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PASCHEN 1940

Indien gij dan met Christus opgewekt
zijt. Col. 3 : 1.

Door heel de christenheid gaat in deze
dagen den Paaschjubel: De Heer is waarlijk
opgestaan."

Zeker niet alleen in de „democratische"
landen, maar ook in de autoritaire staten.
Niet alléén in het uit duizend wonden bloe-
dende Finland, maar ook in het misleide en
mishandelde Russische volk, waar het Paasch-
feest steeds zulk een hoogtij-feest was.

Ja, wellicht heeft de echte Paaschzang
daar het best en het zuiverst geklonken, waar
de gekruisigde en opgestane Heiland wordt
tegengesproken en vervolgd, waar voor de
geloovigen de dood dichter bij schijnt dan
het leven,

Wat een onuitsprekelijk voorrecht, dat het
Paschen, Opstandingsdag, kan zijn, terwijl de
bommen en granaten dood en verderf ver-
spreiden.

Hoe heerlijk, dat de vervolgingswoede der
menschen dien Paaschjubel niet vermag te
doven, maar eerder tot een'fijner en zuiver-
der afgestemden. klank doet verklinken. En
hoe lijkt het ons alsof zij, die door het lijden
van den tegenwoordigen tijd het dichtst bij
het lijden en sterven van Jezus staan, ook het
best en het schoonst Zijn opstandingskracht
kunnen gevoelen.

Toch is dit slechts schijn.
Toch is dit slechts uiterlijkheid.
Waar het op aankomt is, met Christus te

zijn opgewekt, dat wil zeggen heel onze zon-
digheid, ons leven met zijn gebreken en, af-
dwalingen en dwaasheden, ons op den troon
verheven ik te hebben prijsgegeven en dage-
lijks weer prijs te geven tot afstervens toe,
om nu voortaan met Christus te leven.

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt...
Indien gij dat oude, verdorven bestaan, die

zelfzucht, dien hoogmoed, die eigengerechtig-
heid en eigenwilligheid hebt losgelaten om in
een nieuw godzalig leven te wandelen, zoekt
dan de dingen die boven zijn, waar Chris-
tus is.

Dat is de vrucht van Paschen.
Die vrucht is gelijk bij hen, die naar de

Syberische steppen zijn verbannen of in con-

centratiekampen zuchten, of die nog in vrede
en welvaart mogen leven en rustig mogen
samenkomen om hun geloof uit te spreken.

Maar er is toch verschil.

Want nu de Heer is opgestaan,
Nu vangt het nieuwe leven aan.

En dat bete'eken.t voor ons, die nog in vrij-
heid mogen leven, dat in onzen handel en
wandel, in ons verkeeren te midden van het
bedrijfsleven, in ons maatschappelijk optre-
den, iets van dat nieuwe leven zichtbaar en
tastbaar moet worden.

Hierin ligt ook de geweldige beteekenis
van Paschen voor de christelijk-sociale actie.

Zonder Paschen geen christelijk-sociale
actie.

Want als onze christelijk-sociale strijd niet
uit de opstandingskracht van Jezus Christus
voortkomt, maar een eigen gemaakte en
eigengereide strijd is, alleen met menschelijke
doeleinden, dan is hij in niets onderscheiden
van eiken anderen maatschappelijken strijd
en mag op den naam christelijk-sociaal geen
aanspraak maken,

Christelijk-sociale actie in de volle betee-
kenis van het woord kan alleen gevoerd wór-
den door hen, die met Christus zijn opgewekt
en uit Zijne opstandingskracht een nieuw
leven in Zijn gemeenschap zijn aangevangen.

Maar indien gij dan ook met Christus zijt
opgewekt, versta dan uw roeping, aanvaard
uw verantwoordelijkheid.

Hij, die opgestaan is en in u een. nieuw

leven tot openbaring brengt, wil er iets van
zien in uw leven. Het mag niet in uw hart
besloten blijven, maar moet naar buiten tre-
den; het moet de verhouding van den arbei-
der tot zijn mede-arbeider, van den werk-
gever tot den werknemer, van de overheid
tot haar dienaren doordringen.

Heel het maatschappelijk leven moet ge-
tuigenis 'afleggen van de opstanding van
Jezus Christus uit den dood, het moet gehoor-
zaamheid leeren aan den Vorst des Levens,
die Overwinnaar is van dood en graf en
daarom de Koning van het leven op aarde en
in den hemel.

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt....
Dat is een nieuw begin, dat is een heel

program.
Nu niet meer in eigenwilligheid, dit doen

en wat anders laten, maar den opgestanen
Christus volgen, die door Zijn opstanding
een nieuw leven op deze aarde heeft mogelijk
gemaakt.

Dat beteekent voor velen in dezen tijd ge-
tuigen door hun lijden en hun zwijgend dul-
den, voor anderen door hun spreken en han-
delen.

Die laatste mogelijkheid is ons nog gelaten.
Wij mogen nog spreken en wij kunnen in ons
land nog handelen, ook op sociaal gebied.

Laat ons dan zóó spreken en zoo handelen
ais de opgestane Heer het ons doet zien.
Spreken van en handelen uit Zijn opstan-
dingskracht, waardoor ook thans nog ver-
nieuwing van het maatschappelijk leven mo-
gelijk is.

Christelijk-sociale vernieuwing door Pa-
schen.

Komt deze roep niet tot u en tot mij, indien
wij, dat wil hier zeggen, daar wij toch immers
met Christus zijn opgewekt?!

DE VERBINDENDVERKLARING VAN COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

II. ten blijkt deze klassen-indeeling nog al wat
verschil op te leveren.

Tengevolge daarvan ontstaat de figuur, dat
de voor verbindendverklaring voorgedragen
loonen voor een aantal gemeenten in overeen-
komsten van min of meer vergelijkbare
bedrijven ongeveer even hoog liggen, daar-
tegenover in andere gemeenten beduidend
verschillen.

Deze ongelijkheid wordt nog weer grooter,
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In aansluiting op onze beschouwingen in
het vorige nummer moeten wij nog iets zeg-
gen over de loonen.

In verreweg de meeste landelijke collectieve
contracten heeft men het loon ingedeeld in
verschillende gemeenteklassen. Deze indeeling
houdt verband met de grootte der gemeente,
de hoogte van den levensstandaard, enz.

Bij vergelijking van verschillende contrac-



wanneer er naast de minimum-uurloonen ook
tarieven zijn vastgesteld, die eveneens onder-
ling weer afwijkingen vertoonen.

Daarnaast heeft men dan nog collectieve
contracten, waarin het land in een 4- of 5-tal
districten is verdeeld, met onderling vari-
eerende loonen.

Maar de grootste bezwaren zijn toch wel
ontstaan bij de behandeling van die collec-
tieve contracten, die, hoewel zij hun werkings-
sfeer over heel het land uitstrekken, heele-
maal geen klassenindeeling kennen, en dus
over geheel 't land een gelijk loon vaststellen.

Daardoor ontstaat deze toestand, dat in de
groote gemeenten, die in de collectieve con-
tracten, die een klassenindeeling kennen, in
de eerste klasse zijn geplaatst, de loonen dicht
bij elkander liggen. In de middelgroote ge-
meenten ontstaat reeds een belangrijk ver-
schil, een verschil, dat zich echter vooral toe-
spitst op de kleine gemeenten, die in de con-
tracten, die een klassenindeeling kennen,
soms in de vijfde of zesde loonklasse zijn ge-
plaatst. Hier komt wel dadelijk de vraag aan
de orde: Mag de overheid, die in het eene
contract de billijkheid en juistheid heeft
erkend, van een klassenindeeling, voor een
andere overeenkomst, in een verwant bedrijf
en bij ongeveer gelijksoortigen arbeid, het
bedrijfsleven de verplichting opleggen, dat in
Lutjebroek, om dit illustere voorbeeld maar
weer te noemen, een zelfde loon moet worden
betaald als in Amsterdam? Wij weten wel, dat
de aard van den arbeid en vooral de histo-
rische groei van de overeenkomsten tot deze
verschillen hebben geleid. Daarnaast is ook
waar, dat de overeenkomsten met een uitge-
werkte klassenindeeling gelden voor die be-
drijven, die over het geheele land zijn ver-
spreid, terwijl de andere zich dikwerf con-
centreeren in een aantal, meest grootere ge-
meenten.

Daarmede moge het ontstaan van deze ver-
schillen eenigermate zijn verklaard, de moei-
lijkheid om deze tweeërlei maatstaven te
hanteeren, is voor de overheid daarmede ndet
weggenomen.

In de beslissing van den Minister van So-
ciale Zaken van 5 April 1939, beschikkende
op een verzoekschrift van den bedrijfsraad
voor het chemigrafisch bedrijf tot verbindend-
verklaring van het collectief contract in de
chemigrafische bedrijven heeft de minister in
zijn afwijzen van dit verzoek dan ook onder
meer overwogen: „dat de in de collectieve
arbeidsovereenkomsten vastgestelde loonen,
doordat een indeeling in gemeenteklassen
ontbreekt, gelijkelijk voor alle gemeenten des
rijks gelden; dat in verband hiermede althans
voor een aantal gemeenten deze loonen ver-
houdingsgewijs te hoog zijn te' achten, en
mitsdien ook de bepalingen betreffende de
loonen, niet verbindend kunnen worden ver-
klaard."

Een andere kwestie, die zich hierbij voor-
doet is, dat in verschillende collectieve con-
tracten wel minimumloonen zijn vastgelegd,
die kennelijk bedoeld zijn voor de volwassen
valide en vakbekwame arbeiders, maar waar-
van de omschrijving van dit begrip toch van
dien aard is, dat een rechter die zal moeten
beoordeelen of een bepaalde werkgever dit
contract naleeft, in niet geringe moeilijkheden
zou komen. In een van de voor verbindend-
verklaring voorgedragen contracten was b.v.
een definitie, dat het aangegeven minimum-
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loon moest worden betaald aan „volslagen
valide arbeiders". Zoolang partijen vrijwillig
de nakoming van het contract op zich namen,
heeft dit vermoedelijk geen zwarigheden op-
geleverd. Toen echter deze bepaling wette-
lijke sanctie zou moeten krijgen en voor a//e
bedrij f sgenooten zou moeten gelden, werd het
anders. De commissie uit den Hoogen Raad
heeft toen geadviseerd hiervoor een redactie
te ontwerpen, die hanteerbaar zou zijn ook
bij geschillen en waarbij duidelijk werd, welke
arbeiders recht op minimumloon kunnen doen
gelden.

