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GESCHONDEN WERELD

dom, evenmin hierin, „dat de menschen
van gemiddeld geestelijk kaliber weer
gaan leven in en uit de voorstellingen
van kruisdood, opstanding, uitverkiezing en oordeel". Maar getracht moet
worden, het te zoeken in den vooruitgang in „Liefde" als „het allerhoogste
wat van een mensch, of van den mensch
gevraagd kan worden". En zelfs dit acht
Huizinga niet mogelijk. „Zou de hoogste
van alle christelijke deugden het terrein
moeten winnen? Niemand kan aan zulk
een omwending van den geest gelooven". En in arren moede vraagt hij:
„Maar zou het dan niet mogelijk zijn,
althans de denkbaarheid zoo niet waarschijnlijkheid van zekere verbeteringen
aannemelijk te maken, door den blik
iets minder hoog te richten?" Misschien,
is dan de slotsom, is verbetering en genezing te verwachten van een nieuwe
beleving in materieelen en geestelijken
zin van de deugden gematigdheid en
voorzichtigheid, geestkracht en rechtvaardigheid, versobering en beperking.
„Misschien!" Want er is nog slechts de
angstige vraag of het wellicht mogelijk
zou zijn dat men zich op grond hiervan een verbetering kan denken. Aan
de mogelijkheid van verwezenlijking
zijn we dan nog niet eens toe.
Doodende vaagheid, wankelende onzekerheid van een burgerlijk- humanistische, pessimistische levensbeschouwing.
Arme wereld, arme cultuur als hierin
de „eenige kans op herstel" moet worden gezien. De „geschonden wereld"
zal zóó niet hersteld worden, de geschonden cultuur gaat zóó te gronde.
Want in dit heele betoog, in deze
geestesinstelling en in het stellen van
de mogelijke oplossing spreekt de aarzeling tegenover de groote levensvragen. Huizinga kon in deze barre wereld
voor leven en cultuur geen weg wijzeft, omdat in den diepsten zin hem
ontbrak het waarachtig besef, dat
zonde haar slagschaduwen over het
„morgen" wierp en de wereld van nu
geschonden doet zijn. Omdat ontbreekt
de zekerheid, dat het Evangelie is een
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Wij hebben geleefd in de schaduwen ven en een opsomming van cultuurvan morgen. Nu is het reeds „morgen" winsten zou de balans zeker niet in
geworden. De schaduwen zijn samen- evenwicht brengen. Maar is met het
gevallen tot een diepe, tastbare duister- stellen van deze verlieslijst nu tegenis. Daarna is het licht weer gaan lijk de oorzaak van het verval der
dagen. En in dat licht heft zich op het cultuur in het hart gegrepen? Dat
gelaat van een geschonden wereld.
zal toch alleen dan het geval kunnen
„Geschonden wereld".
zijn als de diepste oorzaak van elk
kracht Gods tot zaligheid voor enkeHet is de titel van het laatste werk dezer afzonderlijke verliezen en daarling en samenleving, voor wereld en
van Huizinga's hand *), dat terug doet door ook van het totaal-verlies ondercultuur. Omdat geen plaats wordt ingrijpen naar zijn vroegere boek: „In kend en erkend wordt. Als de overgeruimd voor de voorwaarde dat de
de schaduwen van morgen".
gave aan de zonde gezien wordt als het
wereld en haar beschaving alleen dan
veilig zijn als zij zich, met een variatie
Er is in beide werken de eigenaardige in onze beschaving invretende en degeop een woord van Talma, laten beovereenstemming dat zij bij alle nereerende kwaad. Het blijft nog alheerschen door den Christus, die niet
grootschheid van conceptie een soort- tijd waar: Wat van den hoogen God
alleen „kansen op herstel" geeft, maar
gelijken
onbevredigenden
indruk afvalt, moet vallen. En deze waarheid
het herstel in zijn volmaakten vorm.
nalaten. De cultuurfilosoof Huïzinga zal zich altijd en overal openbaren,
„Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.
•— de weifelende pessimist *— onder- moeten openbaren, waar „cultuurverSchrijf, want deze woorden zijn waarscheidde de schaduwen en legde den liezen" van den genoemden aard geachtig en getrouw".
v. N.
vinger op de wonde plekken, maar de constateerd worden. Want het gaat
omtrekken van een nieuwen morgen hier ten principale om de vraag of het
rezen niet duidelijk voor hem op. En recht van „den hoogen God" erkend
*) J. Huizinga. Geschonden .Wereld.
als hij in zijn „Geschonden Wereld" wordt of niet. Het gaat hier in wezen
Een beschouwing over de kansen op
om
den
levensstijl.
En
in
dit
licht
is
een beschouwing geeft over de kansen
herstel van onze beschaving. Haarlem
op herstel van onze beschaving, dan cultuur, is de beschaving én haar te1945.
openbaart zich in anderen vorm het- rugval in Europa de exponent van de
geestelijke
instelling
van
den
Europeezelfde verschijnsel. De strakke lijn, ontspringend aan het zekere uitgangspunt, schen mensch ten opzichte van de groote
levensvraag, welke plaats aan God en
Verzorging
ontbreekt in deze beschouwing.
recht door de menschheid van
Dit openbaart zich reeds direct bij de Zijn
vaststelling van het begrip cultuur. deze wereld wordt toegekend.
Oorlogsslachtoffers
Huizinga vermoeit blijkbaar niet zich- Huizinga's levensbeschouwing reikt niet
zelf, maar in ieder geval wel zijn lezer tot deze erkenning. Vandaar ook de
Het Centraal Bureau Verzorging Oordoor het regelmatig weerkeeren van doodende vaagheid als de kansen op,
logsslachtoffers heeft d-d, 25 October
het betoog, dat dit begrip zoo zwevend, herstel van onze beschaving worden be1945 aan de Directeuren van de Prosproken.
„Het
louter
aardsche
is
hier
zoo „bedroevend onvast" is, dat een
vinciale
en Districtsbureaux Verzorging
j u i.MI.: ueiiiiiut: onmogelijk kan worden ter genezing niet genoeg. De nieuwe
OoriogBslachtüixeii het volgende ^Uirijbezieling
die
de
menschheid
noodig
gegeven. Dit weerhoudt den auteur
ven gezonden:
zal enkel gevonden kunnen
echter niet, een heel hoofdstuk te heeft
Gerepatrieerde arbeiders, die hetzij
worden in de sferen, waar de barmwijden aan beschouwingen over „stij- hartigheid
tengevolge van een ziekte, hetzij tende
waarheid
tegemoet
komt
ging en daling van cultuur". Men kan en waar de gerechtigheid de vrede
gevolge van een ongeval, arbeidszich afvragen, welken zin dit heeft. kust". Wij moeten terug „tot het beongeschikt in het vaderland zijn
Als de maatstaf in een concretiseering wustzijn van een methaphysischen achteruggekeerd, kunnen na afloop 'van
van het begrip cultuur onbreekt, is
den termijn bedoeld in artikel 3 van
tergrond van het bestaan".
het Besluit Repatrieering, indien de
„stijging" of „daling" van cultuur even- Maar
dit bewustzijn noch de
arbeidsongeschiktheid nog voortduurt
min concreet aan te geven. Bij een „nieuwenochbezieling"
zal naar Huibeschouwd
worden als oorlogsslachtzoo zwevend standpunt kunnen „stij- zinga's oordeel gevonden
worden
offers.
ging" of „daling" slechts bepaald en in een herleving van het ChristenDeze werknemers kunnen, voorzoover
gewaardeerd worden door de geestelijkzedelijke verhouding waarin de be- imimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii^
iiiiiiiniiiiiiyn niet reeds van een Nederlandsen
Verzekeringsorgaan te dezer zake uitschouwer van het cultureele leven staat
keering wordt ontvangen, hetgeen natot de werelden die hem omringen.
gegaan dient te worden bij het betrokHuizinga schijnt dit evenzoo te zien en
ken uitvoeringsorgaan ingevolge de
toe te stemmen. „Het zou dwaasheid
De
lucht
was
leeg
"boven
verdronken
land.
zijn", zegt hij, „van het tijdsverloop 1300
ziekte- en ongevallenwet (Raad van
Wat zwarte stammen braken 't doodsch verband
tot 1900 in het algemeen niet te willen
Arbeid of Bedrijfsvereeniging) en
Van zee en wolken in hun grijze rijk.
spreken onder het beeld van stijging
voor zoover zij buiten staat zijn om
Een bootje voer naar 't gat toe van den dijk.
van cultuur, mits men zich bewust
in hun levensonderhoud te voorzien,
blijft, dat het een beeld is waarin
in aanmerking
worden
gebracht
men spreekt. Zoodra men beproeft
voor een uitkeering op grond van de
Een schelle fluit verdreef der meeuwen kreet.
zulk een stijging met een peilschaal
U bekende beschikking van 12 April
Een man die bukte en de tros lossmeet.
1945.
te verifieeren, blijkt het zoo goed als
Gespannen stilte lüoog als lood zoo zwaar.
Ingeval vaststaat of de mogelijkheid aanwaardeloos. Men stuit altijd weer op
Het water klotste in een murmelend misbaar.
wezig geacht wordt dat gerepatrieerde
die bedroevende onvastheid van onze
arbeiders rechten kunnen ontleenen
voorstelling cultuur zelf". De conclusie
Toen sloeg een daver op tegen de lucht.
aan een Duitsche verzekering, zullen
is dan ook, dat deze methode „voor
Krijschende vogels wiekten weg in vlucht.
bedoelde uitkeeringen dienen™te worhet verstaan van het beschavingsproces
De damp verwoei en langzaamaan begon
zoo goed als niets blijkt op te leveren".
den verleend op voorwaarde, dat beEr moet daarom een ander weg ^*-THet zinken van het lek-ontploft caisson.
trokkenen bereid zijn een schriftelijke
den gevolgd. Niet gesproken dient te
verklaring af te leggen, waarin zij van
worden van stijging of daling der behun rechten op een eventueele uitkeeDe ingenieur zocht naar een cigaret.
schaving, maar meer concreet van
ring van den Duitschen Staat of van
Ontzeeg
zijn
lippen
nog
een
stil
gebed
?
cultuurwinsten en cultuurverliezen.
een Duitsche Verzekeringsmaatschappij
De
oogen
tuurden
in
het
grauw
verschiet.
Het uitgangspunt van het vertoog in
afstand doen ten behoeve van den
Sterk is de wil, die zelfs de zee gebiedt.
„Geschonden wereld" brengt dan mee,
Staat der Nederlanden, tot een maxidat in het bijzonder aan de laatste
mum bedrag van de aan hen in totaal
Toen kwamen bokken: torens, hoog en scheef.
aandacht wordt gewijd. Het is een uit
gedane uitkeeringen voor levensonderBakken met keileem bouwden weer een schreef,
allerlei elementen samengestelde ophoud op grond van de genoemde 'jeEen dunne lijn van land dwars over 't watervlak,
somming, deze lijst van cultuurverlieschikking.
zen, die elk op zichzelf geenszins beWaarop de nieuwe vloed zijn aanval brak.
Ten overvloede moge ik U nog opslissend zijn: de verslapping
der E=
'
=
merken, dat ten aanzien van arbeiChristelijke zedeleer als gevolg van
ders, die weigerden naar Duitschland
Denzelfden
avond
zond
het
A.N.P.
het feit, dat de „natuur als beginsel
te gaan, hier ondergedoken zijn en
Verslag uit van dit vechten tegen zee;
N
van de zedelijkheid naast Gods Woord
gedurende
dien tijd ziek of door een
Het dijkgat bij Westkappel is gedicht.
Werd gesteld"; het militairisme in zijn
ongeval getroffen werden, de regeling
Walcheren
is
niet
dood
l
Het
wordt
weer
opgericht!
modernen vorm; het hypernationalisvervat in de beschikking van 12 April
me; de verguizing van het democra1945 eveneens van toepassing is, voor
tisch ideaal; het verval en de verO tuin van Nederland, geofferd in den strijd,
zoover gebleken is, dat deze personen
dwazing van het publieke leven; het
Wat baten woorden aan uw lot gewijd?
tengevolge van hun ziekte ot_ ongeval
moderne antisemitisme; het teloorgaan t ^
Eén antwoord slechts voegt in uw droeven staat:
buiten staat zijn in hun levensondervan het internationale vertrouwen,
Het antwoord, dat het water wijken doét: de daad l
houd te voorzien.
enz.
A. B. |
DE WND. DIRECTEUR
Hier is ontegenzeggelijk een huivering- l
(w.g.) Mr. J. H. J. Schouten.
Wekkende serie cultuurverliezen gege- miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiii™

| Een lied voor Wakkeren

Ons Christelijk

Overheidspersoneel
Het is voor het eerst na de bevrijding,
dat wij in deze rubriek iets van ons
doen hooren.
Toen in de eerste nummers van „De
Gids" dank aan God werd geuit voor
onze bevrijding, werd daarin vertolkt
wat in ons aller hart leefde.
Met intense belangstelling werd ook
gevolgd de herrijzing van de bonden
van Overheidspersoneel en SemiOverheidspersoneel.
Werk van het Permanent Comité
Niet alleen de besturen der aangesloten
organisaties, maar ook de leden van het
Comité hebben in de oorlogsjaren het
contact onderhouden. Een der belangrijke vragen, die onze aandacht reeds
had voor den oorlog, was: hoe komen
wij tot meer eenheid van de Christelijke Bonden van Overheidspersoneel.
De leden van het Comité, soms ook
andere bestuurders der Bonden en een
bestuurder van het C.N.V. hebben in het
geheim over dit vraagstuk meerdere
vergaderingen belegd.
Het resultaat der besprekingen werd
dan weer behandeld met de hoofdbestuurders. Uit deze besprekingen is de
conclusie getrokken, dat meer samenbinding in het belang van het Overheidspersoneel zou zijn en dat daardoor
ook een grootere organisatorische binding van het verspreid levende Christelijk personeel kon worden bereikt.
Statuten en reglementen werden ontworpen. Het vraagstuk der contributie
besproken. Allen hebben zich toen reeds
bereid verklaard na de bevrijding op
deze arondslag meer eenheid te helpen
bevorderen.
Wij gaan den goeden weg op.
De Alg. Ned. Chr. Ambtenaarsbond heeft reeds een congres gehouden
w;.ar het vraagstuk concreet aan de
orde is gesteld.
Het Algemeen Bestuur van den Ned.
Chr. Bond van Personeel in Publieken
Dienst sprak zich met algemeene stemmen ten gunste van meer eenheid uit
met de uitdrukkelijke voorwaarde, dat
-geen contributieverlaging moet worden
toegepast, omdat daarvan voor de toekomst een nadeelige invloed op de algemeene actie moet worden gevreesd.
Ook de andere organisaties hebben het
vraagstuk nu in behandeling.

