samen gaan.
Maar is het nu zoo erg als er enkele
communisten in een organisatie zitten?
Zijn wij bang voor hen?
Deze vraag stelt het bedoelde geschrift.
Ons antwoord kan kort zijn.
Een communist zou geen communist
zijn, als hij zich in zijn organisatie stil
hield. Hot is zijn aard om agitatie en
onrust te verwekken. Kan hij dat niet
in de leiding, dan doet hij dit door
„cellenbouw", d.w.z. door in zijn naaste
omgeving zijn onrust- en verzetwekkend
woord te spreken, zoo noodig tegen de
leiding in.
Daarom zetten wij een communist bui-
ten de deur, als hij in onze organisatie
binnendringt.
De E.V.B, is een sprekend bewijs voor
de juistheid van onze zienswijze.
De reeds toegepaste stakings-gym-
nastiek, die met reëele vakactie niets
uitstaande heeft, kan alleen voortge-
komen zijn uit communistische en syn-
dicalistische agitatie. Het communistisch
dagblad „De Waarheid" is dan ook het
eenige dagblad, dat het voor de stakers
heeft opgenomen.
Wij zijn bang, niet voor den communist,
maar voor het door hem uitgedragen
beginsel. Tegen dat beginsel zullen wij
ons tot het uiterste, verzetten. En ons
volk zullen wij blijven waarschuwen
tegen het binnendringen van communis-
tische tendensen.
Mochten er christen-arbeiders zijn, die,
getrokken door het zoet gefluit van den
communistischen vogelaar, die het een-
heidsklavier bespeelt, in den E.V.B, ge-
treden zijn of willen treden, dan moge
deze waarschuwing uit de practijk hen
tot andere gedachten brengen. F.

gaat spelen tegen spelers thuis of op
een damvereeniging. Als de dammers
iets te vragen hebben, wat niet goed
begrepen wordt, zij zenden een schrij-
ven naar bovenstaand adres en hopen
hun een antwoord te geven.

DE DAMREDACTIE.

DAMRUBRIEK
Verzoeke alle correspondentie, betrek-
king hebbende op deze rubriek, te
adresseeren aan het Bureau van het
C.N.V., Stadhouderslaan 45, UTRECHT.
Wij hebben hier een probleem, dat onze
dammers wel zal lijken. Het is een
probleem, dat in de dammerskringen
den naam heeft van coup Turk. Het
is gebaseerd op, dat de stukken eerst
geslagen moet worden en daarna van
het bord moet worden afgenomen. Wij
gaan nu het diagram plaatsen en dan
aan onze dammers het antwoord. Wij
hopen vele oplossingen binnen te krij-
gen.

Probleem No. 2

6

16

26

36

15

25

35

45

46 47 48 49 50

Stand der schijven:
Zwart: 8 tot 10, 12, 14, 20 en 37.
Wit: 29, 32, 34, 38, 39, 41 en 44.
Elke partij 7 schijven.
Wit speelt en wint.
Wij hopen van dit probleem vele op-
lossingen te mogen ontvangen.
In onze vorige rubriek hadden wij ge-
meld, dat de oplossing van probleem
No. l gemeld zou worden. Wij doen
dit nu en wij verzoeken, als de op-
lossing door U niet gevonden is, dit
na te spelen. De oplossing is als volgt:
Wit: 36—31; 29—23; 32—27; 42—37.
Zwart: 37X36; 18X29; 21X45; 29X38.
Wit: 37—31; 48^3; 43X5 en wint.
Zwart: 22X33; 36X27.
Wij weten nog niet of er oplossers
zijn. Zoo deze nog binnen gekomen
zijn, zullen wij de namen in een vol-
gende rubriek vermelden.
Wij gaan verder met onze spelopenin-
gen, en gaan thans behandelen de
Hollandsche opening. Wij plaatsen
alle schijven op het dambord en spe-
len als volgt:

Wit
1 33—28
2 39—J3
3 44—39
4 34—30
5 31—27
6 37_2l

Zwart
18—23
12—18
7—12

17—21
20—24
14—20

Nu komt het er op aan hoe wit ver-
der zal spelen. Speelt wit nu in de
stand zooals deze ontstaan is 31—26,
dan wint zwart een schijf. Wij raden
onze dammers aan in den diagram-
stand deze schijfwinst te vinden, voor-
dat van de door ons gegeven winst ge-
bruik wordt gemaakt. Wij vervolgen
dan:

7 31—26?
8 26X17 (a)
9 36X27

10 40X29

24—29
11X31
29—34
23X25

Zwart heeft nu een schijf gewonnen.,
Het aardige is, dat als wit bij de 7e
zet in plaats van 31—26 te spelen
50—44 en zwart 20—25 speelt, dezelfde
schijf winst aanwezig is voor wit.
Deze speelt dan 27—22, zwart 25X34;
wit 40X20; 15X24; en wit vervolgens
22—17; 11X22; 28X26 en nu heeft wit
een schijf gewonnen. De dammers doen
er goed aan even na te gaan, dat er
even veranderd geslagen kan "worden,
doch het komt verder alles op hetzelf-
de neer. Ook deze opening van buiten
leeren en alles goed onthouden. Het
komt later van pas als men een partij

(Vervolg 3e kolom onderaan)

Oproep
Het Bestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond
roept gegadigden op voor de betrekking van

plaatselijk bestuurder
in dienst van het Verbond. Er zijn twee plaatsen te ver-
vullen. Een te Eindhoven en een te Utrecht.

Sollicitanten gelieven zich schriftelijk te melden aan het Bureau van
het Verbond: Stadhoudcrslaan 45, Utrecht.


