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In het vorig nummer van De Gids
bespraken we de noodzakelijkheid
van het vinden van een evenwicht
tusschen loonen en prijzen. Deze
urgente aangelegenheid heeft ook
de aandacht gehad van de Stichting van den Arbeid. Als resultaat
van een studie door het bestuur
van genoemde Stichting aan dit
vraagstuk gewijd is aan den Minister van Sociale Zaken een nota
aangeboden waarover wij hier
gaarne iets willen zeggen.
De nota gaat uit van de gedachte
dat voor het herstel van het bedrijfsleven en behoud van de sociale rust in ons land, evenwicht
tusschen loonen en prijzen noodzakelijk is. Dit evenwicht, waarop
reeds vier maanden geleden bij de
Regeering is aangedrongen, is, zoo
wordt betoogd, nog steeds niet bereikt. Aan de hand van cijfers, afkomstig van het Centraal Bureau
voor de Statistiek wordt vastgesteld dat in de maanden Juli tot
October de totale kosten van levensonderhoud zijn gestegen.
Ook in de loonen hebben in die
periode sterke bewegingen plaats
de
Regeering uitgestippelde (grens
van 25% op de loonen van Mei
1940 of 15% op die van October
1942 is, zegt de nota, reeds aanmerkelijk overschredenDe basis van 25% boven het loon
van Mei 1940 is derhalve geen
reëele basis meer voor het voeren
van een verantwoorde loonpolitiek.
Een nieuwe basis, een nieuwe loonvloer rrToet worden gezocht. Om te
kunnen beoordeelen, op welk peil
thans getracht moet worden een
nieuwe stabilisatie te bereiken,
dient uitgegaan te worden van
een minimumloon dat voldoende
moet zijn om het distributiepakket
te kunnen koopen en de vaste lasten van het gezinsleven te bekostigen, waarbij als. basis wordt aangenomen een gezin van man en
vrouw met 2 kinderen.
Na eenige berekeningen in betrekking tot deze kosten vervolgt
de nota dan :
„Concludeerende meenen wij derhalve, dat de nieuwe richtlijnen
voor de loonpolitiek de volgende
moeten zijn :
1. dat voor de groote steden een
loonsverhooging wordt toegekend
van 35 tot 42% boven het peil
van 1940, echter na voorafgaande
goedkeuring door het College van
Rijksbemiddelaars. Bij het verleenen van deze goedkeuring zal het
College van Rijksbemiddelaars zich
moeten richten naar de volgende
gemiddelde inkomens :
Weekinkomen
Uurinkomen
geschoolde
arbeiders
f 42.—,
87,5 ets.
geoefende
arbeiders
f 38.50
i 80 ets.
ongeschoolde
arbeiders
f 35.—,
73 ets.
2. dat vpor het platteland als minimum zal gelden een weekinkomen van f 29.50, echter na voorafgaande goedkeuring door het College van Rijksbemiddelaars.

kt Hota
Bij het verleenen van deze goedkeuring zal het College van Rijksbemiddelaars zich moeten richten
naar de volgende gemiddelde inkomens :
Weekinkomen
Uurinkomen
geschoolde
arbeiders
f 38.—,
79 ets.
geoefende
arbeiders
f 34.50
72' ets.
ongeschoolde
arbeiders
f 31.—,
65 ets.
Met nadruk willen wij er op wijzen, dat de werkelijke loonen zich
naast en tusschen deze grenzen
dienen te groepeeren, waarbij rekening moet worden gehouden met
de bijzondere omstandigheden en
de historisch gegroeide verhoudingen in de betreffende bedrijfstakken".
In deze opstelling trekken twee
dingen de aandacht : allereerst een
toenadering van de loonen der ongeschoolden in de richting van die
der geoefenden en der geschoolden en een percentueel grootere
verhooging van de plattelandsloonen. Beide deze wijzigingen zijn uit
sociaal oogpunt bezien naar onze
meening niet alleen verantwoord,
maar zelfs noodzakelijk.
Weggevallen is voorts de in tal
van collectieve contracten voorkomende klassenindeeling, waarbij
soms het land in 8 loonklassen verdeeld was. Er wordt hier alleen
gesproken van loonminimum voor
de groote steden en voor het platteland. Tusschen deze beide is per
groep een verschil van f 4.—. Binnen dit raam zullen dus de loonen
en salarissen voor het geheele
land opgebouwd moeten worden.
Daarbij kan rekening worden gehouden met historisch gegroeide
verhoudingen in bepaalde streken, alsmede met wijzigingen, noodig geworden door de veranderde
toestanden sinds den oorlogIn verband met de wisselende
kosten van het levensmiddelenpakket en een vrij zekere stijging
van deze kosten bij grooteren omvang van dit pakket wordt aanbevolen het Engelsche stelsel in
toepassing te brengen, waarbij men
op dezelfde bon zoowel goedkoope
als duurdere artikelen kan koopen.
Voor de kinderrijke arbeidersgezinnen, die ook na verhooging der,
salarissen en loonen dikwerf nog
niet in de mogelijkheid zullen verkeeren zich de gedistribueerde levensmiddelen volledig aan te
schaffen, wordt ter leniging van
dezen noodtoestand aanbevolen
hen een extra tegemoetkoming te
doen geworden voor den aankoop
van levensmiddelen.
Dit zou naar de meening van de
Stichting op de eenvoudigste en
minst kostbare wijze kunnen door
gezinnen met drie en meer kinderen, te beginnen bij het derde
kind distributiewaardebonnen uit
te reiken, waarop bepaalde levensmiddelen gratis kunnen worden
betrokken. Dit op zichzelf abnor-

maal en sociaal ongewenschte systeem, wil de Stichting als tijdelijke maatregel en alleen voor gezinnen beneden een zekere inkomensgrens aanvaarden.
Tenslotte wordt in overweging gegeven een vrijwillige spaarregeling,
liever gezegd een voorschotregeling met geleidelijke afbetaling in
het leven te roepen, teneinde de
arbeiders in de gelegenheid te stellen straks de noodige uitgaven te
kunnen bekostigen voor aankoop
van kleeding en schoeisel. Het Rijk
zou daarop in bepaalde gevallen
een toeslag kunnen geven.
Dit laatste voorstel, n.l. van een
vrijwillige spaar- voorschotregeling, is in een afzonderlijke nota
uitgewerkt.
Hebben We teveel gezegd wanneer wij spraken van een belangrijke nota ? Met groote belangstelling wachten we af wat de Regeering op deze gedachten zal antwoorden.
Het verheugt ons intusschen, dat
werkgeversen werknemerscentralen in de v Stichting van den Arbeid vertegenwoordigd, over dit
gewichtig punt van beleid tot volledige overeenstemming
konden
komen. x)
*). In publicaties van de zijde van
het N .V. V. wordt min o? meer de
voorstelling gegeven alsof deze
voorstellen door het N.V.V. zijn
voorbereid en door de Stichting
overgenomen. Het omgekeerde is
waar. Wij komen op deze kwestie
nog wel terug.

