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TERUGBLIKKEN EN VOORUITZIEN

Komt en aanschouwt de daden
[des Heeren,

Die verwoestingen op aarde
[aanricht,

Die de oorlogen doet ophouden.
Ps. 46.

Als dit nummer verschijnt heeft een nieuw
jaar zijn intrede gedaan.

Terwijl wij deze regels neerschrijven staan
wij nog op den drempel van het oude en het
nieuwe jaar.

Wij blikken terug cm het jaar te overzien,
dat achter ons ligt. Wij zien vooruit naar het-
geen 1940 ons zal brengen.

Maar heeft dat wel zin? Het nieuwe is
immers toch gelijk aan het oude. Nu al jaren
lang, eigenlijk zoo lang wij heugen kunnen,
was er in de wereld oorlog, beroerte, crisis.
Kunnen wij zeggen, dat het er op verbetert?
Is er grond voor de verwachting, dat 1940
lichter en beter zal zijn dan 1939?

Dwaas is hij, die verwachtingen koestert,
die toch nooit in vervulling gaan!

Hoe moeilijk is het in alles wat geschiedt
,.daden des Heeren" te zien. De menschen, ja,
die veroorzaken met hun haat en hoogmoed
en nijd en machtswaan en systemen en ideo-
logieën dezen toestand van verwarring en
verwoesting, maar daarin „daden des Hee-
ren" te zien, gaat toch te ver!

En toch zegt deze Psalm, dat de Heere
verwoestingen op aarde aanricht en de oor-
logen ook weer doet ophouden. Het is alles:
„daden des Heeren".

Doet het er dus niet toe, hoe de mensch
leeft, hoe hij handelt, of hij het goede najaagt
of de zonde dient? Heeft het voor 's levens
loop, voor den gang in de wereld, voor oor-
log en vrede, geen beteekenis of God wordt
gediend dan wel de zonde-uitgieting in alle
sectoren van het leven toeneemt? Als God
het doet, doet de mensch het niet. Als de
mensch het doet, dan staat God er buiten.

Deze tegenstelling kunnen wij niet aan-
vaarden. „Is er een kwaad in de stad, dat de
Heere niet doet?" Maar ook: „Zoo wat de
mensch zaait, dat zal hij ook maaien."

De menschelijke verantwoordelijkheid en
de gevolgen van onze handelingen worden

door „de daden des Heeren" niet weggeno-
men of ongedaan gemaakt, maar juist beves-
tigd.

Welke Goddelijke wetten hier gelden,
weten wij niet, maar dit staat voor ons vast:
wij zijn Gods mede-arbeiders en als zoodanig
verantwoordelijk, ook voor de verwoestingen
en de oorlogen op de aarde, terwijl toch ten
volle onaangetast blijft, dat het de Heere is,
die dit alles doet.

Wij gelooven, dat hetgeen 1939 ons aan
goed en kwaad te zien gaf, „daden des Hee-
ren" waren, maar niettemin moeten wij onze
schuld voor God belijden voor ons aandeel in
de verwarring én verwoesting van dezen tijd
en in deze wereld.

Uit de verschrikking en uit de verkwik-
king van Gods daden op de aarde moeten wij
de leering putten om in Gods kracht en bij
het licht van Zijn Woord den weg te gaan,
dien Hij. ons wijst.

Zoo is er voor ons alle reden een terugblik
te werpen op het jaar 1939. Het jaar, dat
geboekstaafd zal zijn als dat van den tweeden
Europeeschen oorlog binnen 25 jaar.

Wat is aan dezen oorlog veel voorafge-
gaan. Nadat reeds in 1938 de staat van Ma-
saryck, Tsjecho-Slowakije, een deel van zijn
grondgebied aan Duitschland had moeten af-
staan, is het in 1939 door het gewelddadig
optreden van Duitschland thans geheel van
de kaart verdwenen, Slowakije werd afzon-
derlijk een protectoraat van Duitschland; het
overgebleven deel van Tsjechië eveneens.

Daarmede was de behoefte aan „Lebens-
raum" echter nog niet bevredigd. Danzig, de
Poolsche corridor en het Poolsche rijk zelve,
werden door de Duitsche oorlogsmachinerie
verpletterd. En een volk van 30 millioen zie-
len verdween van de kaart van Europa.

Toen kwam, als een nachtmerrie, de ver-
broedering van het Russische bolsjewisme
met het Duitsche nationaal-socialisme. Beide
ideologische systemen wierpen hun masker
af om zich in hun ware gedaante van door
machtsbegeerte gedreven bewegingen te
openbaren. De Poolsche buit werd verdeeld
en daarmede de laatste resten van het door

de practijk reeds zoo sterk gehavende ver-
drag van Versailles opgeruimd.

Eindigde hiermede een hoofdstuk uit het
boek der geschiedenis of begon er een nieuw?

Het bolsjewistisch Rusland zag door den
loop der gebeurtenissen zijn kans schoon.

Litauen, Letland en Estland kwamen onder
de Russische laars, te zwak om zich te weer
te stellen.

Finland, een heldhaftig volk van nog geen
vier millioen zielen, dorst het te wagen den
Russischen kolos te weerstaan. Aanvankelijk
met succes, maar als niet spoedig kracht-
dadige hulp wordt geboden, staat toch te
vreezen, dat dit dappere volk eerlang, na het
zoet der vrijheid 20 jaar lang te hebben ge-
smaakt, weer den nek onder den overweldi-
ger zal moeten buigen.

De innerlijk verzwakte en aan prestige
naar buiten sterk ingeboete Volkenbond
bleek ook hier machteloos. Deze schepping
van het Versailles-vredesverdrag deelt het
lot van dit verdrag, dat in Hitler een krach-
tigen en doelbewusten bestrijder, in Frankrijk
en Engeland zwakke en weifelende verdedi-
gers vond.

Zoo stortte dit gebouw ineen en bleven
nog slechts de bouwvallige resten te Genève
overeind staan, om straks ongetwijfeld door
een zachte bries te worden weggeblazen.

Aanschouwt de daden des Heeren! Het
machtige en prachtige bouwwerk van men-
schen, opgetrokken op geweld en willekeur,
product van vernuft en verdwazing, ligt na
weinige jaren in puin.

Is daarmede ook de droom van een Ver-
eenigd Europa in rook vervlogen?

De mensch blijft hopen, blijft worstelen.
De Europeesche oorlog is niet in de laatste

plaats uitgebroken om dat zelfde ideaal dich-
terbij te brengen. Een ideaal, dat het heim-
wee van den mensch naar vrede en recht
omsluit.

Kan een oorlog daartoe leiden?
Wij weten het niet, want hier vooral blijkt

's menschen onmacht om de wereld te leiden.
Dat kan alleen Hij, die zit boven het rumoer
der volken, en zijn inwoners zijn als niets
voor Hem.

Aanschouwt de daden des Heeren!
* * *

Ons land bleef te midden van den eind
Augustus uitgebroken oorlog tot dusverre
van de verschrikkingen van den krijg be-
waard. Maar de honderdduizenden jeugdige
mannen werden uit hun werkkring, uit .hun
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gezin, \veggeroepen om de grenzen te be-
waken.

Nederland proclameerde bij herhaling zijn
strikte neutraliteit in het conflict. De geluk-
kige vriendschapsbanden tusschen de beide
souvereinen in Brussel en in Den Haag vorm-
den het symbool van de verbroedering van
de lage landen aan de zee.

Een- en andermaal werden gemeenschap-
pelijke stappen gedaan om aan de tegenover
elkaar staande landen aanbod van goede
diensten ite doen. Deze aanbiedingen leidden
echter niet tot het zoo vurig gehoopte gevolg.

Steeds meer komt ook ons land in de knel.
De Engelsche blokkade en de Duitsche
mijnen- en duikbootenoorlog knauwen onze
scheepvaart. Goederen van oorlogvoerende
mogendheden ite vervoeren is schier onmo-
gelijk geworden door het gevaar van verlies
van schip en lading. Het havenverkeer
krimpt zienderoogen in. Inzonderheid de
doorvoerhaven Rotterdam heeft onder de
blokkade te lijden. En het gevaar dreigt, dat
eerlang weer, als in 1914—1918, de kaden
van de havens een beeld van verval, velden
van gras en onkruid, zullen te zien geven.

De kosten van de militaire maatregelen,
reeds in April met het oog op den gespannen
internationalen toestand genomen, vorderden
ƒ 100.000.— per dag. Na de algemeene mobi-
lisatie steeg dit tot ƒ 1.700.000.— per dag.

Naast den terugloop van het havenverkeer,
de fnuiking van onze export van landbouw-
voortbrengselen en industrieele producten,
heeft ons land dus een bedrag aan militaire
uitgaven op te brengen, dat slechts door in-
teering van goederen en kapitalen, door da-
ling van inkomens en vermogens kan worden
opgebracht.

De verarming komt reeds .tot uitdrukking
in een stijging van de kosten van het levens-
onderhoud.

Naast 400.000 gemobiliseerden staan nog
250.000 werkloozen. In totaal dus 650.000
valide arbeiders, die aan het productie-proces
zijn onttrokken en niet medewerken aan het
voortbrengen van goederen, die noodig zijn
voor ons levensonderhoud.

De belastingen zijn reeds verhoogd. Reeds
poogde de regeering een vrije leening, groot
ƒ 300 millioen te plaatsen, die echter door het
publiek niet werd opgenomen. Ons staats-
crediet kreeg daardoor een deuk. Straks zal
wel een gedwongen leening of een leening
,,met den stok achter de deur" worden uit-
geschreven.