Eén van de moeilijkheden, waarmede de
minister te doen kreeg, was dat in verschillen-
de collectieve contracten geen getalsverhou-
dingen tusschen volwassen en jeugdige arbei-
ders, tusschen mannen en vrouwen waren
aangegeven. Deze moeilijkheid deed zich al
direct voor bij het eerste contract dat de ver-
bindendverklaring kreeg, nl. het contract in
de schoenindustrie. Daar was wel een indee-
ling in loonklassen gemaakt met minimum-
loonen voor bepaalden arbeid en tevens aan-
gegeven dat mannelijke arbeiders tusschen de
21 en 60 jaar althans die minimum-loonen
moesten verdienen, maar er was niet in voor-
zien, dat een werkgever zich hieraan kon ont-
trekken door jeugdige arbeiders of meisjes,
resp. vrouwen aan dezen arbeid te zetten.
Deze moeilijkheid is toen opgelost door te be-
palen, dat minstens 65 pet. van de mannelijke
arbeiders in den leeftijd van 21 tot 60 jaar
moesten zijn, zoodat er controle kon worden
uitgeoefend op de nakoming van de overeen-
komst.

Een zelfde gevaar leverde op het ontbreken
van een loonregeling voor jeugdige werklie-
den. Het ontbreken van een regeling van de
getalsverhouding tusschen volwassen en jeug-
dige arbeiders, resp. vrouwen en meisjes en
het ontbreken van een loonregeling voor deze
laatsten, biedt een werkgever die zich er toe
zet om de overeenkomst te ontduiken daartoe
alle gelegenheid, elke verbindendverklaring
ten spijt. Gelukkig wordt dit door de contract-
afsluitende partijen steeds meer ingezien. In
het thans voor verbindendverklaring voorge-
dragen collectief contract voor het bouwbe-
drijf vindt men, in afwijking van het voor-
gaande, dan ook een getalsverhouding tus-
schen volslagen en niet volslagen arbeiders
en ook een loonregeling voor jeugdige arbei-
ders. Dat is ongetwijfeld een belangrijke ver-
betering.

Ware er de wet op de verbindendverkla-
ring van collectieve contracten niet geweest,
dan waren deze „technische" verbeteringen
in de overeenkomst vermoedelijk niet zoo
spoedig aangebracht.

Een van de practische moeilijkheden, die in
deze twee jaren naar voren is getreden is de
vraag: waar ligt de juiste begrenzing van het
bedrijf, waarvoor de ter verbindendverklaring
voorgedragen overeenkomst zal gelden? Deze
vraag ds o.m. aan de orde geweest bij het
contract voor het boekdrukkersbedrij f in be-
trekking tot de huisdrukkerijen en voor dat in
het bouwbedrijf ten aanzien van metselaars,
timmerlieden, enz. in vasten dienst van in-
dustrieëele ondernemingen.

Een metaalfabriek laat haar drukwerk in
eigen beheer uitvoeren. Zij heeft z.g. een
huisdrukkerij. Moet deze drukkerij gerekend
worden te behooren tot de metaalindustrie of
tot het grafisch bedrijf?

En wanneer deze vraag in laatstgenoemden
zin moet worden beantwoord, breekt men dan
niet de eenheid van het bedrijf?

Breedvoerig is over deze vraag gediscus-
sieerd. De minister heeft ten slotte beslist, dat
in sommige gevallen misschien van een orga-
nisatorische eenheid met het bedrijf sprake
kan zijn, maar: „dat er evenmin voldoende
termen zijn, alle huisdrukkerijen van de toe-
passing der verbindendverklaring uit te zon-
deren, daar toch van een huisdrukkerij in het
algemeen niet gezegd kan worden, dat deze
organisatie een geheel met de onderneming
vormt en de arbeid in een huisdrukkerij dan
ook niet zonder meer op één lijn kan worden
gesteld met bij voorbeeld den arbeid van hulp-
werklieden (timmerlieden, metselaars, schil-
ders, e.d.), in fabrieken werkzaam."

De minister heeft in zijn beschikking op de
aanvrage om verbindendverklaring van het
collectief contract voor het boekdrukkersbe-
drijf de huisdrukkerijen daar dan ook onder
laten vallen. Alleen ten opzichte van de va-
cantie, den werktijd en de ziekteregeling is
beslist, dat de arbeiders in de huisdrukkerijen
zullen vallen onder de regeling, die voor het
bedrijf geldt, waaraan de huisdrukkerij is ver-
bonden, en niet onder de regeling van het col-
lectief contract voor het grafisch bedrijf.

Uit deze aanhaling van de overweging van
den minister in zake huisdrukkerijen blijkt in-
tusschen reeds, dat deze ten opzichte van tim-
merlieden, metselaars, schilders, en dergelijke
vaklieden in vasten dienst, verbonden aan fa-
brieken, enz. acht dat deze behooren tot de
onderneming in welker dienst zij werkzaam
zijn en niet tot het bouwbedrijf.

In het ter verbindendverklaring voorgedra-
gen collectief contract voor het bouwbedrijf
wordt dit soort arbeiders van de bepalingen
van het collectief contract dan ook uitgezon-
derd. Deze grensscheiding lijkt ons juist.

In sommige collectieve contracten komt de
leerlingopleiding, die gewoonlijk verband
houdt met de in het contract vastgestelde ver-
houding tusschen volwassen arbeiders en
jeugdigen. Bij de aangevraagde verbindend-
verklaring is hier toch eenige moeilijkheid ge-
weest, doordat die opleiding naar het oordeel
van den minister soms te beperkt was gehou-
den, zoodat te weinig nieuwe arbeidskrachten
tot het bedrijf konden toestroomen. Dit be-
zwaar heeft o.a. gegolden voor het collectief
contract in de chemigrafische bedrijven, dat in
1938 ter verbindendverklaring is voorgedra-
gen.

De partijen hebben daarmede rekening ge-
houden en bij een nieuwe aanvrage, in het
einde van 1939 ingediend, was dan ook een
ruimere leerlingopleiding in de overeenkomst
vastgesteld. Deze ruimere opleidingsmogelijk-
heid zal het voor dit bedrijf ongetwijfeld ver-
gemakkelijken om de verbindendverklaring te
verkrijgen. Het bezwaar van den minister
was, dat door te beperkte opleidingsmogelijk-
heid het chemigrafisch bedrijf te veel een ge-
sloten bedrijf zou worden, met al de geva-
ren daaraan verbonden.

In een derde artikel hopen wij nog iets te
zeggen over de bedrij f srechtspraak, de
geografische begrenzing van de werking van
een collectief contract en den onvolmaakten
vorm, die sommige contracten, die ter ver-
bindendverklaring worden voorgelegd, ook
op onderdeelen kenmerkt.

STAPELKAMP.



IN HET ZILVER

Op 24 Maart jl. was het precies 25 jaar
geleden, dat de Algemeene Nederlandsche
Christelijke Ambtenaarsbond te Amsterdam
werd opgericht.

In een kort historisch overzicht in het 24ste
jaarverslag worden over de oprichting enkele
mededeelingen gedaan. Daaruit blijkt o.a.,
dat de Amsterdamsche Christelijke Besturen^
bond daaraan zijn medewerking verleende.

Het was de bedoeling, dat de bond alge-
meen zou zijn, d.w.z. dat alle christen-ambte-
naren van welken tak van staats- of gemeente-
dienst ook en van welken rang ook tot den
bond zouden toetreden.

Dit ideaal is nog lang niet verwerkelijkt.
Reeds daarom niet, omdat afzonderlijke chris-
telijke organisaties bestaan van ambtenaren
uit andere takken, van staats- en gemeente-

de groepen werknemers tot uiting komt, nl.
dat ieder zijn eigen functie of werkkring zoo
belangrijk en zoo apart vind, dat daarvoor
wel een afzonderlijke organisatie noodig is.
Al worden de groepjes dan klein, zich plaat-
send op het standpunt van de neutraliteit kan
men toch een organisatie vormen.

Zoo is het aantal groepjes ambtenaren met
een eigen categorale organisatie zeer groot
geworden.. Christelijke ambtenaren doen
daaraan mede en dientengevolge wordt de
eenheid van de christelijke ambtenaren niet
bereikt.

Hiervan heeft de A.N.C.A.B. gedurende
de 25 jaren van zijn bestaan zeer te lijden
gehad. Toch is het ledental steeds in stijgen^
de lijn gegaan. Op l Januari jl. was het zelfs
gestegen boven het hoogste aantal, dat men

dienst. Maar wat erger is, de A.N.C.A.B. ooit heeft bereikt en men marcheert nu op de
heeft veel te lijden gehad en heeft nog veel te
lijden van de neutraliteitsidee, waardoor de
bond nog verre van algemeen is voor de
christelijke ambtenaren.

Onder deze groep werknemers ontmoeten
wij in de practijk de meening, misschien meer
onbewust dan bewust, dat het in de maat-
schappij alleen gaat om het behartigen van
een of ander belangetje en, anders niet. Dat
het in de vakorganisatie gaat om het bepalen
van de zedelijke verhoudingen, dus de ver-
houdingen van mensch tot mensch en dat dit
dus niet kan omgaan buiten de zedenwet
Gods, wordt in deze kringen veelal niet ver-
staan. Het woord van wijlen ds. Sikkel: „Het
loonvraagstuk is een zedelijk vraagstuk",
kent men niet. Daar komt nog bij een ver-
schijnsel, dat met name bij de beter gesitueer-

5000 leden aan. Dit aantal zou echter ver-
veelvoudigd kunnen worden als de christe-
lijke ambtenaren zich nu eens van de neutra-
liteit zouden afwenden.

