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EEN WOORD TER GEDACHTENIS

Het bericht van het overlijden van prof.
dr. J. R, Slotemaker de Bruïne is niet onverwacht gekomen, "Wij wisten dat hij ernstig
ziek was en toen wij hem eenige weken geleden mochten bezoeken, werd het ons duidelijk, dat dit ziekbed een sterfbed zou worden. Zelf was hij daarvan evenzeer overtuigd. Maar hij was verzoend met den weg,
dien het God beliefde met hem te houden,
en zoo vonden wij hem rustig en kalm, als
steeds belangstellend informeerend naar den
toestand van onze beweging, ook nu nog
advies en raad gevende in de moeilijkheden,
die de tijdsomstandigheden op onzen weg
plaatsen.
Sindsdien zijn de krachten gaandeweg
snel afgenomen en thans is het onvermijdelijke gekomen. Enkele dagen voor het bereiken van zijn 72sten verjaardag werd hij
van zijn aardschen post afgelost.
Het is niet onze bedoeling in dit woord
ter gedachtenis een breedvoerig overzicht te
geven van den levensgang van den ontslapene, noch van de velerlei functies, waarin hij zijn land, dat hij zoo onuitsprekelijk
liefhad, heeft gediend.
Wij hebben dit gedaan in De Gids van
2 Mei 1939, bij gelegenheid van zijn ZOsten
verjaardag, en de christelijke dagbladpers
heeft dit thans bij zijn heengaan herhaald.
Wanneer wij prof. Slotemaker hier willen
herdenken, dan is dit als vriend der christelijke vakbeweging.
Dat te mogen zijn, als zoodanig te worden
beschouwd, daarin -- hij heeft ons dit meer
dan eens persoonlijk verklaard — stelde hij
een hooge eere. Die vriendschap dateerde
reeds uit den tijd toen hij nog predikant
was. Zij werd sterker en inniger gedurende
de daarop volgende jaren. En, ook toen de
overledene professor, kamerlid, straks minister werd, is die vriendschapsband blijven
bestaan. Het zou onjuist zijn te beweren, dat
er nooit verschil van meening tusschen ons
en hem is geweest. Dat verschil is er inderdaad wel geweest. In de eerste jaren van
zijn optreden naar buiten stond prof. Slotemaker nog min of meer op het standpunt,
dat een „neutrale" eenheidsvakorganisatie

toch eigenlijk het ideaal moest zijn. Slechts
noodgedwongen aanvaardde hij de gescheidenheid naar beginsel. In onze kringen dacht
men daarover anders. Dit verschil is ten
slotte geheel weggevallen. Prof. Slotemaker
heeft nog in de vergadering van het Convent van Christelijke Werkgevers en Arbeiders, gehouden op 29 Augustus 1940, in het
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
te Utrecht, daarvan getuigenis afgelegd. De
daar gehouden rede is de laatste geweest,
die hij in 't openbaar voor de christelijksociale organisaties heeft uitgesproken.

Er bleek onomstootelijk uit, dat hij volkomen de noodzakelijkheid van principieele
organisatie onder alle omstandigheden had
aanvaard. En zoo is die rede een document
geworden, een apologie, waarin hij voor de
laatste maal den eisch van het Koningsschap Gods voor heel het leven, dus ook
voor het sociale leven, heeft verdedigd. Een
rede, waarin hij voor de laatste maal een
pleidooi heeft gevoerd voor de christelijke
vakbeweging.

Blijkens de mededeeling, die ds. Ten Kate
in den rouwdienst deed, heeft prof. Slotemaker dit ook zoo aangevoeld.
Zoo is dit aanvankelijke verschilpunt in
een heerlijke harmonie opgelost.
Wij herinneren ons ook den tijd, toen de
overledene voor de tweede maal Minister
van Sociale Zaken was.
De tijden waren reeds moeilijk. Er werd
sterk bezuinigd, naar onze meening wel
eens te sterk bezuinigd op zijn departement.
Wij waren het met dezen bewindsman niet
altoos eens en staken dat heusch niet onder
stoelen of banken. Dat deed hem dan wel
leed, maar hij wist, dat ons dit meeningsverschil zoo mogelijk nog meer pijn deed,
en hij wist ook, dat het aan onze vriendschap geen afbreuk deed. Er bestond tusschen ons en hem steeds een volkomen eerlijke verhouding.
Daarom vertoefde hij zoo gaarne in den
kring der christelijke arbeiders. Toen hij
minister was en hem dan een uitnoodiging
bereikte voor het bijwonen van een algemeene vergadering van ons verbond, of van
een christelijk-sociale conferentie, kregen wij
steevast een briefje met de mededeeling:
,,Indien eenigszins mogelijk, kom ik." En
gewoonlijk zag hij kans er dan nog enkele
uren uit te breken, om in ons midden te zijn.
Zijn medeleven bleek ook uit het nauwgezet bijhouden van de literatuur die van
onze beweging uitging. Trof hem een artikel in De Gids of het Christelijk Sociaal
Dagblad, dan gaf hij daarvan blijk door een
paar regels op een briefkaart. Een vriendelijke attentie, die bemoedigde en sterkte.
En nu is dit rijke leven afgesloten.
Op Maandag 5 Mei, den dag voorafgaande aan dien, waarop hij zijn 72sten geboortedag zou hebben herdacht, hebben wij hem
ter ruste gelegd op het vredige kerkhof van
Wassenaar.
Wij dachten aan het kerkhof van Bennebroek, waar ds. Talma, een andere vriend
onzer christelijke vakbeweging, rust.
Ds. Ten Kate, Ned. Herv, predikant te
Wassenaar, die den rouwdienst leidde, had
a.s tekst gekozen: Matth. 6 : 33, een Schriftwoord, tegenover de christelijk-sociale beweging zoo herhaaldelijk onjuist in discussie
gebracht, waar we lezen: ,,Zoek eerst het
Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid en al
deze dingen zullen u worden toegeworpen."
Was er een passender tekst bij het sterven
van dezen man denkbaar? Heel het leven
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van prof. Slotemaker is geweest één strijd
om een juiste exegese van dit Schriftwoord.
Het is, zooals ds. Ten Kate opmerkte, geweest één groote •worsteling voor het
Koningsschap van Christus op ieder levensgebied. In dien strijd is hij een lichtend voorbeeld geweest.
En nu is die strijd volstreden, die worsteling voleindigd.
Er is over ons gekomen een gevoel van
leegte, nu wij dezen nobelen figuur met zijn
warm hart, vriendelijken blik, vruchtbare
pen en schitterende redenaarsgaven zullen
moeten missen. Er is droefheid in ons hart.
Maar daarnaast toch ook groote dankbaar-

heid voor wat wij in den overledene mochten
bezitten.
Wij hebben dien dank uitgesproken bij
zijn leven, wij willen hem hier herhalen bij
zijn sterven: De christelijke vakbeweging zal
prof. dr, J. R. Slotemaker de Bruïne niet
vergeten.
Hij spreekt nog tot ons nadat hij gestorven is.
En gesterkt door dat woord, meer nog
door het Woord Gods, gaan wij, die achterbleven, den strijd weer in. Slotemaker moge
ons ontvallen zijn, God blijft. Dat is onze
sterkte en kracht.
STAPELKAMP,