En wat staat ons nog meer te wachten?
Op kleine schaal vindt distributie op bons

plaats. Dreigt niet het gevaar van voedsel-
schaarschte?

Donkere dagen beleefde ons land in 1939,
nog donkerder dagen schijnen ons beschoren
te zijn. Waar moet dit alles op uitloopen?

Er is een sprankje van hoop als we den-
ken, hoe aan vele zijden wordt gewerkt voor
den vrede. Zelfs Italië, dat voor betrekkelijk
korten tijd als het meest oorlogzuchtige land
van Europa werd beschouwd, gedachtig aan
den uitspraak, dat de vrede op acht millioen
bajonetten werd aangeboden, beijvert zich
om toit vrede in Europa te komen.

Hier is opnieuw gebleken, dat ook de dic-
tators door God gebruikt kunnen, worden om
Zijn oogmerken te volvoeren. Hij kan ook in
het hart van Hitler een omkeer teweegbren-
gen, waarvan wij nu nog niet kunnen droo-
men.

Hij is het, die de oorlogen doet ophouden.
Van Hem zij onze verwachting in 1940.

* * *
Zijn er dan in dit sombere beeld geen licht-

plekken?
Gode zij dank, ja.
Aan het hoofd van ons volk staat de Moe-

der des lands, omringd door haar kinderen en
kleinkinderen, waaronder het in Augustus
geboren Prinsesje Irene, wier stemmen wij
nog pas door de radio mochten hooren. Her-
haalde malen richtte onze Vorstin zich tot
Haar onderdanen om hun moed in te spreken
en te wijzen op het geloof in Jezus Christus,
dat in de duisterste uren van het leven tot
troost en licht is.

Welk een onschatbaar voorrecht door zulk
een Vorstin, wel waarlijk bij de gratie Gods,
te worden geregeerd. Wij hoorden in deze
dagen herhaaldelijk de staatshoofden zich per
radio tot hun volken wenden. Wij beluister-
den bij geen hunner dien diepen klank van
geloofsvertrouwen, dait onbewimpeld partij-
kiezen voor den naam van Jezus Christus, als
bij onze Koningin en onze Prinses.

Gelukkig een volk, dat geregeerd wordt
door zulk een Vorstin.

En is ook dit niet een lichtpunt in dezen
donkeren tijd, dat voor de gemobiliseerden,
die de kerstdagen niet thuis konden door-
brengen, ook in hun kantonnement het Kerst-
evangelie, dat velen waarschijnlijk nooit ge-
hoord hadden, werd voorgelezen?

,,Daden des Heeren", die ook door de don-
kerheid van dezen tijd heen Zijn Evangelie
spreekt tot menschen, die er anders nimmer
naar zouden hebben geluisterd.

Dat de vrucht daarvan in ons volksleven
straks moge worden gezien.

* * *
In politiek opzicht was 1939 een jaar van

deining.
Niet minder dan drie ministeries hebben

over ons land geregeerd, waarvan één slechts
twee dagen. Over de oorzaak van de crisis
in het vierde kabinet-Colijn bestaat geen
communis opinio. Ieder heeft en houdt
daarover zijn eigen inzichten.

Wie iets afweet van den stillen strijd ach-
ter de schermen tegen de plannen van minis-
ter Romme, in zake de jeugdwerkloosheid,
een strijd inzonderheid komende van protes-
tantsche zijde, een strijd, waarin ons verbond
zijn aandeel heeft gehad, begrijpt, dat het niet
enkel, zelfs niet voornamelijk, ging om finan-
cieele verschillen. Latere uitlatingen van dr.
Colijn hebben dit bevestigd.

Vermelding verdient zeker ook, dat, voor
het eerst in de geschiedenis van ons land,
sociaal-democraten deel van een kabinet uit-
maken. Wij behoeven nauwelijks te vermel-
den, dat wij ons verheugen over het proces,
dat de sociaaldemocratische partij door-
maakt, waarvan dit één der symptomen is,
een proces, dat een belangrijke volksgroep
verder afbrengt van revolutionnair optreden
en terugbrengt als deel van deNederlandsche
volksgemeenschap. Moge dit proces verder
voontgang vinden en openlijk de oude revo-
lutionnaire opvattingen worden afgezworen.

* * #
En als wij nu den blik richten naar de

christelijke vakbeweging, is het dan geen ver-
heugend feit, dat in dit vrije land nog altijd
een vrije christelijke vakorganisatie mogelijk
is? Een vrije vakorganisatie, dat wil zeggen,

vrij om de rechtmatige belangen van den
arbeidenden stand bij de overheid en bij de
werkgevers te bepleiten. Vrij om, met inacht-
neming van de zedelijke rechtsnormen,
openlijk te streven naar vernieuwing van de
maatschappij en naar nieuwe vormen voor
de samenwerking tusschen werkgevers en
arbeiders in het bedrijfsleven.

Maar ook christelijke vakorganisatie, dat
wil zeggen een vakorganisatie, die zeker
verre van volmaakt is, een vakorganisatie,
wier arbeid in zonde en met groote tekort-
komingen wordt verricht, maar die toch in
haar vaandel heeft geschreven, in haar han-
del en wandel wil belijden, in haar daden
wil toonen, dat Christus de Koning is, ook
in het dagelijksch leven van den arbeid en
in de bedrij f sverhoudingen.

Voor twee bij ons verbond aangesloten
organisaties was 1939 een jaar van bijzon-
dere herdenking. Op 25 Februari was het
25 jaar geleden, dat de N.C.L.B., de Neder-
landsche Christelijke Landarbeidersbond, 25
jaar bestond. Meer dan 1000 landarbeiders,
uit alle deelen van het land, kwamen in
„Tivoli" te Utrecht bijeen, om het jubileum
van den bond te vieren. Zooals het met heel
de christelijke vakbeweging is gegaan, zoo
ging het ook met den N.C.L.B. Hij begon
klein, met enkele honderden leden, maar
groeide gestadig. Thans is de N.C.L.B., met
zijn meer dan 25.000' leden, de grootste van
de bij het C.N.V. aangesloten organisaties.

De andere organisatie, voor wie 1939 een
bijzonder jaar was, is de Christelijke Bond
van Sigarenmakers en Tabakbewerkers. Is
de N.C.L.B. de grootste christelijke vakorga-
nisatie, de Chr. Bond van Sigarenmakers is
een van de kleinere, met zijn ruim 1200
leden. Niettemin nam hij en neemt hij nog
in het bedrijf een plaats van beteekenis in.
Op 19 Juni jl. bestond deze organisatie 40
jaar. Zij behoort dus tot een der oudste
christelijke vakbonden. Tegelijk met dit
merkwaardige lustrum, werd het 25-jarig
jubileum van den bondsvoorzitter, vriend B.
Kruithof, als bezoldigd bestuurder herdacht,
die gedurende 24 jaar de eerste leiding in
den bond had.

Verlies leed de christelijke vakbeweging,
en met name de Chr. Bond van Fabrieks- en
Transportarbeiders, door het overlijden van
vriend Jakob van der Steen, tweede voor-
zitter van dezen bond. Ruim 25 jaar diende
Van der Steen de christelijke vakbeweging
op moeilijke posten. Na een korte ongesteld-
heid ontsliep hij op 26 Maart jl., opgeroepen
van zijn post, om het loon van den getrou-
wen dienstknecht te ontvangen. Velen uit
onzen kring volgden zijn baar, toen hij op
het kerkhof te Voorburg ter ruste werd ge-
legd.

Bij jubileum en overlijden worden wij
herinnerd aan het feit, dat de zandlooper van
den tijd van geen ophouden weet. Dagen
verglijden en uren vergaan. De beweging
wordt ouder, de leiders wisselen.

Op l Juli jl. ging vriend W. van der
Have, na een diensttijd van ruim 20 jaar,
heen als secretaris van den Ned. Chr. Bond
van Personeel in Publieken Dienst. Met hem
ging een markante persoonlijkheid weg uit
den kring van de bezoldigde bestuurders der
christelijke vakbeweging, om plaats te maken
voor jongeren.

Als laatste persoonswisseling zij nog



herinnerd aan de redactiewijziging van het
verbondsorgaan De Gids. In het orgaan van
22 Juni jl. nam de verantwoordelijk redac-
teur, secretaris H. Amelink, afscheid.

Gedurende 20 jaren, namelijk van 30 Juni
1919 af, redigeerde hij het verbondsorgaan,
dat onder zijn leiding een beteekenisvolle
plaats in den kring der christelijke vakbe-
weging verkreeg. Hij werd op eigen verzoek
van deze taak ontheven, om op verzoek van
het verbondsbestuur zich beter te kunnen
wijden aan het te boek stellen van de ge-
schiedenis van het C.N.V. Wij hebben dus
nog een belangrijke vrucht van den arbeid
van secretaris Amelink te verwachten, als
een vergoeding voor het feit, dat hij niet
langer zijn welversneden pen aan het ver-
bondsorgaan kan geven.

Het vakverbond bleef, te midden van de
schokkende tijdsomstandigheden, zijn arbeid
rustig voortzetten.

Het ledental, dat op l Januari 115.120
bedroeg, was op l October tot 118.821 ge-
stegen en als de voorteekenen ons niet be-
driegen, zullen we per l Januari a.s. de
120.000 wel hebben overschreden. Rustig
voortarbeidend heeft het C.N.V. gedurende
meer dan 30 jaar het vertrouwen van de
christelijke arbeiders verkregen en behou-
den. Steeds grooter is het aantal geworden
van degenen, die zich rondom het vaandel
van de christelijke vakbeweging hebben ge-
schaard. Hand- en hoofdarbeiders, overheids-
dienaren en technici, zeelieden en landarbei-
ders, ja alle groepen werknemers schonken
het C.N.V. hun vertrouwen.