De hervorming van de maatschappij is on-
der het motto van de neutraliteit, onder welke
alle geestelijke stroomingen van dezen tijd,
van anarchist tot fascist, van communist tot
nationaal-socialist, zich verborgen houden,
nooit te bereiken.

Daarom zullen de christelijke ambtenaren,
die zich van de werkelijkheid rekenschap
geven, op het terrein der vakorganisatie kleur
moeten bekennen.

Wij hopen, dat de A.N.C.A.B., wien wij
met zijn jubileum gelukwenschen, een nieuwe
25 jaar van grooten bloei mag tegemoetgaan.

GEERT DREVEL ONTSLAPEN

Weer een van de voortrekkers is heen-
gegaan.

Op 69-jarigen leeftijd werd, na een lang-
durig lijden, deze pionier van de christelijke
vakbeweging, weggenomen.

In de voorgeschiedenis van de Nederland-
schen Christelijken Landarbeidersbond heeft
wellicht niemand zulk een rol gespeeld als
Drevel.

In zijn woonplaats Midwolda, in het hooge
Noorden tusschen Scheemda en Winschoten
gelegen, stond zijn woonhuis, dat tevens de
wieg, de raadkamer en het centrum van den
bond werd.

Drevel verzamelde de boerenarbeiders van
Midwolda om zich heen, werkte mede aan
het tot stand komen van een Provincialen
Bond van Landarbeiders en daarna aan de
stichting van een nationale orgnisatie, den
N.C.L.B.

Dat was in Februari 1914 en Drevel werd
van den bond secretaris-penningmeester. Hij
had toen reeds vele jaren van pioniersarbeid
achter den rug.

In het historisch overzicht, voorkomend in
het jubileumnummer van den bond, dat ver-
leden jaar werd uitgegeven, lezen we van
Drevel:

„Met bewonderenswaardigen moed en
durf trok hij er op uit. En hij was, gelijk
vrijwel alle voormannen in dien tijd, een

man, die nauwelijks de lagere school had
doorloopen. Maar hij had geloof. Hij keek
niemand naar de oogen. Zijn wezen was
als zijn naam. Pessimistisch hebben wij
hem nimmer gezien. Hij schreef en sprak
en alles met de bedoeling de christen-
arbeiders wakker te maken."

den
Zooals machtig breede stroomen,
Schuchter van hun oorsprong komen,
En als beekjes zachtkens groeien,
Straks, al zoekend, samenvloeien;
Ook hun gangen, waar zij treden,
Steeds verdiepen en verbreeden,
Zoo was t ook een samenvloeien,
Langzaam voortgaan, immer groeien
Van de sociale bonden,
Die op bijbelgrondslag stonden.
En de rijke zegeningen,
Die de vakvereenigingen
Op haar moeizaam, ernstig streven
Oogstten in 't sociale leven,
Kwamen u, uw kroost, uw gade
Wellicht telkens ook te stade.
Zou ik, met dit feit voor oogen
U misschien eens vragen mogen
Of g' in uw maatschapp'lijk leven,
Bij het naar verbeet'ring streven,
Soms gelijk een simpel beekje,
Als een onbeteek'nend leekje,
Voor uzelf alleen wilt strijden
In den storm van deze tijden?
Maar dan zult u toch ervaren,
Dat slechts eendracht macht kan baren.
Komt, laat ons dan samen bouwen
In oprecht geloofsvertrouwen.
Ken uw christenplicht! Strijd mee
In ons mooie C.N.V.!
(Nadruk verboden.) JAN WILNA.

De jeugdige organisatie kon echter, wilde
zij uitgroeien, niet in Midwolda gevestigd
blijven. Zij moest naar het centrum van het
land verplaatst worden en Drevel droeg toen
zijn functie aan een ander over.

Maar hij bleef op zijn post als vrijgestelde,
totdat zijn krachten het hem niet meer toe-
lieten.

Nu is hij heengegaan. Hij mocht nog zien.
de vruchten op zijn arbeid. Begonnen met
enkele tientallen arbeiders, zag hij den bond
groeien tot 25.000 leden.

Wat het geloof vermag is in het leven van
den ontslapene duidelijk gebleken.

In dat geloof is hij ontslapen.
Maar zijn werken volgen met hem.

EEN „GOEDKOOPE" VAKVEREENIGING

Sinds enkele jaren bestaat de Vereeniging
van Christelijke Leeraren en Leeraressen bij
het Nijverheidsonderwijs in Nederland en
Koloniën. Deze vakorganisatie behoort tot de
groep kleine bonden, die zich voor de behar-
tiging van hun sociaal-economische taak niet
aansloten bij het Christelijk Nationaal Vak--
verbond in Nederland.

In Ons Nijverheidsonderwijs, een uitgave
van den Bond van Vereenigingen voor Chris-
telijk Nijverheidsonderwijs en bedoelde ver-
eeniging, vinden wij het jaarverslag over
1939. Uit dit verslag blijkt, dat het ledental
in 1939 met 21 vermeerderde, nl. van 355 tot
376 opliep (nl. 195 dames en 181 heeren). In
1940 hoopt men het vierde honderdtal te kun-
nen volmaken.

De vereeniging heeft drie afdeelingen, nl.
te Den Haag, Rotterdam en Valkenheide.

Voorts een drietal vakgroepen, t.w. één
voor de dames-leden en twee voor de heeren-
leden (teekenen en schilderen en hout- en
metaalbewerking).

Naast het organisatorische werk vermeld
het verslag omtrent de acties:

a. Aan verscheidene leden werd advies ge-
geven bij moeilijkheden van persoonlijken
aard in verband met hun betrekking bij het
nijverheidsonderwijs.

b. Een drietal verzoeken werd tot de re-
geering gericht, één er van werd ingewilligd,
twee daarvan werden nog niet beantwoord.

Een nogal mager resultaat van acties.
Uit het verslag blijkt voorts, dat in 1939

aan contributie werd ontvangen ruim twee
duizend gulden. Neemt men aan, dat gemid-
deld 365 leden over het geheele jaar hebben
gecontribueerd, dan betaalde elk lid in door-
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snede nog geen ƒ 5.50 per jaar, of iets meer
dan een dubbeltje per week. Dat herinnert
aan ,,den-goeden-ouden-tijd" uit de vak-
beweging van voor veertig jaar. Toen
echter de uitspraak al algemeen werd dat
een vakvereeniging „van-een-dubbeltje-per
-week" geen dubbeltje waard was.

De contributiegrondslag bedraagt, blijkens
dit zelfde verslag, 0.4 pet. van het genoten
salaris, verminderd met de huwelijks- en kin-
dertoelage. De contributieklassen zijn als
volgt: beneden ƒ 1000.— ƒ 2.50; ƒ 1000 tot
ƒ 1250 ƒ4.-; ƒ1250 tot ƒ 1500 ƒ 5.-; ƒ 1500
tot ƒ 2000 ƒ 7.-; ƒ 2000 tot ƒ 2500 ƒ 9.-;
ƒ 2500 tot ƒ 3000 ƒ 11. — ; ƒ 3000 tot ƒ 3500
ƒ 13.—; ƒ 3500 tot ƒ4000 ƒ 15. — ; boven
ƒ4000 ƒ 17.-.

Dat is toch wel een ,,goedkoope" vakver-
eeniging! Maar waarvan mogelijk bewaar-
heid wordt, dat goedkoop duurkoop is.

Opmerkelijk is, dat in het verslag geklaagd
wordt, dat van de leeraressen aan drie groote
christelijke huishoudscholen, nl. te Amster-
dam, Haarlem en Zetten, het overgroote deel
nog altijd neutraal georganiseerd is.

Valt dit euvel soms toe te schrijven aan
het feit, dat deze christelijke vakvereeniging
te „goedkoop" is? Of zijn deze dames het
eens met de redactie van het orgaan van den
neutralen bond, dat het „verstandig" is geen
christelijke maar algemeene nijverheidsscho-
len te stichten? Wat doen deze dames dan
aan christelijke huishoudscholen?

J. SCHIPPER.

TWEEDE TWEEDAAGSCHE SOCIALE CURSUS

Voor twee jaar heeft ons verbond in het
vacantie-oord te Putten een tweedaagschen
socialen cursus gehouden ten behoeve van
functionarissen uit onze beweging en/of
leiders of inleiders der sociale studieclubs.

Het dagelijksch bestuur heeft het voor-
nemen opgevat, ook dit jaar een dergelijken
cursus te houden en wel op Vrijdag en Za-
terdag 3 en 4 Mei a.s., eveneens in het va-
cantie-oord te Putten.

De vorige cursus is destijds uitnemend ge-
slaagd en reeds ds gebleken, dat de belang-
stelling voor dezen cursus niet minder zal zijn
dan die voor den vorigen. De noodzakelijk-
heid van sociaal-economische scholing klemt
thans zeker niet minder dan toen.

Het dagelijksch bestuur besloot de volgen-

de drie onderwerpen aan de orde te stellen:
1. De rechtsgrond der christelijke vakbe-

weging.
2. De huidige economische positie van ons

land.
3. De taak van de plaatselijke besturen in

ons organisatieleven.
Wij meenen, dat deze onderwerpen van

een zeer actueel soort zijn. Indien behandeld
door ter zake kundige personen, zullen vooraf
de eerstgenoemde twee onderwerpen tot
levendige discussies aanleiding geven. De
sprekers voor die onderwerpen zijn nog niet
definitief bekend, maar wel reeds uitgenoo-
digd. Nemen zij deze uitnoodiging aan, dan
beloven het in Putten goede dagen te zullen
worden.

VIJFTIG JAAR ARBEIDSINSPECTIE1)

ii.
Vergunningen.

