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DE GANGEN DER EEUW
Terugziende op het jaar, dat achter ons
ligt, kunnen wij nauwelijks begrijpen, dat
1940 slechts één jaarkring omsluit. Voor ons
besef is dat jaar in tweeën gesplitst. Er is
een deel, dat — vooral nu — voor ons in het
licht staat. En er is een deel, dat met wolken
en donkerheid is omgeven, waaruit wij nog
altijd niet te voorschijn zijn getreden.
Wij staan nog in de duisternis van dezen
tijd en weten niet wat God over ons, over
Europa en over de wereld heeft beraadslaagd. Allengs wordt het gordijn opgerold.
Begin 1940 was de oorlogsfakkel in Europa
reeds brandende en stonden onze mannen
aan de grenzen en kusten gereed eiken aanval af te slaan. Thans weten wij, dat de oorlog ook onze grenzen overschreed, dat van
onze mannen gevallen zijn in een korten,
maar hevigen strijd en dat Nederland niet
meer zichzelf mag zijn.
In vele gezinnen is de Oudejaarsavond van
1940 vol smart en weedom geweest, om de
gevallen zonen, mannen en vaders, om gewonde en invalide bloedverwanten, om degenen, die weggevoerd zijn, om verloren have
en goed, ja om zooveel, dat wij voorheen
haast als ons onvervreemdbaar eigendom beschouwden en dat nu ons is ontnomen.
Neen, de Oudejaarsavond was voor ons
allen somber en donker en het nieuwe jaar
zijn we binnengetreden met grooter onzekerheid omtrent de toekomst dan ooit te voren.
En toch
„de gangen der eeuw zijn
Zijne", zegt de profeet Habakuk. Dat wil
zeggen, dat deze onzekerheid ons niet behoeft neer te drukken, want God de Heere
is het, die dit alles doet. Voor Hem uit gaan
wolken en donkerheid, zoodat Habakuk moet
vragen: „Was de Heere ontstoken tegen de
rivieren? was Uw toorn tegen de rivieren?
was Uw verbolgenheid tegen de zee?" De
bliksemende spies, de' pijlen, de gramschap
en de toorn worden gezien, maar wat God
doet in dat alles, dat is: „Gij toogt uit tot
verlossing Uws volks".
Dat zijn de gangen der eeuw, dat is de
ontwikkeling van heel het wereldgebeuren,
dat in Zijne hand is. Het is alles tot verlossing van Gods volk, door de diepte en de
donkerheid en de verschrikking heen.

Wie dit gelooft, ziet door de duisternis
heen het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Dan is de toekomst niet donker meer,
maar licht. Het Licht, dat in Bethlehem is
opgegaan, overglanst heel het leven en treedt
binnen in de donkerste schuilhoeken van ons
hart. En we durven weer achterom te zien,
al is het achter ons duisternis, omdat ook in
die duisternis het Licht van Gods gunst ons
kwam beschijnen.
Zoo zien wij het jaar 1940 in donkerheid
achter ons liggen, maar wij zien ook, dat
Goda liefde ons ook daarin niet heeft verlaten.
Rustig verliepen voor ons land, voor ons
.bedrijfsleven, voor de arbeidersbeweging de
eerste vier maanden van het jaar 1940.
Mobilisatie en defensiewerken eischten veel
arbeidskrachten op. De eerste maanden van
het jaar waren wel is waar ten gevolge van
de hevige koude niet „werkbaar", maar daarna daalde de werkloosheid geleidelijk. In
April was het percentage der werkloosheidsdagen van de leden der vakorganisaties nog
slechts 16.9 tegen 20.5 een jaar te voren. Het
laagste percentage, dat voordien was bereikt,
bedroeg 16.8, namelijk midden zomer (Aug.)
1939. We gingen dus opnieuw naar een
laagterecord, want de zomermaanden zijn
steeds voor de arbeidsmogelijkheid het gunstigst.
Na de gebeurtenissen in Mei was er aanvankelijk een sterke stijging van de werkloosheid. In Mei was het percentage 24.3 tegen
18.5 in Mei 1939, in Juni 25 tegen 17.5 in
Juni 1939, in Juli 20 tegen 17.2 in Juli 1939.
Deze werkloosheid was het natuurlijke gevolg van het feit, dat ons gemobiliseerde leger
grootendeels naar huis werd gestuurd en aldus eenige honderdduizenden jonge mannen
weer gereed stonden hun arbeid te hervatten.
Maar bovendien steeg de werkloosheid sterk
voor allen, die in de visscherij, op de handelsvloot, bij het havenbedrijf en aanverwante
bedrijven hun broodwinning hadden. In feite
echter is er geen enkel bedrijf aan den druk
der tijden, de afsnoering van het wereldverkeer, het gebrek aan grondstoffen ontkomen
en steeg de werkloosheid na April dan ook
over de geheele linie.

Deze werkloosheid kon slechts gedeeltelijk
worden opgevangen door herstelwerkzaamheden (puinruimen te Rotterdam: eind Juli
18000 en eind Augustus 16000 arbeiders) en
door plaatsing bij de werkverruiming (eind
Augustus 48000), zoodat het aantal werkloozen buiten deze aantallen eind Juli 190000
en eind Augustus nog 157000 bedroeg, hetgeen hooger was dan in de voorafgaande
wintermaand November 1939, toen het aantal werkloozen gemiddeld 147037 bedroeg.
Na Augustus jl. zijn geen cijfers over de
werkloosheid meer gepubliceerd, zoodat het
verdere verloop ons niet bekend is. Wel is
het aantal arbeiders, dat in Duitschland werk
heeft gevonden, zeer belangrijk gestegen,
vermoedelijk tot 70000.
Vele van deze arbeiders hebben noodgedwongen dezen arbeid aanvaard. Zij behooren niet tot de groepen arbeiders, die onder
normale omstandigheden in het buitenland
werk zochten, maar de harde noodzaak bracht
hen er toe huis en haard, gezin en kerk en
alles wat hun dierbaar was te verlaten. Aanvankelijk waren de hieraan verbonden moeilijkheden vele, vooral die, welke met het overmaken der loonen verband hielden. Maar
langzamerhand — te langzaam vaak — kwam
hierin verbetering. De regeling van de aanpassing der sociale voorzieningen van de
Duitsche aan de Nederlandsche wetten en
gebruiken kreeg op het laatst van 1940 haar
beslag. Niet geregeld werd intusschen de
geestelijke verzorging van deze arbeiders,
niettegenstaande de bemoeiingen van ons verbond en het R.K.W.V. en de medewerking
der kerken, die predikanten voor dezen arbeid
onder de verstrooiden beschikbaar stelden.
Daarom ook blijven de christen-arbeiders
dezen arbeid met een bezwaard hart aanvaarden.
Wanneer wij, menschen, alles hebben gedaan om deze bezwaren op te heffen, en alles
is tevergeefs, dan blijft God de machtige om
in dezen nood te voorzien. Wie heeft gelezen
en gehoord van den grooten zegen, die in de
krijgsgevangenkampen is uitgegaan door het
eenvoudige woord, door mede-gevangenen
gesproken, die legt ook dit met een biddend
en vertrouwend hart in Gods handen. Hij zal
het maken.
De ongunst der tijden drukte zwaar op den
arbeidenden stand.
Het verstoorde economische leven noopte
tot ontslag en loonsverlaging op groote schaal.
De door den Opperbevelhebber uitgegeven
l