KAPITALISME EN SOCIALISME
In de literatuur - - speciaal de krantenHeeft dit systeem eenerzijds in een tijd
literatuur - - van deze dagen treffen wij van wereldwijde afzetgebieden nuttig gebovenstaande woorden bij herhaling aan, werkt en veel welvaart gebracht, anderzijds
eischte het indringen yan misstanden, uit de
meest bedoeld als een tegenstelling.
Ook in het bloeitijdperk van de sociaal- onbeperkte zuiging van de winzucht voortdemocratie behoorde het poneeren van deze spruitend, dat de overheid de uitwassen op
tegenstelling tot den goeden socialistischen sociaal gebied ging bestrijden. Zij heeft dit
toon en kon men daarover in -vergaderingen gedaan door de sociale wetgeving. Zij heeft
dit in beginsel, althans in ons land, ook geveel en vaak hooren spreken.
In den kring der christelijk-sociale be- daan door de mogelijkheid van georganiseerd
weging zijn beide woorden vrijwel steeds ver- overleg en bedrijfsorganisatie te openen.
Wij hebben er in voorgaande artikelen
meden. Niet omdat wij niet erkenden, dat
kapitalisme en socialisme twee begrippen ver- reeds op gewezen, dat er ook economische
tegenwoordigen, die in het sociaal-economisch factoren zijn, die aan den wortel van het
leven beteekenis hadden, maar omdat deze kapitalisme hebben geknaagd en dat bepaalbegrippen al te zeer doortrokken waren van de tendenzen zijn einde hebben bespoedigd.
de idee van den klassenstrijd. Eenerzijds Tegenover dezen ontwikkelingsgang staat de
plaatste men dan het verderfelijke kapitalisme mensch machteloos. Dat deze ontwikkeling
met al zijn sociale uitwassen. Anderzijds het tot de ondermijning van het kapitalisme heeft
socialisme als de lichtende toekomst, dat ten geleid, wordt door ons op zichzelf niet bekoste van het kapitalisme moest worden ge- treurd. Maar voor zoover er in dit systeem
vestigd en dat alles inhield, wat een arbeider goede eigenschappen waren, met name het
principe, dat de persoonlijkheid zijn gaven en
op deze aarde maar kon verlangen.
Op dat stramien wordt in dezen tijd voort- talenten daarin kan ontplooien, willen wij
geborduurd. Vele termen die men vroeger ge- deze behouden.
Want het gaat in het leven van den arbeid
bruikte, zijn thans door andere vervangen,
maar de aan het hoofd dezer regelen ge- niet allereerst om de welvaart, maar allereerst
plaatste woorden duiken ook nu nog telkens om de geestelijke vrucht.
Wanneer iemand kwam met een prachtig
op.
Dat beteekent, dat ook nu nog de strijd uitgewerkt systeem van economische en sovan klasse tegen klasse in veler hoofd rond- ciale ordening, waarbij groote welvaart in het
spookt. En daarom blijven wij tegen het ge- vooruitzicht werd gesteld, maar de mensch
bruiken van deze tegenstelling onze bezwa- als in slavenboeien zou zijn geketend, dan
zouden wij daartegen met alle kracht moeten
ren behouden.
Doch niet alleen hierom — ook omdat wij opkomen. Waar het ons bij elke maatschapniet kunnen erkennen, dat kapitalisme de pelijke ordening om te doen is, dat is dat het
verzamelnaam zou zijn van alles, wat ver- Evangelie van Jezus Christus zijn vrijen loop
dorven en verrot is, en het socialisme de ver- hebbe en zijn licht over alle toestanden en
verhoudingen laat schijnen. Waar het ons
zamelnaam van alles wat goed en edel is.
Zoo liggen de tegenstellingen in het leven om te doen is, dat is dat ook de eenvoudigste
niet. Wie het voorstelt alsof verandering van arbeider op de plaats waar God hem stelt,
systeem menschen en toestanden zullen ver- zijn krachten en gaven tot ontwikkeling kan
anderen, houdt niet of onvoldoende rekening brengen en door zijn arbeid zich voor zijn
met den machtigen drijfveer, dien wij zonde eeuwige bestemming kan voorbereiden.
Wij kunnen niet zeggen, dat het kapitanoemen en die in de beste verhoudingen inlistische systeem dit heeft gebracht. De ondringt om die te bederven.
Kapitalisme is het systeem, waarbij de beperkte mechanisatie, de toegenomen deelonderneming, alleen en uitsluitend geleid arbeid, de vrouwen- en kinderexploitatie, de
door de eigenaren van het daarin gestoken lange arbeidsdagen, de lage loonen, de werkkapitaal of de daartoe door deze eigenaren loosheid enz. enz. zijn even zoovele oorzaken
aangewezen personen, met de bedoeling voor geweest, dat de arbeider vaak zonder arbeidsdat kapitaal winst te behalen, de leiding heeft vreugde, zonder zijn gaven te kunnen ontin het economisch verkeer bij de productie en wikkelen en onder voortdurende zware zordistributie van alle verbruiksgoederen. Daar- gen zijn levensgang moest volbrengen.
De christelijk-sociale beweging was juist
bij past geen overheidsbemoeiing en geen invloed van andere groepen, hetzij in of buiten een reactie, een terugslag op deze misstanden en trad op met de bedoeling de misstande onderneming staande.
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den te bestrijden en den arbeider een volwaardige plaats in het bedrijf te geven met
volledige medezeggenschap bij de vaststelling
van zijn arbeidsvoorwaarden en met medebeslissingsrecht in bedrijfsaangelegenheden.
Is dit socialisme?
Wij hebben er al meer op gewezen, dat het
begrip „socialisme" naar tijden en gelegenheden van beteekenis verandert. Dr. A. Kuyper zei daarvan reeds in 1891: ,,De gemeenschappelijke karaktertrek nu van alle vormen
en studiën, waarin deze indrukwekkende beweging zich dusver vertoonden, is het opkomen van het gemeenschapsgevoel, voor het
gemeenschapsrecht en voor de organische natuur der maatschappij, tegenover het eenzijdig
ontwikkeld individualistisch type, dat de
Fransche Revolutie, met de bij haar passende, economische school van het laissez faire,
laissez passer, op onze samenleving had afgedrukt."
En verder:
„In zooverre is dan ook de socialistische
beweging in al haar vertakkingen één. Zoodra
het echter aan de vraag toekomt, wat moet
gesloopt en wat voor het gesloopte in de
plaats moet komen, wordt het een tot capita
tot sensus, zooveel hoofden zooveel zinnen.
Immers, wie niet aan een God gelooft, voor
wiens eeuwige ordinantiën we te buigen hebben, noch ook in het leven der volkeren hecht
aan die historische ontwikkeling, die nooit
straffeloos de haar inklevende levenswet
schenden laat, ziet in heel den opstal onzer
tegenwoordige maatschappij niets dan het
product van menschelijke willekeur; acht zich
diensvolgens gerechtigd, al wat staat, omver
te werpen, en deinst niet terug voor de
reuzentaak, om straks op het leeg geworden
erf nieuw te bouwen."
Hoewel het in dit citaat niet met zooveel
woorden wordt vermeld (dat geschiedt in het
verdere gedeelte van de redevoering), begrijpt de opmerkzame lezer reeds, dat de
christelijk-sociale beweging „socialistisch"
kan worden genoemd in zooverre zij opkomt
voor het gemeenschapsrecht en voor de
organische natuur der maatschappij. Maar
dat zij lijnrecht staat tegenover een „socialisme", dat niet buigt voor Gods ordinantiën
voor het gezin, de familie, den eigendom, den
arbeid; tegenover een „socialisme", dat de
historische ontwikkeling miskent en op
revolutionnaire wijze afbreekt, wat is gegroeid om ,,op het leeg geworden, erf nieuw
te bouwen".
Maar juist omdat aan het woord „socialisme" zoovele beteekenissen worden toegekend, hebben wij steeds vermeden het in het
spraakgebruik der christelijk-sociale beweging in te voeren.
Zeker, wij hebben altijd gepoogd het gemeenschapsgevoel op te wekken en hebben
voor het gemeenschapsrecht het pleit gevoerd,
maar wij verstaan onder gemeenschap de
bedrij f sgemeenschap. De bedrij f sgemeenschap
is een uit de natuurlijke eenheid van het
bedrijf opgekomen gemeenschap. Een gemeenschap veronderstelt, dat de personen,
die daartoe behooren, iets gemeen hebben.
Zoo hebben de bedrij fsgenooten het bedrijf
gemeen. Zij zijn voor deze gemeenschap verantwoordelijk. Tezamen brengen zij het vak,
zoowel als de bedrijfsgenooten op beter peil
wat betreft vakkennis, productiemethoden,

opbrengsten, stoffelijke en moreele welvaart.
Zij bestrijden de uitwassen in die gemeenschap. Zij zoeken naar hetgeen samenbindt
en zij trachten tusschen de andere bedrij f sgemeenschappen een eervolle plaats in te
nemen om het volksgeheel te dienen.
De bedrij f sgemeenschap gaat dus voorop.
Zij gaat vóór de volksgemeenschap, evenals de gezinsgemeenschap gaat vóór de bedrijfsgemeenschap. Het gezin is wel genoemd
de oercel van de maatschappij. Uit de gemeenschap van man en vrouw komt het gezin
voort. Het welzijn van het gezin is het welzijn van elke andere gemeenschap, ook van
de volksgemeenschap.
Daarom moet het bij elke maatschappij inrichting gaan om het welzijn van het gezin.
Vandaar dat de heiligheid van het huwelijk,
het eigendomsrecht, het erfrecht, het gezinsloon bij ons verdediging vindt.
Ons „socialisme" (om dit woord nog eens
te gebruiken) is dus geen staatssocialisme,
maar een gezinssocialisme, dat maatschappelijk zijn uitmonding vindt in de bedrij fsgemeenschap. Hoe kleiner de gemeenschappen
zijn, hoe beter het verantwoordelijkheidsgevoel kan worden aangekweekt. De vader zal
voor zijn gezin, de kleinste natuurlijke gemeenschap, meer verantwoordelijkheidsgevoel
bezitten, dan voor de bedrijfsgemeenschap en
voor de laatste meer dan voor de staatsgemeenschap. Dat ligt in de natuur der dingen.
Dat is den mensch ingeschapen.
Het Goddelijk verlossingsplan ligt dan ook,
gelijk de Heilige Schrift ons leert, in de lijn
der geslachten. Niet het geslacht van Ezau,
maar dat van Jacob is door God verkoren.
Niet het geslacht van Saul, maar dat van
David brengt den Verlosser voort. En ook
in de Nieuwtestamentische bedeeling blijkt,
dat God in de lijn der geslachten en families
Zijn kinderen tot de zaligheid brengt, terwijl
andere families onbekeerd voortleven van geslacht op geslacht.
Duidelijk blijkt daaruit de eeuwige waardij
van het gezin, de familie, het geslacht. En
daarom moet dan ook, naar Goddelijk gebod,
het wereldleven dienstbaar zijn aan de instandhouding en het geestelijk en zedelijk
welzijn van het gezin.
Zoowel de bedrijfsgemeenschap als de
volksgemeenschap moet daaraan worden
dienstbaar gemaakt.
Allereerst de bedrijfsgemeenschap.
In de bedrijfsgemeenschap ligt de grondslag voor de sociale positie van het gezin.
Door de wijze waarop het loon wordt gevormd, zooals door kindertoeslagen, vacantiegeld, ziekte- en ongevalsuitkeering, ouderdoms- en invaliditeitsverzekering en werkloosheidsverzekering, heeft het bedrijf de
stoffelijke welvaart van het gezin te bevorderen. Door collectieve arbeidsovereenkomsten en door bedrij f srechtspraak wordt aan
het gezin rechts- en bestaanszekerheid verschaft.
Het bedrijf, dat eenerzijds de sociale positie
van het gezin in oogenschouw neemt, heeft,
gelijk wij reeds zagen, anderzijds de bedrijfsgenooten, dat zijn dus de leden van het gezin,
die in het bedrijf werkzaam zijn, noodig om
de aan het bedrijf toekomende positie in de
maatschappij te verschaffen. Vakopleiding en
leerlingwezen zijn daaraan bij voorbeeld
dienstbaar. Hier is een directe wisselwerking
tusschen het waarachtig welzijn van het gezin en dat van het bedrijf.