In het algemeen worden vergunningen tot
afwijking van de bepalingen der Arbeidswet
gegeven door de districtshoofden der Ar-
beidsinspectie. In de wandeling heeten deze
vergunningen overwerkvergunningen, hoewel
het merkwaardig is, dat het heele woord over-
werk niet in de Arbeidswet, noch in de be-
sluiten voorkomt.

De districtshoofden behoeven echter meest-
al voor vergunningen van langer dan 14
dagen machtiging van den Directeur-Gene-
raal van den Arbeid.

Al deze vergunningen zijn echter aller-
minst vergunningen om langer te werken dan
8J/2 uur per dag, of 48 uur per week.

De Nederlandsche Arbeidswet kent nl. een
controle-systeem als nergens anders ter we-
reld. Dit systeem berust op de arbeidslijst en
het arbeidsregister. Op de arbeidslijst moet
de juiste indeeling van de arbeids- en rust-
uren vermeld staan en in het arbeidsregister
moeten worden opgegeven de namen der
arbeiders en bovendien een verwijzing naar
de arbeidslijst. Hoofdzakelijk voor de controle
is dit zoo ingericht.

Elke afwijking van een arbeidslijst moet
gedekt zijn door een vergunning. Vele dui-

1 ) Uit het verslag eener rede, door den directeur-
generaal van den arbeid voor ons verbond gehouden.

zenden vergunningen worden jaarlijks ver-
leend.

Het belangrijkste zijn uit den aard der zaak
de vergunningen voor een verlenging van
den arbeidsduur, doch'ook de andere vergun-
ningen spelen een belangrijke rol, b.v. de
ploegenvergunningen voor mannen tusschen
5 uur v.m. en 11 uur n.m. Ook dit is een
afwijking van de gestelde normen en de
motieven daarvoor moeten zeer deugdelijk
zijn.

In den laatsten tijd gaan stemmen op om,
voor het geval niet kan volstaan worden met
één ploeg, de dagploeg normaal te laten
werken en de tweede ploeg b.v. des avonds
op te laten komen om 8 uur en te laten wer-
ken tot 6 uur des morgens.

Deze wijze van ploegenregeling is niet
mogelijk voor vrouwen, meisjes en jongens,

• omdat er voor hen een absoluut arbeidsver-
bod is tusschen 10 uur n.m. en 6 uur v.m.

Het meest funest zijn deze regelingen soms
als de meisjes te 5 uur moeten beginnen en
eerst een uur of langer in de bus moeten
zitten. Dit alles brengt ook groote gevaren
voor de zedelijkheid mee.

Naast de vergunningen tot afwijking van
de werktijdgrenzen komen echter de vergun-
ningen tot verlenging van den arbeidsduur.

De concurrentie treedt wel zeer sterk op
bij de verlengingsvergunningen. De concur-
rentie speelt ook een rol bij de overtreding

der wet. Doordat sommige ondernemers de
wet overtreden, maken zij het extra-lastig
voor degenen, die de wet stipt nakomen,
omdat zij soms goedkooper kunnen werken,
eerder kunnen afleveren, enz. De oplossing
echter daarvan is eenvoudiger. Een strenge
controle kan er een einde aan maken.

De beoordeeling van verzoeken is meestal
niet: zoo eenvoudig. Hier zijn niet bedoeld de
korte vergunningen, b.v. wegens het vertrek
van een boot naar Amerika, of het gereed-
maken van een werk vóór een bepaalden
datum en soortgelijke, maar de langere ver-
gunningen. Deze worden geregeld in art. 28
der Arbeidswet. Dit artikel spreekt van bij-
zondere omstandigheden en opeenhooping in
bepaalde gedeelten van het jaar. Met dat
laatste worden seizoenvergunningen bedoeld.

De vraag kan gesteld worden: wat zijn
bijzondere omstandigheden. Alvorens deze
vraag te beantwoorden, zij opgemerkt, dat
steeds zooveel mogelijk wordt nagegaan, of
de desbetreffende onderneming door het aan-
stellen van meer personeel aan het overwerk
kan ontkomen. Dit klemt te meer, nu dui-
zenden werkloos rondloopen en het niet wel
te rijmen valt, dat een gedeelte der arbeiders
langer werkt, terwijl een ander gedeelte
werkloos is. Over het geheel genomen wordt
slechts in uiterste gevallen vergunning tot
langer werken gegeven.

Wat zijn nu bijzondere omstandigheden?
Een aantal ondernemers meent, dat deze er
zijn, als zij orders accepteeren op te korten
termijn; anderen meenen, dat zij te goedkoop
een order moeten uitvoeren. Hieruit blijkt wel
duidelijk, dat concurrentie in het spel is, en
als het alleen op de binnenlandsche markt is,
dan behoort geweigerd te worden. Anders
staat het echter als, hetzij in het binnenland,
dan wel in het buitenland, geconcurreerd
moet worden tegen buitenlanders. Herhaalde-
lijk komt het voor, dat een ondernemer aan-
toont, dat hij alleen dan op een bepaalde
order kan inschrijven als hij een zekeren
leveringstijd garandeert en dit uitsluitend kan
door overwerk. Aanvraag voor overwerk heeft
meestal alleen dan plaats als in een bepaal-
den tijd een hoeveelheid werk verzet moet
worden, die grooter is dan de capaciteit in
dat tijdsbestek. De vergunningen zijn aan
bepaalde grenzen gebonden. Voor mannen is
deze grens 11 uur per dag en 62 uur per
week, voor jeugdige personen van 16 jaar en
ouder en vrouwen 10/55, voor kinderen van
14 en 15 jaar 10/48.

De vergunningen kunnen voorwaardelijk
en onvoorwaardelijk worden verleend.

In de beginperiode der Arbeidswet werden
weieens loonvoorwaarden aan de vergunnin-
gen verbonden, doch na een desbetreffende
interpellatie in de Tweede Kamer werd toe-
gezegd, dat dit in den vervolge niet meer zou
geschieden. Sinds geruimen tijd kennen wij
een nieuwe categorie voorwaarden. Het over-
werk moet tot de kleinst mogelijke proporties
worden teruggebracht en elke gelegenheid
dient te worden aangegrepen om het aantal
arbeiders in de bedrijven zelf op te voeren.
Daarom worden speciaal die aanvragen, die
gemotiveerd worden met gebrek aan ge-
schoolde arbeiders, extra-nauwkeurig onder-
zocht en indien het motief op waarheid be-
rust, maar daarnaast de mogelijkheid bestaat
om nieuwe menschen op te leiden, dan wordt

- en dit is reeds enkele malen gedaan -
als voorwaarde opgelegd, dat een bepaald
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aantal arbeiders moet worden opgeleid. Hier-
bij is samenwerking met de steunorganen
noodig en als daar aanleiding toe bestaat,
wordt de werkgever tegemoet gekomen met
een trainingstoeslag. In verband met een en
ander is ter zake 'sinds eenigen tijd ook
nauwere samenwerking gezocht met belang-
hebbende vakcentralen en vakorganisaties.

De gezondheid van den arbeid.

Behalve de bepalingen omtrent arbeidstijd
en arbeidsduur heeft de Arbeidswet nog be-
palingen, die aan de Veiligheidswet doen
denken. Dit zijn voorschriften voor de ge-
zondheid, voor de zedelijkheid en voor het
leven, speciaal van jeugdige personen en
vrouwen. In een besluit, het z.g. Arbeids-
besluit, worden bepaalde soorten arbeid voor
jeugdige personen verboden, b.v. het zagen
met cirkelzagen en het inleggen op verwarm-
de mangels.

Andere soorten arbeid kunnen worden ver-
boden of onder bepaalde voorwaarden wor-
den toegestaan. Er worden voorschriften ge-
geven omtrent verlichting, hoogte der loka-
len, enz.

De werkingssfeer van dit Arbeidsbesluit is
veel grooter dan die der Veiligheidswet, om-
dat volgens deze laatste wet slechts die in-
richtingen er onder vallen, waar een kracht-
werktuig of een oven wordt gebezigd, of
waar 5 of meer menschen werken.

Het toezicht op de naleving der Rijtijden-
wet, der Huisarbeidswet, der Steenhouwers-
wet, der Caissonwet, van een deel der Hin-
derwet, een deel der Vestigingswet, der wet
op de mechanisatie in de sigarenindustrie en
van enkele andere is aan de Arbeidsinspectie
toevertrouwd. Dat is duidelijk, omdat door
de Arbeidswet en de Veiligheidswet de
Arbeidsinspectie een vrij volledig overzicht
heeft van het bedrijfsleven.

Het ideaal zou nu zijn, dat alle onderne-
mingen op speciale tijden bezocht werden en
nagegaan werd, wat haperde, ten einde dat
te verbeteren. Dat lukt in de practijk echter
niet. Het dagelijksch werk maakt elk inspec-
tie-plan onmogelijk. Er zijn veel aanvragen
voor oprichting en uitbreiding in gevolge de
Hinderwet. Het is noodzakelijk gebleken, elk
verzoek persoonlijk te gaan bekijken. Vele
duizenden ongevallen gebeuren er en het is
gewenscht, zoo gauw mogelijk een onderzoek
in te stellen, niet zoozeer om iemand te be-
trappen op een overtreding, dan wel om uit
het gebeurde leering te trekken voor den ver-
volge. Vele verzoeken voor overwerk komen
binnen en vele daarvan maken een onderzoek
ter plaatse noodig. Er worden inlichtingen
gevraagd over bepaalde onderwerpen. Een
zeer omvangrijke taak vormt ook het onder-
zoek naar klachten.

Vele dezer bezoeken zijn vergeefsch. Over
deze dingen wordt ieder jaar uitvoerig ge-
rapporteerd in het jaarverslag, dat door den
Dienst der Arbeidsinspectie uitgebracht
wordt aan den Minister van Sociale Zaken.