De

E.V.B. op

pad

Het optreden der z.g.n. Eenheidsvakbev/eging in ons land wordt gekenmerkt door stakingen. Dit is de eenige
presta-tie tot dusver geleverd. Het is
begonnen met de mijnen, daarna was
de Rotterdamsche haven aan de beurt.
Vervolgens hebben we in Amsterdam
nntal conflicten gehad, alsmede in
iter en nog in een aantal kleinere
plaatsen in het land. Op 't moment
schijnt Groningen de eer te hebben "
met dit r.aoorlogsche verschijnsel te
mogen kennismaken. De dagbladpers
deelde mede dat het losse personeel
der Friesch-Groningsche Suikerfabriek
onder leiding van de' ,,Eenheidsvakcentrale" in staking is gegaan. Een hoeveelheid suikerpap, gelijkstaande met
70.000 kilo suiker, ging reeds verloren.
Wij weten niet welke-„eischen" door
de .Eenheidsvakbeweging" zijn gedie de directie meende niet te
:-n iiïwillijf.-n.
Wel weten we, dat deze aan den Rijksbemiddelaar' hadden kunnen worden
voorgelegd en deze, wanneer men aan
„de regels van het spel" zich wenschte
te onderwerpen, daarover een uitspraak zou hebben gedaan.
Maar het vertrouwen in de billijkheid
van eigen eischen was blijkbaar ook
.ditmaal niet zoo groot, dat men het
daarop durfde te laten aankomen.
Zoo wordt de weg der Eenheidsvakbeweging gekenmerkt door stakingen,
gelijk tijdens den oorlog de weg der
Duitschers door plundering, roof en
moord. En dat in een tijd nu alle inspanning noodig is om uit de ellende
te komen.
„
Aan de vruchten kent men ook hier
den boom.
Men plukt nu eenmaal geen druiven
van distelen.
Dat de Nederlandsche arbeiders dit
goed leeren verstaan!

College
Rijksbemiddelaars
,In „De Gids" van 3 Augustus jl. werd
melding gemaakt van het Gollege van
Rijksbemiddelaars. De samenstelling
van dit college is sindsdien gewijzigd,
waarom thans een nieuw overzicht met
vermelding van de voorloopige taakverdeeling
der
Rijksbemiddelaars
wordt opgenomen. Wij vestigen er da
aandacht op, dat correspondentie voor
de Rijksbemiddelaars niet aan hun
particuliere adressen, maar aan Bezuidenhoutscheweg 121, 's-Gravenhage,
geadresseerd moet worden.
Voorzitter: Prof. Mr. C. P. M. Romme:
Kleeding en Reiniging; Crediet- en.
Bankwezen; Verzekeringswezen; Havenarbeiders; Overheidsdiensten.
Mr. J. A. Berger; Veenderijen, Turfstrooiselfabrieken; Delverijen van oer,
klei, grint, zand; Strookartonfabrieken; Vlasscherijen; Graandorscherijen,
Aardappelmeelf abrieken; Landbouw;
Jacht; Metaalnijverheid, Scheeps-,
Vliegtuig- en Wagenbouw.
Mr. A. M. Joekes: Chemische Nijverheid; Papiernijverheid (met uitzondering van strookartonfabrieken; Visscherij en Jacht (behalve Jacht); A&erkeer (met uitzondering van het Hotel-,
Café-, Restaurantbedrijf en Havenarbeiders); Steenkolen, Zout enz., (met
uitzondering van veenderijen en turfstrooiselfabrieken en delverijen van
oer, klei, grint, zand).
Prof. Mr. M. G. Levenbach: Diamant
en andere edelsteenen; Grafische Nijverheid; Fotografie; Kunstnijverheid.
J. Schouten: Aardewerk, Glas, Kalk,
Steenen; Bouwnijverheid en aanverwante bedrijven; Hout, Kurk, Strooi
Voedings- en Genotmiddelen; (met
uitzondering van graandorscherijen,
aardappelmeelfabrieken; tabaksfabrieken en tabakskerverijen, sigarenfabrieken en sigarenmakerijen, sigarettenfabrieken); Losse werklieden (niet in
een bepaald bedrijf werkzaam); Gas,
Electriciteit, Water.
Dr. F. J. H. M. van der Ven: Textielnijverheid (met uizondering van Vlasscherijen); Leder, Wasdoek, Rubber;
Tabaksfabrieken en Tabakskerverijen;
Sigarenfabrieken en Sigarenmakerijen;
Sigarettenfabrieken; Handel; Hotel -,
Café-, Restaurantbedrijf; Overige bedrijven; vrije beroepen; Onderwijs;
Huishoudelijke diensten; Godsdienst;
Onbekende bedrijven (voorloopige indeeling).

Sociale dag
Het Bestuur van ons Verbond
besloot tot het organiseeren van
een „Sociale Dag", teneinde enkele onderwerpen, welke thans
in het middelpunt der belangstelling staan, te doen inleiden
en daarna te bespreken.
Drze ,.Sociale Dag" zal D.V. gehouden worden op Woensdag 12
December a.s. in een der zalen
van den Stadsschouwburg aan
het Lucasbolwerk te Utrecht.
De heeren Mr. Dr. A. A. v a n
R h ij n, Secretaris-Generaal van
het Departement van Sociale
Zaken, en Dr. J. R i d d e r b o s ,
Thesaurier-Generaal
Departement van -Financiën, hebben
zich bereid verklaard te spreken over resp. het onderwerp
..Bedrijfsorganisatie" en „De beteekenis van de geldsaneering
voor den wederopbouw van het
bedrijfsleven".
Een officieele agenda zal t.z.t.
aan de deelnemers worden toegezonden.