verordeningen, die verbod van ontslag en van
loonsverlaging gaven, legden hier een sterke
en welkome rem aan. Niettemin werd de
mogelijkheid geopend den arbeidstijd tot 36
uur per week, met evenredige verlaging van
het loon, te verminderen. Van deze mogelijkheid werd een ruim gebruik gemaakt, hetgeen
uiteraard een zeer belangrijk verlies van inkomsten beteekende.
Intusschen gingen de prijzen van eerste
levensbehoeften met sprongen omhoog. Uit
een door ons in October op beperkte schaal
ingesteld onderzoek bleek, dat percentages
van 10 tot 30 en 40 niet zeldzaam zijn, en
ook percentages van 100 en meer voorkomen.
Eenige malen wendden wij ons daarover tot
de bevoegde autoriteiten, zoowel met het doel
de prijsstijgingen te remmen, als met het doel
om op de steunbedragen voor werklooze arbeiders een toeslag te verleenen. Helaas is
een bevredigende oplossing van deze moeilijkheden niet verkregen. Het schijnt practisch
ondoenlijk te zijn de prijsstijging tegen te
gaan, niettegenstaande de noodige verordenende bevoegdheden voorhanden zijn. De
zware tijden worden dan ook zoowel voor de
werkenden als voor de werkloozen steeds
meer voelbaar. Er heerscht nood in menig
gezin. Het levenspeil is dalende en zelfs de
noodzakelijkste levensbehoeften kan men zich
vaak niet aanschaffen.
Een klein lichtpunt is gaan gloren toen bekend werd, dat met ingang van l Januari
1941 de Kinderbijslagwet in werking zou
treden. Als wij dit schrijven is de historische
datum van de invoering reeds aangebroken,
en daarmede de kroon gezet op den arbeid,
door de christelijke vakbeweging jarenlang,
samen met de roomsch-katholieken, tegen
liberale en marxistische opvattingen in ( verricht. De groote gezinnen zullen daardoor een
welkome verruiming van hun inkomsten verkrijgen.
Een ander lichtpunt is er gekomen door
de verordening betreffende de loonvorming.
Hoewel deze verordening de verhooging van
loonen verbiedt en dus eerder nadeelig voor
de arbeiders is dan voordeelig, schijnt het in
de bedoeling te liggen de vergunning voor 't
geven van verhoogingen soepel te verleenen,
wanneer het lage loonen betreft. Zelfs kan
het College van Rijksbemiddelaars zelfstandig, op verzoek van een organisatie of een
persoon het loon van een persoon of groep
van personen verhoogen. Dit college zal hiervan vermoedelijk ook wel gebruik maken. Met
een commissie uit de 3 vakcentralen zal in
dezen worden samengewerkt.
Uit de verordening in zake de loonvorming,
evenals uit die betreffende de corporatieve
ordening blijkt, dat de overheid steeds meer
in het maatschappelijk leven ingrijpt.
Krachtens eerstgenoemde verordening kan
zij de afsluiting van collectieve arbeidscontracten bevorderen en bindend voorschrijven.
Ook de algemeen-verbindendverklaring van
bepalingen van collectieve contracten behoort
voortaan tot de bevoegdheid van dit college.
Dat dit van groote beteekenis kan zijn voor
de verdere organisatorische ontwikkeling van
het maatschappelijk leven, staat voor ons
vast. De ongunst der tijden heeft dit terrein
echter bezaaid met voetangels en klemmen.
In rustiger tijd zal hiervan practisch meer
terecht kunnen komen dan thans.
Ook ten opzichte van de verordening in
zake den corporatieven opbouw hebben wij

voorshands weinig verwachting. De ingestelde commissie heeft tot taak „alle voorbereidende maatregelen te treffen, geschikt en
noodig om een zelfstandige organisatie van
het bedrijfsleven op te bouwen". Wij benijden haar deze taak, althans in dezen tijd,
niet. Zal hiervan thans veel terecht komen?
Wij betwijfelen dat.
In ieder geval heeft men ook in 1940 getracht, ondanks alle moeilijkheden en bezwaren, aan een geordend economisch leven te
bouwen.
Dat men hierin maar weinig vorderingen
heeft gemaakt, ondanks alle goedbedoelde
pogingen, is stellig voor het grootste deel op
rekening te schrijven van de uitzonderlijke
en de oorlogsomstandigheden, waarin ons
land verkeert.
In ons vorige jaaroverzicht schreven wij:
„En als wij nu den blik richten naar de christelijke vakbeweging, is het dan geen verheugend feit, dat in dit vrije land nog altijd een
vrije christelijke vakorganisatie mogelijk is?"
Helaas kunnen wij deze woorden thans niet
meer, zonder een ingrijpende wijziging, herhalen.
Maar toch, Gode zij dank, mogen wij ook
thans nog zijn vrije christelijke vakbeweging,
zij het dan ook in bezet gebied. Moet het geen
wonder zijn in onze oogen?
Door ingrijpen van de bezettende macht
werden maatregelen genomen tegen het
N.V.V. Als motiveering werd aangegeven:
,,De leiding gaat daar van beginselen uit, die
door een verbinding met de klassenstrijdgedachte en het internationaal Marxisme niet in
overeenstemming kunnen worden gebracht
met de Duitsche sociale opvattingen en de
opvattingen op dit gebied van het nationaalsocialisme. Hierdoor is het onmogelijk tot een
positieve samenwerking te komen." Op dezen
grond werd de heer H. J. Woudenberg tot
commissaris van het N.V.V. benoemd en
werden de bestuurders van het N.V.V. ontslagen.
Verdere ingrijpende maatregelen werden
bij het N.V.V. genomen, waarover wij hier
het stilzwijgen kunnen bewaren.
Voor de r.k. en christelijke vakbeweging
bleven al zulke maatregelen achterwege. Alleen werd een Duitsche commissaris aangewezen, die in belangrijke aangelegenheden en
beslissingen behoort te worden gekend. Uitdrukkelijk werd ons echter medegedeeld, dat
het C.N.V. volkomen vrij bleef in zijn beslissingen en in zijn uitingen.
Nuchter erkennend, dat ons land bezet gebied is, met al de daaraan verbonden gevolgen, bleef de weg ons openstaan, zij het in
samenwerking met de Duitsche autoriteiten,
ons als vrije christelijke vakbeweging te openbaren. Binnen de gestelde grenzen hebben
wij van dit recht een ruim gebruik gemaakt.
En we mogen er aan toevoegen, dat onze
Duitsche waarnemer het zijne heeft gedaan
om het ons bestuur mogelijk te maken, onze
taak rustig op den ouden grondslag te vervullen.
De beginselen van het C.N.V. blijven ons
richtsnoer. Wij denken er niet aan, het daarmede op een accoordje te gooien. Wij zijn
christelijke vakbeweging of wij zijn het niet.
Een tusschenweg is niet mogelijk.
Intusschen is er op het terrein der vakbeweging nog meer geschied. Eenige vakcentrales, zooals de Nederlandsche Vakcentrale,

het Nederlandsch Syndicalistisch Verbond
en het Nederlandsch Arbeidssecretariaat, zijn
in het N.V.V. opgesmolten. Later is ook het
voorheen onder leiding van den genoemden
heer Woudenberg staande „Arbeidsfront"
van den N.S.B, opgeheven en de leden geadviseerd zich bij het N.V.V. aan te sluiten.
In hoeverre door deze amalgamatie het vroegere ledental van het N.V.V. is verhoogd
vermogen wij niet te zeggen. Er is namelijk
bij alle vakcentrales, maar vooral bij het
N.V.V. een sterk verloop van de ledentallen
geconstateerd. Hoewel het N.V.V. geen officieele ledencijfers meer publiceert, is toch
uit de vakbladen wel gebleken, dat die cijfers
minder gunstig zijn.
Ook bij het R.K.W. en het C.N.V. wordt
teruggang geconstateerd, waaraan de huidige
omstandigheden schuldig staan. Bij 't C.N.V.
is de teruggang zeer gering. Maar waarom
zouden wij in dezen tijd niet kunnen groeien?
Ook voor dezen tijd, ja, juist nu, hebben de
christelijk-sociale beginselen beteekenis.
Laat ons uitdragen wat ons is toebetrouwd!
Werken, zoolang het dag is!

Zoo werden wij ook nog in 1940 door de
duisternis heen, verlicht door 's Heeren
gunst. Het Kerstlicht heeft geschenen en de
duisternis heeft het niet overmocht.
Dat mochten wij in 1940 in onze beweging
ervaren.
Vóór 10 Mei en na 10 Mei.
Op l Mei mocht secretaris Amelink jubileeren. Vijfentwintig jaar in dienst van de
christelijke vakbeweging is een heele tijd.
Amelink bleef er frisch en jong bij. Zijn
werkkracht bleef ongebroken.
In breeden kring werd hij gehuldigd. Wij
gaven er een uitvoerig verslag van in De
Gids.
Eenige dagen later, op 3 en 4 Mei hielden
wij onze tweede algemeene sociale conferentie, waar prof. H. Dooyeweerd „De rechtsgrond der christelijke vakorganisatie" ontvouwde. „De christelijke vakbeweging een
principieele noodzakelijkheid", dat was de
conclusie, waartoe de spreker kwam.
Dr. F. A. de Graaff sprak over: „De huidige economische positie van ons land", een
onderwerp, dat juist toen in het brandpunt
der belangstelling stond. Ten slotte leidde
schrijver dezer regelen in: „De taak der
plaatselijke besturen."
Tengevolge van de eenige dagen later ingetreden oorlog werden deze referaten niet
gedrukt.
Verscheidene werkers in de christelijke
vakbeweging gingen met pensioen .Behalve
de in dit nummer van De Gids genoemde
vrienden, verlieten de vrienden J. C. Brouwer
en A. Th. Baart de christelijke vakbeweging
met pensioen. Ook vriend N. Ploeg ging
heen.
Nieuwe krachten traden in den arbeid. Personen wisselen, maar het werk gaat door.
De Algemeene Nederlandsche Christelijke
Ambtenaarsbond stond in het zilver. De Bond
van Christelijke Politieambtenaren eveneens.
Dat ook in 1940 deze jubilea mochten
worden gevierd, is ons een reden tot groote
vreugde. Alleen Gods gunst over ons was de
rechtsgrond voor al deze zegeningen. De
gangen der eeuw zijn Zijne. Dat is de sprake,
die bij de intrede van het nieuwe jaar tot ons
uitgaat. Als het Hem behaagt, volgen jubilea

op jubilea. En als het Hem behaagt, dan
breekt deze keten en valt alles uiteen.
Als dat geschiedt, is er een bittere ervaring,
gelijk voor onze organisatie van Houtbewerkers, de verwoesting van haar gebouw te
Rotterdam, een bittere ervaring was.
Maar ook door deze zwarigheid heeft God
heengeholpen en onzen vrienden de kracht
verleend tot wederopbouw van het verwoeste.
En wij danken Hem, die ons in Zijn gunst
droeg en spaarde.
De verschijning van het boek „Onder eigen
banier", door secretars Amelink op zoo uitnemende wijze verzorgd, was inzonderheid in
dezen tijd een lichtbaken voor onze beweging.
Moge het onzen vriend Amelink in 1941 gegeven worden het vervolg eveneens gereed
te maken. Daarmede zal zelfs in bezettinsg.tijd
een werk van blijvende en onschatbare waarde aan den arbeid der christelijke vakbeweging worden toegevoegd.
* * *