Er is schier geen kerk of orthodoxe chris-
telijke gemeenschap, uit wier kring geen
personen lid werden van de christelijke vak-
beweging. Van partijpolitiek bleef zij verre
staan. Zij wijdde zich aan de behartiging
van de belangen van den arbeidenden stand,
zonder kerkelijke of politieke kleur en zij
wist van die allen het vertrouwen te be-
houden.

Eén ongedeelde christelijke vakbeweging,
in wier gelederen allen zich scharen, die aan
het Woord van God beteekenis toekennen,
ook voor het sociale leven, is en blijft de
pretentie en het doelwit.

Op 29 en 30 Juni werd in de grootste
soberheid en zonder feestelijk vertoon het
30-jarig bestaan van het verbond herdacht.

Belangrijke besprekingen werden in deze
tweedaagsche algemeene vergadering ge-
houden.

Prof. mr. P. A. Diepenhorst sprak over:
„De positie der vakbeweging in de zich
wijzigende maatschappelijke verhoudingen".
Prof. Slotemaker de Bruïne bracht er zijn
bezielend en kernachtig woord.

De organisatie van de landarbeiders zag
zijn secretaris-penningmeester, vr. H. Oude-
kerk, verkiezen tot lid van het dagelijksch
bestuur. Het jeugdwerk werd opnieuw be-
sproken en een commissie tot onderzoek van
dezen tak van arbeid werd toegezegd en
later ingesteld.

Weinig werd in deze vergadering ver-
moed, dat spoedig de christelijke vakbewe-
ging door de tijdsomstandigheden een ern-
stige proef zou hebben te ondergaan.

Aan deze proef werd zij onderworpen,
toen eind Augustus de Europeesche oorlog
uitbrak en de mobilisatie werd afgekondigd.
Een oogenblik scheen het raderwerk te zul-
len blijven stilstaan. De reeds vastgestelde

kadervergaderingen in 25 plaatsen van het
land te doen doorgaan, was een waagstuk.
Op den eersten Zaterdag, die voor de kader-
vergaderingen was aangewezen, stond het
spoorwegverkeer voor de burgers geheel
stop.

Een kort oogenblik van aarzeling was
merkbaar, maar het besef, dat juist op dat
hachelijke oogenblik de noodzakelijkheid
drong om de afdeelingsbesturen en de be-
sturen van de besturenbonden in hun moei-
lijke taak te steunen, deed het besluit nemen,
de kadervergaderingen gewoon te houden.

Dat het bezoek minder was dan andere
jaren, kan niet verwonderen als men weet,
dat meer dan 11.000 leden der christelijke
vakbeweging onder de wapenen werden ge-
roepen en tal van bestuursleden van afdee-
lingen en besturenbonden werden gemobili-
seerd.

Maar de vergaderingen mislukten niet.
Integendeel. Toen de eerste schok voorbij
was, herstelden de afdeelingen en besturen-
bonden zich spoedig. Men zette den arbeid
voort.

De November-propagandavergaderingen
lieten intusschen bemerken, dat tal van
plaatselijke bestuurders, die jarenlang de
leiding hadden gehad, waren weggeroepen.
In tal van plaatsen waren geen vergader-
lokalen meer beschikbaar. Elders maakte de
inkwartiering het onmogelijk de vergaderin-
gen te bezoeken. Men moet ook niet ver-
geten, dat juist de jeugdige krachten waren
weggeroepen. Desondanks slaagden de pro-
pagandavergaderingen in de meeste plaatsen
goed; al was het aantal der gehouden ver-
gaderingen minder dan andere jaren.

Zeer verheugend is, dat het aantal studie-
clubs dit jaar belangrijk hooger is dan het
vorige jaar. Bijna 100 studieclubs doen op
dit oogenblik practisch mede met het behan-
delen van de door het C.N.V.-bestuur be-
schikbaar gestelde leidraden.

Zoo is dan de schok van de mobilisatie
niet alleen moedig doorstaan, maar reeds is
in meer dan één opzicht een nieuwe opleving
merkbaar. Ook het stijgende ledental legt
daarvan getuigenis af.

Door de mobilisatie is evenwel, helaas, de
8ste Christelijk-Sociale Cursus in gedrang
gekomen. Deze zou in September worden
gehouden. Alles was reeds in gereedheid
gebracht. Maar hier waren toch overwegende
bezwaren om den cursus te laten doorgaan.
De Commissie voor Samenwerking besloot
dan ook tot uitstel.

Ook voor de internationale verbindingen
van de christelijke vakbeweging was het geen
goede tijd. Haar arbeidssfeer werd opnieuw
ingekrompen. Steeds kleiner wordt het aan-
tal landen, waar een vrije christelijke vak-
beweging mogelijk is.

Laat dit ons niet ontmoedigen. De idee
van solidariteit onder de arbeiders in geheel
de wereld, de idee van christelijke vakorgani-
satie, als eenig werkzaam middel om arbei-
ders en werkgevers tezamen te brengen in
een harmonische samenwerking, in het be-
lang van het bedrijfsleven, wint veld. Als
we een periode van 30 jaar overzien, dan
bemerken we nationaal duidelijk den invloed
van de christelijke vakbeweging, die bij de
wisselende opvattingen in de kringen van
andersgetinte organisaties, steeds meer die
anderen ziet terugkeeren, neen, niet tot de
beginselen van de christelijk-sociale bewe-

(Psalm 31 : 16.)

Als Gij, in Uw voorzienigheid,
Ons druk en tegenheên bereidt;

Als w' ondanks moeizaam pogen
De vrucht, die ons reeds tegenlacht,
En biddende werd afgewacht,

Toch maar niet plukken mogen:

Doe, Heer, ons dan juist in dien tijd,
Vertrouwend op Uw wijs beleid,

Dat nooit, neen nooit kan falen,
Geheel ons leven en ons lot
Toch leggen in Uw hand, o God,

Wij dwalen telkenmale.

Verleen ons zoo die stille kracht,
Om, wat ook in de toekomst wacht,

Steeds vroolijk 't kruis te dragen.
Geloovend dat straks op Uw tijd,
Naar Uw bestel en wijs beleid,

Voor ons het licht zal dagen.
(Nadruk verboden.) JAN WILNA.

ging, maar toch wel tot de practische toe-
passing dier beginselen. Men begint in an-
dere kringen ook in te zien, dat de weg, dien
de christelijke vakbeweging wijst, de beste is.

Ook op internationaal gebied is deze om-
keer mogelijk. Wij hopen allen, dat de vrede
spoedig moge terugkeeren. Op dat moment
moet de stem der christelijke arbeiders,
krachtiger dan dit in 1918 mogelijk was,
worden gehoord. Daarom moeten zooveel
mogelijk ook internationaal de verbindingen
worden gehandhaafd.

Op 3 Juni jl. werd te Zürich in Zwitser-
land het derde congres van de Protestantsch-
Christelijke Arbeidersinternationale gehou-
den. Daar waren vertegenwoordigers uit
Nederland, Zwitserland, Denemarken en
Hongarije aanwezig. Referaten over de
nieuwe ordening en de verwezenlijking daar-
van werden gehouden. De secretaris, vriend
H. Amelink, trad als zoodanig af en werd
tot eere-voorzitter van deze Arbeidersinter-
nationale benoemd. Een keuze, die hartelijke
instemming vond. Niemand uit den christe-
lijk-socialen kring heeft meer en vruchtbaar-
der arbeid verricht om op internationaal ter-
rein de eenheid der christelijke arbeiders te
bereiken dan hij. Zijn heengaan uit den
practischen arbeid op internationaal terrein
is een groot verlies.

Vele vraagstukken hadden dit jaar de bij-
zondere aandacht van het verbondsbestuur.
In het algemeen bestuur werd gehandeld
over ,,de nieuwe richting in de jeugdwerk-
loozenzorg", over ,,de heffingen op marga-
rine en vetten als middel tot steun aan den
landbouw", over „de taak en de practijk der
arbeidsinspectie".

Inzonderheid de mobilisatie plaatste het
vakverbond voor nieuwe vraagstukken. Het
contact met de gemobiliseerde leden, de lec-
tuurverspreiding, de ontwikkeling en ont-
spanning voor degenen, die onder de wape-
nen zijn, de kostwinnersvergoeding, met al
deze aangelegenheden heeft het C.N.V.-
bestuur zich beziggehouden.

Ook met de prijsstijging.



Bijzonder nijpend werd al spoedig de toe-
stand voor de steuntrekkenden. Een- en an-
dermaal werd bij de regeering aangedrongen
op verhooging van den steun. Deze aan-
drang vond bij de regeering, toen de prijs-
stijging doorzette, een willig oor, zoodat in-
middels een toeslag op den steun van 5 pet.
wordt toegekend.

Wij eindigen hiermede onzen terugblik.
* * *

Veel beroering, veel verwarring, veel ver-
woesting bracht ons het jaar 1939.

Maar toch ook nog veel zegen, nog veel

EEN ZILVEREN JUBILEUM

goede dingen waren en bleven ons deel.
Komt, aanschouwt in dat alles „de daden

des Heeren", die verwoestingen op aarde
aanricht, maar die óók de oorlogen doet op-
houden.

Van Hem zij onze verwachting in het jaar
1940.