De /nfernaf/ona/e
Op 13 October begon te Parijs de Internationale Arbeidsconferentie. Van
de onderwerpen, die op de Agenda
dezer conferentie, de eerste die door de
West-Europeesche landen kon worden
bijgewoond, voorkomen, noemen wij
de bescherming van kinderen en jeugdige arbeiders.
Dit onderwerp is niet nieuw voor. de
Internationale Organisatie van den
Arbeid.
Ten einde te voorkomen, dat kinderen
op te jeugdigen leeftijd in het beroepsleven worden opgenomen, tot schade
van hun gezondheid en van hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling,
zijn in den loop van de jaren reeds verscheidene recommandaties en conventies door de opeenvolgende conferenties
aangenomen en aan de regeeringen ter
toepassing aangeboden. Hetzelfde geldt
voor de bescherming van jeugdige arbeiders, die reeds in een beroep werkzaam zijn.
De Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau heeft terecht
gemeend, dat er alle reden is, de ver: schillende vraagstukken, die de jeugd
en de jeugdige arbeiders betreffen, opnieuw aan de conferentie voor te leggen. Het lot van deze jonge menschen
in de nu bevrijde gebieden is in menig
opzicht tragisch. De lichamelijke toestand laat veel te wenschen over. Duizenden zijn ondervoed en verzwakt. De
arbeiders van de toekomst zullen, indien/niet diep-ingrijpende sociale maatregelen worden getroffen, niet in staat
zijn straks hun taak in het beroepsleven en hun taak als burgers te vervullen.
De Conferentie besloot een commissie
in te stellen om de hier bedoelde
vraagstukken te bespreken en daarover
beslissingen te nemen. Overeenkomstig
het Statuut van de Internationale Organisatie van den Arbeid bestaat de
commissie uit vertegenwoordigers van
de regeeringen, van werkgevers en van
werknemers. . De commissie koos als
haar voorzitter den heer Troclet, Minister van Arbeid van België. Zij ziet
zich voor vier ontwerpen van het
Bureau gesteld.
Over elk dezer een enkel woord.
De eerste twee teksten hebben ten doel
de regeeringen te raadplegen omtrent
de instelling van medisch onderzoek
voor de kinderen, die op het punt
staan in het beroep te treden en om
nachtarbeid van jeugdigen (tot 18
jaar) sterk te beperken.
Medisch onderzoek van de jeugdigen,
die in het beroepsleven komen, is voor
de meeste landen, ook voor Nederland,
geheel nieuw. Welhaas^ niemand zal
ontkennen, dat dit onderzoek en de
periodieke herhaling daarvan, vooral
in de landen die bezet waren en waar
de gezondheidstoestand sterk is achteruitgegaan gewenscht is. In de commissie is met nadruk, vooral uit Nederland
en België gewezen op de tuberculose,
die in deze landen zoozeer de overhand
heeft gekregen. Daarom werd dezerzijds de gedachte uitgesproken, dat de
verplichte doorlichting van de kinderen voor een vroegtijdige ontdekking
van de tuberculose aanbeveling verdient.
Het feit, dat de discussie van dit eerste
ontwerp ongeveer een week in beslag
heeft genomen en er vele amendementen op zijn ingediend en ook zijn aangenomen, getuigt wel van de belangstelling voor dit inderdaad zoo belangrijke onderwerp.
De discussie van het tweede ontwerp:
beperking van den nachtarbeid voor
jeugdig'en tot 18 jaar, werkzaam in
n i e t - industrieele
ondernemingen,
bracht eenige niet-onbelangrijke wijzigingen, die tot uitdrukking brachten,
dat de conferentie in deze bescherming
zoo ver wil gaan als maar mogelijk is.
Intusschen vallen onder dezen nietindustrieelen arbeid niet de landbouw
en niet de zeevaart. In de commissie
gingen stemmen op, ook de landbouw
onder dit ontwerp1 te brengen. Aangezien het Internationaal Arbeidsbureau
reeds het heele vraagstuk van den
landarbeid in studie heeft genomen,
werd besloten ook de kwestie van de
bescherming van jeugdige landarbeiders onder de aandacht van het bureau
te brengen en met aandrang te verzoeken ,hierbij de grootst-mogelijke
spoed te betrachten.
In de derde plaats wordt de commissie
geplaatst voor de behandeling van een

ontwerp-conventie in eerste lezing,
waarin een alomvattend plan voor de
bescherming van kinderen en jonge
arbeiders wordt gegeven en waarin al
de beslissingen van vroegere conferenties zijn begrepen.
Deze ontwerp-conventie bespreekt de
medische zorg van de kinderen, de invoering van kindertoeslagen door de
Overheid, de opvoeding en beroepskeuze-voorlichting, het technisch onderwijs, ondersteuning in den vorm van
het verschaffen van leerboeken, maaltijden, vrij vervoer, rustpauzen, vacantie, veiligheid, hygiëne, vaststelling van
minimum-loonen, enz.
Het vierde punt van de agenda der
commissie is de bespreking van een
ontwerp-resolutie in eerste lezing, uitsluitend de jeugd in de bevrijde gebieden betreffend. Deze ontwerp-conventie plaatst de aangelegenheid, waarom
het hier gaat, in een duidelijk daglicht
door te herinneren aan het feit, dat
millioenen kinderen, tengevolge van
de vijandelijke onderdrukking zijn gestorven, aan ondervoeding lijden, van
huis en haard en van hun ouders zijn
beroofd. Dat duizenden jonge menschen de verschrikkingen van de concentratie-kampen hebben meegemaakt,
die in al deze jaren geen opvoedirg
hebben genoten om van opleiding voor
een beroep maar heelemaal niet te
spreken. Of ook, die hun nationaliteit
en zelfs hun identiteit hebben verloren.
Ik behoef hiervan niet veel te zeggen.
In Nederland kennen wij deze afschuwelijke gevolgen van een verscHrikkelijken oorlog, gevoerd door een r.ietsontzienden vijand.
Dankbaar erkent de resolutie, dat
reeds veel hulp in de toezending van
voedsel en geneesmiddelen werd geboden, maar zij wekt de landen op hun
verdere medewerking voor het vo)ledig1 herstel van onderwijs en sociale instellingen in de bevrijde gebieden
te verleenen.
Ziehier de vraagstukken, die deze
commissie heeft te bestudeeren om aan
de regeeringen richtlijnen voor de te
nemen maatregelen te verschaffen, gegrond op gezonde beginselen, om de

volken op te heffen uit de diepten van
lijden, die de oorlog over hen heeft
gebracht.
Gezonde beginselen.
Daarvan mag men spreken als in de
commissie, na breede bespreking een
amendement wordt aangenomen, waarin de noodzakelijkheid wordt uitgesproken, dat de regeeringen bij alle
te nemen maatregelen, niet zullen nalaten het verantwoordelijkheidsgevoel
van het individu en van het gezin aan
te moedigen.
Een oogenblik kwam in de commissie
nog het gevaar van beperking der vrijheid van vakorganisatie aan de oppervlakte. Door de vertegenwoordigster
van de Amerikaansche regeering werd
een amendement voorgesteld, dat, hoewel niet zoo kwaad bedoeld, toch de
strekking had de vrijheid van de jeugdigen om zelf de organisatie te kiezen,
waartoe zij wenschen te behooren, te

De Christelijke
W er kgeversor gan isat ie
Na de bevrijding van ons vaderland is
niet alleen de christelijke arbeidersvakbeweging, maar ook die der werkgevers wesr tot openbaring gekomen.
Het Christelijk Werkgeversverbond
heeft zijn arbeid hervat. Het is toegetreden tot de Stichting van den Arbeid
en ook een aantal van zijn vóór den
oorlog bestaande christelijke werkgeversvakbonden zijn weer voor het voetlicht getreden. Wij denken in dit ver/band aan den Christelijker! Bouwvakpatroonsbond en de Vereeniging van
Christelijke Metaalindustrieelen.
Voor wat de agrarische bedrijven betreft, is de Christelijke Boeren- en
Tuindersbond weer volop aan het werk.
Het officieel orgaan: „Het Platteland"
verschijnt weer, allerlei voorlichtingsarbeid is opnieuw met kracht ter hand
g'enomen en in de Stichting van den
Landbouw heeft deze organisatie aandeel in den socialen- en economischen
opbouwarbeid voor den Land- en Tuinbouw.
Minder goed staat het er met den Middenstand voor. Van activiteit valt bij