Voor wat de bij het Permanent Comité aangesloten bonden betreft, is dit
stellig onjuist.
Bij de opheffing telde de Alg. Ned. Chr.
Ambtenaarsbond 4200 leden. Nu zijn de
5000 reeds gepasseerd.
De Ned. Chr. Bond van Personeel in
Publ. Dienst telde 5600 leden. Zij zijn,
als dit blad onder de oogen der lezers
komt, de 5000 zoo goed als zeker voorbij.
De Chr. Bond van Belastingambtenaren
heeft weer ruim 1500 van de 1800
leden ingeschreven.
Beter nog staat het met de overige
bonden.
De P.T.T.-organisatie groeide voor den
oorlog al mooi in ledental en benaderde
de 2000. Thans is zij de 2400 overschreden.
En nu de Christelijke Bond van Politieambtenaren.
Deze spant de kroon. Met een ledental
van 2200 werd het werk beëindigd, toen
ook daar het principieele standpunt in
het geding kwam.
Nu hebben zij reeds meer dan 4000
leden. Deze organisatie heeft op 16 en
17 October te Utrecht een congres gehouden. De leiding was nog in handen van vriend Eeeder. Er was voor
deze vergadering groote belangstelling
en geestdrift. Vr. de Jong vertegenwoordigde het C.N.V. De voorzitter
van het Permanent Comité, de Ridder,
kon mededeeling doen van de actie,
die weer gevoerd wordt namens deze
instantie en hoe het contact aanstonds
weer met de hooge overheid werd hersteld.
De Bondsvoorzitter is wegens pensionneering afgetreden. Van hem is op
hartelijke wijze afscheid genomen.
Daarin werd ook zijn aanwezige echtgenoote betrokken. Ook van het hoofdbestuurslid IJzinga werd afscheid genomen. Als tijdelijke maatregel werd
het bestuur tot 15 a 17 leden uitgebreid.
Mr v. d. Veen, de bondssecretaris,
blijft wel als zoodanig in functie, maar
niet in dageliikschen actieven dienst.
In zijn plaats wordt een nieuwe
kracht aangesteld. Ken onrnen daartoe
is reeds gedaan. Uit alles blijkt dat
het goed gaat met deze organisatie,
zooals ook met alle andere organisaties aangesloten bij het comité.

Hoe staat het met de ledentallen?
Na de bevrijding is onder de leuze van
meer eenheid ook een vakgroep Overheidspersoneel der E.V.C, opgericht.
Men propageert zoo hier en daar dat
voor de principieele vakbeweging van
voorheen niet voldoende belangstelling
meer is. Men beweert dat de E.V.C.
80 °/o van het Overheidspersoneel georganiseerd zou hebben.

Ce algemeene actie
De politieorganisaties van alle richtingen onderhouden onderling contact
op den grondslag der samenwerking.
De
werkliedenorganisaties
hebben
reeds aanstonds een bedrij f sunie gesticht, die in 't belang der leden in verschillende plaatsen reeds veel werk
heeft verricht.
De organisaties van ambtenaren heb-

In ons vorig artikel in deze rubriek
schreven wij over de verarming van
ons land door den oorlog. O.m. maakten wij melding van de groote verwoestingen, die in de Rotterdamsche
haven door de Duitschers is aangebracht. De dagbladen schreven daarover vlak na de bevrijding.
Eén
onzer Rotterdamsche
lezers
schrijft ons nu: „Er is veel vernield,
maar nièT zooveel als we dachten ten
tijde van het aanbrengen der vernielingen". „De werkelijkheid ten opzichte van de ingestorte kaden is als
volgt, 4,9 k.m. van de 16,7 k.m. kaden
voor stukgoed werden vernield en 2,2
k.m. van de kaden voor massagoed".
De vernielingen in de opslagplaatsen
van stukgoederen omvatten c.a. 200.000
M2; blijft echter beneden 40"/n van de
totale capaciteit. Alleen van de opslagruimten voor kolen en ertsen is slechts
10"/o overgebleven, 585.000 ton vermogen werd verwoest. Portaalkranen: 20
naar Duitschland vervoerd en 73 vernield. Er bleven er nog 156 over. Voor
laadbruggen zijn deze cijfers resp. 7,
19 en 2. Drijvende kranen: 35 van de
80 weggevoerd. Er zijn er intusschen
een tiental teruggehaald, zoodat er nu
resteeren 55. De graansilo's met 100.000
ton capaciteit bleven behouden".
Wij danken onzen inzender voor zijn
rectificatie. Al vallen deze cijfers mee,
ze zijn nog erg genoeg.
Schreven wij in navolging van hetgeen de dagbladen meldden, dat het
vee voor 50"/« ïs verdwenen, daarom-

trent deelt de inzender mede, dat dit
percentage 16,4 moet zijn, terwijl het
aantal melk- en kalfkoeien is gedaald
met 21,9"/o. Inderdaad was ons ook
reeds uit mededeelingen uit NoordHolland en Friesland gebleken, dat de
vermindering van den veestapel niet
50"/o kon bedragen, zooals eerst werd
bericht.
De aanvoer van vee uit Ierland en,
naar het schijnt, het terugontvangen
van gestolen vee uit Duitschland zal
onze veestapel eveneens weer omhoogbrengen in kwantiteit. Daarbij komt,
zooals ook de inzender schrijft, dat de
boeren in de oorlogsjaren oude beesten hebben geleverd en dat onze veestapel mede daardoor is verjongd.
Wij zijn verheugd over deze cijfers,
die gunstiger zijn dan aanvankelijk
werd vermoed. Dit neemt intusschen
niet weg, dat de rijke bronnen onzer
volkswelvaart door den oorlog zeer
hebben geleden.
Nu wij daarover schrijven, kunnen
wij nog eenige cijfers noemen, die wij
uit „Commentaar", de uitgave van den
Regeeringsvoorlichtingsdienst, putten.
Omtrent de visschcrsvloot wordt medegedeeld, dat van de 421 vaartuigen, bestaande uit trawlers, loggers en kotters er 307 door de bezetters gevorderd
en weggevoerd werden. Er zijn na de
bevrijding twee speurcommissies te-

ben ook een bedrijfsunie gesticht. Zoo
wordt gedaan wat mogelijk is om de
belangen van het Overheidspersoneel
te dienen.
Bij Koninklijk Besluit van April 1945
werd een verhooging toegestaan van
25 "/o voor het geheele Overheidspersoneel met verrekening van de verhoogingen, die reeds in de oorlogsjaren waren toegekend.
Wij zijn 1945 bijna ten einde. Nog is
lang niet algemeen dit besluit uitgevoerd. De hieruit voortvloeiende verhooging is finantieel van zeer weinig
beteekenis. Dank zij de algemeene
actie der samenwerkende organisaties is nu een commissie geïnstalleerd
door den Minister van Binnenlandsche
Zaken, die met spoed advies moet uitbrengen omtrent verhooging der salarissen. De veelzijdige samenstelling
dezer commissie waarborgt een objectief advies. Gezien wat in het particuliere bedrijf ten aanzien der loonen
op korten termiin gebeurde, vertrouwen wij dat ook voor het Overheidspersoneel, al duurt het wat langer, toch
resultaat zal worden bereikt. Het zal
gezien en gehoord dit alles, de taak
der leden ziin om met inspanning van
"Ile krachten de seleder^n te versterken.
D. de R.

Mogelijk zal er geen bezwaar tegen zijn,
dat we eens een enkele keer iets vermelden speciaal over Friesland.
Men zal wel zoo goed willen zijn niet
direct te vreezen, dat we in Friesland
nog altijd droomen over een nationale
zelfstandigheid.
Sinds Radboud het tegen Pepijn heeft
afgelegd in den strijd om het wereldimperium, zien we daar wel van af.
Dat we eens een zelfstandig gewest
waren met eigen stadhouders, daaraan
herinnert nog slechts het paleis op het
Hofplein te Leeuwarden met het standbeeld van Graaf Willem Lodewijk er
voor, en het Prinsessenhof van Maria
Louise met den Prinsentuin.
We voelen ons thans op en top Nederlanders, zij het dan dat we een eigen
taal voeren in de onderlinge gesprekken,
als ook eigen karaktertrekken bewaren.
Tot dit laatste behoort, dat we wat
scherp zijn in onze uitdrukkingswijze
alsook in het trekken van de lijnen.
Scherper mogelijk is hier de handhaving
van het verschil tusschen de standen en
ook tusschen stadsmenschen en buitenlui, zooals de eersten de menschen uit
de provincie noemen. Er is zelfs verschil
tusschen de menschen van de klei en
die van de wouden, zooals men de bewoners van den zandgrond pleegt te
noemen. Men ontdekt zelfs nog standsverschil tusschen de arbeiders en de
vakmenschen. Immers met arbeiders
bedoelt men hen, die arbeiden bij een
boer. Als het gaat over de arbeiders
in het algemeen, dan vallen daaronder

allen, die in loondienst werken. Maar
als U op een dorp iemand vraagt, is U
arbeider, kan het voorkomen dat hij U
antwoordt: neen, ik ben timmerman,
hoewel hij toch als zijnde in loondienst
zich rekent te behooren tot den arbeidersstand.
Scherp zijn ook de lijnen op kerkelijk
gebied tusschen vrijzinnigen en orthodoxen.
Maar scherp is ook de lijn tusschen de
rooden en de christelijken. Heel weinig
komt het voor, dat een christelijke
arbeider verzeild raakt in de algemeene
organisatie en omgekeerd nog minder.
Al geeft men zich in Friesland niet
spoedig voor het nieuwe, als men de
waarde ervan heeft doorzien, dan geeft
men zich onvoorwaardelijk en met
volle overgave. Wanneer dan ook de
organisatie-geest vaardig wordt over
de Friezen, "dan ontwikkelt deze zich
ook krachtig en in alle consequenties.
Het begint onder de boeren met de
coöperatieve zuivelbewerklng met als
gevolg, dat overal in de provincie coöperatieve fabrieken verrijzen.
Deze coöperaties vormen samen weer
de groote in- en verkoop-coöperaties,
met als gevolg dat in Leeuwarden verrijst de alom bekende Frico- en Zuivelbank, alsook de groote melkcondensfabrieken voor gecondenseerde melk,
v/elke vooral naar Engeland wordt verhandeld.
Coöperatieve landbomvbanken vindt
men door de geheele provincie en het
Landbouwhuis in Leeuwarden is ook
een zeer belangrijk centraal punt o^a.
voor coöperatieven inkoop etc.
Vroeger was het hier en daar misschien
wat provinciaal in opzet.
Dat alles is nu voorbij, we zijn nu deel
van 't geheel en meenen er dus ook aanspraak op te kunnen maken, dat men
elders in het land er rekening mede
houdt, dat Nederland niet bij Zwolle
ophoudt. Temeer nu me.n zich dat
vooral in den laatstcn hongerwinter, en
met goed gevolg, heeit herinnerd.
Men zal dan ook weten te waardeeren,
dat men in Friesland, ook nu men hier
iets eerder bevrijd was, dan elders,
direct ook voor onze christelijke vakorganisatie de zaak provinciaal heeft
aangepakt door het stichten van
een C.N.V.-raad, welke, zoolang het
landelijk contact niet hersteld was,
het werk van het C.N.V. hier heeft
ondernomen. Dit had tot resultaat, dat
alvorens ondergeteekende als eerste
van de C.N.V.-bestuurders puffend op
de fiets Friesland binnenkwam, omdat
elk ander communicatiemiddel nog
ontbrak, de zaak hier reeds goede vorderingen had gemaakt.
Men mag hiervoor goede waardeering
vragen en heeft recht op de erkenning,
dat hierdoor de toekomstige groei van
de Christelijke Vakbeweging zeker is
en in vaste banen is geleid.
Houdt vol. Friezen! Als gij, zijn knechten U opmaakt om te bouwen, zal God
van den Hemel het U doen gelukken.
P-a.

zamen driemaal in Duitschland op
zoek geweest naar Nederlandsche visschersschepen. Zij vonden tot dusver
136 booten, die naar Delfzijl werden
gesleept. Al deze schepen moeten gerepareerd worden. Het aantal vermiste schepen bedraagt nu nog 171.
Van de schepen varen momenteel 60
haringvisschers, 9 trawlloggers en 20
trawlers geregeld uit. De vangst is zoo
goed als men nimmer heeft gekend
Ook dit zijn dus verblijdende berichten. Een uitnemend volksvoedsel, dat
wij de laatste jaren hebben moe en
misseen, komt thans weer naschikbaar.
Betreffende den aanvoer in de haven
van Rotterdam, lezen wij:
„Eind Mei kwam Rotterdam — op
voor zijn doel beperkte, doch t.o.v.
de andere Nederlandsche havens
groote schaal — beschikbaar, zoodat
het verloop van den aanvoer overzee sinds Februari 1945 (incl. Antwerpen) als volgt was: Febr. 1945:
738 ton, Maart 1945: 3570 ton, April
1945: 33.297 ton, Mei 1945: 96.025 ton,
Juni 1945: 149.616 ton".
In dit artikel komen ook voor de
cijfers omtrent de verwoestingen van
deze havens, waarop de bovenbedoelde
inzender ons attent maakt.
Soortgelijke cijfers vermeldt „Commentaar" betreffende de haven van

Amsterdam. Ook daaruit blijkt, dat
er hard gewerkt wordt, om ook deze
haven weer op zijn oude capaciteit te
brengen door het uitbaggeren van de
havenmonding te IJmuiden, het opblazen der wrakken van tuóschen de pie>-->n gezonken schepen, het lichten en
herstellen van de 180 vernielde kranen
en het ruimen der kaden, enz.
En wil men nog eenige gegevens omtrent onzen buitenlandschen handel, ook
daarover licht „Commentaar" ons in.
Krachtens een met Zweden afgesloten
handelsverdrag wordt ingevoerd o.a.:
hout, houten huizen, barakken, papier, carton, ijzer en ijzerproducten,
terwijl Nederland aan Zweden zal leveren: zaden, versche groenten en fruit,
bloembollen, machinerieën, pharmaceutische en chemische producten, verfstoffen, textielgoederen en voorts o.a.
nog Philips-producten.
Ook in- en uitvoer wordt dus hervat.
Maar ook hier blijkt — een overigens
door niemand weersproken waarheid
— dat de invoer door den uitvoer moet
worden mogelijk gemaakt. En om te
kunnen uitvoeren moet worden gearbeid. Evenals trouwens ook voor de
binnenlandsche consumptie harde en
trouwe arbeid onontbeerlijk is.
Zoolang er in Nederland bereidwillig, heid is bij allen om te arbeiden aan
het herstel en den wederopbouw, is er
grond voor het vertrouwen, dat Nederland zal herrijzen.
F,