Hoe donker ook Gods weg moog wezen,
Hij ziet in gunst op die Hem vreezen.
In het besef, dat het God de Heere is, die

Zijn werk komen doet, slaan wij de hand
aan den ploeg, om te zijn Gods mede-arbei-
ders op het sociale terrein des levens.

De eerste dag van het pas ingetreden jaar
was voor vriend W. Strijbis, den voorzitter
van onzen Bond van Christelijke Fabrieks-
en Transportarbeiders, een jubileumdag.

Op dien dag was het vijf-en-twintig jaar
geleden, dat hij benoemd werd tot gesala-
rieerd bestuurder van den toenmaligen Neder-
landschen Bond van Christelijke Fabrieks-
arbeiders. Vijf-en-twintig jaar heeft hij der-
halve de christelijke vakbeweging in deze
functie mogen dienen. Dat is in onze kringen
wel geen unicum, maar toch evenmin een
veelvuldig voorkomend feit. Talrijker zijn de
bestuurders, die een dergelijke functie aan-
vaarden op een zoodanigen leeftijd, dat de
pensioengerechtigde leeftijd is bereikt eer ze
de kwarteeuw werken vol hebben.

Bij Strijbis is dit anders1. Op jeugdigen
leeftijd nam hij reeds actief deel aan den
socialen strijd en nauwelijks 23 jaar oud werd
hij tot gesalarieerd bestuurder benoemd. Hij
mag dit jubileum vieren, terwijl hij nog staat
in zijn volle levenskracht. Nog geen 50 jaren
oud. Het is wel een zeldzaam voorrecht! Het
is zeker niet noodig, in dit artikel voor De
Gids een breedvoerig overzicht te geven van
den levensloop van den jubilaris.

De christelijke dagbladen, o.m. het Christe-
lijk Sociaal Dagblad, hebben dit reeds ge-
daan. Zij hebben ook herinnerd aan zijn werk
op ander terrein. Wij volstaan er daarom
mede, met hier dankbaar te herinneren aan
den velen en uitnemenden arbeid, dien Strijbis
voor de christelijke vakbeweging heeft ver-
richt.

Toen hij zijn werk begon, telde de bond
even honderd leden, thans meer dan achttien-
duizend. Deze snelle ontwikkeling was eener-

zijds een gevolg van herhaalde fusies -
fusies, die weieens groote spanningen hebben
veroorzaakt —, maar anderzijds, en voor
een belangrijker gedeelte, van den groei der
organisatie. Die groei ging soms sprongs-
gewijze. Dat de arbeid onder deze omstan-
digheden verre van gemakkelijk was, is wel
duidelijk. Thans, na vijf-en-twintig jaar, mag
getuigd worden, dat onder de leiding van
Strijbis, de moeilijkheden zijn overwonnen en
de bond steeds steviger is geworden. Het
saamhoorigheidsbesef tusschen de verschil-
lende groepen is gegroeid en de eenheid
steeds grooter geworden. Dat is natuurlijk
niet enkel zijn werk geweest. Anderen — van
wie sommigen reeds zijn heengegaan naar
een beter vaderland - - hebben naast en met
hem gearbeid. Maar Strijbis als voorzitter
had daarbij toch wel de taak, leiding te geven
en vooraan te gaan. Op zulk een post kunnen
kennis en bekwaamheid niet worden gemist.
Strijbis heeft ze beide. Niemand in onzen
kring, die dat tegenspreekt.

Behalve als voorzitter van zijn bond, heeft
de jubilaris zich voor de christelijke vakbe-
weging verdienstelijk gemaakt als lid van het
algemeen bestuur van ons verbond en lid der
Grensregelingscommissie. Voor de besturen-
bonden trad hij meermalen op als spreker.
Als zoodanig behoort hij tot de bestuurders,
die „gezocht" zijn. Er is dus wel reden voor
een dankbaar gedenken.

\Vij wenschen Strijbis dan ook van harte
geluk met zijn zilveren jubileum. En wij voe-
gen er aan toe de bede, dat God hem nog vele
jaren van vruchtbaren en gezegenden arbeid
moge schenken.

STAPELKAMP.

DE KINDERBIJSLAGVERZEKERING
IN DE EERSTE KAMER

In de Eerste Kamer der Staten-Generaal
is een kort, maar principieel en daarom inte-
ressant debat gevoerd over het ontwerp wet-
telijke regelen in zake kinderbijslagverzeke-
ring.

Van de zijde der tegenstanders was be-
weerd, dat het feit der overbevolking van
ons land bevordering van gezinsvorming en
gezinsuitbreiding, met de er mede gepaard
gaande vermindering van het verantwoorde-
lijkheidsbesef, allerminst wenschelijk was.
De heer De Bruyn (r.k.) heeft in een uitvoe-
rig betoog bestreden, dat een groot gezin een
bewijs zou zijn van gebrek aan verantwoor-

delijkheidsbesef, maar integendeel bij de
voorstanders en propagandisten van kleine
gezinnen van hoogstens twee kinderen een
gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef be-
staat.

Aan de hand van gepubliceerde gegevens
toonde de heer De Bruyn aan:

a. dat indien sedert 1850 het twee-kinder-
systeem consequent ware doorgevoerd de
Nederlandsche bevolking thans ruim 730.000
zielen zou tellen. Zij telt echter 8.750.000 zie-
len.

b. dat bij thans ingaande doorvoering van
het twee-kinder-systeem de Nederlandsche

bevolking in 1975 4.650.000 zielen zou tellen,
terwijl dit aantal bij het thans te verwachten
bevolkingsverloop vermoedelijk 10.370.000
zal bedragen.

Wie hebben er nu minder verantwoorde-
lijkheidsbesef, de vaders van groote of van
kleine gezinnen?

Het was goed en treffend, dat de heer De
Bruyn deze cijfers eens heeft geproduceerd.
De propaganda voor kleine gezinnen en voor
het Nieuw-Malthusianisme zal bij welslagen
funeste gevolgen voor ons land hebben. In
dit verband is het wel zeer dwaas te zeggen,
dat groote gezinnen en gebrek aan verant-
woordelijkheidsbesef met elkaar gepaard
gaan.

Dit wil naar onze meening echter geens-
zins zeggen, dat groote gezinnen en verant-
woordelijkheidsbesef wel samengaan. Dat
verantwoordelijkheidsbesef kan zoowel bij
ouders van groote als van kleine gezinnnen
ontbreken.

Wij achten het dan ook heel niet gelukkig
in dit verband van besef van verantwoorde-
lijkheid te spreken, maar eerder van levens-
houding, van geloofsvertrouwen. Noch bij de
ouders van groote, noch bij die van gewild-
kleine gezinnen is allereerst een sociale drijf-
veer aanwezig, maar eerder bij de verschil-
lende ouders de meest uiteenloopende aan-
driften, waartoe bij de laatstbedoelde cate-
gorie gemak- en weeldezucht zeker wel de
belangrijkste rol spelen.

De heer }. ter Haar (c.h.) ontpopte zich
als tegenstander van dit ontwerp, uit het mo-
tief, dat dit voor „loon naar behoefte" zou
kiezen en tegen „loon naar prestatie". Daar-
om zou het in onze maatschappij, waarin loon
naar prestatie wordt uitgekeerd, niet passen.
Terecht echter wilde deze spreker zich op
dit principe niet vastleggen, omdat ten slotte
de practijk ook moet medespreken.

Had de heer Ter Haar het hierbij nu maar
gelaten! Door er andere bevolkingsroepen
dan de loonarbeiders bij te halen en eigenlijk
nog meer te willen dan het ontwerp gaf, ook
ten aanzien van het bedrag der uitkeering,
had zijn betoog eigenlijk bitter weinig practi-
sche waarde. Hij stemde dan ook ten slotte
tegen het ontwerp.

Ook de heer De la Bella (s.d.a.p.) had
bezwaren. Ook hij gaf de voorkeur aan hulp
aan het groote gezin op andere wijze dan
door middel van een kinderbijslag, zooals bij
de schoolgelden, de belastingheffing, de
woningvoorziening, enz. Voorts besprak hij
de bezwaren, die ook reeds in de Tweede
Kamer aanhangig waren gemaakt.

Wij gaan deze thans stilzwijgend voorbij,
maar merken op, dat, zoowel bij den heer De
la Bella als bij den (sociaaldemocratischen)
minister de voorheen steeds geopperde prin-
cipieele bezwaren tegen een wettelijke rege-
ling van den kinderbijslag schijnen te zijn
vervallen. In onzen leidraad voor de studie-
clubs hebben wij de resolutie opgenomen,
destijds op een congres door het N.V.V. en
het A.N.V. (neutrale vakverbond) gezamen-
lijk aangenomen. Ook in het boek „De
sociale verzekering", van H. Amelink, waar-
van pas de tweede druk is verschenen, zijn
enkele uitspraken uit sociaaldemocratischen
kring tegen den kinderbijslag opgenomen.
Deze betroffen voornamelijk twee punten.
Ten eerste: de kinderbijslagen brengen de
vaders van groote gezinnen in een bevoor-
rechte positie en breken de eenheid van de



arbeidersklasse. Dit argument, ontleend aan
de ideologie van den klassenstrijd, werd nu
niet meer gehoord.

Het tweede punt kwam hierop neer, dat
door den kinderbijslag het loonpeil in het al-
gemeen zou worden omlaag gedrukt tot het
uiterste bestaansminimum. Dit argument
werd door den heer De la Bella ook nu weer
aangevoerd. Desniettemin stemde hij toch
vóór het ontwerp. De scherp-afwijzende hou-
ding der sociaal-democratie werd dus ook
door hem, evenals door den minister, vaar-
wel gezegd. Een , drietal andere sociaal-
democraten echter stemde tegen.