en eeke.
Bij het sterfbed van den vriend der christelijke arbeiders
prol. dr. J. R. Slotemaker de Bruine.
Gij naamt hem weg, o Heer: wij staren als verweesd
Dus zullen wij het pad voortaan alleen betreden.
Die stem, zoo schoon, verstomd. De pen zijn hand ontgleden.
Wij hadden het verwacht, wij hebben het gevreesd.
Wat werd aan ons, de kerk, aan heel ons volk en land
In dezen nob'len man een rijke gift geboden.
Hij wist zich ons een vriend, hij peilde onze nooden.
Hij gaf zich voor ons werk, hij smeedde zelf den band.
Hij had de macht van 't woord en dat op elk terrein.
Niet slechts als hij de Schrift volheerlijk mocht ontvouwen,
Doch, welke zaak het was, als hij haar mocht beschouwen,
Ze glansde ons weer toe in jeugd'gen zonneschijn.
Door zijn talent (hoe werd een elk geboeid, bekoord!)
Heeft hij niet slechts gediend, maar werd zijn dienen leiden.
Toch gold ook zeker hem, wat Groen eens, teek'nend, zeide:
Neen, staatsman niet, maar wel: belijder van Gods Woord.
Wel hebt Gij ons in hem zeer veel ontnomen, Heer!
Maar doe ons recht verstaan, schoon treurend bij dit sneven:
Dat als G' ons veel ontnaamt, Gij 't éérst toch hebt gegeven.
Gij gaaft, Gij naamt weer veel. U, God, zij dank en eer!
(Alle rechten beschermd.)

JAN WILNA.

Ten slotte heeft dan de overheid tot taak
toe te zien, dat de verschillende bedrijfsgemeenschappen onderling met elkaar harmonieeren en tevens om misstanden in het bedrijfsleven, alsmede oorzaken van benadeeling van het gezin, te bestrijden door goede

wetgeving.
In een maatschappelijke organisatie, waar
dit richtsnoer wordt gevolgd, zal ook de
volksgemeenschap de vruchten plukken in
zedelijk en stoffelijk welvaren.

EEN BELANGRIJK LUSTRUM
Op 16 Mei 1941 is het 40 jaar geleden,
dat de Christelijke Metaalbewerkersboad in
Nederland werd opgericht.
Uit het bondsorgaan vernemen wij, dat
met het oog op de abnormale omstandigheden, van elk feestbetoon wordt afgezien.
Niettemin is een herdenking - - zij het in
alle stilte - - van dit feit zeker op haar
plaats.
Deze bond behoort tot een der grootste,
die aangesloten zijn bij ons verbond. Hij
werd dit niet door allerlei fusies, maar, met
de andere organisaties, die reeds 40 jaar of
langer bestaan: Kantoor- en handelsbedienden, Textielarbeiders, Sigarenmakers, koos
hij van meet aan den goeden organisatievorm.
Uit „Onder eigen banier" blijkt, dat bij de
oprichting van het C.N.V. er tusschen de
oprichters en het toemalige bestuur van den
Metaalbewerkersbond eenige wrijving be-

stond, zoodat de thans jubileerende bond
niet tot de eerste behoorde, die toetraden.
Heel spoedig daarna, namelijk in November
1909 trad de bond met 550 leden tot het
C.N.V. toe en behoorde sindsdien tot de
onvervalschte medewerkers. Lange jaren
was zijn voorzitter, vriend F. Eikerbout, lid
van het dagelijksch bestuur van het C.N.V.
om bij zijn aftreden als voorzitter door zijn
opvolger, vriend G. Hordijk, te worden vervangen.
Wij wenschen den bond, wij wenschen
het bestuur en de leden hartelijk geluk met
dit lustrum en spreken de hoop uit, dat God
het zoo moge maken, dat het gouden jubileum in vrijheid en in een gunstiger tijdsgewricht mag worden gevierd.

Help mee aan de propaganda!
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HET EERSTE CHRISTELIJK-SOCIAAL CONGRES
Hagoort schrijft in een „Ter inleiding"
Er is een vernieuwde uitgaaf van het proces-verbaal van dit in 1891 gehouden congres onder meer:
op komst.
„De zoo belangrijke openingsrede op het
De eerste druk van het proces-verbaal is
reeds jarenlang uitverkocht en nog slechts congres - - welks herdruk alleen al een feit
sporadisch te verkrijgen. Wij zijn dan ook van beteekenis genoemd mag worden — hebzeer verheugd te bemerken, dat het reeds ben wij nog voorzien van enkele aanteekelang bestaande voornemen, dit boek te her- ningen, die wij voor een deel hebben geput
uit de 104 noten, welke dr. Kuyper in de
drukken, thans werkelijkheid wordt.
De heer R. Hagoort, de schrijver van zoo wetenschappelijke uitgave plaatste.
menig christelijk-sociaal boek (denk slechts
De rapporten zijn in hun geheel opgeaan de gedenkboeken van Patrimonium) heef t nomen. Ze zijn ingedeeld naar de groepen
de bewerking van de nieuwe uitgave op zich van onderwerpen, die aan de orde waren gegenomen.
steld, en die elk in een sectie van het congres
De bewerking - - want deze tweede druk werden behandeld.
Van de discussie gaven wij telkens een
is meer dan een herdruk. Zij is voorzien van
tallooze aanteekeningen, die het in 1891 ge- samenvatting, gegroepeerd naar de ondersprokene weer dichter bij ons brengt.
werpen, die daarbij aan de orde kwamen.
Waar noodig, plaatsten wij bij de referaten
De uitgave vindt plaats in afleveringen,
waardoor de aanschaffing wordt vergemak- of discussie een aanteekening.
kelijkt. Er zullen 10 afleveringen verschijnen,
Afzonderlijk deelden wij iets mee over
waarvan de prijs bij inteekening 65 cent be- twee der drie vergaderingen, die van het condraagt. Een linnen stempelband wordt bij vol- gres uitgingen.
Bovendien gaven wij aan het slot een
tooiing gratis beschikbaar gesteld. De totale
hoofdstuk over de geschiedenis en het verprijs komt op ƒ 6.50.
Wij ontvingen reeds de eerste aflevering loop van het congres, waarin we bovendien
van dit werk, dat door de Uitgevers-maat- een terugblik wierpen op de ontwikkeling der
schappij De Graafschap N.V, te Aalten christelijk-sociale beweging sinds het conwordt uitgegeven.
gres."
Deze eerste aflevering bevat de magistrale
Na deze aanhaling mag elk verder woord
openingsrede, die door dr. A. Kuyper voor
het congres werd gehouden. Wie, die deze van aanbeveling ongetwijfeld achterwege
rede weieens heeft gelezen, zal zich verwon- blijven.
Dit boek is een studiewerk van groote bederen, dat wij ons onmiddellijk opnieuw in de
lezing hebben verdiept en tot de hernieuwde teekenis. Wij hopen, dat velen, zeer velen,
conclusie zijn gekomen, dat iedere sociaal- in de gelegenheid zullen zijn het zich aan te
voelende christen (en ook andere christenen, schaffen, het te lezen en het te bestudeeren.
zoo die er zijn) dit proces-verbaal dienen te Tot verdieping van het christelijk-sociaal
besef onder ons volk.
lezen?