FRIESLAND

Onder bovenstaanden titel
werd ons ter opname toegezonden
onderstaande
motie;
„Honderdvijftig Prot. Chr.
Textieldétaillisten uit het
geheele land waren in
vergadering bijeen en besloten met algemeene
stemmen om zich tot de
A.R. en C.H. Kamerfractie
te wenden met de volsende cri de coeur:
Wij zijn met zorg vervuld
over de ingewikkelde en
vermoeiende bureaucratie bij de distributie van
textielgoederen, die de
vlotte verdeeling op ernstige en dikwijls ergerlijke wijze stagneert; zijn
van oordeel, dat de enorme, niet door de volksvertegenwoordiging
gecontroleerde, en straks door
het verarmde Ned. volk
te betalen, kosten, verbonden aan de instandhouding- van het omslachtige distributie- en inspectieapparaat niet opwegen tegen de voordeelen van de voorloopig

wellicht nog noodzakelijke distributie van de
aanwezige en te fabriceeren textielgoederen.
Zijn overtuigd van instemming met onze opvatting zoowel van fabrikanten, grossiers, détaillisten, als van pratctisch
de geheele bevolking.
Verzoeken Uwe fracties
om er bij het Kabinet met
kracht en klem op aan te
dringen om
Ie. het'ingewikkelde stelsel van vergunningen en
bereidverklaringcn at' te
schaffen.
2e. ieder het recht te geven tot het koopen «p
textielpunten.
3e. op korte termijn rigoureus te gaan bezuinigen op het geheele distributieapparaat door de bemoeiingen zoowel van de
Distex als van de plaatselijke textieldistributies op
zoodanige wijze in te
krimpen dat het textielbedrijfsleven vanaf de
bron tot en met oen consument zich in zoo groot

BEDRIJFSLEVEN en
BUREAUCRATIE
mogelijke vrijheid zal
kunnen ontwikkelen en
de op deze wijze vrijgekomen talrijke mannelijke
en vrouwelijke arbeidskrachten op nuttiger wijze
te werk zullen kunnen
worden gesteld."
Wij kunnen niet voldoende beoordeelen of hetgeen
in deze motie wordt gevraagd in alle onderdeelen kan worden doorgevoerd.
Wél weten we dat hier
een onderwerp wordt aangeroerd, dat de levendige
belangstelling onzer leden
heeft. Uit hun kring bereikt ons immers klacht
op klacht over de hooge
prijzen van allerlei textielgoederen.
Deze klachten hebben reden van bestaan. En
wanneer we dan probeeren na te gaan waarin de

Congres, ^arbeid
Het op Woensdag 29 November in
Utrecht gehouden congres uitgaande
van de Stichting van den Arbeid, is
Uitnemend geslaagd.
Dit geldt allereerst de belangstelling.
Behalve vertegenwoordigers van de
Rijks- en Gemeentelijke Overheid en
vertegenwoordigers
uit
ambtelijke
kringen, was er groote belangstelling
Uit de kringen der werkgevers en
werknemers. De groote zaal van den
Utrechtschen Schouwburg, die 900 personen kan bevatten, was tot op de
laatste plaats gevuld.
Ook wat de gehouden redevoeringen
en de daarop volgende discussies betreft, mag het congres uitnemend geslaagd heeten.
Wanneer straks het verslag van deze
bijeenkomst in druk verschijnt, hopen
Wij daarop nog wel terug te komen.
Voor ditmaal bepalen wij er ons toe,
een passage over te nemen uit de
openingsrede van den heer Stikker,
waarin hij het heeft over de vraag:
eenheid of samenwerking. De heer
Stikker sprak daarover aldus:
Ik zou niet, volledig zijn, wanneer ik
in dit verband geen melding maakte
van het na-oorlogsche verschijnsel van
de Eenheidsvakbeweging. Mij persoonlijk zal men wel niet verdenken van
gebrek aan inzicht omtrent de beteekenis en waarde van de gedachte van
eenheid. Heel mijn streven is er immers op gericht geweest de resultante te vinden van de maatschappelijke
krachten, die op het sociale organisatiegebied in ons land werkzaam zijn,
doch een resultante is iets anders dan
een kleurlooze egaliteit, die men met
den term „eenheid" zou willen betitelen.
Persoonlijk heb ik teveel eerbied voor
de levenwekkende beginselen, die in
ons volk tot uiting komen en van
tyaar uit .men zijn maatschappijbeschouwing opbouwt om deze zonder
meer te willen oplossen in een geforceerd eenheidsstreven.
Wellicht was het destijds voor buitenstaanders wat vreemd, dat een neutrale
werkgeversorganisatie de spits afbeet,
toen de confessioneele arbeidersbeweging werd aangetast. Het was immers
in verband hiermede, dat van werkgeverszijde aan de Duitschers een halt
werd toegeroepen. Niettemin is dit begrijpelijk voor wien ons volk kent. Ook
de Nederlander, die, zooals ikzelf, eenheid stelt boven verdeeldheid en die
de waarde beseft van de spreuk: „Eendracht
maakt macht", zal ^een oorlogsw
mst maken ten koste van een anderen
Nederlander, die een innerlijke behoefte
heeft zijn meening telkens weer en
openlijk te toetsen aan beginselen van
religieuze levensovertuiging. Deze verdraagzaamheid is het zuurdeesem van
's volk geworden sedert den 80-jarigen
oorlog. Het is een kenmerk van den
derlaridschen geest. Juist voor deze
verdraagzaamheid konden wij er in
'lagen als één gemeenschappelijk front
den vijana op te treden, van
welke kleur of richting wij Ook moch-

ten zijn en het is op grond van deze
verdraagzaamheid, dat wij er in slaagden tot een waarlijke werkgemeenschap
te komen 'in de Stichting van den
Arbeid.
Degenen, die dit alles opzij willen
zetten miskennen de diepe beteekenis
van innerlijke levenswaarden en verliezen zich in oppervlakkige ideologieën
over eenheid zonder werkelijken achtergrond. Onze volksaard brengt nu
eenmaal mede, dat wij eenheid in verscheidenheid stellen boven een formeele
eenheid zonder voldoenden inhoud.
Wordt dit wel voldoende beseft van de
zijde van degenen, die de z.g. Eenheidsvakbeweging voorstaan? Of is het alleen
maar een machtsformatie tot het najagen van materieele doeleinden zonder dat waarlijk eenheid wordt gewenscht?
Wanneer het echter mocht blijken, dat
het de Eenheidsvakbeweging ernst is
met het streven naar eenheid inplaats
van naar verdeeldheid, dan zal er naar
mijn vaste overtuiging zeker een bevredigende oplossing te vinden zijn voor
een samengaan met andersdenkenden,
omdat het eenige streven, dat bij het
werk, dat wij binnen het raam van de
Stichting van den Arbeid voorstaan, is
om te trachten een gezamenlijke oplossing te vinden om den opbouw van ons
verwoeste vaderland zoo harmonisch
mogelijk, zoo snel mogelijk en zoo doeltreffend mogelijk te doen geschieden.
Ik meen hiermede voorloopig voldoende
over dit na-oorlogsche verschijnsel te
hebben gezegd.

Van eenheid
gesproken
Vóór den oorlog werd de groote verdeeldheid op het terrein der vakbeweging in die kringen gevonden, die
het luidst om eenheid riepen, en ieder
voor zich de eer opeischten, vertegenwoordigers van één a l g e m e e n e ,
vandaag zeggen we, eenheidsvakbeweging, te zijn. We kenden toen, in volgorde van hun oprichting, het N.A.S.,
het N.V.V., de Ned. Vakcentrale en
hef Syndicalistisch Vakverbond. Tegenover deze „verbrokkeling" maakte de
„confessicneele" vakbeweging met alleen het C.N.V. en R.K.W. als representanten, geen slecht figuur.
Het schijnt, dat het, alle eenheidsgeroep ten spijt, thans weer denzelfden
weg opgaat. Naast het N.V.V., dat in
bezettingstijd het neutrale vakverbond,
de Ned. Vakcentrale, opslokte, komen
weer onderdeden van deze centrale,
vooral ui Overheidsdienst, zich als de
godsdienstig- en (politiek) neutraal optredende beweging aan de werknemers
presenteeren.
Verder hebben we de ..Eenheidsvakbeweging", die in het bijzonder den
eegen van Moskou heeft, benevens een
z.g.n. Verbond van Werkers, en de A.
S.E.M. (Actie voor Sociale en Economische vernieuwing). Deze laatste
twee hebben zich inmiddels vereenigd

oorzaak gevonden moet
worden van deze hooge
prijzen, stuiten we op
twee zaken: het ingewikkelde en kostbare distributiesysteem en de hccge
winstmarge in groot- en
kleinhandel.
Het eerste punt wordt
hier door de direct bij
den textielgoederenhandel
betrokkenen gegispt. Ook
wij betreuren, dat minister Vos de economische
organisatie' waaraan de
naam Woltersom verbonden is, in stand heeft gehouden. De kostbare,
schier weelderige opzet
van deze organisatie past
zeker niet in dezen zorgvollen tijd. Daar komt
bij, dat heel de opbouw
van deze organisatie door
en door on-Nerterlandsch
is. Reeds dóór haar geboorte wekt ze weerzin
bij het overgroote deel

van ons volk. Minister
Vos moge ook nog bedenken dat handhaving van
deze organisatie straks de
doorvoering
van een
echte, Nederlandsche, op
de vrije organisaties rustende bedrijfsorganisatie
kan belemmeren.
Dit voor wat de organisatie zelf betreft. Omtrent
de winstmarges voor
groot- en kleinhandel
vastgesteld, worden in
den kring der deskundigen eveneens harde noot. i
gekraakt. Wij hebben die
winstmarges voor bepaalde goederen gezien en
moeten erkennen, dat ze
zeer hoog schijnen. De
verklaring er voor van
bovengenoemde deskundige zijde gegeven, was,
dat deze percentages werden vastgesteld in een
tijd toen de omzet, door
gebrek aan goederen,zeer
gering was. Men zou zoo
zeggen, dan worïTT het
tijd, om thans nu die omzet vermeerdert, de percentages te verlagen.
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en hun gemeenschappelijk orgaan
blaast een toon, die de „Eenheidsvakcentrale" slechts vreugde kan verschaffen.
Er blijkt dus opnieuw, dat de menschen
van de eenheid in eigen tuintje nog
genoeg te wieden hebben voor en aleer ze zich met ons hebben bezig te
houden.
Er blijkt eveneens uit, dat bij hen zelfs
een n u a n c e e r i n g in, betrekking
tot het
gemeenschappelijk
beginsel tot gescheiden optrekken
brengt.
Hoeveel te meer moet dit dan het geval
zijn bij hen, die bij hun vakvereenigingswerk, bewust willen leven en
werken uit het christelijk geloof.
De jeugd treedt aan
Uit Eindhoven bereikte ons de mededeeling dat daar een propagandaclub
is opgericht om met name de jongere
arbeiders tot de christelijke vakbeweging te brengen. Secretaris van deze
club is vriend Joh. Dijkstra, Needestraat 4, Eindhoven.
Wij geven dit bericht, omdat het een
zoo belangrijke zaak betreft, n.l. de
organisatie der jeugd, op deze wijze
door.
In Eindhoven is voor de christelijke
vakbeweging nog heel wat te doen.
De jeugdige arbeiders en arbeidsters
te begeesteren voor de idealen dier
beweging is een taak, die onder den
zegen des Heeren groote vruchten kan
afwerpen. Onze beste wenschen vergezellen onze Eindhovensche vrienden.

„Kadaverdisziplin"?
In „'t Venster op de vrije wereld" verschijnen gedeelten van het „Dagboek
van Philippe Gerbier", een uit het
Fransen vertaald werk over het verzet in Frankrijk, .waarin de volgende
wonderlijke passages voorkomen:
„In een van de concentratiekampen
was een aparte afdeeling voor communisten. Zooals steeds werden zij op
een bijzonder harde manier behandeld.
Op de een of andere manier slaagden
een paar er in te ontvluchten. Drie
dagen later kwamen ze terug om zichzelf over te geven. Ze waren ontvlucht
zonder de toestemming van de party.
De partij stuurde ze 4erug naar het
kamp.
Dit voorval doet me denken aan een
gesprek, dat ik had met een communistischen afgevaardigde, die uit bet

D.E.L. Zakagenda

Uitverkocht
Zooals U reeds eerder werd medegedeeld is de oplage der D.E.L.-zakagenda
vanwege
de
papierschaarschte beperkt tot 20,000 exemplaren.
De ingekomen bestellingen overtreffen dit aantal.
Staakt daarom Uw verkoopacties.
Wij zullen moeten distribueeren.
Indien de binder op tijd aflevert,
zullen wij ons best doen de agenda
zooveel mogelijk vóór 31 December
a.s. in Uw bezit te doen komen.
".!?, Penningmeester „D.E.L."
kamp van Chateaubriant was ontvlucht. Het was heel makkelijk voor
hem te ontsnappen. Hy deed het niet
voordat zijn partij hem daartoe opdracht gaf".
Berust deze verhouding op „Kadaverdisziplin''? Of is het de bezetenheid
van het geloof in het communistisch
ideaal? Is het moed? Of is het angst
voor de partijmacht die leven en vrijheid omklemt? Het is wonderlijk.
Maar een waarschuwing tegelijk.
Vakbeweging in Duitschland
Britsche bezwaren tegen één
vakverbond
Naar de „Duitsche Nieuwsdienst in de
Britsche zone" meldt, hebben de Engelsche vakvereenigingsleiders zich in
een brief tegenstanders verklaard van
een eenheidsvakbeweging voor de
Duitschers. De Britten meenen om niet
nader genoemde redenen, dat in een
centrale vakbeweging een kleine groep
menschen in elk opzicht zou beslissen, terwijl zij bovendien van opinie
zijn, dat in een eenheidsvakbeweging
de leden de belangstelling voor de
zaak zouden verliezen.
Bovenstaand berichtje knipien we uit
„De Nieuwe Nederlander" van Zaterdag l December. Het kan wellicht
sommige eenheidsmaniakken in Nederland tot leëring strekken.
Blijkbaar voelen de Eng'elsche vakvereenigingsleiders er niets voor om de
Duitsche arbeiders aan het communisme
over te leveren.

DE WEDEROPBOUW
MEN

Door den Raad van Vakcentralen is deze aangelegenheid reeds bij den
desbetreffenden Minister
aan de orde gesteld en op
interventie aangedrongen.
Het allerbeste is wellicht
dat Minister Vos de Woltersomsche organisaties
met haar ingewikkelde
apparatuur zoo spoedig
mogelijk liquideert. Kan
dit door allerlei oorzaak
thans nog niet, dan is het
dunkt ons toch wel gewenscht op de geste dezer
organisatie, in de verschillende bedrijfstakken geducht toezicht uit te oefenen. Het optreden is
soms wat al te autoritair.
Bovenal moet echter met
man en macht gestreefd
worden naar verkorting
en goedkooper maken van
den weg tusschen producent en consument.
Wanneer de hierboven geciteerde uitspraak van belanghebbenden dit vraagstuk nog eens weer naar
voren brengt, is dit reeds
verdienste.