Sterk stond de heer De la Bella naar ons
gevoelen, toen hij verklaarde niet de beteeke-
nis te begrijpen van de actie vóór de uitvoe-
ring door de bedrijfsraden, als deze bedrijfs-
raden toch weer de uitvoering kunnen leggen
in handen van administratiekantoren. Inder-
daad, aan zulk een leeg gebaar hebben wij
weinig. Uitvoering door bedrijfsraden is ge-
wenscht en noodig, maar dan ook ten volle
en zonder overdracht. De bedrijfsraden moe-
ten ook in dit opzicht het centrale punt van
een bedrijfsgewijze opbouw worden. Het is
te betreuren, dat daarnaast nog eens bedrijfs-
vereenigingen zijn ontstaan, die met „het be-
drijf" als zoodanig weinig uitstaande hebben.

Een warm voorstander bleek prof. mr.
P. A. Diepenhorst (a.r.) te zijn, hetgeen ons,
gezien zijn boek ,,De loonarbeid", niet heeft
verwonderd.

Hij vertolkte ten volle wat er in den kring
der christelijk-sociale beweging in dit opzicht
leeft en liet niet na, op de hem.eigen wijze
zoowel op de gewijzigde opvatting van den
heer Ter Haar als van de sociaal-democraten
te wijzen.

Wij laten hier het positieve deel van zijn
interessant betoog met instemming volgen:

,,De kindertoeslag is een element van loon-
bepaling; onder de factoren, die het loon be-
palen, moet de gezinsformatie een belangrijke
plaats innemen, omdat het behoefte-element
recht op erkenning heeft. Wordt daarmede
voedsel gegeven aan de gedachte, door den
heer Ter Haar zooeven geopperd, dat het
beginsel van loon naar praestatie, naar
arbeid, wordt ingeruild voor het beginsel:
loon naar behoefte? In geen enkel opzicht,
mijnheer de voorzitter!

Ook de voorstanders van den kindertoe-
slag willen dat elementaire principe: loon naar
arbeid handhaven, maar zij voegen er aan-
stonds aan toe, dat die arbeid niet is een ijle,
losse, op zichzelf staande grootheid, die kan
worden losgemaakt van den mensch, maar
dat die arbeid belichaamd is in den mensch
en dat, wie zegt: loon naar arbeid, ook zegt:
loon voor den arbeider. Loon voor den arbeid
is synoniem met loon voor den arbeider.
Arbeid — dat is het cardinale punt — is niet
een waar, die bij het arbeidscontract wordt
verkocht, gelijk koffie, thee, suiker en andere
waren, zonder dat de zedelijke band bindt
aan den verkooper van die waar. Neen, mijn-
heer de voorzitter, waar die arbeid onlos-
makelijk is verbonden met den mensch, kan
het niet anders, of bij het contract, dat han-
delt over de belooning van dien arbeid, die
als regel het eenige middel is om in het levens-
onderhoud van den arbeider te voorzien, zal
invloed moeten uitoefenen de belang-
rijkste factor, die den omvang van het levens-
onderhoud bepaalt, namelijk de gezins-

EEN NIEUW UITERLIJK

Ons blad heeft met ingang van dit num-
mer een eenigszins ander uiterlijk gekregen.
De kop boven het blad is veranderd en de
„opmaak" is gewijzigd, met daarbij passende
kopjes.

Het verschil is niet groot, maar de veran-
dering geeft, naar ons gevoelen, De Gids een
eenigszins aantrekkelijker voorkomen.

Vele jaren bleef dit voorkomen ongewij-
zigd. De nieuwe tijd stelt nieuwe eischen en
brengt nieuwe inzichten. Zeker niet in de
laatste plaats ten opzichte van krant en tijd-
schrift. Wij stellen er prijs op van de lezers
te hooren of zij de verandering ook een ver-
betering vinden.

Misschien dat het aantrekkelijker uiterlijk

van ons blad ook zal bijdragen tot het ge-
trouwer lezen en met meer graagte openen
van het blad, nu we het bovendien open-
gesneden thuiskrijgen.

En wellicht ook tot het maken van
propaganda voor nieuwe abonné's.

De Gids moet er bij de leden onzer organi-
saties, met name bij de afdeelingsbestuurders,
meer „in" gebracht worden.

Wie op de hoogte wil en moet zijn van
alles wat in de christelijke vakbeweging om-
gaat, wie „bij" wil blijven op christelijk-
sociaal gebied, moet De Gids lezen.

Er is nu een ongezochte aanleiding ons
blad meer abonné's te bezorgen.

Wie helpt mee?

grootte. Wordt dat aanvaard, loon naar
arbeid, kindertoeslag een element van het
loon, dan is daarmede tegelijkertijd het
standpunt afgebakend ten aanzien van ver-
schillende dubia, bij het ontwerp gerezen.
Immers, in die constructie ligt besloten, dat
dan aan de kleine zelfstandigen bij deze rege-
ling geen uitkomst kan worden geboden, al
is daarmede niet uitgesloten, dat ten aanzien
van die groep van personen een zelfstandige
regeling kan worden getroffen maar in een
loonregeling als deze kunnen de kleine zelf-
standigen niet worden betrokken.

Bij die constructie ligt ook in den aard van
de zaak, dat geen grens kan worden gesteld
aan het loonbedrag, waarboven geen toe-
slag mag worden gegeven. Bij die constructie
moet er ook een procentsgewijze verhouding
zijn tusschen loon en toeslag en eveneens ligt
het in den aard van de zaak, dat bij die
constructie op het bedrijf de lasten moeten
rusten. Dat beteekent niet, dat er persé
nieuwe lasten aan worden toegevoegd.

Immers, de opzet van het ontwerp is juist
een betere regeling van het bestaande, het
uitgekeerde loonbedrag en op welke wijze de
kosten, die aan den toeslag verbonden zijn,
zullen worden verdisconteerd in de andere
loonen, is een zaak van de toekomst, waar-
over niemand een beslist bescheid kan geven.

Mijnheer de voorzitter! Het rechtvaardige
van dit beginsel kan niet worden ontkend
met het aanvoeren van practische bezwaren,
met het aanvoeren van een bezwaar, als zoo
dikwijls wordt gehoord, nl. dat daardoor de
zorgeloosheid zou toenemen. Het is een
merkwaardige gedachte, dat die zorgeloos-
heid bij de vaders van groote gezinnen zou
•worden vermeerderd, indien zij dezen kinder-

toeslag ontvingen. Wel kras is de bewering,
geuit bij een debat, waarop ik straks doelde,
in de Provinciale Staten van Noord-Holland,
toen een woordvoerdster zeide: Waar blijft
dan de prikkeling bij het geven van kinder-
toeslag om zich te bekwamen, om vooruit te
komen? Is het dan niet veel voordeeliger om
te blijven wat men is en 10 kinderen de we-
reld in te schoppen en 's avonds na afloop
van het werk een sigaartje op te steken en
in de sofa te rusten en kindertoeslag te ont-
vangen?

Het is een caricatuur, die gegeven wordt
van den kindertoeslag, wanneer een derge-
lijke bestrijding gevoerd wordt. Ook bij het
geven van den kindertoeslag wordt de arbei-
der niet onttrokken aan de worsteling om het
bestaan, al wordt deze strijd eenigermate ver-
licht op een wijze, die niet de energie doodt,
maar prikkelt. Kindertoeslag behoort dan ook
met ziektegeld en invaliditeitsverzekering
thuis in een loonstelsel, dat gedragen wordt
door de gedachte, dat de loonarbeid, vrijwel
het eenige middel om in het levensonderhoud
te voorzien, den arbeider in staat behoort te
stellen orn met God en met eere zijn gezin te
kunnen onderhouden."

Het ontwerp werd, na verdediging door
den minister, met 27 tegen 7 stemmen, aan-
vaard. Tegen stemden 3 christelijk-histori-
schen, 3 sociaal-democraten en l liberaal.

Wanneer de wet zal worden uitgevoerd
kon de minister niet zeggen. Er moeten 20
uitvoeringsbesluiten worden uitgevaardigd.
Hij beloofde echter zooveel mogelijk spoed
te betrachten.

Moge deze wet spoedig in het Staatsblad
verschijnen.

DE MIDDENSTANDSRAAD
Op 30 Juni 1919 werd tusschen den toen-

maligen Minister van Landbouw, Handel en
Nijverheid en de drie middenstandsbonden,
overeenstemming verkregen over de instelling
van den Middenstandsraad. Bij Koninklijk
Besluit van 4 September 1919 werd de Mid-
denstandsraad erkend.

In 1939 bestond deze raad dus 20 jaar,
welk lustrum op Donderdag H December jl.
officieel is herdacht. Een verslag van deze
herdenking vonden wij in De Christelijke
Middenstander. Volgens dit verslag zijn in
deze bijeenkomst, in tegenwoordigheid van

den Minister van Economische Zaken, vele
goede woorden gesproken. Met name zijn de
voorzitter van den Middenstandsraad, mr.
A. I. M. J. Baron van Wijnbergen en de
secretaris, de heer L. Bückman, die beiden
sedert de oprichting deze functies bekleeden,
gehuldigd. Jammer, dat wij over den arbeid
van den raad daarin zoo weinig vernemen.
Daar ook overigens over zijn werkzaamheden
weinig publicaties geschieden, is er veel mis-
verstand over de taak van den raad.