derstreept en bevestigd en sterk bijgedragen,
dat ook andere kringen in ons volksleven
dien gedachtensprong konden maken.
Thans zijn we zoover, dat een aantal belangrijke wijzigingen tot stand zijn gekomen
en nog zullen komen, die het karakter van
de werkverschaffing doen veranderen. Wij
verheugen ons daarover van harte, omdat
een eind komt aan een toestand, die in hooge
mate ongewenscht was, ook voor het moreel
van den Nederlandschen arbeider. De circulaire van het departement over de wijziging in de plaatsingsregeling bewijst, dat er
nog grooter veranderingen op til zijn.
Daarover schrijft ir. Van Eek het volgende:

„Thans is een reorganisatiebesluit terzake
de werkverruiming in bewerking, dat in
groote lijnen aan vorengenoemde euvels een
einde zal maken.
Dit besluit zal regelen de loonbepaling en
de overige arbeidsvoorwaarden bij bedoelde
werken, waarbij ervan is uitgegaan dat de
volwaardige arbeid ook volwaardig moet
worden gewaardeerd, hetgeen noodzakelijk
een splitsing met zich moet brengen tusschen
de volwaardige arbeidskrachten bij dit werk
en degenen die nog niet in staat zijn een volwaardige arbeidsprestatie bij dit werk te
leveren.
De volwaardige arbeiders zullen een garantieloon ontvangen, dat' gebaseerd zal zijn
op het in de streek geldende landarbeidersloon, waarbij aan de arbeiders, woonachtig
in de meer stedelijke centra, een woonplaatstoelage zal worden toegekend, welke woonplaatstoelage zoodanig is berekend, dat
grondloon plus woonplaatstoelage even onder
het ter plaatse geldende contractloon voor
de arbeiders-grondwerkers, vastgelegd in
groep III van het landelijk contract voor de
bouwbedrijven, zal komen te liggen.
Bij dezen opzet is van de gedachte uitgegaan, dat de bij de werkverruimingswerken
REORGANISATIE BIJ DE WERKVERRUIMING
verlangde arbeid algemeen gesproken het
midden houdt tusschen landarbeid en den
In het tijdschrift Werk en Steun, uitgave werkverschaffing als een vorm van steunver- arbeid van den grondwerker in de bouwbevan de fa. Samsom te Alphen aan den Rijn, leening naar uitvoering van cultuur-techni- drijven.
schrijft ir. W. H. van Eek uitvoerig over de sche werken, die als normaal werk uitgevoerd
Daarnaast zal voor de arbeiders, die de
plannen tot reorganisatie bij de werkverrui- moeten worden.
vereischte werkprestatie bij deze werkobjecming. Hij schrijft het volgende:
Reeds jaren geleden werd in den kring van ten nog niet kunnen leveren om voor het ga„Hetgeen noopt tot reorganisatie bij de de christelijke vakbeweging gepleit voor het rantieloon in aanmerking te kunnen komen,
werkverruiming, is wel in de eerste plaats maken van dien „sprong" en moest zij helaas een overgangsloon worden vastgesteld, dat
het groeiende besef, dat een nieuwe sociale constateeren, dat velen daartegen bezwaar iets beneden het vorenbedoelde garantieloon
ordening zich baanbreekt, een nieuwe sociale maakten en vreesden een sprong in 't duister zal liggen en welk loon op gelijken voet blijft
geregeld als tot nog toe in de werkverschafordening, die het vastgeloopen steunbegdp te maken.
In
het
voorjaar
van
1938
belegde
't
C.N.V.
fing
gebruikelijk was, d.w.z. het basisuurloon
en armenzorgkarakter, nog steeds klevend
aan de werkverruiming, zal doen verdwijnen; een vergadering van het algemeen bestuur, zal geheel in accoord moeten worden verbegrippen, die heel de werkverschaffing of waarin de heer Stapelkamp sprak over de diend, waarbij trainingstoeslagen het den nog
werkverruiming nog steeds in neerdrukkende bestrijding der werkloosheid en opnieuw zeer onkundigen arbeider bij dit werk movernedering met het odium van overheids- uiteenzette waarom de werkverschaffing haar gelijk zullen maken het basisuurloon te halen.
Toont de arbeider, die onder de bepalingen
weldadigheid omsloten hielden en die thans krachten van een vorm van steunverleening
reeds
lang
verloren
had
en
andere
wegen
van
het overgangsloon valt, door zijn werkgaan wijken voor het openhartiger en eenmoesten
worden
ingeslagen.
Hij
wees
als
den
prestatie
dat hij geacht kan worden het gavoudiger besef, dat ieder werkkrachtigmensch
het recht heeft op arbeid, ja sterker nog, den nieuwen weg aan: uitvoering van cultuur- rantieloon waard te zijn, dan zal hij ten spoeplicht heeft aan de instandhouding der volks- technische werken als normaal werk. Op 20 digste worden overgeplaatst naar de groep
Mei 1938 werd dit standpunt uitvoerig toe- van volwaardige arbeiders met de voor hen
huishouding mede te arbeiden!
De gedachtensprong is voor velen nog wat gelicht in een brief van het C.N.V. aan den geldende garantieloonbepalingen.
Hierin moet een betere waardeering van
groot, het schijnt ook ineens wel of men van Raad van Ministers. Uit hetgeen daarna
zoowel
in
de
regeeringsstukken
als
in
de
den
arbeid worden gezien, een algeheele
uit het niets nu plotseling alles wil: van verbod op arbeid, of, als men het zachter wil verslagen der Tweede Kamer werd medege- herwaardeering van „werkverschaffingsaruitdrukken, van beperking van arbeid, ineens deeld over de nieuwe staatsordening, bleek, beid" tot volwaardigen, nuttigen en noodzadat de leidende figuren in ons staatsleven kelijken arbeid, dewelke tot uiteindelijke vernaar plicht tot arbeid!"
den gedachtensprong hadden gemaakt. Trou- steviging van de volkshuishouding moet leiInderdaad schijnt het voor velen moeilijk wens het rapport van ir. Westhoff heeft de den, een volkshuishouding die geen werklooste zijn, den gedachtensprong te maken van gedachte door het C.N.V. uitgesproken, on- heid mag kennen!"
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Het leek ons belangrijk uit het artikel van
ir. Van Eek te citeeren, teneinde onze lezers
op de hoogte te brengen van de veranderingen die op til zijn. Uiteraard zien wij met
verlangen tegemoet hoe de regeling zal zijn.
Als deze regeling tot stand gekomen is, zal

daarmede voldaan zijn aan een wensch die
het C.N.V. al jarenlang heeft gepropageerd.
Of de regeling zelve aan redelijke eischen
voldoet, zal straks moeten blijken. Over het
feit dat de regeling op komst is, verheugen
wij ons ten zeerste.

J. SCHIPPER.

VERBREEDING EN VERDIEPING VAKONDERWIJS
Onder dit hoofd hebben wij in het vorige
nummer de aandacht gevestigd op de uitspraken van een tweetal mannen uit den
kring van het nijverheidsonderwijs, met betrekking tot het vraagstuk van den duur der
opleiding en wat daarmede samenhangt.
Op de conferentie van „Vakopleiding"
zijn nog een tweetal inleiders aan het woord
geweest, die verschillende opmerkingen
hebben -gemaakt, welke mede onze aandacht
verdienen.
Ir. Roeterink heeft het opgenomen voor
de waarde van den arbeid en den arbeider
en als zijn meening uitgesproken, dat met
kracht gestreefd moet worden naar een verhooging van het peil van den geschoolden
arbeider. De christelijke vakbeweging propageert die al jarenlang, maar zij meent dat ook
de algemeene en beroepsontwikkeling van de
ongeschoolden niet mag vergeten worden.
In het raam van het onderwerp ging het op
de vergadering van „Vakopleiding" alleen
om de geschoolden.
De spreker pleitte in dit verband tot voortzetting der opleiding in de daartoe psychologisch bij uitstek geschikten leeftijd van 15
tot 17 jaar. Maar dit onderricht moet dan
economisch en practisch uitvoerbaar zijn.
Ter nadere toelichting van hetgeen hij bedoelde, zeide de heer Roeterink het volgende:
„Het is echter zeer de vraag, of een verlenging van den schooltijd
in zuiver
schoolsch verband — hiervoor de aangewezen
weg is. Laat de jongens spoedig het gevoe!
krijgen, van mee te werken; laat hen niet te
lang wachten met geld verdienen.
Spreker pleitte voor een grootere samenwerking tusschen de school en 't bedrijfsleven
om de voortgezette opleiding in den vorm
van het leerlingstelsel op grootere schaal uit
te voeren. Bovendien pleitte spreker voor
een verhooging van het peil en een intensiveering van het onderwijs, gedurende den
schooltijd. De schooltijd is slechts een. fase
in de algemeene ontwikkeling en het bedrijfsleven behoort actief te zorgen voor een
voortzetting der vorming en opleiding gedurende de eerste jaren, die de jonge man
in de practijk doorbrengt, en dan liefst in
samenwerking met de school. Ook zal het,
vanwege de steeds verder gaande differentiatie, voor de school een onbegonnen werk
zijn om de jongens pasklaar te maken. De
menschen in het bedrijf hebben den plicht,
contact te onderhouden met de school en te
zorgen, dat de leerkrachten geïnteresseerd
worden in de belangen en verlangens van
de plaatselijke of landelijke nijverheid; en
verder, dat door hun actieve hulp een leerlingstelsel wordt ontwikkeld van voortgezette opleidingen in industrie- en bedrijfsleven, waarbij de school weer door avondlessen kan helpen."