YAN

NEDERLAND
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grondslag. Dit boekje is een uitgave
van het Lectuurfonds „Het Christelijk
Boek", Slotlaan 38a, Zeist. Prijs f 0.75.

| Brief van een jonge arbeider
l aan St Nicoiaas

A. Stapelkamp. De Christelijke
vakbeweging.
Onder dezen titel, met de ondertitels:
„Vrucht van het verleden, Eisen van
het heden, Levensvoorwaarde voor d-^
toekomst", is van de hand van den
Verbondsvoorzitter, in de serie: „Lectuurfonds: Het Christelijk Boek" een
tijdens de bezetting geschreven brochure, verschenen.
Zoowel voor de reeds oudere als voor
de nieuwe en jonge leden onzer beweging is het lezen van dit pleidooi
aan te bevelen. En de propagandisten
vinden er een keur van argumenten
in. zoodat zij den tegenstander iets te
antwoorden hebben. Tegenover het vele
get> eorestiseer, dat — hoe goed beüoeld vaak — slechts de helft van de
waarheid bevat, vindt men in deze
brochure een principiëele stem, getoetst aan de practijk.
Het geschrift is te verkrijgen: Slotlaan 38a, Zeist, tegen den prijs van
75 cent.
Mocht een herdruk noodig zijn, netgeen v-ij gaarne hopen, dan bedelen
wij een nauwkeuriger correctie van
den tekst aan.
F.

Goede Sint, hier is het lijstje,
dat ik graag ontvangen zou.
U moet weten, ik heb een meisje.
Wanneer zijn wij man en vrouw?
Waar vind ik een eigen nestje
met een beetje meubilair?
Van mijn spaargeld — sober restje —
is de toestand vrij precair.
Lieftinck geeft mij maar tweehonderd
vrij van wat ik heb gespaard.
En ik vraag mij af, verwonderd:
bouw ik daarmee een eigen haard?
En dan nog wat: nu het leven
bij den dag schier duurder wordt
vormt mijn loon, hoe wij ook streven,
iedere week een nieuw tekort.
Zou U daarvoor kunnen zorgen?
'k Vroeg het ook al aan mijn bond.
Maar de baas zei nog vanmorgen:
hooger loon is ongezond,
want dan komt er vast inflatie.
Maar als 't blijft zooals het is
— dat verhelpt geen redenatie —
gaat 't met mijn verloving mis.
Jarenlang reeds zijn wij wachtend
op ons eigen huwelijk.
Soms ironisch, soms ook smachtend
bespraken wij dat oogenblik.
Maar nog komt die dag niet nader.
Beste Sint, vermurw mijn baas!
Dan noemt straks een trotsche vader
zijn eerste zoontje: Nicoiaas.

Het nieuwe boek
Mar ja Roe, Land in mist
Een der eerste verhalende boeken over
het verzet in Nederland. Met alle nadeelen van zoo'n eersteling. Op elke
tien pagina's een sluipmoord door
middel van mes, revolver, verdrinking
óf wurging. Als de laatste gepleegd
is, zegt de bedrijver: „Gedurende de
gehele oorlog heb ik gezocht naar
geestelijk evenwicht, naar vrede met
mezelf. Nu heb ik die gevonden". Af
en toe een zelfmoord of hongerdood ter
afwisseling. Een boek dat een vieze
smaak nalaat. En zeker geen werk dat
in het fonds van de HollandiaDrukkerij past.
J. A. P. Meere, Buitenschilderwerk
Van dit deel uit de bekende serie ,,Ons
Lager Nijverheidsonderwijs" verscheen
reeds de derde druk. Aanbeveling
overbodig! Uitgave van N.V. H. ten
Brink's Uitg. Mij., Meppel. Priis f 3.15
ing.
Dr. O. Norel, Gebeden.
Een gebedenboek, vrij bewerkt naar de
Zweedsche verzameling van Dr. D.
Heiander, bevattende voor eiken dag
des jaars een gebed „van een der
groote bidders" uit de Kerk aller
eeuwen. Op de bemerking dat „eens
anders gebed lezen geen bidden is",
heeft Prof. J. H. Gunning eens geantwoord, dat de juistheid daarvan afhangt van de vraag of het gelezen gebed van geest vervuld is. Aan deze
voorwaarde voldoet de inhoud van den
besproken bundel, die in tweeden druk
verscheen, zeker. Uitgeverij W. ten
Have N.V., Amsterdam, zorgde voor
een goede uitvoering.
Ds A. J. Bronkhorst, Op weg
naar een nieuwe Kerkenorde.
Deze bij Uitgeverij W. ten Have N.V.,
Amsterdam, verschenen brochure bevat
een door Ds A. J. Bronkhorst, Ned.
Herv. predikant te Willemstad, met
liefde en kennis van zaken geschreven
oriënteerend overzicht van de beteekenis der Generale Synode voor de Nederlandsch Hervormde Kerk.
Dr J. C. H. de Pater, Nederland-Vlaanderen.
De actie voor de hereeniging van Nederland en Vlaanderen heeft de Willem
de Zwijgerstichting aanleiding gegeven, in de serie Reformatorische
Stemmen de bovengenoemde brochure
te doen verschijnen, waarin de scheiding, zooals deze in de 16de eeuw tusschen de genoemde gewesten ontstaan
is, historisch wordt belicht. De conclusie van den schrijver is, dat „rechtgeaarde protestanten moeilijk warm
kunnen loopen voor een vraagstuk,

De fictie
eener beschaving

„De Kroniek" onder leiding van E.
Sternheim, houdt zich bezig met de
A. B.. = ziekteverschijnselen onzer beschaving.
Het is al somberheid wat de klok
slaat. De schrijver wanhoopt aan herstel. „Is er, zoo vraagt hij, in de veelheid van maatschappelijke verschijnselen, nog eenig gebied, waarop wij
waarbij hun bestaansgrond, de Refor- in gemoede niet moeten vaststellen,
matie, zelf in het geding komt. Het dat de kansen op herstel verkeken
vraagstuk Nederland-Vlaanderen wordt zijn? Binnen de grenzen des lands?
nog altijd beheerscht door de reli- Daarbuiten? Berooid als ons volk uit
gieuse factoren".
den strijd kwam, heeft het bewezen
Een zeer lezenswaardige brochure over niet slechts de krachten, doch zelfs den
een vraagstuk, dat vooral in room- drang tot zelfherstel verloren te hebschen kring groote belangstelling geniet. ben. Bureaucratie en corruptie verlammen het materieele herstel". En
C. van Baren Jr., De roep naar na dan op allerlei symptomen gewezen
te hebben, die, naar het oordeel der
eenheid in de vikbeweging.
redactie getuigenis afleggen van het
In den „barren oorlogswinter 1944— geestelijk verval van dezen tijd, die
1945"
werd deze brochure geschreven, geen oog heeft voor waarlijk groote
zoodat de schrijver niet in de gelegen- problemen, maar zich verliest in een
heid was het optreden van de Een- jacht naar baantjes en activiteit in
heidsvakbeweging te bespreken. Dit is betrekking tot zaken van ondergejammer, temeer waar een behandeling schikten aard, vervolgt de schrijver
van de E.V.B, in een onder den genoem- dan: „Onze beschaving is een fictie
den titel verschenen publicatie wordt geworden. Zij is dat in zekeren zin
gezocht. De schrijver gaat uit van den reeds lang, namelijk van het oogenblik
roep om eenheid, die in de achter ons af, dat materieele doeleinden de plaats
liggende oorlogsjaren op verschillend van idealen innamen. In dat opzicht
terrein werd gehoord en vindt daarin is de dag van heden de logische voortaanleiding tot een warm gesteld betoog zetting van het geestelijke materialisvoor vakorganisatie op principieelen me, dat op de negentiende eeuw volgt.

Damrubriek
Alle correspondentie voor deze rubriek
adresseeren aan het C.N.V., Stadhouderslaan 45, Utrecht.
Van den heer A. W. Beukema ontvingen wij onderstaand, door hem gecomponeerd probleem.
1

2

3

4

5

6
15
16
25
26
35
36
45
46

47
48
49
50
Probleem No. 8
Stand der schijven:
Zwart: 8 tot 12, 14, 16, 17, 18, 20, 24,
25 en 36.
Wit:
23, 26, 27, 29, 31, 33, 40, 42 tot 45,
47 en 48.
Wit speelt en wint.
Elke partij 13 schijven.
Hier volgen stand en oplossing van
probleem no. 7. De stand was:
Zwart: 3, 5, 8, 12, 15, 18, 26, 28, 29, 32,
33 en 45.
Wit: v 7, 11, 14, 17, 20, 21, 31, 37, 41, 43,
44, 46 en 49.
De oplossing is als volgt:
Wit: 7—1; 44—39; 49 x 40; 43—39;
41—36.
Zwart: 14 x 24; 33 x 44; 45 x 34; 34 x 43;

32 x 41.
Wit:
36 x 47; 14—9; 21—1G; l x 25 en
wint.
Zwart: 26 x 37; 3 x 14; 12 x 21.
Goede oplossingen ontvingen wij van
probleem No. 5: K. v. d. Wielen, Roermond; F. Bergsma, Amsterdam; G.
Harmsen, Haarlem; L. v. d. Bos, Bodegraven; C. de Ruiter, Delft; S.
Swart, Marrum (Fr.); P. C. J. Knapen,
H. v. d. Berg, Zaandijk; O. Drenth,
Emmercompascuum; H. Brouwer, Amsterdam; E. de Hoop, N. Ruinen; A.
v. d. Putten, Leiden; A. W. Beukema,
Goes; G. Koops, Winterswijk; J. Besseling Jr., Amsterdam; F. Hessen,
Haarlem; P. Knynenberg, Kampen;
J. D. Fuykschot, Zuilichem; R. v. d.
Wal,
Parrega; E. Stobe, Wageningen;
G. v. Dijk, Drachten; J. v. Leeuwen,
Bodegraven- T. w de Groot, Den
Haag; C. Dolman, Loenen a/d Vecht;
H. P. Roelse, Nieuwland.

Probleem no. 6:
L. J. v. Zwienen, Alphen a. d. Rijn;
C. J. v. Willigen, Amsterdam; S.
Luimstra, Huizum; D. Meyvosïel, Katwijk aan Zee; A. v. d. Brink. Rijnsburg; F. H. Franken Jr., Leiden; S.
Stammis, Amsterdam; C. de Ligt, Vlaardingen; J. P. Baardwijk, Schiedam;
A. v. d. Putten, Leiden; H. Leenstra,
Breeoord ?; H. v. d. Berg, Zaandijk;
P. C. J. Knapen, Amsterdam; J. Seinen. Almelo; D. /v. Nugteren, Zwijndrecht; O. Pieterson, Ermelo; J. H.
Bakker, Amsterdam; A. Valkenburg,
Veenendaal: B. Kempe, Halfweg; G.
Erkelens, Enschede; K. v. d. Wielen,
H. J. Fien, Kampen; E. Zweep, Veendam.
En nu weer een opening. Wij zetten

Er is een hemelsbreed verschil tusschen
het idealisme van de vroegere marxisten, voor wie de verovering van stoffelijke vooruitgang tenslotte slechts de
voorwaarde was voor geestelijke bevrijding en verruiming, en het geestelijk materialisme van onze dagen,
waarin materieele welvaart doel op
zich zelf is geworden. Onze beschaving
is een fictie geworden. Zij heeft het
geloof verloren erin, dat zij beter kan
worden en zij heeft niet langer het gevoel, dat zij de plicht heeft, beter te
zijn. Het is de onbarmhartige logica
der geschiedenis, dat zij op dit oogenblik bedreigd wordt met ondergang."
Hier hebben we het pessimisme van
het ongeloof. Aan het moderne humanisme, waarvan een der representanten hier aan het woord is, wordt bewaarheid het Bijbelwoord: „zij hebben
Mij,
den springader des levenden
waters, verworpen, wat wijsheid zouden zij hebben". Evenals na den vorigen wereldoorlog, toen Spengler
zijn boek schreef over den ondergang
van het avondland, is de moderne
mensch thans weer zonder uitzicht. De
atoombom, een schepping van hem
zelf, vervult hem met groote zorg. Zal
ze den ondergang brengen onzer beschaving? De christen weet dat zijn
God regeert. Hij bestuurt de wereld.
Dat maakt hem rustig te midden van
de stormen van dezen tijd.
Voor wfe uit dat geloof niet leeft, blijft
gelden: „Tot de wet en de getuigenis
zoo ze niet handelen naar dit woord,
ze zullen geen dageraad zien"

Voorschotten
op salarissen en loonen
Rijkspersoneel
Een K.B. van 15 'October 1945 bepaalt,
dat het voorschot van één maand salaris of vier weken loon, voorzoover
dit in de maand September 1944 in
verband met de ontwikkeling van de
krijgsverrichtingen aan het Rijkspersoneel is toegekend, niet zal worden
teruggevorderd.
,
Voorzoover het hier te lande werkzame
Rijkspersoneel in 1944 het
bedoelde
voorschot niet heeft ontvangen of het
sedertdien heeft gerestitueerd, zal het
een uitkeernig ontvangen op dezelfde
basis als voor de gegeven voorschotten
heeft gegolden.
De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft 'n een circulaire, gericht
aan zijn ambtgenooten en aan de lagere publiekrechtelijke organen, deze
verzocht den inhoud van het onderhavige K. B. ter kennis te brengen van
de onder hun respectieve Departementen ressorteerende hoofden van diensten, bedrijven, instellingen en inrichtingen en hen uit te noodigen overeenkomstig het besluit te handelen en te
doen handelen.
alle schijven op het bord en spelen
aldus:
I. 32—28, 18—23; 2. 33—29, 23 x 32;
3. 37 x 28, 12—18; 4. 41—37, 19—23;
5. 28 x 19, 14 x 34; 6. 40 x 29, 7—12;
7. 46—41, 1—7; 8. 45-^0, 10—14;
9. 33—28, 5—10; 10. 37—32, 13—19;
II. 50—45, 18—22; 12. 39—33?,
.•
Op dezen zet maakt wit een fout. Zwart
krijgt nu een dam. Ook als wit in
plaats van 39—33, 38—33 speelt, is dat
het geval.
Onze dammers gaan beide zetten na,
zonder het volgende te raadplegen.
12. ....... 22—27; 13. 31 x 22, 19—23;
en zwart heeft altijd een dam.
Correspondentie:
Velen hebben den naam van den ver-*
zorger dezer rubriek gevraagd. Het is:
D. de Zwart, Bremstraat 107, Utrecht.
Hopelijk beginnen wij in het volgend
nummer met een probleemwedstrijd
voor gevorderden en voor beginners.
Er komen voor elke groep twee prijzen, bestaande uit damboeken.
Wij ontvingen vele problemen ter plaat-<
ving. Hartelijk dank, maar geduld!
K. v. d. Wielen, Roermond. Uw partij
hopen wij t.z.t. te plaatsen, zij het dan
ook voor een deel.
H. Hartman, Oude-Tonge. Ik wil pro*
beeren U een goed damwerkje te bei
zorgen. Accoord? Gaarne bericht.
Jac. K. Visser, Oosterbierum (Fr.). Op
uw verzoek kunnen wij niet ingaan.
Wij weten hoe in Friesland gedamd
wordt, doch moeten ons houden aan de
spelregels van den Ned. Dambond. Natuurlijk kammen wij het Friesche dammen niet af, maar kunnen niet alles
behandelen. U blijft toch meedoen?
DE DAMREDACTIE.
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KERSTFEEST 1945