Zoo gaan wij 1941 in.
Wij weten ook thans niet wat ons wacht.
Het contact met onze plaatselijke besturen
en met onze leden is moeilijker geworden.
Terwijl eenerzijds de concentratie binnen ons
verbond, of liever de samenwerking tusschen
hoofdbesturen en verbondsbestuur hechter is
geworden en door de toepassing der verordening in zake de loonvorming nog nauwer zal
worden toegehaald, is het verband tusschen
verbondsbestuur en hoofdbesturen eenerzijds
en besturenbonden en afdeelingsbesturen
anderzijds door de moeilijkheden om te vergaderen minder stevig geworden. Meer dan
voorheen hebben de plaatselijke besturen tot
taak de leden voor te lichten, voor te gaan en
voor te werken. Zij hebben leiding te geven.
Zij hebben de propaganda te voeren. Zij hebben het onderling contact te bewaren.
Meer dan ooit hangt daarom af van den
trouwen arbeid der plaatselijke bestuurders
of onze arbeid vruchten dragen zal, zelfs in
dezen tijd.
Laten wij 1941 intreden met het vaste voornemen sterk te staan in het geloof, dat God
het wereldbestuur in handen heeft, dat Hij
waakt over alles wat waarlijk behoort tot
Zijn werk en wat in biddend vragen en biddend werken in Zijn Naam wordt verricht.
De gangen der eeuw zijn Zijne.
En als de moeiten en de zorgen ons somtijds dreigen te overmeesteren, als het straks
voor ons land, voor ons persoonlijk en gezinsleven, voor onze christelijke vakbeweging,
misschien zwarter en dreigender en moeilijker
gaat worden, troosten wij ons dan op dezelfde
wijze als Bilderdijk deed, toen hij zong:
De neepen
Der zweepen
Van weêrspoed en leed,
Ontparsten
Den hardsten
Wel somtijds een kreet.
Maar d' oogen
ten hoogen
Tot Jezus gewend,
Verblijden
we in 't lijden
En loven die 't zendt.

Het moede jaar verstierf: zijn strijd is uitgestreden.
't Uitnemendste, voorwaar, was moeite en verdriet.
Óók op 't sociale erf verduisterd' het verschiet,
't Was al vergank'lijkheid den tijd die is vergleden.
Toch, 't Christelijk Vakverbond hield zijn positiekeuze.
Zijn richtsnoer bleef de Schrift. Zou op 't sociaal terrein
Het Evangelie-licht niét tot een leid-ster zijn?
,,Kèn God in al uw werk!" blijft ongerept zijn leuze.
Als christenman en: -vrouw zult gij dies propageeren:
„Het Christ'lijk Vakverbond voor ons: beginsel~eisch!"
Ons woord en werk zij steeds daarvan een klaar bewijs.
Wil Gods Getuigenis ons dat niet duid'lijk leeren?
Het moede jaar verstierf. Trekt voort, met niéuwe krachten!
Wil, durf een strijder zijn in 't Christ'lijk Vakverbond!
Trek voort: God is een Licht! ^ In de meest duist're stond'
Moogt gij, als Israël, 't geheel van Hém verwachten.
(Nadruk verboden.)
WILNA.

ONS LEDENTAL
De omstandigheden, die oorzaak waren dat
over het tweede kwartaal 1940 eenig ledenverlies moest worden geconstateerd, dedei;
zich over het derde in versterkte mate gevoelen. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat zich over dit kwartaal dat verlies
heeft voortgezet.
Van 120.394 leden op l Juli kwamen we op
116.599 leden per l October. Een teruggang
van 3795 leden of ruim 3 pet. Hoezeer we dit
betreuren, verontrustend is het toch niet. De
toetreding tot de vakbeweging is vrijwillig.
Allerlei oorzaken van economischen en socialen nood hebben op de ontwikkeling van
het ledental invloed. Wij hebben dat ook in
het verleden ervaren. Er zijn altoos leden die
bij een beetje tegenwind zich den moed voelen ontzinken en in een onverstandig en verkeerd isolement kracht gaan zoeken. In heel
erge mate hebben we dit ondervonden in de
crisisjaren van 1922 tot 1926. Van ruim
76.000 vielen we toen op 48.000 leden terug.
En toch waren de omstandigheden destijds
voor onzen arbeid nog veel gunstiger dan
thans! Wanneer derhalve de teruggang zich
nu beperkt tot een percentage als hierboven
genoemd, is dit zeker gering en geeft het
hoop voor de naaste toekomst.
Immers niemand zal durven tegenspreken,
dat de verhoudingen, waaronder sinds Mei
van het vorig jaar moest worden gewerkt,
veel moeilijker waren dan sinds de opkomst
onzer beweging zich ooit voorgedaan hebben.
Moeilijk in economisch opzicht, maar ook
moeilijk in dezen zin, dat het vrijwel onmogelijk was met duizenden van onze leden een
geregeld contact te bewaren, moeilijk omdat
de middelen waardoor wij jarenlang de propaganda voerden, vrijwel niet konden worden gebruikt.
Er is dus veeleer reden om ons te verheugen over de groote trouw van de overgroote
meerderheid onzer leden, dan een klaagzang
aan te heffen over het feit dat een kleine

groep het spoor bijster werd. Aan het einde
van dit tweede moeilijke kwartaal willen we
derhalve met groote blijdschap gewagen van
de trouw en liefde van het overgroote deel
onzer leden. Deze trouw blijkt zoo stevig en
hecht gefundeerd te zijn, dat zelfs een wervelstorm als in 1940 over ons land ging, n'et
vermocht wezenlijke schade aan onze organisaties toe te brengen.
Inmiddels beteekent dat niet, dat we nu
maar rustig moeten gaan neerzitten en afwachten wat de toekomst zal brengen. Onze
roeping blijft. Met inspanning van al onze
krachten moeten wij trachten verder verlies
te keeren; moeten wij trachten dit zoo mogelijk in winst om te zetten. Hier ligt een taak
voor ons verbondsbestuur, voor de hoofdbesturen der aangesloten organisaties, voor de
besturen onzer besturenbonden, der afdeelingen, ja voor ieder lid, dat onze beweging liefheeft, hoofd voor hoofd. Bij trouwe plichtsbetrachting en in goede samenwerking moet
het mogelijk zijn dat doel te bereiken.
Ten slotte nog een opmerking over den
toestand bij de andere richtingen in de vakbeweging. Het Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond noteerde een verlies van 8165
leden over het derde kwartaal. Percentelijk
is dit nog een tikje hooger dan bij ons. Van
het N.V.V. worden sinds de oorlogsmaanden
geen cijfers meer gepubliceerd. Omtrent het
juiste ledencijfer van dit verbond tasten we
in het duister.
We weten alleen de ledencijfers van een
aantal aangesloten organisaties. En die cijfers
voorspellen voor dit verbond weinig goeds.
Vast staat dus wel, dat er teruggang is
over de geheele linie en dat die teruggang
bij ons tot heden den geringsten omvang aannam.
Laat ons dit ook een aanwijzing mogen
zijn om -in Gods kracht alles te doen wat mogelijk is om onze positie zoo stevig mogelijk
te houden.
STAPELKAMP.