Van belang is nog te vermelden, dat bij de
Arbeidswet aan de ambtenaren strikt ver-
boden wordt iets mede te deelen van dat-
gene wat hun omtrent het bedrijf bekend is
geworden en eveneens moeten zij de namen
der klagers verzwijgen. Overtreding dezer
voorschriften wordt als misdrijf aangemerkt;
alle andere afwijkingen der Arbeidswet als
overtredingen.

Bescherming der werkgelegenheid.
Hooger dan de directe bescherming der

beschermde personen staat de bescherming
der werkgelegenheid. Zoo deze -in het ge-
drang komt, moet dit voeren tot verkeerde
toestanden. Men versta goed. Niet bedoeld
is, dat nu maar elk willekeurig bedrijf in gang
moet worden gehouden en dat dit gaan moet
ten koste van de arbeiders. Dat allerminst,
doch wel het normale, goed geoutilleerde be-
drijf.

Hierbij moet er rekening mede gehouden
worden, dat de Dienst der Arbeidsinspectie
over een enorme parate kennis van het be-
drijfsleven beschikt. Dagelijks komen on-
geveer 100' ambtenaren in de bedrijven, elk
symptoom wordt opgemerkt. Breidt een be-
drijf uit, is er drukte, wil men overwerken,
ontslaat men arbeiders, het wordt opgemerkt
bij een bezoek, want steeds vraagt men het
aantal arbeiders.

Juist omdat deze kennis van het bedrijfs-
leven bestaat, kan de Arbeidsinspectie mede
dienstbaar worden gemaakt aan de bestrij-
ding van een der grootste rampen van dezen
tijd: de werkloosheid.

Dit kan direct en indirect en wel steeds op
de eenig juiste wijze: door inschakeling van
de arbeiders in het normale bedrij[sleven.

Eén der middelen is de strenge controle.
Het komt nog veel voor, dat men clandestien
overwerkt. Er zijn al gevallen, dat, dank zij
deze controle, honderden arbeiders normaal
zijn te werk gesteld. Misschien kon hier nog
meer gebeuren^ doch daarvoor is ook de
medewerking der werkenden zelf noodig.

Direct kan ook medegewerkt worden door
het instituut der overwerkvergunningen. Elk
middel, dat gebruikt kan worden om het aan-
tal werkenden te vergrooten, moet worden
aangegrepen.

Opgemerkt is reeds, dat veelal overwerk-
vergunning wordt gevraagd met het motief:
gebrek aan geschoolden. Nu komen er ge-
vallen voor, dat zonder meer opgeleid kan
worden. Dan wordt dat als eisch gesteld, of
als voorwaarde, aan de vergunning verbon-
den.

Vele gevallen zijn ook bekend, waarbij
het verleenen der vergunning opneming van
arbeiders in andere afdeelingen mogelijk
maakte. Bij voorbeeld: speciaal in de textiel-
industrie zijn vele werkzaamheden, die door

vrouwen of meisjes moeten worden verricht.
In een kousenfabriek b.v. geschiedt het we-
ven door mannen en het afwerken der kou-
sen door meisjes. Vrijwel overal heerscht een
gebrek aan meisjes en als een kousenfabriek
nu niet voldoende kan laten afwerken, moet
het ontslag van mannen volgen. Vooral in
dezen tijd kan echter het niet voldoende af-
leveren funest zijn, speciaal met het oog op
nieuw afzetgebied en daar wordt dan ook
medegewerkt door het verleenen van over-
werkvergunningen.

Er worden ook vergunningen gegeven aan
de bedrijven, om zich aan te passen. Een
ondernemer, die nieuwe machines heeft be-
steld, doch deze nog niet heeft ontvangen,
wordt uit den aard der zaak soms tegemoet
gekomen.

Over het jaar 1938 is voor 4 millioen uren
overwerkvergunningen verleend. Over de
eerste drie kwartalen van 1939 bedroeg het
aantal uren 5% millioen en ik vermoed, dat
het over het volle jaar tot 8 millioen uren zal
stijgen. Dit geldt dan alleen de toegestane
overwerkvergunningen voor fabrieken en
werkplaatsen. Wordt alles tezamen geno-
men, de uren nl., dat met vergunning én
clandestien werd overgewerkt, dan moet het
aantal over 1939 op pi.m. 20 millioen worden
gewaardeerd.

Veel meer nog dan het reeds genoemde
kan de Arbeidsinspectie doen. In den loop
der jaren is steeds een strikt neutraal stand-
punt ingenomen en juist omdat men ervan
overtuigd wjis, dat het hoofddoel van den
Dienst was, zoo goed mogelijk het land te
dienen, hebben wij bereikt het vertrouwen te
verkrijgen, zoowel van de werkgevers als van
de werknemers.

De controleurs bij onzen Dienst zijn voor
het grootste gedeelte voortgekomen uit de
arbeiderskringen, zoodat die zijde van de
vraagstukken ook voldoende belicht kan
worden.

Daarbij komt, dat de beweringen der fa-
brikanten, dank zij de technische kennis,
meestal direct getoetst kunnen worden, of
anders door vergelijking met soortgelijke fa-
brieken bestudeerd kunnen worden.

Dat is dringend noodzakelijk voor andere
problemen van werkloosheidsbestrijding.

(Slot volgt.)

HET „JUSTUM PRETIUM" IN T GEDING
Ieder, die zich in de maatschappij een po-

sitie wil veroveren, moet letterlijk en figuur-
lijk leergeld betalen. Dat is economisch nood-
zakelijk en sociaal onontbeerlijk.

Zoowel voor den werkgever, die over vol-
waardige arbeidskrachten moet kunnen be-
schikken, als voor den werknemer, die een
practische vooroefening moet ondergaan, om
daarna voor z.g. „volleerd" door te gaan.
Rekening houdend met de veranderde ar-
beidsverhoudingen en toestanden, zou in
meer dan één opzicht een vergelijking kun-
nen worden gemaakt met de organisatie der
gildenmaatschappij. Zelfs kunnen c^ ar-
beidsvoorwaarden der gilden als norm en
voorbeeld dienen voor tal van kleine en
groote bedrijven in ons land.

De onderlinge verhouding tusschen mees-
ter en leerling (gezel) waren nauwkeurig

door het gilde geregeld. Strenge bepalingen
omtrent loon, opzegging, werktijd en vacan-
tie golden voor beiden. Standsverschil be-
stond niet meer. Het loon b.v. werd vastger
steld per uur, dag of per werkstuk. Met bij-
zondere tijdsomstandigheden werd rekening
gehouden. Vandaar dat men zelfs een voor-
jaars-, zomer-, herfst- en winterloon kende.

Overtredingen werden streng gestraft.
Het kwam wel voor, dat de meesters, door
egoïstische motieven geleid, zich niet aan de
voorschriften hielden en op slinksche wijze
hun inkomsten ten koste van de gezellen
vermeerderden.

Behoudens individueele gevallen, kon men
zeggen, dat voorop stond: één rechtmatige
belooning voor allen, die aan het arbeids-
product werkten. Het leerstuk van het „jus-
tum pretinrn" werd gehuldigd, d.w.z. de prijs
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van het product of de winst van de onder-
neming moet zóó zijn, dat de producenten
er behoorlijk van kunnen leven. Nu is deze
ondernemingsorganisatie uiteengespat. De
zelfstandigheid van den middenstand in den
echten, ouden, degelijken zin van het woord,
is getorpedeerd door de technisch-industri-
eele ontwikkeling, door de enorme uitbrei-
ding van verkeer en handel, door de opkomst
der groote steden en ten slotte niet minder
door het individualistische tijdperk der 19de
"euw, waarin de vrije, ongebreidelde co1"-
currentie hoogtij vierde en waarin men geen
belemmeringen voor handel en industrie ge-
doogde. Controle op het bedrijf werd van
staatswege niet noodig geacht. Het was de
eeuw van de ongelimiteerd lange arbeids-
dagen.

Bij gebrek aan wettelijke bepalingen wer-
den kinderen op groote schaal geëxploiteerd.
De loonen waren minimaal, de woningtoe-
standen uiterst slecht, het aantal kinderen,
dat als gevolg van de onhygiënische toe-
standen stierf, was schrikbarend groot. Dat
waren toestanden van 100 jaren terug. Men
heeft ingezien, dat het onderling contact, de
gemeenschappelijke samenwerking tusschen
werkgevers en werknemers niet gemist kan
worden. Dank zij het streven der vakveree-
nigingen naar bedrijfsorganisatie, waarin de
oude arbeidsüoortvaarJen der gilden weer
opgang vinden, en waarin het „justum pre-
tium" weer op den voorgrond wordt gescho-
ven, zijn de arbeidsverhoudingen enorm ver-
beterd; het economisch liberalisme als maat-
schappelijk stelsel heeft afgedaan, al kan
men niet zeggen, dat er nog slechts „ver-
steende resten" gevonden worden.

De mensch is een zondig en egoïstisch we-
zen, en juist dat feit maakt, dat er nog
misstanden bestaan. Een enkel voorbeeld.

Bijna een tiental jaren zitten we nu in een
crisis, die een schrijnende werkloosheid mee-
brengt.

Duizenden jongemannen staan voor de
deuren der arbeidsbeurzen te wachten op een
betrekking en duizenden worden teleurge-
steld. Werkloos zijn, het komt hun eer te na.
Is het een wonder, dat een vooruitstrevende
jongeman elke kans benut?

Wordt hij niet gevraagd, dan zal hij zich
vrijwillig presenteeren!