Hij heeft een geheel eigen karakter.
Hoewel de voorzitter van den raad in ge-



meen overleg met den minister wordt be-
noemd en de kosten, die de raad heeft, ten
laste van de staatsbegrooting worden ge-
bracht, is hier van een overheidsinstelling als
bij voorbeeld den Hoogen Raad van Arbeid
geen sprake. De Middenstandsraad is door
den georganiseerden middenstand in het
leven geroepen. Zijn leden worden door de
middenstandsbonden aangewezen.

De taak van den raad bestaat in het „be-
handelen van algemeene onderwerpen, die
voor den Nederlandschen handeldrijvenden
en industrieelen middenstand van belang
zijn, het overleggen met of voorstellen doen
aan de ter zake bevoegde ministers en verder
aan zoodanige colleges, autoriteiten en ambte-
naren, als naargelang van den aard der
onderwerpen.daarvoor in aanmerking komen."

De raad bespreekt dus de vraagstukken
van den middenstand en richt zich eventueel
tot overheidsinstanties in het belang van den
middenstand. Hij kan adviezen uitbrengen
aan den minister in zake wetsontwerpen, die
den middenstand raken. Dit is dan ook her-
haaldelijk geschied. Met name is bekend, dat
de raad grooten invloed heeft geoefend op
den inhoud van de wetsontwerpen in zake
de weeldebelasting. Ook ten aanzien van de
Winkelsluitingswet, de Wet op de uitver-
koopen en de Vestigingswet heeft de raad
zijn adviezen gegeven.

Eenige verplichting daartoe bestaat niet,
maar het spreekt vanzelf, dat de raad gaarne
adviezen verstrekt over onderwerpen, die
voor den middenstand van belang zijn. Een
vertegenwoordiger van den Minister van
Economische Zaken woont de vergaderingen
van den raad bij.

Bij de herdenking is er de nadruk op ge-
legd, dat de raad bij zijn adviezen steeds het
algemeen belang in 't oog heeft gehouden. Dit
was1 met name te danken aan den voorzitter,
die, naar aller meening, op zeer bekwame en
objectieve wijze leiding heeft gegeven.

.De Minister van Economische Zaken heeft
zijn herdenkingsrede dan ook geëindigd met
de volgende woorden:

„Spreker hoopte, dat de beproefde begin-
selen, welke onder leiding van haar tegen-
woordigen president den raad tot richtsnoer
strekken, ook in de toekomst als zoodanig
zullen gelden, namelijk, dat de dingen breed
bezien worden, dat nooit eenig groepsbelang
op den voorgrond zal treden, maar het natio-
naal belang steeds zal blijven worden gezien
als wat de discussies en de besluiten van den
Middenstandsraad moet blijven beheerschen.
Onverbiddelijk hebt u, mijnheer de voorzitter,
dingen, die het groepsbelang alleen raakten,
naar de standsorganisaties teruggewezen. U
hebt nooit gestreefd naar propagandistische
effecten naar buiten. Vandaar dan ook, dat
u openbaarheid van de zittingen van den
raad steeds hebt afgewezen."

Uit deze woorden blijkt duidelijk de waar-
deering voor den raad en zijn arbeid, maar
ook dat dit werk in alle stilte gebeurt.

Daarom mag bij een gelegenheid als deze
dit stuk „ordening" meer op den voorgrond
worden gebracht. Moge dit ook leiden tot
meer organisatiebesef bij de middenstanders,
die thans nog in groote meerderheid buiten
de organisaties staan, hoewel zij mede profi-
teeren van het werk, dat door de organisaties
wordt verricht.

RUSTTIJDENBESLUIT VOOR
HANDELSREIZIGERS

Verschenen is een voorontwerp-Rusttijden-
besluit voor handelsreizigers.

Als we ons niet vergissen is dit de eerste
poging, die gedaan wordt om aan den arbeids-
duur van den handelsreiziger eenige wette-
lijke beperking aan te leggen. Dit geschiedt
niet in den vorm van een regeling van den
arbeidsduur, omdat zulk een regeling aan
groote bezwaren onderhevig is in verband
met den aard van de betreffende werkzaam-
heden. Wat geregeld wordt zijn alleen de
rusttijden, dus de perioden,' waarin niet ge-
werkt mag worden.

Nadat artikel l de noodzakelijke begren-
zing van het begrip „handelsreiziger" heeft
gegeven en heeft bepaald, dat verzekerings-
agenten daaronder niet zullen vallen, zegt:

Artikel 2. Dat op Zondag geen arbeid als
handelsreiziger mag worden verricht.

Artikel 3. Dat des Zaterdags na l uur na-
middag geen arbeid mag worden verricht.

Artikel 4. Dat een dagelijksche rustperiode
van ten minste 9 uren, vallende tusschen
9 uur des namiddags en 7 uur des voormid-
dags moet worden gegeven.

Hiermede is de inhoud van dit zeer korte
voorontwerp volledig aangegeven.

Wij nemen uit de memorie van toelichting
nog het volgende op, waarin de motiveering
van de indiening van dit voorontwerp wordt
gegeven.

„Zoowel in lichamelijk als in geestelijk op-
zicht is het beroep van handelsreiziger dik-
wijls zeer inspannend. Het wil den onderge-
teekende daarom gewenscht voorkomen, dat
voor deze categorie arbeiders enkele voor-
schriften tot het tegengaan van een over-
matigen arbeidstijd worden vastgesteld.

Het is in verband met den aard van dit
beroep niet mogelijk gebleken een maximum
voor den dagelijkschen werkduur vast te
stellen. Derhalve is volstaan met een voor-
ziening ten aanzien van die punten, welke
voor regeling vatbaar waren, te weten: een
verbod van beroepsarbeid op Zondag en op
Zaterdag na l uur des namiddags en de vast-
stelling van een verplichten dagelijkschen
rusttijd van negen uren, gelegen tusschen
9 uur des avonds en 7 uur des morgens.

Practisch wordt door handelsreizigers
reeds thans op Zondag niet gewerkt. De
arbeid op Zaterdag bestaat veelal in het des
morgens afdoen van administratie en in het
houden van besprekingen met den patroon.
De tijd van 9 uur des avonds tot 7 uur des
morgens is weinig geschikt voor het eigen-
lijke werk van den handelsreiziger en de
meeste handelsreizigers werken dan ook niet
gedurende dien tijd.

Er komen evenwel ongunstige uitzonderin-
gen voor en bovendien zal vermoedelijk nog
menigmaal na 9 uur des avonds administra-
tief werk worden verricht. Ten einde dit
tegen te gaan is een regeling, als in het voor-
ontwerp neergelegd, gewenscht. De regeling
is zeer eenvoudig gehouden. Uitzonderingen
zijn niet opgenomen, want juist deze maken
het vaststellen van allerlei administratieve
voorschriften noodig en bemoeilijken de con-
trole. Indien zich bij de uitvoering der rege-
ling gegronde bezwaren mochten voordoen,
dan kan daaraan met een vergunning inge-
volge artikel 19 der Arbeidswet-1919 wor-
den tegemoet gekomen.

Afzonderlijke bepalingen omtrent den reis-
tijd zijn niet opgenomen. Voor handelsreizi-
gers moet het reizen voor hun beroep in ver-
band met de definitie van „handelsreiziger"
ir. artikel l, eerste lid, onder b, als arbeid
worden beschouwd."

KARAKTER DER WERKVERSCHAFFING

In no. 25 van De Gids hebben wij het
adres opgenomen, dat ons verbond aan den
Minister van Sociale Zaken heeft gezonden,
in zake het wijzigen van het karakter der
werkverschaffing.

Wij hebben daarop van Zijne Excellentie
dd. H/12 het volgende antwoord ontvangen:

t
i

„Met meer dan gewone belangstelling nam
ik van den inhoud van Uw schrijven kennis.

Opdat hier geen misverstand ontsta meen
ik goed te doen U mede te deelen, dat de
toenmalige minister, prof. Romme, reeds be-
sloten had, behalve het probleem van de
arbeidsvoorwaarden, ook dat van de plaat-
sing ter onderzoek op te dragen aan de
directie van den Rijksdienst voor de Werk-
verruiming. Ik weet, dat de directie met
groote nauwkeurigheid deze zaak, waarover
ook de Contact-commissie uit de Vakcen-
trales zal worden gehoord, voorbereidt.

De groote voordeelen, welke Uw verbond
ziet in het onttrekken van de te werk gestel-
den aan de sfeer van de werkloozenzorg,
worden ook door mij onderschreven. Niets
zal mij aangenamer zijn dan dat de tijdsom-
standigheden het mij mogelijk zullen maken
de op dit terrein levende denkbeelden te ver-
wezenlijken, waarbij echter uiteraard nauw-
gezet zal moeten worden overwogen, in hoe-
verre de hier bedoelde arbeid geheel met
arbeid uit het vrije bedrijf kan worden gelijk-
gesteld.

De Minister van Sociale Zaken:

(w.g.) J. v. d. TEMPEL.

Dit antwoord wettigt de hoop, dat deze
zaak, die nu reeds zoo lang slepende is,
eerlang toch tot uitwerking en toepassing zal
komen.
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CHRISTELIJKE PSYCHOLOGISCHE CENTRALE
VOOR SCHOOL EN BEROEP

Bij de wisseling des jaars mochten wij vele
goede wenschen ontvangen. Aan allen, die
ze ons deden toekomen, onzen hartelijken
dank, \Vederkeerig wenschen wij <den hoofd-
besturen der aangesloten organisaties, den
afdeelingsbesturen, den besturen van onze
besturenbonden, den leden der plaatselijke
commissies van „Draagt Elkanders Lasten"
en verder allen, die onze beweging in eenig
opzicht of functie dienen, ook al onze aan-
gesloten leden: een rijk gezegend 1940.