Het

Geuzenlied

J

Door het eenzame Hollandsche land gaat de kramer. Moeizaam trekt hij over de verre velden, langs verlaten slingerpaden kies hij zijn weg van dorp tot dorp, torschend zijn
mars. En waar hij aanlegt biedt hij zijn waren aan, proevend
de omgeving, spiedend naar gevaar. Is alles veilig, dan
spreekt hij zijn woord. Hij zingt zijn lied tegen overheersching en tyrannie, en slijt de diep onder de koopwaar
verborgen vliegende blaadjes, de geuzenliederen die liefde
en haat, opstand en berusting prediken. Het is de illegale
werker van de 16e eeuw, de ondergrondsche strijder tegen
Spaansche overheersching en tyrannie.
In het hart van de verduisterde stad zit een man. De
oogen van zijn kamer zijn blind. En hij ondergaat de
wreede pijn van door den tyran geslagen wonden, hij
worstelt tegen den ondergang, hij schreeuwt uit tegen God
en menschen de roep om bevrijding van den doodenden
druk. Hij buigt zich over zijn leven en beluistert de stem
die vloekt en klaagt, of in overgegeven deemoed aflaat van
het beschikken over eigen leven en lot. En hij moet
verwoorden wat hem ontroert. Hij schrijft zijn lied, het geuzenlied van 1940—1945. r(
Een kreet van rauwe, ongebonden haat kan opklinken uit
dit lied als de schrijver denkt aan het voorstel van de
„Deutsche Zeitung in den Niederlanden" om met het Nederlandsche volk „te oraten":
Als Hitlers nek gebroken is,
En Rotterdam gewroken is,
«Berlijn tot puin gebombardeerd,
Ons leger door je land marcheert,
Als Göbbels opgehangen is,
En Seyss Inquart gevangen is,
Als heel die vuile rooversbend'
Genadeloos komt aan zijn end',
Als Streicher, Mussert en de rest,
Die heel de wereld thans verpest,
Is uitgeroeid en afgeslacht,
De N.S.B, om zeep gebracht,
Als alles, wat nu moordt en rooft,
Den lagen schedel is gekloofd,
De wereld weer gerust kan zijn,
Dan praten wij! Nou weet je 't zwijn!

Congres van den Arbeid
Op 28 November a.s. zal te Utrechl
in den Stadsschouwburg vanwege
de Stichting van den Arbeid een
congres worden gehouden.
Op dit congres zal door Prof. Mr M.
G. Levenbach worden gesproken
over: „De verhouding tusschen
werkgevers en arbeiders vroeger en
nu" en door Prof. Mr C. P. M. Romme over: „Loon- en Prijspolitiek".
Kaarten, tevens bewijs van toegang.
lijn verkrijgbaar bij de Hoofdbestu•en.
beperken. Dezerzijds werd daartegen
bezwaar gemaakt, waarop zich over dit
onderwerp een langdurige discussie
ontwikkelde met als eindresultaat dat
het gevaar werd bezworen.
F.

de Chr. Vereeniging voor den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand helaas nog maar weinig te bespeuren.
Dat is jammer. Juist op dit terrein is
er voor de Christelijke vakbeweging
zoo nuttig werk te doen sociaal zoowel als economisch, bedreigen deze
groepen, niet minder dan de arbeiders
groote gevaren.
Sterke, principieele organisatie is zoo
hoog noodig. Het moet wel zeer betreurd worden dat zoo weinig christelijke middenstanders doordrongen
zijn van hun roeping in dezen. Met te
grooter vreugde maken we daarom,
melding van één uitzondering: „De
Christelijke Bond van Patroons in het
Meubileeringsbedrijf". Deze organisatie betoont een groote activiteit. Haar
ledental overschreed reeds de 400, een
eigen vakblad kwam van de pers en
in samenwerking met nog enkele
kleine christelijke organisaties op het
terrein van den middenstand wordt
aangestuurd op de stichting van een
christelijke patroonsvakcentrale voor
den middenstand.
De christelijke werkgeversorganisaties
zijn er dus weer. Hier en daar nog
zwak ,maar ze zijn er toch en we hopen dat ze zich straks gunstig zullen
ontwikkelen.
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Het geuzenlied verliest zich niet altijd in ruwe
het kan ook zijn een klacht van het hart, dat voelt hoe
haat zich langzaam en benauwend als een mist over
leven legt, het hart zich door ellende en leed gaandeWei
afsluit voor mildheid en gena:

Held

Over het naamloos duister in de kruinen
Verwaait de echo van een enkel schot.
Geblinddoekt, in den schoot der winterduinen,
Moet er weer een op het vervloekt schavot
•«.

Gevallen zijn, een dier ontelbaar velen
Wier laatste snik voor God een wilde schreeuw
Verzweeg in plotseling verstilde kelen.
Een wit gelaat zinkt peinzend in de sneeuw....:
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En ik, die aan het raam der kleine kamer
In de gebroken stilte stiller sta,
Voel klaar hoe, koel maar steeds onherbergzamer,
Dit hart zich sluit voor mildheid en gena.
Maar als daarna de in haat en wanhoop gebogen zie) '
zichzelf inkeert, dan kan in de stilte opstijgen het ge"*
tot den levenden God.
Een stem maakt zich los uit de duisternis. Het is niet
de stem van den enkeling, het is de stem van het
telde volk die klagend zich verheft:

Die
Gij;

Wij zijn zoo moe van te lang wachten, God,
Zoo moe van te lang pijn en te lang dragen, —
Wij zijn den weg naar U verloren, God,
En durven niet meer om Uw bijstand vragen.
Wij zijn zoo moe van te lang hopen, God,
Zoo moe van te veel angst en te veel zwijgen, —
Wij zijn ontwend tot U te bidden, God,
En durven niet ons hoofd voor U meer neigen.
Wij zijn zoo moe van te diep haten. God,
Zoo moe van te diep wrok en te diep schamen, —
Wij zijn bevreesd voor Uwe liefde, God,
En durven niet Uw groot gebod beamen.
Wij zijn zoo moe van te lang wachten. God,
Zoo moe van te lang strijd en te lang smeeken, —
Maar zoo Gij ons alsnog verlost, o God,
Geef, dat wij vóór dien dag niet zijn bezweken.
En als zoo de moeizaam verworven overgave bereikt
als nieuwe kracht verkregen is voor den harden strijd,
ziet het Nederlandsche volk zijn helden, dan put het
weer kracht uit hun overgave. Gelijk een windstoot
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Vliegen
om den