Ons ledental

Op den 12 December gehouden Socialen
Dag kon worden medegedeeld, dat het
ledental de 87000 had overschreden.
.. Vredevorst. baarheid. De Heere heeft groote Uit de ons thans ter beschikking staanZijn naam is.
Jeraja 9 : 5. dingen bij ons gedaan!
de gegevens blijkt, dat we op 15 DecemEn wanneer onze gedachten dan ber reeds de 90000 leden waren geOver heel de wereld maakt de afzwerven en we denken aan de on- passeerd.
Christenheid zich weer op om het rust, den- onvrede, den nood en het
feest van de geboorte van den lijden dat er ook thans nog is, dan Het gaat dus goed. Er zijn organisaties
Heiland der wereld te herdenken. sterken wij ons in hét geloof dat die het vooroorlogsche ledental reeds
Vijf maal is dit geschied te midden het Kindeke in de kribbe tegelijk lans voorbij zijn. Vooral op het plattevan het vreeselijkste oorlogsge- is de van God gezalfde Koning en land en in de provinciesteden is er
weld. Vijf maal is de Engelenzang dat Hij het wereldbestuur in han- een gunstige ontwikkeling te constateeren.
die ook spreekt van vrede op aarde den heeft.
Hem
is
gegeven
alle
macht
in
en welbehagen in menschen naIn de groote steden is de gang van
gezongen in een wereld, waar het hemel en op aarde. Dwars door de zaken minder bevredigend. De moeikanon donderde en de bombarde- onrust, den nood en het lijden van lijkheden om de voor het lidmaatschap
mentsvliegtuigen hun vernielend dezen tijd heen, bouwt Hij zijn der christelijke vakbeweging in aanvrederijk. Dat vrederijk zal ook
Werk verrichtten.
zijn
een rijk van sociale gerechtig- merking^ komende arbeiders te bewer•En hoezeer we ook weten dat de
ken, zijn hier ongetwijfeld grooter.
vrede waarvan de Engelen zongen heid.
Huisbezoek is daarvoor nog steeds het
Daarvan
hopen
ook
wij
burger
te
Veel diepere beteekenis heeft dan
meest doeltreffende middel. Wij wekken
de uiterlijke vrede tusschen de zijn. En onze vakvereenigings^ de besturenbonden en de afdeelingen
arbeid
zal
slechts
dan
beteekenis
volkeren, er bestaat toch ook verder aangesloten organisaties met nadruk
band tusschen de komst van hebben, wanneer hij mede de op dit middel toe te passen.
Jezus Christus en het oorlogs- bouwstoffen aanbrengt voor dat Wanneer het eenigszins mooeliik is,
vrederijk. Laten wij in die stem- moeten we nog voor het einde van dit
rumoer.
jiia.' do ion.!;., r li
; te bcrcUi.cn.
ming
ons Kerstfeest vieren.
Adam's val bracht de zonde, den

vloek, de haat en het egoisme in
de wereld. Dat is de onvrede, de
strijd en het onrecht. Het brengt
Kain er toe zijn broeder Abel dood
te slaan, en sindsdien loopt door
de geschiedenis der menschheid
oorlog en oorlogsleed als een roode
draad.
Er is dus verband tusschen die
twee, en de Kerk heeft gelijk als
ze zingt: „O! Vredevorst gij kunt
gebieden den vrede op aard en in
mijn ziel!"
Immers zij weet dat die vrede alleen maar verkregen kan worden
wanneer Jezus Christus wordt
aanvaard en beleden als verlosser
van de zonde. Bethlehem kan alleen maar verstaan worden in het
licht van Golgotha. Zonder het
kruis heeft de kribbe geen beteekenis.
Dat is de fout van vele menschen,
die alleen maar bekoord worden
door het intieme, lieflijke van
Bethlehem, en niet verstaan dat
hier de Zone Gods inging in diepe
Vernedering, een vernedering die
haar eindpunt vindt in kruis en
graf, om zoo een zondige wereld
friet God te verzoenen.
Daardoor is Hij verlosser, niet alken van den enkelen mensch, maar
°ok van de wereld. Hij is in waarheid vredeaanbrenger.
Het is geen wonder dat in de donkere, sombere bezettingsjaren het
feest van het Kindeke in de'
kribbe, velen in bijzonderen zin
heeft gesterkt en getroost.
Het licht dat in Bethlehem opging
bracht aan de onder nood en ellende gebogen volkeren weer
ftieuwe
hope. Hope ook op een be,ere aardsche toekomst. Die hope
is vervuld. In zijn groote genade
heeft het God behaagt niet alleen
den vrede te doen wederkeeren,
tïiaar ook aan ons volk de vrijheid
terug te geven. Wij mogen dit
•kerstfeest weer vieren in vrede
en
in vrijheid. '
On?.e christelijke vakbeweging
ttiocht haar werk weer hervatten.
Zoo zijn er vele zegeningen te verekien. Wanneer we straks zullen
gaan om te aanbidden, dien Koftt
ng die waarachtig de wereld regeert, past ons ootmoed en dank-

Kerstmis 1945
O God, dat Gij verschenen zïjt
— een kind, dat naar zijn moeder schreit
deed ons den hemel opengaan
over dit doodvermoeid bestaan.
Wantrouwen en een diepe vrees.
De pijn, als ik de kranten lees.
Er is van mensch tot mensch een kloof
van haten en van ongeloof
en zonder brug. Isolement.
Ach Jezus, die de harten wendt,
de kinderen in Duitschland zijn
toch ooTc van U. Zij zijn nog klein,
maar om hun toekomst krimpt ons hart.
Zwart is de wereld en verward.
Geleid ons weer naar Bethlehem:
een stal, een ster, een englenstem.
Uw liefde overwint den haat
totdat het laatste leed vergaat.
En in de vlam van dat gericht
keert Gij terug en maakt het licht.

üliinillllllüllillllllHÜII!

Tekort
aan mijnwerkers
Er is in de Limburgsche mijnen een
tekort aan arbeiders. Door den Beheerder der mijnen wordt dit tekort op
ongeveer 4500 man geschat.
Wanneer het niet gelukt binnen korten tijd de personeelssterkte met Nederlandsche arbeiders op te voeren,
zal men er weer toe over moeten gaan
Poolsche, straks wellicht Duitsche arbeiders in de Wederlandsche steenkolenmijnen te werk te stellen. "
Dat zou wel heel jammer zijn. En toch
is hier geen andere keus. Want de productie der mijnen moet omhoog. Het
Nederlandsche bedrijfsleven en het
Nederlandsche volk hebben, behoefte
aan kolen. Dat is een levensbelang.
Sinds de bevrijding is ondanks den

llllllllilllllllllllllllllllllllllWIIII

A. B.
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roofbouw door de Duitschers in de
mijnen gepleegd, de arbeidsopbrengst
belangrijk gestegen. Hulde daarvoor
aan de bedrijfsleiding en aan de arbeiders. Maar de personeelssterkte is te
gering.
In het algemeen staat de arbeid in de
mijnen onder de arbeiders buiten
Limburg niet gunstig aangeschreven.
Men vindt met name den ondergrondschen arbeid zwaar, ongezond en gevaarlijk.
Wij zullen de laatsten zijn om dezen
arbeid te idealiseeren.
Maar zoo zwaar en moeilijk als sommigen hem believen voor te stellen is
dit werk toch ook weer niet. De Nederlandsche mijnen hebben door uitstekende outillage, veiligheidsvoorschriften en technische verbeteringen veel
van het ongerief dat het mijnwerkersberoep aankleefde, kunnen wegnemen.
Het aantal ongelukken in de Nederlandsche mijnen is daardoor verhoudingsgewijze gering. De arbeidsvoor-
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Boekbespreking
Jhr. Mr. M. van der Goes van Naters.
Het socialisme van nu.
Op den omslag van deze brochure —
uitgegeven door de Amsterdamsche
Boek- en Courantmaatschappij — wordt
medegedeeld, dat de stof in een tijdvak van vier jaren gevangenschap,
eerst in gesprekken met lotg'enooten,
toen in cursussen, vervolgens als staatkundig vertoog is bewerkt.
„Het behelst datgene wat den schrijver
in die beproeving het duurzame, blijvende van het moderne socialisme is
gebleken. Het is geen propagandageschrift, maar een belijdenis".
Dat klinkt. Maar meer ook niet.
Negentien pagina's worden gevuld
met een uiteraard zeer samengedrongen overzicht van de ontwikkeling dec
begrippen socialisme en democratie. In
ruim vier pagina's volgt dan wat blijkbaar de „belijdenis" moet zijn, een samenvatting van de „geestelijk-cultureelc opvattingen." der Noderl:-,ndscho
sociaal-democratie.
Een enkele greep uit deze „belijdenis".
Onder „Het socialisme en de godsdienst" herinnert de schrijver er aan,
dat bij de socialisten vóór Marx telkens
een of anderen vorm van deïsme wordt
aangetroffen en dat eerst bij het
marxisme zich een vijandschap tegen,
den godsdienst openbaart. Maar voor
Nederland zou dit laatste, volgens hem,
niet gelden. „In Nederland is men niet
verder gegaan dan een houding van
neutraliteit", blijkend uit de uitspraak
van het in 1907 gehouden congres: „Het
congres verklaart met nadruk, dat onze
partij haar standpunt handhaaft; godsdienst is privaatzaak".
Maar wat zei Mevr. Roland-Holst eenmaal?
„Godsdienst is privaatzaak, maar het
marxisme is partijzaak,, ziehier het
verschil."
En deze aanhaling:
„Tot Koningin Wilhelmina heeft nooit
een slechte verhouding bestaan. Ook
in November 1918 was er aan socialistische zijde geen enkele behoefte, een
abdicatie te forceeren."
Deze uitspraak behoeft geen commentaar. Zij is teekenend voor de brochure
als geheel; een verdoezeling, soms een
vrijmoedige ontkenning van het socialisme zooals ook Nederland dat in zijn
marxistische openbaring gekend heeft.
En in beginsel soms nóg kent, al is de
„facade" dan een andere.
Misschien is deze brochure inderdaad
een belijdenis.
Voor een deel dan. Voor de rest lijkt
zij veel op een poging tot het schoonvegen van -een straatje.

waarden, loonen, rechtspositie, vacantie, ouderdomsvoorziening enz. der
mijnwerkers zijn de laatste jaren belangrijk verbeterd.
Er is, zoo mogen we het thans wel
zeggen, voor jonge flinke arbeiders in
de mijnen een goed stuk brood te verdienen.
Vandaar dat het wel zeer te betreuren
zou zijn indien er in het eigen land
niet voldoende arbeiders zouden zijn
te vinden om de mijnwerkersbevolking
op peil te brengen.

Salarieering beambten

in particuliere bedrijven
De Stichting van den Arbeid heeft
haar standpunt opnieuw bepaald ten
aanzien van de vraag, welke richtlij-nen door het bedrijfsleven behooren
te worden gevolgd voor de verhooging
van de salarissen der beambten.
Door het College van Rijksbemiddelaars
werd. gelijk bekend, reeds in Juni
j.l. een algemeene vergunning verleend de loonen te verhoogen tot hetzij 125 «/• van het op 10 Mei 1940 of
115 %> van het op 31 October 1942 voor
soortgelijke werknemers rechtens geldende loon. Beoogd werd daarmede deze
vèrhoogingen in de plaats te doen treden van de sedert de genoemde tijdstippen toegekende gratificaties, extra
loon e.d., welke uitkeeringen vooral in,
de laatste periode der bezetting voorkwamen.
Met inachtneming van deze laatste beperking adviseerde de Stichting van
den Arbeid in Augustus j.l. de salarissen op de volgende wijze te verhoogen.
Boven het niveau van Mei 1940 wordt
op de basis-salarissen tot ƒ 3000.—
-per jaar 25 °/o toegekend. Hoogere salarissen worden met 12*/2 °/o verhoogd
voor het gedeelte van het basis-bedrag,
dat gelegen was tusschen ƒ 3000.— en
ƒ 6000.—. Voor salarissen hooger dan
ƒ 6000.— per jaar op het basis-tijdstip,
diende men de verhooging te beperken tot ƒ 1125.— per jaar.
Werd uitgegaan van October 1942 dan
werd aanbevolen 15 °/o toe te kennen
op de basis-salarissen tot ƒ 3000.—.
Hoogere salarissen dienden in dat geval
te worden verhoogd met 10 "/o voor het
gedeelte van het basis-bedrag, dat gelegen is tusschen ƒ 3000.— en ƒ 6000.—.
Voor de salarissen hooger dan ƒ 6000.—
per jaar op het basistijdstip beperkte
zich de verhooging tot een totaalbedrag
Van ƒ 750.—.
Bij bovenstaande aanbeveling werd er
de p-mThohl op ?evesti<5d, dat de voorgestane verhoogingen beschouwd dienden te worden als verhoogingen van de
saiaiisn^iiaen. Lie periodieke verhoogingen bleven hierbij dus buiten beschouwing.
In verband met de richtlijnen voor de
' hoogfe der arbeidsloonen neergelegd
ih haar nota inzake loon- en prijsstabilisatie van 25 October j.l. en gezien de
wenschelijkheid een juiste verhouding te
bewaren tusschen de belooningsnormen
voor arbeiders en beambten acht de
Stichting het noodig haar advies van
Augustus j.l. inzake de verhooging der
salarissen ter herzien.
Met inachtneming van de genoemde beperking inzake het vervallen van niet
gebruikelijke gratificaties adviseert
thans de Stichting van dan Arbeid bij
de salarieering der beambten de volgende richtlijnen toe te passen.
a. Boven het niveau van Mei 1940 wordt
op de basis-salarissen tot ƒ 3000.—
per jaar 35 °/o toegekend. Hoogere
salarissen worden met 35 °/o verhoogd

De regeering voert een
hardnekkig-en strijd tegen
den zwarten handel en
heeft daartoe o.m. den
slagzin
uitgevonden
„zwarte handel is gifhandel".
Dat is echter naar onze
meening nog een te slappe uitdrukking. Men kan
gerust zeggen, dat de
-Kwarte handel een kankergezwel is op het
lichaam van de maatschappij. En zooals een
kankergezwel kan ontstaan door verkeerde levensgewoonten, zoo is ook
de zwarte handel een gevolg van de oorlogs- en
na-oorlogsche gewoonten,
die tot de ziekte van den
patiënt hebben geleid.
Het is goed, het is noodEakelijk, dat de regeering
den zwarten handel bestrijdt en met strenge straf
fen bedreigt degenen, die
dezen handel mogelijk
maken, maar laat zij niet
vergeten, dat het sociaalsconomisch leven ziek is,
Joodziek is en dat het
operatiemes daarom met
ie uiterste zorgvuldigheid

voor de eerste ƒ 3000.— en met 15 ••/•'
voor de tweede ƒ 3000.—.
b. Wordt uitgegaan van October 1942
dan wordt aanbevolen 25 °/« toe te
kennen op de basis-salarisgén tot
ƒ 3000.—. Hoogere salarissen worden in dat geval verhoogd met 25 °/o
voor de eerste ƒ 3000.— en met
12V2 •/« voor de tweede f 3000.—.
De Stichting van den Arbeid brengt
onder de aandacht van belanghebbenden, dat voor de toepassing van de hier
omschreven verhoogingen vergunning
dient te worden gevraagd aan het College va"h Rijksbemiddelaars. Het College van Rijksbemiddelaars zal hierbij
het standpunt innemen, naar aan de
Stichting werd medegedeeld, dat bij de
herziening van de beambten-salarissen
een vergunning in het algemeen slechts
zal kunnen worden verleend, wanneer
deze blijft binnen de aangegeven richtlijnen.