Hij gaat volontairen, d.w.z. hij stelt zijn
arbeidskracht gratis ter beschikking van zijn
patroon. Deze is er mee in zijn sas. Immers,
krachtens zijn kennis is' de volontair een vol-
waardige arbeidskracht en krachtens zijn
maatschappelijke positie kan(?) hij geen aan-
spraak maken op een redelijk loon. Voor een
bedrijf is dat een direct voordeel. Directeuren
en ondernemers hebben dat ingezien. Eerst
schuchter, nu „ohne weiteres" worden in de
advertentiekolommen volontairs gevraagd.
Niet om in het bedrijf te worden opgeleid en
eenige jaren later een behoorlijke positie te
verkrijgen, maar om te worden „opgeleid"
tot het werkelijk tijd wordt om tot recht-
matige loonbetaling over te gaan. Er zijn kan-
toren en bedrijven, waar deze handelwijze
schering en inslag is. Een ander euvel is de
langzame promotie. Opzettelijk wordt het
aanvangssalaris laag gehouden. Eén van de
noodzakelijke gevolgen hiervan is, dat velen,
die op huwbaren leeftijd zijn gekomen, hun
trouwplannen nog jaren moeten uitstellen, al-
vorens het maandsalaris kan worden inge-
steld op sobere, huishoudelijke uitgaven. De
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moreele uitwerking is deprimeerend en
kweekt vaak moedeloosheid.

Een derde methode, die misbruik maakt
van het groote aanbod der arbeidskrachten,
is het laten werken tegen een salaris, dat
equivalent is met een „hongerloontje".

Speciaal in de wereld der kantoor-, han-
dels-, winkel- en magazijnbedienden zien dz
jongeren (18 tot plm. 30 jaar) hun collega's
werken tegen aanzienlijk betere arbeidsvoor-
waarden— zelfs op eigen kantoor of in eigen
onderneming. En dat is in meerdere of
mindere mate ook een sociale misstand. Er
mag gelukkig geconstateerd, dat in vele be-
drijven uniforme regelingen bestaan, waarin
de arbeidsvoorwaarden in een C.A.O. zijn
neergelegd. Naarmate de bedrijfsorganisatie
zich ontwikkelt, zullen tevens sociale mis-
standen uit den weg geruimd kunnen wor-
den. Naast de talrijke bestaande wetten
(Arbeidswet, Wet op de verbindendverkla-
ring van bepalingen van C.A.O.en, Arbeids-

geschillenwet, Arbeidsbemiddelingswet, de
sociale verzekeringswetten, de Bedrij f sraden-
wet, de Vestigingswet, enz.), die alle het wel-
zijn van den arbeider beoogen en het alge-
meen bedrijfsbelang bevorderen, zullen de
werkgevers- en werknemersorganisaties meer
contact met elkaar moeten krijgen. Er zijn nog
te veel „franc-tireurs". Door het verbindend
verklaren van collectieve arbeidscontracten,
door verordenende bevoegdheden aan ,,rijpe"
bedrijfsraden te verleenen, zoowel op sociaal
als economisch terrein, kan het levensbestaan
van den mensch weer op den voorgrond ko-
men. Dus, wél het „justum pretium" van de
gilden overgenomen, maar niet het streven
naar een monopolie-positie gehuldigd.

Men moet niet met het badwater het kind
wegwerpen. Want, juist dat „kind", al zal
het een paar gebroken ledematen hebben, zal
de geheele volkshuishouding doen juichen,
zoodra het binnenkomt en het niet meer
„Benjamin af" is. H.

OPLEIDING LEERKRACHTEN
NIJVERHEIDSONDERWIJS

Het Ned. Instituut voor de opleiding van
leerkracht bij het Nijverheidsonderwijs,
dat nu reeds gedurende ruim vijf jaren zijn
nuttig werk heeft gedaan, is indertijd mede
door den steun van ons verbond tot stand
gekomen.

Ook thans nog nemen we door ons lid-
maatschap deel aan den opbouw van een be-
hoorlijk gesubsidieerde opleiding der leer-
krachten bij het nijverheidsonderwijs.

Zijn thans reeds gesubsidieerde cursussen
van het Instituut gevestigd te Deventer,
Eindhoven, 's-Gravenhage en Utrecht, ter-
wijl op enkele andere plaatsen nieuwe cur-
sussen worden voorbereid, we zijn nog lang
niet waar we zijn moeten: een economisch
opgezet net van cursussen over geheel ons
land.

Ook de reeds loopende cursussen verkee-
ren nog in een stadium van opbouw en
eischen voortdurend de zorg van het bestuur,
de commissie van toezicht, directeuren en
leerkrachten.

Is daarbij, dank zij de subsidie volgens de

Nijverheidsonderwijswet, het bestuur onthe-
ven van allerlei financieele zorgen, toch blij-
ven ook deze nog niet geheel weg. Meerdere
kosten worden niet door subsidie gedekt en
het is dan ook begrijpelijk, dat het bestuur
nog eens met aandrang de leden der aange-
sloten vereenigingen (en anderen!) er op
wijst, dat de mogelijkheid bestaat door per-
soonlijk lidmaatschap het werk te steunen! De
kosten behoeven geen bezwaar te zijn: voor
het luttele bedrag van ƒ 1.— per jaar-draagt
men zijn aandeel bij in den op- en uitbouw van
de opleiding der leerkrachten bij het nijver-
heidsonderwijs en daardoor in de vervol-
making van de Nederlandsche vakopleiding
in het algemeen!

We sluiten ons bij de opwekking van het
bestuur gaarne aan en hopen, dat vele van
onze lezers zich zullen opgeven als lid van
het Nederlandsch Instituut voor de Opleiding
van Leerkrachten bij het Nijverheidsonder-
wijs, adres: Joh. Eering, Dintelstraat 30 II,
Amsterdam-Z. (Giro 303051 ten name van
het Instituut.)

VERMELDING VAN GEWICHT, MAAT EN INHOUD
OP VERPAKTE ARTIKELEN

Op 21 Februari jl. kwamen de leden van
de stichting tot bevordering van de vermel-
ding van gewicht, maat en inhoud op ver-
pakte artikelen (V.G.M.I.), onder voorzit-
terschap van den heer H. Peeters, directeur
der N.V. Oliefabrieken T. Duyvis Jz., voor
het houden van een informatorische bespre-
king -ae 's-Gravenhage bijeen.

Aanleiding tot deze bijeenkomst was de
ministerieele missive van 9 Februari jl. van
den Minister van Sociale Zaken, waarin de
minister ter kennis van belanghebbenden
brengt, dat de commissie, bedoeld in art, 17

der Warenwet, voornemens is te adviseeren
een bepaling, houdende de verplichte aan-
duiding van de hoeveelheid van waren, ge-
wicht in verpakkingen, die bestemd of ge-
schikt zijn om met den inhoud aan den ver-
bruiker te worden afgeleverd, te doen op-
nemen in een 12-tal warenbesluiten.

Bij de stichting zijn de belangrijkste orga-
nisaties en ondernemingen aangesloten, die
bij de „verplichte aanduiding" zijn betrokken.

Geconstateerd werd, dat de stichting met
voldoening de plannen van den Minister van
Sociale Zaken heeft begroet, daar deze zich



aansluiten bij de doelstelling van de stichting.
Daarnaast werd er op gewezen, dat het de

taak der stichting is de wettelijke regeling te
beïnvloeden dn een zoodanige richting, dat
met de belangen van het bedrijfsleven in
ruime mate worde rekening gehouden.

Uitvoerig werd gesproken over de taak-
verdeeling tusschen de bij de stichting aan-
gesloten vakorganisaties en de stichting zelve.

Besloten werd, dat de stichting zal behar-
tigen de aangelegenheden met een meer of
minder algemeen karakter, terwijl de vak-
organisaties de technische vraagstukken zul-
len verzorgen.

Als vraagstuk van algemeenen aard werd
o.m. genoemd het coördineeren der verschil-
lende werkzaamheden, het verzorgen eener
documentatie, de wijziging van art. 15 der
Warenwet, zoodat het begrip eerlijkheid van
den handel in dat artikel worde opgenomen,
het bepleiten van een overgangstermijn, de
bescherming van te goeder trouw ontstane
verschillen tusschen de werkelijke en de ver-
melde aanduiding, alsmede het propageeren
van de verplichte aanduiding bij fabrikanten,
handelaren, detaillisten en consumenten.

Tenslotte werd besloten, dat de stichting
de besluiten der vergadering zou kenbaar ma-
ken aan hunne Excellenties de Ministers van
Sociale en Economische Zaken, alsmede aan
de commissie ex art. 17 van de Warenwet.

1

Uit het onlangs verschenen centraal ver-
slag der Arbeidsinspectie over 1938, zijn van
zeven hoofdstukken overdrukken samen-
gesteld en wel van die, getiteld:

a. Naleving der Veiligheidswet en Onge-
vallenwet. (Prijs ƒ 0.50.)

b. Ongevallen door electriciteit. (Prijs
ƒ 0.50.)

c. Ongevallen in den landbouw. (Prijs
ƒ 0.10.)

d. Geneeskundige onderzoekingen en
mededeelingen omtrent beroepsziekten. (Prijs
ƒ 0.50.)

e. Veilige electrische stofzuigers. (Prijs
ƒ0.15.)

ƒ. Veiligheidseischen, te stellen aan elec-
trische installaties op hefwerktuigen en trans-
portinrichtingen. (Prijs ƒ 0.25.)

g. De Huisarbeidswet 1933. (Prijs ƒ 0.25.)

In elk van deze geschriften vindt men inte-
ressante en belangrijke gegevens van toe-
standen in de betreffende industrieën, van
overtredingen of althans niet-nakoming van
sociale wetten en van den strijd der Arbeids-
inspectie daartegen.

Wij bevelen deze overdrukken, met name
aan de arbeiders in de onderscheidene, daarin
behandelde bedrijven, van harte ter lezing
aan.

Bestellingen kunnen gezonden worden aan
den Dienst van de Nederlandsche Staats-
courant, Rijksuitgeverij te 's-Gravenhage.
Postrekening no. 39500.

Handboek voor den kruidenier.
Deel I: Warenkennis; deel II: Waren-
wet, door J. van Altena Czn.

Uitgave N.V. Uitgeversmaatschap-
pij ^E. E. Kluwer, Deventer.

Deel I. Prijs. ing. ƒ 3.25, geb. ƒ 4,~.
Deel II. Prijs: ingen. ƒ 0.85.