ZIJ, DIE HEENGAAN
De jongste algemeene vergadering van den opvolger ziet zich ineens geplaatst aan het
Nederlandschen Christelijken Landarbeiders- hoofd van de grootste bij het C.N.V. aanbond, gehouden op 18 December jl., was van gesloten organisatie. Het in hem door het
groote beteekenis voor dezen bond. Toen hoofdbestuur gestelde vertrouwen is groot.
immers trad als voorzitter af vr. R. Siemons, Wij hebben de verwachting, dat dit vertroudie meer dan 23 jaren lang het voorzitter- wen niet zal worden beschaamd. De belangrijke arbeid, door vriend Ruppert in en voor
schap van deze organisatie bekleedde.
Deze voorzitter heeft vele schommelingen de christelijk-sociale beweging verricht en de
in het ledental medegemaakt. Toen hij in wijze waarop hij dit deed, wettigen naar
Februari 1917 in vollen dienst van den onze meening het in hem gestelde verN.C.L.B. trad, bedroeg het ledental ruim trouwen. Moge hijzelf zijn vertrouwen alleen
1000, thans, bij zijn aftreden, was het tot stellen op God, die, naar de wet van Zijn
bijna 25000 gestegen. Van zulk een organi- koninkrijk, Zijn werk alleen in zwakheid doet
satie de leiding te hebben, is een taak, die volbrengen.
alle verstandelijke, lichamelijke en geestelijke
* * *
krachten van een mensch opeischt. Slechts
weinigen zijn tegen zulk een taak opgewasEr ging nog een bezoldigd bestuurder heen.
schen. Vriend Siemons behoorde tot die weiOp 31 December 1940 namelijk nam de
nigen. Met den inzet van heel zijn persoon bondspenningmeester van „Unitas", vriend
heeft hij den bond door goede en kwade G, M. }. de Ruiter, afscheid uit zijn functie.
dagen geleid. Groot vertrouwen genoot hij in
Hoewel den pensioengerechtigden leeftijd
zijn bond en genoot hij ook in den wijden nog niet bereikt, noopte zijn gezondheidstoekring van het vakverbond. Naar zijn rustig stand hem op 58-jarigen leeftijd ontslag uit
en bezadigd woord werd steeds geluisterd. den bondsdienst met vervroegd pensioen aan
Thans heeft hij dezen arbeid, bij het be- te vragen. Dit ontslag is hem op de meest
reiken van den pensioengerechtigden leeftijd, eervolle wijze verleend.
neergelegd.
Van l Mei 1919 tot 31 December 1940,
De christelijke vakbeweging is vr. Siemons dus gedurende meer dan 20 jaar, heeft vr.
veel dank verschuldigd. Moge hem nog een De Ruiter in de vakbeweging gearbeid. Hij
lange periode van rust met zijn echtgenoote was een stille en bescheiden figuur, die niet
en gezin geschonken worden.
op den voorgrond trad, maar die nochtans in
Zijn opvolger als voorzitter van den trouwen arbeid zijn organisatie heeft gediend.
N.C.L.B., vriend M. Ruppert, valt een
Bij zijn heengaan wenschen wij hem herzware taak ten deel. Kon vriend Siemons stel van krachten en een rustigen levensgeleidelijk met den arbeid meegroeien, zijn avond toe.

I. VAN DER LOO t
TH. H. VAN OOST t
J. VAN ROON t
Gedenkt uwe voorgangers.
De Haagsche Christelijke Besturenbond
gedenkt 't direct na elkaar overlijden van een
drietal vrienden, die in den arbeid voor de
christelijk-sociale actie te 's-Gravenhage een
belangrijke plaats hebben mogen innemen.
Van der Loo en Van Oost zijn bijna gelijktijdig door den dood weggenomen. Van Oost
stierf op den laatsten dag van het jaar 1940.
Van der Loo op den eersten dag van het pas
begonnen jaar. En op dienzelfden dag stierf
ook Van Roon.
Zij zijn afgelost van hun post en opgeroepen tot heerlijkheid.
Het past allen, die hen hebben gekend, die
door banden van bloed of van vriendschap
zich aan hen verbonden gevoelen, den Gever
aller dingen te danken voor wat hij in deze
mannen schonk.
Daartoe behoort de Haagsche Christelijke
Besturenbond.
Inzonderheid Van der Loo en Van Oost
hebben in dien kring een belangrijk deel van
hun levenswerk op publiek terrein gevonden.
Ze hebben tientallen jaren als tweelingbroeders samengewerkt.
De Bijbel geeft het aantrekkelijk beeld van
de'vriendschap tusschen David en Jonathan.
Door Gods gunst geeft ook het leven van

dezen tijd en van dezen dag daarvan nog
voorbeelden te aanschouwen. De christelijksociale beweging in Den Haag heeft in Van
der Loo en Van Oost twee zulke echte,
trouwe vrienden ontmoet en van die vriendschap en de daaruit voortvloeiende samenwerking heerlijke vruchten geplukt.
Het waren twee zeer onderscheiden persoonlijkheden. Niet alleen in uiterlijk, maar
ook in karakter.
Ik herinner me nog dien thans gedenkwaardigen loden December 1921, waarop ik
naar Den Haag kwam om voor het eerst
kennis te maken met het bestuur van den
Haagschen Christelijken Besturenbond. Toen
ik de bestuurskamer, de bekende kamer 8 in
het Gebouw voor Chr. Soc. Belangen, binnenstapte, was er niemand. De eerste die op
het appèl verscheen was Van Oost. Keurig
gekleed in zwarte jas en een geheel goed
verzorgd uiterlijk dacht ik in hem kennis te
maken met den voorzitter, het lid van den
Haagschen gemeenteraad, Van der Loo. De
voorstelling bracht aan het licht, dat ik in
hem ontmoette den waarnemenden secretaris
Van Oost. De tweede die binnenkwam was
een kort, gedrongen persoon. Dat ik daarin
kennis maakte met den toen al allerwege
bekenden Van der Loo, vermoedde ik aller-

minst. En toch, vlot en forsch en vriendelijk
klonk zijn begroeting: „Van der Loo."
Met die beide mannen heb ik jaren mogen
samenwerken.
En telkens weer frappeerde het groote
verschil tusschen deze beide personen. Van
der Loo was vlug, vlot, geestig; een man van
aanpakken, meer lettend op wat te bereiken
was dan wel op zorgvuldige overweging en
formuleering. Kwam hij daardoor soms in een
eigenaardige positie, dan redde hij zich door
een gullen lach en een geestigen zet. Soms
ook met de opmerking: ,,Voor de beantwoording hiervan geef ik het woord aan den
secretaris."
En toch steeds een persoonlijkheid, waarvan invloed uitging, die veel verder reikte
dan zijn intellectueel vermogen zou doen vermoeden. Van der Loo mocht zeggen wat van
niemand anders werd aanvaard. Van der Loo
wist op een spannend moment door intuitief
begrijpen het woord te spreken dat voerde
naar het begeerde resultaat.
In een loonactie liepen de besprekingen
vast. De werkgevers meenden het niet te
mogen wagen, gelet op de economische verhoudingen, de eischen van de werknemers in
te willigen. Van der Loo wist dat hij stond
tegenover christenen. Hij zei: ,,Als ge het niet
durft wagen om de economische verwachtingen, waag het dan eens in het geloof dat
God zegent wie aan zijn arbeiders wel doet."
En de werkgevers gaven toe.
En ze werden gezegend.
Van der Loo kon fel en forsch strijden,
zóó, dat meer dan eens werd verwacht dat
iedere goede verhouding kapot zou worden
gemaakt. Direct daarop lachte hij dan met
dien eigenaardigen gloed in zijn oogen, dien
allen, die hem hebben gekend, meer dan eens
zullen hebben waargenomen, en, willen of
niet, de grootste tegenstander lachte mee.
Hij waagde het eens in een conflict tegen
een werkgever te zeggen: ,,Ik wou dat u meer
voor de zending gevoelde." Op de vraag:
,,Wat dan?" kwam direct het antwoord:
,,Dan ging u naar Indië en waren wij u kwijt."
En toen?
Een hartelijk gelach. Een sigaar. Een
handdruk.
Dat moet niemand nadoen.
Van der Loo had die niet naar waarde te
schatten gave. Daardoor heeft hij overal waar
hij werd geroepen zooveel kunnen bereiken en
is hij door zijn arbeid velen ten zegen geweest,
Hij was een uitnemend ambtenaar. Hij was
een invloedrijk raadslid. Hij was een diepvoelend, sociaal strijder. Hij was een ernstig
christen. Hij was een goed vriend.
Naast hem stond Van Oost. Schier in alles
een contrast met Van der Loo. Van Oost
was een man des vredes; rustig; alles nauwkeurig overwegend; altijd ernstig; steeds weer
trachtend de kwesties in zijn denken geheel
te omvatten en eerst dan te spreken. Van
Oost was een man die de stukken, waarvoor
hij als secretaris de verantwoording had. keurig ordende en ze dus steeds bij de hand had.
Een strijder in den geest van Van der Loo
was hij niet. Zijn bescheidenheid was meer
dan eens oorzaak, dat een ander bijval oogstte
van arbeid, dien Van Oost had opgezet.
In alles een man van ernst. Een man van
beginsel. En die daardoor staan bleef ook
dan, wanneer zijn levenspositie in het gedrang
kwam en staan bleef daar, waar meer mar-