trent het „spoedig geld verdienen" niet gelukkig. Wij weten, dat dit helaas noodig is,
maar we weten ook, dat dit streven al heel
wat ongelukken heeft gemaakt en veel jongens deed mislukken. Dit moet o.i., juist om
het peil van den geschoolden arbeider te verhoogen, zooveel mogelijk worden voorkomen.
Een tweede opmerking moet daaraan worden
toegevoegd, nl. deze, dat het bedrijfsleven en
ia het bijzonder de werkgevers, zich wat
meer dienden te bekommeren om de leerlingen-opleiding in het raam van den tweeden
titel van de Nijverheidsonderwijswet. De drie
werkgeverscentralen hebben zich in die richting nog kort geleden duidelijk uitgesproken
en verwacht mag worden, dat het nu tot toepassing komt. Ook de arbeidersvakorganisaties hebben op dit gebied een belangrijke
taak. De heer Roeterink zei dit eveneens,
want hij eindigde zijn referaat met de uitspraak:
i

„Een geestesinstelling van onze bedrijven
en van ons ambachtsonderwijs, om in de
boven omschreven richting tot verbetering
van de vakopleiding te komen, is van meer
waarde, dan om uitsluitend aandacht te besteden aan de verlenging van den schooltijd."

Ir. Penning van de Scheepsbouwmaat'
schappij te Amsterdam maakte onderscheid
tusschen de klein-industrie (of het ambacht)
en de groot-industrie. Ten aanzien van de

eerste concludeerde hij, dat de opleiding in
het algemeen als technisch efnd'-onderwijs
beschouwd moet worden. Met betrekking tot
het tweede was zijn conclusie, dat het
ambachtsschoolonderwijs als voorbereidend
technisch onderwijs aangemerkt moet worden.
Het komt ons voor, dat deze onderscheiding niet zoo gemakkelijk gemaakt kan worden. Bovendien achten wij het zeer wenschelijk, dat ook voor jongens, die in het ambacht
een plaats krijgen, een vervolg op het onderricht op de school gegeven wordt. Hetzij
langs den weg van het leerlingstelsel of het
practisch avondonderwijs. Zelfs in de zoogenaamde klein-industrie wordt gespecialiseerd en krijgt een afgestudeerd ambachtsschoolleerling niet de gelegenheid alle deelen
van het vak verder te leeren.
Er is echter nog een moeilijkheid, die niet
verwaarloosd mag worden. Namelijk het
feit, dat het ambachtsschoolonderricht in de
kleinere plaatsen en op het platteland zich
zou moeten richten naar het ambacht of de
klein-industrie. De ouders van deze leerlingen zijn meestal financieel niet zoo goed in
staat om dit onderwijs te bekostigen als die
in de groote stad. Dit zou dus een bevoorrechting worden, die de jongeren en het bedrijf zouden schaden.
In dit verband werd door een der heeren
uit de vergadering, wij bedoelen den heer
Ofman uit Rotterdam, een zeer juiste opmerking gemaakt. Het had hem getroffen,
dat zooveel gesproken is over de industrie
en zoo weinig over het kind. Naar zijn meening moet vooral niet vergeten worden, dat
uit de jongens menschen moeten groeien, die
in de eerste plaats geschikt gemaakt moeten
worden voor onze samenleving. Wij zijn dit
met den heer Ofman eens en daarom moet
het nijverheidsonderwijs niet alleen verdiept,
maar ook verbreed worden, door een zoo
groot mogelijk aantal jongens een kans te
geven nijverheidsonderwijs te ontvangen.
,Dan wordt het kind zoowel als het bedrijf
gediend.
J. SCHIPPER.

TIMMEREN, METSELEN, LETTERZETTEN, BETON

Het hoofdbestuur van onzen Nederlandschen Christelijken Bouwarbeidersbond legde
op onze schrijftafel een viertal boeken, die
de titels dragen boven dit artikel geplaatst.
Om drie redenen zijn we dankbaar voor
het geschenk van deze vier prachtige boekwerken. Ten eerste omdat met de verschijning van deze vakliteratuur de voet gezet
werd op den weg, die voor de vakorganisatie
van de allergrootste beteekenis is. Ten
tweede omdat de vakorganisatie een dienst
aan zijn leden bewijst, die niet hoog genoeg
kan worden gewaardeerd. Ten derde omdat
de uitgave van deze boeken een daad is van
gemeenschappelijken arbeid der drie vakorganisaties in het bouwbedrijf.
Wij willen deze drie redenen tot dankbaarheid nog met een enkel woord nader toelichten.
De vakorganisatie heeft van het begin van
haar optreden ook de vakontwikkeling der
arbeiders tot haar terrein gerekend. Dat zij
daaraan niet altijd die aandacht heeft kunnen schenken die noodig was, vloeide voort
Met de strekking van dit betoog zijn wij uit het betreurenswaardige feit, dat zij heel
het eens, al achten wij zijn uitspraak om- vaak voor het naakte levensonderhoud strij-

den moest. Hoewel de zorgen voor het bestaan thans niet gering zijn, kan zij toch ook
haar aandacht concentreeren op de vakopleiding en daarmede haar taak vervullen, die
zij van den beginne aan heeft gehad en gezien. Zij dient daarmede het bedrijf in zijn
vollen omvang. Het opmerkelijke is, dat,
terwijl het ambacht in zijn vroegeren vorm
op den achtergrond getreden is, het bedrijf
werd gemechaniseerd en gerationaliseerd,
waardoor de arbeider een ander soort vakman werd dan vroeger, er toch onder de
jongere generatie behoefte bestaat aan vakboeken, zooals die thans werden uitgegeven.
De zin van den arbeid en de behoefte om
iets meer te zijn dan een verlengstuk van de
machine, komt hiermede tot uiting, hetgeen
als een verblijdend verschijnsel aangemerkt
mag worden.
De dienst of de „service", die de vakorganisatie zijn leden bewijst, ligt niet alleen
op het terrein van de directe arbeidsvoorwaarden, de rechtspositie en de sociale regelingen, maar ook op het gebied van de vakkundige ontwikkeling, waardoor de arbeider
in staat gesteld wordt een geschikt vakman
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te worden. De strijd om het bestaan moet
ook gestreden worden met het wapen van
de goede technische scholing. De prima vakman kan daardoor zijn plaats in de maatschappij behouden, het vak zelf komt op
hooger niveau, de arbeid als zoodanig wordt
beter gewaardeerd en uit dien hoofde kan
hij aanspraak maken op goede belooning.
Daarmede wordt zoowel het individu als de
gemeenschap gediend.
De derde reden tot dankbaarheid ligt in
het feit, dat de drie vakbonden in het bouwbedrijf, die drie geestesstroomingen vertegenwoordigen, nl. de protestantsch-christelijke,
de roomsch-katholieke en de socialistische,
naast hetgeen ze verdeeld doet „opmarcheeren", ook een terrein hebben waarop gemeenschappelijk „slagen" mogelijk is. Er is
dan ook op dit gebied geen streven om elkaar
de loef af te steken, maar de beste krachten
gemeenschappelijk te benutten voor opbouw
van de vakkundige positie van den Nederlandschen bouwarbeider.
Wij kunnen op deze plaats niet beginnen
aan een technische beoordeeling dezer boeken. Dat ligt niet op het terrein van ons verbondsorgaan, maar op dat der technische
bladen. Maar wij maken gaarne gebruik van
de gelegenheid om deze vier uitgaven aan te
kondigen.
„Timmeren" is een boek geschreven door
den heer Y. van der Veen; het omvat 348
pagina's, is verlucht met 321 „figuren" of
teekeningen en werd typografisch goed verzorgd. De jeugdige en de volwassen timmerman zal dit boek heel vaak kunnen opslaan
bij de practische moeilijkheden die er zijn en
daarbij zijn vakorganisatie dankbaar zijn, dat
dit boek binnen zijn bereik kwam. Het bevat
tien hoofdstukken en behandelt de volgende
deelen: houtverbindingen, binnendeurkozijnen, binnendeuren, raam- en deurkozijnen,
vloeren en balklagen, kappen, afwerking van
de kap, trappen, binnentimmerwerk, schenkels en formelen. Van dit boek werden reeds
4000 ex. verkocht, terwijl een tweede oplaag
van 2000 ex. bij den drukker in bewerking is.
„Metselen" werd geschreven door den
heer F. Weijde, bevat 322 pagina's met 309
afbeeldingen. Een niet-vakman staat verbaasd, als hij dit boek doorleest, wat er zooal
bij het metselen komt kijken. Terwijl de vakman als 't ware „smullen" zal bij het bestudeeren van dit mooie boek, waaruit duidelijk
blijkt welk een beteekenisvolle taak de vakman-metselaar voor het bouwvak heeft. Dit
boek heelt vier hoofdstukken. In het eerste
gaat het over gereedschappen, materialen en
het metselwerk in zijn verschillende soorten.
In het tweede wordt gehandeld over schoorsteeaen. Het derde behandelt de fundeeringen, muurafdekkingen en -bekleedingen. Het
laatste hoofdstuk handelt over het metselen
van alleilei soorten bogen. Van dit boek zijn
of worden evenveel exemplaren gedrukt als
van „Timmeren".
Misschien zijn er enkele typografen-lezers
van dit blad geweest, die bij het zien van den
titel „Letterzetten" aan oneerlijke concurrentie bij den N.C.B, hebben gedacht. Niets is
n.'inder waai, want de juiste titel van dit boek
luidt: „Samenstelling van lettervormen" en is
voor schilders, die ook wel letters moeten
„zetten", geschreven. Het boek is geschreven
door den heer P. van Resteren, bevat 70
pagina's met een mapje van 24 bladen waarop voorbeelden van letters en figuren zijn
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aangebracht. Ook dit boek zal er wel ingaan
en bij toepassing ons verlossen van allerlei
onmogelijke letters en opschriften op winkelruiten, reclameborden, enz. Naast de algemeene inleiding en hoofdstuk I, wordt gehandeld in nog vijf opeenvolgende hoofdstukken over: constructie van de eenvoudige
rechte blokletter, constructie van de ronde
blokletters, het ontstaan van de romeinsche
of latijnsche, de renaissance- of elsevierlettert', de hoofd- en kleine letters dezer
typen, schrijfletters en de beschrijving van
enkele typografische lettersoorten. Ook dit
boek zal er wel ingaan. Er werden 1500 ex.
verkocht en 500 ex. nabesteld.
Ten slotte het boek „Beton", handleiding
1