't Kan verkeeren
Onze lezers herinneren zich nog wel
hoe „Je Maintiendrai", het weekblad
van het personalistisch socialisme, aanvankelijk zeer sympathiek stond tegenover de z.g.n. Eenheidsvakbeweging.
Dat was op het terrein van d^n av'v-irl
nu nog eens een nieuw geluid. De
geestelijke doorbraak waarop men zoo
zeer had gehoopt. Sindsdien is het
enthousiasme van het blad voor aeze
hexveging belangrijk gedaald. Hoexeer
de hang naar een uiterlijke eenheid
de redactie gebleven is, onder leiding
•"an de Eenheidsvakbeweging, wenscht
men deze toch niet. In het ion ""'e
nummer van „Je Maintiendrai" wordt
critiek uitgeoefend op een uitspraak
van Blokzijl, den voorzitter der „Eenheidsvakcentrale".
De heer Blokzijl moet de vorige week
in Rotterdam hebben medegedeeld op
welke basis de E.V.C, de onderhandelingen met het N.V.V. over fti^ie
wenschte voort te zetten. Een
daarvan was: den gezamenlijken eisch
stellen van een loonsverhooging van
75 °/o over de geheele linie van het bedrijfsleven.
Het blad noemt dit 100 °/o demagogie,
en betoogt, dat de leiding van de
E.V.C, drommels goed weet, dat dit
niet kan. Tegen deze leiding wordt
voorts een fel verwijt gericht dat het
belang der arbeiders en van ons volk
wordt opgeofferd aan de politiek. De
leiding der E.V.C, volgt slechts „zijn
opdrachtgevers en speculeert op het
blinde eigenbelang zijner volgelingen".
Wij signaleeren hier deze polemiek zonder er verder op in te gaan.
Mogen we slechts deze vraag stellen:
Misschien kan de redactie nu eenige
waardeering hebben voor een vakbeweging die haar arbeid vil verrichten in
gebondenheid aan de zedelijke normen
van het Evangelie van Jezus Christus?

dient te worden gehanteerd.
Het is goed, dat de regeeringsvoorlichtingsdienst
met hoogen ernst op het
gevaar voor de toekomst
van ons volk wijst^als niet
met vereende krachten
de zwarte handel door het
Nederlandsche volk wordt
uitgebannen, maar laten
de overheid en de overheidspersonen dan ook
door daden toonen, dat
men den ernst van de
toekomst inziet.
We lazen dezer dagen in
„Het Seinlicht" een klacht
van een moeder, die niet
in staat is haar gezin van
het hoognoodige te voorzien en die aan het eind
van de week met pijnlijke
nauwkeurigheid nagaat
welke distributiebonnen
in aanmerking kunnen
komen om verkocht te
worden, om van dat geld
iets anders te koopen, dat
het gezin hard noodig
heeft. De Overheid is er
niet mee af te zeggen:
„zwarte handel — naar
Veenhuizen", maar zij
heeft allereerst er voor te

Uit de Pers

Gratificaties

Onder het hoofd: „De Eenheidsvakbeweging en de Hervormde Kerk"
schrijft Ds J. J. Buskes Jr. in het nummer van 8 December van „In de Waagschaal" o.m. het volgende:

Zooals bekend heeft in de laatste oor-t
logsjaren het verstrekken van gratificaties aan personeel op week- en m'aand-<
locn een grooten omvang aangenomen.
Begonnen werd veelal met de toekeni
ning of verhooging van Kerstgratifica-t
ties, waarna deze practijk verdere uitbreiding onderging.
Bij de sedert de bevrijding toegepaste
loons- en salarisverhoogingen werd
algemeen het standpunt ingenomen,
dat hiermede werde;» afgeschaft de
extra-gratificaties en andere dergelijke
uitkeeringen, voorzoover die op het
basistijdstip der verhoogingen (Mei '40
of October '42) nog niet bestonden.
Ingevolge de op 15 October j.l. door het
College van Rijksbemiddelaars vastgestelde richtlijnen (Ned. Stscrt. No. 94
van 22 October 1945) moet de toekenning van nieuwe gratificaties of de
verhooging van bestaande beschouwd
worden als een .wüziging in de geldende loonen en salarissen, waarvoor de
goedkeuring van het College moet
worden gevraagd. In ieder geval moet
dus voortaan in dergelijke gevallen,
aan dit voorschrift worden voldaan.

„Voor ons ligt een propagandablaadje
van het Plaatselijk Comité der Eenheids Vakbeweging in Utrecht. Het is
een waarlijk stichtelijk stuk.
Men luistere; „De vijf barre oorlogsjaren zijn ook aan de Hervormde Kerk
niet ongemerkt voorbijgegaan. De Kerk
heeft de uitgesproken taak de objectieve normen van Liefde en Gerechtigheid ongeschonden door de eeuwen
te dragen. De Kerk heeft een verantwoording tegenover het gansche volk.
De Christen heeft als zoodanig, een
taak in de wereld...."
Al spoedig komt de aap uit deze stichtelijke mouw.
Nu de Hervormde Kerk heeft gezegd,
daj, wij ons niet moeten opsluiten in
eigen kring, is de christelijke vakbeweging aan kant gezet en blijven er
slechts twee vakbewegingen over: het
N.V.V. en de E.V B, Het N.V.V. komt
niet in aanmqgking, omdat het op de
S.D.A.P. georiënteerd is. Blijft dus de
E.V.B.
„De kentering in de Kerk is een belangrijk verschijnsel én voor de Kerk
én voor de maatschappij. Trekt de
eenig juiste consequentie. Wordt lid
van de E.V.B."
Alles goed en wel, maar dit nemen
wij niet.
Dit is een ergerlijk staaltje van zwarte handel. Maar in bevrijd Nederland
willen wij geen zwarte "handel meer.
Wij aanvaarden het niet, dat de heeren van de E.V.B, met een aantal stichtelijke woorden de Hervormde Kerk
als een trekpaard voor hun vakbewegingskarretje spannen. Straks nemen
zij de brochure van het C.N.V. nog
over: „Uw belijdenis beleven" en deelen haar tegen Paschen uit onder onze
nieuwe belijdende leden, ter aanbeveling van de E.V.C..
De kerk moet veel verdragen, maar er
zijn grenzen. Zij weigert als propaganda-materiaal voor de E.V.B, misbruikt te worden -en zeker wanneer
dit geschiedt op zulk een stichtelijke
manier."
Tot zoover Ds. Buskes.
Wij willen hier slechts twee opmerkingen bij plaatsen.
Ten eerste; Wanneer Ds. Buskes eens
wil kennis nemen van de vakbladen
van het N.V.V. zal hij misschien tot
de ontdekking komen, dat de „stichtelijkheid", die hij in de E.V.B, gispt,
ook daar soms niet ontbreekt en de
„zwarte handel" met,de boodschap der
Ned. Herv. Kerk hier evenmin geheel
afwezig is. Neemt hij dit wel?
En de tweede opmerking, die wij wenschen te maken is: Het advies dat
Ds. Buskes hier geeft is zuiver negatief: „Zoo niet". Maar verstaan we de
boodschap der Ned. Herv. Kerk goed,
dan is die positief. Zij zegt; „gij christelijke arbeiders moet uw beliidenis
beleven". Hoe moet dit dan wel?
Een concreet en positief advies zal
hier niet mogen ontbreken.

en

sociale rechtvaardigheid
zorgen, dat haar dienaren
het noodigste zich kunnen
aanschaffen.
Deze klacht staat niet alleen. Duizenden overheidsdienaren leven in
armoede, zoodanig dat zij
niet kunnen koopen, wat
als een onontbeerlijk minimum moet worden beschouwd. Daartegenover
een woord van begrip
voor deze bittere toestanden te uiten en vervolgens met te meer klem
tegen den gifhandel te
getuigen is niet voldoende. Hier moeten daden
spreken. De oorzaken
moeten worden weggenomen. Sociale rechtvaardigheid mag niet achterwege blijven, anders moet
van de Overheid getuigd
worden, dat zij den zwarten handel zelf in de
hand werkt.
Wie voor zichzelf strenge
normen van rechtvaardig-

heid aanlegt, kan van
anderen met strengheid
hetzelfde eischen. Maar
ook hij alleen!
Er is gemompel over deze
dingen.
De practijk van de distributie-diensten wordt in
geding gebracht.
De winkels
etaleeren
prachtige schoenen, maar
waar komen deze schoenen terecht? Twee maanden geleden konden in
een zeker deel van ons
land schoenen worden
aangevraagd voor kinderen tot de letter G. Na
deze twee maanden is er
nog geen schoenenbon
uitgereikt. De andere letters mogen nog niet .eens
aanvragen. Om van de
andere kinderen, die letterlijk uit alles zijn uitgegroeid, nog maar niet
eens te spreken. De distributiedienst publiceert,
dat op brieven over schoe-

Stichting van den Arbeid
Afgezien hiervan acht het Bestuur van
het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond het ongewenscht, dat een toekenning op ruime schaal van gratificaties de beheerschte loon- en salarisbeweging van den laatsten tijd op.
nieuw zal gaan doorkruisen.
Aanbevolen wordt daartoe;
1. De uukeering van gratificaties in
hoofdzaak te beperken tot de gevallen, waarin deze reeds in Mei 1940
ofwel in October 1942 (al naar gelang
het basistijdstip was voor de laatste
loon- en salarissenherziening) gebruikelijk waren. Met dien verstande, dat de oorspronkelijke bedragen
mogen worden verhoogd met een
gelijk percentage als de basisloonen
•— resp. salarissen sinds l Mei 1940-,
sinds October 1942 — werden verhoogd. Verhoogingen van bestaande
gratificaties binnen deze grenzen behoeven geen bijzondere goedkeuring
van het College Van Rijksbemidde-!
laars;
2. Nieuwe gratificaties alleen dan in te
voeren, wanneer zeer bijzondere
omstandigheden daartoe aanleiding
geven;
3. Daar waar in het algemeen een ver-*
betering der inkomens noodig
wordt geacht, aan een gewone
loons- of salarisverhooging de voor-!
keur te geven.
ACHTERSTAND IN DE BETALING
VAN DEN KINDERBIJSLAG
Er zijn tal van klachten over stagnatie en achterstand in de betaling van
den kinderbijslag. Door den Minister
van Sociale Zaken wordt thans bij de
Bedrijfsvereenigingen een onderzoek
ingesteld naar de omvang en oorzaken
van dezen achterstand.
Tevens wordt nagegaan of het mogelijk is door het geven van een voorschot op de definitieve uitbetaling", de
betrokkenen te helpen.

nen niet zal worden geantwoord. Blijkbaar komen er stroomen brieven
los. Waarom wordt niet
gepubliceerd, wat de oorzaak van deze stagnatie
is? Een prachtig onderwerp voor den Rijksvoorlichtingsdienst!
Er wordt nog meer gemompeld.
B.v. als een
moeder, wier zoon reeds
twee jaar is, een toewijzing ontvangt voor 3
luiers, die twee jaar ge-leden zijn aangevraagd.
Men vraagt zich af, of de
distributiedienst, die voor
deze toewijzing heeft gezorgd, ze wel alle vijf bij
elkaar heeft? Of moeten
deze luiers in den zwarten handel komen?
Er wordt nog meer gemompeld — ja, openlijk
geschreven in een kerkelijk blad, dat zuivering
moet plaats hebben van
ambtenaren, die dieven
zijn.
Dat dit openlijk geschreven kan worden, typeert
•wel de ernstige crisis
waarin we zijn terecht gekomen. Het -volk ziet

scherp, als de kinderen
niet naar school kunnen
wegens totaal gebrek aan
schoeisel. Het vraagt zich
af of ook in de hoogere
kringen ditzelfde euvel
bestaat. Het staat perplex
als er sommige gezinnen
zijn, die van allerlei .toegewezen krijgen, terwijl
anderen altijd weer tevergeefs bij de distributie
aankloppen •— vaak om
te worden afgesnauwd.
Laat dus de regeering
streng optreden tegen degenen, die hun broodwinning maken van den
zwarten handel, maar laat
zij ook orde~ stellen op
eigen huishouding, opdat
woorden als corruptie en
dieverij, in verband gebracht met overheidsdienaren, niet meer gebruikt
kunnen worden.
Wij kunnen met vereende
krachten
door
dezen
moeilijken tijd heenkomen, als de sociale rechtvaardigheid wordt betracht en de regeering
alsmede de overheidsdienaren daarin voorgaan.
F.