kante figuren terugtraden. De actie bij de
Haagsche Tramweg Maatschappij in 1913
heeft daarvan het bewijs gegeven. Wie deinsde, Van Oost niet. En dus - - i n den hoogsten zin van het woord -- toch een strijder.
Een strijder voor het recht van den sociaal
gedrukte. Een strijder voor de eer van zijn
Koning.
Zoo staan deze mannen, die nu vrijwel gelijktijdig van ons zijn weggenomen, voor ons.
Het zijn de eerste indrukken direct nadat we
van beider heengaan kennis namen.
ledere organisatie, die zich een belangrijke
taak stelt en met ernst naar de vervulling
daarvan streeft, kan wenschen twee zulke
trouwe mannen in de leiding te hebben.
Trouw, dat waren ze beiden.
Van der Loo diende den Haagschen Christelijken Besturenbond twintig jaar als voorzitter.
Van Oost stond al die jaren naast hem,
eerst als secretaris en later als 2e voorzitter.
Van Oost en de afdeeling 's-Gravenhage II
van den Prot. Chr. Bond van Spoor- en
Tramwegpersoneel laten zich schier niet gescheiden denken. Hij was bijna .vijf en twintig
jaar haar voorzitter en hij heeft veler belangen in die functie mogen bepleiten.
Vooral de Zondagsrust had de belangstelling van zijn hart. Hiervoor heeft hij veel en
mooi werk gedaan, waarvan de vruchten zich
niet laten wegen, maar die toch heerlijk zijn
gerijpt.
Deze beide trouwe makkers, ze hebben gestreden, maar ook geleden. Naar Gods bestel
hebben ze beiden een verre van gemakkelijker!
levensweg gehad. De levensstormen hebben
beider levensscheepje zwaar geteisterd.
Indien juist is, dat God zijn sterkste kinderen het zwaarste kruis geeft te dragen, dan
mogen we, uit wat ze op hun levenszee hebben
ervaren, afleiden, dat ze beiden tot die krachtige kruisdragers behooren. Maar dan volgt
daaruit ook, dat ze na hun strijd de kroon der
overwinning mogen dragen.
De christelijk sociale beweging betreurt nog
een werker.
Ook Jaap van Roon is van zijn post afgeroepen en heengegaan. Hij behoorde tot de
eenvoudigen, tot de stillen, die nooit voor het
voetlicht treden. Maar die toch, met nooit
falende trouw en toewijding, zich geven voor
hun werk.
Van Roon en de afdeeling Scheveningen
van den Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en
Transportarbeiders behooren bij elkaar. In die
organisatie heeft hij op die plaats gewerkt
zoolang het voor hem dag was.
Vergissen we ons niet, dan heeft hij door
zijn liefdevol hart meer dan eens levensmoeiten moeten trotseeren.
Van Roon was zeeman. Hij heeft met het
zeemansleven in de meest ongunstige omstandigheden kennis gemaakt. Eens ging hij uit
als echtgenoot, in de hoop bij zijn thuiskomst
vadervreugd te smaken. De verbindingsmiddelen met de zee waren toen schaarsch. Toen
hij terugkeerde gewerd hem de mededeeling,
dat hij reeds 4 weken weduwnaar was.
Ook hij volbracht zijn levensreis. Ook zijn
scheepje landde in veilige haven.
De christelijk-sociale beweging, de Haagsche Christelijke Besturenbond, gedenkt den
arbeid dezer voorgangers; gedenkt hun liefde;
hun trouw; hun toewijding; hun ernst; hun
geloof.
En zij danken.
H. A. D.

DE ZAKAGENDA IS ER WEER!
De zakagenda van het Tuberculosefonds
,,Draagt Elkanders Lasten", voor het jaar
1941, is verschenen.
In het bekende vestzak-formaat, soepel, linnen bandje met goudopdruk, is het, als voorheen gemakkelijk en smaakvol in het gebruik.
Voor het organisatieleven bevat het de benoodigde gegevens en als agenda met weekindeeling op één opengeslagen blad streeft de
agenda naar de volmaaktheid op haar gebied.
Het is geen wonder, dat de oplaag telkens
moet worden verhoogd. \Vas deze het vorig
jaar nog 27.000, thans is een oplaag ter perse
gelegd van 30.000. En we zijn er van over-

tuigd, dat deze ook wordt geplaatst. Niemand
in de vakbeweging wil de agenda meer missen, te meer waar men weet, dat er voor het
tuberculosefonds bij stijgende oplage altijd
nog wel een sommetje overblijft.
En dat, terwijl de prijs één kwartje blijft.
De zakagenda moge ook dit jaar ieder bevredigen en het fonds een flinke bate bezorgen.
Naar wij hooren is er nog een beperkte
voorraad beschikbaar. Men bestelle dus spoedig bij den secretaris van de plaatselijke commissie van den besturenbond, van de afdeeling of bij het bureau van ,,D.E.L.".

REGELING ARBEIDSVOORWAARDEN BIJ DEN
ARBEID IN WERKVERRUIMING
De volgende brief werd verzonden:
Werkverruiming.
18 December 1940.
Aan den waarn. Secretaris~Generaal,
waarn. Hoofd van het Departement
van Sociale Zaken,
te 's-Gravenhage.
Hoogedelgestrenge Heer,
Reeds geruimen tijd geleden werd vanwege
ons bestuur de wenschelijkheid uitgesproken,
den werkverruimingsarbeid niet meer te blij-

EEN DRINGEND VERZOEK
OM MEDEWERKING
Een groot aantal leden van de christelijke vakbeweging .vertrok naar
Duitschland om daar te werken of zal
binnenkort voor dit doel naar Duitschland gaan. Wij verzoeken daarom
dringend:
Ie. Aan de leden die naar Duitschland
vertrekken, met den meesten spoed
daarvan mededeeling te doen aan den
secretaris van den besturenbond, teneinde hem in staat te stellen een bijbel
(zakformaat) uit te reiken. Zij die reeds
in Duitschland werkzaam zijn, kunnen
alsnog een zakbijbel of Nieuw Testament aanvragen bij den secretaris van
den besturenbond.
2e. Aan het bestuur van de afdeeling
van uw vakbond uw volledig en nauwkeurig adres in Duitschland op te geven. Regelmatig wordt dan het bondsorgaan en driemaal in de week het
Christelijk Sociaal Dagblad aan dit
adres in Duitschland toegezonden.
3e. Den afdeelingsbesturen verzoeken
wij deze opgaven onder 2e genoemd,
door te geven aan het hoofdbestuur van
den betrokken vakbond.
Het C.N.V.-bestuur ontvangt deze
adressen dan van de hoofdbesturen der
betrokken vakbonden.
Voor het C.N. V.,
J. SCHIPPER, secretaris.

ven aanmerken als een vorm van steunverleening, maar aan te merken als normaal werk
en gelijk te stellen met arbeid in vrij bedrijf.
De werkverschaffing is in den loop der
crisisjaren van karakter veranderd. Aanvankelijk werd de werkverschaffing benut om 011gewenschte elementen naar hun bereidwilligheid om arbeid te verrichten te beproeven en
hen door middel van werkverschaffing weer
arbeidsvaardig te maken. Later werden ook
de goede elementen onder de arbeiders in de
gelegenheid gesteld in de werkverschaffing
tt: arbeiden en langs dezen weg in staat te
stellen het steunbedrag te verdienen, en zoo
mogelijk boven dit bedrag uit te komen.
Deze vorm van steunverleening- werd niet
direct als economisch nuttig, doch veeleer als
equivalent tegenover het ontvangen van steun
aangemerkt. Algemeen was het gevoelen,
dat het beter was, in de werkverschaffing
arbeid te verrichten, dan in de steunregeling
opgenomen te zijn.
Van lieverlede, mede ten gevolge van de
omstandigheid dat het aantal in de werkverschaffing geplaatste arbeiders toenam en
daardoor werkobjecten moesten worden gezocht, werd het economisch nut van dezen
arbeid op den voorgrond geplaatst.
Ontginningen, ruilverkavelingen, bearbeiding van woeste gronden, kwamen hoe langer hoe meer tot stand, welke arbeid vroeje:
in het vrije bedrijf door de ondernemers werd
uitgevoerd.
Handhaven van de zorgsfeer ten behoeve
van de in de werkverschaffing geplaatsten
werd hoe langer hoe meer ongewenscht. De
arbeiders waren in wezen niet meer werkloos,
en, mede op grond van de overweging dat
de arbeiders behoorden te worden gesteund
in hun streven om uit de werkloozensfeer te
komen, bepleitte ons bestuur reeds op 20 Mei
1938, de werkverschaffing om te schakelen
naar normaal werk. In het U bekende rapport
van ir, J. Th. Westhoff, handelend over ,,De
directe mogelijkheden der werkverschaffing
bij de werkloosheidsbestrijding", werd in
hoofdstuk VII hetzelfde bepleit. Dit rapport
werd naar zijn algemeene richtlijnen, ook
voor zoover het betrof de verandering van
zorg- naar werksfeer, door de Nederlandsche
regeering aanvaard en in de volksvertegenwoordiging op toepassing van deze wijziging
aangedrongen.