) Voor een typograaf ook om van te smullen!

Sch.

voor den betonvakarbeider, geschreven door
kolonel P. W. Scharroo, die regelmatig vakkundig medewerker op dit gebied van De
Opbouw is. Het bevat 184 pagina's, met 80
afbeeldingen. Dit boek is een waardevolle
aanwinst voor de vakstudie voor deze groep
arbeiders. Het boek bevat naast een aanhangsel zes hoofdstukken over: beginsel van
de materialen beton en gewapend beton;
samenstellende materialen; samenstelling van
de betonspecie; eigenschappen van beton;
vervaardiging van beton; bouwcontröle. Van
de eerste oplaag van 4000 ex. zijn reeds 3000
ex. verkocht.
De bouwvakarbeidersbonden deden voortreffelijk werk met de uitgave dezer boeken.
Op dit gebied valt er voor de vakorganisatie,
ook uit andere beroepen, nog wel een en
ander te doen.
J. SCHIPPER.

PERS EN POLEMIEK
Een vriend der arbeiders.
De vakpers wijdt algemeen aandacht aan
het verscheiden van prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine en doet dit onder herinnering aan het feit, dat deze groote in den
lande met volle recht de vriend der arbeiders
mocht worden genoemd.
Zoo schrijft Toenadering:
„\Ve denken aan den overledene ook als
een vriend der arbeiders. Nooit zouden we
hem ergens ontmoeten of hij kwam met een
vriendelijk en bemoedigend woord ons tegemoet en informeerde naar wat in onze vakbeweging aan de orde was. Voor ieder bleek
hij toegankelijk en dit werd hem ingegeven
door zijn warm sociaal-voelend hart. Een
scherp oog bezat hij voor de nooden van het
arbeidende volk. Voor het verdrukte kwam
hij met heel zijn ziel op, om te zoeken de
gerechtigheid van het koninkrijk Gods. Vandaar dat ook de armenverzorging en de
drankbestrijding de liefde had van zijn bewogen gemoed. Hij wist recht en liefde naast
elkaar te stellen en te vereenigen in scherpe
belijning.
Prof. Slotemaker was rijk begaafd. Sprekers- en schrijversgaven bezat hij beide. Een
combinatie, die betrekkelijk weinig personen
bezitten, maar bij hem in overvloedige mate
werd gevonden.
Ons hart is vervuld met droefheid.
Wederom is een van de oude garde ons
ontvallen.
Onze „prof" zullen wij hier niet meer
ontmoeten.
Zijn voorlichting en steun moeten wij
missen.
Maar wat God doet, is welgedaan!
Dit leven is hier afgesneden. Maar thans
leeft hij eeuwig bij den Heere, wien te dienen
de lust zijns levens is geweest.
Daarom overstemt groote dankbaarheid
onze droefheid.
Heel veel gaf God ons in dezen man en
vriend met singuliere gaven."
Het Grafisch Orgaan schrijft in denzelfden geest onder den titel: „Een vriend
onzer beweging gestorven":
„De christelijk-sociale beweging veriiest
door het sterven van prof. Slotemaker de
Bruine méér dan een belangstellend toe-

schouwer. Zij verliest een vriend in de meest
volstrekte zin van het woord. Prof. Slotemaker had die beweging lief, onderging
vreugde door haar voorspoed, leed als tegenslag haar trof. Er was tussen hem en onze
beweging een vaste band, die niet verbroken
of verstoord kon worden bij soms intredend
meningsverschil. En wanneer de mannen der
christelijk-sociale beweging het op bepaalde
punten met de vooraanstaanden in de wereld
niet eens zijn, dan wordt dat niet „te kennen gegeven", doch het wordt onomwonden
uitgesproken. Prof. Slotemaker wist dat, kon
dat velen, ook toen hij minister was, en had
er de beweging te liever om.
Een groot en een goed man is heengegaan.
In de dagen, dat de strijd der arbeiders en
hun beweging meestal nog volkomen verkeerd beoordeeld werd, omdat het inzicht
over sociale rechtvaardigheid zeer onvolkomen was of geheel ontbrak, was dominee
Siotemaker de Bruine als jonge dominee
reeds bewogen door sociale ontroering. In
het gedenkboek van ]. Schaper wordt dat
vermeld. De jonge dominee kwam op huisbezoek bij de armen en als Schaper er kwam
om propaganda te maken voor de socialistische beweging, dan was vaak dominee
Slotemaker er al geweest. Wie iets weet
van het leven van dezen man, die weet wel,
dat het onmogelijk is, dat politieke propaganda hem zou gedreven hebben. Hij kwam
omdat hij de roeping en taak der kerk zag.
Onze beweging heeft een raadsman minder. Een raadsman, die ook wilde leren. Op
een der christelijk-sociale conferenties te
Lunteren sprak hij het openlijk uit: „De tijden zijn wel zeer veranderd. Voorheen kwamen de christelijke arbeiders tot hun geestelijke leidslieden en vroegen: wilt ons leren
wat wij doen moeten en hoe wij het moeten
doen. Thans is dat omgekeerd. Thans moeten wij tot u komen en vragen: mannen, hoe
moeten wij doen en wat moeten wij doen
om u en uw beweging te kunnen dienen."
Hij heeft ons gediend. Wij behouden
daaraan de herinnering, die onuitroeibaar is.
Omdat een der onzen van ons is heengegaan. Eén, die door het geloof leefde en in
het geloof is gestorven. Zijn gedachtenis zal
tot zegening zijn."