VOOR ONZE VROUWEN EN MEISJES

IK WIL ZOO GRAAG

verplegen
Hoe vaak hoor je dat niet! Het is eigenlijk wonderlijk als men bedenkt dat
vroeger, nog in de heele eerste helft van
de vorige eeuw, het verplegen in de
gasthuizen werd overgelaten aan het
uitschot der vrouwen. De „verpleegmeiden" dronken, stalen, keven, en
mishandelden niet zelden de patiënten,
zoodat een ziekenhuis voor een zieke
een echte nachtmerrie was.
Gelukkig is het nu allemaal heel anders. Er kwamen vrouwen die begrepen, dat een goede ziekenverpleging
nocdig is, en die ook beseften, dat
daartoe een behoorlijke opleiding onontbeerlijk is. De geneeskunde ging
met sprongen vooruit en de doktoren
hadden hoe langer hoe meer de hulp
van bekwame verpleegsters noodig.
De hygiëne eischte ook steeds meer
zorgvuldigheid van het verplegend
. personeel en zoo groeide het verpleegster-zijn langzamerhand uit tot een
beroep, dat alleen door een strenge
selectie en een grondige opleiding bereikt kan worden.
Tegenwoordig vragen de groote ziekenhuizen haast alle het diploma van
een Mulo of middelbare school van
de sollicitanten. Het beroep stelt inderdaad door den vooruitgang van
hygiëne en geneeskunde zoo hooge
eischen aan de verpleegsters, dat m^n
roet
goeden wil en met groote toe wijÖ;n3 alleen niet meer kiaar komt.
.Door den vooruitgang in de geneeskunde, die vóór alle dingen den zieken
ten goede komt, is dus langzamerna n .3
een verschuiving ontstaan in het rypo
verpleegster. Heel veel eenvoudige
meisjes, die in het begin van deze
eeuw nog zonder aarzeling in de ziekenhuizen werden aangenomen vanuiï
. de lagere schoolopleiding en het werk
dat zij daarna hadden gedaan, worden
nu afgewezen. Alleen in kleinere provinciale ziekenhuizen hebben zij nog
wel een kans, omdat daar de techniek
dikwijls nog niet zoo hoog is opgevoerd en omdat daar de toevloed van
verplegend personeel veel minder groot
is.
Zijn eenvoudige meisjes met alléén
1:. ^3rc-cchool-ontw,ikkeling dan min,. der geschikt voor de verpleging? Wat
alle
; aanleg betreft, zeker niet! Zijn
meisjes met Mulo en middelbare
diploma's méér geschikt te noemen
voor dit beroep? Wat aanleg betreft,
eveneens: zeker niet!
Vooruitgang is niet altijd in alle opzichten vooruitgang! Daarom zei ik
straks al nadrukkelijk: de vooruitgang
die vóór alle dingen den
zieken ten goede komt. En daarom
gaat het in de eerste plaats. De verpleegster is er ten dienste van de,
: zieke. Ja, natuurlijk! zult U zeggen.
Maar zóó heelemaal natuurlijk is dat
toch niet.
Waarom wordt een meisje verpleegster? Omdat het een beroep is, dat
haar bij uitstek ligt. Het moederlijk
instinct zet zich bij veel meisjes om
in een behoefte tot helpen van wat
klein of hulpbehoevend of ziek is.
Vandaar de groote voorliefde voor
alle werk bij kinderen, en voor ziekenverpleging, -v Helpen en zorgen!
Vaajc wordt het al te onwerkelijk gezien als een vertroosten en vertroetelen van zieke menschen zonder meer,
en een oogsten van veel dankbaarheid.
In werkelijkheid is het beroep van
verpleegster een van de mooiste, maar
ook een van de moeilijkste, omdat het
haar volkomen en met een groote
strengheid opeischt. Je moet hard
werken, feoo hard, dat er meestal maar
weinig of geen tijd overblijft voor
rustige gezelligheid met de patiënten.
De dienst moet heel precies worden
volb-acht. elke kleine fout kan te erge
gevolgen hebben. En in de vrije uren
moeien de cursuslessen worden geleerd
gedurende de leerjaren. Tijd voor jezelf
blijft er weinig over, en de patiënten
moeten het hebben van de zorgvuldigheid van je werk en van je goede humeur tusschen alle drukte door.
Gelukkig zijn er meisjes genoeg, die al
deze eischen, aan het verplegen verbonden, als zoodanig aanvaarden en
die zich ten volle aan haar werk wijden.
Maar er zijn er ook, die verpleegster
^orden, omdat je er in costuum zoo
aardig uitziet. Of omdat je dan meer

geteld wordt dan wanneer je b.v. dienstmeisje bent of op een kantoor werkt.
Er zijn er ook, die eenvoudig verpleegster worden omdat je toch een beroep
moet hebben, en waarom dan dit niet?
Uit deze allen kunnen evenzeer goede
verpleegsters groeien, wanneer het
werk èm het werk haar pakt. Maar
het gevaar is juist bij dit beroep niet
denkbeeldig, dat wie het begint uit op
zichzelf gerichte motieven, bewust of
onbewust zal trachten ook voor zichzelf
in de eerste plaats ervan te maken wat
ervan te maken is. Dan wordt het
uiterlijk, het geteld-worden, de besteding van den vrijen tijd hoofdzaak. En
al lijkt het, of het werk daar niet onder
lijdt, de patiënten merken het wél en
lijden er onder, want zieken zijn heel
fijngevoelig. Wie verplegen gaat, houde
daar rekening mee.
Maar nu de meisjes, die tegenwoordig
haast geen kans meer hebben om verpleegster te worden, en die het toch zoo
dolgraag willen. Daarvoor is nog een
andere weg. Wie werkelijk verpleegster
worden wil, maar niet de kans heeft
gehad op voldoende ontwikkeling, kan
via enkele jaren sanatoriumverpleging
of enkele jaren zwak- of krankzinnigenverpleging toch in een gewoon
ziekenhuis terecht komen. Door de ervaring in dezen leertijd, door de opvoeding, die men daar kan opsteken, kan
het tekort aan school- en algemeene
ontwikkeling worden aangevuld. En
met een omweg van enkele jaren kan
men bij gebleken geschiktheid toch
komen waar men wezen wil.
Het is een omweg. Naar mijn meening
één. die de moeite loont, die de langere
weg waard is. Tenminste voor hen. wie
het gaat om het verplegen van zieken.
En over het algemeen bedenken we te
weinig, dat ook t.b.c.-patiënten en dat
ook geesteskranken zieken zijn, die
aanspraak op onze zorg, op ons geduld,
op onze ontferming mogen doen gelden.
Ik wéét, vooral de laatstgenoemde categorie, eischt veel van verplegers en
verpleegsters. Moeten zij daarom in de
steek gelaten worden? Waarom is er
zoo'n chronisch tekort aan verplegende
krachten in sanatoria en inrichtingen
voor geesteszieken? Meestal zijn we op
18-, 19-jarigen leeftijd toch nog jong

SCHADEVERGOEDING
DUITSCHLAND

VAN

De Nederlandsche regeering heeft, op
verzoek van de Eegeeringen van de
Vereenigde Staten van Amerika, van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland en
van Frankrijk een memorandum opgesteld, bevattende dé voorloopige gegevens inzake de door Nederland van
Duitschland te eischen schadevergoeding.
Deze schadevergoeding is gegrond op
de door de regeering geschatte schade,
die, tengevolge van de oorlogvoering
door Nederland is geleden.
Het memorandum heeft deze schade
in 4 groote groepen
onderverdeeld,
over elk waarvan wij een enkel woord
ter verduidelijking zullen zeggen.
De eerste groep luidt: materieele schade aan het Nederlandsche volksvermogen.
Deze materieele schade is veroorzaakt
door vernieling ten gevolge van vorderingen, inbeslagneming en roof, maar
ook door het achterwege blijven van
de normale vervanging en het onderhoud van kapitaalgoederen (machines,
gebouwen, installaties, enz.) alsmede
door de intering van voorraden bij in^
dustrie, handel, land- en tuinbouw,
inkrimping van veestapel en van duurzame gebruiksgoederen bij de consumenten (auto's, radio's, fietsen, electrische apparaten, enz.). Deze intering
beteekent uileraard een verarming.
Het memorandun verdeelt dit weer
in 3 groepen, namelijk
a. directe oorlogs-, bezettings- en
evacuatie-schade;
b. vorderingen en roof;
c. achterwege gebleven normale vervanging en onderhoud van kapitaalgoederen en andere vormen
van intering van vermogen.

Op

Nieuwjaarsmorgen

Ik schuw geen strijd, die onder uw banieren
gevoerd wordt tot de grootste zegepraal.
Als Gij mijn weg en wandel wilt bestieren,
sta ik mijn man, zoolang ik ademhaal.
Wijs Gij mij 't wit, waarnaar ik heb te jagen
en maak mijn treden vast in 't effen spoor,
dan zal ik, wat mij in den dool der dagen
ook treffen moog', meezingen in het koor
van wie zich weren, sterk in uw genade,
tot waar zij, strijdend op de laatste schans,
aanschouwen mogen blinkende gewaden
en 't lied door englen aan den hemeltrans
wordt overstemd en opgenomen in de sferen
van eeuwig licht, waar alle smart geneest.
O groote God, wil mij zoo strijden Zeeren.
Breek in mijn leven doortocht voor Vw Geest.
Maar zoo ik eigen wegen wil betrachten,
in hoogmoed wanend op uw pad te zijn:
Laat Uw vermaan, om Jëzuswil, niet wachten;
Verlos vandaag, al doet het nog zoo pijn.
Uw weg in zuivre kuischheid te betreden,
blind voor de wereld en haar lokkend licht —
Ik schuw geen strijd, — .maar zelfs in mijn gebeden
stijgt zondewalm tot voor Uw Aangezicht.
Ik wil zoo graag mij aan Uw opdracht wijden.
Vader. Gij roept Uw kindren in 't geweer,
maar snikkend kom ik aan Uw poort belijden:
De grootste vijand ben ik zelf, o Heer

A.B.

genoeg om ons een omweg van enkele van de huidige prijzen zou een bedrag,
jaren te kunnen veroorloven.
dat 75 °/o hooger ligt, namelijk 45 milVoor wie werkelijk wil, is er een weg liard gulden, gevorderd moeten wornaar de verpleging toe. Maar het moet den.
dan ook inderdaad om de zieken-verzor- Indien men, zooals het memorandum
ging te doen zijn. En men moet bereid doet, deze bedragen in dollars, als het
zijn. de volle kosten vooruit te bereke- meest vaste internationale betaalmidnen en te betalen: hard werken, onzelf- del, omrekent, dan moet het eerstgezuchtig zijn, zelf-tucht beoefenen, en de noemde bedrag tegen den wisselkoers
vreugde en de ergernissen van het van 1938, dat is ƒ 1.81 a ƒ 1.82 per
leven in een gesloten gemeenschap aan- dollar en het tweede bedrag (45 milvaarden. Voor wie dat wil en dat doet, liard gulden) tegen den koers van
is verpleegster-zijn een van de mooiste thans, namelijk ƒ 2.67 per dollar omgerekend worden.
beroepen, die er zijn!
J. A. W. v. STOETWEGEN. »Het bedrag van ƒ 25.725 milliard'wordt
dan $ 14.148 milliard en dat van ƒ 45
milliard wordt $ 16.850 milliard.
Men ziet hieruit, dat het verschil in
IV
dollars niet zoo bijzonder groot is, of
men nu de berekening op basis van
1938 of van 1945 uitvoert. Cijfers zijn
in dit verband slechts van betrekkeDeze schade wordt, naar een zoo nauwlijke beteekenis. Het gaat er tenslotte
keurig mogelijke schatting gesteld op om goederen van Duitschland terug te
ƒ 11,425 milliard.
ontvangen, die ons in staat stellen
De tweede groep heeft betrekking op binnen den kortst mogelijken tijd de
de schade geleden door productieder- productie en daarmede het volksinkoving gedurende de oorlogsjaren. Het men, op te voeren tot het oude peil
indexcijfer der agrarische en indus- en om de kapitaalspositie te herstellen.
triëele productie en van de diensten Er is reden te over aan de mogelijkop 100 stellend, was deze productie heid tot volledige schadevergoeding
in 1944 60, dus 40 °/o minder. Op grond door Duitschland te twijfelen. Daarom
hiervan is berekend, dat het nationale wordt gedacht en gesproken over een
inkomen over de geheele oorlogsperiode schadevergoeding door middel van
ƒ' 6 milliard lager is geweest, dan op annexatie van een deel van Duitschgrond van het productiepeil van 1938 land's grondgebied.
Dit onderwerp ligt echter op politiek
had mogen worden verwacht.
Op dit bedrag moet echter ƒ 2.— mil- terrein en derhalve buiten den
liard in mindering worden gebracht, gezichtskring van ons blad. Het meaangezien deze productie- en inkomen- morandum heeft alleen ten doel het
derving voor een deel reeds onder I bedrag der schadevergoeding vast te
bij het verlies van vermogensbestand- stellen
F.
deelen werd opgesomd. Er blijft dus
over 4 milliard gulden. _
De derde groep omvat dat deel van de
productie ,dat voor ons land verloren
ging, omdat het gedwongen aan
Duitschland werd overgedragen. Hieronder vallen de bezettingskosten en de
R.M.-vordering van de Nederlandsche
Bank. Na vermindering van het daar- Het bestuur van het I.C.V. heeft bevoor vastgestelde bedrag met posten sloten op 4, 5 en 6 Juni 1946 te Am-«
die reeds onder de andere hoofden
voorkomen, wordt deze derde groep sterdam een congres te houden. Dit
congres zal tegelijk een herdenkingsgesteld op ƒ 6.— milliard.
Tenslotte komt de vierde groep, na- congres zijn. Vijfentwintig jaar gelemelijk de schade wegens na 7 Mei 1945 den werd het Internationaal Christelijk
geleden en nog te lijden productie- Vakverbond opgericht. Plaats van ver*
" derving, welke op ƒ 4.3 milliard wordt
gadering was toen Hotel De Witt$
geschat.
Zoo komt het regeeringsmemorandum Brug te Scheveningen.
op een totaal bedrag van ƒ 25,725 mil- Sindsdien is steeds in. het buitenlanel
liard aan geleden schade. Dit bedrag vergaderd.
wordt nu van Duitschland terug ge- Voor het eerst na 25 jaren zal du$
vorderd.
De berekening is geschied naar het D.V. het I.C.V. weer in Nederland bij»
prijspeil van 31 Dec. 1938. Op basis eenkomen.