De eerste moeilijke oorlogsmaanden maakten het voor Uw .departement heel bezwaarlijk, deze denkbeelden tot toepassing te brengen. Wij vertrouwen, dat spoedig het tijdstip
is aangebroken, dat tot deze wijziging zal
worden overgegaan.
Buiten beschouwing nog latende, welke bedrijfsvorm voor dezen nieuwen cultuur-technischen dienst het meest gewenscht is, mogen
wij op de volgende drie punten Uw aandacht
vestigen, nl. de loonregeling, de arbeidstijd
en de rechtspositie der arbeiders.
Ie. De toonregeling.
Afgedacht van de vraag, of de arbeidsvoorwaarden In den vorm van een collectieve
arbeidsovereenkomst kunnen worden vastgelegd, zijn wij van gevoelen, dat de C.A.O.
voor het Bouwbedrijf (afd. Water- en Wegenbouw) maatgevend kan zijn, omdat het
soort werk, dat in dit bedrijf wordt verricht,
daarmede overeenkomt.
Werkzaamheden, die meer aansluiten bij
het landbouwbedrijf, zouden voor bepaalde
landsdeelen, waar het landbouwbedrijf overheerschend is, beloond moeten worden overeenkomstig de collectieve contracten, speciaal naar den maatstaf van de groep vaste
arbeiders, die zwaar werk verrichten. Wrellicht kan ook de mogelijkheid worden overwogen, een bepaald grondloon vast te stellen, waarop in den vorm van klassenindeeling, zooals die in verschillende collectieve
contracten voorkomt, toeslagen worden verleend. De vakcentralen van werknemersorganisaties zouden dan kunnen worden aangemerkt als de contractanten ter andere, en de
Rijksdienst als contractant ter eenre. De
andere zaken, die verband houden met de
loonregeling, zooals regenverlet, korte verzuimen, feestdagen, overwerkbelooning, vacantie, enz. laten wij voorloopig buiten beschouwing.
2e. De arbeidstijd.
De arbeidstijden worden in het algemeen
op 48 uur per week gesteld, terwijl voor de
landsdeelen, waar de landarbeidende bevolking de overwegende meerderheid uitmaakt,
de 50-urige werkweek zou kunnen gelden.
3e. De rechtspositie.
In verband met de rechtspositie der arbeiders is het noodig het ontslagrecht te omschrijven en instanties te scheppen, die geschillen tot oplossing kunnen brengen. Op
groote werken zouden de vertrouwensmannen der vakorganisaties (van elke vakcentrale één) de kleine geschillen met de werkleiding kunnen behandelen. De Provinciale
Contact-Commissie, waarin alle drie vakcentralen hun vertegenwoordiging hebben, behandelen de onopgeloste geschillen in eersten aanleg, terwijl in hoogste instantie de
Centrale Contact-Commissie, die mede gevormd wordt uit vertegenwoordigers der vakcentralen (elke vakcentrale één persoon),
uitspraak kan doen en de naleving der arbeidsvoorwaarden bevorderen.
Als bovenstaande hoofdbeginselen door U
worden aanvaard, zou de Centrale ContactCommissie opdracht van U kunnen ontvangen om die nader uit te werken. Door toepassing van de nieuwe regeling zouden dan
overgangsmaatregelen genomen kunnen worden met betrekking tot het wegvallen der
emolumenten als brandstoffentoeslag, enz. en
de plaatsingsregeling wijziging ondergaan.

Naar de meening van ons bestuur is er
alleszins reden om deze belangrijke aangelegenheid met spoed te behandelen.
Het onzerzijds herhaalde verzoek om den
duurtetoeslag te verhoogen, werd door U nog
niet beantwoord. Inmiddels ontstaan hier en
daar moeilijkheden in de werkverschaffing.
Met klem van redenen overtuigen wij onze
leden, zich niet schuldig te maken aan het
voeren van actie buiten de gestelde instanties om. Het wordt steeds moeilijker, onze
leden van de juistheid van dit standpunt te
overtuigen, omdat de kosten van het levensonderhoud stijgen en de nood in de gezinnen
grooter wordt.
Indien de werkverschaffing niet meer het
karakter draagt van een vorm van steunverleening, maar als normaal werk wordt be-

schouwd, zal het o.i. mogelijk zijn door toepassing der nieuwe loonverordening, de positie der arbeiders te verbeteren.
Het is bovendien voor den rijksdienst en
de vakorganisaties in hooge mate ongewenscht, als na of tijdens zoogenaamde stakingen, verbeteringen worden aangebracht,
waarvan door sommigen, blijkens enkele uitlatingen in de pers, een verkeerd gebruik
wordt gemaakt.
Ons bestuur zal het zeer waardeeren, als
U ons op korten termijn in de gelegenheid
zoudt willen stellen, deze belangrijke aangelegenheid mondeling toe te lichten.
Met verschuldigde hoogachting,
Namens het dagelijksch bestuur
van het C.N.V.:
J. SCHIPPER, secretaris.
De inhoud van het orgaan Arbeid zal,
volgens een persbericht van het N.V.V., als
volgt worden gevuld:

Een nieuw orgaan.
Uit de vakbladen van de bij het N.V.V.
aangesloten organisaties blijkt, dat met ingang van l Januari jl. alle vakbladen zijn
opgeheven. In de plaats daarvan wordt door
het N.V.V. een centraal vakblad uitgegeven
onder den naam Arbeid. Dit blad zal wekelijks verschijnen met 16 bladzijden groot
formaat.
Voor de leden van de organisaties wordt
het in afzonderlijke editie beschikbaar gesteld en worden van de 16 bladzijden 4 pagvoor elke organisatie gereserveerd. De hoofdbesturen kunnen dus alles, wat voor hun
bedrijfsgroep van belang is, wekelijks in het
centrale blad ter kennis van hun leden brengen.

,,Arbeid zal, naast de bijzondere edities
van vier bladzijden voor elke bond, twaalf
pagina's bevatten, waarin stof van algemene aard wordt gebracht: Nieuws uit de
grote vakbeweging, voorlichting over sociale en economische vraagstukken, maar
ook vooral: Ontspanningslectuur, wetensv/aardige onderwerpen, een Vrouwenrubriek, Denksport, Natuurleven, Kunst en
Cultuur, alsmede het dagelijkse nieuws van
„Vreugde en Arbeid"."
Hieruit blijkt, dat dit nieuwe orgaan niet
uitsluitend de vraagstukken, die op het terrein van het sociaal-economisch leven liggen,
zal behandelen, maar dat dit blad een meer
algemeen weekblad voor de leden van de
,,moderne" vakbeweging wordt.

WAT MEN DIENT TE WETEN
x.

„In den vervolge dient als minimum-eisch te
worden gesteld, dat op centrale werkverrui1. In verband met de moeilijkheden bij het rningen, waar arbeiders zijn tewerkgesteld,
vervoer van arbeiders, die bij een werkver- die den geheelen dag van huis afwezig zijn,
ruimingsobject buiten hun woonplaats ge- alle schuilkeeten behoorlijk moeten worden
plaatst zijn en die dagelijks heen en weer gesloten. In de wanden van de schuilkeeten
reizen, wordt, wanneer deze arbeiders niet moeten toegangsdeuren en vensters van volper trein tot dicht bij het werk gebracht kun- doende afmetingen worden aangebracht.
nen worden, van hen verlangd, dat zij hun Voorts dient in het algemeen voor een
eigen rijwiel gebruiken om van het station bodemafsluiting, hetzij in den vorm van een
van aankomst naar het werk en terug te houten vloer, hetzij in den vorm van losse
fietsen. Hun rijwiel blijft dan bij vertrek naar houten roosters, te worden gezorgd. De
huis bij het bedoelde station achter.
schaftkeeten en schaftlokalen moeten geduOok sommige kamparbeiders en de inge- rende het koude jaargetijde behoorlijk worden
kwartierde arbeiders worden verplicht van verwarmd.
Ik verzoek U beleefd op korten termijn de
hun eigen rijwiel gebruik te maken om van
het kamp of hun kwartier naar het werk en noodige maatregelen te willen treffen, zooterug te komen.
danig, dat uiterlijk l Januari 1941 op alle
werken,
als bovenbedoeld, een, in verband
Aan de hierboven bedoelde arbeiders mag,
te rekenen van 2 December jl., behalve de met het bij de verschillende objecten tewerkeventueele vergoeding ingevolge de bekende gestelde aantal arbeiders, voldoende aantal
rvintervervoerregeling, een vergoeding van schuilkeeten en schaftlokalen aanwezig is,
ƒ 0.50 per week worden verstrekt wegens de welke voldoen aan de bovenvermelde minimum-eischen."
slijtage aan hun rijwiel.
2. De inspecteur van de werkverruiming
Aan den Rijksdienst voor de Werkverruiin de provincie Noord-Holland zond, mede ming hebben wij verzocht te overwegen van
op aandrang van onzen vertegenwoordiger alle inspecties een dergelijken brief te doen
in de Provinciale Contact-Commissie, een uitgaan, ten einde aan de af en toe voorschrijven van den volgenden inhoud aan de komende klachten omtrent schuilkeeten en
instanties, die objecten in werkverschaffing onvoldoende of niet verwarmde schaftlokalen
uitvoeren:
tegemoet ite komen.