God make u en ons getrouw om te midden
van de donkerheden van dezen tijd, Hem te
dienen in den arbeid voor onze christelijke
vakbeweging.

Namens het dag. bestuur van het C.N.V.:
A. STAPELKAMP, voorzitter.

„DRAAGT ELKANDERS LASTEN".

Overzicht hulpverleeningen
in de maand November 1939.

In de maand November werden geheel of
gedeeltelijk voor rekening van „D.E.L." ter
verpleging opgenomen in de na te noemen
inrichtingen:

Sanatoria, enz.
Kind van lid Bouwarbeiders, Groningen.

San. „Sonnevanck".
Kind van lid Fabr.- en Transportarbei-

ders, Hilversum. San, „Sonnevanck".
Kind van lid Fabr.- en Transportarbei-

ders, Rotterdam. Zeehospitium.
Echtgenoote van lid Kantoor- en Han-

delsbedienden, Rotterdam. San. „Dennen-
heuvel".

Echtgenoote van lid Kantoor- en Han-
delsbedienden, Zutphen. San. Almen.

Kind van lid Kleermakers, Rotterdam.
Zeehospitium.

Lid van Landarbeiders, Slootdorp. San.
„Sonnevanck".

Kind van lid Landarbeiders, Tzumma-
rum. San. Appelscha.

Kind van lid Metaalbewerkers, Dordrecht.
Zeehospitium.

Kind van lid Pers. in Publieken Dienst,
Zutphen. San. Almen.

Rusthuizen.
Lid van Pers. in Publ. Dienst, Den Hel-

der. „Bosch en Heide" te Laren.

Ziekenhuizen.
Kind van lid Bouwarbeiders, Leeuwarden.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbei-

ders, Sprang.
Echtgen. van lid Landarbeiders, Marrum.
Echtgen. van lid Landarbeiders, Anjum.
Echtgen. van lid Landarbeiders, Zaamslag.

Koloniehuizen.
4 kinderen van 4 leden Fabr.- en Transp.-

arbeiders, Noordwijk.
Kind van lid Bouwarbeiders, Noordwijk.

(Opname tijdelijk uitgesteld, vanwege
sluiting der koloniehuizen op last van
den Minister van Defensie.)

Het bestuur van de Christelijke Psycholo-
gische Centrale voor School en Beroep nam
in zijn in December gehouden vergadering
kennis van de groote belangstelling, die de
geopende cursus in zake voorlichting bij be-
roepskeuze heeft gevonden. Er hebben zich
ruim 50 deelnemers aangemeld. Zoowel uit
de kringen van het onderwijs als van de
sociale organisaties hebben zich personen
laten inschrijven. De cursus is inmiddels be-
gonnen.

Besloten werd de eerstkomende jaarver-

gadering te houden op Zaterdag 16 Maart
1940 te Utrecht. Prof. Waterink verklaarde
zich bereid in deze vergadering een voor-
dracht te houden over het verband tusschen
de lagere school en de beroepsgeschiktheid.

Uitvoerig werd voorts gesproken over de
mogelijkheden van het instellen van een
reizend psycho-technisch laboratorium. Met
de bureaux voor beroepskeuze, die hiernaar
gevraagd hebben, zal nader overleg worden
gepleegd.

Andere vormen van hulp.
Huishoudelijke hulp.

Echtgen. van lid Bouwarbeiders, Vlaar-
dingen.

Echtgen. van lid Landarbeiders, Dedems-
vaart.

Echtgen. van lid Landarbeiders, Dubbel-
dam.

Echtgen. van lid Metaalbew., Dieren.
Echtgen. van lid Metaalbew., Utrecht.
Echtgen. van lid Metaalbew., Zwijn-

drecht.
Echtgen. van lid „Unitas", Dinxperlo.

Ext ra-voeding.
Kind van lid Ambtenaren, Eindhoven.
Lid van Bouwarbeiders, Leeuwarden.
2 kinderen van lid Bouwarbeiders, Beilen.
Kind van lid Bouwarbeiders, Dedemsvaart.
Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,

Leeuwarden.
Echtgen. van lid Fabr.- en Transportarb.,

Terneuzen.
2 kinderen van lid Fabr.- en Transport-

arbeiders, Dordrecht.
2 kinderen van 2 leden Fabr.- en Transp.-

arbeiders, Leiden.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbei-

ders, Vlaardingen.
Echtgen. van lid Houtbewerkers, Utrecht.
Kind van lid Houtbewerkers, Leiden.
Lid van Landarbeiders, Ferwerderadeel.
Lid van Landarbeiders, Slootdorp.
Lid van Landarbeiders, Kollum.
Kind van lid Landarbeiders, Oostwold.
Zuster van lid Landarbeiders, Dantuma-

deel.
Kind van lid Metaalbewerkers, Amster-

dam.
Echtgen. van lid Metaalbewerkers, Schie-

dam.
Lid van „Unitas", Hengelo,
Kind van lid Voed.- en Genotmiddelen-

arb., Vlissingen.

Diversen.
Lid van Fabr.- en Transportarbeiders,

\Vormerveer.
Kind van lid Fabr.- en Transportarbei-

ders, Haarlem.
Kind van lid Houtbewerkers, Katwijk.
Lid van Kantoor- en Handelsbedienden,

Amsterdam.
Echtgen. van lid Landarbeiders, Anjum.
2 kinderen van lid Landarbeiders, Voor-

schoten.
Echtgen. van lid Metaalbewerkers, Zwolle.

Kind van lid Metaalbewerkers, Den Haag.
Kind van lid Metaalbewerkers, Katwijk

aan Zee.
Lid van Pers. in Publ. Dienst, Steenwijk.
Kind van lid Voed.- en Genotmiddelen-

arbeiders, Vlissingen.

„Draagt Elkanders Lasten" is een hulp-
fonds, dat met inschakeling van een rede-
lijke gezinsbijdrage, zijn deelnemers-r.&.c.-
patiënten, na een mmzmum-wachttijd van zes
maanden, hulp verleent:

bij sanatoriumver pleging en bij verpleging
in andere inrichtingen van herstel tot pi.m.
50 pet. van de verpleegkosten;

bij, door het consultatie-bureau, in verband
met tuberculosebestrijding, geadviseerde
andere vormen van hulp, als: extra-voeding,
hulp in de huishouding, enz.

tot bedragen als redelijkerwijze noodig
blijken.

„D.E.L." helpt alleen, indien het consul-
tatie-bureau daartoe, dn verband met t.b.c.-
bestrijding, adviseert.

Er moet thans krachtiger dan ooit worden
geijverd voor opvoering van het „D.E.L."-
deelnemertal. Nóg zijn niet alle christelijk
georganiseerden ,,D.E.L."-deelnemer.

Per l Januari 1940 ontbreken nog rond
35.000 aan de deelnemerslijst.

De cijfers per organisatie en per plaatse-
lijke afdeeling zijn kort geleden per circu-
laire aan de hoofdbesturen, plaatselijke
„D.E.L."~commissies en besturenbonden
medegedeeld.

Aan den arbeid, ,,D.E.L."-propagandisten!
W. DE JONG,
penningm.-beheerder „D.E.L.".

KORT VERSLAG VAN DE VERGADE-
RING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

OP VRIJDAG 8 DECEMBER 1939.

De ochtendzitting van deze vergadering
was hoofdzakelijk gewijd aan de bespreking
van de regeling der verbondscontributie, in
verband met het feit, dat de organisaties vele
niet-betalende gemobiliseerde leden tellen.

Besloten werd voor het jaar 1940 de rege-
ling te doen gelden, die ook voor het vierde
kwartaal 1939 van kracht was.

Over eenige mededeelingen werd nog van
gedachten gewisseld.

In de middagvergadering, die ook voor de
hoofdbestuurders van de aangesloten orga-
nisaties toegankelijk was, hield de heer dr. ir.
A. H. W. Hacke, Directeur-Generaal van
den Arbeid, een lezing over het onderwerp:

l



„De taak en de practijk der Arbeidsinspec-
tie", aan de hand van de volgende stellingen:

1. Zonder speciaal toezicht is geen goede
uitvoering der sociale wetgeving mogelijk.

2. Het toezicht op de uitvoering der ar-
beids- en veiligheidswetgeving kan alleen
worden uitgeoefend door ambtenaren.

3. Het is wenschelijk, dat het toezicht op
de arbeids- en veiligheidswetgeving bij één
dienst berust.

4. De eenige juiste werkloosheidsbestrij-
ding bestaat in terugbrenging van de arbei-
ders in het normale bedrijfsleven.

5. De opneming in het bedrijfsleven kan
worden gestimuleerd door scholing, herscho-
ling en omscholing.

6. Eveneens kan de opneming gestimuleerd
worden door betere controle op de Arbeids-
wet.

7. Indien van overheidswege maatregelen
worden genomen tot scholing, herscholing
en omscholing, behoort dit te geschieden,
naast het nijverheidsonderwijs, in de onder-
nemingen zelf, met toezicht van goed inge-
werkt technisch personeel.

8. Indien de overheid werkverruimend op-
treedt, moeten de voorwaarden van uitvoe-
ring zooveel mogelijk het normale bedrijfs-
leven benaderen.

Van de gelegenheid schriftelijke vragen
over dit onderwerp te stellen, werd door een
groot aantal aanwezigen gebruik gemaakt.

Na de boeiende voordracht kreeg de heer
Hacke daardoor de gelegenheid op verschil-
lende detadls nog uitvoerig in te gaan.

F. P. FUYKSCHOT, secretaris.

ABONNEMENTSGELD.