Strooppot

In het vorige nummer vergeleek ik het
voornemen om over de Nederlandsche
Heide-Maatschappij te gaan schrijven
als de aantrekkingskracht van vliegen
om den strooppot! Ik voelde al dadelijk, dat dit een wonderlijke vergelijking was. Want menigeen, die vroeger
in de werkverschaffing werkte en dit
deed onder leiding van de „Heidemij",
herinnerde zich niet dat dit zoo'n „zoete baan" was. Integendeel! Het was
eerder bitter dan zoet. Het feit op
zichzelf dat men uit het gewone werk
was gerationaliseerd naar de werkverschaffing, een vorm van steunverleening, was al bitter genoeg. Daar kwam
dan nog bij, dat sommigen onder hen,
die de leiding hadden, door de manier
waarop zij de arbeiders behandelden,
nog een paar druppels alsem in den
beker deden.
Deze redeneering is eenzijdig. Want
dat het menigmaal zoo onaangenaam
was in de werkverschaffing kwam ook
door het optreden van sommige arbeiders, die allesbehalve zoete jongens
waren. Zoo wekte actie reactie van beide kanten en ontstond de zoozeer verwenschte werkverschaffing. Dit is een
van de motieven geweest, waarom wij
reeds spoedig in de p"eriode der groote
werkloosheid aandrongen bij de overheid: laat toch dit werk uitvoeren als
normaal werk voor normaal loon.
Wij wisten natuurlijk wel dat daaraan
gïoote moeilijkheden verbonden waren.
Want lang niet alle mannen, die bij
de werkverschaffing geplaatst waren,
zouden dan in staat geweest zijn dezen
arbeid als normaal werk uit te voeren
en daardoor niet in staat gesteld worden normaal loon te verdienen. De
D.U.W.-directie heeft hierin een oplossing gevonden, nl. twee soorten D U.W.,
werken in te stellen, waarbij in D.U.W.
II het normale loon kan worden verdiend, terwijl in D.U.W. I boven het
accoordloon verdiend kan worden, i)
De „Heidemij" heeft in de afgeloopen
crisisjaren met twee groote moeilijkheden te kampen gehad en daardoor
^aar goeden naam, die ze op ander gebied had verworven, in de waagschaal
geworpen.
De eerste was dat de aantallen tewerk-
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gestelden met duizendtallen omhoog
sprongen en dat als gevolg daarvan
een groot aantal bazen en voorwerkers
moesten worden aangesteld, die onvoldoende vooropleiding hadden gehad.
Niet zoozeer wat hun arbeidscapaciteit
betreft, als wel hun geschiktheid om.
met menschen en dan nog wel arbeiders die jarenlang werkloos waren, om
te gaan. Daarbij is dan ook nog de fout
begaan, dat sommigen dezer bazen of
voorwerkers gerecruteerd werden uit
de „menschen-met-den-grooten-bek".
Blijkbaar meende men als deze heeren
de leiding hadden, dat daarmede de
oppositie werd gesmoord.
Het tweede bezwaar was dat zeer groote groepen van arbeiders volkomen
vreemd stonden tegenover dit werk.
Veel goede vakarbeiders, door jarenlangen lediggang reeds gedeprimeerd, hadden het gevoel dat ze door
dit werk tot een lageren rang afdaalden.
En die zich de kans zagen ontnomen weer naar hun vroegere beroep
terug te keeren. Voor velen was de
werkverschaffing; „Wie hier binnentreedt, laat alle hoop varen." Met deze
arbeiders moest gewerkt worden. Ze
verstonden dit vak niet en velen haalden het vastgestelde loon in accoordwerk niet. Daar kwam dan nog bij het
leven in de kampen. Ver van 't gezin
en in een sfeer die niets geleek op die
thuis was. Er werd wel een en ander
gedaan aan de geestelijke verzorging
en de ontspanning werd zoo goed mogelijk verzorgd. Maar met dat al waren ze niet thuis.
Al deze dingen hebben de „Heidemij"
een slechten naam bezorgd en het is
verklaarbaar dat de arbeiders, die nu
bij de D.U.W. werkten en hoorden dat
dit voor een groot deel geschieden zou
onder leiding van de „Heidemij", tot
zichzelf en tot elkaar zeiden: „Dat
nooit weer!" En in menige vergadering moest gepoogd worden die meening te weerleggen en aan te toonen,
dat het ook anders kan en daarom ook
anders móét.
Nu moet ik al dadelijk zeggen, dat de
directie van de Nederlandsche Heidemaatschappij daar zelf diep van doordrongen is. Wij hebben daarover met

aan flarden scheurt, doorbreekt helder en klaar een
roep de dompige sfeer van vernederende knechting:
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van Nederland, vechters voor vrijheid,
, gestormd tot bevrijding uit nood,
/ooit zal Uw land Uw fier voorbeeld vergeten,
w
ti allen blijven getrouw tot den dood.
annen van Nederland, hoog dan de vanen,
en verplettert hun runen, hun smaad,
5? vlag moet verdwijnen tot vrij in de luchten
^r onze fonkelende driekleur staat!
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Ve
rtrouwen keert weer! Het Nederlandsche hart laat
,^'et knechten. Een nieuwe toekomst gloort, het schijnt
-u^/^flijk en zwart is nog de nacht, maar het vaste verÈve etl m de wederopstanding, de zekerheid van een vrij
in een vrij land laat zich niet onderdrukken:
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Oei-2Ult weer vriJ ziin. Nederland,
k do wolken die langs Uw luchten jagen,
E>ie ">xn Oe wilde stormen en regenvlagen,
° gebreideld stuiven over 't land.
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Q-;|
weer vrij zijn, Nederland,
£.? ult Uw scholen kiezen en Uw kerken,
^11J zult in alle vreugde weder werken
ook Uw volk besturen naar Uw eigen trant.
^J zult weer vrij zijn, Nederland,
^dat gij haat de kruipers en de slaven,
j. e zich gewillig aan den vijand gaven
**"'* hem teisteren Uw steden en Uw strand.
2

ült weer vrij zijn, Nederland,
..Bij in tegenspoed, slechts niet versagen.
'Jt gy overwonnen, gij zijt niet verslagen,
v
°lk verdraagt geen vreemde heerschershand.
Gij

weer vrij zijn, Nederland,
r groot zijn als in vroeger dagen.
Past U niet te zuchten of te klagen,
komt Uw vrijheid, schooner, weer tot stand,
zu
lt gij juichen, mijn vrij Nederland!
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en hak van den onderdrukker
»_. t•• vertrappen en dat sterk is in de zekerheid van
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§- Het is het verhaal van de tien
derlanders die
iet
elkaar kwijt raken, maar elkaar
°«e toch weer terugvindenx>t

elkaar gesproken en naar wegen en
middelen gezocht, teneinde om te
zwaaien naar een toestand die vergelijkbaar is met het vrije bedrijf. Niet
alsof het daar alles koek-en-ei is. Maar
omdat het zelfrespect sterker is en de
gemeenschappelijke belangen meer op
den voorgrond treden. De „Heidemij"
zal er ernstig naar streven om bazen
en voorwerkers het besef bij te brengen, dat normaal bedrijf met normaal
loon ook beteekenen moet: normale
leiding. Dat valt niet mee.
Maar al zijn alle klachten niet verstomd, we moeten vaststellen dat er
veel minder geklaagd wordt dan voor
eenigen tijd terug. Ook de poging die
de D.U.W.-directie daartoe gedaan heeft
door middel van een eenvoudige folder,
moet worden gewaardeerd. Het voornemen bestaat om op dien weg voort
te gaan.
Er is helaas nog een groep arbeiders,
die het oor neigt naar booze inblazingen, die meestal komen uit de kringen
der dusgenaamde Eenheidsvakbeweging. Die het overleg schuwen en
meestal maar één middel weten om
klachten te spuien, nl. „staken". De
onevenwichtigheid van dezen tijd
speelt ook een rol. Bovendien is het
„apparaat" van het overleg, o.a. de
aanwijzing van de vertrouwensmannen
op het werk, nog niet goed op gang.
Terwijl ook de moeilijkheid met de
loonregeling groote bezwaren met zich
medebrengt. De stabiliteit ontbreekt.
Ten slotte is er nog een vraag die we