l JANUARI 1941.
Bij de wisseling des jaars mocht ons verbondsbestuurvele goede wenschen ontvangen.
Aan allen, die ze ons deden toekomen,
onzen hartelijken dank. Wederkeerig wenschen wij den hoofdbesturen, den besturen
van onze besturenbonden, den leden der
plaatselijke commissies van ,,Draagt Elkanders Lasten" en verder allen, die onze beweging in eenig opzicht of functie dienen,
ook al onze aangesloten leden, een rijk gezegend 1941.
Het jaar dat heenging, was in menig opzicht bang en moeilijk. Moeilijk ook voor den
christelijk-socialen arbeid. Maar staande aan
het einde er van hebben we overvloedig reden
om God te danken voor den grooten zegen,
ons geschonken.
Wij staan thans aan het begin van 1941.
Wat het ons brengen zal weten wij niet. Eén
ding weten we evenwel heel zeker: God blijft
dezelfde. Hij gaat met ons den nieuwen jaarkring in. Zij er in ons hart dan slechts de
bede, dat Hij ons getrouw make, om te midden van de donkerheden van het heden, Hem
te dienen in den arbeid voor onze christelijke
vakbeweging.
Namens het Dag. Bestuur van het C.N. V.,
A. STAPELKAMP, voorz.
KORT VERSLAG
van de vergadering van het Algemeen
Bestuur op Dinsdag 24 December 1940.
De voorzitter opent de vergadering met
gebed, nadat gezongen is Ps. 83 : 3.
Na goedkeuring van de notulen, doet hij
een aantal mededeelingen, welke tot eenige
bespreking aanleiding geven.
Daarna geeft de voorzitter een korte inleiding over vragen, welke gerezen zijn naar
aanleiding van de Verordening in zake de
loonvorming. Wat de duurteclausules in de
bestaande collectieve arbeidscontracten betreft, staat thans vast, dat de reeds toegepaste
d.uurtetoeslagen blijven gehandhaafd, maar
nieuwe toeslagen, ook op grond van bestaande clausules, niet mogen worden gegeven.
Het verbindend verklaren van bepalingen
van C.A.O.'s zal voortaan aan een andere
procedure onderworpen zijn: de verbindendof onverbindendverklaring kan thans door
het college van rijksbemiddelaars worden
uitgesproken.
In verband met mogelijke aanvragen om
bevordering van loonsverhooging, die binnen
kunnen komen, is een commissie van drie
personen (uit elke vakcentrale één) aangewezen om het college daarbij van advies te
dienen.
Met het oog op deze verordening is het
noodig, dat voortaan even.tueele loonacties in
nauw overleg met de vakcentrale worden
gevoerd.
Er ontspint zich over deze punten een
breede bespreking.
Van de rondvraag maakt vriend R. Siemons gebruik om van het Algemeen Bestuur

afscheid te nemen, nu hij heengaat als voorzitter en bestuurder van den N.C.L.B. Hij
dankt allen voor de hem getoonde vriendschap en het door hem genoten vertrouwen.
De voorzitter beantwoordt deze gevoelvolle woorden en verklaart, dat de trouw en
de liefde, door vriend Siemons steeds in zijn
werk getoond, bij ons in dankbare herinnering zullen blijven.
Ten slotte spreekt de voorzitter een ernstig
woord in verband met Kerstmis en de komende jaarswisseling.
Staande wordt gezongen Gezang 273 : l,
2 en 7 (lied 12 van onzen liederenbundel),
waarna de vergadering met gebed wordt gesloten.
F. P. FUYKSCHOT, secretaris.
ABONNEMENTSGELD.
Den abonné's wordt vriendelijk verzocht
het verschuldigde abonnementsgeld voor den
32sten jaargang van De Gids, die l Januari
ji. is aangevangen, in den loop van Januari,
hetzij per postwissel, hetzij door storting op
de postrekening van het C.N.V., Utrecht,
no. 17982, over te maken. Op de achterzijde
der formulieren gelieve men te vermelden:
,, Abonnementsgeld De Gids 32sten jaargang."
Het abonnementsgeld bedraagt voor leden
der bij het C.N.V. aangesloten vakbonden
ƒ 1.50, voor andere personen ƒ 2.— per
jaargang.
Indien het abonnementsgeld per 31 Januari
1941 niet is ontvangen, zal daarover met verhooging der incassokosten worden beschikt.
W. DE JONG, penningmeester.

Mobilisatiekameraden, door G. Mulder.
Een bom barst in Laagwoude, door P. Keu~
ning. — Uitgave Bosch & Keuning N.V.,
Baarn,
Deze beide boeken zijn verschenen in de
Opgang-serie. In totaal ontvangen de abonné's van deze serie 6 boeken, voor den prijs
van slechts ƒ 6.60. Men betaalt dan ƒ 1.65
per kwartaal of ƒ 3.30 per halfjaar, waarvoor
men dus 6 boeken per jaar ontvangt. Keurig
uitgevoerd en in prettig uitzienden omslag
is deze prijs van ƒ 1.10 per boek uitzonderlijk
laag.
Wat men hiervoor ontvangt is af.
Reeds bespraken we twee boeken m een
vorig nummer van ons blad, namelijk „Anke"
en „Een heilige van Poplar". De boeken, die
thans voor ons liggen, worden buiten deze
6 boeken om extra ter beschikking van de
abonné's gesteld voor den prijs van slechts
ƒ 1.25 per stuk of ƒ 2.50 tezamen.
De twee mobilisatie-kameraden uit eerstgenoemd boek (blijkbaar uit de periode
1914/18) komen beiden uit dezelfde stad in
Friesland, zijn beiden verloofd en zwerven
beiden in Brabant rond, trekkend van de ééne
plaats naar de andere.
Komend uit gezinnen van geloovige christenen trachten beiden hun weg zuiver te houden, te midden van de zoo andere zeden en
gewoonten in de zuidelijke provincie. Eén der
kameraden dwaalt echter al spoedig af; de

ander houdt, ten minste naar het uiterlijke,
zijn pad zuiver.
Dit eenvoudige gegeven krijgt een gecompliceerd karakter als de kameraden, die elkander eigenlijk loslieten, worden gedemobiliseerd.
De een wil zijn Brabantsche meisje niet
laten ,,zitten", maar moet daarvoor zijn verloofde opgeven. De ander, in het oude milieu
terugkeerend, krijgt inwendig spijt, dat hij in
dienst maar niet heeft genomen, wat hij krijgen kon. Alles is hem te duf en te schijnheilig geworden en zijn meisje
och, hij
durft haar niet af te zeggen, maar daar is
alles mee gezegd.
De moeilijkheden stapelen zich voor beiden
op. Ze ontmoeten elkander weer, ze spreken
over de mobilisatie en het leven hier. Dan
blijkt pas, dat ze een walging hebben gekregen van het ophouden van den uiterlijKen
schijn. Geen van beiden wil dat schijnleven
voortzetten. De een heeft er zich al aan ontworsteld. De ander nog niet. Het zondebesef
breekt echter door en het geloof, dat alleen
Christus kan redden.
Deze roman gunt ons een diepen blik in
het ontwakend zondebesef. Krampachtig probeeren beiden goed te maken, wat ze hebben
bedorven, om tot de ervaring te komen, dat
alles mislukt, maar dat alleen Jezus Christus
de oplossing brengt voor wie de levenspuzzles in Zijn handen legt.
Het einde van het boek is eenigszins eigenaardig en onverwacht. Dit neemt echter niet
weg, dat het geheele boek door de spanning
den lezer vasthoudt. De conflicten van deze
twee menschen zijn écht, niet gemaakt en de
oplossing daarvan is zuiver aangevoeld.
Het tweede boek speelt in de 5 dagen, dat
ons land in oorlog was. Er is in de harten en
zielen van duizenden toen veel omgegaan. Bij
sommigen is er veel, is alles veranderd. Bij
anderen bleef ondanks alles, alles bij het
oude.
In korte karakteristieke schetsen weet de
schrijver de gezapige rust in het dorp Laagwoude vóór den bominslag te schetsen. Hij
neemt telkens een persoon uit dit milieu en
laat hem het uitbreken van den oorlog, de
evacuatie, het gevaar, de angst, den bominslag, het achterblijven in het dorp, ondergaan. Hoe verschillend is de reactie. Bij Jacob
van Heemstra, bij zijn vader, die ouderling
is, bij ouderling Duinkerken, bij „meester"
Van Diggelen, bij den Gereformeerden en bij
den Hervormden predikant, en bij anderen.
Er barst een bom, inderdaad. Niemand
blijft er dezelfde onder, 't Zij ten leven, 't zij
ten doode. God spreekt in de angst en de
vertwijfeling. Hij is ineens voor velen: hun
laatste houvast.
Zuiver schetst de schrijver, wat velen van
ons in de oorlogsdagen aan innerlijke spanning en aan innerlijke bevrijding hebben
meegemaakt. Hij schetst het in de personen van zijn boek, in de verhouding tusschen
kerken en kerkmenschen, tusschen predikant
en predikant.
Er barst een bom in Laagwoude en dat
gaat niet buiten God om. Waarom moest
die bom juist daar vallen en waarom juist op
het eigen, hypotheekvrije huisje van de arme
Geertje Grashuis? Och, omdat het een afgodstempeltje was geworden, dat ziet Geertje duidelijk in.
Dit boek moet gelezen worden, vooral
door degenen, voor wie de oorlogsdagen