Den abonné's wordt vriendelijk verzocht
het verschuldigde abonnementsgeld voor den
Sisten jaargang van De Gids, aanvangende
l Januari 1940, in den loop van Januari, het-
zij per postwissel, hetzij door storting op
de postrekening van het C.N.V., Utrecht,
no. 17982, over te maken. Op de achterzijde
der formulieren gelieve men te vermelden:
,,Abonnementsgeld De Gids Sisten jaar-
gang."

Het abonnementsgeld bedraagt voor leden
der bij het C.N.V. aangesloten vakbonden
ƒ l .50, voor andere personen ƒ 2.— per
jaargang.

Indien het abonnementsgeld per 31 Januari
1940 niet is ontvangen, zal daarover met
verhooging der incassokosten worden be-
schikt. W. DE JONG, penningmeester.

Zonnehuis'kalender voor het jaar 1940. —
Uitgave van „Het Zonnehuis" te Beek-
bergen.
Het is de eerste maal, dat deze kalender

verschijnt.
De netto-opbrengst van den verkoop komt

geheel ten goede aan de behoeftige lijders
aan een slepende ziekte, wier verpleging en
verzorging deze vereeniging zich ten doel
heeft gesteld.

De crayon-teekeningen op de voorzijde der
bladen zijn van de hand van den bekenden
Veluwschen schilder Xeno Münninghoff en
speciaal voor dit doel v^^aardigd. De typo-

8

grafische verzorging is van Drukkerij
,,Vada" (Zomer 6 Keuning) te Wageningen.
De achterzijde der bladen beoogt den lezer
op de hoogte te brengen van het werk en de
totstandkoming van het huis.

Deze kalender is ongetwijfeld een sieraad

voor de huiskamer. De verkoopprijs bedraagt
ƒ 0.60 bij franco toezending per post. Meer-
dere exemplaren tegelijk ƒ 0.55 per stuk.
Hierin zit een behoorlijke winstmarge ten
bate van „Het Zonnehuis", indien de geheele
oplaag wordt uitverkocht.

Almelo.

Vrijdag 15 Dec. jl. hield onze studieclub een
goed bezochte vergadering.

Wegens ongesteldheid van den inleider, behan-
delde onze voorzitter het aangewezen onderwerp:
,,De grondslagen van het Marxisme".

Spr. behandelde het wijsgeerig stelsel van het
Marxisme en het onderscheid tusschen socialisten,
communisten en het Russisch bolsjewisme. Spr.
wees er ten slotte op, hoe gestreden moet worden
voor een betere toekomst en een betere wereld.

De bestuursverkiezing bracht1 geen verandering.
De vrienden H. Prinsen, J. Brasz en G. Jansen wer-
den herkozen.

Amsterdam.

De Plaatselijke Commissie Amsterdam van ons
Tuberculosefonds ..Draagt Elkanders Lasten", hoopt
op Woensdag 24 Januari a.s., des avonds te 8 uur,
een grooten propaganda-filmavond te houden in de
Waalkerk. IJselstraat 32, Amsterdam-Zuid. Vertoond
zullen worden historische en cultureele films (spre-
kende films en muzikale begeleiding).

De weleerw. zeergel, heer dr. P. G. Kunst, heeft
zich bereid verklaard een opwekkend woord te
spreken.

Welwillende medewerking zal worden verleend
door het zangkoor „Maranatha", directeur de heer
H. F. Smit. Het belooft dus een goede avond te
zullen worden.

De toegangsprijs bedraagt slechts 10 cent per per-
soon; voor militairen en werklooze leden, alsook voor
kinderen, is de prijs gesteld op 5 cent.

Bewijzen van toegang zijn verkrijgbaar aan het
bureau van den A.C.B., Bosboom Toussaintstr. 30,
tel. 8-3-6-0-6 en bij de heeren K. Trimp, Alblas-
straat 44 huis; J. Gringhuis, Griftstraat 10 huis; J. W.
de Koster, Talmastraat 29; P. R. Riemer, Mauve-
straat Shuis; G. A. v. Batenburg, Lutmastraat 168 I;
W. Zweep, Ingogostraat 2 huis; ]. H. Goossen,
Majubastraat 63 I en des avonds aan de zaal.

Wij noodigen onre leden uit met hun huisgenooten
en bekenden, van de aangeboden gelegenheid, een
genotvollen avond te kunnen doorbrengen, gebruik
te maken.

Middelburg.

Dinsdag 19 December jl. hield de Christelijke
Besturenbond voor de laatste maal in 1939 een
algemeene vergadering.

Onder de ingekomen stukken was er een 2-tal
dat goed onder het oog werd gezien. Het betrof
een mededeeling over datgene, wat het vakverbond
in mobilisatietijd reeds heeft bereikt en nog enkele
zaken waaromtrent nog geen direct resultaat was
bereikt.

De tweede circulaire betrof de vergoeding aan
gemobiliseerden. Van beide circulaires werd goede
nota genomen en alle aanwezigen konden instem-
men met de woorden van den voorzitter, wanneer
hij dank bracht aan het vakverbond, voor zijn arbeid
en het reeds bereikte resultaat.

De voorzitter kon ook mededeelen, dat hij en de
secretaris een onderhoud hebben gehad met den
burgemeester van Middelburg, betreffende het zit-
ting nemen van afgevaardigden van den C.B.B, in
op te richten comité's.

Hoewel niet geheel voldaan met het antwoord
van den burgemeester, kon toch worden geconsta-
teerd, dat deze met onze wenschen rekening zal
houden.

Ook deelde de voorzitter mede, dat met de huis-
bezoek-campagne slechts 20 leden werden inge-
schreven.

Dit aantal is zeer gering en hij constateerde, dat
er in vele afdeelingen een lauwe geest bestaat. Dit
moet veranderen. De tijdsomstandigheden dringen op

paraatheid aan. Laten allen medewerken, de eens
verkregen rechten te behouden.

Ten slotte wenschte hij allen leden gezegende kerst-
dagen, waarna de secretaris met dankzegging ein-
digde.
M. A. F.

Puttershoek.

Op Donderdag 21 Dec. jl. hield de Christelijke
Besturenbond een propaganda-vergadering. Aanwezig
waren pi.m. 100 personen.

Te 7 uur werd de vergadering geopend door den
voorzitter, vr. C. Lans, die gemeenschappelijk liet
zingen Psalm 68 : 10, voorlas Matth. 7 : l—14 en
voorging in gebed. Hierna heette hij de aanwezigen
welkom, in het bijzonder den burgemeester, ds. en
mevr. Van Grieken en den heer Van Alkemade, met
het jeugdkoor ,,De Puttertjes".

Na in het kort het doel van dezen avond uiteen-
gezet te hebben, gaf hij het woord aan ds. Van
Grieken, voor het uitspreken van het openingswoord.

Deze liet in zijn rede uitkomen, dat van hem niet
verwacht mocht worden een technische uiteenzetting
van de vakbeweging, doch dat hij alleen wilde doen
uitkomen, dat als de eischen van Gods Woord en het
Koninkrijk Gods vooropstaan, de rechtsorde in de
maatschappij moet volgen.

Na er op te hebben gewezen, dat er zooveel mis-
verstand bestaat ten aanzien van de christelijke vak-
beweging, wekte hij allen, die daarvoor in aanmer-
king komen, op tot aansluiting.

Hierna bracht het jeugdkoor verdienstelijk ten ge-
hoorc een 5-tal liederen, waarna de voorzitter den
spreker van dezen avond, den heer Fuykschot, wel-
kom kon heeten en direct het woord verleenen voor de
behandeling van het onderwerp ,,In volle wapenrus-
ting".

In deze rede liet spreker uitkomen, dat het voor
ieder duidelijk is wat het wil zeggen in volle wapen-
rusting, doch hij wees er in het bijzonder op, wat het
wil zeggen voor de christelijke vakbeweging in dezen
tijd.

Nadat de heer Van Alkemade ten beste gegeven
had ,,De zwerver in het ijs", kreeg ds. Lafeber ge-
legenheid het slotwoord te spreken, waarin hij duide-
lijk deed uitkomen, dat op alle terrein des levens Gods
Woord richtgevend moet zijn, zoodat ook op het ter-
rein van den arbeid gehandeld moet worden naar het
gebod: God lief te hebben boven alles en den naaste
als zichzelven. Dan wordt niet gevraagd en berekend
of men door christelijk georganiseerd te zijn wat meer
uitkeering geniet of iets minder contributie betaalt,
doch acht het meer zijn plicht naar de mate zijner
krachten mede te werken aan de uitkomst der chris-
telijke vakbeweging.

Te ruim 10 uur kon de voorzitter de vergaderden
dank zeggen voor dezen goed geslaagden avond en
sloot ds. Lafeber met dankgebed. G.

INHOUD: Terugblikken en vooruitzien. -
Bij d' eindstreep. — Een zilveren jubileum. —
Een nieuw uiterlijk. - De kinderbijslagver-
zekering in de Eerste Kamer. — De Midden-
standsraad. — Rusttijdenbesluit voor handels-
reizigers. • Karakter der werkverschaffing.

- Christelijke Psychologische Centrale voor
School en Beroep. -- Officieel: a. l Januari
1940; b. „Draagt Elkanders Lasten"; c. Kort
verslag van de vergadering van het Algemeen
Bestuur; d. Abonnementsgeld. -- Boekbespre-
king: Zonnehuis-kalender voor het jaar 1940.

Voor en van onze besturenbonden: a.
Almelo; b. Amsterdam; c. Middelburg; d.
Puttershoek.