Men overdrijft als men zegt, dat de schrij-
ver van dit handboek door één hartstocht
gedreven wordt, namelijk den kruidenier tot
een volwaardig tegen den levensstrijd opge-
wassen vakman te vormen. Toch ligt, naast
zijn overigen arbeid op dit gebied, dit boek
getuigenis af van zijn wensch, den kruidenier
tot een goed vakman op te leiden.

Een doorwrocht stuk werk ligt voor ons.
Deel I geeft, na een algemeene inleiding,

een uitvoerige bespreking van een groot aan-
tal kruidenierswaren, de herkomst, de ver-
bouwing, de winning, de bereiding, de pro-
ductie, de samenstelling, de menging, de ge-
schiedenis, de eigenschappen en het gebruik.
Alles verlucht met foto's.

Deel II bespreekt de Warenwet en de
daarop rustende Warenbesluiten.

Wie van een en ander kennis neemt komt
tot de conclusie, zoo hij die niet reeds tevoren
had getrokken, dat de tijd voorbij is, dat ieder-
een er wel een kruidenierswinkeltje op na
kan houden. Kruidenier-zijn vereischt een
degelijke vakkennis, waaronder waren- en
warenwetskennis zeker niet mag ontbreken.

Deze werkjes, waarvan deel I reeds een
tweeden druk beleeft, kunnen daarbij uitne-
mende diensten bewijzen.

„Op den Uitkijk". — Uitgave N.V.
Gebr. Zomer & Keuning's Uitgevers-
maatschappij te Wageningen.

Dit maandschrift bevat, naast enkele oor-
spronkelijke artikelen van de hand van mede-
werkers, in hoofdzaak artikelen die in de
meest verschillende tijdschriften ter wereld
zijn verschenen en vertaald worden opgeno-
men.

Daardoor verschaft het een veelzijdigen
kijk op alle belangrijke wereldgebeurtenissen.

De keuze van de artikelen is zoodanig, dat
er op tal van internationale gebeurtenissen
een helder licht valt en de lezers het belang-
rijkste uit de wereldpers onder het oog
krijgt.

Het tijdschrift is dan ook steeds zóó inte-
ressant, dat men het in één ruk wil uitlezen,
hetgeen door den omvang meestal faalt.

\Vie op de hoogte van de internationale
gebeurtenissen wil blijven vindt hierin een
welkome en aangename aanvulling van zijn
dagblad.

De prijs is ƒ 3.— per halfjaar.

Jaarverslag over 1939 der Vereent-
ging tot Bev. van de Vakopleiding in
het Typografisch Bedrijf.

Dit verslag geeft een uitvoerig overzicht
van de leerlingenopleiding krachtens den
tweeden titel van de Nijverheidsonderwijs-
wet, de zoogenaamde werkplaatsopleiding in
het drukkersbedrij f.

Naast een uitgebreid overzicht van de or-
ganisatorische zaken, o.m. vermeldende de
aanstelling van een tweeden controleur, de
werking van de commissie uit de vakschool-
leeraren in zake de opstelling van de theoreti-

sche examenopgaven, geeft het verslag een
inzicht in den omvang dezer opleiding.

Het aantal ingeschreven leerlingen, d.w.z.
met wie een leerling-contract werd afgeslo-
ten, was op l Januari van het vorige jaar
H44. Wegens het behalen van een diploma
na volbrachte vier-jarige opleiding, werden
afgevoerd 312 leerlingen, terwijl om andere
redenen met 82 leerlingen het contract werd
verbroken. Ingeschreven werden 536 leer-
lingen, zoodat het aantal gecontracteerde
leerlingen aan het eind van het vorig jaar
1586 bedroeg. Deze belangrijke toename van
142 leerlingen vindt gedeeltelijk zijn oorzaak
in de verbindendverklaring der C.A.O..waar-
door een groot aantal patroons den verstan-
digsten weg koos door aansluiting te zoeken
bij de patroonsorganisatie, liever dan zich
door de verbindendverklaring tot naleving
der C.A.O. te laten dwingen.

Na twee jaar opleiding moeten de leerlin-
gen een tusschenexamen doen, teneinde zoo
mogelijk en noodig selectie uit te oefenen en
aan hen, die eigenlijk geen kans maken een
geschikte typograaf te worden een ander vak
te doen kiezen.

Is de opleidingsduur eenmaal volbracht en
de jongeman 19 a 20 jaar geworden, dan is
de kans om dan nog een ander vak te leeren
vrijwel uitgesloten.

Aan dit tusschenexamen namen 338 leer-
lingen deel, waarvan er 306 naar het derde
leerjaar overgingen en 32 niet werden bevor-
derd.

Van de 352 leerlingen die in 1939 aan het
eind-examen deelnamen behaalden 312 het
praedicaat jonggezel, nl. 204 zetters en 108
drukkers; 40 leerlingen bleven voor de eind-
streep steken, nl. 25 zetters en 15 drukkers.

Naast de zetters en drukkers worden ook
nog machinezetters opgeleid, hoewel voor
deze groep niet de tweede titel der Nijver-
heidsonderwijswet van toepassing is. Van de
101 machinezettersleerlingen, die als zoo-
danig op l Januari 1939 stonden ingeschre-
ven en krachtens leercontract opleiding ont-
vingen, werden er 65 afgevoerd wegens het
behalen van het diploma. Om andere redenen
werden er 5 afgevoerd; nieuwe contracten
werden gesloten met 68 leerlingen, zoodat
aan het eind van het verslagjaar 99 leerlin-
gen-machinezetters als zoodanig te boek
stonden. Voorts werd nog aan een 9-tal oud-
cursisten van den machinezetterscursus van
de School voor de Grafische Vakken te
Utrecht, na gehouden examen, een diploma
uitgereikt. Deze personen waren niet in den
zin der C.A.O. leerling.

Naast deze examens werden ook nog 38
leermeester-gezellen (zetters, drukkers en
machinezetters) in de gelegenheid gesteld het
diploma leermeester-gezel te verkrijgen. Het
woord zelf duidt aan welke functie deze
werknemers in het bedrijf vervullen. Een on-
misbare schakel in de leerlingen-opleiding in
het typografisch bedrijf. Van deze 38 slaag-
den er 22, namelijk 7 zetters, 7 drukkers en 8
machinezetters.

Het verslag memoreert dan nog de zgn.
theoretische opleiding die de leerlingen op de
cursussen ontvangen, die als regel op den
Zaterdagmiddag worden gegeven in de
ambachts- en vakscholen.

En het verslag besluit met een overzicht
van den arbeid der beide controleurs, die in
het verslagjaar 1237 bezoeken brachten aan
drukkerijen ter controle op de opleiding.
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Deze opleiding, die zeker op één lijn ge-
steld mag worden met die der vakscholen,
kost in totaal ƒ 30.962.70 per jaar, waarvan
door het rijk ƒ 12.784.18 en de gemeenten
ƒ 5478.94 betaald wordt.

Ten slotte vermelden we nog eenige cijfers
over het suppletiefonds, uit welk fonds de
leerlingen die reiskosten moeten maken voor
het bezoeken van de theoretische vakcursus-

sen, een toelage kunnen ontvangen. Dit fonds
ontvangt de betaalde leergelden van de
patroons terug, nl. ƒ 6489.78. Aan suppletie
werd toegekend ƒ 6335.75. Het fonds be-
schikte aan het einde van het vorig jaar over
een vermogen van ƒ 20.145.93.

't Verslag is typografisch keurig verzorgd.
Het „jasje" of het omslag kleurt niet bij het
binnenwerk. J. SCHIPPER.

Achtkarspelen.

De Christelijke Besturenbond in Achtkarspelen
hield jl . Donderdagavond haar jaarvergadering in
het lokaal t.o. de Gereformeerde kerk te Drogeham.
De voorzitter, de heer E. Veenstra, opende de ver-
gadering op de gebruikelijke wijze en heette de aan-
wezige leden en de vrouwen hartelijk welkom, in het
bijzonder de afgevaardigden van den Christelijken
Besturenbond in Kollumerland. Ook de heer Mulder,
van Augustinusga, werd hartelijk welkom geheeten-
Vervolgens sprak de voorzitter een kort openings-
woord. Er komt wel eens een bange vrees in ons,
aldus de voorzitter, als we op de groote gebeurte-
nissen zien rondom ons heen; maar laat ons het
Woord Gods openslaan, dan vinden we dat daar
gezegd wordt: zegt den kinderen Israé'ls, dat ze
voorttrekken; met hetzelfde doel voor oogen, kunnen
ook wij gerust voorttrekken. Ook in ons organisatie-
leven moeten we meer contact zoeken, steeds voor
oogen houdende, dat het is alleen de Heere, die ons
regeert, ook op en in ons christelijk-sociaal leven.
Met deze en nog enkele ernstige woorden werd de
vergadering voor geopend verklaard. Hierop kreeg
de secretaris, de heer L. Hoekstra, gelegenheid de
notulen en het jaarverslag voor te lezen. Het ver-
slag kon er van getuigen, dat wij, niettegenstaande
den zwaren strijd, waarin wij als bestuurders dage-
lijks stonden, er toch een opbloei kon worden ge-
boekt. Er werd een nieuwe afdeeling „Zuivel" op-
gericht, namelijk te Surhuisterveen. De Christelijke
Besturenbond ontving steeds volle medewerking van
de metaalbewerkers Surhuisterveen en omstreken.
Dit verslag werd door den voorzitter met een vrien-
delijk toepasselijk woord aan den secretaris, getee-
kend. Het verslag van den penningmeester werd ook
door de commissie in de beste orde bevonden maar
onze penningmeester was wel eenigszins pessimis-
tisch gestemd, omdat hij de vleugels in dezen winter
niet ten volle had kunnen uitslaan, maar steeds
moest remmen, hetgeen zijns inziens niet voordeelig
is, aangezien het werk op organisatieterrein altijd
gepaard gaat met onkosten. Maar er was toch ook
weer een lichtzijde, aldus de penningmeester, want
het hoofdbestuur was hem terzijde gekomen. De af-
gevaardigde van den Christelijken Besturenbond Kol-
lumerland bracht zijn beste wenschen over en sprak
bovendien nog eenige ernstige woorden, waar wij
vooral in onze dagen behoefte aan hebben. Ook
vriend Mulder getuigde dat het op en in het organi-
satieleven is: een samengaan gelijk Ruth en Naomi.