I.C.V.-Congres
in Amsterdam

uitzending van arbeiders naar Duitschland, gedwongen sluiting der bedrijven Camouflage
enz.
op de brug
De werknemers zijn natuurlijk buiten
deze
organisaties
gehouden.
We
zeggen
HULPVERLEENINGEN 1—15 DECEMBER 1945
„natuurlijk", omdat zoo ook de regeling De nood was hoog en 't moest er dan
Bijdragen in de kosten van Ziekenhuisvernleging:
in Duitschland was. Het Arbeidsfront toch maar van komen. Met zoo'n beetje
Vrouw van lid Ned. Chr. Graf. Bond, Amsterdam, ingaande S was voor de sociale vragen en daar eten in huis kan je de toekomst niet
I Oct. 1945.
| zaten werkgevers en arbeiders te za- meer vroolijk tegemoet zien.
men in. Het complex van economische Maar dé groote sta-in-de-weg was de
S
Bijdragen in de kosten van Sanatorium verpleging:
vraagstukken was echter aan de hier- brug.... eens met blijdschap en veel
Kind van lid Ned. Bond v. Chr. Fabr. en Transp.arb., Amsterdam
eenheidsdwangorgani- vlagvertoon ingewijd en geopend, nu
— San. Sonnevanck.
= bovengenoemde
satie
ter
regeling
opgedragen en daar een muizenval voor vele hongerige
Lid Ned. Metaalbew.bond, Weespercarspel — Hooglaren — ing. =
werden
de
arbeiders
buiten gehouden. Nederlanders. Want het was bijna on§
21-1-46.
Lid Ned. Chr. Landarb.Bond, Hazerswoude — San. Sonnevanck — = Desniettemin had men er door een ge- mogelijk voor het „sterke geslacht" om
drongen constructie publiekrechtelijke de brug over te komen.
ing. 1-2-46.
Lid Ned. Chr. Bond v. Pers. in Publ. Dienst, Schiedam — San. s lichamen van gemaakt overeenkomstig Maar hoeveel verpleegsters waren al
H
Sonnevanck — ing. 1-3-46.
art. 152 der Grondwet.
niet naar Holland vertrokken om z.g,
Deze „organisaties"
hadden ook zieken, invaliden, of ongelukkige fami= Kosten extra voeding:
verordenende bevoegdheden, hoewel
Vrouw van lid Chr. Metaalbew.Bond, Alblasserdam.
daar, voorzoover wij kunnen nagaan, lie bij te staan
Lid Ned. Chr. Landarbeidersbondj Exmorra.
maar
heel weinig gebruik van gemaakt Op den bewusten morgen stond ik dan,
Lid Ned. Chr. Bouwarb.Bond, Leeuwarden.
is.
mooi gladgeschoren, verkleed in de
Lid Chr. Bond v. Bel.ambt., Dordrecht.
Dit oorlogsbouwsel is, helaas, met de charmantste jurk van m'n vrouw, met
Kind van lid Ned. Bond v. Chr. Fabr. en Transp.arb., Wormer.
Kind van lid Ned Bond v. Chr. Fabr. en Transp.arb., Nieuwe Pekela. = Duitschers niet verdwenen. De huidige een paar zijden kousen aan, waar alle
L id N.C.V.G.B., Den Haag.
l Regeering heeft ze, zij het dan ook moffen vast naar zouden turen!!
Vrouw en kind van lid Ned. Chr. Landarb.Bond, Toornwerd, post
maar tijdelijk naar zij beweerd, ge- M'n haar was zoo gekamd, dat ik een
Middelstum.
paar krullen voorop had, die dan sierhandhaafd.
3 Kinderen van lid Ned. Bond v. Chr. Prot. P.T.T.-pers„ Zeist.
lijk buiten den hoofddoek keken. Een.
Wanneer
derhalve
aangekondigd
wordt
Kind van lid Chr. Met.bew. Bond, Amsterdam.
tasch, nog wat damesgerei completeerdat
een
voorontwerp
van
wet
in
voorVrouw van lid Ned. Bond v. Chr. Fabr. en Transp.arb., Zaandam.
bereiding is voor een bedrijfsorgani- den het geheel. En zoo ging het brugVrouw van lid Ned. Chr. Landarb.Bond, Dedemsvaart.
satie, die ook een economische taak opwaarts.... Ik dacht: doe gewoon,
Kind van lid Ned. Chr. Graf. Bond, Zutphen.
zal hebben, rijst onmiddellijk de vraag: dan gaat het óók gewoon! 't Is wel
jl Kosten Huishoudelijke Hulp:
zal de Regeering zich daarbij volledig eens wat anders om nu die moffen te
Vrouw van lid Ned. Bond v. Chr. Fabr. en Transp.arb.. Assendelft.
S vrij kunnen maken van de on-Neder- passeeren. Uit hun blikken kon ik
landsche
eenheids-dwang-organisatie wel concludeeren, dat ik nog wel een
Andere vorm van hulp:
Maar 't gedie den naam van Woltersom draagt? aardig figuur sloeg
Lid N.C.V.G.B., Den Haag.
Deze vraag is een principieele vraag. beurde en zonder tegenslag en zonHet gaat hier om den opbouw van het der: „Halt!!" bereikte ik den overkant
§miUinilllllll!lllll!INIIl!lll!l!lllllll]|l!llim!lllllll!IIIIIIIU
bedrijfsleven van onderen op en in Maar 't is wel aardig te vermelden»
vrijheid, of een van bovenaf opgelegde dat ik bij den afrit een „dame" passeergereglementeerde creatie, die men dan de, die me wat verdacht voorkwam.
Ik keek...'. en zij keek ook, en ik
siert met den naam: organisatie.
keek nog eens om
en (hij) keek
Er rijzen nog meer vragen!
óók om, en toen begonnen we te
lachen, en (hij) lachte ook maar een
beetje
Dit zal onze overwinning zijn: een
In de Troonrede is aangekondigd, dat te nazificeeren. De organisatie van het
Ja, een mensch kan wat mét maken!
Nederland
STERK
door
EENHEID
„in voorbereiding zijn wetsontwerpen bedrijfsleven moest eveneens dat strev. d. KL.
IN VERSCHEIDENHEID waarin een
tot regeling der bedrijfsorganisatie, ven dienen. En natuurlijk was hierbij
andere
verhouding
is
gegroeid
tusin
sterke
mate
de
wensch
aanwezig,
ons
waaraan zoowel een economische als
schen menschen en menschen, een
een sociale taak zal worden toever- bedrijfsleven volledig te mobiliseeren
verhouding van onderling vertrouREGELING
voor den totalen oorlog. De Duitschers
trouwd."
wen, van waardeering, en elkander
Bedrijfsorganisatie beoogt o.m. de ar- hadden noodig een apparaat dat hen
voor D.U.W.-arbeiders
willen begrijpen en helpen.
beiders als volwaardige bedrijfsgenoo- in staat stelde heel het bedrijfsleven
bij onwerkbaar weer
ten op te nemen in de bedrijfsgemeen- naar hun verlangen te dirigeeren. Het
H.M. KONINGIN WILHELMINA
schap, hun ook in het besturen en lei- geheele bestuurssamenstel van de
Door de Directie van den Rijksdienst
den dier gemeenschap recht van mede- organisatie Woltersom is daarom
voor de Uitvoering van Werken is aan
spreken, medezeggenschap, te geven. eenvoudig aan de bedrijfsgenooten opde Inspecties de volgende circulaire
Zoo hebben wij de bedrijfsorganisatie gelegd, evenals de plicht om tot de
gezonden:
ons altijd voorgesteld. En dat mede- organisatie toe te treden.
Met het oog op den komenden winter
spreken, dat medezeggen moet naar Het bedrijfsleven als zoodanig heeft
deelen wij U het volgende mede.
onze opvatting niat alleen gaan over zich hierbij niet kunnen laten gelden,
Wanneer
door vorst of de gevolgen
het sociale maar ook over het econo- De Organisatiecommissie en de subvan vorst het w arken onmogelijk wordt,
misch gebeuren in de bedrijfsgemeen- commissies wezen de bestuursleden
dienen de arbeiders in het algemeen
schap. Wij zijn voorts van meening aan. Over de politieke gezindheid der
naar den overbruggingssteun te wordat deze beide vraagstukken niet van 'candidaten is daarbij, zoo werd ons
den verwezen.
elkaar zijn te scheiden. Het sociale en door insiders verzekerd, nogal zwaar Het gaat uitnemend met de D.E.L.- Teneinde
echter te voorkomen, dat bij
collectedagen.
economische is nauw met elkander gediscussieerd. De bezettende macht
alternatief
vries- en dooiweer een heen
Er
worden
prachtige
resultaten
beverweven, het is onlosmakelijk aan hield zich daarbij niet afzijdig. Zij
reikt. Wij zijn dankbaar en zeer vol- en weer plaatsen der arbeiders moeielkander verbonden en beslissingen in wilde g'raag volgzame naturen.
tevolle administratie ten gevolge zou
betrekking tot het eene hebben ge- Wat er bij dezen stand van zaken van daan over de activiteit van onze Chris- hebben, mag in een dergelijk geval
volgen voor het andere. Uit de be- terecht kwam, om in de besturen de telijke Besturenbonden en plaatselijke gedurende de loopende kalenderweek
woordingen van de Troonrede mag meest representatieve figuren te zetten D.E.L.-commissies. Bijzondere hulde het loon, berekend naar het uurloon,
worden opgemaakt, dat de Regeering laat zich denken. Eveneens in hoe- verdienen alle directe medewerkers doorbetaald worden.
uitgaat van het standpunt, dat de ko- verre hier sprake kon zijn van men- (sters).
In het algemeen moet den arbeiders
mende bedrijfsorganisatie aan de schen„ die ook het algemeen vertrou- Namens onze C.B.B, en plaatselijke op Vrijdag aangezegd worden, zich
D.E.L.-commissies betuigen wij allen Maandag bij het betrokken orgaan
werknemers ook moet brengen mede- wen hadden.
zeggenschap in economische zaken. In De invloed van beneden, de vrije mee- collectanten en collectrices onzen har- voor den overbruggingssteun te meltelijken dank voor hun spontane mede- den. Dit behoort telkens te geschiede volgorde van de Troonrede gaat het ningsuiting, ontbrak geheel.
economische zelfs aan het sociale voor- Alles werd van bovenaf opgelegd. De werking.
den, indien het zich op Vrijdag laat
af. De vraag is nu maar; hoe en op voorzitter kreeg een 'vrijwel onbeperkte Degenen, die geen gelegenheid hebben aanzien, dat er Maandag niet meer
macht. De overige bestuursleden zijn gehad hun bijdrage voor het mooie gewerkt kan worden.
welke wijze?
Zonder in 't minst ook maar vooruit eigenlijk figuranten. De benoeming daal onzer t.b.c.-bestrijding te geven, Den
arbeiders kan in zulk een geval
te willen loopen op wat de Regeering van functionarissen bij een bepaalde hebben daartoe alsnog de gelegenheid medegedeeld worden, dat, indien het
ten deze aan de volksvertegenwoordi- groep berust weer bij de leiding, prac- in den vorm van toetreding als dona- •weer omslaat, zij zich op Maandag
ging zal voorleggen — wij weten tisch den voorzitter van een hoogere teur of donatrice van D.E.L. voor een weer op het werk kunnen komen
daar op dit oo^ nblik nog niets van — groep. De structuur is zuiver hiërar- jaarlijksche bijdrage van minimum melden.
lijkt het ons niet ongewenscht aan dit chisch; de Führer, de leider aan den f 1.—. De opgave kan geschieden via Op de dagen, dat niet gewerkt wordt,
onze plaatselijke adressen of recht- doch wel loon betaald wordt, dient
gedeelte van de bedrijfsorganisatie, top beslist.
vooral in verband met de historie der Voor de tot aan het uitbreken streeks aan het Fondsbestuur, Stad- de arbeider zich op het werk te melden.
laatste jaren en den feitelijken toestand van den oorlog bestaan hebbende houderslaan 45, te Utrecht.
Indien vele arbeiders op grooten afin het heden eenige beschouwingen te vrije organisaties was in dit systeem Wij vervolgen hieronder de lijst van stand van hun woonplaats tewerkgevanzelfsprekend geen plaats. Zij wer- collecte-opbrengsten.
steld zijn, kan de werkbaas zich naar
den of geliquideerd óf zoo gereorgani- Onder het devies: „De sterken voor de woonplaats der arbeiders begeven
seerd dat zij -pasten in de schepping de zwakken" zetten wij dezen zegen- teneinde. aldaar het melden te doen
rijken arbeid voort.
Hol is algemeen bekend, dat in bezet- der Duitschers.
vinden.
f 6378,39;
Dinteloord plaats
tingstijd, onder druk en invloed der Nog veel minder pasten'- daarin naar Rotterdam
Indien op dagen, waarop niet gewerkt
f
215.50;
Bunschoten
f
1258,21;
PapenDuitschers, een „organisatie" tot stand levensbeschouwing opgebouwde orgawordt, doch wel loonbetaling plaats
is gekomen, die beoogde het bedrijfs- nisaties. Het moest in den meest vol- drecht f 545.—; Woerden f 512.—; vindt, door de arbeiders andere werkRietveld
en
Barw.waarder
f
63.—
leven, voor zoover het den economi- strekten zin worden en is ook geworzaamheden worden verricht (b.v.
den een eenheidsdwangorganisatie. Wij Zegveld f 180.—; Puttershoek f 225.—
schen kant betreft, te regelen.
sneeuwruimen), mag voor deze dagen
Wij bedoelen den arbeid der Commis- willen graag toestemmen dat een aan- Haarlem f 3254.—; Groningen f 4250.—; geen loonbetalmg onzerzijds plaats
sie Woltersom.
tal dergenen die aan den opbouw van Weespercarspel f 250.—; Sliedrecht vinden.
Deze „organisatie", onder leiding van dit apparaat hebben medegewerkt, als f 503,68; Rijssen f 600.—; Leiden ± In
bijzondere gevallen, b.v. bij zeer
vooraanstaande figuren uit het Neder- goede vaderlanders dat niet hebben f 1500.—; Dubbeldam f 397.—; IJssel- grooten afstand tusschen het object en
monde
f 413,40.—;
Nieuwendijk de plaats van herkomst der arbeiders,
lanctsche bedrijfsleven tot stand ge- bedoeld en niet hebben gewild.
komen, draagt een sterk Duitsch ka- Hun fout was, dat zij het streven der f 181.—; Zwijndrecht f 1860.50; Wes- kan door U de werkbaas ontheven
rakter. Hoezeer ongetwijfeld door tal Duitschers of niet hebben doorzien óf terwolde f 708.—; Mijdrecht f 222.65; worden van de controle op het zich
van menschen die bij den opbouw van niet den moed hebben gehad zich daar- Hengelo f 1260.—; de Lier f 293,65; melden der arbeiders, mits een andere'
deze economische organisatie betrok- tegen te verzetten. Er zijn er ook ge- Dedemsvaart f 475.—; Zwolle f 1743.—; instantie (b.v. de betreffende Gemeenf 752,50; Geertruidenberg telijke Dienst van Sociale Zaken), die
ken waren, getracht is aansluiting te weest, die dit een welkome gelegen- Losser
zoeken bij de ontwikeling die vóór den heid hebben gevonden eigen denk- f 372,70; Maarssen f 510.—; Zutphen controle overneemt.
oorlog in Nederland viel waar te beelden op dit terrein te verwezenlij- f 1219,20; Leeuwarden f 3743.—; Wor- Wij verzoeken U de werkleidingen
ken. Hoe de eerste groep, de goede mer f 171,51; Hoogeveen f 312,91; Kat- overeenkomstig het bovenstaande te
nemen, is dit toch niet gelukt.
Het Duitsche voorbeeld is bij de Be- vaderlanders, in moeilijkheden kwam, wijk + f'800.—; Winsum f 130.—.
instrueeren.
drijfsgroepen der commissie Woltersom is gebleken bij de Duitsche po- Utrecht, December 1945.
De Directie van den Riiksdienst,
W.
DE
JONG,
heel sterk waarneembaar.
gingen om deze bedrijfsgroepen medew.g. Mr. J. J. D. ALBARDA,
Penningmeester „D.E.L."
De bezetters bedoelden heel ons volk werking te doen verleenen bij de
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,Draagt Elkanders Lasten"

Economische

collectedagen