eigenlijk onbegrepen zijn voorbijgegaan, omdat ze Gods doen. er niet in hebben bespeurd.
Hoe God heeft gewerkt in die dagen en
daarna — het wordt ons hier duidelijk.
We zijn dankbaar voor dit boek en wenschen het in veler handen.
Wie abonné wordt van deze Opgangserie ontvangt deze beide boeken voor ƒ 2.50
totaal.
„Aartje", door Jo Kalmijn—Spierenburg.
Uitgegeven door Bosch & Keuning N.V.,
Baarn.
Aartje is een arbeidersvrouw, met alle
zorgen, die daaraan verbonden zijn. De
schrijfster heeft het arbeidersleven en het
leven van den werklooze gezien. Men kan
dit boek niet lezen zonder telkenmale ontroerd te worden. Het is alles zoo echt en
psychologisch zuiver aangevoeld. }o Kalmijn—Spierenburg weet het alledaagsche
leven in hemelschen glans te plaatsen. De
zich opstapelende moeilijkheden in het gezin
worden dienstbaar om Aartje tot God te
brengen.
Er is in dit boeiende verhaal niets opgesmukt of mooi gemaakt. Het rauwe leven
wordt niet verdoezeld. Zwaar zijn de slagen,
die Aartje ontvangt, maar stilaan groeit het
kinderlijk geloof, dat door ,,lamme Toon"
uitgesproken, ook haar deel wordt. Er verandert weinig of niets in de moeilijkheden,
maar als God bij haar heeft intrek genomen,
wordt toch alles anders. Als alles van haar
is afgenomen, waaraan zij zich op deze aarde
had vastgeklampt, dan ontvangt zij in haar
overgave alles veelvoudig terug.
Dit, ook literair hoogstaande boek, kost
gebonden ƒ 2.90.
Mogen zeer velen, inzonderheid uit de
arbeiderskringen, dit boek lezen.

Almelo.

Veenendaal.

'Maandag 16 Dec. jl. vergaderde onze studieclub
voor de tweede maal in dit seizoen.
Door vr. G. Olthof werd ingeleid het onderwerp:
„Christelijke arbeidswaardeering." De volgende punten werden door inleider behandeld:
1. De waardeering van den arbeid in de heidensche
wereld.
2. De christelijke opvatting ter zake.
3. De eisch, die uit deze opvatting voor het leven
voortspruit.
4. Hoe deze eisch moet worden vervuld.
Een geanimeerde bespreking volgde.
De vergadering werd op de gebruikelijke wijze gesloten.

Op Donderdagavond 12 December kwam voor het
eerst in dezen winter onze studieclub in vergadering
bijeen, onder leiding van den heer M. Anbeek, voorzitter van den Chr. Besturenbond.
Het eerste onderwerp: „De christelijke vakbeweging
van nu en straks'' werd ingeleid door den heer
J. Wind, secretaris van den Nederl. Chr. Textielarbeidersbond ,,Unitas".
Het was zeer jammer dat wij niet meer leden konden uitnoodigen voor deze schoone en krachtige en
principieele uiteenzetting van dit zoo belangrijke
onderwerp.
Het tweede onderwerp: „Christelijke arbeidswaardeering", zal D.V. worden ingeleid door den heer
J. Hofman, voorzitter van den Nederl. Christelijken
Grafischen Bond, op Donderdagavond 9 Januari a.s.,
des avonds half acht, in het gebouw „Eltheto".

Assen.
Onze besturenbond doet de volgende mededeelingen:
Suppletiefonds. Indien men in onze kringen personen
weet, die voor steun uit dit fonds in aanmerking zouden komen, wende men zich om inlichtingen tot het
bestuur van den Chr. Besturenbond.
De door Patrimonium ingestelde Tuinbouwcommissic
kan gewagen van de moeilijkheid om aan grond te
komen, desniettemin wordt het werk voortgezet. De
voor de oprichting noodzakelijke kosten zullen worden
bestreden uit financieelen steun, welke door Patrimonium en het Christelijk Sociaal Fonds wordt verleend.
Nu het vergaderen met meer dan 20 personen wat
omslachtig is geworden heeft het afdeelingsbestuur
der landarbeiders het initiatief genomen tot het uitgeven van een blaadje, de Asafbode, waarin het bestuur de leden op de hoogte brengt van de verschillende dingen, voor de afdeeling van belang.
Van het boekwerk ,,Onder eigen banier", van vr.
Amelink. werden 5 ex. besteld.
Vriend Jury van Dalen hield in kleinen kring een
inleiding over: ,,Christelijke arbeidswaardeering." Vragen werden o.a. gesteld betreffende: Welke is de taak
der overheid op het terrein van den arbeid; Zondagsarbeid, ook in verband met werk in overheidsdienst;
Maatstaf voor arbeidswaardeering.
Onze arbeid gaat voort!
De secrcfan's.
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weer! — Regeling arbeidsvoorwaarden bij den
arbeid in werkverruiming. - • Een dringend
verzoek om medewerking. - - Arbeidersbeweging: Een nieuw orgaan. — Wat men dient te
weten. (X.) - - Officieel, a. l Januari 1941;
b. Kort verslag van de vergadering van het
Algemeen Bestuur; c. Abonnementsgeld. —.
Boekbespreking: a/ Mobilisatiekameraden; b.
Aartje. — - Voor en van onze besturenbonden:
a. Almelo; b. Assen; c. Veenendaal. —• Kwartaalstaat van het C.N.V.

Lijst der organisaties
alphabetisch gerangschikt naar de bedrijven

Ledental op
1 Jan.*
1940

1 April*
1940

1 Juli*
1940

1 Oct.*
1940

,
1 Ambtenaren
2 Belastingambtenaren ...
3
4 Diamantbewerkers
5 Fabr.- en Transportarb.
6 Grafische arbeiders ....
7 Houtbewerkers
8 Kant.- en Handelsbed. .
9
10
11 Metaalbewerkers
12
13 Pers. in Publ. Dienst ..
14 Politieambtenaren
15
16
17 Spoor- en Tramw.pers.
18
19 Textielarbeiders
20 Verzekeringsagenten ...
21 Voed.- en Genotm.arb.
22 \Verkmeesters

4572
1717
16161
13
J 8588
3260
3599
7848
718
25036
12437
448
5641
1899
2359
1270
4536
782
5155
147
3360
798

4701
1724
16245
13
18763
3307
3614
8002
753
25220
12620
458
5753
1916
2466
1303
4528
812
5155
147
3381
861

4715
1713
16293
12
18313
3288
3578
8032
756
24527
12571
429
5720
1940
2511
1294
4447
815
5063
140
3357
880

4647
1777
15647
11
17292
- 3268
3440
7865
727
23663
12046
388
5625
1994
2513
1301
4411
818
4910
136
3245
875

C.N.V

120344

121742

120394

*) Adspirantleden inbegrepen.
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Volgnummer

KWARTAALSTAAT VAN HET C.N.V.
ADRES

Straat, no., enz.

Plaats

Secretaris

72
39
370
1
271
67
74
70
27
744
125
13
164
56
79
29
146
23
56
7
78
72

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

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

Prins Hendriketraat 18
Hoef kade 1548
Kr. Nieuwe Gracht 22
Vlietstraat 44 III
Pieter Bothstraat 8
Valeriusplein 30
Meidoornstraat 7
Joh. Verhulststraat 20
Rodenrijschestraat 22a
Mauritsstraat 47
De Laat de Kanterstraat 4
Burg. Ch. de Hessellepl, 26
Heemraadssingel 163
Van Breestraat 50
Adriaan Pauwstraat 5
Boven Nieuwstraat 26—28
Kr. Nieuwe Gracht 39
Frederik Hendrikstraat 25
F. C. Dondersstr. 63bis
Heer Kerstantstraat 98
Mathenesserlaan 474
Kr. Nieuwe Gracht 50

2583

Utrecht

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

Stadhouderslaan 43—45

Telef.
no.
392449
333488
14736
770540
91134
391146
93790
40610
14203
21719
4412
33566
23888
557618
200
14773
20087
12754
43242
31285
16647
12443