In Onze Klaroen lezen we o.m.:
„In den vroegen morgen van l Mei overleed te Wassenaar, in den ouderdom van
bijna 72 jaar, onze professor Slotemaker de
Bruine.
Het is niet te veel gezegd, als we spreken
van ,,onzen" professor Slotemaker, want hij
was voor de christelijk-sociale beweging in
Nederland een warm en trouw vriend, in
voor- en tegenspoed, bij mooi en leelijk weer.
Hij werd het, toen hij predikant was, hij
bleef het als hoogleeraar, als politicus en als
minister. Zijn boeken en geschriften hebben
ons gesterkt, zijn woorden — altijd warm en
vol overtuiging - - verkwikten, bemoedigden
en deden telkens weer moed grijpen om voorwaarts te gaan."
De Opbouw gaat uitvoerig in op den aard
van de banden, die den overledene aan de
christelijke vakbeweging bonden:
„Het was in 1908, toen het Christelijk
Nationaal Vakverbond nog niet in zijn tegenwoordige vorm en onder zijn tegenwoordige naam bestond, dat de toen 37-jarige dr.
in de theologie zijn ,,Christelijk-Soiale Studiën" voor de eerste maal in het licht gaf.
Deze studiën trokken de aandacht, in •wetenschappelijke kringen en in de kringen der
christelijk georganiseerde arbeiders. Deze
studiën werden richtsnoer voor de formulering onzer principiële opvattingen. Deze studiën zijn dit gebleven, ook toen de geleerde
schrijver in de loop der jaren nieuwe uitgaven van zijn werk deed verschijnen. De
\\-etenschappelijk-sociale arbeid van den
schrijver kwam tot rijker ontwikkeling, in
een bepaalde verhouding tot de groei onzer
beweging en tot de groei der sociale instellingen gedurende ruim 30 jaren.
In 1916 werd dr. Slotemaker de Bruine
professor in de theologie en in die periode
ontstond een regelmatig en tot op het laatst
zijns levens volgehouden persoonlijk contact,
tussen hem en het Christelijk Nationaal
Vakverbond.. Hij trad op bij cursussen en
conferenties, bij blijde gedenkdagen en bij
droeve gebeurtenissen en altijd wist hij het
verband aan te geven tussen onze grote sociale taak en tussen het openbare volksleven, maar tevens tussen onze sociale taak
en ons eigen persoonlijk, geestelijk en stoffelijk, leven. Altijd ging van zijn machtig
woord de eigenaardige bekoring uit, welke
verwekt wordt wanneer gloeiende bewogenheid des harten aan wetenschappelijke
vorming en nuchtere levenswijsheid de inspiratie geeft.
In 1926 werd prof. Slotemaker de Bruine
Minister van Sociale Zaken. Met grote toewijding aanvaardde hij dit ambt. Het heeft
hem voldoening en teleurstellingen gebracht.
Zelden zal een minister van verschillende
zijden zo fel en ook zo persoonlijk zijn aangevallen. Maar het gelukte hem, zij het met
belangrijke wijzigingen, de Ziektewet ingevoerd te krijgen, een wet, die reeds sinds
1912 op invoering wachtte. Bij zijn ministeriële arbeid kwam hij opnieuw, thans in andere verhouding, met de mannen der vakbeweging in aanraking. In meer dan één geval is toen gebleken, dat zijn werk op wetenschappelijk gebied de zelfstandigheid der
christelijke vakorganisatie had vergroot, terwijl in de practijk bleek, dat de mannen van
het C.N.V. met eigen inzichten op de markt
des levens verschenen en die inzichten ook

wisten te motiveren. Maar ook nu ontstond
geen verwijdering en de hulde, die hem
werd gebracht voor de invoering der Ziektewet was, ondanks de herinnering aan de
eerste Ziektewet en derzelver overleden
ontwerper, oprecht gemeend en leidde tot
versteviging der betrekkingen.
Ons Beginsel besluit het
woord als volgt:

gedachtenis-

,,Terecht is er ter gelegenheid van de begrafenis van prof. Slotemaker de Bruine aan
herinnerd, hoe hij nog kort geleden op de
vraag, wat wij noodig hebben in onzen practischen arbeid op het economische en sociale
erf, antwoordde:
Ie. de overtuiging, dat de mensch meer
waard is dan geld;
2e. samenbinding;
3e. solidariteit;
4e. gerechtigheid;
5e. erbarmen.
En hoe hij er tevens op wees, dat dit
vruchten zijn, welke alleen groeien „aan den
boom van het Evangelie".
De gedachtenis aan dezen rechtvaardige
blijve ook in onzen kring in zegening en het
program, in bovenvermeld antwoord ontvouwd, zij ons tot richtsnoer bij het voortzetten van onzen arbeid, welken ook hij ons
heeft aangewezen als onze roeping en ons
voorrecht."
Japan en de economie van NederlandschIndië.
Onder bovenstaanden titel treffen wij een
artikel aan in het weekblad EconomischStatistische Berichten, dat wij hier gedeeltelijk overnemen:
„De oorlog heeft Nederland van een
groot deel van zijn buitenlandsche handelsbetrekkingen afgesneden. NederlandschIndië is wel het belangrijkste van de gebieden, dat door het verliezen van het contact
met Nederland-in-Europa een andere handelsstructuur heeft gekregen.
Het handelsverkeer met het moederland is
tijdelijk vervallen. De handel met Duitschland is thans geheel afgesneden, terwijl die
met Engeland aan groote beperkingen is
onderworpen. Hierdoor moest NederlandschIndië zijn buitenlandschen handel heroriënteeren, en voor een belangrijk deel van den
in- en uitvoer zijn steunpunt elders dan in
West-Europa, o.a. in Japan en Amerika,
zoeken.
Het was bekend, dat het handelsverkeer
van Nederlandsch-Indië met West-Europa
in de oorlogsperiode sterk verminderd is. Het
Japansche tijdschrift Japan Trade Monthhj
van December 1940 brengt ons nu een belangwekkende beschouwing over de veranderingen, die de oorlog voor het handelsverkeer van onze gebiedsdeelen in Oost-Azië
medebrengt, waarbij uit den aard der zaak
de verlangens, die Japan ten aanzien van de
heroriënteering van dit handelsverkeer koestert, niet onbesproken blijven.
De voornaamste importeurs van goederen
in Nederlandsch-Indië, de Nederlanders in
het moederland, hebben deze taak tijdelijk
moeten opgeven.
Duitschland, dat o.a. veel machines aan
Indië leverde, is thans evenmin in staat deze
leveringen voort te zetten.
Engeland, tenslotte, heeft nog wel verkeer
met Indië, rnaar het levert toch aanzienlijk

minder — b.v. aan textielwaren — dan vroeger, vóór den oorlog, het geval was.
Omgekeerd heeft Nederlandsch-Indië in
dezen tijd verschillende producten op andere
markten moeten verkoopen dan het tot dusver gewoon was te doen, zoodat, én wat den
invoer, én wat den uitvoer betreft, de handelsbetrekkingen van het land grootendeels
een andere richting hebben moeten zoeken.
Die andere richting is de Groote Oceaan,
waar twee landen in aanmerking kwamen,
eenerzijds om de vrijgekomen producten van
Nederlandsch-Indië te ontvangen en anderzijds om aan het land de voortbrengselen te
leveren, waaraan het behoefte heeft: t.w. de
Vereenigde Staten en Japan. Zeker nu de
buitenlandsche handel van NederlandschIndië in het afgeloopen jaar sterk is toegenomen, zooals de cijfers aantoonen, is het vermoeden gewettigd, dat deze beide landen aan
de ontwikkeling een werkzaam aandeel hebben genomen en nog nemen.
De cijfers over het eerste halfjaar van 1940
althans gaven een groote toeneming van het
Nederlandsch-Indische handelsverkeer te
zien. In stede van een invoerwaarde van
220 millioen gulden, zooals over de de eerste
zes maanden van 1939 het geval was, bedroeg de import van Januari tot en met Juni
van het afgeloopen jaar 260 millioen. De
uitvoer nam in soortgelijke mate toe; maar
laat ons geen cijfers noemen, want deze zijn
in zooverre slechts een benadering van den
werkelijken toestand, dat ook Indië zijn prijsstijgingen onder invloed van den oorlog kent,
waardoor een hooger cijfer van de uitvoerwaarde nog niet beteekent, dat de hoeveelheid uitgevoerde goederen in gelijke mate
gestegen is. Zooveel is echter wel zeker, dat
de stijging van de uitvoerwaarde zoo groot
is, dat wij niet behoeven te vreezen, dat zij
uitsluitend of voor het grootste gedeelte door
de prijsstijgingen zou zijn veroorzaakt.
Ook de handel met Japan was in het eerste halfjaar van 1940 flink toegenomen, en
in den loop van het jaar is de toeneming van
den Indischen uitvoer er niet minder op geworden. Wij behoeven slechts te denken aan
de olie-overeenkomst met Japan en aan den
rubberuitvoer naar Amerika, om ons er van
te overtuigen, dat er op dit gebied nog mogelijkheden genoeg zijn.
Japan en de Vereenigde Staten zijn de
landen, waar Indië het gedurende den verderen duur van dezen oorlog van hebben
moet. Ook de schrijver van het zooeven aangehaalde artikel in de Japan Trade Monthly
blijkt dit te beseffen, als hij de meening uit,
dat deze landen de plaats van de „uitvallers",
de handelspartners in West-Europa, zullen
moeten overnemen. De schrijver van het artikel bepaalt zich, wat de Vereenigde Staten
betreft, tot de veronderstelling, dat deze, bij
de levering van katoenproducten en andere
voortbrengselen van de lichte industrie, de
concurrentie met Japan wel niet zullen kunnen volhouden, en gaat dan over tot het bespreken van de mogelijkheden, die voor Japan
bij het handelsverkeer met NederlandschIndië openstaan: het punt, dat ons hier ook
het meeste interesseert.
Het is jammer, dat de schrijver zijn beschouwingen eenigszins in de politieke sfeer
trekt.
Aantrekkelijker is zijn betoog, als hij laat
zien, hoe het moderne Japan, dat tot voor
kort in hoofdzaak lichte industrie kende, zich
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snel aan het ontwikkelen is tot een land met
uitgebreide zware en chemische industrie,
hetgeen allerlei grondstoffen noodig maakt,
welke Nederlandsch-Indië in ruime mate kan
verschaffen. Mocht Indië in de komende
jaren petroleum, tin, steenkool, bauxiet, nikkel, enz. teveel hebben: Japan weet er weg
mee! En van verbruiksproducten als suiker,
thee, koffie, copra en kinine betoogt de
schrijver, dat Japan's spilgenooten, Duitschland en Italië, benevens Sowjet-Rusland,
voldoende belangstelling hebben voor deze
producten, om de verwachting te rechtvaardigen, dat Japans invoer uit Indië niet alleen
goederen voor eigen gebruik zal kunnen omvatten, maar dat het land van de rijzende zon
ook doorvoerland zal kunnen zijn voor
waren, waarvan Indië een overschot mocht
hebben, en voor welke andere landen, waarmede Japan betrekkingen onderhoudt, een
afzetgebied vormen,"