De voorzitter van den C.L.A.B. Surhuizum, hield
een mooie inleiding over Openbaringen 3 : 11, waar
veel uit te leeren viel.

Verder werd de vergadering opgeluisterd met
voordrachten, die allen zeer in den smaak vielen.
Toen sloeg het klokje van scheiden en moest aan
dezen gezelligen avond een einde komen.

Tot slot liet de voorzitter zingen Psalm 42 : 5 en
eindigde vriend Noorman van Kollum met dank-
gebed.

Gocs,

De jaarvergadering was, door het gemobiliseerd
zijn van een groot aantal onzer leden, niet zoo druk
bezocht als andere jaren.

Bericht was ingekomen, dat de heer Stapelkamp
verhinderd \vas aanwezig te zijn.

De voorzitter, de heer A. de Lange, herdacht in zi jn
openingswoord den overleden burgemeester van Goes,
die steeds getoond heeft met den C-B.B. mede te leven.
Hij wees verder op den rijken zegen, gelegen in het
bezit der chr. vak- en sociale beweging ook in dezen
fel bewogen tijd en wekte de leden op allen trouw te

zijn aan onze organisatie. De oorlogstoestand brengt
weer nieuw werk mee. Hij sprak verder de hoop uit,
dat, gezien de stijging van de kosten van levensonder-
houd, althans voor de laagst bezoldigde groepen werk-
nemers, waar dit nog niet plaats had, spoedig een
loonsverhooging of duurtetoeslag zal worden verkre-
gen, wat niet alleen billijk doch zelfs noodzakelijk is.

De secretaris, vr. C. K. Maartense, bracht zijn jaar-
verslag uit, waarin hij melding maakte van al de ge-
houden vergaderingen, gevoerde actie, gehouden
besprekingen, verrichten arbeid in diverse commissies,
enz. De commissie voor het geven van advies houdt
om de H dagen zitting voor de leden, waar een druk
gebruik van wordt gemaakt. De jeugdclub vergadert
geregeld. De studieclub te Wemeldinge werkt goed,
die te Goes is gereorganiseerd. Het ledental bleef het-
zelfde, nl. 1175.

De heer Vingerling, die nu, in plaats van den heer
Stapelkamp, een toespraak hield, wees op 'den groei der
christelijke vak- en sociale beweging, alsmede op den
ontvangen zegen op het werk. Echter ook op de groote
verantwoordelijkheid. Wij vormen geen belangen-
organisatie, en zijn geen administratiemenschen. Onze
organisatiegedachte is vervat in Gods Woord. Wij
hebben ons werk niet te bouwen op zand, doch op
de steenrots.

Een aantal leden van de afd. van den N.C.B, te
Goes. zorgden voor een zeer goede samenspraak,
terwijl enkele vrienden uit Wemeldinge ons ver-
gastten op een stukje humor.

Met een opwekkend slotwoord en dankgebed sloot
de voorzitter deze vergadering, die zeer goed ge-
slaagd mag genoemd worden.

Op onze laatstgehouden besturenvergadering werd
vriend C. Blomaard, van Kloetinge, herkozen als be-
stuurslid, terwijl in de vacature-D. Koster werd ge-
kozen vr. J. Nijsse te Kapelle. Door vr. Buitenhuis
werd het onderwerp ,,De gildenmaatschappij en de
bedrijfsorganisatie" behandeld, waarop een zeer leer-
zame bespreking volgde. Op de vorige vergadering
had de heer De Lange behandeld het onderwerp
„Talma', hetwelk ook reeds te Wemeldinge is be-
handeld. De heer Buitenhuis hoopt dezer dagen zijn
onderwerp ook aldaar te behandelen. Cc/caem.

Groningen

De plaatselijke commissie Groningen van ons Tu-
bcieulosefonds „Draagt Elkanders Lasten", hield
Vrijdag 15 Maart jl. een vergadering.

Te 8.15 uur werd de vergadering geopend door
den voorzitter, vriend Brouwer, die voorlas Marcus
14 en voorging in gebed. Hierna heette hij de aan-
wezige leden, die in flinken getale waren opgekomen,
welkom. Na het voorlezen der notulen werd door
den secretaris, vr. S. Kornhorn, medegedeeld, dat bij
hem een flink aantal brieven ter inzage lagen van
dankbetuigingen van patiënten, waarvan de vrien-
den kennis konden nemen. Mogen binnenkort velen
zich collectief aansluiten. Enkele vrienden vroegen
nog het woord; besloten werd om de propaganda met
kracht voort te zetten. Aan de beurt van aftreden
waren de vrienden S. Kornhorn en A. Laning. Vriend
Kornhorn werd met meerderheid van stemmen her-
kozen en voor vriend A. Laning, die gemobiliseerd
is, en zijn werk niet kan waarnemen, werd vriend
A. Zwaving gekozen.

De voorzitter bracht in welgekozen woorden den
vrienden dank voor het vele werk in de afdeeling
verricht. Vervolgens werd door spreker nog mede-
deeling gedaan van het werk voor het T.B.C.-fonds.

Ten slotte kwam het organiseeren van een film-
avond ter tafel, wat een langdurige bespreking op-
leverde. Besloten werd om dien te houden op Woens-

dag 17 April, des nam. 2 uur, in het „Tehuis" en
des avonds 8 uur voor de grooten.

Bij het C.N.V. zullen enkele mooie films aange-
vraagd worden.

De voorzitter sprak de hoop uit, dat vele leden,
huisgenooten en bekenden, een genotvollen avond
zullen hebben. G. C. W.

Maassluis.

Verslag jaarvergadering. De voorzitter, vr. J. Kok,
opent de vergadering met het lezen van Psalm 82 en
gaat voor in gebed. Hij roept allen aanwezigen een
hartelijk welkom toe op deze jaarvergadering. Het
doet hem leed, dat er zoo weinig leden gehoor hebben
gegeven aan den oproep tot deze vergadering. Verder
spreekt hij de hoop uit, een gunstige en rustige be-
spreking in goede harmonie te mogen hebben. Daarna
geeft hij den secretaris gelegenheid tot het lezen van
de notulen. Deze worden onder dankzegging goed-
gekeurd.

Vervolgens brengt de secretaris verslag uit van
wat in het afgeloopen jaar tot stand is gekomen. Ook
over verschillende besprekingen in zake werkver-
schaffing en crisissteun: Steun B II, over het verslap-
pen van het bezoek aan vergaderingen, deelt de se-
cretaris iets mee. Wat de propagandavergadering,
waar de verbondspenningmeester aanwezig was, be-
treft, kan gezegd worden, dat zij uitstekend is ge-
slaagd. Het ledental is echter teruggeloopen van 450
tot 420.

De secretaris wordt bedankt voor zijn uitvoerig ver-
slag. Nu is het financieel beleid aan de orde. Dit
wordt goedgekeurd, nadat de controle-commissie mede-
gedeeld heeft dat alles in orde bevonden was.

Over 't bureau voor arbeidsrecht wordt verslag uit-
gebracht door de vrienden G. Paue en J. Verzijden.
Uit dit verslag kan de conclusie getrokken worden,
dat dit bureau zeer goed werkt, gezien het succes
dat bereikt wordt. Men dankt de vrienden hartelijk
voor het werk, dat zij hebben gedaan, te veel om hier
op te noemen.

Het bestuursbeleid wordt met algemeene stemmen
goedgekeurd.

Nu is de bestuursverkiezing aan de orde-
De voor aftreding in aanmerking komende leden

van het bestuur worden met algemeene stemmen of
groote meerderheid van stemmen herkozen.

De bestuursfuncties zijn als volgt:
Besturenbond: voorzitter: J. Kok; secretaris: G. M.

Paue; penningmeester: J. Verzijden.
Controle-commissie: H. Spanjersberg, H. Vreugden-

hil, W. de Bel, A. v. d. Made.
Bureau voor arbeidsrecht: G. M. Paue, J. Verzijden.
Arbeidsbemiddeling en werkverschaffing: J. Ver-

zijden. ,
Crisis-commissie: J. Kok; Steun B II: B. Boon.
T.b.c.-fonds: C. Kaptein, G. Kooren.
Thans volgt de rondvraag om aandacht te schen-

ken aan de pas opgerichte afdeeling van den Chr.
Werkmeestersbond.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en gaat
voor in dankgebed.

Aanwezig waren van „Unitas" 4 leden: van den
Chr. Fabrieksarbeidersbond 4 leden; van de Hout-
bewerkers 3 leden; van den N.C.B, l lid; van Publ.
Dienst 2 leden en van de Metaalbewerkers l lid.

Het was een zeer geanimeerde vergadering. J. V.

INHOUD: Paschen 1940. — De verbindend-
verklaring van collectieve arbeidsovereenkom-
sten. - - In het zilver. — Geert Drevel ont-
slapen. — Aan den eenling. - - Een „goed-
koope" vakvereeniging. - - Tweede tweedaag-
sche sociale cursus. — Vijftig jaar Arbeidsin-
spectie. (II.) — Het „justrum petrium" in 't ge-
ding. - - Opleiding leerkrachten nijverheids-
onderwijs. - - Vermelding van gewicht, maat
en inhoud op verpakte artikelen. -- Boekbe-
spreking: a. Overdrukken uit het centraal
verslag der Arbeidsinspectie 1938; b. Hand-
boek voor den kruidenier; c. Op den uitkijk;
d. Jaarverslag over 1939 der Vereeniging tot
Bev. van de Vakopleiding in het Typografisch
Bedrijf. -- Voor en van onze besturenbonden:
a. Achtkarspelen; b. Goes; c. Groningen; d.
Maassluis.
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