moeten bekijken, nl. de vraag die mij
herhaaldelijk werd gesteld: „Kan de
Overheid nu niet dit werk uitvoeren
zonder de Heidemij?" Deze vraag kan
alleen maar met n e e n worden ben
antwoord. Het Departement van Sociale Zaken heeft reeds ondernemers
ingeschakeld, maar zonder de zooge-.
naamde
ontginningsmaatschappij en,
die beschikken over het orgaan vool|
de uitvoering, kan de D.U.W. niet werken. Een nieuw orgaan daarvoor stich«
-ten kan natuurlijk wel, maar dat zou!
beteekenen, dat vele werken moesten
worden stopgezet. De opbouw van zulte
een „orgaan" zou heel veel tijd vorderen. En het werk kan niet stopgezet
worden, zoowel om het werk zelve als
om de arbeiders, die nu een loon verdienen dat stukken hooger ligt dan de
overbruggingsuitkeeririg.
Laten zij die klachten hebben (we
leven nu weer in een vrij land), die
langs den geordenden weg brengen in de
besturen en daarmede bij pnze mannen
in de provinciale contactcommissies.
Zoo noodig komen die dan bij mij, om
ze te bespreken met de directie van de
D.U.W., die regelmgatig met de vertrouwensmannen uit de vakcentralen
vergadert.
Onze vrijheid beteekent: verantwoordelijkheid.
J. SCHIPPER.
1) Over dit beginsel is men het eens, do
uitvoering van D.U.W. I en II laat nog op
zich wachten.

mer, die door ziekte ongeschikt is tot
het verrichten van zijn arbeid .aanspraak heeft op ziektegeld ten laste
van het uitvoeringsorgaan, bij hetwelk
Brief van den Ministar van Sociale zijn werkgever op den dag der herplaatsing is aangesloten. Het ziekenZaken aan de Bedrijfsvereenigingen.
't-Gravenhage, 24 Oct. '45. geld wordt uitgekeerd met ingang van
In het onlangs afgekondigde Buitenge- den dag der herplaatsing. De herplaatwoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 sing geschiedt uiterlijk op den tweeden
Staatsblad No. F 214, komen in de dag nadien, waarop de werknemer zich
artikelen 4 en 5 bepalingen voor in aanmeldt, terwijl recht op herplaatsing
zake de ziekteverzekering van herplaat- heeft de werknemer, die vóór de beste werknemers, wier arbeidsverhou- ëindiging zijner vroegere dienstveihouding na 9 Mei 1940 door toedoen van ding daarin tenminste negenUg dagen
den bezetter of in verband met onder zonder wezenlijke onderbreking is
de bezetting heerschende omstandig- werkzaam geweest.
Op grond van vorengenoemde regeling
heden is g'eëindigd,
De in vorengenoemde bepalingen ge- zal een groot aantal gerepatrieerde argeven regeling komt in hoofdzaak hier- beiders, die arbeidsongeschikt in het
op neer, dat een herplaatste werkne- Vaderland zijn teruggekeerd en thans
nog arbeidsongeschikt zijn, in het genot van ziekengeld kunnen worden gesteld.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat
de gerepatrieerden, die op grond van de
dc-stijds door de Commissie voor de
Tien kleirre Hollanders kwamen een Duitscher tegen.
Sociale Verzekering in bevrijd gebied
De een die°zei: „Daar gaat een mof!",
getroffen repatrieeringsregeling reeds
Toen waren er nog negen.
ziekengeld hebben ontvangen ,nu nog
eens opnieuw uitkeèring zouden krijNegen kleine Hollanders fluisterden heel zacht.
gen op grond van bovengenoemd beEen vertelde een goede mop,
sluit.
Toen waren er nog acht.
Tenslotte deel ik U nog mede, dat voor
de gerepatrieerde arbeiders, die arAcht kleine Hollanders hielden van het leven.
beidsongeschikt in het Vaderland zijn
Een zong er het Wien Neêrlands bloed,
teruggeekerd en die op grond van het
Toen waren er nog zeven.
onderhavige besluit niet in het genot
van ziekengeld kunnen worden gesteld,
Zeven kleine Hollanders droegen 'een echt mes,
binnenkort een voorziening kan worEen stak een Duitscher dood,
den tegemoet gezien van de zijde van
Toen waren er nog zes.
het Centraal Bureau voor de Verzorging van Oorlogsslachtoffers.
Zes kleine Hollanders liepen stram en stijf,
DE MINISTER
Een was een Jodenman,
VAN SOCIALE ZAKEN,
Toen waren er nog vijf.

ZIEKTEGELD voor

Gerepatrieerde Arbeiders

Vijf kleine Hollanders dronken een glas bier.
Een gaf niet aan Winterhulp,
Toen waren er nog vier.
Vier kleine Hollanders hoorden de B.B.C.
De meid verraadde haar mijnheer,
Toen waren er nog drie.
Drie kleine Hollanders scholden op de N.S.B.
De hardste schreeuwer werd gepakt,
Toen waren er nog twee.
Twee kleine Hollanders kochten een varkensbeen,
Een kocht het zonder bon,
Toen was er nog maar één.
Een kleine Hollander slachtte clandestien.
Men bracht hem naar 't Oranjehotel,
Toen waren ze er alle tien.
Zoo vormen verwachting en haat, deemoed en hunkering
naar verlossing, vertrouwen en hoop, verzet en vereering '
de elementen van het geuzenlied der twintigste eeuw. En
gelijk in het geuzenlied van den Spaanschen tijd, zoo'sprankelt ook hier soms de humor op en besproeit met zijn stille
lach het doffe bestaan.
Er komt straks een volledige verzameling van de in 1940
tot 1945 vervaardigde verzetspoëzie. De geuzenliederen die in
duistere oologsjaren fluisterend werden doorgegeven, zullen dan in het volle licht helder kunnen opklinken. En zij
zullen doen zien hoe de geest van het Nederlandsche volk
datgene wat hem het sterkst beroerde in rijk geschakeerde
zangen heeft uitgezegd.
v. N.

Boekbespreking
Ons werd ter resencie toegezonden:
„De kern van onze nationale gedachte" door Dr J. C. H. de Pater, uitgave
Willem de Zwijgerstichting. Prijs f 1.—.
Een zeer interessante brochure die
gedocumenteerd uit de historie, met
name uit die der Reformatie- en Revolutiedagen de kern van onze natioi
nale gedachte aanwijst.
Wij citeeren hier enkele zinnen, geschreven in verband met den toestand
in ons land na de scheiding met België.
De heer de Pater schrijft: „Het Koninkrijk der Nederlanden werd
nu
beperkt tot het Noorden alleen, maar
ook daar was een nationale eenheid,
zooals die de liberaal denkende staatslieden zich hadden voorgesteld, onbereikbaar, omdat deze in strijd bleek
met de geestelijke structuur van het
Nederlandsche volk.
De drie stroomingen in ons volksleven: de Protestantsche, de RoomschKatholieke en de Humanistische kwamen op den duur weer onbedwingbaar
aan de oppervlakte. De nationale eenheid vond nu haar band in dp verbondenheid van allen aan het Oranjehuis en het besef van het gemeen.1»