OVERHEIDS- EN SEMLOVERHEIDSBEDRIJVEN.
De christelijke ambtenaren.
Van dezen bond ontvingen wij het 25ste
jaarverslag.
In zijn inleidend woord herinnert de secretaris met dank aan God er aan, hoe de bond
het zilveren jubileum herdacht.
Hij schetst het verschil tusschen wat was
en wat thans is voor het overheidspersoneel.
De behartiging der economische belangen
vereischt veel tact en geduld. Zij brengt menigmaal teleurstelling. De overheid heeft
ook andere belangen te behartigen en te
ontzien en moet daarom soms, op zichzelf
gerechtvaardigde wenschen en verlangens
van ambtenaren afwijzen.
In zijn „besluit" zegt de secretaris dat het
verslag slechts een zeer beknopt beeld geeft
van het bondswerk in 1940. Hiermede
zijn wij het volkomen eens. Het is zelfs zeer
sober. Ook zeer weinig documentatie. Het
besluit met de bede, dat onze christelijke
vakbeweging in stand moge blijven. Dat zij
reformeerend op het sociaal en economisch
leven moge blijven inwerken, opdat onze
samenleving meer moge beantwoorden aan
Gods heiligen wil.
De financiën.
Ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden vertoonen deze een gunstig beeld. De
balans sluit met een eindcijfer van bijna
ƒ 35000.—.
Begrooting en eindstand geeft over 1940
geen noemenswaardig verschil in de verliesen winstrekening.
Voor de inkomsten uit contributie was
begroot ruim f 38000.—. Deze post werd
met ruim ƒ 400.— overschreden.
De rekening sluit met een winstsaldo van
ƒ 4500.—.
Opgenomen is ook weer het jaarverslag
van het ondersteuningsfonds.
Daaruit blijkt dat veel en mooi werk kon
worden gedaan ook op dit terrein. Een
mooie taak van de christelijke vakbeweging
om daar waar door gezinstegenspoeden inzinking dreigt, de helpende hand uit te steken zonder eenig gerucht naar buiten.
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Bij het verslag is nog opgenomen het verslag van het Permanent Comité. Daarover
werd in deze rubriek reeds eerder geschreven. Dit behandelt de algemeene actie voor
het Overheidspersoneel.
Uit den ledenstaat blijkt, dat in Stadskanaal een nieuwe afdeeling kon worden opgericht. Breda en Zierikzee groeiden weer
uit tot afdeelingen. De afdeelingen Enkhuizen, den Bosch en Hoorn daalden van afdeeling tot correspondentschap.
Het ledental daalde met een gering aantal, namelijk van 4572 naar 4503. Dit ledental is verdeeld over vele groepen, terwijl
iedere groep een eigen groepsraad heeft.
D. de R.

God willen dienen. De zorgen en tegenslagen zijn echter vele. Zoeten or1 de ki"-deren, tegenslagen in materieel en geestelijk
opzicht.
Hoe zuiver worden hier de verhoudingen
geteekend. Hoe écht is de sfeer, 't Is een
boek voor dezen tijd, waarin de jeugd met
groote moeilijkheden zit • moeilijkheden,
die alleen in Gods nabijheid kunnen worden
opgelost.
Wij bevelen dit boek van harte gaarne
aan. 't Is verheffende en tegelijk boeiende
lectuur, Edecea heeft voor een goede uitvoering gezorgd. En de prijs brengt dit boek
onder ieders bereik.

VOOR EN VAN ONZE
BESTURENBONDEN
Handleiding voor de toepassing der Kin~
derbijslagwet, door Dr. W. F. de Gaay
Fortman en Mr. A. C. M. van de Ven.
Uitgave N. Samsom N.V., Alphen a/d
Rijn.
Met bekwamen spoed hebben de auteurs
van deze handleiding, na de invoering van
de Kinderbijslagwet, hun commentaar gegeven.
Na een historische inleiding, waarin de
totstandkoming der wet wordt behandeld,
volgt een artikelsgewijze bespreking.
Bij de uitvoering van deze wet zal deze
commentaar herhaaldelijk goede diensten
kunnen bewijzen en zich onmisbaar weten
te maken.
„De rivier kwam..", door Stella E- Morgan,
uit het Amerikaansch vertaald. Uitgegeven
door Bosch & Kettning N-V., te Baarn.
Dit is een der boeken, verschenen in de
Opgang-Serie. En het is zeker een der beste
uit deze belangwekkende serie.
De rivier, de Ohio, komt bij tusschenpoozen van enkele jaren het daar om heen
liggende Laagland overstroomen. Maar hoewel de bewoners van Laagland weten, dat
zij telkens weer hun vee, hun huizen, hun
vrouwen en kinderen door den watervloed
zien verdrinken en vernielen, keeren zij toch
weer naar hun woonplaatsen terug om alles
opnieuw op te bouwen. De strijd tegen de
rivier vormt een krachtig, maar zwijgzaam
menschenras. Van alles wordt verzonnen en
uitgedacht om den vloed te weerstaan, maar
telkens wint de rivier en verliezen de
menschen.
Maar ondanks den hopeloozen strijd houdt
men stand en gaat het leven voort.
Het boek verhaalt van een man met zijn
gezin, die den strijd als tegen een menschelijk wezen voert en
verliest. Het is
boeiend geschreven en we leven in dien
strijd mee.
Van harte bevelen we dit boek ter lezing
aan. Het is goede ontspanningslectuur.
Verschenen in de Opgang-Serie, is de
prijs van dit deel voor de abonné's slechts
f 1.10. En dat voor een sieraad in de
boekenkast.
„''t Lichtschip", door A. M. de Moor—
Ringnalda, Edecea-Editie nummer 31.
Prijs ingenaaid ƒ 0.26.
,,'t Lichtschip" is de naam van een huis,
waarin een groot gezin woont.
't Is een gezin, waarin vader en moeder

Middelburg,
In memoriam C, W. van der Kuip f. Het jaar 1941
is voor den Christelijker! Besturenbond te Middelburg
een jaar van droeve herinnering.
Op 16 Maart van dit jaar bewezen wij onzen 2den
voorzitter, vriend S. A. Boonei de laatste eer, op
8 Mei jl. stonden wij op denzelfden doodenakker, om
afscheid te nemen van onzen trouwen penningmeester,
vriend C. W. van der Kuip,
Was reeds uit de groote belangstelling te bespeuren
dat velen het werk van vriend Van der Kuip hebben
gewaardeerd, meer nog kwam dit tot uiting, toen de
sprekers in het kort memoreerden de vele verdiensten
van dezen overleden vriend.
Allen konden getuigen, dat een echt geloovig man
was heengegaan, die, waar' dit mogelijk was, aanspoorde te leven in het geloof in God, van wien hij
alles verwachtte. Dit vertrouwen heeft hij gelukkig
behouden, totdat hij zijn oogen voor goed voor deze
wereld kon sluiten.
Maar ook op het maatschappelijk terrein was hij
een trouw en oprecht werker. Dit getuigde aan zijn
groeve, zoowel zijn patroon waarbij hij bijna 50 jaren
in dienst was alsmede alle andere sprekers.
De voorzitter van de afd. Middelburg van de Ned.
Ver. van Chr. Kantoor- en Handelsbedienden kon getuigen van zijn werk als voorzitter der afdeeling gedurende 25 jaren, terwijl de voorzitter van den Chr.
Besturenbond hem kon ecren als een groot vriend van
de christelijke vakbeweging.
Ruim 20 jaren is hij penningmeester geweest van
den Chr. Besturenbond; bijna 20 jaren heeft hij medegewerkt aan de verbetering der volkshuisvesting als
bestuurslid van de woningstichting ,, Volksbelang",
afgevaardigd door den besturenbond en een periode
van 10 jaren heeft hij den besturenbond vertegenwoordigd in de plaatselijke commissie van het tuberculosefonds „Draagt Elkanders Lasten".
Vele adviezen, door vriend Van der Kuip verstrekt,
konden na besproken te zijn, ook worden uitgevoerd.
Met vriend Van der Kuip is heengegaan een van de
oudste en beste werkers voor de christelijke vakbeweging te Middelburg.
Met dankbare herinnering zal menigeen zijn werk
blijven gedenken en zijn nagedachtenis zal blijven
voortleven.
Heerlijk is het te weten, dat hij is heengegaan in
vollen vrede. Dit konden allen getuigen die hem in
het laatst van zijn leven nog hebben bezocht,
Moge dit een troost zijn voor de weduwe en de
kinderen.

M.

A. F.
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