Voor onze Vrouwen en Meisjes
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Een ANTWOORD op veel brieven | ..Draagt Elkanders Lasten"
Eindelijk l zult U zeggen.
Maar nu is de heele stroom dan ook
binnen en we kunnen het gesprek
voortzetten. Vandaag komt er een
antwoord in het algemeen, volgende keer hoop ik speciaal in te gaan
op de belangen van hen, die in de
huishouding werken. En daarna
komen de verpleegsters aan de
beurt. Tusschendoor hoop ik persoonlijk de brieven te beantwoorden van hen die mij daarom vroegen. Wilt U daarmee wat geduld
met me hebben ? Zfc ben toelisiüaar
giéén huismoeder met zes kindciVen, maar veel tijd schiet er toch
meestal niet over voor extra schrijverij. Het spijt me anders wel, geen
huismoeder te zijn, want ik zou
met vrucht de goede wenken hebben kunnen gebruiken, d:-2 mij
van verschillende kanten gegeven
werden
peen stu/cjes schrijven als de mand met uerstelgoed
nog vol is
en de oudere kinderen kunnen de kleintjes toch wel
aankleeden
Maar helaas,
't was maar een droom \
't Was prettig, zoo van alle kanten van U te hooren. Het geeft een
gevoel van contact, en dat is toch
altijd weer noodig voor een vruchtbaar gesprek. Overigens heb ik
eigenlijk nog géén antwoord gekregen op mijn vraag : waar zijn
onze meisjes ? Een heel enkele
kwam te voorschijn en zei: hier
ben ik, waar kan ik gebruikt worden ? Dat was fijn, want zóó kan
er in veel nood voorzien worden.
Maar de meesten zwegen. Waarom toch ? Ik weet dat er nog zóó
veel meisjes in ons land zijn, die
wel wat bezigheden hebben, o ja !
Maar die best thuis gemist zouden kunnen worden en die in een
andermans huishouding een uitkomst zouden zijn. Verscheidene
brieven kwamen echter tegen deze
oplossing op : „wijst U me maar
werk aan, maar niet in de huishouding" — ,,ik hoop mijn dochter
te kunnen behoeden voor het beroep van dienstmeisje" — „Moet
een arbeidersgezin ook maar niet
zien, dat ze zichzelf redden ?" —
„Waarom mc-sten onze meisjes in
de huishouding terwijl mevrouw
maar gaat winkelen en tennissen T' enz. enz.
Dat er beziuaren, en -Keljs groote
bezioaren zijn tegen het huishoudelijk ber/oep, is begrijpelijk. Daarover de volgende keer meer.
Maar waar iets fout is, kan er verbeterd worden. Ook daarover de
volgende keer.
Vandaag moet me, iets anders van
't hart. Je hebt, terwijl je huis afbrandt, niets aan een buurman, die
niet terstond bereid is zijn beleedigd zijn over een ruzie met je te
vergeten en je te komen helpen.
De menschen in de puindorpen van
ons land hebben niets aan de hulp
van arbeiders van buiten, die om
't minste en g-zringste staken, want
de noodiooningen komen daardoor
niet klaar. Ons volk in nood heeft
niets aan zijn jongens, die te beroerd zijn om zichzelf weer in het
gareel van geregeld werk te dwingen. Het heeft ook niets aan zijn
meisjes, die alleen dan en daar
schappelijk
vaderland,
maar
het
nationaal
gevoel
is niet alleen
dynastiek. Het heeft een dieperen ondergrond. Wij meenen nog
altijd' dat de kern van onze nationale
gedachte gezocht moet worden in de
onderlinge verdraagzaamheid en vrijheidszucht van ons volk. Maar deze
k u n n e n niet worden losgemaakt van
den band van het Christelijk geloof,
waann zij van ouds hebben geworteld. Daarin vindt de verdraagzaamheid haar grens en vindt de vrijheid
haar grondslag."
Gulden woorden, ook thans nog van
toepassing.

tuillen werken, als zij het precies
naar hun zin krijgen. Werk moet
•uoZdoen aan bepaalde sociale voorwaarden, dat is logisch. Maar waar
ons land en ons volk zoo geschonden en daardoor zoo in nood zijn,
moeten wij dan niet een stukje van
ons eigenbelang op zij zetten en in
de komende jaren althans een deel
van onzen tijd en onze krachten
geven om elkaar te helpen ? Het
is een vraag, die ik graag in Uw
midden neer leg.
Velen zijn al zoo aan 't werk getogen. Maar nog véél meer zeggen:
laat een ander dat maar doen, mij
niet gezien. Dat is niet alleen van
dezen tijd, want de profeet Zacharia zegt al : „Alzoo sprak de Heere der heirscharen zeggende : Doet
goedertierenheid en barmhartigheden de een aan den ander, en
denkt niet in Vw hart de een des
anderen kwaad. Maar zij weigerden op te merken en togen hunne
schouder terug, en zij verzwaarden
hun ooren, opdat zij niet hoorden,
en zij maakten hun hart als een
diamant. Zach. l : 9, 11.
Lees het heele zevende hoofdstuk
maar eens, het is of het regelrecht
óns in dézen tijd aangaat. Maar
Gods bedoeling is : doet barmhartigheid, dat is: helpt waar er nood
is, geeft jezelf, ook zonder eerst te
berekenen of je al je moeite terugbetaald zult krijgen.
Wat de huishouding aangaat, het
gaat niet om het helpen in b-ztergesitueerde gezinnen alleen. Maar
de Cursussen_i?an Bijzondere Kerkelijke Gezinszorg, die gezinshulpen opleiden, waarvan het grootste
deel ten goede komt aan arbeidersgezinnen, hebben net zoo goed tekort aan meisjes om uit te sturen.
Wist U dat ? En als je verpleegster
wilt worden, dan moest het je niet
alleen te doen zijn om een snelle
opleiding om vlug klaar te zijn,
m.aar om de verzorging van t.b.c.
patiënten net zoo goed als van
arme onvol w aardig en en van gewone zi-sken„Doet goedertierenheid en barmhartigheden". Ons volk heeft ze
noodig. Daarom droomde ik dien
droom over de zieken en de huisvrouwen. Over de bezwaren en een
mogelijke verbetering
daarvan
praten we nog. Maar ook los daarvan moeten we ons bereid toonen
tot helpen.
J. A. W. VAN STOETWEGEN.

GOED NIEUWS
uit Zwitserland
De heer Jac. Haas, secretaris van het
Protestantsch-Christelijk
Vakverbond
in Zwitserland, heeft eenige dagen in
Nedertémd vertoeft, om zich cp de
hoogte te stellen van de toestanden
alhier en bepaaldelijk ook om kennis
te nemen van de ontwikkeling van de
Christelijke vakbeweging sinds de bevrijding.
Wat dit laatste betreft was de heer
Haas zeer verheugd te mogen vernemen, dat het C.N.V. weer in vollen
opbouw is. Hij deelde ons mede, dat
de Zwitsersche vrienden gedurende
den oorlog steeds intens met ons hebben medegeleefd en de bevrijding van
Nederland in Zwitserland met groote
blijdschap is vernomen.
Het Protestantsch Christelijk Vakverbond, zoo deelde de heer Haas ons verder mede, heeft een bedrag van 25000
Zwitsersche francs bijeengebracht om
daarmede den arbeid van het C.N.V.
in bedekking tot de bestrijding der
tuberculose, vacantie-oord, vacantieuitzending enz. te ondersteunen.
Voor dit blijk van medeleven hebben
wij de Zwitsersche vrienden bereids
hartelijk dank gebracht.
Wat de Christelijke vakbeweging in
Zwitserland zelf betreft, deze heeft
geen nadeelige ^gevolgen van den oorlog ondervonden. Zij ontwikkelt zich
gunstig.

HULPVERLEENINGEN VAN 1—15 OCTOBER 1945
l Bijdragen in de kosten van verpleging:
Lid N.C.L.B., Lisse — San. Sonnevanck, ingaande ± 15 Dec. 1945. l
Vrouw van lid Chr. Bond Overh. Pers., Leerdam — Nood-Sanato- fÊ
rium, Dordrecht.
Broer van lid Ned. Chr. Technici, Kampen — San. Sonnevanck.
H Kosten extra voeding:
Vrouw van lid N.C.L.B., Grijp^kerk.
Vrouw van lid N.C.L.B., Holwerd.
2 kinderen van lid N.C L.B., Middelstum.
Kind van lid N.C.G.B., Haarlem.
Kind van lid C.M.B., Ridderkerk.
Broer van lid C.M.B., Slikkerveer.
Lid N.C.L.B., Weespercarspel,
S Andere vormen van hulp:
Vrouw Van lid Chr. Bond v. Overh. Pers., Leerdam.
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DAMRUBRIEK
Alle correspondentie voor deze rubriek
adresseeren aan het C.N.V., Stadhouderslaan 45, Utrecht.
Van een onzer oplossers ontvingen wij
onderstaand
fantasieprobleem.
De
stand is niet zoo mooi, doch de afwikkeling aardig. Wij weten niet wie de
auteur is, mogelijk kan de heer H. v.
d. Berg te Zaandijk deze nog noemen,
ook als hij zelf de auteur is. Wij verwachten weer veel oplossingen.
PROBLEEM No. 7
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Stand der schijven:
,
Zwart: 3, 5, 8, 12, 15, 18, 26, 28, 29, 32,
33 en 45.
Wit: 7, 11, 14, 17, 20, 21- 31, 37, 41, 43, 44,
46 en 49.
Zwart 12 schijven.
Wit 13 schijven.
Wit speelt en wint.
Hier volgen stand en oplossing van
probleem No. 6. De stand was:
Zwart: schijven op 18 en 19, dammen
op l en 2.
Wit: schijven op 8, 28, 29, 33, 34, 38,
49 en 50.
De oplossing is:
Wit; 29—23, 33—29, 50—45, 49—44,
45—40.
Zwart: 18x40, 1x34, 2X13, 40X49,
49X23.
Wit: 40X9 en wint.
Dit probleem was ingezonden door den
heer A. Valkenburg te Gennep.
Goede oplossingen werden ontvangen
van:
Probleem no. 3: Broersma, Geleen.
Probleem no. 4: J. Baardwijk, Rotterdam; G. Koops, Winterswijk; H. Rekker, N.O. Polder; J. Jedema, Ede; F.
Hessen, Heek, Haarlem; P. C. J. Knopen, Amsterdam; E. de Hoop, Stadskanaal; Pr. v. d. Wal, Parrega; E.
Drenth, Emmer-Comp.; E. J. Zweep,
Veendam; C. de Ruiter, Delft; B. W.
Prinsen, Aalten.
Probleem no. 5: J. Seinen, Almelo; Fr.
Koning, Den Helder; H. v. d. Berg,
Zaandijk; A. v. d. Brink, Rijnsburg;
S. Guimstra, Huizum; A. v. d. Kreeke,
B. op Zoom; B. Kempe, Halfweg; L.
Muusse, Wassenaar; N. v. Heeringen,

COLLECTEDAGEN
TEN BEHOEVE VAN D.E.L.
Dank zij de groote offervaardigheid en
de activiteit van onze Besturenbonden,
plaatselijke D.E.L.-commissies en de
honderden ijverige medewerkers(sters)zijn wij in staat het navolgende eerelijstje van reeds gehouden openbare collecten te publiceeren.
Noordwijk f 1050.—, Aalsmeer f 5300.—,
Enkhuizen £ 1340.—, A'speren f 240.—,

Abcoude; C. v. d. Akker, De Lier; A.
Snijders, Bennekom; C. de Ligt, Vlaardingen; J. Baardwijk, Schiedam; C. A.
Offreins, We;sp; F. J. Gijsbers, Bredevoort; F. H. Franken Jr., Leiden; A.
Braamse, Neiuwdorp; H. Mooy, Almelo; B. Jacobs, Heelsum; A. Valkenburg,
Veenendaal; O. Pietersma, Ermelo; G.
v. d. Haar, Zeist; W. J. F. Wille, Nijmegen; F. v. Boven, Rotterdam; A.
Valkenburg, Gennep; H. J. Fien, Kampen; E. Bralts, Nijkerk; J. A. Hendriks, Heelsum; J. H. Bakker, Amsterdam; J. Hoogenclam, Assen; D. v. Nugteren, Zwijndrecht.
Wij gaan nu weer een opening behandelen. Alle schijven komen op het bord
en wij spelen aldus:
1. 34—30, 20—25; 2. 32—28, 25X34; 3.
39x30, 18—23; 4. 37—32, 12—18; 5. 44
—39, 17—21; 6. 31—26, 7—12; 7. 26 x
17, 12x21; 8. 36—31, 21—26; 9. 41—36,
26X37; 10. 42X31, 11—17; 11. 47—42,
6—11; 12. 49—44, 1—6; 13. 40—34, 14—1
20; 14. 45—40, 9—14; 15. 33—29, 4—9?
In dezen stand kan wit twee schijven
winnen. De stand is zeer ingewikkeld.
Toch moeten onze dammers eens nagaan of ze zonder de schijven te verplaatsen -- in een wedstrijd mag dat
ook niet — de winst voor wit zien.
Deze opening, de Canadeesche groenzet genoemd, is van den Franschen.
Meester A. Bonhard. De stand na den
15en zet van zwart 4—9? is:
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Stand na den 15en zet 4—9 van zwart.
Zwart: 2, 3, 5, 6, 8 tot 11, 13 tot 20 en 23.
Wit: 28 tot 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42
.tot 46, 48 en 49.
Wit aan zet.
16. 30—24, 19x30; 17. 28X19, 13X33;
18. 35X24, 20x29; 19. 34X21 en wit
wint twee schijven.
Correspondentie
D. v. Nugteren, Zwijndrecht. Dank
voor Uw uitvoerigen brief. Wij schrijven U persoonlijk.
Verschillende oplossers uiten hun
waardeering voor de damrubriek,
waarvoor onzen dank.
Denk er aan dat bij inzending van
problemen steeds de naam van den
auteur vermeld moet worden.
DE DAMREDACTIE.

Veenendaalf 2050.39,
Leerdam
1819.—t Utrecht f 9200.—, Arnemuiden
f 182.99, Sexbierum f 272.—, Franeker
f 1397.—, Vinkeveen f 484.—, Leiderdorp f 523.25, Slikkerveer f 1250.—,
Vroomshoop f 237.37, Krommenie f 400.-,
Alphen a. d. Rijn f 592.—; Middelstum
f 144.—; ErfschfriderVeen f 930.20, 's Gravendeel f 215.— Wilnis f 300.—, Schiedam f 3398.76, Kollum f 810.50, „Vrederust" Bergen op Zoom f 646.5.
En nog vindt deze mooie actie dagelijks
voortgang.
DRUKKERIJ LIBERTAS - UTRECHT

